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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

1. Εισαγωγή - Νοµοθετικό πλαίσιο 

 

Η διαχείριση των µεταλλευτικών αποβλήτων καλύπτεται από την πρόσφατη απόφαση υπ’ 

αριθµ. 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 2076/25-10-09) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη 

διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας», σε συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά µε τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» 

του Συµβουλίου  της 25ης Μαρτίου 2006.  

 

Περαιτέρω, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 22 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, η Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει εκδώσει τις παρακάτω αποφάσεις σχετικά µε το 

χαρακτηρισµό των εξορυκτικών αποβλήτων: 

Απόφαση της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2009 υπ’ αριθµ. 2009/359/ΕΚ «για τη 

συµπλήρωση του ορισµού των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 22 

παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας» 

Απόφαση της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2009 υπ’ αριθµ. 2009/360/ΕΚ: «για τη 

συµπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισµό των 

αποβλήτων, τις οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας» 

 

Τα κριτήρια και τα απαιτούµενα στοιχεία για τον χαρακτηρισµό των εξορυκτικών 

αποβλήτων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/21/ΕΚ, την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009, όπως 

επίσης και τις σχετικές Αποφάσεις 2009/360/ΕΚ και 2009/359/ΕΚ περιγράφονται στην 

παρ. 2. Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, τα αποτελέσµατα των 

ερευνών που έχουν διεξαχθεί και την πρακτική που ακολουθείται στην Ευρώπη και 

διεθνώς για το χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών αποβλήτων, η µεθοδολογία που 

ακολουθείται και πρότυπες και µη δοκιµές που έχουν αναπτυχθεί για τον προσδιορισµό 

κρίσιµων γεωχηµικών παραµέτρων δίνονται στην παρ. 3. 

 

2. Χαρακτηρισµός των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας 

 

Με βάση το Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 και της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, τα 

εξορυκτικά απόβλητα χαρακτηρίζονται µε τρόπο που να εξασφαλίζει τη µακροχρόνια 

φυσική και χηµική σταθερότητα της δοµής της εγκατάστασης και την πρόληψη σοβαρών 
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ατυχηµάτων. Ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων περιλαµβάνει, εφόσον απαιτείται και 

αναλόγως της κατηγορίας των εγκαταστάσεων, τα ακόλουθα στοιχεία:  

1.  περιγραφή των αναµενόµενων φυσικών και χηµικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων 

που θα αποτεθούν τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, µε ιδιαίτερη 

αναφορά στη σταθερότητα τους υπό ατµοσφαιρικές/µετεωρολογικές συνθήκες 

επιφανείας, λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο του ορυκτού ή των ορυκτών που 

εξορύσσονται και τη φύση των υπερκειµένων και/ ή στείρων πετρωµάτων που 

µετατοπίζονται κατά τις εξορυκτικές εργασίες, 

2.  ταξινόµηση των αποβλήτων σύµφωνα µε την αντίστοιχη καταχώριση τους στην 

απόφαση 2000/532/ΕΚ, όπως ισχύει, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα επικίνδυνα 

χαρακτηριστικά τους,  

3.  περιγραφή των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία του 

ορυκτού πόρου, καθώς και της σταθερότητάς τους, 

4. περιγραφή της µεθόδου εναπόθεσης των αποβλήτων,  

5. περιγραφή του χρησιµοποιούµενου συστήµατος µεταφοράς αποβλήτων. 

 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 2 της απόφασης υπ’ αριθµ. 2009/360/ΕΚ «για τη 

συµπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά το χαρακτηρισµό των αποβλήτων, τις 

οποίες ορίζει η οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας», ο χαρακτηρισµός 

των αποβλήτων καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:  

α) γενικές πληροφορίες  

β) γεωλογικό υπόβαθρο του προς εκµετάλλευση κοιτάσµατος  

γ) είδος των αποβλήτων τους και προβλεπόµενος χειρισµός αυτών 

δ) γεωτεχνική συµπεριφορά των αποβλήτων  

ε) γεωχηµικά χαρακτηριστικά και συµπεριφορά των αποβλήτων 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων δίνονται στο Παράρτηµα 

της απόφασης υπ΄αριθµ. 2009/360/ΕΚ. Πέρα από τις γενικές πληροφορίες και τη συλλογή 

στοιχείων για το γεωλογικό υπόβαθρο του προς εκµετάλλευση κοιτάσµατος, ο 

χαρακτηρισµός των αποβλήτων περιλαµβάνει αναλυτικά τα ακόλουθα: 

 

Περιγραφή του είδους των αποβλήτων και προβλεπόµενος χειρισµός: 

• Προέλευση των αποβλήτων, όπως αναζήτηση, εξόρυξη, λειοτρίβηση, εµπλουτισµός 

• Ποσότητα των αποβλήτων 

• Περιγραφή του χρησιµοποιούµενου συστήµατος µεταφοράς αποβλήτων 
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• Περιγραφή των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία 

• Ταξινόµηση των αποβλήτων σύµφωνα µε την απόφαση 2000/532/EΚ, 

συµπεριλαµβανοµένων των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους 

• Είδος προβλεπόµενης εγκατάστασης αποβλήτων 
 

Προσδιορισµός γεωτεχνικών παραµέτρων των αποβλήτων 

• Προσδιορισµό των κατάλληλων παραµέτρων για την εκτίµηση των εγγενών φυσικών 

χαρακτηριστικών των αποβλήτων, λαµβάνοντας υπόψη το είδος της εγκατάστασης 

αποβλήτων. Σχετικές παράµετροι προς εξέταση είναι κοκκοµετρία, πλαστικότητα, 

πυκνότητα και περιεκτικότητα σε νερό, βαθµός συµπίεσης, διατµητική αντοχή και 

γωνία τριβής, διαπερατότητα και λόγος κενών, συµπιεστότητα και στερεοποίηση.  

 

Προσδιορισµός γεωχηµικών χαρακτηριστικών και συµπεριφοράς των αποβλήτων 

• Προσδιορισµό της χηµικής και ορυκτολογικής σύστασης των αποβλήτων καθώς και 

όλων των πρόσθετων ή υπολειµµάτων που παραµένουν στα απόβλητα 

• Πρόβλεψη της χηµικής σύστασης των στραγγισµάτων σε βάθος χρόνου, 

λαµβανοµένης υπόψη της προβλεπόµενης επεξεργασίας, ιδίως: 

- Αξιολόγηση της εκπλυσιµότητας των µετάλλων, οξυανιόντων και αλάτων σε βάθος 

χρόνου µέσω δοκιµής έκπλυσης/εξάρτησης από το pH, ή/και δοκιµής διήθησης 

(percolation test) ή/και αποδέσµευσης σε συνάρτηση µε το χρόνο ή/και άλλων 

κατάλληλων δοκιµών, 

- Για τα απόβλητα που περιέχουν θειούχες ενώσεις, διεξαγωγή στατικών ή κινητικών 

δοκιµών προκειµένου να προσδιοριστεί η παραγωγή οξύτητας και η έκπλυση 

µετάλλων σε βάθος χρόνου. 

 

Με βάση την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, την οδηγία 2006/21/ΕΚ και την απόφαση 

2009/360/ΕΚ για τα µεταλλευτικά απόβλητα, τα απόβλητα πρέπει να ταξινοµούνται 

σύµφωνα µε την αντίστοιχη καταχώρησή τους στην απόφαση 2000/532/ΕΚ και τις 

τροποποιήσεις της, λαµβάνοντας υπόψη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους. Η 

ταξινόµηση των µεταλλευτικών αποβλήτων µε βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων δίνεται στην παράγραφο 2.1. 

 

2.1 Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, ΕΚΑ (Απόφαση 

2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 

2001/573/ΕΚ, Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 13588/725, ΦΕΚ 383 Β/28-03-2006) 

 

Τα απόβλητα από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λατοµείου και φυσική και χηµική 

επεξεργασία ορυκτών περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο 01 του ΕΚΑ. Ειδικότερα για τα 
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απόβλητα από την εξόρυξη και επεξεργασία θειούχων µεταλλευµάτων διακρίνονται οι 

παρακάτω κατηγορίες: 

01 01  απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 

01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν µέταλλα 

01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα 

01 03 απόβλητα από τη φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν 

µέταλλα 

01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείµµατα από την επεξεργασία θειούχου µεταλλεύµατος 

01 03 05* άλλα υπολείµµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

01 03 06 υπολείµµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία 01 03 04 και 01 

03 05 

01 03 07* άλλα υπολείµµατα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χηµική 

επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν µέταλλα 

01 03 08 απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 

01 03 07 

 

Κάθε κατηγορία αποβλήτου προσδιορίζεται πλήρως µε τον εξαψήφιο κωδικό. Τα 

απόβλητα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο χαρακτηρίζονται ως εν δυνάµει επικίνδυνα 

απόβλητα.  

 

2.2 Κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα 

 

Με βάση την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, ο ορισµός για τα επικίνδυνα απόβλητα δίνεται στο 

άρθρο 2 (παρ. 2) της ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ». 

Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, όσα απόβλητα από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων επισηµαίνονται µε αστερίσκο και έχουν κοκκώδη µορφή χαρακτηρίζονται ως 

επικίνδυνα όταν: 

α) είτε εκδηλώνουν µία ή περισσότερες από τις ιδιότητες του Παραρτήµατος ΙΙ της 

παραπάνω απόφασης, 

β) είτε υπερβαίνουν τις οριακές τιµές για τα µη επικίνδυνα απόβλητα της απόφασης 

2003/33/ΕΚ, όταν υποβάλλονται στις δοκιµές που προβλέπονται στην ίδια απόφαση. 

 

Οι ιδιότητες των επικίνδυνων αποβλήτων και οι οριακές τιµές για τα µη επικίνδυνα 

απόβλητα της απόφασης 2003/33/ΕΚ δίνονται στις παραγράφους 2.2.1 και 2.2.2 

αντίστοιχα. 
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2.2.1 Ιδιότητες επικίνδυνων αποβλήτων 

 

Οι ιδιότητες των επικίνδυνων αποβλήτων δίνονται στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1: Ιδιότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725, Παράρτηµα ΙΙ) 

 

Η Περιγραφή 

Η1 «Εκρηκτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα που µπορούν να εκραγούν όταν έλθουν σε επαφή µε 
φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις κρούσεις και τις τριβές από το δινιτροβενζόλιο. 

Η2 «Οξειδωτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή µε άλλες ουσίες, ιδίως 
εύφλεκτες ουσίες, παρουσιάζουν ισχυρή εξώθερµο αντίδραση. 

Η3−
Α 

«Πολύ εύφλεκτο»: ουσίες και παρασκευάσµατα: 

− Σε υγρή κατάσταση, των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι κατώτερο των 21οC 
(συµπεριλαµβανοµένων των εξαιρετικά εύφλεκτων υγρών) ή 

− που µπορούν να θερµανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα υπό κανονική θερµοκρασία 
χωρίς τη βοήθεια ενέργειας ή 

− σε στερεά κατάσταση, που µπορούν να αναφλεγούν εύκολα µε σύντοµη επενέργεια µιας πηγής 
ανάφλεξης και τα οποία εξακολουθούν να καίγονται ή να καταναλώνονται µετά την αποµάκρυνση 
της πηγής ανάφλεξης ή 

− σε αέρια κατάσταση, που είναι εύφλεκτα στον αέρα υπό κανονική πίεση ή 

− τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή µε το νερό ή µε υγρό αέρα, δηµιουργούν ευκόλως εύφλεκτα αέρια 
σε επικίνδυνες ποσότητες. 

Η3−
Β 

«Εύφλεκτο»: υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι 
τουλάχιστον 21οC και δεν υπερβαίνει τους 55οC. 

Η4 «Ερεθιστικό»: µη διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσµατα, οι οποίες σε άµεση, παρατεταµένη ή 
επανειληµµένη επαφή µε το δέρµα ή τους βλεννογόνους, µπορούν να προκαλέσουν φλεγµονή. 

Η5 «Επιβλαβές»: ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο 
δέρµα είναι δυνατόν να συνεπάγεται περιορισµένους κινδύνους 

Η6 «Τοξικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρµα 
είναι δυνατόν να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους, παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα ή ακόµη και το 
θάνατο (συµπεριλαµβανοµένων των πολύ τοξικών ουσιών και παρασκευασµάτων). 

Η7 «Καρκινογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσµατα, οι οποίες µε εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο 
δέρµα µπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν την συχνότητα του. 

Η8 «∆ιαβρωτικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα οι οποίες, σε επαφή µε ζωντανούς ιστούς, µπορούν να 
ασκήσουν καταστρεπτική επίδραση σ’ αυτούς. 

Η9 «Μολυσµατικό»: ύλες που περιέχουν ανθεκτικούς µικροοργανισµούς ή τις τοξίνες τους, οι οποίοι 
είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε 
άλλους ζώντες οργανισµούς 

Η10 «Τερατογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσµατα, οι οποίες, µε εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο 
δέρµα µπορούν να δηµιουργήσουν µη κληρονοµικές συγγενείς δυσµορφίες ή να αυξήσουν τη 
συχνότητα τους. 

Η11 «Μεταλλαξογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσµατα οι οποίες, µε εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο 
δέρµα, µπορούν να προκαλέσουν κληρονοµικά γενετικά ελαττώµατα ή να αυξήσουν τη συχνότητά 
τους. 

Η12 Ουσίες ή παρασκευάσµατα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή µε το νερό, τον αέρα ή µε ένα οξύ, 
εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο. 

Η13 Ουσίες ή παρασκευάσµατα τα οποία, µετά από διάθεση, µπορούν να δηµιουργήσουν, µε οποιοδή-
ποτε µέσο, µια άλλη ουσία, π.χ. ένα προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

Η14 «Οικοτοξικό»: ουσίες και παρασκευάσµατα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν 
άµεσο µελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τοµείς του περιβάλλοντος. 
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Για τις ιδιότητες Η3 έως Η8, Η10 και Η11 ορίζονται συγκεκριµένα κριτήρια, προκειµένου 

τα απόβλητα να χαρακτηριστούν επικίνδυνα, όπως δίνονται στον Πίνακα 2. Για τις 

ιδιότητες Η1, Η2, Η9 και Η12 έως Η14, δεν προβλέπονται προδιαγραφές προς το παρόν.  

 

Πίνακας 2: Κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ 13588/725, Παράρτηµα ΙΙ) 

 

Η Περιγραφή Κριτήριο 

Η3Β Σηµείο ανάφλεξης ≤55 οC 

Περιέχει µία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινοµούνται ως 
R41 σε ολική συγκέντρωση 

≥10% 
Η4 

Περιέχει µία ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ταξινοµούνται ως 
R36, R37, R38 σε ολική συγκέντρωση 

≥20% 

Η5 
Περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως επιβλαβείς 
σε ολική συγκέντρωση 

≥25% 

Περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως πολύ τοξικές 
σε ολική συγκέντρωση 

≥0,1% 
Η6 

Περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες που ταξινοµούνται ως τοξικές σε 
ολική συγκέντρωση 

≥3% 

Περιέχει µία ουσία γνωστή ως καρκινογόνο κατηγορίας 1 ή 2 σε 
συγκέντρωση 

≥0,1% 
Η7 

Περιέχει µία ουσία γνωστή ως καρκινογόνο κατηγορίας 3 σε 
συγκέντρωση 

≥1% 

Περιέχει µία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινοµούνται ως 
R35 σε ολική συγκέντρωση 

≥1% 
Η8 

Περιέχει µία ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που ταξινοµούνται ως 
R34 σε ολική συγκέντρωση 

≥5% 

Περιέχει µία ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2 
ταξινοµηµένη ως R60, R61 σε συγκέντρωση 

≥0,5% 
Η10 

Περιέχει µία ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 3 που 
ταξινοµείται ως R62, R63 σε συγκέντρωση 

≥5% 

Περιέχει µεταλλαξιογόνο ουσία κατηγορίας 1 ή 2 ταξινοµηµένη ως R46 
σε συγκέντρωση 

≥0,1% 
Η11 

Περιέχει µεταλλαξιογόνο ουσία κατηγορίας 3 ταξινοµηµένη ως R40 σε 
συγκέντρωση 

≥1% 

Σηµειώσεις 
1. Στην οδηγία 92/32/ΕΟΚ του Συµβουλίου που τροποποιεί για έβδοµη φορά την οδηγία 67/548, εισάγεται ο 

όρος «τοξικό για την αναπαραγωγή». Ο όρος «τερατογόνο» αντικαθίσταται από ισοδύναµο όρο «τοξικό για 
την αναπαραγωγή». Ο όρος αυτός θεωρείται ότι ευθυγραµµίζεται µε την ιδιότητα Η 10. 

2. Η ταξινόµηση, καθώς και οι αριθµοί R αναφέρονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και 
επισήµανση των επικινδύνων ουσιών και στις επακόλουθες τροποποιήσεις της. Τα όρια συγκέντρωσης 
αναφέρονται σε εκείνα που προβλέπονται στην οδηγία 88/379/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των 
επικινδύνων παρασκευασµάτων και στις επακόλουθες τροποποιήσεις της. 
 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι λαµβάνοντας υπόψη την προέλευση των µεταλλευτικών 

αποβλήτων (φύση κοιτασµάτων και περιβαλλόντων πετρωµάτων, τύποι µεταλλοφορίας, 

διαδικασίες παραγωγής π.χ. εξόρυξη, εµπλουτισµός κλπ.), αυτά είναι απίθανο να 



Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ ∆εκέµβριος 2009 

 7 

εµφανίζουν ιδιότητες όπως Η1: εκρηκτικό, Η2: οξειδωτικό, H3 A και Β: εύφλεκτο, Η9: 

µολυσµατικό
1.  

 

2.2.2 Οριακές τιµές της παραγράφου 2.2.2 της απόφασης 2003/33/ΕΚ 

 

Σύµφωνα µε την 2003/33/ΕΚ, οι οριακές τιµές για τα κοκκώδη µη επικίνδυνα απόβλητα, 

υπολογιζόµενες σε L/S = 2 και 10 l/kg για τη συνολική διαρροή και εκφραζόµενες άµεσα 

σε mg/l για τη δοκιµή C0 (πρώτο έκπλυµα της δοκιµής διήθησης ΕΛΟΤ CΕΝ/ΤS 14405 

σε L/S = 0,1 l/kg) δίνονται στον Πίνακα 3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις µεθόδους 

δοκιµής και τις αντίστοιχες οριακές τιµές που πρέπει να χρησιµοποιούνται, µε βάση τον 

Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3: Οριακές τιµές για τα µη επικίνδυνα απόβλητα (απόφαση 2003/33/ΕΚ) 
 

Συστατικό L/S =2 l/kg L/S =10 l/kg 
C0 

(δοκιµήδιήθησης) 
 mg/kg ξηρά ουσία mg/l 

As 0,4 2 0,3 
Ba 30 100 20 
Cd 0,6 1 0,3 

Cr σύνολο 4 10 2,5 
Cu 25 50 30 
Hg 0,05 0,2 0,03 
Mo 5 10 3,5 
Ni 5 10 3 
Pb 5 10 3 
Sb 0,2 0,7 0,15 
Se 0,3 0,5 0,2 
Zn 25 50 15 

Ιόντα χλωρίου 10000 15000 8500 
Ιόντα φθορίου 60 150 40 
Θειικά ανιόντα 10000 20000 7000 

DOC (*) 380 800 250 
TDS (**) 40 000 60 000 — 

 (*) Εάν τα απόβλητα δεν ανταποκρίνονται στις τιµές για την παράµετρο DOC στη δική τους τιµή 
pH, είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείµενο δοκιµών σε L/S =10 l/kg για pH 7,5-8,0. Τα 
απόβλητα µµπορεί να θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια αποδοχής για την παράµετρο 
DOC, εάν τα αποτελέσµατα του ως άνω ποσοτικού προσδιορισµού δεν υπερβαίνουν τα 800 
mg/kg.. 
(**) Οι τιµές για την παράµετρο TDS µµπορούν να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά προς τις τιµές 
για τα θειικά ανιόντα και τα ιόντα χλωρίου. 

 

Σηµειώνεται ότι οι οριακές τιµές της απόφασης 2003/33/ΕΚ δεν ισχύουν για τα απόβλητα 

της εξορυκτικής βιοµηχανίας µε βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία (οδηγία 2006/21/ΕΚ, 

απόφαση 2009/360/ΕΚ). 

 
                                                
1European Commission, DG Environment: Classification of mining waste facilities, Final Report, prepared 
by DHI Water Environment Health in cooperation with SGI, Swedish Geotechnical Institute and AGH, 
University of Science and Technology, Krakow, December 2007 
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2.3 Κριτήρια για τα αδρανή απόβλητα 

 

Σύµφωνα µε την Απόφαση 2009/359/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2009 «για τη 

συµπλήρωση του ορισµού των αδρανών αποβλήτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 22 

παράγραφος 1 στοιχείο στ) της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας», τα 

απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας θεωρούνται αδρανή κατά την έννοια του άρθρου 3 

σηµείο 3 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ εφόσον πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια, τόσο 

βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα: 

α)  τα απόβλητα δεν πρόκειται να υποστούν σηµαντική αποσύνθεση ή διάλυση ή άλλου 

είδους σηµαντική µεταβολή δυνάµενη να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή 

να βλάψει την ανθρώπινη υγεία, 

β)  τα απόβλητα έχουν µέγιστη περιεκτικότητα σε θείο µε τη µορφή θειούχων ενώσεων 

0,1%, ή η µέγιστη περιεκτικότητα των αποβλήτων σε θείο µε τη µορφή θειούχων 

ενώσεων είναι 1% και ο λόγος του δυναµικού εξουδετέρωσης προς το δυναµικό 

παραγωγής οξύτητας, όπως προσδιορίζεται µε τη στατική δοκιµή prEN 15875 είναι 

µεγαλύτερος του 3, 

γ)  τα απόβλητα δεν ενέχουν κίνδυνο αυτανάφλεξης και δεν καίγονται, 

δ)  η περιεκτικότητα των αποβλήτων, όπως επίσης και του λεπτοµερούς κλάσµατος των 

αποβλήτων, σε ουσίες δυνητικά επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία 

και ειδικότερα σε As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V, Zn, είναι αρκούντως χαµηλή 

ώστε να συνεπάγεται ασήµαντο κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Για να θεωρείται αρκούντως χαµηλή ώστε να 

συνεπάγεται αµελητέο κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, η περιεκτικότητα 

στις ουσίες αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εθνικές οριακές τιµές για περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως µη ρυπασµένες ή τα σχετικά εθνικά φυσικά επίπεδα υποβάθρου 

και 

ε)  τα απόβλητα είναι πρακτικά απαλλαγµένα προϊόντων χρησιµοποιούµενων στην 

εξόρυξη ή την επεξεργασία, τα οποία θα µπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή την 

ανθρώπινη υγεία.  

 

Προκειµένου για το κριτήριο (δ) αναφέρεται ότι στην Ελλάδα µέχρι σήµερα δεν έχουν 

θεσπιστεί οριακές τιµές για περιοχές που χαρακτηρίζονται ως µη ρυπασµένες και δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί συστηµατική καταγραφή και αποτύπωση των φυσικών επιπέδων 

υποβάθρου σε εθνικό επίπεδο. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού, η περιεκτικότητα 

των αποβλήτων σε ουσίες δυνητικά επιβλαβείς για το περιβάλλον δύναται να συγκριθεί µε 

τις τιµές υποβάθρου στην εξεταζόµενη ευρύτερη περιοχή της εξορυκτικής 

δραστηριότητας. 
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3. Μεθοδολογία και δοκιµές γεωχηµικού χαρακτηρισµού των αποβλήτων  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων 

(ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, οδηγία 2006/21/ΕΚ, απόφαση 2009/360/ΕΚ) καθώς και τα 

αποτελέσµατα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί και την πρακτική που ακολουθείται στην 

Ευρώπη και διεθνώς για το χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών αποβλήτων, η µεθοδολογία 

χαρακτηρισµού των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.  

 

Σύγκριση µε
προδιαγραφές

∆ειγµατοληψία και Προετοιµασία 
δειγµάτων

Φυσικός / γεωτεχνικός 
χαρακτηρισµός

Γεωχηµικός χαρακτηρισµός

Στατικές ∆οκιµές

∆υναµικό για παραγωγή 
οξύτητας

Ζώνη αβεβαιότητας
Μηδενικό δυναµικό 
παραγωγής οξύτητας

∆εν απαιτούνται άλλες 
δοκιµές ελέγχου 

δυναµικού παραγωγής 
οξύτητας

Κινητικές δοκιµές

∆οκιµές εκχυλισιµότητας

Απλές δοκιµές 
εκχυλισιµότητας

∆οκιµές σε στήλες

Χηµική - Ορυκτολογική Ανάλυση

Θειούχα απορρίµµατα Μη θειούχα απορρίµµατα

 
 

Σχήµα 1: Μεθοδολογία περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού εξορυκτικών αποβλήτων
2 

 

Για την πρόβλεψη της γεωχηµικής συµπεριφοράς των αποβλήτων µακροπρόθεσµα 

λαµβάνεται υπόψη και η µεθοδολογία που περιγράφεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12920:2006+Α1: 2008 µε τίτλο «Χαρακτηρισµός αποβλήτων-Μεθοδολογία για τον 

προσδιορισµό της συµπεριφοράς αποστράγγισης των αποβλήτων κάτω από καθορισµένες 

συνθήκες». Η µεθοδολογία περιλαµβάνει συγκεκριµένα βήµατα, όπως:  

                                                
2Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste Rock in Mining 
Activities, BREF MTWR (2009) 
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− Ορισµός του προβλήµατος και της λύσης που αναζητείται. 

− Περιγραφή του σεναρίου χρήσης/διάθεσης (µηχανικές-γεωτεχνικές συνθήκες, 

υδρογεωλογικά και κλιµατικά χαρακτηριστικά, βιολογικές συνθήκες και 

µεταλλοφορία, συνθήκες χρήσης). 

− Περιγραφή του αποβλήτου (φυσικά-γεωτεχνικά χαρακτηριστικά, χηµική-ορυκτολογική 

σύσταση, δυναµικό παραγωγής οξύτητας, δυναµικό εξουδετέρωσης). 

− Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των αποβλήτων και το σενάριο διάθεσης, επιλογή 

και εκτέλεση κατάλληλων δοκιµών για την εκτίµηση της εκπλυσιµότητας και 

προσδιορισµό της επίδρασης επιµέρους παραµέτρων (φυσικών-γεωτεχνικών, χηµικών, 

βιολογικών) στην συµπεριφορά των αποβλήτων ως προς την εκπλυσιµότητα/ 

εκχυλισιµότητα των περιεχόµενων στοιχείων. 

− Προσοµοίωση και πρόβλεψη της συµπεριφοράς αποστράγγισης των αποβλήτων µέσω 

της χρήσης απλών εξισώσεων ή πιο σύνθετων µοντέλων ανάλογα µε το πρόβληµα. 

− Επαλήθευση του µοντέλου προσοµοίωσης µέσω α) επιβεβαίωσης της συµφωνίας των 

αποτελεσµάτων µεταξύ των δοκιµών β) σύγκρισης των εργαστηριακών 

αποτελεσµάτων µε επί τόπου µετρήσεις και γ) σύγκρισης µε στοιχεία από περιοχές µε 

ανάλογα χαρακτηριστικά. 

 

Η νοµοθεσία για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας (ΚΥΑ 

39624/2209/Ε103, οδηγία 2006/21/ΕΚ, απόφαση 2009/360/ΕΚ) δεν αναφέρει 

συγκεκριµένες δοκιµές που πρέπει να εκτελούνται για τον προσδιορισµό των γεωχηµικών 

χαρακτηριστικών των αποβλήτων. Αξίζει παρόλα αυτά να σηµειωθεί ότι για την κάλυψη 

των σχετικών απαιτήσεων της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, στην παρούσα φάση βρίσκονται σε 

φάση ανάπτυξης από την αρµόδια επιτροπή τυποποίησης (CEN/TC292, WG8), τα 

παρακάτω:  

− Ολοκληρωµένος οδηγός (Overall guidance document) για τον χαρακτηρισµό των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας (τεχνική έκθεση). 

− Οδηγίες δειγµατοληψίας (τεχνική έκθεση). 

− Ευρωπαϊκό Πρότυπο στατικής δοκιµής για τον προσδιορισµό του δυναµικού 

παραγωγής οξύτητας των θειούχων αποβλήτων (σχέδιο προτύπου prEN 15875). Το 

πρότυπο αυτό αναφέρεται στην απόφαση 2009/359/ΕΚ και χρησιµοποιείται για την 

αξιολόγηση του κριτηρίου (β) για τα αδρανή απόβλητα (ίδε παρ. 2.3). 

− Τεχνική έκθεση όσον αφορά στις κινητικές δοκιµές για τον χαρακτηρισµό των 

θειούχων αποβλήτων. 

− Τεχνικές προδιαγραφές για τη δειγµατοληψία και ανάλυση κυανιούχων στις λίµνες 

τελµάτων 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις πρότυπες δοκιµές που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη και 

διεθνώς για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων, οι δοκιµές που εφαρµόζονται για τον 
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προσδιορισµό των γεωχηµικών χαρακτηριστικών των µεταλλευτικών αποβλήτων δίνονται 

στον Πίνακα 4. Στον Πίνακα 4 δίνονται επίσης τα σχετικά κριτήρια, όπου αυτά είναι 

διαθέσιµα, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών και αναφέρεται η 

σχετική ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία. 
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Πίνακας 4: ∆οκιµές γεωχηµικού χαρακτηρισµού των µεταλλευτικών αποβλήτων 

 

Παράµετρος ∆οκιµές Σχετικά Ευρωπαϊκά3 ή 

άλλα πρότυπα 

Αντικείµενο/Σκοπός Κριτήρια-Νοµοθεσία 

Χηµική-ορυκτολογική ανάλυση 
Χηµική 
σύσταση 

∆ιαλυτοποίηση µε µίγµατα 
οξέων (π.χ. βασιλικό νερό, HF) 
ή/και σύντηξη και ανάλυση µε 
AAS, ICP-AES/MS 
Φθορισµός ακτίνων Χ 

ΕΝ 13656 
ΕΝ 13657 
CEN/TR 15018  
ΕΝ ISO 17294.02 
ΕΝ 15309 

Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε 
κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία (βαρέα 
µέταλλα, τοξικά στοιχεία) 
 
 

Ορυκτολογική 
ανάλυση 

Περιθλασιµετρία ακτίνων-X 
Οπτική/  Ηλεκτρονική 
µικροσκοπία 

− Προσδιορισµός κύριων και 
δευτερευόντων κρυσταλλικών ενώσεων, 
π.χ. θειούχα, αλκαλικά ορυκτά, 
πυριτικές ενώσεις κλπ. 

� Σύγκριση της συγκέντρωσης των στοιχείων µε 
φυσικά επίπεδα υποβάθρου (2009/359/ΕΚ) 

� Σύγκριση µε κριτήρια για τα επικίνδυνα 
απόβλητα (ΚΥΑ 39624/2209/Ε103, ΚΥΑ 
13588/725) 

 
 

Προσδιορισµός δυναµικού παραγωγής οξύτητας και ρυθµού διαλυτοποίησης µετάλλων και θειικών 
pH  pH πολφού Soil and waste pH, 

Method 9045C, SW 846, 
U.S. EPA 1996 

Χαρακτηρισµός του δείγµατος ως προς 
την οξύτητα/ αλκαλικότητα 

 

Στατική δοκιµή ΑΒΑ 
(Προσδιορισµός S, S(SO4), 
CO3, δυναµικό εξουδετέρωσης, 
∆Ε) 

prEN 158754 
Τροποποιηµένη µέθοδος 
Sobek4 
 
 
 

Εκτίµηση του δυναµικού παραγωγής 
οξύτητας µε προσδιορισµό του 
Καθαρού δυναµικού εξουδετέρωσης 
(Κ∆Ε)και του λόγου ∆υναµικού 
εξουδετέρωσης προς το δυναµικό 
παραγωγής οξύτητας (∆Ε/∆Ο) 

� Πίνακας 5α 
� Σύγκριση µε κριτήρια για τα αδρανή απόβλητα 

(S<1%, ∆Ε/∆Ο>3) 2009/360/ΕΚ 

Στατικές 
δοκιµές 

Στατική δοκιµή NAG (Net Acid 
Generation) 

AMIRA 20025 Προσδιορισµός του pH και του καθα-
ρού δυναµικού παραγωγής οξύτητας/ 
Ενδείκνυται για υλικά µε Sθειούχο < 1% 
και µικρή περιεκτικότητα σε Cu 

� Πίνακας 5β 

Κινητικές 
δοκιµές 

Στήλες 
∆οκιµή µακράς διάρκειας 

BREF (2009)2 
 

Προσδιορισµός ρυθµού 
οξείδωσης/εξουδετέρωσης και 

� Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων σε 
συνδυασµό µε αυτά των στατικών δοκιµών και 

                                                
3Αναφέρονται τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από την τεχνική επιτροπή CEN/TC 292 για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων 
4
Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού προτύπου βασίζεται στη δοκιµή «Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek» (Lawrence and Wang, 1997: “Determination of Neutralization Potential in 

the Prediction of Acid Rock Drainage”. In Proc. 4th International Conference on Acid Rock Drainage, Vancouver, BC, Canada, pp. 449-464) 
5AMIRA International Limited (2002): ARD Test Handbook, prepared by Ian Wark Research Institute and Environmental Geochemistry International Pty Ltd, Melbourne 
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Παράµετρος ∆οκιµές Σχετικά Ευρωπαϊκά3 ή 

άλλα πρότυπα 

Αντικείµενο/Σκοπός Κριτήρια-Νοµοθεσία 

(µήνες, χρόνια) σε στήλες 
κυκλικής διατοµής. Εφαρµογή 
κύκλων υγρασίας/ ξηρασίας για 
την προσοµοίωση των 
συνθηκών απόθεσης του υλικού 

Κελιά υγρασίας 
∆οκιµή διάρκειας τουλάχιστον 
20 εβδοµάδων σε συνθήκες 
επιταχυνόµενης οξείδωσης 
(παροχή αέρα, εφαρµογή 
υγρών/ ξηρών κύκλων 

Λυσίµετρα 
∆οκιµή µακράς διάρκειας 
παρόµοια µε αυτή σε στήλη 

 
 
 
 
 

ASTM D5744-96 
 
 
 
 
 

BREF (2009)2 

ποιότητας στραγγισµάτων (οξύτητα 
/αλκαλικότητα, διαλυτοποίηση 
περιεχόµενων µετάλλων, θειικών κ.α) 

της χηµικής-ορυκτολογικής σύστασης του 
εξεταζόµενου υλικού για την εκτίµηση του 
δυναµικού παραγωγής οξύτητας. 

� Ενδεικτική σύγκριση της χηµικής σύστασης 
των στραγγισµάτων µε τα απαιτούµενα όρια 
ποιότητας νερών. Η χηµική σύσταση των 
στραγγισµάτων στις κινητικές δοκιµές µπορεί 
να διαφοροποιείται σε σύγκριση µε αυτή στο 
χώρο απόθεσης του υλικού λόγω διαφορών σε 
παραµέτρους όπως το µέγεθος κόκκων του 
υλικού, το λόγο υγρού/ στερεού, τη 
θερµοκρασία. 

� Χρήση γεωχηµικών µοντέλων για την 
πρόβλεψη της ποιότητας των νερών στους 
υδάτινους αποδέκτες (2009/360/ΕΚ) 

Εκπλυσιµότητα-εκχυλισµότητα µετάλλων,  ανιόντων 
∆οκιµές ενός ή δύο σταδίων 
µικρής διάρκειας 

ΕΝ 12457.01 
ΕΝ 12457.02 
ΕΝ 12457.03 
ΕΝ 12457.04 

Εκτίµηση της εκπλυσιµότητας των 
περιεχόµενων µετάλλων µετά από 
επαφή του υλικού µε απιονισµένο νερό 
σε λόγους υγρού/στερεού 2 l/kg, 8 l/kg 
και 10 l/kg σε συνθήκες ισορροπίας 

� Κριτήρια έχουν αναπτυχθεί για την αποδοχή 
αποβλήτων σε ΧΥΤΑ αδρανών, µη 
επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων. 
(2003/33/ΕΚ-∆οκιµές συµµόρφωσης)΄ 

� Με βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία τα όρια 
της 2003/33/ΕΚ δεν εφαρµόζονται για τα 
µεταλλευτικά απόβλητα, οπότε η σύγκριση 
είναι ενδεικτική. 

∆οκιµές εξάρτησης µε το pH CEN/TS 14429 
CEN/TS 14997 

Προσδιορισµός επίδρασης pH στην 
εκπλυσιµότητα µετάλλων και ανιόντων 

2003/33/ΕΚ 

Εκπλυσιµό-
τητα µετάλ-
λων, ανιόντων  

∆οκιµή ανοδικής διήθησης σε 
στήλη διαµέτρου 5 cm ή 10 cm 
ανάλογα µε το µέγεθος κόκκων 
του υλικού (<4 mm ή 10 mm) 
διάρκειας ενός µήνα. Συλλογή 
εκπλυµάτων για αθροιστικό 
λόγο υγρού/στερεού 0,1/ 0,2/ 
0,5/ 1/ 2/ 5 και 10 l/kg 

CEN/TS 14405 Εκτίµηση της εκπλυσιµότητας σε 
συνθήκες κορεσµού του υλικού 

� Κριτήρια έχουν αναπτυχθεί για το πρώτο 
έκπλυµα της δοκιµής και αφορούν την 
αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών, µη επικίνδυνων και επικίν-
δυνων αποβλήτων (2003/33/ΕΚ).  

� Με βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία τα όρια 
της 2003/33/ΕΚ δεν εφαρµόζονται για τα 
µεταλλευτικά απόβλητα, οπότε η σύγκριση 
είναι ενδεικτική.  
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Παράµετρος ∆οκιµές Σχετικά Ευρωπαϊκά3 ή 

άλλα πρότυπα 

Αντικείµενο/Σκοπός Κριτήρια-Νοµοθεσία 

Εκπλυσιµότητα-εκχυλισµότητα µετάλλων,  ανιόντων από µονόλιθους 

Στατικές 
δοκιµές 

∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου 
για µονόλιθους σε 
συγκεκριµένη αναλογία υγρού 
προς εµβαδόν επιφάνειας για 
υλικά µε συγκεκριµένες 
διαστάσεις 

prCEN/TS 15862 Εκτίµηση της εκπλυσιµότητας 
µονόλιθων σε συνθήκες ισορροπίας 

∆υναµικές 
δοκιµές 

∆υναµική δοκιµή έκπλυσης για 
µονόλιθους µε περιοδική ή 
συνεχή ανανέωση του εκχυλι-
στικού µέσου  

ΕΑ ΝΕΝ 7370 
prCEN/TS 15863  
prCEN/TS 15864 

Εκτίµηση της εκπλυσιµότητας 
µονόλιθων σε συγκεκριµένες συνθήκες 
ή συνθήκες σχετικές µε συγκεκριµένο 
σενάριο χρήσης/ διάθεσης των 
αποβλήτων 

∆εν έχουν θεσπιστεί κριτήρια για τις δοκιµές σε 
µονόλιθους. Σύµφωνα µε την απόφαση 
2003/33/ΕΚ, τα κράτη µέλη πρέπει να 
καθορίζουν κριτήρια ώστε τα συµπαγή απόβλητα 
να εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος που να ανταποκρίνεται στις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί για χώρους 
υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων 
καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων. 
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Πίνακας 5α: Αξιολόγηση αποτελεσµάτων της στατικής δοκιµής ΑΒΑ
6  

 
Παραγωγή 
οξύτητας 

Αρχικό NPR Παρατηρήσεις 

∆υνατή ∆Ε/∆Ο <1 Πιθανή παραγωγής οξύτητας. 

Πιθανή 
(αβεβαιότητα) 

1<∆Ε/∆Ο<2 
Ενδεχόµενη παραγωγή οξύτητας εάν το ∆υναµικό 
Εξουδετέρωσης είναι µη ικανοποιητικά ενεργό ή εξαντλείται µε 
ταχύτερο ρυθµό από ότι οι θειούχες ενώσεις. 

Μικρή 2<∆Ε/∆Ο<4 
Μη ενδεχόµενη παραγωγή οξύτητας, εκτός εάν υπάρχει σηµα-
ντική έκθεση των θειούχων ενώσεων ή έντονα ενεργές θειούχες 
ενώσεις µε µη ικανοποιητικά ενεργό ∆υναµικό Εξουδετέρωσης. 

Ουδεµία ∆Ε/∆Ο>4 
∆εν απαιτούνται άλλες δοκιµές εκτός εάν το υλικό προορίζεται 
να χρησιµοποιηθεί ως πηγή δηµιουργίας αλκαλικότητας. 

 

 

Πίνακας 5β: Κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας µε βάση τα 

αποτελέσµατα της στατικής δοκιµής ΝΑG (AMIRA, 20025) 
 

NAGpH NAG (kg H2SO4/t) Χαρακτηρισµός 

≥4,5 0 Το υλικό δεν παράγει οξύτητα 

<4,5 5* Το υλικό παρουσιάζει τάση παραγωγής 
οξύτητας-µικρό δυναµικό 

<4,5 >5* Το υλικό παρουσιάζει δυναµικό παραγωγής 
οξύτητας 

*Το κριτήριο για τον χαρακτηρισµό των δειγµάτων ως υλικά µε τάση παραγωγής οξύτητας αλλά µε µικρό 
δυναµικό µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε την εξεταζόµενη θέση. Ο χαρακτηρισµός αυτός αποδίδεται σε 
υλικά που έχουν µικρό δυναµικό παραγωγής οξύτητας και άρα καθίσταται εφικτό να αναµιχθούν µε 
αλκαλικά πρόσθετα ή υλικά µη δυνάµενα να παράγουν οξύτητα ώστε να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντικά 
ασφαλή διάθεσή τους.  
 

 

 

                                                
6Price W.A., Morin, K. and Hutt, N. (1997): “Guidelines for the prediction of acid rock drainage and metal 
leaching for mines in British Columbia: Part II. Recommended procedures for static and kinetic testing”. In 
Proc. 4th International Conference on Acid Rock Drainage, Vol. I, Vancouver, B.C. Canada, pp. 15-30. 
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ENVECO A.E 

 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα IV  
 

2). Μεθοδολογία δειγµατοληψίας µεταλλευτικών αποβλήτων της 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΜΕΝΕΣ 

ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 



 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στο πλαίσιο του σχεδιασµού του επενδυτικού της πλάνου για την ανάπτυξη των 
Μεταλλείων Κασσάνδρας, ανέθεσε τη µελέτη των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των µεταλλευτικών 
αποβλήτων όλων των επιµέρους υποέργων (Μαύρων Πετρών, Σκουριών, Ολυµπιάδας και Μεταλλουργίας), στο 
Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ. Στο πλαίσιο αυτό 
µελετήθηκαν και από τα δύο πανεπιστηµιακά ιδρύµατα τα ακόλουθα υλικά: 

 

ΕΡΓΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

• Μετάλλευµα 

• Στείρα εξόρυξης 3Α 

• Αδροµερή τέλµατα εµπλουτισµού 

• Λεπτοµερή τέλµατα εµπλουτισµού 

• ∆οκίµιο λιθογόµωσης 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 

• Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη  

• Υφιστάµενα τέλµατα Ολυµπιάδας  

• Τέλµατα Ολυµπιάδας (πρόκειται για τέλµατα µετά από την επανακατεργασία των υφιστάµενων τα 
οποία αναµένεται να είναι ταυτόσιµα µε αυτά που θα παράγονται από τον σχεδιαζόµενο εµπλουτισµό 
του µεταλλεύµατος Ολυµπιάδας) 

• Στείρα εξόρυξης Ολυµπιάδας  

• ∆οκίµιο λιθογόµωσης µε 5% τσιµέντο  

• ∆οκίµιο λιθογόµωσης µε 12% τσιµέντο  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

• Τέλµατα εµπλουτισµού  

• Στείρα εξόρυξης 

 

Ακολουθεί µία περιγραφή του τρόπου δειγµατοληψίας / παρασκευής / προετοιµασίας των των δειγµάτων. 
Επισηµαίνεται ότι όλα τα δείγµατα χωρίστηκαν σε δύο όµοια αντιδείγµατα, εκ των οποίων το ένα εστάλη στο 
Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και το άλλο στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ. 

Τέλος, όσον αφορά τα απόβλητα της µεταλλουργίας, αυτά παρασκευάστηκαν και µελετήθηκαν από το 
Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ στο πλαίσιο συµµετοχής του στην ανάπτυξη τµήµατος της µεταλλουργικής 
διαδικασίας. 

 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 

 
Για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών υλικών του µεταλλείου Μαύρων Πετρών 
αποστέλλονται στα δύο εργαστήρια αντιπροσωπευτικά δείγµατα των ετήσιων σύνθετων δειγµάτων της 



 

παραγωγικής διαδικασίας. 
 
Όσον αφορά το Μετάλλευµα, το Αδροµερές τέλµα και το Λεπτοµερές τέλµα της παραγωγικής διαδικασίας, 
επειδή και τα τρία αυτά είναι ρεύµατα που είτε τροφοδοτούνται είτε παράγονται από το εργοστάσιο 
εµπλουτισµού, η παρασκευή των ετήσιων σύνθετων δειγµάτων γίνονται από το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου 
σε συνεργασία µε το Εργοστάσιο Εµπλουτισµού. Στο πλαίσιο αυτό τα δείγµατα της ηµερήσιας παραγωγής του 
εργοστασίου εµπλουτισµού δειγµατίζονται σε κάθε βάρδια από το προσωπικό του εργοστασίου εµπλουτισµού 
και αποστέλλονται στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου όπου συντίθενται σε ηµερήσια δείγµατα  ανάλογα µε τους 
τόννους παραγωγής κάθε βάρδιας.  
Ακολούθως, από τα σύνθετα ηµερήσια δείγµατα παρασκευάζονται αντιπροσωπευτικά µηνιαία και ετήσια 
δείγµατα για κάθε τύπο ρεύµατος ηµερήσιας παραγωγής, µεταξύ των οποίων και τα 3 ρεύµατα ενδιαφέροντος 
(µετάλλευµα, αδροµερές τέλµα, λεπτοµερές τέλµα). Η ποσότητα κάθε ηµερήσιου δείγµατος (Α,g) που απαιτείται 
για την προετοιµασία συγκεκριµένης ποσότητας σύνθετου δείγµατος (X, g). τροφοδοσίας, (Χ=1000g), 
υπολογίζεται ως ακολούθως: 

A (g) = [ Παραγωγή τροφοδοσίας (Π, tn) / Συνολική παραγωγή τροφοδοσίας (ΣΠ, tn)] *  X (g). 
 
Όσον αφορά τα στείρα εξόρυξης, αυτά αποτίθενται προσωρινά στο χώρο απόθεσης στείρων στο εξωτερικό 
πρανές του Καρακολίου, για να αξιοποιηθούν στη συνέχεια µετά από θραύση και ταξινόµηση για την παραγωγή 
3Α που χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων. Η δειγµατοληψία των στείρων 
εξόρυξης γίνεται µε τη λήψη δείγµατος βάρους περίπου 1 όνου από την µηνιαία παραγωγή και φύλαξη αυτού σε 
ξεχωριστό σωρό. Στο τέλος του χρόνου, δειγµατίζεται ο σωρός των 12 περίπου τόνων µε κάνναβο 1x1 m για την 
παρασκευή του ετήσιου αντιπροσωπευτικού δείγµατος στείρων εξόρυξης. 
 
Τέλος, όσον αφορά το υλικό λιθογόµωσης, λαµβάνονται δείγµατα καρότων διαστάσεων Ø 10 cm και µήκους 
τουλάχιστον 2 m, από περισσότερα από ένα µέτωπα παραγωγής που λιθογοµώθηκαν εντός του έτους. Τα 
καρότα αυτά χωρίζονται σε 3 αντιδείγµατα, εκ των οποίων από ένα αποστέλλεται στα Εργαστήρια 
Μεταλλουργίας ΕΜΠ και Αναλυτικής Χηµείας ΑΠΘ για δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού ενώ το τρίτο 
υποβάλλεται σε δοκιµές αντοχής.  

 
 
3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 

 

3.1 Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη 

Γενικά 

Οι υφιστάµενοι χρυσοφόροι σωροί αρσενοπυρίτη βρίσκονται περίπου 400 m Β∆ του υφιστάµενου εργοστασίου 
εµπλουτισµού. Υπάρχουν 3 διαδοχικοί σωροί, οι οποίοι καταλαµβάνουν µία συνολική περιοχή περίπου 25 
στρεµµάτων. Λόγω της µορφολογίας του φυσικού εδάφους, το οπτικό αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση τριών 
επακόλουθων βαθµίδων µέσου ύψους 5 έως 6 µέτρων, οι οποίες αναπτύσσονται κατά µήκος ενός νοητού άξονα 
µε διεύθυνση από Ν-ΝΑ προς τα ∆-Β∆. Σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία, πριν την έναρξη απόθεσης του 
υλικού, έγιναν εργασίες διαµόρφωσης του εδάφους καθώς και διάστρωση µε αργιλικό υλικό το οποίο 
συµπιέστηκε κατάλληλα. Το ίδιο αργιλικό υλικό χρησιµοποιήθηκε και για τη δηµιουργία του αναχώµατος καθώς 
και των διαχωριστικών βαθµίδων. Στο Σχήµα 3.1-1 δίνεται µία κάτοψη των σωρών καθώς και µία τοµή κατά 
µήκος του νοητού άξονα Ν-ΝΑ προς τα ∆-Β∆. 

Με βάση τα αποτελέσµατα µιας συστηµατικής δειγµατοληψίας µε γεωτρήσεις που διεξήχθη το 1996 σε 
συνδυασµό µε τα ιστορικά στοιχεία παραγωγής του εργοστασίου εµπλουτισµού Ολυµπιάδας υπολογίζεται ότι 
στην περιοχή είχαν αποτεθεί συνολικά 254.610 τόνοι αρσενοπυρίτη. 

 



 

Περιγραφή δειγµατοληψίας 

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία, για τον προσδιορισµό της ποσότητας και ποιότητας αρσενοπυρίτη που 
βρισκόταν στην περιοχή έγινε το 1996 δειγµατοληψία µε γεωτρήσεις.  ∆ιανοίχτηκαν συνολικά 84 γεωτρήσεις, σε 
κάνναβο 20 m x 20 m, η σχετική θέση των οποίων δίνεται στο Σχήµα 3.1-1 ενώ τα αναλυτικά χαρακτηριστικά 
τους στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος της παρούσας. To βάθος των γεωτρήσεων επεκτάθηκε έως ότου να 
βρουν το φυσικό υπόβαθρο, το δε συνολικό µήκος των γεωτρήσεων ανήλθε σε 427,4m. Σε κάθε γεώτρηση και 
ανά ένα µέτρο γινόταν δειγµατοληψία. Τα αποτελέσµατα των χηµικών αναλύσεων των δειγµάτων αξιολογήθηκαν 
µε την χρήση του υπολογιστικού προγράµµατος GEMCOM και συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1-1. 

Πίνακας 3.1-1 Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας σωρών αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας µε βάση τις γεωτρήσεις 
του 1996 (TVX Hellas Kassandra Project, Evaluation of the Olympias Arsenopyrite Stockpiles, N. Tschischow, 

July 1996) 

Περιγραφή Σωρός Νο.1 Σωρός Νο.2 Σωρός Νο. 3 Σύνολο ∆ιαφορά (+ -) 

Όγκος (m3) 47480 27810 12940 88.230  

Ειδικό βάρος (t/m3) 2.902 2.873 2.856 2.886 0.176 

Υγροί τόννοι 137770 79870 36970 254610  

Υγρασία (%) 7.286 7.255 6.434 7.153 0.201 

Ξηροί τόννοι 127732 74075 34591 236399  

Χρυσός (g/t) 22.196 24.903 23.008 23.163 0.317 

Άργυρος (g/t) 23.140 24.968 23.709 23.796 0.632 

Zn (%) 0.724 0.812 0.845 0.769 0.028 

Pb (%) 0.667 0.736 0.612 0.680 0.019 

As (%) 7.649 9.733 8.722 8.459 0.187 

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στο πλαίσιο της λήψης ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος για τον περιβαλλοντικό 
χαρακτηρισµό του αξιοποίησε το σύνολο των γεωτρήσεων που είχαν γίνει το 1996. Από όλα τα δείγµατα ελήφθη 
ισοβαρές δείγµα για τον σχηµατισµό ενός σύνθετου αντιπροσωπευτικού δείγµατος βάρους περίπου 20 kg, το 
οποίο χωρίσθηκε σε δύο αντιδείγµατα των 10 kg έκαστο, τα οποία και εστάλησαν στο Εργαστήριο 
Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και το Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ, για περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό. 

Σχήµα 3.1-1: Χάρτης δειγµατοληψίας σωρών αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας 

 

 

3.2 Παλαιά (υφιστάµενα) τέλµατα εµπλουτισµού 



 

Γενικά 

Ο χώρος απόθεσης παλαιών τελµάτων των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας βρίσκεται στην πεδινή 
περιοχή του Μαυρόλακκα, 600m Β∆ του εργοστασίου εµπλουτισµού. Από τα διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία 
φαίνεται ότι κατασκευάστηκε το 1976 από την τότε µεταλλειοκτήτρια εταιρεία Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ και λειτούργησε έως 
το 1995 για την απόθεση των στερεών καταλοίπων εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος (τελµάτων εµπλουτισµού). 
Πρόκειται για έναν τεχνητό ταµιευτήρα µε περιµετρικό φράγµα και βαθµιδωτά πρανή, συνολικής έκτασης 
(περιλαµβανοµένου του φράγµατος) 265 στρεµµάτων. ∆εν υπάρχουν αναλυτικά δεδοµένα για τα τεχνικά 
στοιχεία κατασκευής του φράγµατος.  

 

Περιγραφή δειγµατοληψίας 

Για τη διερεύνηση των ποιοτικών και γεωχηµικών χαρακτηριστικών του υλικού που βρίσκεται αποτιθεµένο στον 
εν λόγω χώρο αξιοποιήθηκαν τα δείγµατα ενός προγράµµατος δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων της περιόδου 
1996-1997. Συνολικά διανοίχθηκαν 102 γεωτρήσεις, σε κάνναβο 50 m x 50 m, η σχετική θέση των οποίων 
δίνεται στο Σχήµα 3.2-1 ενώ τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους στους Πίνακες 2 και 3 του Παραρτήµατος της 
παρούσας. Το βάθος των γεωτρήσεων επεκτάθηκε έως ότου να βρουν το φυσικό υπόβαθρο, το δε συνολικό 
µήκος των γεωτρήσεων ανήλθε σε 877 m. Σε κάθε γεώτρηση και ανά ένα µέτρο γινόταν δειγµατοληψία. Τα 
αποτελέσµατα των χηµικών αναλύσεων των δειγµάτων αξιολογήθηκαν µε την χρήση του υπολογιστικού 
προγράµµατος GEMCOM και συνοψίζονται στον Πίνακα 3.2-1. 

 

 

 

 

Σχήµα 3.2-1: Χάρτης δειγµατοληψίας τελµάτων εµπλουτισµού Ολυµπιάδας 

 

Πίνακας 3.2-1 



 

Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας του παλαιού χώρου απόθεσης τελµάτων Ολυµπιάδας µε βάση τις 
γεωτρήσεις του 1996 (TVX Hellas Olympias Mine, Evaluation of the Olympias Tailing Pond, M. Podhorski, 

September 1997) 

Περιγραφή Αριθµός δειγµάτων 
που αναλύθηκαν 

Min max Average S.D. Weighted 
average 

Ειδικό βάρος (t/m3) 108 1.20 2.41 1.79 1.88  

Υγροί τόννοι    2.408.403   

Υγρασία (%) 690 2.38 35.50 19.23 6.74 18,96 

Χρυσός (g/t) 687 0.52 12.50 3.43 1.63 3,42 

Άργυρος (g/t) 720 1.00 66.00 14.48 8.16 14,25 

Zn (%) 721 0.08 1.80 0.46 0.27 0,45 

Pb (%) 721 0.06 2.07 0.49 0.29 0,48 

As (%) 695 0.09 7.24 1.59 0.88 1,6 

Fe (%) 721 0.10 20.06 4.84 2.09 4,86 

Cu (%) 717 0.009 0.22 0.03 0.02  

S (%) 43 1.40 8.00 3.80 1.54 3,8 

Bi (%) 97% των δειγµάτων είχαν κάτω από το όριο ανίχνευσης  

Sb (%) 719 0.009 0.2 0.036 0.016  

 

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στο πλαίσιο της λήψης ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος για τον περιβαλλοντικό 
χαρακτηρισµό του, αξιοποίησε τις δειγµατοληψίες που είχαν γίνει την περίοδο 1996-1997. Εκ του συνόλου των 
102 γεωτρήσεων που είχαν γίνει την περίοδο 1996-1997 (877 δείγµατα του ενός µέτρου) ελήφθη ισοβαρές 
δείγµα από κάθε ένα µέτρο γεώτρησης για τον σχηµατισµό ενός σύνθετου αντιπροσωπευτικού δείγµατος 
βάρους περίπου 60 kg. Το δείγµα χωρίστηκε σε 3 όµοια δείγµατα, εκ των οποίων το ένα (βάρους 10 kg) εστάλη 
στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ, το άλλο (βάρους επίσης 10 kg) στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας 
του ΑΠΘ και το 3ο (βάρους 40 kg) στο Μεταλλουργικό Εργαστήριο της Ελληνικός Χρυσός στο Στρατώνι για 
δοκιµές επίπλευσης και καθαρισµού και χηµικές αναλύσεις  

 

3.3 Τέλµατα εµπλουτισµού από την µελλοντική παραγωγή 

Στο σύνθετο δείγµα υφιστάµενων τελµάτων εµπλουτισµού (βάρους 40 kg)  που περιγράφηκε στην ενότητα 3.2, 
έγιναν δοκιµές επίπλευσης στο Μεταλλουργικό Εργαστήριο της Ελληνικός Χρυσός για την ανάκτηση του 
περιεχόµενου συµπυκνώµατος αρσενοπυρίτη. Χαρακτηριστικό δείγµα των συνθηκών και των αποτελεσµάτων 
των δοκιµών επίπλευσης συνοψίζονται στον Πίνακα 3.3-1.  

Πίνακας 3.3-1 ∆οκιµή σε αντιπροσωπευτικό δείγµα γεωτρήσεων από τον παλαιό χώρος απόθεσης 
τελµάτων Ολυµπιάδος  

ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ 85% -45µm 

 

 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ    grams per 
tone 

ΧΡΟΝΟΣ  -   Λεπτά (min) pH 

 
 

H2SO4 CuSO4 ZnSO4 OL-4 SIPX MIBC 3477 3302 GRIND CONDIT FROTH  
 Conditioning 100 ml    50 3 dr    20  5.5 

Rougher     50      20 6.0 

1 st clean     20     5 5 6.2 
 

   ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

 Βάρος gr Βάρος % S As Fe Au S As Fe Au S As Fe Au 

Conc 1st clean 274 13.31 33.52 9.15 28.4 19.9
2 

4.46 1.22 3.78 2.65 51.18 74.2
8 

67.16 74.50 

Tail 1st clean 406 19.73 7.89 1.45 5.24 3.4 1.56 0.29 1.03 0.67 17.85 17.4
4 

18.36 18.84 

TAIL 1378 66.96 4.04 0.21 1.21 0.35 2.71 0.14 0.81 0.23 31.02 8.57 14.39 6.58 

TOTAL 2058 100.00 8.72 1.64 5.63 3.56 8.72 1.64 5.63 3.56 100.05 100.30 99.91 99.92 
 

Το τέλµα από τις ως άνω δοκιµές επίπλευσης θεωρήθηκε ως τέλµα αντιπροσωπευτικό του τέλµατος που θα 
παράγεται από τον εµπλουτισµό της µελλοντικής παραγωγής µεταλλεύµατος. Το τέλµα αυτό χωρίστηκε σε τρία 
όµοια δείγµατα, εστάλη από µία ποσότητα περίπου 10 kg στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και στο 



 

Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ για περαιτέρω δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, ενώ το 
υπόλοιπο χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή δοκιµίων λιθογόµωσης µε τσιµέντο. 

 

3.4 Υλικό λιθογόµωσης για την µελλοντική εκµετάλλευση 

Γενικά 

Μία ποσότητα (βάρους περίπου 20 kg) από το τέλµα επανακατεργασίας των υφιστάµενων τελµάτων 
Ολυµπιάδας εστάλη στο Εργαστήριο της ΑΚΤΩΡ για την παρασκευή κυλινδρικών και κυβικών µονόλιθων, 
διαστάσεων περίπου 10x10 cm, µε τις ακόλουθες δύο συνταγές: 

Μίγµα 1:  Τέλµα εµπλουτισµού = 66%, Τσιµέντο = 12%, Νερό = 22% 

Μίγµα 2: Τέλµα εµπλουτισµού = 73%, Τσιµέντο = 5%, Νερό = 22% 

 
Τρόπος παρασκευής µιγµάτων 

Για τις συνθέσεις χρησιµοποιήθηκε τσιµέντο CEM II/A-L 42,5 R της εταιρείας ΧΑΛΥΨ µε ειδικό βάρος 3,07 
g/cm3.  

Για την παρασκευή των µιγµάτων χρησιµοποιήθηκε µίξερ ικανότητας 3lt και το κάθε ανάµιγµα αναδεύτηκε για 
5min µετά την προσθήκη όλων των υλικών. Από το κάθε ανάµιγµα ελήφθησαν αντίστοιχα 1) δύο κυλινδρικά 
δοκίµια διαστάσεων 9,8x10cm και 2) δύο κυβικά δοκίµια µε βάρος περίπου 5kg. Η τοποθέτηση του µίγµατος 
στα καλούπια έγινε σε 2 στρώσεις, ενώ η συµπύκνωση έγινε µε δονητική τράπεζα ιδιοκατασκευής. Το 
ξεκαλούπωµα όλων των δοκιµίων έγινε 2 µέρες µετά, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα εν λόγω δοκίµια είχαν 
στερεοποιηθεί από την επόµενη κιόλας µέρα παρασκευής. 

Εκτός από τα παραπάνω δείγµατα από το κάθε µίγµα ελήφθη ένα παραπάνω κυλινδρικό δοκίµιο, η θραύση του 
οποίου έγινε στις 18 ηµέρες και προέκυψαν οι ακόλουθες αντοχές (ανηγµένες για κύλινδρο 15x30cm):  

1ο Μίγµα: 6,95 Mpa και 

2ο Μίγµα: 2,79 MPa 

Τα παραπάνω δοκίµια εστάλησαν για δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας 
του ΕΜΠ και στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ. 

 

3.5 Στείρα εξόρυξης 

Γενικά 

Ο υφιστάµενος χώρος απόθεσης των στείρων εξόρυξης του µεταλλείου Ολυµπιάδας βρίσκεται 100m ΒΑ του 
φιρέ αερισµού και 350m Β-Β∆ του φρέατος. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία παραγωγής, τα στείρα που 
παρήχθησαν την περίοδο 1976-1999 από τα έργα ανάπτυξης και εκµετάλλευσης του µεταλλείου Ολυµπιάδας 
αποτέθηκαν κατά κύριο λόγο στην Πλατεία Φιρέ (ίδε Σχέδιο 3.5-1). Περαιτέρω, ο συνολικός όγκος του υλικού 
που έχει ήδη αποτεθεί εκτιµάται σε 290.000m3 ή ισοδύναµα 464.000t (φαινόµενο ειδικό βάρος στείρων 
Ολυµπιάδας 1,6 t/m3). Το σύνολο των στείρων αυτών καταλαµβάνουν συνολική έκταση 27,5 στρεµµάτων το δε 
µέγιστο ύψος του σωρού ανέρχεται σε 30 m. 

Tα στείρα που βρίσκονται συσσωρευµένα στην πλατεία Φιρέ, είναι υλικά µε µεγάλη ανοµοιογένεια στην 
κατανοµή µεγέθους, µε τεµάχια από 40cm µέχρι και λεπτοµερή σωµατίδια -75µm.  

 

Περιγραφή δειγµατοληψίας 

Για την λήψη δείγµατος στείρων εξόρυξης το οποίο θα αντιπροσωπεύει τα στείρα της µελλοντικής παραγωγής 
έγινε δειγµατοληψία µε τάφρους του υλικού που βρίσκεται στην Πλατεία Φιρέ. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν µε 



 

χρήση JCB δείγµατα από 17 σηµεία στα οποία η εκσκαφή έφθασε µέχρι βάθους 3-4 µέτρων. H σχετική θέση 
των θέσεων δειγµατοληψίας του σωρού φαίνεται στο Σχήµα 3.5-1. 

Ακολούθως το υλικό που εκσκάφθηκε από την κάθε θέση µεταφέρθηκε σε παρακείµενο χώρο, και ελήφθη δείγµα 
αντιπροσωπευτικό από κάθε σωρό. Τα δείγµατα από κάθε σωρό λειοτριβήθηκαν. Από τα 17 λειοτριβηµένα 
δείγµατα σχηµατίστηκε ένα σύνθετο δείγµα µε ισοβαρή ανάµειξη των επιµέρους δειγµάτων. Το συνολικό βάρος 
του σύνθετου δείγµατος που σχηµατίστηκε ήταν της τάξεως των 100 kg. Από αυτό το σύνθετο δείγµα, περίπου 
από 10 kg εστάλησαν και στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ αλλά και στο Εργαστήριο Αναλυτικής 
Χηµείας του ΑΠΘ για δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού. 

 

Σχήµα 3.5-1: Χάρτης δειγµατοληψίας στείρων εξόρυξης Ολυµπιάδας 

 
 
4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΣΚΟΥΡΙΩΝ 

4.1 Μετάλλευµα 

Γενικά 

Το κοίτασµα των Σκουριών φιλοξενείται κατά το µεγαλύτερο µέρος του σε ένα σχεδόν κατακόρυφο πορφυριτικό 

βαθύλιθο, που έχει διεισδύσει µέσα στους βιοτιτικούς σχιστόλιθους της περιοχής. Ο µεταλλοφόρος πορφύρης, 

γνωστός και ως κεντρική ζώνη µεταλλοφορίας, εκτείνεται µέχρι την επιφάνεια µε εµφάνιση διαµέτρου 200m.  

 

Περιγραφή δειγµατοληψίας 

Για τον σχηµατισµό δείγµατος µεταλλεύµατος των Σκουριών επιλέχθηκαν τέσσερις από τις ερευνητικές 
γεωτρήσεις που είχαν διεξαχθεί στο πλαίσιο της οριοθέτησης του κοιτάσµατος. Για την επιλογή των πλέον 
κατάλληλων γεωτρήσεων χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια: 



 

1. Να βρίσκονται εντός του κυλίνδρου της µεταλλοφορίας, πάνω σε δύο κάθετους µεταξύ τους άξονες, 
αντιδιαµετρικά ως προς τον νοητό άξονα του κυλίνδρου και σε ίσες αποστάσεις από αυτόν. Έτσι, 
θεωρώντας ότι ο νοητός άξονας του κυλίνδρου του κοιτάσµατος είναι αυτός που διέρχεται από το σηµείο Α 
(Χ: 474697.5, Ψ:4479965.9), επιλέχθηκαν οι ακόλουθες 4 γεωτρήσεις (ίδε Σχήµα 4.1-1 και Πίνακα 4.1-1): 

Πίνακας 4.1-1 Ερευνητικές Γεωτρήσεις των Σκουριών που επιλέχθηκαν  για την παρασκευή σύνθετου δείγµατος 
µεταλλεύµατος 

Α/Α Περιγραφή 
γεώτρησης 

Συντεταγµένες Απόσταση από τον άξονα 
του κοιτάσµατος 

  Χ Ψ  

1 SOP-01 474695,05 4480001,06 36 

2 SOP-04 474734,56 4479953,88 40 

3 SOP-06 474692,75 4479930,39 35 

4 SOP-08 474660,91 4479967,69 36 

Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω γεωτρήσεις, όπως και το σύνολο των ερευνητικών γεωτρήσεων  των 

Σκουριών, ήταν κεκλιµένες µε κλίση 70° προς τα Βορειοδυτικά (αζιµούθιο 315°). 

2. Από τις παραπάνω 4 γεωτρήσεις, προκειµένου να καθοριστεί το βάθος µέχρι το οποίο θα αξιοποιηθεί η 
κάθε γεώτρηση, αξιολογήθηκαν τα διαθέσιµα στοιχεία περιεκτικότητας σε Cu, και στο πλαίσιο αυτής της 
εργασίας θεωρήθηκε ως Cut off Grade η περιεκτικότητα 0,20% Cu. Εποµένως, κάθε µία από τις 
προαναφερθείσες γεωτρήσεις αξιοποιήθηκε µέχρι εκείνο το συγκεκριµένο βάθος, κάτω από το οποίο η 
περιεκτικότητα σε Cu ήταν συστηµατικά µικρότερη του 0,20%. Ο καθορισµός του βάθους αυτού δίνεται στα 
Σχήµατα 4.1-2 έως 5 ενώ τα βάθη των γεωτρήσεων που αξιοποιήθηκαν δίνονται στον Πίνακα 4.1-2. 

3. Τέλος, παρασκευάστηκε ένα σύνθετο δείγµα µεταλλεύµατος µε ισοβαρή ανάµειξη των δειγµάτων από κάθε 
δύο µέτρα γεώτρησης και από τις 4 γεωτρήσεις.  

 

 

 

Σχήµα 4.3-2: Χάρτης δειγµατοληψίας για Παρασκευή σύνθετου µεταλλεύµατος Σκουριών 

 

Το σύνθετο δείγµα χωρίστηκε σε όµοια αντιδείγµατα, εκ των οποίων τα δύο απεστάλησαν για δοκιµές 
περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού στα Εργαστήρια Μεταλλουργίας του ΕΜΠ και Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ 
ενώ το υπόλοιπο υποβλήθηκε σε δοκιµές εµπλουτισµού στο Μεταλλουργικό Εργαστήριο της Ελληνικός Χρυσός 
Α.Ε. 



 

SOP-01: Cu concentration vs Depth
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Σχήµα 4.1-2: SOP-01. Μεταβολή της περιεκτικότητας του Cu συναρτήσει του βάθους 

SOP-04: Cu concentration vs Depth
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Σχήµα 4.1-3: SOP-04. Μεταβολή της περιεκτικότητας του Cu συναρτήσει του βάθους 

SOP-06: Cu contcentration vs Depth
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Σχήµα 4.1-4: SOP-06. Μεταβολή της περιεκτικότητας του Cu συναρτήσει του βάθους 



 

SOP-08: Cu concentration vs Depth
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Σχήµα 4.1-5: SOP-08. Μεταβολή της περιεκτικότητας του Cu συναρτήσει του βάθους 

 
Πίνακας 4.1-2 Μέτρα των ερευνητικών γεωτρήσεων των Σκουριών που χρησιµοποιήθηκαν  για την παρασκευή 

σύνθετου δείγµατος µεταλλεύµατος 

Α/Α Περιγραφή 
γεώτρησης 

Μέγιστο βάθος γεώτρησης 
(στο οποίο διανοίχτηκε), m 

Μήκος γεώτρησης που 
αξιοποιήθηκε (έως βάθος, m) 

1 SOP-01 700 350 

2 SOP-04 700 450 

3 SOP-06 611 480 

4 SOP-08 677 382 

 

4.2 Τέλµατα εµπλουτισµού 

Γενικά 

Για τον εµπλουτισµό του χρυσοφόρου θειούχου µεταλλεύµατος χαλκού των Σκουριών θα εφαρµοστεί η µέθοδος 

της επίπλευσης, προς παραγωγή ενός συµπυκνώµατος χαλκού-χρυσού (εκ του οποίου το 30% του χρυσού θα 

ανακτηθεί µε ΒΑΧ) µε το υπόλοιπο να αποτελεί το τέλµα εµπλουτισµού.  

 

Περιγραφή δειγµατοληψίας 

Για τον σχηµατισµό δείγµατος τελµάτων που θα προέλθουν από τον εµπλουτισµό του µεταλλεύµατος των 
Σκουριών αξιοποιήθηκε το σύνθετο δείγµα µεταλλεύµατος που σχηµατίστηκε από τις 4  ερευνητικές γεωτρήσεις 
που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα.  

Το δείγµα αυτό, βάρους περίπου 30 kg, υποβλήθηκε σε δοκιµές εµπλουτισµού στο Μεταλλουργικό Εργαστήριο 
της Ελληνικός Χρυσός, υπό τις συνθήκες που δίνονται χαρακτηριστικά στον Πίνακα  4.2-1. Το τέλµα των 
δοκιµών επίπλευσης χωρίστηκε σε όµοια δείγµατα τα οποία απεστάλησαν στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του 
ΕΜΠ και το Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ για περαιτέρω δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού. 

 

4.3 Στείρα εξόρυξης 

Γενικά 

Το στείρο υλικό που παράγεται από την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος των Σκουριών αξιοποιείται στο σύνολό 
του, αποφεύγοντας την κατάληψη πρόσθετης επιφάνειας για δηµιουργία χώρου απόθεσης στείρων εξόρυξης. 



 

Συγκεκριµένα, ένα µεγάλο ποσοστό των στείρων χρησιµοποιείται για την κατασκευή δύο αναχωµάτων, στα 
παρακείµενα ρέµατα Καρατζά Λάκκος και Λοτσάνικο, οριοθετώντας αντίστοιχα δύο χώρους για την απόθεση 
των τελµάτων που παράγονται από την κατεργασία του µεταλλεύµατος στο εργοστάσιο εµπλουτισµού. Τα 
υπόλοιπα στείρα αξιοποιούνται για την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας (αύξηση του πορώδους πριν την 
τοποθέτηση της φυτικής γης) τόσο των δύο χώρων απόθεσης τελµάτων όσο και του επιφανειακού ορύγµατος 
(µετά την επαναπλήρωσή του µε τέλµατα).  

Πίνακας 4.2-1 ∆οκιµές εµπλουτισµού σύνθετου δείγµατος µεταλλεύµατος Σκουριών από τις ερευνητικές 
γεωτρήσεις SOP-01, SOP-04, SOP-06 και SOP-08 

GRIND Primary: 15 minutes 1 Kgr at 65% solids in lab ball mill 

Flotation density 37% solids 
 

SOP 1 SHΙSTOL CONDITIONS 

 Reagents addition g/t Time (min) pH 

Stage 3477 SIPX DF250 GRIND CONDIT FROTH  

Grind    15   7.8 

Rougher 5 50 3dr  2 10 7.8 

1ST Clean  5   1 2 8 

2nd Clean   1dr  1 2 8 

3rd Clean     1 1 8  

SAMPLE SOP 1 SHISTOL ASSAYS METAL UNITS DISTRIBUTION 
PRODUCT Weight gr Weight% Cu Au S Cu Au S Cu Au S 

Cu 3rd Clean 
Cone 

21.7 2.10 17.1 26.36 44.42 0.36 0.55 0.93 55.35 58.38 69.74 
Cu 3rd Clean Tail 5 0.48 8.17 0.13 19.09 0.04 0.00 0.09 6.09 0.07 6.91 
Cu 2nd Clean Tail 27.7 2.69 1.3 1.06 2.34 0.03 0.03 0.06 5.37 3.00 4.69 
Cu 1st Clean Tail 174 16.87 0.5 0.36 0.67 0.08 0.06 0.11 12.98 6.39 3.44 
Rougher Tail 803 77.86 0.17 0.39 0.17 0.13 0.30 0.13 20.36 31.96 9.88 
TOTAL 1031.4 100    0.65 0.95 1.34 100.15 99.80 99.65 

 0.61 0.6 1.4  

Τα στείρα υλικά προέρχεται αποκλειστικά από την επιφανειακή εκµετάλλευση και είναι αυτά που περιέχουν 
Cu<0,18%. Τα µεταλλευτικά υλικά που παράγονται από την κατασκευή όλων των έργων προσπέλασης και 
ανάπτυξης της υπόγειας εκµετάλλευσης, λόγω της ποιότητάς τους δεν συνιστούν στείρα εξόρυξης, δεδοµένου ότι 
χαρακτηρίζονται από επαρκείς περιεκτικότητες σε Cu και Au για να ταξινοµηθούν ως µετάλλευµα χαµηλής 
ποιότητας. 

 

Περιγραφή δειγµατοληψίας 

Για τον σχηµατισµό δείγµατος στείρων εξόρυξης που θα προέλθουν από την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος των 
Σκουριών ακολουθήθηκαν 2 διαφορετικές πρακτικές: 

∆ειγµατοληψία γεωτρήσεων: Από τις ερευνητικές γεωτρήσεις που είχαν διεξαχθεί στο πλαίσιο της οριοθέτησης 
του κοιτάσµατος, επιλέχθηκαν εκείνες οι γεωτρήσεις που εµπίπτουν εντός του σχεδιαζόµενου ορύγµατος της 
επιφανειακής εκµετάλλευσης και έχουν Cut off grade <0.18% Cu. Η σχετική θέση των γεωτρήσεων που 
αξιοποιήθηκαν για την παρασκευή του σύνθετου δείγµατος στείρων εξόρυξης δίνεται στο Σχήµα 4.3-1 ενώ τα 
αναλυτικά χαρακτηριστικά τους δίνονται στο Παράρτηµα της παρούσας.   

∆ειγµατοληψία σωρού στείρων: Έγινε δειγµατοληψία του σωρού στείρων εξόρυξης που είχαν παραχθεί από την 
διάνοιξη της παλαιάς ερευνητικής στοάς της TVX. Σύµφωνα µε τα ιστορικά στοιχεία, η διάνοιξη της ερευνητικής 
στοάς των Σκουριών έλαβε χώρα την περίοδο 1998-1999, το συνολικό διανοιχθέν µήκος ήταν 695m ενώ τα 
στείρα που παρήχθησαν ανέρχονται σε 21.600 m3. Τα στείρα αποτέθηκαν στην πλατεία της εισόδου της στοάς 
σχηµατίζοντας έναν σωρό µε βαθµίδες που καταλαµβάνει µία έκταση 6,4 στρεµµάτων. 

Για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό των στείρων, ελήφθησαν από τον σωρό 12 δείγµατα, συνολικής µάζας 
120 kg, από έναν κάνναβο 60x40 m µε βήµα δειγµατοληψίας 20m (βλ. Σχήµα 4.3-2). Από τα δείγµατα αυτά 
σχηµατίστηκε ένα σύνθετο δείγµα το οποίο εστάλη στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του ΑΠΘ.  



 

 

Σχήµα 4.3-1: Χάρτης δειγµατοληψίας στείρων εξόρυξης Σκουριών 

 

Σχήµα 4.3-2: Χάρτης δειγµατοληψίας στείρων εξόρυξης Σκουριών 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



 

Πίνακας 1 

∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις στους σωρούς αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας – ∆ειγµατοληψία 1996 
(Final Report on Metallurgical Sampling and Specific Gravity Measurements at Stockpiles and Tailings Pond of Olympias & 

Stratoni Mines, Intergeo, 26.7.1996) 

Α/Α Σωρός Ηµεροµηνία Κωδικός 
γεώτρησης 

Συντεταγµένες Βάθος 
γεώτρησης 

    Northing Easting Elevation m 

1 1 5/3/96 1 -16,286.00 23,383.00 56.20 4,5 

2 1 5/3/96 2 -16,282.40 23,363.00 55.70 2,7 

3 1 5/3/96 3 -16,290.40 23,341.00 55. 70 3,0 

4 1 5/3/96 4 -16,294.80 23,361.00 55.80 8,7 

5 1 5/3/96 5 -16,299.80 23,382.00 55.80 6,5 

6 1 5/3/96 6 -16,302.70 23,387.00 55.80 6,5 

7 1 5/3/96 7 -16,290.20 23,402.00 55 .60 1,8 

8 1 5/3/96 8 -16,308.30 23,405.00 55.70 5,5 

9 1 6/3/96 9 -16,328.00 23,401.00 55.60 9,9 

10 1 6/3/96 10 -16,321.70 23,381.00 55.80 8,0 

11 1 6/3/96 11 -16,314.10 23,360.00 55.90 7,3 

12 1 7/3/96 12 -16,308.30 23,341.00 56.00 7,3 

13 1 7/3/96 13 -16,326.80 23,334.00 55.90 5,6 

14 1 7/3/96 14 -16,332.80 23,354.00 55.60 7,6 

15 1 7/3/96 15 -16,338.90 23,372.00 55.90 8,8 

16 1 8/3/96 16 -16,356.80 23,361.00 55.70 4,8 

17 1 8/3/96 17 -16,350.30 23,342.00 55.90 6,3 

18 1 8/3/96 18 -16,344.40 23,322.00 56.00 5,5 

19 1 8/3/96 19 -16,363.90 23,315.00 56.20 4,7 

20 1 8/3/96 20 -16,369.50 23,335.00 55.90 5,3 

21 1 8/3/96 21 -16,388.20 23,325.00 55.80 3,8 

22 1 8/3/96 22 -16,376.40 23,309.00 56.40 3,8 

23 1 20/5/96 113 -16,344.50 23,391.40 55.00 2,7 

24 1 20/5/96 114 -16,426.00 23,315.00 55.60 2,5 

25 1 20/5/96 115 -16,322.10 23,321.00 55.70 2,6 

26 1 20/5/96 116 -16,304.30 23,329.40 55.80 3,4 

27 1 22/5/96 118 -16,363.52 23,316.20 56.06 4,0 

28 1 22/5/96 119 -16,382.99 23,312.87 55.86 4,0 

29 1 22/5/96 120 -16,370.07 23,339.09 55.80 2,0 

30 1 22/5/96 121 -16,344.86 23,322.09 55.91 4,5 

31 1 22/5/96 122 -16,356.47 23,359.22 55.67 0,7 

32 1 24/5/96 133 -16,313.43 23,361.32 55.86 1,5 

33 1 27/5/96 134 -16,325.56 23,332.53 55.87 5,0 

34 1 27/5/96 135 -16,332.60 23,355.78 55.62 5,6 

35 1 27/5/96 136 -16,303.41 23,354.71 56.00 1,0 

36 1 27/5/96 137 -16,319.37 23,402.99 55.56 6,6 

37 1 28/5/96 138 -16,299.74 23,404.29 55.45 4,8 

38 1 28/5/96 139 -16,285.61 23,380.45 55.07 3,8 

39 1 28/5/96 140 -16,285.33 23,360.54 55.77 3,5 

40 2 11/3/96 23 -16,345.90 23,421.00 49.80 4,2 

41 2 11/3/96 24 -16,352.90 23,438.00 49.20 8,0 

42 2 11/3/96 25 -16,337 .60 23,451.00 48.60 6,8 

43 2 11/3/96 26 -16,330.20 23,433.00 48.80 6,8 

44 2 11/3/96 27 -16,310.80 23,437.00 48.10 6,8 

45 2 11/3/96 28 -16,316.10 23,458.00 48.30 6,8 

46 2 11/3/96 29 -16,299.50 23,467.00 48.10 6,1 

47 2 12/3/96 30 -16,295.20 23,449.00 48.00 5,8 

48 2 12/3/96 31 -16,292.20 23,430.00 48.20 4,7 

49 2 12/3/96 32 -16,272.10 23,426.00 48.60 3,8 

50 2 12/3/96 33 -16,276.90 23,446.00 48.10 6,2 

51 2 13/3/96 34 -16,280.70 23,467.00 48.50 5,8 

52 2 13/3/96 35 -16,263.40 23,459.00 47.70 5,5 

53 2 13/3/96 36 -16,261.20 23,439.00 47.90 5,8 

54 2 23/5/96 123 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 3,5 

55 2 23/5/96 124 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 1,7 

56 2 23/5/96 125 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,2 

57 2 24/5/96 126 -16,260.50 23,535.60 42.15 1,1 

58 2 24/5/96 127 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 1,8 

59 2 24/5/96 128 -16,266.80 23,530.70 42.24 2,3 

60 2 24/5/96 129 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 1,2 

61 2 24/5/96 130 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,3 



 

62 2 24/5/96 131 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,4 

63 2 24/5/96 132 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,3 

64 2 31/5/96 145 -16,335.10 23,439.10 51.27 10,2 

65 2 31/5/96 146 -16,318.20 23,442.40 50.93 9,3 

66 2 4/6/96 147 -16,302.40 23,443.60 50.51 8,3 

67 2 4/6/96 148 -16,286.20 23,447.20 50.18 8,1 

68 2 5/6/96 149 -16,272.00 23,449.70 50.35 7,9 

69 2 5/6/96 150 -16,282.30 23,459.50 50.23 7,9 

70 2 6/6/96 151 -16,297.80 23,458.50 50.80 8,6 

71 2 6/6/96 152 -16,314.10 23,456. 50 51.14 9,2 

72 3 13/3/96 37 -16,261.70 23,526.00 43.60 6,2 

73 3 13/3/96 38 -16,266.30 23,508.00 43.60 5,2 

74 3 13/3/96 39 -16,269.60 23,491.00 43.90 2,9 

75 3 13/3/96 40 -16,258.90 23,484.00 43.30 3,7 

76 3 14/3/96 41 -16,246.50 23,509.00 43.10 5,7 

77 3 14/3/96 42 -16,241.80 23,529.00 43.20 5,7 

78 3 14/3/96 43 -16,227.20 23,526.00 43.00 5,8 

79 3 14/3/96 44 -16,230.00 23,507.00 43.00 5,7 

80 3 14/3/96 45 -16,232.90 23,487.00 42.70 5,3 

81 3 30/5/96 141 -16,258.12 23,498.06 42.96 5,5 

82 3 30/5/96 142 -16,254.26 23,520.19 43.18 6,2 

83 3 30/5/96 143 -16,238.14 23,517.83 42.87 5,5 

84 3 30/5/96 144 -16,241.52 23,499.37 42.88 4,5 

 Σύνολο      427,4 

∆Υ: ∆εν υπάρχουν 

 



 

 

Πίνακας 2 
∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις στην υφιστάµενη λίµνη τελµάτων Ολυµπιάδας – ∆ειγµατοληψία 
1996 (Final Report on Metallurgical Sampling and Specific Gravity Measurements at Stockpiles and Tailings Pond of 

Olympias & Stratoni Mines, Intergeo, 26.7.1996) 

A/A Λίµνη Τελµάτων Ηµεροµηνία 
Κωδικός 

γεώτρησης Συντεταγµένες 
Βάθος 

γεώτρησης 

    Northing Easting Elevation m 

1 Tailing Pond 1 3/15/96 Tp1-046 -15926,30 23899,19 44,24 12,70 

2 Tailing Pond 1 3/28/96 Tp1-047 -15873,87 23873,47 44,18 12,10 

3 Tailing Pond 1 3/28/96 Tp1-048 -15827,77 23861,15 44,21 11,20 

4 Tailing Pond 1 3/26/96 Tp1-049 -15779,79 23845,28 44,41 10,20 

5 Tailing Pond 1 3/26/96 Tp1-050 -15730,31 23839,25 44,61 9,30 

6 Tailing Pond 1 4/1/96 Tp1-051 -15956,95 23859,10 44,18 13,60 

7 Tailing Pond 1 4/1/96 Tp1-052 -15910,87 23839,39 44,66 13,90 

8 Tailing Pond 1 4/2/96 Tp1-053 -15858,77 23825,23 44,75 12,20 

9 Tailing Pond 1 4/2/96 Tp1-054 -15813,40 23808,01 44,60 12,30 

10 Tailing Pond 1 4/3/96 Tp1-055 -15982,34 23816,37 44,41 15,20 

11 Tailing Pond 1 4/4/96 Tp1-056 -15935,08 23796,08 44,56 14,40 

12 Tailing Pond 1 4/4/96 Tp1-057 -15883,49 23782,82 44,90 12,40 

13 Tailing Pond 1 4/5/96 Tp1-058 -15836,22 23767,19 44,91 12,20 

14 Tailing Pond 1 4/8/96 Tp1-059 -15790,26 23750,12 44,44 10,30 

15 Tailing Pond 1 4/8/96 Tp1-060 -15768,32 23792,92 44,02 9,30 

16 Tailing Pond 1 4/9/96 Tp1-061 -15953,72 23763,09 44,36 14,60 

17 Tailing Pond 1 4/9/96 Tp1-062 -15909,85 23737,99 44,53 13,50 

18 Tailing Pond 1 4/10/96 Tp1-063 -15857,61 23723,32 44,53 12,20 

19 Tailing Pond 1 4/10/96 Tp1-064 -15814,46 23708,85 44,05 10,20 

20 Tailing Pond 1 4/26/96 Tp1-088 -15681,58 23833,26 44,01 7,40 

21 Tailing Pond 1 4/26/96 Tp1-089 -15707,68 23792,21 43,41 7,40 

22 Tailing Pond 1 4/26/96 Tp1-090 -15736,20 23751,11 43,15 7,70 

23 Tailing Pond 1 4/29/96 Tp1-091 -15765,06 23708,54 43,45 8,90 

24 Tailing Pond 1 4/29/96 Tp1-092 -15792,93 23667,68 43,29 9,30 

25 Tailing Pond 1 4/30/96 Tp1-093 -15841,60 23683,59 43,12 10,30 

26 Tailing Pond 1 5/9/96 Tp1-106 -15637,58 23814,03 43,00 4,50 

27 Tailing Pond 1 5/9/96 Tp1-107 -15664,23 23771,97 42,95 5,80 

28 Tailing Pond 1 5/10/96 Tp1-108 -15693,49 23727,52 42,92 6,50 

29 Tailing Pond 1 5/10/96 Tp1-109 -15721,68 23685,62 43,18 7,50 

30 Tailing Pond 1 5/10/96 Tp1-110 -15748,48 23645,51 43,03 8,80 

31 Tailing Pond 1 5/20/96 Tp1-117 -15760,97 23622,57 43,18 6,50 

32 Tailing Pond 1 6/7/96 Tp1-153 -15923,07 23897,70 43,96 8,60 

33 Tailing Pond 1 6/10/96 Tp1-154 -15822,80 23858,68 43,90 8,20 

34 Tailing Pond 1 6/10/96 Tp1-155 -15723,60 23837,30 44,27 9,10 

35 Tailing Pond 1 6/11/96 Tp1-156 -15785,62 23748,26 44,00 7,20 

36 Tailing Pond 1 6/11/96 Tp1-157 -15880,23 23781,22 44,63 7,40 

37 Tailing Pond 1 6/12/96 Tp1-158 -15977,07 23814,35 44,20 9,20 

38 Tailing Pond 1 6/18/96 Tp1-170 -15716,07 23762,75 43,13 6,30 

39 Tailing Pond 2 4/17/96 Tp2-065 -16014,65 23765,99 43,25 14,80 

40 Tailing Pond 2 4/17/96 Tp2-066 -15971,09 23742,06 44,11 12,30 

41 Tailing Pond 2 4/18/96 Tp2-067 -15930,24 23713,34 44,53 11,20 



 

42 Tailing Pond 2 4/18/96 Tp2-068 -15891,90 23679,49 43,28 11,10 

43 Tailing Pond 2 4/19/96 Tp2-069 -15850,77 23650,70 43,14 8,30 

44 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-070 -15810,18 23621,14 43,02 7,50 

45 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-071 -15770,18 23590,98 42,74 5,20 

46 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-072 -15732,57 23558,69 42,37 2,20 

47 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-073 -15769,42 23524,16 42,21 5,40 

48 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-074 -15809,18 23559,39 42,65 9,20 

49 Tailing Pond 2 4/23/96 Tp2-075 -15846,84 23525,58 42,88 8,30 

50 Tailing Pond 2 4/23/96 Tp2-076 -15811,27 23491,39 42,43 6,40 

51 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-077 -15774,59 23456,11 41,92 4,30 

52 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-078 -15738,11 23421,66 41,71 2,80 

53 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-079 -15848,96 23455,40 42,81 6,20 

54 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-080 -15811,07 23421,25 42,47 4,60 

55 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-081 -15773,46 23387,87 42,27 2,80 

56 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-082 -15798,13 23340,49 42,68 2,40 

57 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-083 -15834,04 23374,20 42,91 4,10 

58 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-084 -15859,77 23400,25 43,02 6,20 

59 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-085 -15834,89 23304,11 43,00 3,10 

60 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-086 -15871,19 23338,53 43,65 5,90 

61 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-087 -15903,37 23368,23 43,03 7,20 

62 Tailing Pond 2 4/30/96 Tp2-094 -15848,60 23594,35 42,92 9,30 

63 Tailing Pond 2 5/2/96 Tp2-095 -15940,06 23402,61 43,07 7,80 

64 Tailing Pond 2 5/2/96 Tp2-096 -15897,72 23433,31 42,42 7,80 

65 Tailing Pond 2 5/2/96 Tp2-097 -15933,72 23468,89 42,26 8,60 

66 Tailing Pond 2 5/3/96 Tp2-098 -15969,73 23504,11 42,35 10,20 

67 Tailing Pond 2 5/3/96 Tp2-099 -15994,76 23471,72 42,69 9,20 

68 Tailing Pond 2 5/3/96 Tp2-100 -15975,47 23433,89 43,12 9,70 

69 Tailing Pond 2 5/8/96 Tp2-101 -15959,98 23367,27 44,09 9,70 

70 Tailing Pond 2 5/8/96 Tp2-102 -15934,84 23342,21 43,77 9,60 

71 Tailing Pond 2 5/8/96 Tp2-103 -15900,96 23309,90 43,67 7,80 

72 Tailing Pond 2 5/9/96 Tp2-104 -15870,02 23279,70 43,12 4,80 

73 Tailing Pond 2 5/9/96 Tp2-105 -16005,09 23534,17 42,12 10,50 

74 Tailing Pond 2 5/13/96 Tp2-111 -16015,32 23596,60 44,91 13,40 

75 Tailing Pond 2 5/13/96 Tp2-112 -15987,23 23593,23 42,11 9,70 

76 Tailing Pond 2 6/12/96 Tp2-159 -16013,11 23768,26 43,08 4,20 

77 Tailing Pond 2 6/13/96 Tp2-160 -15937,36 23707,27 43,64 6,20 

78 Tailing Pond 2 6/13/96 Tp2-161 -15824,20 23648,05 43,15 5,50 

79 Tailing Pond 2 6/13/96 Tp2-162 -15772,33 23587,04 42,74 6,50 

80 Tailing Pond 2 6/14/96 Tp2-164 -15843,82 23521,43 42,88 4,20 

81 Tailing Pond 2 6/14/96 Tp2-165 -15772,30 23453,25 41,92 4,30 

82 Tailing Pond 2 6/17/96 Tp2-166 -15799,87 23343,19 42,64 2,60 

83 Tailing Pond 2 6/17/96 Tp2-167 -15858,20 23398,42 43,03 6,10 

84 Tailing Pond 2 6/17/96 Tp2-168 -15876,78 23332,78 43,81 6,10 

85 Tailing Pond 2 6/18/96 Tp2-169 -15973,08 23493,87 42,40 5,20 

 Σύνολο      708,9 

 



 

Πίνακας 3 
Συµπληρωµατικές δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις στην υφιστάµενη λίµνη τελµάτων Ολυµπιάδας 
– ∆ειγµατοληψία 1997 (Report on Metallurgical Sampling at the tailings pond of Olympias Mines, Intergeo, 14.7.1997) 
 

A/A Λίµνη Τελµάτων Ηµεροµηνία 
Κωδικός 
γεώτρησης 

Βάθος 
γεώτρησης 

    m 

1 Tailing Pond 1 23/6/97 B1 14 

2 Tailing Pond 1 23/6/97 B2 14 

3 Tailing Pond 1 25/6/97 B3 14 

4 Tailing Pond 1 26/6/97 B4 11 

5 Tailing Pond 1 27/6/97 B5 9.5 

6 Tailing Pond 1 27/6/97 B6 6 

7 Tailing Pond 1 7/7/97 B15 9.6 

8 Tailing Pond 1 7/7/97 B16 8.4 

9 Tailing Pond 1 8/7/97 B17 14.6 

10 Tailing Pond 2 30/6/97 B7 8 

11 Tailing Pond 2 30/6/97 B8 8.4 

12 Tailing Pond 2 1/7/97 B9 4.2 

13 Tailing Pond 2 1/7/97 B10 7 

14 Tailing Pond 2 1-2/7/97 B11 9.4 

15 Tailing Pond 2 2/7/97 B12 7.5 

16 Tailing Pond 2 2/7/97 B13 3 

17 Tailing Pond 2 3/7/97 B14 15 

 Σύνολο   168 

 

Πίνακας 4 ∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις από την περιοχή Σκουριών που αξιοποιήθηκαν για την 
παρασκευή δείγµατος στείρων εξόρυξης 

A/A 
Κωδικός 

γεώτρησης 
Συντεταγµένες 

Βάθος γεώτρησης 
που αξιοποιήθηκε 

για στείρα 

  Easting Northing Elevation m 

1 SOP 20 474521,69 4480053,54 646,24 170 

2 SOP 22 474492,31 4480087,54 648,56 125 

3 SOP 23 474460,02 4480124,94 656,00 85 

4 SOP 24 474487,23 4480016,46 649,51 100 

5 SOP 38 474518,78 4479979,13 646,98 140 

6 SOP 70 474940,14 4479877,92 625,55 250 

7 SOP 71 474961,58 4479766,06 628,90 150 

8 SOP 84 474959,14 4479765,18 628,76 200 

9 SOP 81 474728,53 4479648,53 641,10 200 

10 SOP 82 474727,39 4479582,86 640,61 150 

11 SOP 90 474669,10 4479571,93 632,53 100 

12 SOP 91 474664,43 4479645,76 634,98 100 

13 SOP 94 474485,42 4479555,79 650,67 100 

14 SOP 95 474494,43 4479699,97 651,03 100 

15 SOP 96 474495,11 4479699,29 650,98 160 

16 SOP 97 474603,63 4479500,99 633,21 50 

17 SOP 98 474594,28 4479649,40 638,69 160 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Πίνακας 1 

∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις στους σωρούς αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας – 
∆ειγµατοληψία 1996 (Final Report on Metallurgical Sampling and Specific Gravity Measurements at 

Stockpiles and Tailings Pond of Olympias & Stratoni Mines, Intergeo, 26.7.1996) 

Α/Α Σωρός Ηµεροµηνία Κωδικός 
γεώτρησης 

Συντεταγµένες Βάθος 
γεώτρησης 

    Northing Easting Elevation m 
1 1 5/3/96 1 -16,286.00 23,383.00 56.20 4,5 
2 1 5/3/96 2 -16,282.40 23,363.00 55.70 2,7 
3 1 5/3/96 3 -16,290.40 23,341.00 55. 70 3,0 
4 1 5/3/96 4 -16,294.80 23,361.00 55.80 8,7 
5 1 5/3/96 5 -16,299.80 23,382.00 55.80 6,5 
6 1 5/3/96 6 -16,302.70 23,387.00 55.80 6,5 
7 1 5/3/96 7 -16,290.20 23,402.00 55 .60 1,8 
8 1 5/3/96 8 -16,308.30 23,405.00 55.70 5,5 
9 1 6/3/96 9 -16,328.00 23,401.00 55.60 9,9 
10 1 6/3/96 10 -16,321.70 23,381.00 55.80 8,0 
11 1 6/3/96 11 -16,314.10 23,360.00 55.90 7,3 
12 1 7/3/96 12 -16,308.30 23,341.00 56.00 7,3 
13 1 7/3/96 13 -16,326.80 23,334.00 55.90 5,6 
14 1 7/3/96 14 -16,332.80 23,354.00 55.60 7,6 
15 1 7/3/96 15 -16,338.90 23,372.00 55.90 8,8 
16 1 8/3/96 16 -16,356.80 23,361.00 55.70 4,8 
17 1 8/3/96 17 -16,350.30 23,342.00 55.90 6,3 
18 1 8/3/96 18 -16,344.40 23,322.00 56.00 5,5 
19 1 8/3/96 19 -16,363.90 23,315.00 56.20 4,7 
20 1 8/3/96 20 -16,369.50 23,335.00 55.90 5,3 
21 1 8/3/96 21 -16,388.20 23,325.00 55.80 3,8 
22 1 8/3/96 22 -16,376.40 23,309.00 56.40 3,8 
23 1 20/5/96 113 -16,344.50 23,391.40 55.00 2,7 
24 1 20/5/96 114 -16,426.00 23,315.00 55.60 2,5 
25 1 20/5/96 115 -16,322.10 23,321.00 55.70 2,6 
26 1 20/5/96 116 -16,304.30 23,329.40 55.80 3,4 
27 1 22/5/96 118 -16,363.52 23,316.20 56.06 4,0 
28 1 22/5/96 119 -16,382.99 23,312.87 55.86 4,0 
29 1 22/5/96 120 -16,370.07 23,339.09 55.80 2,0 
30 1 22/5/96 121 -16,344.86 23,322.09 55.91 4,5 
31 1 22/5/96 122 -16,356.47 23,359.22 55.67 0,7 
32 1 24/5/96 133 -16,313.43 23,361.32 55.86 1,5 
33 1 27/5/96 134 -16,325.56 23,332.53 55.87 5,0 
34 1 27/5/96 135 -16,332.60 23,355.78 55.62 5,6 
35 1 27/5/96 136 -16,303.41 23,354.71 56.00 1,0 
36 1 27/5/96 137 -16,319.37 23,402.99 55.56 6,6 
37 1 28/5/96 138 -16,299.74 23,404.29 55.45 4,8 
38 1 28/5/96 139 -16,285.61 23,380.45 55.07 3,8 
39 1 28/5/96 140 -16,285.33 23,360.54 55.77 3,5 
40 2 11/3/96 23 -16,345.90 23,421.00 49.80 4,2 
41 2 11/3/96 24 -16,352.90 23,438.00 49.20 8,0 
42 2 11/3/96 25 -16,337 .60 23,451.00 48.60 6,8 
43 2 11/3/96 26 -16,330.20 23,433.00 48.80 6,8 
44 2 11/3/96 27 -16,310.80 23,437.00 48.10 6,8 
45 2 11/3/96 28 -16,316.10 23,458.00 48.30 6,8 
46 2 11/3/96 29 -16,299.50 23,467.00 48.10 6,1 
47 2 12/3/96 30 -16,295.20 23,449.00 48.00 5,8 
48 2 12/3/96 31 -16,292.20 23,430.00 48.20 4,7 
49 2 12/3/96 32 -16,272.10 23,426.00 48.60 3,8 
50 2 12/3/96 33 -16,276.90 23,446.00 48.10 6,2 
51 2 13/3/96 34 -16,280.70 23,467.00 48.50 5,8 
52 2 13/3/96 35 -16,263.40 23,459.00 47.70 5,5 
53 2 13/3/96 36 -16,261.20 23,439.00 47.90 5,8 
54 2 23/5/96 123 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 3,5 
55 2 23/5/96 124 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 1,7 
56 2 23/5/96 125 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,2 



57 2 24/5/96 126 -16,260.50 23,535.60 42.15 1,1 
58 2 24/5/96 127 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 1,8 
59 2 24/5/96 128 -16,266.80 23,530.70 42.24 2,3 
60 2 24/5/96 129 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 1,2 
61 2 24/5/96 130 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,3 
62 2 24/5/96 131 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,4 
63 2 24/5/96 132 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,3 
64 2 31/5/96 145 -16,335.10 23,439.10 51.27 10,2 
65 2 31/5/96 146 -16,318.20 23,442.40 50.93 9,3 
66 2 4/6/96 147 -16,302.40 23,443.60 50.51 8,3 
67 2 4/6/96 148 -16,286.20 23,447.20 50.18 8,1 
68 2 5/6/96 149 -16,272.00 23,449.70 50.35 7,9 
69 2 5/6/96 150 -16,282.30 23,459.50 50.23 7,9 
70 2 6/6/96 151 -16,297.80 23,458.50 50.80 8,6 
71 2 6/6/96 152 -16,314.10 23,456. 50 51.14 9,2 
72 3 13/3/96 37 -16,261.70 23,526.00 43.60 6,2 
73 3 13/3/96 38 -16,266.30 23,508.00 43.60 5,2 
74 3 13/3/96 39 -16,269.60 23,491.00 43.90 2,9 
75 3 13/3/96 40 -16,258.90 23,484.00 43.30 3,7 
76 3 14/3/96 41 -16,246.50 23,509.00 43.10 5,7 
77 3 14/3/96 42 -16,241.80 23,529.00 43.20 5,7 
78 3 14/3/96 43 -16,227.20 23,526.00 43.00 5,8 
79 3 14/3/96 44 -16,230.00 23,507.00 43.00 5,7 
80 3 14/3/96 45 -16,232.90 23,487.00 42.70 5,3 
81 3 30/5/96 141 -16,258.12 23,498.06 42.96 5,5 
82 3 30/5/96 142 -16,254.26 23,520.19 43.18 6,2 
83 3 30/5/96 143 -16,238.14 23,517.83 42.87 5,5 
84 3 30/5/96 144 -16,241.52 23,499.37 42.88 4,5 
 Σύνολο      427,4 

∆Υ: ∆εν υπάρχουν 

 



 

Πίνακας 2 
∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις στην υφιστάµενη λίµνη τελµάτων Ολυµπιάδας – 

∆ειγµατοληψία 1996 (Final Report on Metallurgical Sampling and Specific Gravity Measurements at 
Stockpiles and Tailings Pond of Olympias & Stratoni Mines, Intergeo, 26.7.1996) 

A/A Λίµνη Τελµάτων Ηµεροµηνία 
Κωδικός 
γεώτρησης Συντεταγµένες 

Βάθος 
γεώτρησης 

    Northing Easting Elevation m 

1 Tailing Pond 1 3/15/96 Tp1-046 -15926,30 23899,19 44,24 12,70 

2 Tailing Pond 1 3/28/96 Tp1-047 -15873,87 23873,47 44,18 12,10 

3 Tailing Pond 1 3/28/96 Tp1-048 -15827,77 23861,15 44,21 11,20 

4 Tailing Pond 1 3/26/96 Tp1-049 -15779,79 23845,28 44,41 10,20 

5 Tailing Pond 1 3/26/96 Tp1-050 -15730,31 23839,25 44,61 9,30 

6 Tailing Pond 1 4/1/96 Tp1-051 -15956,95 23859,10 44,18 13,60 

7 Tailing Pond 1 4/1/96 Tp1-052 -15910,87 23839,39 44,66 13,90 

8 Tailing Pond 1 4/2/96 Tp1-053 -15858,77 23825,23 44,75 12,20 

9 Tailing Pond 1 4/2/96 Tp1-054 -15813,40 23808,01 44,60 12,30 

10 Tailing Pond 1 4/3/96 Tp1-055 -15982,34 23816,37 44,41 15,20 

11 Tailing Pond 1 4/4/96 Tp1-056 -15935,08 23796,08 44,56 14,40 

12 Tailing Pond 1 4/4/96 Tp1-057 -15883,49 23782,82 44,90 12,40 

13 Tailing Pond 1 4/5/96 Tp1-058 -15836,22 23767,19 44,91 12,20 

14 Tailing Pond 1 4/8/96 Tp1-059 -15790,26 23750,12 44,44 10,30 

15 Tailing Pond 1 4/8/96 Tp1-060 -15768,32 23792,92 44,02 9,30 

16 Tailing Pond 1 4/9/96 Tp1-061 -15953,72 23763,09 44,36 14,60 

17 Tailing Pond 1 4/9/96 Tp1-062 -15909,85 23737,99 44,53 13,50 

18 Tailing Pond 1 4/10/96 Tp1-063 -15857,61 23723,32 44,53 12,20 

19 Tailing Pond 1 4/10/96 Tp1-064 -15814,46 23708,85 44,05 10,20 

20 Tailing Pond 1 4/26/96 Tp1-088 -15681,58 23833,26 44,01 7,40 

21 Tailing Pond 1 4/26/96 Tp1-089 -15707,68 23792,21 43,41 7,40 

22 Tailing Pond 1 4/26/96 Tp1-090 -15736,20 23751,11 43,15 7,70 

23 Tailing Pond 1 4/29/96 Tp1-091 -15765,06 23708,54 43,45 8,90 

24 Tailing Pond 1 4/29/96 Tp1-092 -15792,93 23667,68 43,29 9,30 

25 Tailing Pond 1 4/30/96 Tp1-093 -15841,60 23683,59 43,12 10,30 

26 Tailing Pond 1 5/9/96 Tp1-106 -15637,58 23814,03 43,00 4,50 

27 Tailing Pond 1 5/9/96 Tp1-107 -15664,23 23771,97 42,95 5,80 

28 Tailing Pond 1 5/10/96 Tp1-108 -15693,49 23727,52 42,92 6,50 

29 Tailing Pond 1 5/10/96 Tp1-109 -15721,68 23685,62 43,18 7,50 

30 Tailing Pond 1 5/10/96 Tp1-110 -15748,48 23645,51 43,03 8,80 

31 Tailing Pond 1 5/20/96 Tp1-117 -15760,97 23622,57 43,18 6,50 

32 Tailing Pond 1 6/7/96 Tp1-153 -15923,07 23897,70 43,96 8,60 

33 Tailing Pond 1 6/10/96 Tp1-154 -15822,80 23858,68 43,90 8,20 

34 Tailing Pond 1 6/10/96 Tp1-155 -15723,60 23837,30 44,27 9,10 

35 Tailing Pond 1 6/11/96 Tp1-156 -15785,62 23748,26 44,00 7,20 

36 Tailing Pond 1 6/11/96 Tp1-157 -15880,23 23781,22 44,63 7,40 

37 Tailing Pond 1 6/12/96 Tp1-158 -15977,07 23814,35 44,20 9,20 

38 Tailing Pond 1 6/18/96 Tp1-170 -15716,07 23762,75 43,13 6,30 



39 Tailing Pond 2 4/17/96 Tp2-065 -16014,65 23765,99 43,25 14,80 

40 Tailing Pond 2 4/17/96 Tp2-066 -15971,09 23742,06 44,11 12,30 

41 Tailing Pond 2 4/18/96 Tp2-067 -15930,24 23713,34 44,53 11,20 

42 Tailing Pond 2 4/18/96 Tp2-068 -15891,90 23679,49 43,28 11,10 

43 Tailing Pond 2 4/19/96 Tp2-069 -15850,77 23650,70 43,14 8,30 

44 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-070 -15810,18 23621,14 43,02 7,50 

45 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-071 -15770,18 23590,98 42,74 5,20 

46 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-072 -15732,57 23558,69 42,37 2,20 

47 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-073 -15769,42 23524,16 42,21 5,40 

48 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-074 -15809,18 23559,39 42,65 9,20 

49 Tailing Pond 2 4/23/96 Tp2-075 -15846,84 23525,58 42,88 8,30 

50 Tailing Pond 2 4/23/96 Tp2-076 -15811,27 23491,39 42,43 6,40 

51 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-077 -15774,59 23456,11 41,92 4,30 

52 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-078 -15738,11 23421,66 41,71 2,80 

53 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-079 -15848,96 23455,40 42,81 6,20 

54 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-080 -15811,07 23421,25 42,47 4,60 

55 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-081 -15773,46 23387,87 42,27 2,80 

56 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-082 -15798,13 23340,49 42,68 2,40 

57 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-083 -15834,04 23374,20 42,91 4,10 

58 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-084 -15859,77 23400,25 43,02 6,20 

59 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-085 -15834,89 23304,11 43,00 3,10 

60 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-086 -15871,19 23338,53 43,65 5,90 

61 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-087 -15903,37 23368,23 43,03 7,20 

62 Tailing Pond 2 4/30/96 Tp2-094 -15848,60 23594,35 42,92 9,30 

63 Tailing Pond 2 5/2/96 Tp2-095 -15940,06 23402,61 43,07 7,80 

64 Tailing Pond 2 5/2/96 Tp2-096 -15897,72 23433,31 42,42 7,80 

65 Tailing Pond 2 5/2/96 Tp2-097 -15933,72 23468,89 42,26 8,60 

66 Tailing Pond 2 5/3/96 Tp2-098 -15969,73 23504,11 42,35 10,20 

67 Tailing Pond 2 5/3/96 Tp2-099 -15994,76 23471,72 42,69 9,20 

68 Tailing Pond 2 5/3/96 Tp2-100 -15975,47 23433,89 43,12 9,70 

69 Tailing Pond 2 5/8/96 Tp2-101 -15959,98 23367,27 44,09 9,70 

70 Tailing Pond 2 5/8/96 Tp2-102 -15934,84 23342,21 43,77 9,60 

71 Tailing Pond 2 5/8/96 Tp2-103 -15900,96 23309,90 43,67 7,80 

72 Tailing Pond 2 5/9/96 Tp2-104 -15870,02 23279,70 43,12 4,80 

73 Tailing Pond 2 5/9/96 Tp2-105 -16005,09 23534,17 42,12 10,50 

74 Tailing Pond 2 5/13/96 Tp2-111 -16015,32 23596,60 44,91 13,40 

75 Tailing Pond 2 5/13/96 Tp2-112 -15987,23 23593,23 42,11 9,70 

76 Tailing Pond 2 6/12/96 Tp2-159 -16013,11 23768,26 43,08 4,20 

77 Tailing Pond 2 6/13/96 Tp2-160 -15937,36 23707,27 43,64 6,20 

78 Tailing Pond 2 6/13/96 Tp2-161 -15824,20 23648,05 43,15 5,50 

79 Tailing Pond 2 6/13/96 Tp2-162 -15772,33 23587,04 42,74 6,50 

80 Tailing Pond 2 6/14/96 Tp2-164 -15843,82 23521,43 42,88 4,20 

81 Tailing Pond 2 6/14/96 Tp2-165 -15772,30 23453,25 41,92 4,30 

82 Tailing Pond 2 6/17/96 Tp2-166 -15799,87 23343,19 42,64 2,60 

83 Tailing Pond 2 6/17/96 Tp2-167 -15858,20 23398,42 43,03 6,10 

84 Tailing Pond 2 6/17/96 Tp2-168 -15876,78 23332,78 43,81 6,10 



85 Tailing Pond 2 6/18/96 Tp2-169 -15973,08 23493,87 42,40 5,20 

 Σύνολο      708,9 

Πίνακας 3 
Συµπληρωµατικές δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις στην υφιστάµενη λίµνη τελµάτων 
Ολυµπιάδας – ∆ειγµατοληψία 1997 (Report on Metallurgical Sampling at the tailings pond of 

Olympias Mines, Intergeo, 14.7.1997) 
 

A/A Λίµνη Τελµάτων Ηµεροµηνία 
Κωδικός 
γεώτρησης 

Βάθος 
γεώτρησης 

    m 

1 Tailing Pond 1 23/6/97 B1 14 

2 Tailing Pond 1 23/6/97 B2 14 

3 Tailing Pond 1 25/6/97 B3 14 

4 Tailing Pond 1 26/6/97 B4 11 

5 Tailing Pond 1 27/6/97 B5 9.5 

6 Tailing Pond 1 27/6/97 B6 6 

7 Tailing Pond 1 7/7/97 B15 9.6 

8 Tailing Pond 1 7/7/97 B16 8.4 

9 Tailing Pond 1 8/7/97 B17 14.6 

10 Tailing Pond 2 30/6/97 B7 8 

11 Tailing Pond 2 30/6/97 B8 8.4 

12 Tailing Pond 2 1/7/97 B9 4.2 

13 Tailing Pond 2 1/7/97 B10 7 

14 Tailing Pond 2 1-2/7/97 B11 9.4 

15 Tailing Pond 2 2/7/97 B12 7.5 

16 Tailing Pond 2 2/7/97 B13 3 

17 Tailing Pond 2 3/7/97 B14 15 

 Σύνολο   168 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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Πίνακας 1 

∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις στους σωρούς αρσενοπυρίτη Ολυµπιάδας – ∆ειγµατοληψία 1996 
(Final Report on Metallurgical Sampling and Specific Gravity Measurements at Stockpiles and Tailings Pond of Olympias & 

Stratoni Mines, Intergeo, 26.7.1996) 

Α/Α Σωρός Ηµεροµηνία Κωδικός 
γεώτρησης 

Συντεταγµένες Βάθος 
γεώτρησης 

    Northing Easting Elevation m 

1 1 5/3/96 1 -16,286.00 23,383.00 56.20 4,5 

2 1 5/3/96 2 -16,282.40 23,363.00 55.70 2,7 

3 1 5/3/96 3 -16,290.40 23,341.00 55. 70 3,0 

4 1 5/3/96 4 -16,294.80 23,361.00 55.80 8,7 

5 1 5/3/96 5 -16,299.80 23,382.00 55.80 6,5 

6 1 5/3/96 6 -16,302.70 23,387.00 55.80 6,5 

7 1 5/3/96 7 -16,290.20 23,402.00 55 .60 1,8 

8 1 5/3/96 8 -16,308.30 23,405.00 55.70 5,5 

9 1 6/3/96 9 -16,328.00 23,401.00 55.60 9,9 

10 1 6/3/96 10 -16,321.70 23,381.00 55.80 8,0 

11 1 6/3/96 11 -16,314.10 23,360.00 55.90 7,3 

12 1 7/3/96 12 -16,308.30 23,341.00 56.00 7,3 

13 1 7/3/96 13 -16,326.80 23,334.00 55.90 5,6 

14 1 7/3/96 14 -16,332.80 23,354.00 55.60 7,6 

15 1 7/3/96 15 -16,338.90 23,372.00 55.90 8,8 

16 1 8/3/96 16 -16,356.80 23,361.00 55.70 4,8 

17 1 8/3/96 17 -16,350.30 23,342.00 55.90 6,3 

18 1 8/3/96 18 -16,344.40 23,322.00 56.00 5,5 

19 1 8/3/96 19 -16,363.90 23,315.00 56.20 4,7 

20 1 8/3/96 20 -16,369.50 23,335.00 55.90 5,3 

21 1 8/3/96 21 -16,388.20 23,325.00 55.80 3,8 

22 1 8/3/96 22 -16,376.40 23,309.00 56.40 3,8 

23 1 20/5/96 113 -16,344.50 23,391.40 55.00 2,7 

24 1 20/5/96 114 -16,426.00 23,315.00 55.60 2,5 

25 1 20/5/96 115 -16,322.10 23,321.00 55.70 2,6 

26 1 20/5/96 116 -16,304.30 23,329.40 55.80 3,4 

27 1 22/5/96 118 -16,363.52 23,316.20 56.06 4,0 

28 1 22/5/96 119 -16,382.99 23,312.87 55.86 4,0 

29 1 22/5/96 120 -16,370.07 23,339.09 55.80 2,0 

30 1 22/5/96 121 -16,344.86 23,322.09 55.91 4,5 

31 1 22/5/96 122 -16,356.47 23,359.22 55.67 0,7 

32 1 24/5/96 133 -16,313.43 23,361.32 55.86 1,5 

33 1 27/5/96 134 -16,325.56 23,332.53 55.87 5,0 

34 1 27/5/96 135 -16,332.60 23,355.78 55.62 5,6 

35 1 27/5/96 136 -16,303.41 23,354.71 56.00 1,0 

36 1 27/5/96 137 -16,319.37 23,402.99 55.56 6,6 

37 1 28/5/96 138 -16,299.74 23,404.29 55.45 4,8 

38 1 28/5/96 139 -16,285.61 23,380.45 55.07 3,8 

39 1 28/5/96 140 -16,285.33 23,360.54 55.77 3,5 

40 2 11/3/96 23 -16,345.90 23,421.00 49.80 4,2 

41 2 11/3/96 24 -16,352.90 23,438.00 49.20 8,0 

42 2 11/3/96 25 -16,337 .60 23,451.00 48.60 6,8 

43 2 11/3/96 26 -16,330.20 23,433.00 48.80 6,8 

44 2 11/3/96 27 -16,310.80 23,437.00 48.10 6,8 

45 2 11/3/96 28 -16,316.10 23,458.00 48.30 6,8 

46 2 11/3/96 29 -16,299.50 23,467.00 48.10 6,1 

47 2 12/3/96 30 -16,295.20 23,449.00 48.00 5,8 

48 2 12/3/96 31 -16,292.20 23,430.00 48.20 4,7 

49 2 12/3/96 32 -16,272.10 23,426.00 48.60 3,8 

50 2 12/3/96 33 -16,276.90 23,446.00 48.10 6,2 

51 2 13/3/96 34 -16,280.70 23,467.00 48.50 5,8 

52 2 13/3/96 35 -16,263.40 23,459.00 47.70 5,5 

53 2 13/3/96 36 -16,261.20 23,439.00 47.90 5,8 

54 2 23/5/96 123 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 3,5 

55 2 23/5/96 124 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 1,7 

56 2 23/5/96 125 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,2 

57 2 24/5/96 126 -16,260.50 23,535.60 42.15 1,1 

58 2 24/5/96 127 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 1,8 

59 2 24/5/96 128 -16,266.80 23,530.70 42.24 2,3 

60 2 24/5/96 129 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 1,2 

61 2 24/5/96 130 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,3 
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62 2 24/5/96 131 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,4 

63 2 24/5/96 132 ∆Υ ∆Υ ∆Υ 2,3 

64 2 31/5/96 145 -16,335.10 23,439.10 51.27 10,2 

65 2 31/5/96 146 -16,318.20 23,442.40 50.93 9,3 

66 2 4/6/96 147 -16,302.40 23,443.60 50.51 8,3 

67 2 4/6/96 148 -16,286.20 23,447.20 50.18 8,1 

68 2 5/6/96 149 -16,272.00 23,449.70 50.35 7,9 

69 2 5/6/96 150 -16,282.30 23,459.50 50.23 7,9 

70 2 6/6/96 151 -16,297.80 23,458.50 50.80 8,6 

71 2 6/6/96 152 -16,314.10 23,456. 50 51.14 9,2 

72 3 13/3/96 37 -16,261.70 23,526.00 43.60 6,2 

73 3 13/3/96 38 -16,266.30 23,508.00 43.60 5,2 

74 3 13/3/96 39 -16,269.60 23,491.00 43.90 2,9 

75 3 13/3/96 40 -16,258.90 23,484.00 43.30 3,7 

76 3 14/3/96 41 -16,246.50 23,509.00 43.10 5,7 

77 3 14/3/96 42 -16,241.80 23,529.00 43.20 5,7 

78 3 14/3/96 43 -16,227.20 23,526.00 43.00 5,8 

79 3 14/3/96 44 -16,230.00 23,507.00 43.00 5,7 

80 3 14/3/96 45 -16,232.90 23,487.00 42.70 5,3 

81 3 30/5/96 141 -16,258.12 23,498.06 42.96 5,5 

82 3 30/5/96 142 -16,254.26 23,520.19 43.18 6,2 

83 3 30/5/96 143 -16,238.14 23,517.83 42.87 5,5 

84 3 30/5/96 144 -16,241.52 23,499.37 42.88 4,5 

 Σύνολο      427,4 

∆Υ: ∆εν υπάρχουν 
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Πίνακας 2 
∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις στην υφιστάµενη λίµνη τελµάτων Ολυµπιάδας – ∆ειγµατοληψία 
1996 (Final Report on Metallurgical Sampling and Specific Gravity Measurements at Stockpiles and Tailings Pond of 

Olympias & Stratoni Mines, Intergeo, 26.7.1996) 

A/A Λίµνη Τελµάτων Ηµεροµηνία 
Κωδικός 
γεώτρησης Συντεταγµένες 

Βάθος 
γεώτρησης 

    Northing Easting Elevation m 

1 Tailing Pond 1 3/15/96 Tp1-046 -15926,30 23899,19 44,24 12,70 

2 Tailing Pond 1 3/28/96 Tp1-047 -15873,87 23873,47 44,18 12,10 

3 Tailing Pond 1 3/28/96 Tp1-048 -15827,77 23861,15 44,21 11,20 

4 Tailing Pond 1 3/26/96 Tp1-049 -15779,79 23845,28 44,41 10,20 

5 Tailing Pond 1 3/26/96 Tp1-050 -15730,31 23839,25 44,61 9,30 

6 Tailing Pond 1 4/1/96 Tp1-051 -15956,95 23859,10 44,18 13,60 

7 Tailing Pond 1 4/1/96 Tp1-052 -15910,87 23839,39 44,66 13,90 

8 Tailing Pond 1 4/2/96 Tp1-053 -15858,77 23825,23 44,75 12,20 

9 Tailing Pond 1 4/2/96 Tp1-054 -15813,40 23808,01 44,60 12,30 

10 Tailing Pond 1 4/3/96 Tp1-055 -15982,34 23816,37 44,41 15,20 

11 Tailing Pond 1 4/4/96 Tp1-056 -15935,08 23796,08 44,56 14,40 

12 Tailing Pond 1 4/4/96 Tp1-057 -15883,49 23782,82 44,90 12,40 

13 Tailing Pond 1 4/5/96 Tp1-058 -15836,22 23767,19 44,91 12,20 

14 Tailing Pond 1 4/8/96 Tp1-059 -15790,26 23750,12 44,44 10,30 

15 Tailing Pond 1 4/8/96 Tp1-060 -15768,32 23792,92 44,02 9,30 

16 Tailing Pond 1 4/9/96 Tp1-061 -15953,72 23763,09 44,36 14,60 

17 Tailing Pond 1 4/9/96 Tp1-062 -15909,85 23737,99 44,53 13,50 

18 Tailing Pond 1 4/10/96 Tp1-063 -15857,61 23723,32 44,53 12,20 

19 Tailing Pond 1 4/10/96 Tp1-064 -15814,46 23708,85 44,05 10,20 

20 Tailing Pond 1 4/26/96 Tp1-088 -15681,58 23833,26 44,01 7,40 

21 Tailing Pond 1 4/26/96 Tp1-089 -15707,68 23792,21 43,41 7,40 

22 Tailing Pond 1 4/26/96 Tp1-090 -15736,20 23751,11 43,15 7,70 

23 Tailing Pond 1 4/29/96 Tp1-091 -15765,06 23708,54 43,45 8,90 

24 Tailing Pond 1 4/29/96 Tp1-092 -15792,93 23667,68 43,29 9,30 

25 Tailing Pond 1 4/30/96 Tp1-093 -15841,60 23683,59 43,12 10,30 

26 Tailing Pond 1 5/9/96 Tp1-106 -15637,58 23814,03 43,00 4,50 

27 Tailing Pond 1 5/9/96 Tp1-107 -15664,23 23771,97 42,95 5,80 

28 Tailing Pond 1 5/10/96 Tp1-108 -15693,49 23727,52 42,92 6,50 

29 Tailing Pond 1 5/10/96 Tp1-109 -15721,68 23685,62 43,18 7,50 

30 Tailing Pond 1 5/10/96 Tp1-110 -15748,48 23645,51 43,03 8,80 

31 Tailing Pond 1 5/20/96 Tp1-117 -15760,97 23622,57 43,18 6,50 

32 Tailing Pond 1 6/7/96 Tp1-153 -15923,07 23897,70 43,96 8,60 

33 Tailing Pond 1 6/10/96 Tp1-154 -15822,80 23858,68 43,90 8,20 

34 Tailing Pond 1 6/10/96 Tp1-155 -15723,60 23837,30 44,27 9,10 

35 Tailing Pond 1 6/11/96 Tp1-156 -15785,62 23748,26 44,00 7,20 

36 Tailing Pond 1 6/11/96 Tp1-157 -15880,23 23781,22 44,63 7,40 

37 Tailing Pond 1 6/12/96 Tp1-158 -15977,07 23814,35 44,20 9,20 

38 Tailing Pond 1 6/18/96 Tp1-170 -15716,07 23762,75 43,13 6,30 

39 Tailing Pond 2 4/17/96 Tp2-065 -16014,65 23765,99 43,25 14,80 

40 Tailing Pond 2 4/17/96 Tp2-066 -15971,09 23742,06 44,11 12,30 

41 Tailing Pond 2 4/18/96 Tp2-067 -15930,24 23713,34 44,53 11,20 
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42 Tailing Pond 2 4/18/96 Tp2-068 -15891,90 23679,49 43,28 11,10 

43 Tailing Pond 2 4/19/96 Tp2-069 -15850,77 23650,70 43,14 8,30 

44 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-070 -15810,18 23621,14 43,02 7,50 

45 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-071 -15770,18 23590,98 42,74 5,20 

46 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-072 -15732,57 23558,69 42,37 2,20 

47 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-073 -15769,42 23524,16 42,21 5,40 

48 Tailing Pond 2 4/22/96 Tp2-074 -15809,18 23559,39 42,65 9,20 

49 Tailing Pond 2 4/23/96 Tp2-075 -15846,84 23525,58 42,88 8,30 

50 Tailing Pond 2 4/23/96 Tp2-076 -15811,27 23491,39 42,43 6,40 

51 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-077 -15774,59 23456,11 41,92 4,30 

52 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-078 -15738,11 23421,66 41,71 2,80 

53 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-079 -15848,96 23455,40 42,81 6,20 

54 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-080 -15811,07 23421,25 42,47 4,60 

55 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-081 -15773,46 23387,87 42,27 2,80 

56 Tailing Pond 2 4/24/96 Tp2-082 -15798,13 23340,49 42,68 2,40 

57 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-083 -15834,04 23374,20 42,91 4,10 

58 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-084 -15859,77 23400,25 43,02 6,20 

59 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-085 -15834,89 23304,11 43,00 3,10 

60 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-086 -15871,19 23338,53 43,65 5,90 

61 Tailing Pond 2 4/25/96 Tp2-087 -15903,37 23368,23 43,03 7,20 

62 Tailing Pond 2 4/30/96 Tp2-094 -15848,60 23594,35 42,92 9,30 

63 Tailing Pond 2 5/2/96 Tp2-095 -15940,06 23402,61 43,07 7,80 

64 Tailing Pond 2 5/2/96 Tp2-096 -15897,72 23433,31 42,42 7,80 

65 Tailing Pond 2 5/2/96 Tp2-097 -15933,72 23468,89 42,26 8,60 

66 Tailing Pond 2 5/3/96 Tp2-098 -15969,73 23504,11 42,35 10,20 

67 Tailing Pond 2 5/3/96 Tp2-099 -15994,76 23471,72 42,69 9,20 

68 Tailing Pond 2 5/3/96 Tp2-100 -15975,47 23433,89 43,12 9,70 

69 Tailing Pond 2 5/8/96 Tp2-101 -15959,98 23367,27 44,09 9,70 

70 Tailing Pond 2 5/8/96 Tp2-102 -15934,84 23342,21 43,77 9,60 

71 Tailing Pond 2 5/8/96 Tp2-103 -15900,96 23309,90 43,67 7,80 

72 Tailing Pond 2 5/9/96 Tp2-104 -15870,02 23279,70 43,12 4,80 

73 Tailing Pond 2 5/9/96 Tp2-105 -16005,09 23534,17 42,12 10,50 

74 Tailing Pond 2 5/13/96 Tp2-111 -16015,32 23596,60 44,91 13,40 

75 Tailing Pond 2 5/13/96 Tp2-112 -15987,23 23593,23 42,11 9,70 

76 Tailing Pond 2 6/12/96 Tp2-159 -16013,11 23768,26 43,08 4,20 

77 Tailing Pond 2 6/13/96 Tp2-160 -15937,36 23707,27 43,64 6,20 

78 Tailing Pond 2 6/13/96 Tp2-161 -15824,20 23648,05 43,15 5,50 

79 Tailing Pond 2 6/13/96 Tp2-162 -15772,33 23587,04 42,74 6,50 

80 Tailing Pond 2 6/14/96 Tp2-164 -15843,82 23521,43 42,88 4,20 

81 Tailing Pond 2 6/14/96 Tp2-165 -15772,30 23453,25 41,92 4,30 

82 Tailing Pond 2 6/17/96 Tp2-166 -15799,87 23343,19 42,64 2,60 

83 Tailing Pond 2 6/17/96 Tp2-167 -15858,20 23398,42 43,03 6,10 

84 Tailing Pond 2 6/17/96 Tp2-168 -15876,78 23332,78 43,81 6,10 

85 Tailing Pond 2 6/18/96 Tp2-169 -15973,08 23493,87 42,40 5,20 

 Σύνολο      708,9 

 



 6 

Πίνακας 3 
Συµπληρωµατικές δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις στην υφιστάµενη λίµνη τελµάτων Ολυµπιάδας 
– ∆ειγµατοληψία 1997 (Report on Metallurgical Sampling at the tailings pond of Olympias Mines, Intergeo, 14.7.1997) 

 

A/A Λίµνη Τελµάτων Ηµεροµηνία 
Κωδικός 
γεώτρησης 

Βάθος 
γεώτρησης 

    m 

1 Tailing Pond 1 23/6/97 B1 14 

2 Tailing Pond 1 23/6/97 B2 14 

3 Tailing Pond 1 25/6/97 B3 14 

4 Tailing Pond 1 26/6/97 B4 11 

5 Tailing Pond 1 27/6/97 B5 9.5 

6 Tailing Pond 1 27/6/97 B6 6 

7 Tailing Pond 1 7/7/97 B15 9.6 

8 Tailing Pond 1 7/7/97 B16 8.4 

9 Tailing Pond 1 8/7/97 B17 14.6 

10 Tailing Pond 2 30/6/97 B7 8 

11 Tailing Pond 2 30/6/97 B8 8.4 

12 Tailing Pond 2 1/7/97 B9 4.2 

13 Tailing Pond 2 1/7/97 B10 7 

14 Tailing Pond 2 1-2/7/97 B11 9.4 

15 Tailing Pond 2 2/7/97 B12 7.5 

16 Tailing Pond 2 2/7/97 B13 3 

17 Tailing Pond 2 3/7/97 B14 15 

 Σύνολο   168 
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Πίνακας 4 
 
 



«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ – 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ» 

ENVECO A.E 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τον Φεβρουάριο του 2006 ανατέθηκε στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας από την εταιρία 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. η εκτέλεση δοκιµών περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού σε 
δύο (2) δείγµατα σκωρίας.  
 
Τα αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών δοκιµών και αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν 
στα δείγµατα σκωρίας την περίοδο Φεβρουαρίου-Αυγούστου 2006 παρουσιάστηκαν στην 
τεχνική έκθεση προόδου (Εργαστήριο Μεταλλουργίας, Αύγουστος 2006). Τα πλήρη 
αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών δοκιµών και αναλύσεων παρουσιάζονται στην 
παρούσα τελική τεχνική έκθεση.  
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 
∆ύο (2) δείγµατα σκωρίας, ένα θραυσµένο (∆είγµα Νο 1) και ένα κοκκοποιηµένο (∆είγµα 
Νο 2) βάρους 10 kg το καθένα παρελήφθησαν από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ. 
Η προετοιµασία των δειγµάτων περιελάµβανε το διαχωρισµό και τη λήψη 
αντιπροσωπευτικού δείγµατος βάρους περίπου 1 kg. Το δείγµα αυτό διαχωρίστηκε σε 
επιµέρους δείγµατα για τον προσδιορισµό της υγρασίας, την εκτέλεση χηµικών 
αναλύσεων, την εκτέλεση της πρότυπης δοκιµής συµµόρφωσης EN 12457 και τον 
προσδιορισµό της εκχυλισιµότητας των περιεχόµενων στοιχείων σε συνάρτηση µε το pH. 
Επίσης λήφθηκε δείγµα ποσότητας ~5 kg για την εκτέλεση της κινητικής δοκιµής σε 
στήλη CEN/TS 14405.  
 
 
3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Οι µέθοδοι που ακολουθήθηκαν για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό των δειγµάτων 
σκωρίας δίνονται στον Πίνακα 1.  
 

Πίνακας 1: Μέθοδοι περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού των δειγµάτων 
 

α/α ∆οκιµές / Αναλύσεις ∆είγµα Νο 

1 Χηµική ανάλυση 1,2 

2 Πρότυπες δοκιµές εκχυλισιµότητας 

2.1 
ΕΝ 12457.02 ∆οκιµή συµµόρφωσης για 
αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους 
µορφής και ιλύων [1] 

2 

2.2 
ΕΝ 12457.04 ∆οκιµή συµµόρφωσης για 
αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους 
µορφής και ιλύων [2] 

1 

2.3 
CEN/TS 14405 ∆οκιµή διύλισης µε ανοδική ροή 
(υπό καθορισµένες συνθήκες) [3] 

1,2 

3 Προσδιορισµός επίδρασης pH στην εκχυλισιµότητα 

3.1 
prEN 14997: Επίδραση pH στην εκχυλισιµότητα µε 
συνεχή έλεγχο pH [4] 

1,2 

 
3.1 Χηµική ανάλυση 
 
Για τη χηµική ανάλυση των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκαν: 
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• ∆ιαλυτοποίηση µε µίγµα οξέων HCl/ HNO3 σε αναλογία 1:3 (βασιλικό νερό) και 
προσδιορισµός As, Ca, Fe, Mg και Sb στο Φασµατοφωτόµετρο Ατοµικής 
Απορρόφησης PERKIN ELMER 2100 µε χρήση φλόγας και γεννήτριας υδριδίων (As).  

• ∆ιαλυτοποίηση µε HF/HClO4 και προσδιορισµός Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Zn στο 
Φασµατοφωτόµετρο Ατοµικής Απορρόφησης PERKIN ELMER 2100 µε χρήση 
φλόγας και φούρνου γραφίτη. 

 
3.2 Πρότυπες δοκιµές εκπλυσιµότητας 
 
3.2.1  ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 ∆οκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 

κοκκώδους µορφής και ιλύων – Μέρος 2: ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια 
αναλογία υγρού προς στερεό (L/S) =10 l/kg για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω 
των 4 mm (µε ή χωρίς µείωση του µεγέθους) 

 
Η δοκιµή εφαρµόστηκε στο δείγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας (δείγµα Νο 2), που  είχε 
µέγεθος κόκκων µικρότερο από 4 mm. Το ποσοστό της υγρασίας του δείγµατος βρέθηκε 
5,7%. 
 
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προσβολή υλικού ισοδύναµου ξηρού βάρους 0,090 ± 0,005 kg 
σε γυάλινη ή πλαστική φιάλη (HDPE, πολυπροπυλένιο) χωρητικότητας 1000 ml µε την 
απαιτούµενη ποσότητα απιονισµένου νερού (5<pH<7,5, αγωγιµότητα <0,5 mS/cm) ώστε ο 
τελικός λόγος υγρού:στερεού να ανέρχεται σε 10 l/kg. Η διάρκεια της δοκιµής είναι 24 h 
και σε αυτό το διάστηµα θεωρείται ότι επέρχεται ισορροπία µεταξύ της υγρής και στερεάς 
φάσης. Η δοκιµή εκτελέστηκε σε συσκευή ανάδευσης µε περιστροφική κίνηση που 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πρότυπης δοκιµής τοξικότητας TCLP (Toxicity Characteristic 
Leaching Procedure) [5]. 
 
Μετά το τέλος της εκχύλισης, ακολουθεί η παραµονή της φιάλης µε το δείγµα για 15 ± 5 
min ώστε να επιτευχθεί καθίζηση των στερεών, διήθηση υπό κενό του συνολικού 
δείγµατος µε φίλτρο µε µέγεθος πόρων 0,45µm, ογκοµέτρηση του διηθήµατος και 
µέτρηση των φυσικοχηµικών παραµέτρων (pH, αγωγιµότητα) και τέλος, οξίνιση του 
διαλύµατος και ανάλυση στα στοιχεία ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις µεθόδους που 
δίνονται στον Πίνακα 2.  
 

Πίνακας 2: Μέθοδοι µέτρησης και ανάλυσης των διαλυµάτων έκπλυσης 
 

Ιδιότητα/Ανάλυση Συσκευή / Μέθοδος 

pH pHµετρο METROHM 654 

Αγωγιµότητα Φορητό αγωγιµόµετρο WTW LF95 

Ανάλυση Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb AAS – Φούρνος γραφίτη 

Ανάλυση Zn AAS – Φλόγα 

Ανάλυση As, Se AAS – Γεννήτρια υδριδίων 
Ανάλυση Ba, Hg, Sb ICP – MS, ASTM D5673:2003 (ΙΓΜΕ) 

Ανάλυση ιόντων F- Φασµατοφωτόµετρο SMART Spectro οίκου LaMotte 

Ανάλυση ιόντων Cl- Τιτλοδότηση µε AgNO3, 407Α [6] 

Ανάλυση ιόντων SO4
2- Βαρυτοµετρικά, 426Α [6] 
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∆οκιµή αναφοράς – ελέγχου 
Σύµφωνα µε την µεθοδολογία της δοκιµής πραγµατοποιήθηκε και δοκιµή αναφοράς – 
ελέγχου η οποία περιλαµβάνει την τοποθέτηση 0,95 L του εκχυλιστικού µέσου σε γυάλινη 
ή πλαστική φιάλη των 1000 ml και υποβολή στην ίδια διαδικασία όπως και το δείγµα. Οι 
συγκεντρώσεις των στοιχείων στο υγρό έκπλυσης της δοκιµής αναφοράς θα πρέπει να 
είναι µικρότερες από το 20% των συγκεντρώσεων των αντίστοιχων στοιχείων στο διάλυµα 
έκπλυσης της δοκιµής στο δείγµα απορρίµµατος ή θα πρέπει να είναι µικρότερες από το 
20% της οριακής συγκέντρωσης του αντίστοιχου στοιχείου στο υγρό έκπλυσης µε την 
οποία γίνεται η σύγκριση.  
 
3.2.2 ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04 ∆οκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 

κοκκώδους µορφής και ιλύων – Μέρος 4: ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια 
αναλογία υγρού προς στερεό (L/S) =10 l/kg για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω 
των 10 mm (µε ή χωρίς µείωση του µεγέθους) 

 
Η δοκιµή αυτή είναι όµοια µε την προηγούµενη και εφαρµόζεται σε δείγµατα αποβλήτων 
κοκκώδους µορφής και ιλύων των οποίων τουλάχιστον το 95% έχει µέγεθος κόκκων 
µικρότερο από 10 mm. Η δοκιµή αυτή εφαρµόστηκε στο δείγµα θραυσµένης σκωρίας 
(∆είγµα Νο 1). Το δείγµα περιείχε πολύ µικρό ποσοστό υγρασίας, ίσο µε 0,6%. 
 
Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών ΕΝ 12457, η εκχυλισιµότητα των 
στοιχείων από τα εξεταζόµενα δείγµατα εκφράσθηκε σε mg/kg ξηρού δείγµατος, η οποία 
υπολογίσθηκε λαµβάνοντας υπόψη το λόγο υγρής προς στερεά φάση που είναι 10 l/kg. Τα 
αποτελέσµατα συγκρίθηκαν ενδεικτικά µε τα όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 
αδρανών, µη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν θεσπισθεί µε την 
απόφαση 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 
αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ 
της οδηγίας 1999/31/ΕΚ» [7]. 
 
3.2.3  ΕΛΟΤ CEN/TS 14405: ∆οκιµή διύλισης µε ανοδική ροή (υπό καθορισµένες 

συνθήκες)  
 
Η δοκιµή αυτή στοχεύει στον προσδιορισµό της εκχυλισιµότητας των περιεχόµενων 
στοιχείων σε συνάρτηση µε το λόγο του όγκου των παραγόµενων στραγγισµάτων ανά 
µάζα υλικού. 
 
Η δοκιµή διεξάγεται σε κυλινδρική στήλη διαµέτρου 5 ή 10 cm για υλικά µε µέγεθος 
κόκκων – 4 mm και διαµέτρου 10 cm για υλικά µε µέγεθος κόκκων -10 mm. Το πάχος του 
εξεταζόµενου υλικού είναι 30±5 cm. Ως εκχυλιστικό µέσο χρησιµοποιείται απιονισµένο 
νερό, που διοχετεύεται στο υλικό µε ανοδική φορά και µε ρυθµό 12 ml/h και 48 ml/h για 
στήλη διαµέτρου 5 και 10 cm αντίστοιχα. Η διαδικασία εκτέλεσης της δοκιµής 
περιλαµβάνει την πλήρωση της στήλης µε το εξεταζόµενο υλικό, τον κορεσµό του υλικού 
µε απιονισµένο νερό και τη διατήρηση σε συνθήκες κορεσµού για 3 ηµέρες ώστε να 
επέλθει ισορροπία του συστήµατος. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται λήψη δειγµάτων που 
αντιστοιχούν σε 0,1 -  0,3 – 0,5 – 1 – 3 και 5 φορές το βάρος του στερεού δείγµατος στη 
στήλη.  
 
Η δοκιµή και στα δύο δείγµατα σκωρίας διεξάχθηκε σε στήλη διαµέτρου 10 cm. Τα 
χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων δειγµάτων στις στήλες δίνονται στον Πίνακα 3.  
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Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων δειγµάτων στις στήλες (CEN/TS 14405) 
 

Περιγραφή δείγµατος Υγρό 
βάρος (g) 

Υγρασία 
(%) 

Ξηρό 
βάρος (g) 

Πάχος 
υλικού (cm) 

Υγρό φαινόµενο 
βάρος (g/cm3) 

1. Θραυσµένη σκωρία 5018,8 2,63 4889,7 29 2,20 

2. Κοκκοποιηµένη σκωρία 4778,7 5,40 4534,0 30 2,03 

 
Η ποσότητα των εξεταζόµενων δειγµάτων στις στήλες ήταν της τάξης των 5 kg. Στο 
δείγµα θραυσµένης σκωρίας πραγµατοποιήθηκε διαβροχή µε απιονισµένο νερό πριν την 
τοποθέτηση στη στήλη και η τελική υγρασία του δείγµατος ήταν 2,6%. Το δείγµα 
κοκκοποιηµένης σκωρίας χρησιµοποιήθηκε ως έχει και η περιεχόµενη υγρασία ήταν 5,4%. 
 
Στα εκπλύµατα της δοκιµής πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις pH και αγωγιµότητας καθώς 
και αναλύσεις στα στοιχεία για τα οποία ορίζονται οριακές τιµές στην απόφαση 
2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (βλ. Πίνακα 2).  
 
3.3 Προσδιορισµός επίδρασης pH στην εκχυλισιµότητα 
 
3.3.1 prEN 14997: Επίδραση pH στην εκχυλισιµότητα µε συνεχή έλεγχο pH 
 
Σκοπός της µεθόδου είναι ο προσδιορισµός της επίδρασης της τιµής του pH στην 
εκχυλισιµότητα στοιχείων κατά την επαφή ενός στερεού αποβλήτου µε ένα υδατικό 
διάλυµα. Επίσης η µέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισµό της ικανότητας εξουδετέρωσης 
οξέος/βάσεως των εξεταζόµενων δειγµάτων. 
 
Η µέθοδος περιλαµβάνει τη ρύθµιση του pH του υδατικού διαλύµατος του δείγµατος σε 
τουλάχιστον 8 διαφορετικές τιµές pH στο εύρος τιµών από 4,0 έως 12,0. Η ρύθµιση 
γίνεται µε σταδιακές προσθήκες οξέως (ΗΝΟ3) ή βάσης (NaOH) σε τελική αναλογία 
υγρού:στερεού 10±1 l/kg. Η χρονική διάρκεια της δοκιµής για κάθε τιµή pH είναι 48 ώρες.  
 
Η δοκιµή εφαρµόστηκε σε δείγµατα σκωρίας λειοτριβηµένα σε µέγεθος -1 mm, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του προτύπου. Η ποσότητα του στερεού δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε 
ήταν 15 g. Η εφαρµογή της δοκιµής στα δείγµατα σκωρίας περιελάµβανε τη ρύθµιση του 
pH σε τιµές 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,5 και 12,0 µε προσθήκη ΗΝΟ3 0,01-1 Ν ή NaOH 
0,001-1 Ν. Η απόκλιση της τιµής του pH ήταν µικρότερη από 0,3 µονάδες από την 
απαιτούµενη καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής (48 h). Σηµειώνεται ότι η δοκιµή 
εφαρµόστηκε και σε δείγµατα σκωρίας χωρίς προσθήκη οξέος/βάσεως για να 
χρησιµοποιηθεί ως δοκιµή αναφοράς. 
 
Μετά το τέλος της δοκιµής πραγµατοποιήθηκε µικροδιήθηση των δειγµάτων (φίλτρο µε 
µέγεθος πόρων 0,45 µm) και στα διαλύµατα πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις στα στοιχεία 
As, Ni και Sb για τα οποία παρατηρήθηκε αυξηµένη εκχυλισιµότητα µε βάση τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών εκπλυσιµότητας.   
 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Τα αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών δοκιµών και αναλύσεων παρουσιάζονται 
συνολικά για κάθε εξεταζόµενο δείγµα σκωρίας στις επόµενες παραγράφους. Τα 
αναλυτικά αποτελέσµατα δίνονται στο Παράρτηµα Ι. 
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4.1 ∆είγµα θραυσµένης σκωρίας (∆είγµα Νο 1) 
 
4.1.1 Χηµική ανάλυση 
 
Η περιεκτικότητα του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία 
δίνεται στον Πίνακα 4. 
 

Πίνακας 4: Χηµική ανάλυση του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας (∆είγµα Νο 1)  
 

Ca Fe Mg Sb As Cd Cr Cu Mo Ni Pb Se Zn 
∆είγµα 

% mg/kg 
α  0,34 42,84 1,76 <0,06 491,6 0,44 803,5 2528,2 36,8 102,9 857,4 <1,2 6344,9 
β 0,45 41,72 1,76 <0,06 453,4 0,48 959,2 3209,0 35,1 127,3 921,9 <1,2 6453,0 

Μέση 
τιµή 

0,39 42,28 1,76 <0,06 472,5 0,46 881,4 2868,6 35,9 115,1 889,6 <1,2 6399,0 

ΣΠ∆
1 29 3 0 – 8 9 18 24 5 21 7 – 2 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα, το δείγµα θραυσµένης σκωρίας περιέχει σηµαντικό ποσοστό 
Fe (42,3%). Η περιεκτικότητα του δείγµατος σε Ca και Mg βρέθηκε 0,39% και 1,76% 
αντίστοιχα. Τα κυριότερα ιχνοστοιχεία που περιέχονται στο δείγµα θραυσµένης σκωρίας 
περιλαµβάνουν Zn (0,6%), Cu (0,3%), Cr, Pb (~900 mg/kg) και ακολουθούν As (473 
mg/kg), Ni (115 mg/kg) και Mo (36 mg/kg). H περιεκτικότητα του δείγµατος σε Sb ήταν 
µικρότερη από το όριο ανίχνευσης (<0,06%). Περαιτέρω, η περιεκτικότητα του δείγµατος 
θρασυµένης σκωρίας σε Cd ήταν πάρα πολύ µικρή (~0,5 mg/kg) ενώ η περιεκτικότητα σε 
Se ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης (<1,2 mg/kg). 
 
4.1.2 Πρότυπες δοκιµές εκπλυσιµότητας 
 
∆οκιµή ΕΝ 12457.04 
 
Τα αποτελέσµατα της δοκιµής εκπλυσιµότητας ΕΝ 12457.04 στο δείγµα θραυσµένης 
σκωρίας δίνονται στον Πίνακα 5. 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα, το διάλυµα έκπλυσης του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας µε 
απιονισµένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχε αλκαλικό pH: 8,0-8,5 και πολύ 
µικρή αγωγιµότητα (<0,1 mS/cm). H συγκέντρωση των εξεταζόµενων στοιχείων As, Ba, 
Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se και Zn καθώς και των ιόντων χλωρίου, φθορίου και 
θειικών ήταν µικρότερη από τα όρια που έχουν θεσπιστεί για την αποδοχή αποβλήτων σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του Sb ήταν 
µεγαλύτερη από το όριο για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη 
επικίνδυνων αποβλήτων ενώ ικανοποιεί το όριο αποδοχής σε χώρους υγειονοµικής ταφής 
επικίνδυνων αποβλήτων. 
 

                                                           
1Σχετική Ποσοστιαία ∆ιαφορά =  100×|(Μέτρ. 1 – Μέτρ. 2)|/Μέσος όρος 
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Πίνακας 5: Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.04 (L/S = 10 l/kg) δείγµατος 
θραυσµένης σκωρίας – Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 

 

∆είγµα α ∆είγµα β 
∆είγµα 
ελέγχου 

Όρια για χώρους υγ. ταφής*  
Στοιχείο 
 
 

Κωδικός SL1908 SL1909 SL1911 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα α ∆είγµα β 
Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. Επικίνδ. 

pHαρχ 6,10 5,80 5,90 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

1,4 1,6 1,5 

pHτελ. 7,98 8,52 6,32 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

59,6 88,0 2,0    

 mg/L διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,026 0,030 <0,005 0,028 0,26 0,30 0,28 0,5 2 25 

Ba <0,005 <0,05 20 100 300 

Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 

Cr σύνολο <0,001 <0,001 0,5 10 70 

Cu 0,0072 0,0043 <0,002 0,00575 0,072 0,043 0,0575 2 50 100 

Hg <0,001 <0,01 0,01 0,2 2 

Mo 0,005 0,007 <0,005 0,006 0,05 0,07 0,06 0,5 10 30 

Ni 0,010 0,004 <0,004 0,007 0,10 0,04 0,07 0,4 10 40 

Pb <0,005 <0,05 0,5 10 50 

Sb 0,125 0,206 <0,005 0,1655 1,25 2,06 1,655 0,06 0,7 5 

Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 

Zn <0,04 <0,4 4 50 200 

Ιόντα Cl 17,7 3,6 3,6 10,65 177 36 106,5 800 15000 25000 

Ιόντα F 0,07 0,08 0,04 0,075 0,7 0,8 0,75 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

17 20 17 18,5 170 200 185 1000 20000 50000 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
 
∆οκιµή CEN/TS 14405 
 
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του διαλύµατος έκπλυσης που λήφθηκε για λόγο 
υγρού προς βάρος στερεού δείγµατος ίσο µε 0,1 l/kg, σύµφωνα µε την δοκιµή ανοδικής 
διήθησης CEN/TS 14405, δίνονται στον Πίνακα 6 (α). Στον ίδιο πίνακα δίνονται και τα 
όρια που έχουν θεσπισθεί µε βάση την απόφαση 2003/33/ΕΚ για τις διάφορες κατηγορίες 
χώρων υγειονοµικής ταφής αποβλήτων για το πρώτο έκπλυµα της δοκιµής διήθησης σε 
L/S = 0,1 l/kg. 
 
To διάλυµα έκπλυσης του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας για λόγο υγρού προς στερεό ίσο 
µε 0,1 l/kg, σύµφωνα µε τη δοκιµή CEN/TS 14405 είχε αλκαλικό pH: 9,56 και 
αγωγιµότητα 1,2 mS/cm. Η συγκέντρωση των στοιχείων Ba,Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, 
Se και Zn καθώς και των ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών ικανοποιεί τα όρια για 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του As και Sb βρέθηκε 
1,27 mg/l και 0,306 mg/l αντίστοιχα και ικανοποιεί το όριο που έχει θεσπιστεί για την 
αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. 



Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ  Μάιος 2007 
 

Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δύο δειγµάτων σκωρίας , Ελληνικός Χρυσός Α.Ε σελ. 7 

Πίνακας 6 (α): Αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 (L/S = 0,1 l/kg) δείγµατος 
θραυσµένης σκωρίας – Σύγκριση µε τα αντίστοιχα όρια 

 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* ∆είγµα 

SL1980 
∆είγµα Ελέγχου 

SL1978 Αδρανών Μη επικίνδ. Επικίνδ. Στοιχείο 
mg/l διαλύµατος mg/l 

As 1,27 <0,005 0,06 0,3 3 

Ba 0,035 <0,01 4 20 60 

Cd <0,0004 <0,0004 0,02 0,3 1,7 

Cr σύνολο 0,002 0,001 0,1 2,5 15 

Cu 0,0244 0,004 0,6 30 60 

Hg <0,001 <0,001 0,002 0,03 0,3 

Mo 0,006 <0,005 0,2 3,5 10 

Ni 0,015 <0,004 0,12 3 12 

Pb 0,006 0,006 0,15 3 15 

Sb 0,306 <0,005 0,1 0,15 1 

Se <0,005 <0,005 0,04 0,2 3 

Zn <0,04 <0,04 1,2 15 60 

Ιόντα Cl 11,0 3,6 460 8500 15000 

Ιόντα F 1,03 0,0 2,5 40 120 

Θειικά ανιόντα 274 <10 1500 7000 17000 

pH 9,56 6,5 - - - 

Αγωγιµ (mS/cm) 1,22 0,002 - - - 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405, η µεταβολή του pH και της 
αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας σε συνάρτηση 
µε το λόγο L/S παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Το pH των διαλυµάτων έκπλυσης κυµάνθηκε 
από 9,6 έως 10,1 κατά τη διάρκεια της δοκιµής. Η αγωγιµότητα των διαλυµάτων έκπλυσης 
µειώθηκε από 1,2 mS/cm κατά το πρώτο στάδιο σε 0,4 mS/cm για L/S=10 l/kg.  
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Σχήµα 1: Μεταβολή pH και αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος 
θραυσµένης σκωρίας σε συνάρτηση µε το λόγο L/S (CEN/TS 14405) 

 
Η συγκέντρωση των εξεταζόµενων στοιχείων, εκτός από As και Sb, στα διαλύµατα 
έκπλυσης της δοκιµής CEN/TS 14405 ήταν πολύ µικρή και ικανοποιεί τα όρια για χώρους 
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υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων και για µεγαλύτερες τιµές του λόγου L/S και 
µέχρι την τιµή των 10 l/kg. Η συνολική ποσότητα των εξεταζόµενων στοιχείων που 
διαλυτοποιήθηκε από το εξεταζόµενο δείγµα θραυσµένης σκωρίας κατά τη δοκιµή 
CEN/TS 14405 δίνεται στον Πίνακα 6(β). 
 

Πίνακας 6 (β): Αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης στοιχείων (mg/kg) από το δείγµα 
θραυσµένης σκωρίας κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405 

 
Στοι-
χείο 

As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cl- F- SO4 

Τιµή 2,27 0,31 <0,004 0,02 0,03 <0,01 <0,05 <0,04 <0,05 0,34 <0,05 <0,4 272,2 1,4 306,2 

 
Όσον αφορά στο As, η ποσότητα που διαλυτοποιήθηκε (mg/kg) σε συνάρτηση µε το λόγο 
L/S παρουσιάζεται στο Σχήµα 2 (α). Στο ίδιο σχήµα παρουσιάζεται επίσης η ποσότητα του 
As που διαλυτοποιήθηκε σύµφωνα µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.04 (L/S: 10 l/kg) καθώς και η 
ολική συγκέντρωση του στοιχείου. Αντίστοιχα στοιχεία παρουσιάζονται για το Sb στο 
Σχήµα 2 (β).  
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Σχήµα 2: Αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης (α) As και (β) Sb στα διαλύµατα 

έκπλυσης του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας σε συνάρτηση µε το λόγο L/S (CEN/TS 
14405) 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα, η συνολική ποσότητα του As που διαλυτοποιήθηκε κατά τη 
δοκιµή στη στήλη (CEN/TS 14405) για λόγο L/S: 10 l/kg βρέθηκε 2,27 mg/kg, τιµή 
µεγαλύτερη αυτής που προσδιορίστηκε µε βάση τη δοκιµή ΕΝ 12457.04 για λόγο L/S: 10 
l/kg, δηλ. 0,3 mg/kg. Η αυξηµένη διαλυτοποίηση του As από το δείγµα σκωρίας υπό τις 
συνθήκες της δοκιµής στη στήλη σε σύγκριση µε αυτή της δοκιµής ΕΝ 12457.04 
αποδίδεται στο υψηλότερο pH των διαλυµάτων έκπλυσης της πρώτης (pH: 9,6-10,1) σε 
σύγκριση µε pH: 8,0-8,5 της δοκιµής ΕΝ 12457.04, όπως προκύπτει και από τα 
αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997 που παρουσιάζονται στην επόµενη παράγραφο.  
 
Όσον αφορά στο Sb, η ποσότητα του στοιχείου που διαλυτοποιήθηκε κατά τη δοκιµή στη 
στήλη (CEN/TS 14405) για λόγο L/S: 10 l/kg βρέθηκε 0,34 mg/kg σε σύγκριση µε την 
εκχυλίσιµη ποσότητα των 1,66 mg/kg που προσδιορίστηκε µε βάση τη δοκιµή ΕΝ 
12457.04, υποδεικνύοντας ότι η διαλυτοποίηση του Sb είναι περιορισµένη υπό τις 
δυναµικές συνθήκες της δοκιµής στη στήλη. 
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4.1.3 Προσδιορισµός επίδρασης pH στην εκχυλισιµότητα  
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, η ικανότητα εξουδετέρωσης 
οξέος/βάσης του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. 
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Σχήµα 3: Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέος/βάσης του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας 
(δοκιµή prEN 14997) 

Σηµείωση: Η ποσότητα οξέος και βάσεως για τη ρύθµιση του pH εκφράζεται σε mol H+/kg µε 
θετικό και αρνητικό πρόσηµο (- mol H+/kg) αντίστοιχα. 

 
Η ποσότητα του οξέος που προστέθηκε για τη ρύθµιση του pH από την τιµή pH ~8,0 
(αρχικό pH) σε τιµές µέχρι και pH: 5,0 ήταν πολύ µικρή και δεν ξεπέρασε τα 0,01 mol/kg. 
Η κατανάλωση του οξέος για τη ρύθµιση στη µικρότερη τιµή, δηλ. pH: 4,0 
προσδιορίστηκε σε 0,49 mol/kg, υποδεικνύοντας ότι το υλικό δεν έχει σηµαντικό δυναµικό 
εξουδετέρωσης οξύτητας. Αντίστοιχα η ποσότητα βάσης που καταναλώθηκε για τη 
ρύθµιση του pH σε τιµές µέχρι και pH ~10,5 ήταν 0,09 mol/kg. Η κατανάλωση βάσης για 
την ρύθµιση του διαλύµατος σε pH: 12,0 ήταν σηµαντικά αυξηµένη, δηλ. 1 mol/kg. 
 
Η µεταβολή της εκχυλίσιµης ποσότητας As, Ni και Sb του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας 
σε συνάρτηση µε το pH των διαλυµάτων της δοκιµής prEN 14997 παρουσιάζεται στα 
Σχήµατα 4,  5 και 6 αντίστοιχα. Στα ίδια Σχήµατα παρουσιάζονται για λόγους σύγκρισης 
και τα αποτελέσµατα της δοκιµής αναφοράς (δείγµα σκωρίας χωρίς προσθήκη 
οξέος/βάσης) καθώς και αυτά της δοκιµής ΕΝ 12457.04. 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, το pH του διαλύµατος εκχύλισης 
επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την εκχυλισιµότητα των στοιχείων As, Ni και Sb που 
περιέχονται στο δείγµα θραυσµένης σκωρίας. Σηµειώνεται ότι οι δοκιµές ΕΝ 12457.04 και 
CEN/TS 14405 δεν έδειξαν σηµαντική διαλυτοποίηση του Ni από το δείγµα θραυσµένης 
σκωρίας, παρόλα αυτά θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί η εκχυλισιµότητά του σε 
συνάρτηση µε το pH για λόγους σύγκρισης µε τα αποτελέσµατα της κοκκοποιηµένης 
σκωρίας που παρουσίασε αυξηµένη εκχυλισιµότητα Ni. 
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Σχήµα 5: Μεταβολή της συγκέντρωσης Ni από το δείγµα θραυσµένης σκωρίας σε 
συνάρτηση µε το pH 
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Όσον αφορά στο As, η µικρότερη διαλελυµένη συγκέντρωση (26 ppb ή 0,26 mg/kg) 
βρέθηκε στο διάλυµα µε pH ισορροπίας 8,0, ενώ η εκχυλισιµότητα του στοιχείου ήταν 
αυξηµένη σε µικρότερες τιµές pH (έως pH: 4,0) καθώς και σε µεγαλύτερες (έως pH: 12,0).  
Τα αποτελέσµατα της δοκιµής  prEN 14997 ήταν σε συµφωνία µε αυτά της δοκιµής 
αναφοράς και της δοκιµής ΕΝ 12457.04, υποδεικνύοντας ότι υπό τις συνθήκες pH~8,0-8,5 
του διαλύµατος θραυσµένης σκωρίας σε λόγο L/S: 10 l/kg, η διαλυτοποίηση του As είναι 
πολύ µικρή. Αντίθετα οι συνθήκες της δοκιµής στη στήλη (CEN/TS 14405) όπου 
επικρατούν µικρότεροι λόγοι L/S και το pH των διαλυµάτων έκπλυσης αυξήθηκε σε τιµές 
pH: 9,5-10 ευνόησαν τη διαλυτοποίηση του As. 
 
Όσον αφορά στο Ni, οι µικρότερες τιµές της διαλελυµένης συγκέντρωσης του στοιχείου 
βρέθηκαν στα διαλύµατα µε pH ισορροπίας >8,0. Με τη µείωση του pH του διαλύµατος 
εκχύλισης από pH: 8,0 σε 4,0, η διαλυτοποίηση του Ni αυξήθηκε σε τιµές έως και 2,07 
mg/l (~21 mg/kg). Η εκχυλισιµότητα του Ni στη δοκιµή αναφοράς και στα διαλύµατα 
έκπλυσης της δοκιµής ΕΝ 12457.04 ήταν περίπου 5 φορές µικρότερη από αυτή που 
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο pH του διαλύµατος µε βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
prEN 14997. Το γεγονός αυτό πιθανά συνδέεται µε την επίδραση του προστιθέµενου 
NaOH υπό τις συνθήκες της δοκιµής prEN 14997 στην εκχυλισιµότητα του Ni.  
 
Η διαλελυµένη συγκέντρωση Sb ήταν µικρότερη από το όριο ανίχνευσης, δηλ. < 5 ppb ή 
0,05 mg/kg στο διάλυµα µε pH ισορροπίας 5,0, ενώ η εκχυλισιµότητα του στοιχείου 
αυξήθηκε έως 8,1 mg/kg µε την αύξηση του pH µέχρι pH: 12,0. Τα αποτελέσµατα της 
δοκιµής  prEN 14997 όσον αφορά την εκχυλισιµότητα του Sb ήταν σε συµφωνία µε αυτά 
της δοκιµής αναφοράς και της δοκιµής ΕΝ 12457.04. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι 
υπό τις συνθήκες pH~8,0-8,5 του διαλύµατος θραυσµένης σκωρίας σε λόγο L/S: 10 l/kg, η 
διαλυτοποίηση του Sb είναι µεγαλύτερη από 1 mg/kg και υπερβαίνει το όριο των 0,7 
mg/kg για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων. Παρόλα αυτά η διαλυτοποίηση του Sb από το δείγµα θραυσµένης σκωρίας 
µειώνεται σηµαντικά υπό τις δυναµικές συνθήκες εκχύλισης κατά τη δοκιµή CEN/TS 
14405. 
 
4.2 ∆είγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας (∆είγµα Νο 2) 
 
4.2.1 Χηµική ανάλυση 
 
Η περιεκτικότητα του δείγµατος κοκκοποιηµένης σκωρίας σε κύρια στοιχεία και 
ιχνοστοιχεία δίνεται στον Πίνακα 7. 
 

Πίνακας 7: Χηµική ανάλυση του δείγµατος κοκκοποιηµένης σκωρίας (Νο 2)  
 

Ca Fe Mg Sb As Cd Cr Cu Mo Ni Pb Se Zn 
∆είγµα 

% mg/kg 
α  1,03 39,78 1,60 <0,05 285,1 0,62 994,5 3687,2 39,8 236,2 845,4 <1,2 7583,3 
β 1,03 39,63 1,60 <0,05 298,8 0,64 1006,4 3794,1 45,8 233,3 846,3 <1,2 7570,9 

Μέση 
τιµή 

1,03 39,71 1,60 <0,05 292,0 0,63 1000,5 3740,9 42,8 234,8 845,8 <1,2 7577,1 

ΣΠ∆ 0 0 0 – 5 3 1 3 14 1 0 – 0 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα, το δείγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας περιέχει Fe σε ποσοστό 
39,7%. Η περιεκτικότητα σε Ca και Mg βρέθηκε 1,0 και 1,6% αντίστοιχα. Τα κυριότερα 



Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ  Μάιος 2007 
 

Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δύο δειγµάτων σκωρίας , Ελληνικός Χρυσός Α.Ε σελ. 12 

ιχνοστοιχεία που περιέχονται στο δείγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας περιλαµβάνουν Zn 
(0,8%), Cu (0,4%), Cr (0,1%), Pb (0,08%) και ακολουθούν As (292 mg/kg), Ni (235 
mg/kg) και Mo (43 mg/kg). Το εξεταζόµενο δείγµα περιείχε Sb σε ποσοστό µικρότερο από 
0,05%. Περαιτέρω, η περιεκτικότητα του δείγµατος σε Cd ήταν πάρα πολύ µικρή (~0,6 
mg/kg) ενώ η περιεκτικότητα σε Se ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης (<1,2 mg/kg). 
 
Σε σύγκριση µε το δείγµα θραυσµένης σκωρίας, η κοκκοποιηµένη σκωρία έχει 
µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε Zn, Cu, Cr και Ni ενώ περιέχει As σε µικρότερο ποσοστό.  
 
4.2.2 Πρότυπες δοκιµές εκπλυσιµότητας 
 
∆οκιµή ΕΝ 12457.02 
 
Τα αποτελέσµατα της δοκιµής εκπλυσιµότητας ΕΝ 12457.02 στο δείγµα κοκκοποιηµένης 
σκωρίας δίνονται στον Πίνακα 8. 
 

Πίνακας 8: Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.02 (L/S = 10 l/kg) δείγµατος 
κοκκοποιηµένης σκωρίας – Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 

 

∆είγµα α ∆είγµα β 
∆είγµα 
ελέγχου 

Όρια για χώρους υγ. ταφής* 
Στοιχείο 

 
 

Κωδικός SL1925 SL1926 SL1929 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. 
Επικίνδ. 

pHαρχ 6,10 5,80 5,90 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

1,4 1,6 1,5 

pHτελ. 7,67 7,62 6,32 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

38,4 45,1 2,0    

 mg/L διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,022 0,023 0,006 0,0225 0,22 0,23 0,225 0,5 2 25 

Ba 0,073 0,069 <0,005 0,071 0,73 0,69 0,71 20 100 300 

Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 

Cr σύνολο 0,001 0,002 <0,001 0,0015 0,01 0,02 0,015 0,5 10 70 

Cu 0,018 0,0194 0,004 0,0187 0,18 0,194 0,187 2 50 100 

Hg <0,001 <0,01 0,01 0,2 2 

Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 

Ni 0,310 0,200 <0,004 0,255 3,1 2,0 2,55 0,4 10 40 

Pb <0,005 0,009 <0,005 0,007 <0,05 0,09 0,07 0,5 10 50 

Sb 0,007 0,007 <0,005 0,007 0,07 0,07 0,07 0,06 0,7 5 

Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 

Zn <0,04 0,04 <0,04 0,04 <0,4 0,4 0,4 4 50 200 

Ιόντα Cl 24,8 21,3 3,6 23,0 248 213 230 800 15000 25000 

Ιόντα F 0,07 0,00 0,11 0,035 0,7 0,0 0,35 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

20 17 13 18,5 200 170 185 1000 20000 50000 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα, το διάλυµα έκπλυσης του δείγµατος κοκκοποιηµένης σκωρίας 
µε απιονισµένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχε αλκαλικό pH: 7,6 και πολύ 
µικρή αγωγιµότητα (∼40 µS/cm). H συγκέντρωση των στοιχείων As, Ba, Cd, Cr, Hg, Mo, 
Pb, Se και Zn καθώς και των ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών ιόντων ήταν µικρότερη 
από τα όρια που έχουν θεσπιστεί για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής 
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ταφής αδρανών αποβλήτων. Η εκχυλισιµότητα του Ni και Sb υπερβαίνει τις οριακές τιµές 
για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων ενώ ικανοποιεί τα όρια για χώρους 
υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων.  

 
∆οκιµή CEN/TS 14405 
 
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του διαλύµατος έκπλυσης που λήφθηκε για λόγο 
υγρού προς βάρος στερεού δείγµατος ίσο µε 0,1 l/kg, σύµφωνα µε την δοκιµή ανοδικής 
διήθησης CEN/TS 14405, δίνονται στον Πίνακα 9 (α). Στον ίδιο πίνακα δίνονται και τα 
όρια που έχουν θεσπισθεί µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ για τις διάφορες κατηγορίες χώρων 
υγειονοµικής ταφής αποβλήτων για το πρώτο έκπλυµα της δοκιµής διήθησης σε L/S = 0,1 
l/kg. 
 

Πίνακας 9 (α): Αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 (L/S = 0,1 l/kg) δείγµατος 
κοκκοποιηµένης σκωρίας – Σύγκριση µε τα αντίστοιχα όρια 

 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* ∆είγµα 

SL1984  
∆είγµα Ελέγχου 

SL1977 Αδρανών Μη επικίνδ. Επικίνδ. Στοιχείο 
mg/l διαλύµατος mg/l 

As 0,152 <0,005 0,06 0,3 3 

Ba 0,039 <0,01 4 20 60 

Cd <0,0004 <0,0004 0,02 0,3 1,7 

Cr σύνολο 0,005 0,001 0,1 2,5 15 

Cu 0,0286 0,004 0,6 30 60 

Hg <0,001 <0,001 0,002 0,03 0,3 

Mo 0,005 <0,005 0,2 3,5 10 

Ni 0,005 <0,004 0,12 3 12 

Pb 0,006 <0,005 0,15 3 15 

Sb 0,013 <0,005 0,1 0,15 1 

Se <0,005 <0,005 0,04 0,2 3 

Zn <0,04 <0,04 1,2 15 60 

Ιόντα Cl 14,2 3,6 460 8500 15000 

Ιόντα F 0,9 0,0 2,5 40 120 

Θειικά ανιόντα 246 <10 1500 7000 17000 

pH 9,57 6,5 - - - 

Αγωγιµ (mS/cm) 1,26 0,002 - - - 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
To διάλυµα έκπλυσης του δείγµατος κοκκοποιηµένης σκωρίας για λόγο υγρού προς 
στερεό ίσο µε 0,1 l/kg, σύµφωνα µε τη δοκιµή CEN/TS 14405 είχε αλκαλικό pH: 9,57 και 
αγωγιµότητα 1,3 mS/cm. Η συγκέντρωση των στοιχείων Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, 
Sb, Se και Zn καθώς και των ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών ικανοποιεί τα όρια για 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του As βρέθηκε 0,15 
mg/l και ικανοποιεί το όριο που έχει θεσπιστεί για χώρους ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων. 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405, η µεταβολή του pH και της 
αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος κοκκοποιηµένης σκωρίας σε 
συνάρτηση µε το λόγο L/S παρουσιάζεται στο Σχήµα 7. Όπως και στην περίπτωση του 
δείγµατος θραυσµένης σκωρίας, το pH των διαλυµάτων έκπλυσης του δείγµατος 
κοκκοποιηµένης σκωρίας κυµάνθηκε από 9,5 έως 10,1 κατά τη διάρκεια της δοκιµής και 
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για αθροιστικό λόγο υγρού:στερεού µέχρι L/S=10 l/kg. Η αγωγιµότητα των διαλυµάτων 
έκπλυσης µειώθηκε από 1,3 mS/cm κατά το πρώτο στάδιο σε 0,5 mS/cm για L/S=10 l/kg.  
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Σχήµα 7: Μεταβολή pH και αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος 
κοκκοποιηµένης σκωρίας σε συνάρτηση µε το λόγο L/S (CEN/TS 14405) 

 
Η συγκέντρωση των εξεταζόµενων στοιχείων Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn 
καθώς και των ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών στα διαλύµατα έκπλυσης της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ήταν σε συµφωνία µε τα όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων και για µεγαλύτερες τιµές του λόγου L/S και µέχρι την τιµή των 10 l/kg. Όσον 
αφορά στο As, η συγκέντρωσή του στα διαλύµατα έκπλυσης γενικά µειώθηκε στα 
επόµενα στάδια της δοκιµής στη στήλη και για λόγους L/S>1 l/kg ήταν επίσης σε 
συµφωνία µε το όριο για τα αδρανή απόβλητα. Η συνολική ποσότητα των εξεταζόµενων 
στοιχείων που διαλυτοποιήθηκε από το εξεταζόµενο δείγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας 
κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405 δίνεται στον Πίνακα 9 (β).  
 

Πίνακας 9 (β): Αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης στοιχείων (mg/kg) από το δείγµα 
κοκκοποιηµένης σκωρίας κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405 

 
Στοι-
χείο 

As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cl- F- SO4 

Τιµή 0,32 0,33 <0,004 0,02 0,04 <0,01 <0,05 <0,04 <0,05 <0,06 <0,05 <0,4 355,4 1,2 373,3 

 
H ποσότητα του As που διαλυτοποιήθηκε (mg/kg) σε συνάρτηση µε το λόγο L/S 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 8. Στο ίδιο σχήµα παρουσιάζεται επίσης η ποσότητα του As που 
διαλυτοποιήθηκε σύµφωνα µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.02 (L/S: 10 l/kg) καθώς και η ολική 
συγκέντρωση του στοιχείου. Με βάση τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η αθροιστική 
ποσότητα του As που διαλυτοποιήθηκε από το δείγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας υπό τις 
συνθήκες της δοκιµής στη στήλη (CEN/TS 14405) είναι γενικά σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.02. Συγκεκριµένα, η εκχυλίσιµη ποσότητα του As 
για αθροιστικό λόγο L/S: 10 l/kg βρέθηκε 0,32 mg/kg σε σύγκριση µε την τιµή 0,23 mg/kg 
της δοκιµής ΕΝ 12457.02 και ικανοποιεί το όριο για τα αδρανή απόβλητα. 
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Σχήµα 8: Αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης As στα διαλύµατα έκπλυσης του 
δείγµατος κοκκοποιηµένης σκωρίας σε συνάρτηση µε το λόγο L/S (CEN/TS 14405) 

 
 
4.2.3 Προσδιορισµός επίδρασης pH στην εκχυλισιµότητα  

 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, η ικανότητα εξουδετέρωσης 
οξέος/βάσης του δείγµατος κοκκοποιηµένης σκωρίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 9. 
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Σχήµα 9: Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέος/βάσης του δείγµατος κοκκοποιηµένης σκωρίας 
(δοκιµή prEN 14997) 

Σηµείωση: Η ποσότητα οξέος και βάσεως για τη ρύθµιση του pH εκφράζεται σε mol H+/kg µε 
θετικό και αρνητικό πρόσηµο (- mol H+/kg) αντίστοιχα. 

 
Η ποσότητα του οξέος που προστέθηκε για τη ρύθµιση του pH από την τιµή pH ~7,0 
(αρχικό pH) σε τιµές µέχρι και pH: 4,0 ήταν πολύ µικρή και δεν ξεπέρασε τα 0,03 mol/kg. 
υποδεικνύοντας ότι το υλικό έχει µικρό δυναµικό εξουδετέρωσης οξύτητας. Η ποσότητα 
βάσης που καταναλώθηκε για τη ρύθµιση του pH σε τιµές µέχρι και pH: 12,0 
προσδιορίστηκε σε 0,49 mol/kg, τιµή µικρότερη από την αντίστοιχη του δείγµατος 
θραυσµένης σκωρίας (1 mol/kg). 
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Η µεταβολή της εκχυλίσιµης ποσότητας As, Ni και Sb του δείγµατος κοκκοποιηµένης 
σκωρίας σε συνάρτηση µε το pH των διαλυµάτων της δοκιµής prEN 14997 παρουσιάζεται 
στα Σχήµατα 10, 11 και 12 αντίστοιχα. Στα ίδια Σχήµατα παρουσιάζονται για λόγους 
σύγκρισης και τα αποτελέσµατα της δοκιµής αναφοράς (δείγµα σκωρίας χωρίς προσθήκη 
οξέος/βάσης) καθώς και αυτά της δοκιµής ΕΝ 12457.02. 
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Σχήµα 10: Μεταβολή της εκχυλίσιµης ποσότητας As από το δείγµα κοκκοποιηµένης 

σκωρίας σε συνάρτηση µε το pH 
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Σχήµα 11: Μεταβολή της εκχυλίσιµης ποσότητας Ni από το δείγµα κοκκοποιηµένης 

σκωρίας σε συνάρτηση µε το pH 
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Σχήµα 12: Μεταβολή της εκχυλίσιµης ποσότητας Sb από το δείγµα κοκκοποιηµένης 
σκωρίας σε συνάρτηση µε το pH 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, προκύπτει όπως και στην περίπτωση 
του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας ότι το pH του διαλύµατος εκχύλισης επηρεάζει σε 
σηµαντικό βαθµό την εκχυλισιµότητα του As, Ni και Sb που περιέχονται στο δείγµα 
κοκκοποιηµένης σκωρίας. Παρόλα αυτά η µεταβολή της εκχυλισιµότητας των στοιχείων 
σε συνάρτηση µε το pH παρουσιάζει διαφορές για το δείγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας σε 
σύγκριση µε τη θραυσµένη σκωρία. 
 
Η συγκέντρωση της διαλελυµένης συγκέντρωσης As ήταν πολύ µικρή (≤ 22 ppb ή 0,22 
mg/kg) στα διαλύµατα της δοκιµής prEN 14997 µε pH ισορροπίας pH ≤8,0 ενώ αυτή 
αυξήθηκε σε τιµές µέχρι 0,78 mg/l (8 mg/kg) µε την αύξηση του pH σε τιµή pH: 12,0. Τα 
αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997 ήταν σε συµφωνία µε αυτά της δοκιµής αναφοράς 
και της δοκιµής ΕΝ 12457.02 υποδεικνύοντας ότι υπό τις συνθήκες pH: 7,0-7,5 του 
διαλύµατος της κοκκοποιηµένης σκωρίας για λόγο L/S: 10 l/kg η εκχυλισιµότητα του As 
είναι πολύ µικρή. Η συνολικά εκχυλίσιµη ποσότητα του As από το δείγµα κοκκοποιηµένης 
σκωρίας ήταν περιορισµένη (0,3 mg/kg) και υπό τις συνθήκες της δοκιµής στη στήλη 
(CEN/TS 14405). 
 
Όσον αφορά στο Ni, η εκχυλισιµότητα του στοιχείου ήταν µειωµένη στα διαλύµατα µε pH 
ισορροπίας ≥8,0 και κυµάνθηκε από 60-80 ppb (0,6-0,8 mg/kg). Σε αντίθεση µε το δείγµα 
θραυσµένης σκωρίας η διαλελυµένη συγκέντρωση Ni στα διαλύµατα του δείγµατος 
κοκκοποιηµένης σκωρίας δεν µειώθηκε περαιτέρω µε την αύξηση του pH από 9 σε 12. Τα 
αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997 ήταν σε συµφωνία µε αυτά της δοκιµής αναφοράς 
και της δοκιµής ΕΝ 12457.02 υποδεικνύοντας ότι υπό τις συνθήκες pH: 7,0-7,5 του 
διαλύµατος της κοκκοποιηµένης σκωρίας για λόγο L/S: 10 l/kg η εκχυλισιµότητα του Ni 
είναι αυξηµένη και υπερβαίνει το όριο (0,4 mg/kg) που έχει θεσπιστεί για την αποδοχή 
αποβλήτων σε χώρους υγειονοµική ταφής αδρανών αποβλήτων. Αντίθετα υπό τις 
συνθήκες δοκιµής στη στήλη (CEN/TS 14405), η διαλυτοποίηση του Ni ήταν µηδαµινή 
λόγω του υψηλότερου pH των διαλυµάτων έκπλυσης (pH: 9,5-10,0).  
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Η διαλυτοποίηση του Sb ήταν µικρότερη από το όριο ανίχνευσης (<5 ppb) για pH <5,0. 
Στα διαλύµατα µε pH ισορροπίας έως και pH: 8,0, η διαλελυµένη συγκέντρωση Sb 
αυξήθηκε σε τιµές 10-15 ppb. Για µεγαλύτερες τιµές pH, η εκχυλισιµότητα Sb αυξήθηκε 
µέχρι κατά µία τάξη µεγέθους. Τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997 ήταν σε 
συµφωνία µε αυτά της δοκιµής αναφοράς και της δοκιµής ΕΝ 12457.02 υποδεικνύοντας 
ότι υπό τις συνθήκες pH: 7,0-7,5 του διαλύµατος της κοκκοποιηµένης σκωρίας για λόγο 
L/S: 10 l/kg η εκχυλισιµότητα του Sb είναι της τάξης του 0,1 mg/kg. Όπως και στην 
περίπτωση του δείγµατος θραυσµένης σκωρίας, η διαλυτοποίηση του Sb από το δείγµα 
κοκκοποιηµένης σκωρίας ήταν περιορισµένη (<0,06 mg/kg) υπό τις δυναµικές συνθήκες 
εκχύλισης κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405. 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών δοκιµών και αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν 
στα δείγµατα σκωρίας συνοψίζονται στον Πίνακα 10. Με βάση τα αποτελέσµατα 
προκύπτει ότι: 
 
∆είγµα θραυσµένης σκωρίας 
Τα κύρια στοιχεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που περιέχονται στο εξεταζόµενο 
δείγµα θραυσµένης σκωρίας περιλαµβάνουν Zn, Cu, Cr, Pb, As, Ni και Sb. Η ικανότητα 
εξουδετέρωσης οξέος σε pH: 4,0 προσδιορίστηκε σε 0,49 mol/kg, υποδεικνύοντας ότι το 
υλικό δεν έχει σηµαντικό δυναµικό εξουδετέρωσης οξύτητας. Τα στοιχεία που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς την εκχυλισιµότητά τους είναι As και Sb.  
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, η διαλυτοποίηση του As είναι πάρα 
πολύ µικρή (0,26 mg/kg) σε συνθήκες pH: 8,0, ενώ αυξάνεται µε τη µείωση του pH σε 
τιµές µέχρι pH: 4,0 καθώς και την αύξηση του pH σε τιµές µέχρι pH: 12,0. Σε συµφωνία 
µε τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, η διαλυτοποίηση του As υπό τις συνθήκες 
pH~8,0-8,5 του διαλύµατος θραυσµένης σκωρίας σε λόγο L/S: 10 l/kg (δοκιµή ΕΝ 
12457.04) ήταν πολύ µικρή (0,28 mg/kg) και σηµειώνεται ενδεικτικά ότι ικανοποιεί το 
όριο που έχει θεσπιστεί µε βάση την απόφαση 2003/33/ΕΚ για την αποδοχή αποβλήτων σε 
ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων. Υπό τις συνθήκες της δοκιµής στη στήλη (CEN/TS 14405), 
όπου το pH των διαλυµάτων έκπλυσης κυµάνθηκε από pH: 9,6-10,1, η ποσότητα που 
διαλυτοποιήθηκε ήταν σηµαντική (2,27 mg/kg) και σηµειώνεται ενδεικτικά  ότι ικανοποιεί 
το όριο για ΧΥΤΑ επικίνδυνων αποβλήτων.   
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, η διαλυτοποίηση του Sb ήταν 
µικρότερη από το όριο ανίχνευσης (< 0,05 mg/kg)) στο διάλυµα µε pH ισορροπίας 5,0 ενώ 
αυτή αυξήθηκε έως 8,1 mg/kg µε την αύξηση του pH σε τιµές µέχρι pH: 12,0. Σε 
συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, η διαλυτοποίηση του Sb υπό τις 
συνθήκες pH~8,0-8,5 του διαλύµατος θραυσµένης σκωρίας σε λόγο L/S: 10 l/kg (δοκιµή 
ΕΝ 12457.04) ήταν σηµαντική (1,66 mg/kg) και σηµειώνεται ενδεικτικά ότι ικανοποιεί το 
όριο για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ επικίνδυνων αποβλήτων. Η διαλυτοποίηση 
του Sb ήταν αυξηµένη και ικανοποιεί το όριο για ΧΥΤΑ επικίνδυνων αποβλήτων και κατά 
το πρώτο στάδιο της δοκιµής στη στήλη CEN/TS 14405 (L/S: 0,1 l/kg). Παρόλα αυτά η 
συνολική ποσότητα του στοιχείου που διαλυτοποιήθηκε υπό τις συνθήκες της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ήταν περιορισµένη (0,34 mg/kg) και σηµειώνεται ενδεικτικά ότι 
ικανοποιεί το όριο για ΧΥΤΑ µη επικίνδυνων αποβλήτων.   
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∆είγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας 
Τα κύρια στοιχεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που περιέχονται στο δείγµα 
κοκκοποιηµένης σκωρίας περιλαµβάνουν Zn, Cu, Cr, Pb, As, Ni και Sb. Σε σύγκριση µε 
το δείγµα θραυσµένης σκωρίας, η κοκκοποιηµένη σκωρία έχει µεγαλύτερη περιεκτικότητα 
σε Zn, Cu, Cr και Ni ενώ περιέχει As σε µικρότερο ποσοστό. Η ικανότητα εξουδετέρωσης 
οξέος σε pH: 4,0 προσδιορίστηκε σε 0,03 mol/kg, υποδεικνύοντας ότι το υλικό έχει µικρό 
δυναµικό εξουδετέρωσης οξύτητας. Τα στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς 
την εκχυλισιµότητά τους είναι As, Ni και Sb.  
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, η διαλυτοποίηση του As ήταν πολύ 
µικρή (≤0,22 mg/kg) στα διαλύµατα µε pH ≤8,0 ενώ αυτή αυξήθηκε σε τιµές µέχρι 8 
mg/kg µε την αύξηση του pH σε τιµή pH: 12,0. Σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της 
δοκιµής prEN 14997, η εκχυλισιµότητα του As υπό τις συνθήκες pH: 7,0-7,5 του 
διαλύµατος της κοκκοποιηµένης σκωρίας για λόγο L/S: 10 l/kg (δοκιµή ΕΝ 12457.02) 
είναι πολύ µικρή (0,23 mg/kg) και σηµειώνεται ενδεικτικά ότι ικανοποιεί το όριο που έχει 
θεσπιστεί µε βάση την απόφαση 2003/33/ΕΚ για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ 
αδρανών αποβλήτων. Η διαλυτοποίηση του As από το δείγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας 
ήταν αυξηµένη σε σχέση µε το όριο για τα αδρανή απόβλητα στο πρώτο στάδιο (L/S: 0,1 
l/kg) της δοκιµής στη στήλη (CEN/TS 14405), ενώ η συνολικά εκχυλίσιµη ποσότητα του 
στοιχείου ήταν πολύ µικρή (0,3 mg/kg) και σε συµφωνία µε το όριο για τα αδρανή 
απόβλητα. 
 
Η εκχυλισιµότητα του Ni ήταν µειωµένη (0,6-0,8 mg/kg) στα διαλύµατα της δοκιµής prEN 
14997 µε pH ισορροπίας ≥8,0, ενώ αυτή αυξάνεται µε τη µείωση του pH. Σε συµφωνία µε 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997 η εκχυλισιµότητα του Ni είναι αυξηµένη (2,6 
mg/kg) υπό τις συνθήκες pH: 7,0-7,5 του διαλύµατος της κοκκοποιηµένης σκωρίας για 
λόγο L/S: 10 l/kg (δοκιµή ΕΝ 12457.02) και ενδεικτικά σηµειώνεται ότι ικανοποιεί το όριο 
για  την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµική ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. 
Υπό τις συνθήκες δοκιµής στη στήλη (CEN/TS 14405), όπου το pH των διαλυµάτων 
έκπλυσης ήταν pH: 9,5-10,0, η διαλυτοποίηση του Ni ήταν µηδαµινή (<0,04 mg/kg). 
 
Η διαλυτοποίηση του Sb από το δείγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας ήταν µικρότερη από το 
όριο ανίχνευσης (<0,05 mg/kg) στα διαλύµατα της δοκιµής prEN 14997 µε pH <5,0 ενώ 
αυτή αυξήθηκε µέχρι 1,9 mg/kg µε την αύξηση σε pH: 12,0. Τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
prEN 14997 ήταν σε συµφωνία µε αυτά της δοκιµής ΕΝ 12457.02 υποδεικνύοντας ότι υπό 
τις συνθήκες pH: 7,0-7,5 του διαλύµατος της κοκκοποιηµένης σκωρίας για λόγο L/S: 10 
l/kg η εκχυλισιµότητα του Sb είναι της τάξης του 0,1 mg/kg και ενδεικτικά σηµειώνεται 
ότι υπερβαίνει ελαφρά το όριο για  την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. Η διαλυτοποίηση του Sb από το δείγµα κοκκοποιηµένης 
σκωρίας ήταν πολύ µικρή (<0,06 mg/kg) υπό τις δυναµικές συνθήκες εκχύλισης κατά τη 
δοκιµή CEN/TS 14405 και ικανοποιεί το όριο για ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων. 
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Πίνακας 10: Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των δειγµάτων σκωρίας 
 
Παράµετρος ∆είγµα θραυσµένης σκωρίας ∆είγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας 

Χηµική ανάλυση 

Περιεκτικότητα σε 
στοιχεία περιβαλλο-
ντικού ενδιαφέροντος 

Zn (0,6%) > Cu  (0,3%) > Cr, Pb 
(0,09%) > As (0,05%) > Ni (0,01%), 
Sb (<0,06%) 

Zn (0,8%) > Cu (0,4%) > Cr (0,1%) > 
Pb (0,08%) > As (0,03%) > Ni 
(0,02%), Sb (<0,05%) 

Εκχυλισιµότητα µετάλλων 

∆οκιµή έκπλυσης ΕΝ 
12457 

• Sb < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

• As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, 
Se, Zn, Cl-, F-, SO4 < όρια αποδοχής 
σε ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων.  

• Ni, Sb < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
µη επικίνδυνων αποβλήτων 

• As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Se, 
Zn, Cl-, F-, SO4 < όρια αποδοχής σε 
ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων. 

∆οκιµή ανοδικής 
διήθησης ΕΛΟΤ 
CEN/TS 14405 

• L/S (0,1 l/kg) As, Sb < όρια 
αποδοχής σε ΧΥΤΑ επικίνδυνων 
αποβλήτων. Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, 
Ni, Pb, Se, Zn, Cl-, F-, SO4 < όρια 
αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών 
αποβλήτων. 

• Συνολική διαλυτοποίηση (L/S: 10 
l/kg) As < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
επικίνδυνων αποβλήτων. Συνολική 
διαλυτοποίηση Sb (L/S: 10 l/kg) < 
όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ µη 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

• L/S (0,1 l/kg) As < όρια αποδοχής 
σε ΧΥΤΑ µη επικίνδυνων 
αποβλήτων. Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, 
Ni, Pb, Se, Zn, Cl-, F-, SO4 < όρια 
αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών 
αποβλήτων. 

• Συνολική διαλυτοποίηση όλων των 
εξεταζόµενων στοιχείων (L/S: 10 
l/kg) < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
αδρανών αποβλήτων. 

 

Επίδραση pH στην εκχυλισιµότητα 

prEN 14997 

 

• Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέος 
(pH:4,0): 0,49 mol/kg. 

• Ελάχιστη διαλυτοποίηση As στα 
διαλύµατα µε pH ισορροπίας 8,0 
(0,26 mg/kg). Αύξηση διαλυτοποίη-
σης στοιχείου σε pH<8,0 καθώς και 
σε  pH>8,0. 

• Μειωµένη διαλυτοποίηση Ni στα 
διαλύµατα µε pH ισορροπίας ≥8,0. 

• ∆ιαλυτοποίηση Sb < όριο ανίχνευσης 
(5 ppb) για pH:5,0. Αύξηση διαλυτο-
ποίησης µε αύξηση pH. 

• Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέος 
(pH:4,0): 0,03 mol/kg. 

• Μειωµένη διαλυτοποίηση As στα 
διαλύµατα µε pH ισορροπίας 4,0-
8,0. Αύξηση διαλυτοποίησης As σε 
pH>8,0.  

• Μειωµένη διαλυτοποίηση Ni στα 
διαλύµατα µε pH ισορροπίας ≥8,0. 

• ∆ιαλυτοποίηση Sb < όριο 
ανίχνευσης (5 ppb) για pH≤5,0. 
Αύξηση διαλυτοποίησης µε αύξηση 
pH. 

ΧΥΤΑ: Χώροι υγειονοµική ταφής αποβλήτων 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
1. ΕΛΟΤ EN 12457.02: Χαρακτηρισµός αποβλήτων - Αποστράγγιση - ∆οκιµή 

συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων - 
Μέρος 2: ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια αναλογία υγρού προς στερεό 10 l/kg 
για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω των 4 mm (µε ή χωρίς µείωση του µεγέθους). 

2. ΕΛΟΤ EN 12457.04: Χαρακτηρισµός αποβλήτων - Αποστράγγιση - ∆οκιµή 
συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων - 
Μέρος 4: ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια αναλογία υγρού προς στερεό 10 l/kg 
για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω των 10 mm (µε ή χωρίς µείωση του µεγέθους). 
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κατά τη στράγγιση – ∆οκιµή διύλισης µε ανοδική ροή (υπό καθορισµένες συνθήκες). 

4. Draft prEN 14997: Characterisation of waste – Leaching behaviour tests – Influence of 
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5. US EPA (1986): “Test Methods for Evaluating Solid Waste”, Volume IC: Laboratory 
Manual Physical/ Chemical Methods (SW-846). 

6. Standard Methods for the examination of waste water, 16th edition, American Public 
Health Association, 1985, pp. 1268. 

7. Aπόφαση 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για 
τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 
υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 
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Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δύο δειγµάτων σκωρίας Ι-1 
Παράρτηµα Ι 

I-1 Χηµική ανάλυση 
 
 

Πίνακας Ι-1: Χηµική ανάλυση δείγµατος θραυσµένης σκωρίας 
 

Στοιχείο ∆είγµα α ∆είγµα β Μέση τιµή ΣΠ∆
1 

∆ιαλυτοποίηση µε βασιλικό νερό 
Κωδικός SL2135 SL2136   
As (mg/kg) 491,6 453,4 472,5 8 
Ca (%) 0,34 0,45 0,39 29 
Fe (%) 42,84 41,72 42,28 3 
Mg (%) 1,76 1,76 1,76 0 
Sb (%) <0,06 <0,06 <0,06 – 
∆ιαλυτοποίηση µε HF/HClO4 
Κωδικός SL1918 SL1919   
Cd (mg/kg) 0,44 0,48 0,46 9 
Cr (mg/kg) 803,5 959,2 881,4 18 
Cu (mg/kg) 2528,2 3209,0 2868, 6 24 
Mo (mg/kg) 36,8 35,1 35,9 5 
Ni (mg/kg) 102,9 127,3 115,1 21 
Pb (mg/kg) 857,4 921,9 889,6 7 
Se (mg/kg) <1,2 <1,2 <1,2 – 
Zn (mg/kg) 6344,9 6453,0 6399,0 2 

 
Πίνακας Ι-2: Χηµική ανάλυση δείγµατος κοκκοποιηµένης σκωρίας 

 
Στοιχείο ∆είγµα α ∆είγµα β Μέση τιµή ΣΠ∆ 
∆ιαλυτοποίηση µε βασιλικό νερό 
Κωδικός SL2133 SL2134   
As 285,1 298,8 292,0 5 
Ca (%) 1,03 1,03 1,03 0 
Fe (%) 39,78 39,63 39,71 0 
Mg (%) 1,60 1,60 1,60 0 
Sb (%) <0,05 <0,05 <0,05 – 
∆ιαλυτοποίηση µε HF/HClO4 
Κωδικός SL1916 SL1917   
Cd (mg/kg) 0,62 0,64 0,63 3 
Cr (mg/kg) 994,5 1006,4 1000,5 1 
Cu (mg/kg) 3687,2 3794,1 3740,9 3 
Mo (mg/kg) 39,8 45,8 42,8 14 
Ni (mg/kg) 236,2 233,3 234,8 1 
Pb (mg/kg) 845,4 846,3 845,8 0 
Se (mg/kg) <1,2 <1,2 <1,2 – 
Zn (mg/kg) 7583,3 7570,9 7577,1 0 

 

                                                           
1Σχετική Ποσοστιαία ∆ιαφορά =  100×|(Μέτρ. 1 – Μέτρ. 2)|/Μέσος όρος 
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Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δύο δειγµάτων σκωρίας Ι-2 
Παράρτηµα Ι 

 
Πίνακας Ι-3: Χηµική ανάλυση των διαλυµάτων έκπλυσης της δοκιµής ΕΛΟΤ CEN/TS 14405 στο δείγµα θραυσµένης σκωρίας 

 
 

As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cl- F- SO4 α/α Αθρ. 
λόγος LS 

(l/kg) 
pH 

Αγωγιµότητα 
(mS/cm) 

Κωδικός 
ppb ppm 

1 0,1 9,56 1,23 SL1980 1270 35 <0,4 2 24,4 <1 6 15 6 306 <5 <40 11,0 1,0 274 

2 0,2 9,67 0,95 SL1981 1290 28 <0,4 2 20,7 <1 6 10 5 272 <5 <40 8,9 0,3 162 

3 0,4 9,83 0,75 SL1982 1130 26 <0,4 3 10,5 <1 5 4 <5 183 <5 <40 7,1 0,4 90 

4 0,9 10,1 0,58 SL1983 730 23 <0,4 2 5,9 <1 7 <4 <5 125 <5 <40 5,3 0,0 55 

5 1,7 10,1 0,42 SL2076 442 21 <0,4 1 2,0 <1 <5 <4 <5 59 <5 <40 3,6 0,0 70 

6 4,9 9,91 0,50 SL2075 234 23 <0,4 2 2,5 <1 <5 <4 <5 28 <5 <40 8,9 0,2 50 

7 10,01 10,01 0,44 SL2162/59 61,9 38 <0,4 2 <2 <1 <5 <4 <5 8 <5 <40 45,9 0,1 13 
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Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δύο δειγµάτων σκωρίας Ι-3 
Παράρτηµα Ι 

 
Πίνακας Ι-4: Χηµική ανάλυση των διαλυµάτων έκπλυσης της δοκιµής ΕΛΟΤ CEN/TS 14405 στο δείγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας 

 
 

As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cl- F- SO4 α/α Αθρ. 
λόγος LS 

(l/kg) 
pH 

Αγωγιµότητα 
(mS/cm) 

Κωδικός 
ppb ppm 

1 0,1 9,57 1,26 SL1984 152 39 <0,4 5 28,6 <1 5 5 6 13 <5 <40 14,2 0,9 246 

2 0,2 9,50 1,14 SL1985 236 64 <0,4 2 12,8 <1 <5 <5 6 19 <5 <40 17,7 0,5 195 

3 0,5 9,74 0,94 SL1986 220 45 <0,4 3 19,9 <1 <5 <4 <5 16 <5 <40 10,6 0,6 144 

4 1,0 9,98 0,55 SL1987 90 26 <0,4 2 10,0 <1 <5 <4 <5 <5 <5 <40 5,3 0,3 45 

5 2,0 10,14 0,46 SL1988 38 25 <0,4 2 4,7 <1 <5 <4 <5 <5 <5 <40 21,3 0,2 10 

6 4,9 10,06 0,47 SL2074 24 26 <0,4 2 2,7 <1 <5 <4 <5 <5 <5 <40 10,6 0,1 74 

7 10,1 9,99 0,47 SL2158/61 13,4 37 <0,4 2 <2 <1 <5 <4 <5 <5 <5 <40 56,7 0,1 <10 
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Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δύο δειγµάτων σκωρίας Ι-4 
Παράρτηµα Ι 

Πίνακας Ι-5: Αποτελέσµατα δοκιµής prEN 14997 στο δείγµα θραυσµένης σκωρίας 
 

pH 
Παράµετρος Μονάδες 

4 5 6 7 8 9 10,5 12 

∆οκιµή 
αναφοράς 

Ξηρό βάρος g 15 15 15 15 15 15 15 15   

Συγκέντρωση οξέως M 1,00 0,05 0,05 0,01           

Όγκος οξέως t0+4h ml 5,40 3,50 2,11 4,90           

Όγκος οξέως t0+44h ml 7,24 4,00 2,44 6,10           

Όγκος οξέως t0+48h ml 7,36 4,00 2,48 6,10           

Συγκέντρωση βάσης  M         0,01 0,05 0,10 1,00   

Όγκος βάσης  t0+4h ml         3,10 3,20 2,70 4,91   

Όγκος βάσης  t0+44h ml         6,10 6,40 12,50 14,54   

Όγκος βάσης  t0+48h ml         6,90 7,50 13,50 15,02   

Ολικός όγκος µέσου 
εκχύλισης (V) 

ml 145,50 145,06 145,10 141,86 145,98 138,00 135,00 146,60   

Τελικός λόγος L/S l/kg 10,2 9,9 9,8 9,9 10,2 9,7 9,9 10,8   

Αρχικό pH   7,82 7,83 7,80 7,76 7,88 7,50 7,89 7,70   

Τιµή pH σε  t0+4h   4,00 4,98 5,98 6,92 8,00 9,01 10,51 12,05 8,06 

Τιµή pH σε  t0+44h   4,00 5,03 5,72 6,84 7,99 8,87 10,52 11,99 8,20 

Τιµή pH σε  t0+48h   3,87 4,94 5,96 6,80 8,00 9,01 10,45 12,00 8,15 

H3O
+ ή ΟΗ-  t0+4h mol/kg  0,360 0,012 0,007 0,003 0,002 0,011 0,018 0,327   

H3O+ ή ΟΗ-  t0+44h mol/kg  0,483 0,013 0,008 0,004 0,004 0,021 0,083 0,969   

H3O+ ή ΟΗ-  t0+48h mol/kg  0,490 0,013 0,008 0,004 0,005 0,025 0,090 1,001   

Κωδικός   SL2092 SL2093 SL2094 SL2095 SL2096 SL2097 SL2098 SL2099 SL2091 

As  ppb 4800 280 143 240 26 120 760 14000 43 

Ni ppb 2070 1420 1100 500 68 30 23 7 11 

Sb ppb 44 <5 8 35 116 258 377 755 182 
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Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δύο δειγµάτων σκωρίας Ι-5 
Παράρτηµα Ι 

Πίνακας Ι-6: Αποτελέσµατα δοκιµής prEN 14997 στο δείγµα κοκκοποιηµένης σκωρίας 
 

pH 
Παράµετρος Μονάδες 

4 5 6 7 8 9 10,5 12 

∆οκιµή 
αναφοράς 

Ξηρό βάρος g 15 15 15 15 15 15 15 15   

Συγκέντρωση οξέως M 0,10 0,01 0,01             

Όγκος οξέως t0+4h ml 1,65 3,20 0,78             

Όγκος οξέως t0+44h ml 3,98 4,25 1,88             

Όγκος οξέως t0+48h ml 3,98 4,35 1,88             

Συγκέντρωση βάσης  M       0,00 0,03 0,05 0,50 1,00   

Όγκος βάσης  t0+4h ml       3,70 2,20 1,40 0,63 1,38   

Όγκος βάσης  t0+44h ml       9,60 4,80 5,00 4,65 5,77   

Όγκος βάσης  t0+48h ml       11,00 5,00 6,90 5,02 6,16   

Ολικός όγκος µέσου 
εκχύλισης (V) 

ml 143,20 144,50 146,20 145,50 143,10 145,00 146,00 147,90   

Τελικός λόγος L/S l/kg 9,8 9,9 9,9 10,2 10,1 10,3 10,1 10,3   

Αρχικό pH   6,67 6,57 6,54 6,77 6,70 6,84 7,35 6,70   

Τιµή pH σε  t0+4h   4,00 5,10 6,00 6,97 8,08 9,04 10,50 12,00 6,20 

Τιµή pH σε  t0+44h   3,98 5,01 5,93 6,93 8,07 8,99 10,50 12,00 6,72 

Τιµή pH σε  t0+48h   4,00 5,03 5,95 6,97 8,00 9,02 10,50 12,00 6,68 

H3O
+ ή ΟΗ-  t0+4h mol/kg  0,011 0,002 0,001 0,000 0,004 0,005 0,021 0,092   

H3O+ ή ΟΗ-  t0+44h mol/kg  0,027 0,003 0,001 0,001 0,008 0,017 0,155 0,384   

H3O+ ή ΟΗ-  t0+48h mol/kg  0,027 0,003 0,001 0,001 0,008 0,023 0,167 0,411   

Κωδικός   SL2083 SL2084 SL2085 SL2086 SL2087 SL2088 SL2089 SL2090 SL2082 

As  ppb 5 <5 20 22 19 67 102 780 25 

Ni ppb 2230 1550 1460 610 60 63 70 80 680 

Sb ppb <5 <5 14 10 17 71 35 181 11 
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Περιβαλλοντικές δοκιµές σε δείγµατα Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών  σελ. 1 
Τελική έκθεση 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στην παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται τα αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών 
δοκιµών και αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατα των Μεταλλευτικών 
Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών. Οι δοκιµές και αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν 
την περίοδο Απριλίου–Νοεµβρίου 2005 και συµπληρωµατικές περιβαλλοντικές δοκιµές 
εκτελέστηκαν την περίοδο Σεπτεµβρίου 2006–Νοεµβρίου 2007. Τα αποτελέσµατα των 
αρχικών δοκιµών παρουσιάστηκαν και στην τεχνική έκθεση «Περιβαλλοντικός 
χαρακτηρισµός δειγµάτων» του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας το ∆εκέµβριο 2005.  
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 
Τα δείγµατα που παρελήφθησαν στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας για την εκτέλεση δοκιµών 
περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού δίνονται στον Πίνακα 1. Επίσης στον Πίνακα 2 δίνονται 
αναλυτικά στοιχεία για τα απεσταλµένα εδαφικά δείγµατα της περιοχής των Σκουριών. 
 

Πίνακας 1: ∆είγµατα για την εκτέλεση δοκιµών περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού 
 

∆είγµα Περιγραφή δείγµατος 
Ποσότητα 

(kg) 
Ηµ/νία 

παραλαβής 

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας 
1. Λεπτοµερές τέλµα 

Ολυµπιάδας 
< 4 mm ∼13 07/06 

< 10 mm ∼10 04/05 
2. Στείρα Ολυµπιάδας 

< 3 cm 33,4 07/06 

3.  Αδροµερές τέλµα 
Ολυµπιάδας + Τσιµέντο 

Μονόλιθος τετραγωνικής 
διατοµής 

5,6 

» 
Μονόλιθος κυκλικής 

διατοµής (2) 
1,5 

09/06 

Έργο Σκουριών 
4. Σύνθετο δείγµα τελµάτων 

πορφύρη-σχιστολίθου 
Σκουριών 

< 4 mm ∼35 07/06 

5.  Στείρα Σκουριών < 10 mm ∼20 2005 

6. Εδαφικά δείγµατα (37) < 4 mm 37×∼0,2 07/06 

 
Η προετοιµασία των µεταλλευτικών δειγµάτων περιελάµβανε το διαχωρισµό και τη λήψη 
επιµέρους αντιπροσωπευτικών δειγµάτων για την εκτέλεση των απαιτούµενων δοκιµών και 
αναλύσεων, όπως προσδιορισµό της υγρασίας, χηµική ανάλυση, προσδιορισµό του 
δυναµικού εξουδετέρωσης, πρότυπες δοκιµές εκπλυσιµότητας και κινητικές δοκιµές (βλ. 
Πίνακα 5). Ειδικά για το σύνθετο δείγµα τελµάτων Σκουριών, το οποίο ήταν σε µορφή 
πολφού και είχε επέλθει καθίζηση των στερεών, πραγµατοποιήθηκε αρχικά διαχωρισµός της 
υγρής φάσης και στη συνέχεια δειγµατοληψία των στερεών. Ο όγκος της υγρής φάσης που 
διαχωρίστηκε ήταν 4 l και µέρος της χρησιµοποιήθηκε για την αρχική έκπλυση του δείγµατος 
τελµάτων κατά την κινητική δοκιµή στη στήλη. Οι µονόλιθοι κυκλικής διατοµής 
υποβλήθηκαν, χωρίς να προηγηθεί κατεργασία, στη δοκιµή διάχυσης ΕΑ ΝΕΝ 7375:2004 
(Πίνακας 5).  
 
Τα εδαφικά δείγµατα αξιολογήθηκαν µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των χηµικών αναλύσεων 
[1] και επιλέχθηκαν 3-4 δείγµατα από κάθε εξεταζόµενη υπολεκάνη (Καρατζάς Λάκκος, 
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Κούφιος Πλάτανος, Τσάρκια Λάκκος, Λουτσάνικο Ρέµα) µε µικρή, µέση και υψηλή 
περιεκτικότητα στα στοιχεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, κυρίως As, Pb και θείο.  

 
Πίνακας 2: Εδαφικά δείγµατα για την εκτέλεση δοκιµών περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού 

(ανάλυση σε mg/kg) [1] 
 

α/α Κωδικός Κωδικός As Cu Ni Pb Zn S S(SO4) 
Καρατζάς Λάκκος 
1 SK-B1 120115 92,6 25,3 582 93,6 90,2 570 397,8 
2 SK-B2 120090 86,5 33,3 450 250 229 610 583,0 
3 SK-C2 120116 115 46,8 390 188 186 640 390,9 
4 SK-D2 120091 139 31,8 455 265 201 450 342,9 
5 SK-D3 120092 489 143 618 1590 1580 540 301,8 
6 SK-D4 120163 76,9 49,9 612 158 634 630 631,0 
7 SK-E3 120117 22,9 24 16,6 46,1 63,1 690 624,1 
8 SK-E4 120093 46,4 48,9 728 145 234 910 850,4 
9 SK-F3 120118 111 58,6 324 239 307 680 637,8 
10 SK-F4 120119 449 56,3 463 1080 1880 1100 1035,6 
11 SK-F5 120161 39,8 33,9 318 318 134 490 493,8 
12 SK-G4 120103 179 67,1 481 255 258 750 740,7 
13 SK-G5 120120 183 27,2 431 688 251 630 589,8 
Κούφιος Πλάτανος 
14 SK-H5 120104 71,3 36,8 93,2 335 185 510 438,9 
15 SK-H7 120102 131 45 220 88,9 149 705 699,6 
16 SK-I4 120105 137 41,7 461 304 200 780 754,4 
17 SK-I5 120112 264 54,1 83 868 301 4570 4312,3 
18 SK-I6 120110 58,9 42,6 145 65 132 720 672,1 
19 SK-J3 120114 85 30,1 516 254 199 9580 9265,5 
20 SK-J4 120088 149 88,2 674 435 365 590 562,4 
21 SK-J5 120111 142 69,9 85,8 371 235 3140 2907,9 
22 SK-J6 120109 58,9 42,6 227 65 132 720 672,1 
23 SK-J6IZ 120086 17,8 40,4 284 62,1 144 310 102,9 
24 SK-K2 120089 85,9 76,7 669 648 655 440 432,1 
Τσάρκια Λάκκος 
25 SK-G8a 120107 129 35,7 368 347 197 510 462,8 
26 SK-G8b 120108 107 41,7 355 339 200 510 468,4 
27 SK-G9 120101 108 26,7 136 295 190 1300 1255,1 
28 SK-G10 120106 232 39,4 352 338 307 500 397,8 
29 SK-G11 120100 428 44,9 544 319 282 1630 1618,6 
30 SK-G12 120099 123 43,8 92,4 286 248 490 493,8 
31 SK-G13 120098 12,7 54 83,4 98,4 195 710 672,1 
32 SK-G14 120097 4920 144 13,4 24900 1290 6340 5939,3 
33 SK-G15a 120095 125 41,5 86,6 349 198 480 274,3 
34 SG-G15b 120096 86,8 33,9 88,3 389 239 470 267,5 
Λουτσάνικο Ρέµα 
35 SK-A7 120146 8,44 36,8 46,1 109 130 810 480,1 
36 SK-D7 120151 136 43,2 71,3 102 158 80 41,2 
37 SK-F7a 120158 122 34,1 49,6 365 175 970 973,9 
Ολλανδικά όρια ποιότητας εδαφών [2] 

Ενδεικνυόµενο 29 36 35 85 140 - - 
Ανώτατο επιτρεπτό 55 190 210 530 720 - - 

Σηµείωση: Τα χρωµατισµένα κελιά δηλώνουν τα δείγµατα που επιλέχθηκαν για την εκτέλεση περιβαλλοντικών 
δοκιµών. Τα κελιά διαφορετικού χρώµατος δηλώνουν δείγµατα που εξετάστηκαν µεµονωµένα ενώ τα κελιά 
ίδιου χρώµατος ανά περιοχή δηλώνουν δείγµατα που αναµίχθηκαν και εξετάστηκαν ως ένα οµοιογενές σύνθετο 
δείγµα.  
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Η κατηγοριοποίηση βασίστηκε στους χάρτες συγκέντρωσης στοιχείων στο έδαφος που 
κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της µελέτης «Προκαταρκτική γεωχηµική διασκόπηση εδαφών 
της Λεκάνης Πιάβιτσας» [1] καθώς επίσης και στα όρια ποιότητας εδαφών που έχουν 
θεσπιστεί στην Ολλανδία [2]. Η κατηγοριοποίηση των εδαφικών δειγµάτων όσον αφορά στην 
περιεκτικότητα στα στοιχεία, As, Ni, Pb και θείο δίνεται στον Πίνακα 3.  

 
Πίνακας 3: Κατηγοριοποίηση των εδαφικών δειγµάτων όσον αφορά την περιεκτικότητα σε 

As, Pb και S (ανάλυση σε mg/kg) 
 

Κατηγορία As Ni Pb S 

Πολύ µικρή 0-29 0-35 0-85 80-570 

Μικρή 30-55 36-210 86-530 571-1100 

Μέση 55-276 211-492 531-868 1101-2080 

Υψηλή 277-489 493-728 869-2020 2081-4570 

Πολύ υψηλή 490-943 - 2021-5062 4571-9580 

Εξαιρετικά υψηλή 4920 - 24900 - 

 
Συνολικά επιλέχθηκαν 15 δείγµατα, 11 µεµονωµένα και 4 σύνθετα, τα οποία 
παρασκευάστηκαν µε ανάµιξη ίσων ποσοτήτων από τα επιµέρους δείγµατα. Τα 
χαρακτηριστικά των δειγµάτων που επιλέχθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
 
Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά των εδαφικών δειγµάτων που επιλέχθηκαν για την εκτέλεση των 

περιβαλλοντικών δοκιµών (ανάλυση σε mg/kg) 
 
α/α Κωδικός As Pb S Παρατηρήσεις 

Καρατζάς Λάκκος 

1 SK-E3/SK-E4 120117/12093 34,65 95,6 800 Μικρή περιεκτικότητα σε As, Pb και θείο 

2 SK-F5 120161 39 318 490 Μικρή περιεκτικότητα σε As, Pb και θείο 

3 SK-G4/SK-G5 120103/120120 181 471,5 690 Μέση περιεκτικότητα σε As 

4 SK-D3/SK-F4 120092/120119 469 1335 820 Υψηλή περιεκτικότητα σε As και Pb  

Κούφιος Πλάτανος 

5 SK-J6 120109 58,9 65 720 Μέση περιεκτικότητα σε As 

6 SK-H7/ SK-I4 
SK-I6/SK-J4 

SK-K2 

120102/120105 
120110/120088 

120089 
112,4 308,2 647 Μέση περιεκτικότητα σε As 

7 SK-J5 120111 142 371 3140 Μέση περιεκτικότητα σε As 

8 SK-I5 120112 264 868 4570 Μέση περιεκτικότητα σε As και Pb 

9 SK-J3 120114 85 254 9580 Μέση περιεκτικότητα σε As και πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε θείο 

Τσάρκια Λάκκος 

10 SK-G13 120098 12,7 98,4 710 Μικρή περιεκτικότητα σε As, Pb και θείο 

11 SK-G10 120106 232 338 500 Μέση περιεκτικότητα σε As 

12 SK-G14 120097 4920 24900 6340 Εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε As, Pb 
και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε θείο 

Λουτσάνικο Ρέµα 

13 SK-A7 120146 8,44 109 810 Μικρή περιεκτικότητα σε As, Pb και θείο 

14 SK-D7 120151 136 102 80 Μέση περιεκτικότητα σε As 

15 SK-F7a 120158 122 365 970 Μέση περιεκτικότητα σε As 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Οι µέθοδοι που ακολουθήθηκαν για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό των δειγµάτων 
δίνονται στον Πίνακα 5. 

 
Πίνακας 5: Περιβαλλοντικές δοκιµές σε δείγµατα Ολυµπιάδας και Σκουριών 

 
Α. Μεταλλευτικά δείγµατα 

Ολυµπιάδα Σκουριές ∆είγµα 
 

∆οκιµή  
Λεπτοµερές 

τέλµα  
Υλικό 

λιθογόµωσης  
Στείρα  Τέλµα πορφύ-

ρη-σχιστόλιθου  
Στείρα  

Χηµική ανάλυση √ Χ √ √ √ 

∆οκιµή ΑΒΑ [3] √ Χ √ √ √ 

∆οκιµή ΕΝ 12457 [4,5] √ √ √ √ √ 

∆οκιµή CEN TS/14405 [6] √ Χ √ √ √ 

∆οκιµή prEN 14997* [7] √ X X X X 

∆οκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375 [8] Χ √ Χ Χ Χ 

Κινητική δοκιµή σε στήλη µε 
εφαρµογή υγρών/ξηρών κύκλων 

√ Χ √ √ X 

∆οκιµή ASTM D 5744 [9] X X X X √ 

 
Β. Εδαφικά δείγµατα 

∆είγµα 
∆οκιµή 

Εδαφικά δείγµατα 

∆οκιµή ΑΒΑ √ 

∆οκιµή ΕΝ 12457 √ 

∆οκιµή διαδοχικών εκχυλίσεων [10] √ 

√ Περιλαµβάνεται, X ∆εν περιλαµβάνεται 
* Για τον προσδιορισµό της επίδρασης του pH στην εκχυλισιµότητα πραγµατοποιήθηκε η δοκιµή prEN 14997 
αντί της αρχικά σχεδιαζόµενης prCEN/TS 14429 [11] καθώς επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του pH µε συνεχή 
προσθήκη οξέος/βάσεως. 
 

Οι µέθοδοι που ακολουθήθηκαν, σε συµφωνία µε την πρακτική που εφαρµόζεται διεθνώς για 
τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών απορριµµάτων, περιλαµβάνουν 
δοκιµές προσδιορισµού κύριων γεωχηµικών χαρακτηριστικών, όπως χηµική σύσταση, 
δυναµικό παραγωγής και εξουδετέρωσης οξύτητας, εκχυλισιµότητα περιεχόµενων µετάλλων 
και κατανοµή ρύπων σε κλάσµατα διαφορετικής διαθεσιµότητας.  
 
Σηµειώνεται ότι στην παρούσα φάση, η ανάπτυξη µεθοδολογίας και πρότυπων δοκιµών για 
τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών αποβλήτων σε επίπεδο Ε.Ε. βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Η µεθοδολογία αυτή αναµένεται να περιλαµβάνει πρότυπες δοκιµές που έχουν 
ήδη αναπτυχθεί από την αρµόδια για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων Επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Προτυποποίησης (CEN/TC 292), όπως οι δοκιµές εκχυλισιµότητας 
ΕΝ 12457 καθώς και δοκιµές προσδιορισµού του δυναµικού παραγωγής οξύτητας των 
θειούχων απορριµµάτων (στατική δοκιµή προσδιορισµού ισοζυγίου οξέος-βάσεως και 
κινητική δοκιµή) που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης από την αρµόδια Επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Προτυποποίησης (CEN/TC 292, WG8).  
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, για τον προσδιορισµό του δυναµικού παραγωγής 
οξύτητας, εφόσον δεν είναι διαθέσιµα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρµόστηκαν στατικές 
και κινητικές δοκιµές που έχει αναπτυχθεί κυρίως στον Καναδά και εφαρµόζονται διεθνώς 
στα πλαίσια χαρακτηρισµού των θειούχων απορριµµάτων. Περαιτέρω, η εκχυλισιµότητα 
µετάλλων από τα εξεταζόµενα δείγµατα Ολυµπιάδας και Σκουριών αξιολογήθηκε και µε 
βάση πρότυπες δοκιµές και µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο Ε.Ε.  
 
3.1 Χηµική ανάλυση 
 
Η χηµική ανάλυση των δειγµάτων περιελάµβανε τη διαλυτοποίηση µε µίγµα οξέων HCl/ 
HNO3 σε αναλογία 1:3 (βασιλικό νερό) και την ανάλυση στο Φασµατοφωτόµετρο Ατοµικής 
Απορρόφησης 11 στοιχείων As, Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn καθώς και του 
αδιάλυτου υπολείµµατος. Επίσης πραγµατοποιήθηκε προσδιορισµός του θείου σε αναλυτή 
LECO CS-200 και του θείου µε τη µορφή θειικών µε βαρυτοµετρική µέθοδο. 
 
3.2 Προσδιορισµός ισοζυγίου οξέος-βάσεως  
 
Για τον προσδιορισµό του ισοζυγίου οξέος-βάσεως (Acid Base Accounting-ABA) 
εφαρµόστηκε η στατική δοκιµή «Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek» [3]. Σύµφωνα µε τη 
µέθοδο, το ∆υναµικό παραγωγής Οξύτητας (∆Ο) (Acid Potential, AP) υπολογίζεται από την 
% κ.β περιεκτικότητα του δείγµατος σε θείο (µε τη µορφή θειούχων ενώσεων) επί το 
συντελεστή 31,25 για τη µετατροπή σε µονάδες kg CaCO3/t. Το ∆υναµικό Εξουδετέρωσης 
(∆Ε) (Neutralisation Potential, NP) που επίσης εκφράζεται σε kg CaCO3/t προκύπτει µετά 
από προσβολή του υλικού µε υδροχλωρικό οξύ (HCl 1N) για 24 h σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος και τον προσδιορισµό της ποσότητας του οξέος που εξουδετερώνεται λόγω 
της διαλυτοποίησης των περιεχόµενων αλκαλικών ορυκτών (τιτλοδότηση µε NaOH 0,1 Ν 
µέχρι pH: 8,3).  
 
Για το χαρακτηρισµό του δείγµατος όσον αφορά το δυναµικό παραγωγής οξύτητας 
υπολογίζονται: 

α) το Καθαρό ∆υναµικό Εξουδετέρωσης Οξύτητας (Κ∆Ε) (Net Neutralisation Potential, 
NNP) NNP=NP-AP, kg CaCO3/t και 

β) ο λόγος του ∆υναµικού Εξουδετέρωσης προς το ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας 
NPR=NP/AP 

 
Για την αξιολόγηση του δυναµικού παραγωγής οξύτητας των δειγµάτων µε βάση τη στατική 
δοκιµή προσδιορισµού ισοζυγίου Οξέος-Βάσεως χρησιµοποιούνται τα κριτήρια ταξινόµησης 
που έχουν αναπτυχθεί από το Υπουργείo Εργασίας και Επενδύσεων της Βρετανικής 
Κολοµβίας του Καναδά και παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.  
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Πίνακας 6: Αξιολόγηση αποτελεσµάτων δοκιµής ΑΒΑ  
µε βάση το «NPR» [12] 

 
Παραγωγή 
οξύτητας 

Αρχικό NPR Παρατηρήσεις 

∆υνατή < 1:1 Πιθανή παραγωγής οξύτητας. 

Πιθανή 1:1 – 2:1 
Ενδεχόµενη παραγωγή οξύτητας εάν το ∆υναµικό 
Εξουδετέρωσης είναι µη ικανοποιητικά ενεργό ή εξαντλείται µε 
ταχύτερο ρυθµό από ότι οι θειούχες ενώσεις. 

Μικρή 2:1 – 4:1 
Μη ενδεχόµενη παραγωγή οξύτητας, εκτός εάν υπάρχει σηµα-
ντική έκθεση των θειούχων ενώσεων ή έντονα ενεργές θειούχες 
ενώσεις µε µη ικανοποιητικά ενεργό ∆υναµικό Εξουδετέρωσης. 

Ουδεµία > 4:1 
∆εν απαιτούνται άλλες δοκιµές εκτός εάν το υλικό προορίζεται 
να χρησιµοποιηθεί ως πηγή δηµιουργίας αλκαλικότητας. 

 
3.3 Πρότυπες δοκιµές εκπλυσιµότητας 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 ∆οκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους 
µορφής και ιλύων - Μέρος 2: ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια αναλογία υγρού προς 
στερεό (L/S) =10 l/kg για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω των 4 mm (µε ή χωρίς µείωση 
του µεγέθους) 
 
Η δοκιµή εφαρµόστηκε στα δείγµατα τελµάτων Ολυµπιάδας και Σκουριών καθώς και στα 
εδαφικά δείγµατα, τα οποία είχαν µέγεθος κόκκων µικρότερο από 4 mm. Η υγρασία των 
δειγµάτων τελµάτων Ολυµπιάδας και Σκουριών βρέθηκε 7,6% και 17,0% αντίστοιχα. Τα 
εδαφικά δείγµατα ήταν σε ξηρή µορφή. Η δοκιµή πραγµατοποιήθηκε εις διπλούν στα 
δείγµατα τελµάτων και σε 10 από τα 15 εδαφικά δείγµατα για τα οποία ήταν διαθέσιµη 
επαρκής ποσότητα. 
 
Η δοκιµή περιλαµβάνει την προσβολή υλικού ισοδύναµου ξηρού βάρους 0,090 ± 0,005 kg σε 
πλαστική φιάλη (HDPE) χωρητικότητας 1000 ml µε την απαιτούµενη ποσότητα 
απιονισµένου νερού (5<pH<7,5, αγωγιµότητα <0,5 mS/cm) ώστε ο τελικός λόγος 
υγρού:στερεού να ανέρχεται σε 10 l/kg. Η διάρκεια της δοκιµής είναι 24 h και σε αυτό το 
διάστηµα θεωρείται ότι επέρχεται ισορροπία µεταξύ της υγρής και στερεάς φάσης. 
 
Μετά το τέλος της εκχύλισης, ακολουθεί η παραµονή της φιάλης µε το δείγµα για 15 ± 5 min 
ώστε να επιτευχθεί καθίζηση των στερεών, διήθηση υπό κενό του συνολικού δείγµατος µε 
φίλτρο µε µέγεθος πόρων 0,45µm, ογκοµέτρηση του διηθήµατος και µέτρηση των 
φυσικοχηµικών παραµέτρων (pH, αγωγιµότητα) και τέλος, οξίνιση του διαλύµατος και 
ανάλυση στα στοιχεία ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις µεθόδους που δίνονται στον Πίνακα 7.  
 
∆οκιµή αναφοράς - ελέγχου 
Σύµφωνα µε την µεθοδολογία της δοκιµής πραγµατοποιήθηκε και δοκιµή αναφοράς – 
ελέγχου η οποία περιλαµβάνει την τοποθέτηση 0,95 L του εκχυλιστικού µέσου σε γυάλινη ή 
πλαστική φιάλη των 1000 ml και υποβολή στην ίδια διαδικασία όπως και το δείγµα. Οι 
συγκεντρώσεις των στοιχείων στο υγρό έκπλυσης της δοκιµής αναφοράς θα πρέπει να είναι 
µικρότερες από το 20% των συγκεντρώσεων των αντίστοιχων στοιχείων στο διάλυµα 
έκπλυσης της δοκιµής στο δείγµα απορρίµµατος ή θα πρέπει να είναι µικρότερες από το 20% 
της οριακής συγκέντρωσης του αντίστοιχου στοιχείου στο υγρό έκπλυσης µε την οποία 
γίνεται η σύγκριση.  
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Πίνακας 7: Μέθοδοι µέτρησης και ανάλυσης των διαλυµάτων έκπλυσης 
 

Ιδιότητα/Ανάλυση Συσκευή / Μέθοδος 

pH pHµετρο METROHM 654 

Αγωγιµότητα Φορητό αγωγιµόµετρο WTW LF95 

Αλκαλικότητα/Οξύτητα Τιτλοδότηση µε H2SO4 (pH:4,5)/NaOH (pH:8,3) [13] 

Ανάλυση Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb AAS – Φούρνος γραφίτη 

Ανάλυση Ca, Mg, Fe, Mn, Zn AAS – Φλόγα 

Ανάλυση As, Se AAS – Γεννήτρια υδριδίων 
Ανάλυση Ba, Hg, Sb ICP – MS, ASTM D5673:2003 (ΙΓΜΕ) 

Ανάλυση ιόντων F- Φασµατοφωτόµετρο SMART Spectro οίκου LaMotte 

Ανάλυση ιόντων Cl- Τιτλοδότηση µε AgNO3, 407Α [13] 

Ανάλυση ιόντων SO4
2- Βαρυτοµετρικά, 426Α [13] 

 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04 ∆οκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους 
µορφής και ιλύων - Μέρος 4: ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια αναλογία υγρού προς 
στερεό (L/S) =10 l/kg για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω των 10 mm (µε ή χωρίς µείωση 
του µεγέθους) 
 
Η δοκιµή αυτή είναι όµοια µε την προηγούµενη και εφαρµόζεται σε δείγµατα αποβλήτων 
κοκκώδους µορφής και ιλύων των οποίων τουλάχιστον το 95% έχει µέγεθος κόκκων 
µικρότερο από 10 mm. Η δοκιµή εφαρµόστηκε στα δείγµατα στείρων Ολυµπιάδας και 
Σκουριών καθώς και στο δείγµα µονόλιθου τελµάτων Ολυµπιάδας µε 5% τσιµέντο, µετά από 
θραύση σε µέγεθος κόκκων µικρότερο από 10 mm. Η τιµή της υγρασίας για τα δείγµατα των 
στείρων Ολυµπιάδας και Σκουριών βρέθηκε 0,8 και 2,2% αντίστοιχα.Η τιµή της υγρασίας 
του δείγµατος µονόλιθου τελµάτων Ολυµπιάδας µε 5% τσιµέντο βρέθηκε 1,42%. 
 
Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών ΕΝ 12457.02 και ΕΝ 12457.04, η 
εκχυλισιµότητα των στοιχείων από τα εξεταζόµενα δείγµατα εκφράσθηκε σε mg/kg ξηρού 
δείγµατος, η οποία υπολογίσθηκε λαµβάνοντας υπόψη το λόγο υγρής προς στερεά φάση που 
είναι 10 l/kg. Τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε τα όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 
αδρανών, µη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν θεσπισθεί µε την απόφαση 
2003/33/ΕΚ «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους 
χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 
1999/31/ΕΚ» [14]. 
 
Τονίζεται ότι η διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας καλύπτεται 
από την οδηγία 2006/21/ΕΚ και δεν εµπίπτει στους κανονισµούς της οδηγίας 1999/31/ΕΚ 
«Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» (ΚΥΑ 29407/3508, ΦΕΚ 
1572Β, 16-10-02) και της απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισµό κριτηρίων και 
διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε 
το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Επειδή στην παρούσα φάση 
µε βάση την οδηγία 2006/21/ΕΚ δεν έχουν θεσπιστεί συγκεκριµένες διαδικασίες και 
κριτήρια για το χαρακτηρισµό των µεταλλευτικών αποβλήτων, η εκχυλισιµότητα των 
µετάλλων από τα εξεταζόµενα δείγµατα αξιολογήθηκε µε βάση την απόφαση 
2003/33/ΕΚ και άρα τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά.  
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ΕΛΟΤ CEN/TS 14405: ∆οκιµή διύλισης µε ανοδική ροή (υπό καθορισµένες συνθήκες)  
 
Η δοκιµή αυτή στοχεύει στον προσδιορισµό της εκχυλισιµότητας των περιεχόµενων 
στοιχείων σε συνάρτηση µε το λόγο του όγκου των παραγόµενων στραγγισµάτων ανά µάζα 
υλικού. 
 
Η δοκιµή διεξάγεται σε κυλινδρική στήλη διαµέτρου 5 ή 10 cm ανάλογα µε το µέγεθος των 
κόκκων του υλικού, 4 ή 10 mm αντίστοιχα. Το πάχος του εξεταζόµενου υλικού είναι 30±5 
cm. Ως εκχυλιστικό µέσο χρησιµοποιείται απιονισµένο νερό, που διοχετεύεται στο υλικό µε 
ανοδική φορά και µε ρυθµό 12 ml/h και 48 ml/h για στήλη διαµέτρου 5 και 10 cm αντίστοιχα. 
Η διαδικασία εκτέλεσης της δοκιµής περιλαµβάνει την πλήρωση της στήλης µε το 
εξεταζόµενο υλικό, τον κορεσµό του υλικού µε απιονισµένο νερό και τη διατήρηση σε 
συνθήκες κορεσµού για 3 ηµέρες ώστε να επέλθει ισορροπία του συστήµατος. Στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται λήψη δειγµάτων που αντιστοιχούν σε 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 και 5 φορές το 
βάρος του στερεού δείγµατος στη στήλη.  
 
Η δοκιµή διεξάχθηκε σε στήλη διαµέτρου 5 cm για τα δείγµατα τελµάτων Ολυµπιάδας και 
Σκουριών και σε στήλη διαµέτρου 10 cm για τα δείγµατα στείρων Ολυµπιάδας και Σκουριών. 
Τα χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων δειγµάτων στις στήλες δίνονται στον Πίνακα 8.  
 
Πίνακας 8: Χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων δειγµάτων στις στήλες (CEN/TS 14405) 

 
Περιγραφή δείγµατος Υγρό 

βάρος (g) 
Υγρασία 

(%) 
Ξηρό 

βάρος (g) 
Πάχος 

υλικού (cm) 
Υγρό φαινόµενο 
βάρος (g/cm3) 

1. Λεπτοµερές τέλµα 
Ολυµπιάδας 

909,72 19,7 759,89 32 1,47 

2. Στείρα Ολυµπιάδας 4464,7 3,0 4334,9 31 1,83 

3. Σύνθετο τέλµα Σκουριών 1275,6 15,8 1101,52 32 2,03 

4. Στείρα Σκουριών 4159,6 4,5 3981,5 29 1,83 

 
Η ποσότητα του δείγµατος που απαιτήθηκε για την πλήρωση των στηλών ήταν της τάξης του 
1 kg για τα εξεταζόµενα τέλµατα Ολυµπιάδας και Σκουριών. Για τα δείγµατα των στείρων, η 
απαιτούµενη ποσότητα υλικού ήταν 4,0-4,3 kg. Το δείγµα τελµάτων Σκουριών διαστρώθηκε 
και συµπυκνώθηκε στη στήλη µε τη φυσική του υγρασία, η οποία βρέθηκε 15,8%. Για τη 
συµπύκνωση του δείγµατος τελµάτων Ολυµπιάδας καθώς και των δειγµάτων στείρων και σε 
συµφωνία µε τη διαδικασία της δοκιµής CEN/TS 14405, πραγµατοποιήθηκε διαβροχή των 
υλικών µε απιονισµένο νερό. Η τελική υγρασία του δείγµατος τελµάτων Ολυµπιάδας ήταν 
19,7% και των δειγµάτων στείρων 3,0-4,5%.  
 
Στα εκπλύµατα της δοκιµής πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις pH και αγωγιµότητας καθώς και 
αναλύσεις στα στοιχεία για τα οποία ορίζονται οριακές τιµές στην απόφαση 2003/33/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (βλ. Πίνακα 7).  
 
ΕΑ ΝΕΝ 7375:2004 Προσδιορισµός της εκχυλισιµότητας ανόργανων συστατικών από 
µονόλιθους µε τη δοκιµή διάχυσης (“The tank test”) 
 
Η πρότυπη αυτή δοκιµή στοχεύει στον προσδιορισµό της εκχυλισιµότητας ανόργανων 
συστατικών από δείγµατα µε τη µορφή µονόλιθου σε συνάρτηση µε το χρόνο για περίοδο 64 
ηµερών. Άλλες παράµετροι που µπορούν να αξιολογηθούν µε βάση τη δοκιµή αυτή 
περιλαµβάνουν την έκταση της επιφανειακής έκπλυσης του υλικού και το συντελεστή 
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διάχυσης που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της εκχυλισιµότητας των περιεχόµενων 
στοιχείων µακροπρόθεσµα.  
 
Η δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375 εφαρµόζεται σε δοκίµια µε διάσταση µεγαλύτερη από 40 mm και 
γνωστού όγκου. Το δοκίµιο τοποθετείται σε δοχείο και προστίθεται απιονισµένο νερό όγκου 
διπλάσιου έως πενταπλάσιου του όγκου του δοκιµίου, έτσι ώστε το δοκίµιο να καλύπτεται µε 
το εκχυλιστικό µέσο σε όλες τις πλευρές του σε πάχος τουλάχιστον 2 cm. Ακολουθεί 
συλλογή του διαλύµατος έκπλυσης και πλήρη ανανέωση του εκχυλιστικού µέσου µετά από 
0,25- 1- 2,25- 4- 9- 16- 36 και 64 ηµέρες. Το διάλυµα έκπλυσης µικροδιηθείται (φίλτρο µε 
µέγεθος πόρων 0,45 µm), µετριέται το pH και η αγωγιµότητα και πραγµατοποιείται ανάλυση 
στα στοιχεία ενδιαφέροντος.  
 
Η δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375 θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη για την εκτίµηση της εκχυλισιµότητας 
των περιεχόµενων στοιχείων από τα δείγµατα µονόλιθων των αδροµερών τελµάτων 
Ολυµπιάδας + 5% τσιµέντο. Η δοκιµή εφαρµόστηκε σε δύο κυλινδρικά δοκίµια µετά από 
γήρανση 28 ηµερών. Τα χαρακτηριστικά των δοκιµίων δίνονται στον Πίνακα 9.  
 
Πίνακας 9: Χαρακτηριστικά δοκιµίων που υποβλήθηκαν στη δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375:2004 

 

Παράµετρος 
∆είγµα Α – Μονόλιθος 

Τέλµατα Ολυµπιάδας -5% τσιµέντο 
∆είγµα Β – Μονόλιθος 

Τέλµατα Ολυµπιάδας -5% τσιµέντο 

Βάρος (g) 1497,1 1473,7 

∆ιάµετρος (cm) 10,2 10,2 

Ύψος (cm) 10,4 10,0 

Όγκος (cm3) 849,8 817,1 

 
Ο όγκος του εκχυλιστικού µέσου που χρησιµοποιήθηκε ήταν 2,6 l για το δοκίµιο Α και 2,5 l 
για το δοκίµιο Β και αντιστοιχεί σε 3 φορές τον όγκο των δοκιµίων. Στα διαλύµατα που 
συλλέχθηκαν πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις στα στοιχεία για τα οποία ορίζονται οριακές 
τιµές στην απόφαση 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.  
 
Επεξεργασία αποτελεσµάτων 
 
Η πρότυπη δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375:2004 περιλαµβάνει συστηµατική περιγραφή του τρόπου 
επεξεργασίας των µετρήσεων και αναλύσεων προκειµένου να εκτιµηθεί εάν λαµβάνει χώρα 
διαλυτοποίηση του υλικού και να προσδιοριστεί ο µηχανισµός εκχύλισης των στοιχείων 
ενδιαφέροντος. 
 
Προκειµένου να εκτιµηθεί εάν λαµβάνει χώρα διαλυτοποίηση της µήτρας του υλικού 
χρησιµοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: 
 
Κριτήριο 1 

( ) ( )8787 5.278,11
87 10105.1 −− −−
− ++×> pHpHp

V

V
S  (1)

  
Κριτήριο 2 

6587 2 −− ×> SS  (2) 
 
όπου: 
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S7-8:  Μέση τιµή αγωγιµότητας των σταδίων 7 και 8 
VP:  Όγκος εκχυλιστικού µέσου (l) 
V:  Όγκος δοκιµίου (l) 
pH7-8:  Μέση τιµή pH των σταδίων 7 και 8 
S5-6:  Μέση τιµή αγωγιµότητας των σταδίων 5 και 6 
 
Εάν τα διαλύµατα έκπλυσης ικανοποιούν τα κριτήρια 1 και 2, τότε θεωρείται ότι η µήτρα του 
εξεταζόµενου δείγµατος µονόλιθου διαλυτοποιείται. Για την εξακρίβωση της διαπίστωσης 
αυτής απαιτείται η ανάλυση των διαλυµάτων έκπλυσης στα στοιχεία Ca, Cl και SO4.   
 
Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται οι κάτωθι υπολογισµοί: 
 
Εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου ανά στάδιο  
 

Af

Vc
E i

i ×

×
=  (3) 

 
όπου 
Ei: ποσότητα του στοιχείου που εκχυλίστηκε στο στάδιο i (i=1,2…8) (mg/m2) 
ci: συγκέντρωση του στοιχείου στο διάλυµα εκχύλισης του σταδίου i (µg/l) 
V: όγκος του εκχυλιστικού µέσου (l) 
Α: επιφάνεια του δοκιµίου (m2) 
f: συντελεστής µετατροπής, 1000 µg/mg 
 
Μετρούµενη αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου 
 

∑ =
=

n

i in E
1

*ε  (4) 

 
n=1…. N (8) 

όπου 
ε

*
n: µετρούµενη αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου (mg/m2) 

Ei: ποσότητα του στοιχείου που εκχυλίστηκε στο στάδιο i (i=1,2…8) (mg/m2) 
 
Εξαγόµενη αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου 
 

)(

)(

1−−

×
=

ii

ii
n

tt

tE
ε  (5) 

i=n, n=1…. N (8) 
όπου: 
εn: εξαγόµενη αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου 
Ei: ποσότητα του στοιχείου που εκχυλίστηκε στο στάδιο i (i=1,2…8) (mg/m2) 
ti: χρόνος στο τέλος του σταδίου i (sec) 
ti-1: χρόνος στην αρχή του σταδίου i (sec) 
 
Όπως περιγράφεται στην διαδικασία της δοκιµής ΕΑ ΝΕΝ 7375, η µετρούµενη αθροιστική 
εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου (εξίσωση 4) περιλαµβάνει την ποσότητα του στοιχείου που 
εκχυλίστηκε και κατά τις προηγούµενες περιόδους. Έτσι τυχόν παρεµβολές σε κάποια 
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περίοδο (π.χ. φαινόµενα επιφανειακής έκπλυσης) επηρεάζουν τους υπολογισµούς για τις 
επόµενες περιόδους και δυσχεραίνουν την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.  
 
Η εξαγόµενη αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου (εξίσωση 5) αφορά στον 
προσδιορισµό της αθροιστικής εκχυλίσιµης ποσότητας για µια περίοδο i, π.χ. 64 ηµέρες µε 
βάση την µετρούµενη ποσότητα που εκχυλίστηκε στο τελευταίο στάδιο και έτσι µπορεί να 
εκτιµηθεί εάν η εκχύλιση του στοιχείου οφείλεται σε διάχυση.  
 
 Για τον προσδιορισµό του µηχανισµού εκχύλισης ενός συστατικού του εξεταζόµενου 
δείγµατος κατά τη δοκιµή διάχυσης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 
1. Τα διαλύµατα έκπλυσης που συλλέχθηκαν κατά τη δοκιµή έκπλυσης οµαδοποιούνται σε 6 

περιόδους, όπως δίνεται στον Πίνακα 10. 
2. Για κάθε εξεταζόµενο στοιχείο και για καθεµιά από τις παραπάνω περιόδους και µε τη 

σειρά που εµφανίζονται στον Πίνακα 10: 

(α)  υπολογίζεται ο παράγοντας συγκέντρωσης CFa-b 

CFa-b=µέση συγκέντρωση στοιχείου στην περίοδο a-b / όριο ανίχνευσης στοιχείου  

(β)  εξετάζεται η γραµµικότητα της σχέσης του λογαρίθµου της εξαγόµενης αθροιστικής 
εκχυλίσιµης ποσότητας του στοιχείου (logε) σε συνάρτηση µε το λογάριθµο του 
χρόνου (logt) και υπολογίζεται η κλίση (rc) και η τυπική απόκλιση της κλίσης (sdrc). 

 
Τα αποτελέσµατα αξιολογούνται µε βάση τα στοιχεία του Πίνακα 10. 

 
Πίνακας 10: ∆ιερεύνηση του µηχανισµού εκχύλισης ανά περίοδο µε βάση την κλίση rc 

 
Κλίση, rc 

α/α Περίοδος 
≤0,35 

>0,35 και 
≤0,65 

>0,65 

1 Στάδια 2-7 Επιφανειακή έκπλυση ∆ιάχυση ∆ιαλυτοποίηση 

2 Στάδια 5-8 
∆ιαλυτοποίηση διαθέσιµης ποσότητας 
µέχρι εξαντλήσεως 

∆ιάχυση ∆ιαλυτοποίηση 

3 Στάδια 4-7 
∆ιαλυτοποίηση διαθέσιµης ποσότητας 
µέχρι εξαντλήσεως 

∆ιάχυση ∆ιαλυτοποίηση 

4 Στάδια 3-6 
∆ιαλυτοποίηση διαθέσιµης ποσότητας 
µέχρι εξαντλήσεως 

∆ιάχυση ∆ιαλυτοποίηση 

5 Στάδια 2-5 
∆ιαλυτοποίηση διαθέσιµης ποσότητας 
µέχρι εξαντλήσεως 

∆ιάχυση ∆ιαλυτοποίηση 

6 Στάδια 1-4 Επιφανειακή έκπλυση ∆ιάχυση 
Βραδεία διάχυση ή 
διαλυτοποίηση 

 
Με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
CFa-b ≥ 1,5 sdrc ≤ 0,5  0,35 < rc ≤ 0,65   
 
η πρώτη περίοδος για την οποία η εκχύλιση του εξεταζόµενου στοιχείου ελέγχεται από το 
µηχανισµό της διάχυσης αποτελεί την περίοδο που καθορίζει το µηχανισµό εκχύλισης. 
Σηµειώνεται ότι η περίοδος «Στάδια 2-7» θεωρείται ως η ολική περίοδος για το σύνολο της 
δοκιµής. Το έκπλυµα του σταδίου 1 δεν περιλαµβάνεται στην περίοδο αυτή προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθούν τα σφάλµατα της ανάλυσης λόγω της αρχικής επιφανειακής έκπλυσης του 
υλικού. Το διάλυµα έκπλυσης του σταδίου 8 επίσης δεν περιλαµβάνεται προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθεί η παρεµβολή από τη διαλυτοποίηση µέχρι εξαντλήσεως κάποιας 
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συγκεκριµένης διαθέσιµης ποσότητας του εξεταζόµενου στοιχείου κατά τη διάρκεια της 
δοκιµής. 
 
Για τον υπολογισµό της ποσότητας του στοιχείου που εκχυλίστηκε µε το µηχανισµό της 
διάχυσης χρησιµοποιείται η εξίσωση (6). 
 

abb

ai ii

i

tt

E −+

= − 











−
= ∏

1

1

1

*

64 64ε  (6) 

 
όπου: 
ε64: εξαγόµενη αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου για διάστηµα 64 ηµερών (mg/m2) 
Ei:  µετρούµενη ποσότητα του στοιχείου που εκχυλίστηκε στο στάδιο i (i=1,2…8) (mg/m2) 
ti:  χρόνος στο τέλος του σταδίου i για το οποίο ισχύει ο µηχανισµός της διάχυσης (ηµέρες) 
ti-1: χρόνος στην αρχή του σταδίου i για το οποίο ισχύει ο µηχανισµός της διάχυσης (ηµέρες) 
α,b: αδιάστατοι δείκτες που δηλώνουν την περίοδο για την οποία ισχύει ο µηχανισµός της 

διάχυσης 
 
Επίσης υπολογίζεται η µετρούµενη αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου για την 
περίοδο των 64 ηµερών µε βάση την εξίσωση (7). 
 

∑
−

=
N

i
iE

1

**
64ε  (7) 

 
όπου: 
ε

*
64:  µετρούµενη αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου για διάστηµα 64 ηµερών 

(mg/m2) 
Ei:  µετρούµενη ποσότητα του στοιχείου που εκχυλίστηκε στο στάδιο i (i=1,2…8) (mg/m2) 
Ν:  αριθµός σταδίων δοκιµής (Ν=8) 
 
Στην περίπτωση που η τιµή της µετρούµενης αθροιστικής εκχυλίσιµης ποσότητας στοιχείου 
για την περίοδο των 64 ηµερών µε βάση την εξίσωση (7) είναι µικρότερη από αυτή που 
υπολογίστηκε µε βάση την εξίσωση (6), και επίσης η υπολογιζόµενη κλίση rc για τις 
περιόδους 3-6 και 4-7 είναι µικρότερη από 0,35, τότε το αποτέλεσµα της εξίσωσης (7) 
θεωρείται η µέγιστη εκχυλίσιµη ποσότητα του στοιχείου. 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της διερεύνησης του µηχανισµού εκχύλισης (Πίνακας 7), εάν ο 
µηχανισµός εκχύλισης για την περίοδο 1-4 είναι η επιφανειακή έκπλυση και σε µία από τις 
ακόλουθες περιόδους ισχύει ο µηχανισµός διάχυσης, τότε η ποσότητα του στοιχείου που 
εκχυλίστηκε λόγω επιφανειακής έκπλυσης υπολογίζεται από την εξίσωση (8). 

64164
*
2

*
121 ×−Ε+Ε=− εε  (8) 

 
όπου: 
ε1-2:  ποσότητα επιφανειακής έκπλυσης στοιχείου (mg/m2) 
Ε

*
1: µετρούµενη ποσότητα του στοιχείου που εκχυλίστηκε στο στάδιο 1 (mg/m2) 

Ε
*
2: µετρούµενη ποσότητα του στοιχείου που εκχυλίστηκε στο στάδιο 2 (mg/m2) 

ε64:  αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείου για διάστηµα 64 ηµερών, όπως 
υπολογίστηκε µε βάση την εξίσωση 6 (mg/m2) 

 



Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ Μάρτιος 2008 

Περιβαλλοντικές δοκιµές σε δείγµατα Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών σελ. 13 
Τελική έκθεση  

Για τις περιπτώσεις που η εκχύλιση ενός στοιχείου δεν ελέγχεται από το µηχανισµό της 
διάχυσης και εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι δεν λαµβάνει χώρα διαλυτοποίηση της µήτρας του 
υλικού, η µέγιστη εκχυλίσιµη ποσότητα για χρονική περίοδο T (ηµέρες) µπορεί να 
υπολογιστεί µε βάση τις εξισώσεις του Πίνακα 11. 
 
Πίνακας 11: Υπολογισµός της εκχυλίσιµης ποσότητας στοιχείου σε περιπτώσεις που δεν 

ισχύει ο µηχανισµός της διάχυσης 
 

Περιγραφή Κριτήρια Εξίσωση 
1. Πολύ µικρή συγκέντρωση 
στοιχείου σε όλα τα στάδια 

CF1-8 < 1,5 64*
81 TT ×= −εε   (9) 

2. Επιφανειακή έκπλυση κατά τα 
πρώτα δύο στάδια ακολουθούµενη 
από πολύ µικρές συγκεντρώσεις του 
στοιχείου 

Περίοδος 1-4: CF ≥ 1,5 και  
 rc < 0,35  
Περίοδος 5-8: CF < 1,5  164

1*
83

*
21

−

−Τ
×+= −−Τ εεε (10) 

3. Πιθανότητα διαλυτοποίησης µέχρι 
εξαντλήσεως  

rc < 0,35 και CF ≥ 1,5 για τουλά-
χιστον δύο από τις περιόδους 2-5 
ή/και 4-7 ή/και 5-8 164

1*
83

*
21

−

−Τ
×+= −−Τ εεε (10) 

4. ∆ιαλυτοποίηση κατά την περίοδο 
2-7 

Περίοδος 2-7: rc > 0,65  
 

642 *
81 TT ××= −εε  (11) 

5. Μεγάλη απόκλιση σε όλες τις 
περιόδους 

sdrc > 0,5 για τις περιόδους 3-6, 4-
7 και 5-8 

645 *
81 TT ××= −εε  (12) 

 
3.4 Επίδραση pH στην εκχυλισιµότητα 
 
prEN 14997: Επίδραση pH στην εκχυλισιµότητα µε συνεχή έλεγχο pH 
 
Σκοπός της µεθόδου είναι ο προσδιορισµός της επίδρασης της τιµής του pH στην 
εκχυλισιµότητα στοιχείων κατά την επαφή ενός στερεού αποβλήτου µε ένα υδατικό διάλυµα. 
Επίσης η µέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισµό της ικανότητας εξουδετέρωσης οξέος/βάσεως 
των εξεταζόµενων δειγµάτων. 
 
Η µέθοδος περιλαµβάνει τη ρύθµιση του pH του υδατικού διαλύµατος του δείγµατος σε 
τουλάχιστον 8 διαφορετικές τιµές pH στο εύρος τιµών από 4,0 έως 12,0. Η ρύθµιση γίνεται 
µε σταδιακές προσθήκες οξέως (ΗΝΟ3) ή βάσης (NaOH) σε τελική αναλογία υγρού:στερεού 
10±1 l/kg. Η χρονική διάρκεια της δοκιµής για κάθε τιµή pH είναι 48 ώρες.  
 
Η δοκιµή εφαρµόστηκε στο λεπτοµερές τέλµα Ολυµπιάδας. Η ποσότητα του στερεού 
δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε ήταν 15 g. Η εφαρµογή της δοκιµής στο εξεταζόµενο υλικό 
περιελάµβανε τη ρύθµιση του pH σε τιµές 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 9,0, 10,5 και 12,0 µε προσθήκη 
ΗΝΟ3 5-8 Ν ή NaOH 0,25-1 Ν. Η απόκλιση της τιµής του pH ήταν µικρότερη από 0,3 
µονάδες από την απαιτούµενη καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής (48 h). Σηµειώνεται ότι η 
δοκιµή εφαρµόστηκε και σε δείγµα τέλµατος χωρίς προσθήκη οξέος/βάσεως για να 
χρησιµοποιηθεί ως δοκιµή αναφοράς (pH∼8,0). Μετά το τέλος της δοκιµής 
πραγµατοποιήθηκε µικροδιήθηση των δειγµάτων (φίλτρο µε µέγεθος πόρων 0,45 µm) και στα 
διαλύµατα πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις στα στοιχεία As και Sb. 
 
3.5 Κινητική δοκιµή εκχύλισης σε στήλη µε εφαρµογή κύκλων υγρασίας-ξηρασίας 
 
Η κινητική δοκιµή σε στήλη στοχεύει στην εξέταση της γεωχηµικής συµπεριφοράς των 
µεταλλευτικών απορριµµάτων υπό συνθήκες που προσοµοιώνουν αυτές που τυπικά 
επικρατούν σε έναν επιφανειακό χώρο απόθεσης. Η δοκιµή περιλαµβάνει τη διάστρωση και 
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συµπύκνωση του υλικού στη στήλη και την εφαρµογή κύκλων υγρασίας/ξηρασίας. Ο υγρός 
κύκλος ξεκινά µε την προσθήκη απιονισµένου νερού στην επιφάνεια του υλικού. Το νερό 
αφήνεται να κατεισδύσει στη µάζα του υλικού και συλλέγονται τα παραγόµενα στραγγίσµατα 
(απορροή). Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής της απορροής ακολουθεί ο ξηρός κύκλος 
κατά τον οποίο το υλικό αφήνεται να ξηρανθεί υπό τις συνθήκες του περιβάλλοντος ή/και µε 
εφαρµογή τεχνητών µέσων. 
 
Η κινητική δοκιµή στη στήλη εφαρµόστηκε στα δείγµατα τελµάτων Ολυµπιάδας και 
Σκουριών καθώς και στο δείγµα στείρων Ολυµπιάδας. Χρησιµοποιήθηκαν στήλες κυκλικής 
διατοµής κατασκευασµένες από plexi-glass. Τα χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων 
δειγµάτων στις στήλες δίνονται στον Πίνακα 12 και χαρακτηριστικές φωτογραφίες των 
πειραµατικών διατάξεων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ι. 
 

Πίνακας 12: Χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων δειγµάτων στις στήλες 
 

∆είγµα  
Παράµετρος 

Λεπτοµερές τέλµα 
Ολυµπιάδας 

Στείρα Ολυµπιάδας Σύνθετο τέλµα 
Σκουριών 

∆ιάµετρος στήλης (cm) 10 30 10 

Υγρό βάρος δείγµατος (g) 3194,1 20820 4384,1 

Υγρασία (%) 7,6 - 15,9 

Ξηρό βάρος δείγµατος (g) 2968,5 20820 3782,6 

Πάχος (cm) 24,5 18,0 25,5 

Ξηρό φαινόµενο βάρος (g/cm3) 1,54 1,64 1,89 

 
Για τα λεπτοµερή δείγµατα των τελµάτων Ολυµπιάδας και Σκουριών χρησιµοποιήθηκαν 
στήλες διαµέτρου 10 cm, που ικανοποιούν και τις προδιαγραφές της πρότυπης δοκιµής 
διύλισης µε ανοδική ροή CEN/TS 14405. Η ποσότητα του υλικού που τοποθετήθηκε στη 
στήλη ήταν 3-4 kg µε συνολικό πάχος 24-25 cm. Για την κινητική δοκιµή του δείγµατος 
στείρων Ολυµπιάδας µε µέγεθος κόκκων -3 cm χρησιµοποιήθηκε στήλη διαµέτρου 30 cm. Το 
υλικό που τοποθετήθηκε στη στήλη είχε βάρος περίπου 21 kg και συνολικό πάχος 18 cm. 
 
Η λειτουργία των στηλών περιελάµβανε την εφαρµογή κύκλων υγρασίας/ξηρασίας σε 
µηνιαία βάση (δείγµατα τελµάτων) και εβδοµαδιαία βάση (δείγµα στείρων). Σηµειώνεται ότι 
η εφαρµογή εβδοµαδιαίων κύκλων στα δείγµατα τελµάτων Ολυµπιάδας και Σκουριών, όπως 
είχε αρχικά σχεδιαστεί [11] δεν κατέστη δυνατή λόγω του µικρού ρυθµού κατείσδυσης του 
νερού στη µάζα του υλικού στις στήλες. Ο όγκος του απιονισµένου νερού που προστίθεται 
κατά τον υγρό κύκλο στις στήλες αντιστοιχεί σε αναλογία υγρού: στερεού 0,2 l/kg. Ο ξηρός 
κύκλος περιλαµβάνει την ξήρανση του υλικού σε ατµοσφαιρικές συνθήκες. Περιοδικά 
χρησιµοποιήθηκε λάµπα σκληρής υάλου για την αύξηση της θερµοκρασίας στην επιφάνεια 
του υλικού σε 30-35 ºC και την επιτάχυνση της ξήρανσης. Οι παράµετροι λειτουργίας και 
παρακολούθησης των κινητικών δοκιµών στις στήλες δίνονται στον Πίνακα 13. Οι µέθοδοι 
ανάλυσης δίνονται στον Πίνακα 7.  
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Πίνακας 13: Παράµετροι λειτουργίας και παρακολούθησης των κινητικών δοκιµών στις 
στήλες 

 
Παράµετροι Λεπτοµερές τέλµα 

Ολυµπιάδας 
Στείρα Ολυµπιάδας Σύνθετο τέλµα 

Σκουριών 
∆ιάρκεια υγρού κύκλου 
(ηµέρες) 

20 2 15 

∆ιάρκεια ξηρού κύκλου 
(ηµέρες) 

10 5 15 

Όγκος προστιθέµενου 
απιονισµένου νερού (ml) 

600 4000 750 

Συχνότητα συλλογής απορροής  1/µήνα 1/εβδοµάδα 1/µήνα 

Παράµετροι παρακολούθησης 

 

pH, αγωγιµότητα, αλκαλικότητα και ανάλυση σε 13 στοιχεία (As, Ca, Cd, 
Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Zn, SO4) 

 
Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, η ποιότητα των στραγγισµάτων από τα εξεταζόµενα 
δείγµατα τελµάτων και στείρων στις στήλες συγκρίνεται µε τα ισχύοντα όρια απόρριψης 
υγρών αποβλήτων και δευτερευόντως µε τα όρια πόσιµου νερού. Επίσης, τα αποτελέσµατα 
των δοκιµών όσον αφορά στην αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης των εξεταζόµενων 
στοιχείων συγκρίνονται µε αυτά της δοκιµής CEN/TS 14405. 
 
3.6 Πρότυπη κινητική δοκιµή σε κελί υγρασίας ASTM D5744-96 
 
Η κινητική δοκιµή σε κελί υγρασίας ASTM D5744-96 (Standard test method for accelerated 
weathering of solid materials using a modified humidity cell) στοχεύει στην πρόβλεψη του 
δυναµικού παραγωγής οξύτητας από τα θειούχα απορρίµµατα. Η δοκιµή εφαρµόστηκε στο 
δείγµα στείρων Σκουριών, για το οποίο η δοκιµή ΑΒΑ έδειξε ότι χαρακτηρίζεται από τάση 
παραγωγής οξύτητας.   
 
Η δοκιµή διεξάγεται σε κυλινδρικό κελί κατασκευασµένο από plexi-glass µε διάµετρο 10,2 
cm και ύψος 20,3 cm σε συµφωνία µε τις προδιαγραφές της πρότυπης δοκιµής. Τα 
χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου δείγµατος στο κελί υγρασίας δίνονται στον Πίνακα 14. 
Χαρακτηριστικές φωτογραφίες της πειραµατικής διάταξης δίνονται στο Παράρτηµα Ι. 

 
Πίνακας 14: Χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου δείγµατος στείρων Σκουριών στο κελί 

υγρασίας 
 

∆είγµα  
Παράµετρος 

Στείρα Σκουριών 

Υγρό βάρος δείγµατος (g) 1033,2 

Υγρασία (%) 3,3 

Ξηρό βάρος δείγµατος (g) 1000,2 

Πάχος (cm) 7,1 

Ξηρό φαινόµενο βάρος (g/cm3) 1,72 

 
Η διαδικασία της δοκιµής περιλαµβάνει την έκπλυση του υλικού µε απιονισµένο νερό και την 
εφαρµογή διαδοχικών υγρών/ξηρών κύκλων σε εβδοµαδιαία βάση ως ακολούθως: 
� Αρχική έκπλυση του εξεταζόµενου δείγµατος µε προσθήκη 500 ml απιονισµένου νερού 

στην επιφάνεια του δείγµατος και συλλογή της απορροής την επόµενη ηµέρα (εβδοµάδα 
0).  
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� Εφαρµογή του ξηρού κύκλου µε διοχέτευση ξηρού αέρα (υγρασία <10%) στο υλικό µε 
ρυθµό 1,5±0.5 l/min για 3 ηµέρες,  

� Εφαρµογή του υγρού κύκλου µε διοχέτευση υγρού αέρα (υγρασία >95%) µε ρυθµό 
1,5±0.5 l/min στο υλικό για 3 ηµέρες, 

� Την 7η ηµέρα, έκπλυση του δείγµατος µε προσθήκη 500 ml απιονισµένου νερού (τέλος 1ης 
εβδοµάδας της δοκιµής) 

 
Για την εφαρµογή του ξηρού κύκλου, ο αέρας πριν την εισαγωγή του στο κελί διοχετεύεται 
σε κυλινδρικό σωλήνα από plexi-glass διαµέτρου 5,1 cm και ύψους 50,8 cm, ο οποίος είναι 
πληρωµένος µε ξηραντικό υλικό. Σαν ξηραντικό υλικό χρησιµοποιήθηκε θειικό ασβέστιο 
(Drierite). Η εφαρµογή του υγρού κύκλου περιλαµβάνει τη διοχέτευση του αέρα σε 
κυλινδρικό σωλήνα από plexi-glass, ο οποίος είναι πληρωµένος µε νερό. Ο κυλινδρικός 
σωλήνας είναι τοποθετηµένος σε υδατόλουτρο όπου η θερµοκρασία διατηρείται στους 30 °C 
(βλ. Παράρτηµα Ι).  
 
Η παροχή του αέρα στο κελί ελέγχεται µε ροόµετρα τύπου Mini Master και Rate Master του 
οίκου Dwyer µε περιοχή λειτουργίας 0,5-5,0 l/min. Σηµειώνεται ότι µε βάση την πρότυπη 
δοκιµή ASTM, ο αέρας εισάγεται στον πυθµένα του κελιού. Επειδή η διάταξη αυτή 
προκάλεσε διατάραξη του εξεταζόµενου υλικού, η δοκιµή διεξάγεται µε διοχέτευση του αέρα 
στην επιφάνεια του δείγµατος. Για τη µέτρηση της σχετικής υγρασίας του αέρα στο κελί 
χρησιµοποιήθηκε ψηφιακό υγρόµετρο/θερµόµετρο του οίκου EXTECH . 
 
Οι παράµετροι παρακολούθησης των διαλυµάτων απορροής περιλαµβάνουν τη µέτρηση pH, 
αγωγιµότητας, αλκαλικότητας/οξύτητας και ανάλυση σε 13 στοιχεία (Al, As, Ca, Cd, Cu, Fe, 
Mg, Mn, Ni, Pb, Si, Zn, SO4). Οι µέθοδοι ανάλυσης δίνονται στον Πίνακα 7. 
 
Η ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια της δοκιµής είναι 20 εβδοµάδες. Στην περίπτωση 
του εξεταζόµενου δείγµατος στείρων Σκουριών, η δοκιµή πραγµατοποιήθηκε για χρονικό 
διάστηµα 40 εβδοµάδων. Σηµειώνεται ότι µετά τις 20 εβδοµάδες και για περίοδο 10 
εβδοµάδων περίπου, η δοκιµή εφαρµόστηκε χωρίς την εισαγωγή υγρού και ξηρού αέρα και η 
ξήρανση του υλικού πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες περιβάλλοντος.  
 
Για την εκτίµηση της γεωχηµικής συµπεριφοράς του δείγµατος στείρων Σκουριών ως προς το 
δυναµικό παραγωγής οξύτητας µε βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής στο κελί υγρασίας 
προσδιορίστηκε ο ρυθµός παραγωγής και εξουδετέρωσης οξύτητας, ο ρυθµός 
διαλυτοποίησης καθώς και η συνολική ποσότητα των µετάλλων και των θειικών που 
διαλυτοποιήθηκαν.  
 
Χαρακτηρισµός στερεού υπολείµµατος 
Για την πληρέστερη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της κινητικής δοκιµής στο κελί 
υγρασίας, στο στερεό υπόλειµµα της δοκιµής πραγµατοποιήθηκε χηµική ανάλυση και 
προσδιορισµός του δυναµικού παραγωγής οξύτητας µε εφαρµογή της δοκιµής ΑΒΑ. 
Περαιτέρω πραγµατοποιήθηκε και η δοκιµή προσδιορισµού του καθαρού δυναµικού 
παραγωγής οξύτητας NAG (Net Acid Generation) [15].  
 
Η δοκιµή NAG ενδείκνυται για τον προσδιορισµό του δυναµικού παραγωγής οξύτητας 
υλικών µε µικρή περιεκτικότητα σε θείο (S<1,5%) και µέταλλα, όπως Cu, τα οποία δρουν 
καταλυτικά στη διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Η διαδικασία της δοκιµής 
περιλαµβάνει την προσθήκη 250 ml διαλύµατος υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2, 15%) σε 
2,5 g στερεού δείγµατος για την οξείδωση των περιεχόµενων θειούχων ενώσεων. Το δείγµα 
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αφήνεται να αντιδράσει και στη συνέχεια θερµαίνεται (τουλάχιστον για 2 ώρες) µέχρι να 
σταµατήσει η δηµιουργία φυσαλίδων. Το δείγµα αραιώνεται µε απιονισµένο νερό µέχρι 
όγκου 250 ml και µετράται το pH (NAGpH). Το διάλυµα τιτλοδοτείται µε NaOH (0,1 ή 0,5 
Μ) αρχικά σε pH: 4,5 και στη συνέχεια σε pH: 7,0. Το καθαρό δυναµικό παραγωγής 
οξύτητας (NAG, kg H2SO4/t) υπολογίζεται από τη σχέση (13). 
 
NAG=(49xVxM)/W (13) 
 
Όπου 
 
V: Όγκος διαλύµατος NaOH που καταναλώθηκε (ml) 
M: Συγκέντρωση διαλύµατος NaOH (moles/l) 
W: Βάρος δειγµατος (g) 
 
Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της δοκιµής NAG χρησιµοποιούνται τα παρακάτω 
κριτήρια [15]: 
 

NAGpH NAG (kg H2SO4/t) Χαρακτηρισµός 

≥4,5 0 Το υλικό δεν παράγει οξύτητα 

<4,5 5* Το υλικό παρουσιάζει µικρό δυναµικό 
παραγωγής οξύτητας 

<4,5 >5* Το υλικό παρουσιάζει δυναµικό παραγωγής 
οξύτητας 

*Το κριτήριο για τον χαρακτηρισµό των δειγµάτων ως υλικά µε µικρό δυναµικό παραγωγής οξύτητας 
(Potentially acid forming-lower capacity) µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε την εξεταζόµενη θέση. Ο 
χαρακτηρισµός αυτός αποδίδεται σε υλικά για τα οποία καθίσταται εφικτή η ανάµιξή τους µε αλκαλικά 
πρόσθετα ή υλικά µη δυνάµενα να παράγουν οξύτητα ώστε να αποτραπεί η παραγωγή οξύτητας.  
 
Με βάση την ανάλυση του στερεού υπολείµµατος, τη σύσταση των διαλυµάτων απορροής 
που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια τη δοκιµής στο κελί υγρασίας και τη χηµική σύσταση του 
αρχικού δείγµατος υπολογίστηκε το ισοζύγιο µάζας των κύριων στοιχείων που περιέχονται 
στο δείγµα στείρων. Οι υπολογισµοί έγιναν µε βάση την εξίσωση (14) που δίνεται στην 
πρότυπη δοκιµή ASTM D5744: 
 
Ch=(Le0 + Le1 +Le2 … + Len + Lr)/Msd (14) 
 
όπου: 
Ch= Υπολογιζόµενη αρχική συγκέντρωση στοιχείου (mg/kg) 
Le0, Le1 … Len=Ποσότητα του στοιχείου που διαλυτοποιήθηκε την εδοµάδα 0, 1, … n (mg) 
Lr= Ποσότητα του στοιχείου στο στερεό υπόλειµµα (mg) 
Msd= Ξηρό βάρος δείγµατος στην αρχή της δοκιµής (kg) 
 
Σύµφωνα µε την πρότυπη δοκιµή ASTM D5744, η διαφορά µεταξύ της υπολογιζόµενης 
αρχικής συγκέντρωσης στοιχείου µε βάση την εξίσωση (14) και της συγκέντρωσης του 
στοιχείου, όπως προσδιορίστηκε από την ανάλυση του αρχικού δείγµατος, δεν πρέπει να 
ξεπερνά το 10%. 
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3.7 ∆οκιµή διαδοχικών εκχυλίσεων 
 
Η δοκιµή διαδοχικών εκχυλίσεων πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερα (4) επιλεγµένα εδαφικά 
δείγµατα της περιοχής Σκουριών (ένα για κάθε εξεταζόµενη υπολεκάνη), τα οποία είχαν 
αυξηµένη περιεκτικότητα σε στοιχεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Τα δείγµατα που 
επιλέχθηκαν είναι: Καρατζάς Λάκκος, κωδ. 120092/120119, Κούφιος Πλάτανος, κωδ. 
120112, Τσάρκια Λάκκος, κωδ. 120097, Λουτσάνικο Ρέµα, κωδ. 120158. Εφαρµόστηκε η 
δοκιµή που αναπτύχθηκε από τους Tessier et al. (1976) [10], η οποία περιλαµβάνει πέντε (5) 
στάδια εκχύλισης, µε τα οποία προσδιορίζονται τα ακόλουθα κλάσµατα :  
 
Κλάσµα εναλλαγής: Περιλαµβάνει τα µεταλλοκατιόντα που συγκρατούνται µε απλούς 
µηχανισµούς ιοντοεναλλαγής στην επιφάνεια των συστατικών του εδάφους.  
Ανθρακικό κλάσµα: Περιλαµβάνει ανθρακικές ενώσεις των µεταλλικών ρύπων και τα 
µεταλλοκατιόντα που βρίσκονται εγκλωβισµένα στα ανθρακικά συστατικά του εδάφους. Τα 
κλάσµατα εναλλαγής και ανθρακικό θεωρούνται βιοδιαθέσιµα, δηλαδή άµεσα ή έµµεσα 
προσλήψιµα από τα έµβια όντα: φυτά, ζώα και ανθρώπους.  
Αναγώγιµο κλάσµα: Περιλαµβάνει τα µέταλλα που βρίσκονται είτε στην µορφή δυσδιάλυτων 
οξειδίων είτε εγκλεισµένα στα οξείδια Fe-Mn.  
Οξειδώσιµο κλάσµα: Περιλαµβάνει τα µεταλλοκατιόντα που βρίσκονται στη µορφή 
οξειδώσιµων χηµικών ενώσεων, π.χ. θειούχα ορυκτά, ή προσροφώνται στις οργανικές 
ενώσεις µε την δηµιουργία ισχυρών χηλικών συµπλόκων. Παρόλα αυτά τα δυσκατέργαστα 
θειούχα παραµένουν πιθανόν στην υπολειµµατική φάση.  
Στο τελευταίο κλάσµα (υπόλειµµα) παραµένουν οι σταθερές µορφές των µετάλλων. 
Πρόκειται κυρίως για τα µεταλλοκατιόντα που βρίσκονται στην δοµή των δυσδιάλυτων 
πυριτικών ορυκτών. Είναι όµως πιθανόν να αποµένουν στο κλάσµα αυτό και άλλα 
δυσδιάλυτα ορυκτά των µετάλλων, τα οποία δεν έχουν παραληφθεί ποσοτικά στα 
προηγούµενα στάδια προσβολής.  
 
Οι διαδοχικές εκχυλίσεις πραγµατοποιήθηκαν σε 1 g λειοτριβηµένου στερεού δείγµατος. Η 
σύσταση και ποσότητα των εκχυλιστικών διαλυµάτων και οι συνθήκες εκχύλισης δίνονται 
στον Πίνακα 15.  
 
Για τις διαδοχικές εκχυλίσεις χρησιµοποιήθηκαν φυγοκεντρικοί σωλήνες προπυλενίου 50 ml, 
προκειµένου να περιορισθούν οι απώλειες στερεού υλικού. Μεταξύ των διαδοχικών 
εκχυλίσεων για το διαχωρισµό του εκχυλιστικού διαλύµατος πραγµατοποιήθηκε 
φυγοκέντρηση στις 3000 στροφές επί 20 λεπτά. Από το υπερκείµενο διάλυµα  παραλήφθηκε 
η κατάλληλη ποσότητα δείγµατος για αναλύσεις (5ml για τις τέσσερις πρώτες εκχυλίσεις). Οι 
ποσότητες αυτές αραιώθηκαν σε ογκοµετρικές φιάλες των 50ml και προσδιορίστηκε η 
συγκέντρωση των στοιχείων As, Cd, Cu, Pb και Zn. Μετά τον διαχωρισµό του εκχυλιστικού 
διαλύµατος το στερεό υπόλειµµα κάθε σταδίου εκπλύθηκε µε απιονισµένο νερό, περίπου 
8ml, και ακολούθησε φυγοκέντρηση, απόχυση του νερού και προσθήκη των αντιδραστηρίων 
του επόµενου σταδίου. Για την ανάδευση και ρύθµιση της θερµοκρασίας χρησιµοποιήθηκε 
δονούµενο υδατόλουτρο.  
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Πίνακας 15: Συνθήκες δοκιµής σταδιακών εκχυλίσεων 
 

Κλάσµα 1ο: Εναλλαγής 
8ml 1M MgCl2 

(pH 7) 
Θερµοκρασία δωµατίου 
Συνεχής ανάδευση για 1 ώρα 

  
Κλάσµα 2ο: Ανθρακικό 

8ml 1M NaOAc (pH 5) 
Θερµοκρασία δωµατίου 
Συνεχής ανάδευση για 5 ώρες 

  
Κλάσµα 3ο: Αναγώγιµο 
 

20ml  0.04M NH2OH⋅HCl σε 25% (v/v) HOAc 
Θερµοκρασία 96±3 °C  
Περιστασιακή ανάδευση για 6 ώρες 

Κλάσµα 4ο: Οξειδώσιµο  

α) 3ml  0.02M HNO3 + 5ml  30% H2O2 (pH 2) 
Θερµοκρασία 85±2 °C 
Περιστασιακή ανάδευση για 2 ώρες 
β) Προσθήκη 3ml  30% H2O2 (pH 2) 
Θερµοκρασία 85±2 °C 
Περιστασιακή ανάδευση για 3 ώρες 
γ) Ψύξη και προσθήκη 5ml 3,2M NH4OAc 20% (v/v) HNO3 
Αραίωση σε 20ml 
Συνεχής ανάδευση για 30 λεπτά     

Κλάσµα 5ο: Υπόλειµµα 

α) Προσβολή µε 5 : 1 µίγµα HF και HClO4 
[∆ιάλυµα πυκνού HClO4 (2ml) και HF (10ml)] 
β) Εξάτµιση και προσθήκη: HClO4 (1ml) και HF (10ml) 
γ) Εξάτµιση και προσθήκη: HClO4 (1ml) 
δ) Εξάτµιση 
ε) ∆ιαλυτοποίηση µε 12N HCl και αραίωση σε 50ml 

 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Τα αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών δοκιµών και αναλύσεων παρουσιάζονται συνολικά 
για κάθε εξεταζόµενο δείγµα στις επόµενες παραγράφους. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα 
δίνονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 
 
4.1 Λεπτοµερές τέλµα Ολυµπιάδας 
 
4.1.1 Χηµική ανάλυση 
 
Η χηµική ανάλυση του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας πραγµατοποιήθηκε εις 
διπλούν και τα αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 16.  
 

Πίνακας 16: Χηµική ανάλυση δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας (%) 
 

∆είγµα As Ca Cd Cu Fe Mg Mn Ni Pb S Sb Zn 
Αδιάλυτο 
υπόλειµµα 

Α 0,17 17,66 0,003 0,02 1,52 1,08 1,44 <0,004 0,36 3,84 <0,01 0,49 36,07 
Β 0,17 17,80 0,003 0,02 1,54 1,08 1,46 <0,004 0,37 3,77 <0,01 0,50 37,21 

Μέση 
τιµή 

0,17 17,73 0,003 0,02 1,53 1,08 1,45 <0,004 0,37 3,81 <0,01 0,49 36,64 

ΣΠ∆
1 2 1 0 3 2 0 1 - 3 2 - 3 3 

 
Όπως προκύπτει, τα αποτελέσµατα ήταν επαναλήψιµα µε σχετική ποσοστιαία διαφορά 
µετρήσεων µικρότερη του 10%. 

                                                           
1
Σχετική Ποσοστιαία ∆ιαφορά =  100×(Μέτρ. 1 – Μέτρ. 2)/Μέσος όρος 
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Με βάση τα αποτελέσµατα, το 37% κ.β. του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας 
συνίσταται σε αδιάλυτες στο βασιλικό νερό πυριτικές ενώσεις. Το δείγµα περιέχει σηµαντικό 
ποσοστό Ca (17,7%) και ακολουθούν τα στοιχεία S (3,8%), Fe (1,5%), Mn (1,5%), Mg 
(1,1%), Zn (0,5%), Pb (0,4%) και As (0,2%).  
 
4.1.2 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας 
 
Τα αποτελέσµατα της στατικής δοκιµής ΑΒΑ του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος 
Ολυµπιάδας δίνονται στον Πίνακα 17. 

 
Πίνακας 17: Αποτελέσµατα στατικής δοκιµής ΑΒΑ δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος 

Ολυµπιάδας 
 

Sολικό S(SO4) Sθειούχο AP NP NNP NP/ 

(%) kg CaCO3/t AP 

3,81 2,95 0,86 26,80 377,43 350,63 14,08 

 
Με βάση την περιεκτικότητα του εξεταζόµενου δείγµατος σε θείο υπό τη µορφή θειούχων 
ενώσεων (0,86%), το δυναµικό παραγωγής οξύτητας (AP) υπολογίστηκε σε 26,8 kg CaCO3/t. 
Η τιµή του δυναµικού εξουδετέρωσης (NP) του δείγµατος βρέθηκε 377,4 kg CaCO3/t και 
εποµένως το δείγµα χαρακτηρίζεται από υψηλό καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης οξύτητας 
(NNP), ίσο µε 350,6 kg CaCO3/t. Με βάση τα κριτήρια της δοκιµής ABA που έχουν 
αναπτυχθεί στον Καναδά (βλ. Πίνακα 6), το δείγµα λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας µε 
λόγο NP/AP: 14,1 παρουσιάζει µηδενική τάση παραγωγής οξύτητας.  
 
4.1.3 Πρότυπες δοκιµές έκπλυσης 
 
∆οκιµή ΕΝ 12457.02 
 
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των διαλυµάτων έκπλυσης σύµφωνα µε την δοκιµή 
ΕΝ 12457.02, δίνονται στον Πίνακα 18.  
 
Με βάση τα αποτελέσµατα, το διάλυµα έκπλυσης του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος 
Ολυµπιάδας µε απιονισµένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχε αλκαλικό pH: 7,4 
και αγωγιµότητα ∼2,3 mS/cm. H συγκέντρωση των στοιχείων As, Ba, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Se 
και των ιόντων χλωρίου και φθορίου ήταν µικρότερη από τα όρια που έχουν θεσπιστεί για 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η εκχυλισιµότητα των στοιχείων Cd, Pb, 
Sb, Zn και των θειικών ανιόντων υπερβαίνει τις οριακές τιµές για χώρους υγειονοµικής ταφής 
αδρανών αποβλήτων ενώ ικανοποιεί τα όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων.  
 
∆οκιµή CEN/TS 14405 
 
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του διαλύµατος έκπλυσης που λήφθηκε για λόγο 
υγρού προς βάρος στερεού δείγµατος ίσο µε 0,1 l/kg, σύµφωνα µε την δοκιµή ανοδικής 
διήθησης CEN/TS 14405, δίνονται στον Πίνακα 19 (α). Στον ίδιο πίνακα δίνονται ενδεικτικά 
και τα όρια που έχουν θεσπισθεί µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ για τις διάφορες κατηγορίες 
χώρων υγειονοµικής ταφής αποβλήτων για το πρώτο έκπλυµα της δοκιµής διήθησης σε L/S = 
0,1 l/kg. 
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Πίνακας 18: Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.02 (L/S = 10 l/kg) δείγµατος 
λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας– Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 

 
Όρια για χώρους υγ. ταφής*  

Παράµε-
τρος 

∆είγµα α 
SL2272 

∆είγµα β 
SL2273 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2299 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα α ∆είγµα β 
Μέσος 
όρος Αδρανών 

Μη 
επικίνδ. 

Επικίνδ. 

pHαρχ 6,24 6,24 6,24 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

2,0 2,0 2,0 

pHτελ. 7,41 7,45 6,60 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

2280 2270 10,5    
Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  

As 0,008 0,008 <0,005 0,008 0,08 0,08 0,08 0,5 2 25 

Ba 0,037 0,039 <0,005 0,038 0,37 0,39 0,38 20 100 300 

Cd 0,027 0,026 <0,0004 0,0265 0,27 0,26 0,265 0,04 1 5 

Cr σύνολο 0,004 0,005 <0,001 0,0045 0,04 0,05 0,045 0,5 10 70 

Cu 0,0074 0,0104 <0,002 0,0089 0,074 0,104 0,089 2 50 100 

Hg <0,001 <0,001 0,01 0,2 2 

Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 

Ni <0,004 <0,04 0,4 10 40 

Pb 0,071 0,062 <0,005 0,0665 0,71 0,62 0,665 0,5 10 50 

Sb 0,013 0,012 <0,005 0,0125 0,13 0,12 0,125 0,06 0,7 5 

Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 

Zn 2,80 2,68 <0,04 2,74 28,0 26,8 27,4 4 50 200 

Ιόντα Cl 24,82 21,27 14,18 23,04 248,2 212,7 230,4 800 15000 25000 

Ιόντα F 0,44 0,73 0,15 0,585 4,4 7,3 5,85 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

1570 1500 34 1535 15700 15000 15350 1000 20000 50000 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 

Πίνακας 19 (α): Αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 (L/S = 0,1 l/kg) δείγµατος 
λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας – Σύγκριση µε τα αντίστοιχα όρια  

 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

∆είγµα  ∆είγµα Ελέγχου 
Αδρανών Μη επικίνδ. Επικίνδ. Στοιχείο 

mg/l διαλύµατος mg/l 
As 0,100 <0,005 0,06 0,3 3 

Cd 0,0022 <0,0004 0,02 0,3 1,7 

Cr σύνολο 0,016 <0,001 0,1 2,5 15 

Cu 0,0234 <0,002 0,6 30 60 

Mo 0,015 <0,005 0,2 3,5 10 

Ni <0,004 <0,004 0,12 3 12 

Pb <0,005 <0,005 0,15 3 15 

Se <0,005 <0,005 0,04 0,2 3 

Zn 0,09 <0,040 1,2 15 60 

Ιόντα Cl 159,5 3,6 460 8500 15000 

Ιόντα F 0,95 0,0 2,5 40 120 

Θειικά ανιόντα 1086 <10 1500 7000 17000 

pH 8,66 7,50 - - - 

Αγωγιµ (mS/cm) 3,62 0,002 - - - 

*Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
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To διάλυµα έκπλυσης του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας για λόγο υγρού προς 
στερεό ίσο µε 0,1 l/kg, σύµφωνα µε τη δοκιµή CEN/TS 14405 είχε αλκαλικό pH: 8,66 και 
αγωγιµότητα 3,6 mS/cm. Η συγκέντρωση όλων των εξεταζόµενων στοιχείων, εκτός από το 
As, ικανοποιεί τα όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση 
του As βρέθηκε 0,1 mg/l και ήταν µικρότερη από το όριο που έχει θεσπιστεί για χώρους 
υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405, η µεταβολή του pH και της 
αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας σε 
συνάρτηση µε το λόγο L/S παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Το pH των διαλυµάτων έκπλυσης 
παρέµεινε γενικά σταθερό σε τιµή pH: 8,7 µέχρι και για αθροιστικό λόγο υγρού:στερεού 
L/S=2 l/kg και στη συνέχεια µειώθηκε σε pH: 8,2. Η αγωγιµότητα των διαλυµάτων έκπλυσης 
κυµάνθηκε από 3,6 mS/cm στο πρώτο στάδιο της δοκιµής µέχρι 2,4 mS/cm για αθροιστικό 
λόγο υγρού:στερεού L/S=10 l/kg.  
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Σχήµα 1: Μεταβολή pH και αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος 
λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας σε συνάρτηση µε το λόγο L/S  

(CEN/TS 14405) 
 
Η συγκέντρωση Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Se, Zn και των ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών 
ανιόντων στα διαλύµατα έκπλυσης της δοκιµής CEN/TS 14405 ήταν χαµηλότερη από τα όρια 
για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων και για µεγαλύτερες τιµές του λόγου 
L/S και µέχρι την τιµή των 10 l/kg. Περαιτέρω, η διαλυτοποίηση του As µειώθηκε µε την 
πρόοδο της δοκιµής και κυµάνθηκε από 23 ppb έως 84 ppb. Η συνολική ποσότητα των 
εξεταζόµενων στοιχείων που διαλυτοποιήθηκε από το εξεταζόµενο δείγµα τελµάτων 
Ολυµπιάδας κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405 δίνεται στον Πίνακα 19 (β).  
 
Πίνακας 19 (β): Αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης στοιχείων (mg/kg) από το δείγµα 

λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405 
 

Στοι-
χείο 

As Cd Cr Cu Mo Ni Pb Se Zn Cl- F- SO4 

Τιµή 0,32 0,01 0,08 0,03 0,07 <0,04 <0,05 <0,05 0,66 243,3 4,7 11586 
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Η ποσότητα των στοιχείων As, Zn, Cd και των θειικών ανιόντων που διαλυτοποιήθηκε 
(mg/kg) σε συνάρτηση µε το λόγο L/S παρουσιάζεται στο Σχήµα 2 (α)-(δ). Στο ίδιο σχήµα 
παρουσιάζεται επίσης η ποσότητα που διαλυτοποιήθηκε για κάθε στοιχείο σύµφωνα µε τη 
δοκιµή ΕΝ 12457.02 (L/S: 10 l/kg) καθώς και η ολική συγκέντρωση του στοιχείου.  
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Σχήµα 2: Αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης (α) As, (β) Zn (γ) Cd και (δ) SO4 στα 

διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας σε συνάρτηση µε το 
λόγο L/S (CEN/TS 14405) 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα, η συνολική ποσότητα του As που διαλυτοποιήθηκε κατά τη 
δοκιµή στη στήλη (CEN/TS 14405) για λόγο L/S: 10 l/kg βρέθηκε 0,3 mg/kg, σε σύγκριση µε 
την ποσότητα των 0,08 mg/kg που προσδιορίστηκε µε βάση τη δοκιµή ΕΝ 12457.02. 
Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι η τιµή των 0,3 mg/kg παραµένει µικρότερη του ορίου που έχει 
θεσπιστεί µε βάση την απόφαση 2003/33/ΕΚ για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους ταφής 
αδρανών αποβλήτων, δηλ. 0,5 mg/kg (βλ. Πίνακα 18). 
 
Η συνολική ποσότητα των στοιχείων Zn και Cd που διαλυτοποιήθηκε κατά τη δοκιµή στη 
στήλη (CEN/TS 14405) για λόγο L/S: 10 l/kg βρέθηκε 0,66 mg/kg και 0,01 mg/kg αντίστοιχα 
και ήταν µικρότερη αυτής που προσδιορίστηκε µε βάση τη δοκιµή ΕΝ 12457.02, δηλ. Zn: 
27,4 mg/kg και Cd: 0,26 mg/kg, γεγονός που συνδέεται µε το υψηλότερο pH>8,0 των 
διαλυµάτων έκπλυσης της δοκιµής στη στήλη. 
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Η διαλυτοποίηση των θειικών ιόντων στα διαλύµατα έκπλυσης της δοκιµής στη στήλη ήταν 
σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457.02. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει 
ότι η συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα διαλύµατα έκπλυσης συνδέεται κυρίως µε τη 
διαλυτοποίηση των προϋπαρχόντων θειικών ενώσεων (π.χ. γύψου) από το δείγµα του 
λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας.  
 
4.1.4 Προσδιορισµός επίδρασης pH στην εκχυλισιµότητα  
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, η ικανότητα εξουδετέρωσης 
οξέος/βάσης του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. 
Η ποσότητα του οξέος που προστέθηκε για τη ρύθµιση του pH από την τιµή pH ~8,0 (αρχικό 
pH) στη µικρότερη τιµή, δηλ. pH: 4,0 προσδιορίστηκε σε 6,6 mol/kg, υποδεικνύοντας σε 
συµφωνία µε τη δοκιµή ΑΒΑ ότι το υλικό έχει σηµαντικό δυναµικό εξουδετέρωσης 
οξύτητας. Αντίθετα, η ποσότητα βάσης που καταναλώθηκε για τη ρύθµιση του διαλύµατος σε 
pH: 12,0 ήταν µικρή, δηλ. 0,7 mol/kg. 
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Σηµείωση: Η ποσότητα οξέος και βάσεως για τη ρύθµιση του pH εκφράζεται σε mol H+/kg µε θετικό 
και αρνητικό πρόσηµο (- mol H+/kg) αντίστοιχα. 

 
Σχήµα 3: Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέος/βάσης του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος 

Ολυµπιάδας (δοκιµή prEN 14997) 
 

Η µεταβολή της εκχυλίσιµης ποσότητας As και Sb σε συνάρτηση µε το pH του διαλύµατος 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 4 (α) και (β) αντίστοιχα.  
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, το pH του διαλύµατος εκχύλισης 
επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την εκχυλισιµότητα του As που περιέχεται στο δείγµα 
λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας. Η µικρότερη διαλελυµένη συγκέντρωση (20 ppb ή 0,2 
mg/kg) βρέθηκε στο διάλυµα µε pH ισορροπίας 7,0, ενώ η εκχυλισιµότητα του στοιχείου 
αυξήθηκε σε µικρότερες τιµές pH (έως pH: 4,0) όσο και σε µεγαλύτερες (έως pH: 12,0). Τα 
αποτελέσµατα της δοκιµής  prEN 14997 ήταν σε συµφωνία µε αυτά της δοκιµής ΕΝ 
12457.02, υποδεικνύοντας ότι οι συνθήκες pH: 7-8 του διαλύµατος έκπλυσης του 
λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας σε λόγο L/S: 10 l/kg οδηγούν στην παρεµπόδιση της 
διαλυτοποίησης του As. 
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Σχήµα 4: Μεταβολή της εκχυλίσιµης ποσότητας (α) As και (β) Sb σε συνάρτηση µε το pH 
του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας (δοκιµή prEN 14997) 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής prEN 14997, η διαλυτοποίηση του Sb είναι 
περιορισµένη (0,1 mg/kg) υπό συνθήκες pH: 7-8 του διαλύµατος έκπλυσης του λεπτοµερούς 
τέλµατος Ολυµπιάδας σε λόγο L/S: 10 l/kg. Η διαλελυµένη συγκέντρωση Sb αυξήθηκε στα 
διαλύµατα µε pH<6,0 και pH≥9,0, ενώ αυτή ήταν ελάχιστη, δηλ. 5 ppb (0,05 mg/kg) στο 
διάλυµα µε υψηλά αλκαλικό pH: 12,0.  

 
4.1.5 Κινητική δοκιµή στη στήλη 
 
Ο αθροιστικός όγκος των συλλεγόµενων στραγγισµάτων από τη στήλη του δείγµατος 
λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας σε συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο Σχήµα 5 
(α). Ο ρυθµός παραγωγής στραγγισµάτων σε συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 5 (β). 
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Σχήµα 5: (α) Αθροιστικός όγκος στραγγισµάτων και (β) ρυθµός παραγωγής στραγγισµάτων 
σε συνάρτηση µε το χρόνο στη στήλη του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας 

 
Ο συνολικός όγκος των στραγγισµάτων που συλλέχθηκε από τη στήλη µετά από χρονική 
περίοδο 430 ηµερών ανήλθε σε 2,1 l/kg. Ο µικρός όγκος του διαλύµατος απορροής 



Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ Μάρτιος 2008 

Περιβαλλοντικές δοκιµές σε δείγµατα Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών σελ. 26 
Τελική έκθεση  

αποδίδεται στο µικρό ρυθµό κατείσδυσης του νερού στη στήλη υπό τις συνθήκες της 
κινητικής δοκιµής µε εφαρµογή κύκλων υγρασίας-ξηρασίας. Η ποσότητα των συλλεγόµενων 
στραγγισµάτων προσδιορίστηκε σε 23 ml/ηµέρα κατά τον πρώτο κύκλο και αυξήθηκε σε 35 
ml/ηµέρα µετά από 270 ηµέρες δοκιµής. Η εφαρµογή πιο έντονων ξηρών κύκλων στη 
συνέχεια της δοκιµής οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση (µέχρι και δύο φορές) του ρυθµού 
παραγωγής στραγγισµάτων. Η µέση τιµή του ρυθµού απορροής υπολογίστηκε σε ∼34 
ml/ηµέρα και αντιστοιχεί σε τιµή υδροπερατότητας 5,3×10-8 m/sec.  
 
Η µεταβολή του pH και της αγωγιµότητας στην απορροή του δείγµατος λεπτοµερούς 
τέλµατος Ολυµπιάδας στη στήλη σε συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο Σχήµα 6. Στο 
ίδιο Σχήµα τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται και σε συνάρτηση µε το λόγο του όγκου των 
παραγόµενων στραγγισµάτων ανά µάζα υλικού. 
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Σχήµα 6: Μεταβολή pH και αγωγιµότητας του διαλύµατος απορροής του λεπτοµερούς 
τέλµατος Ολυµπιάδας στη στήλη σε συνάρτηση µε το χρόνο και το λόγο υγρού:στερεού 

 
Τα διαλύµατα απορροής που συλλέχθηκαν από το δείγµα λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας 
κατά τη δοκιµή στη στήλη είχαν αλκαλικό pH: 7,9-8,4. Η αγωγιµότητα του παραγόµενου 
διαλύµατος κατά τον πρώτο κύκλο ήταν 3,9 mS/cm και προοδευτικά µειώθηκε σε 2,5 mS/cm 
µετά από 270 ηµέρες δοκιµής. Η εφαρµογή πιο έντονου ξηρού κύκλου στη συνέχεια οδήγησε 
στην αύξηση της αγωγιµότητας του διαλύµατος απορροής σε 4,0 mS/cm, ενώ δεν 
παρατηρήθηκε σηµαντική µεταβολή στις τιµές του pH. Η αλκαλικότητα των συλλεγόµενων 
διαλυµάτων κυµάνθηκε από 60 έως 203 kg CaCO3/t. Η συγκέντρωση των µετάλλων και 
θειικών στα διαλύµατα απορροής δίνεται στον Πίνακα 20. 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα, τα κύρια ιόντα στα διαλύµατα απορροής του δείγµατος 
λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας ήταν Ca και SO4. Η συγκέντρωση των στοιχείων As, Cd, 
Cu, Fe, Mn, Ni, Pb και Zn στα διαλύµατα απορροής ήταν µικρή και σε συµφωνία µε τα 
ισχύοντα όρια απόρριψης υγρών αποβλήτων. Περαιτέρω, η συγκέντρωση των στοιχείων Cd, 
Cu, Fe, Ni και Pb ικανοποιεί τα αυστηρά όρια πόσιµου νερού.  
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Πίνακας 20: Ποιότητα στραγγισµάτων του δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας 
κατά την δοκιµή στη στήλη (ανάλυση σε mg/l) 

 

Παράµετρος As Ca Cd Cu Fe Mg Mn Ni Pb Sb Zn SO4 

Εύρος τιµών 
0,036-
0,550 

333-
716 

<0,0004-
0,0007 

<0,002-
0,005 

<0,2 
11-
110 

<0,1 <0,004 <0,005 
0,012-
0,015 

<0,04-
0,05 

452-
2341 

Όρια 
απόρριψης 
στους 

υδάτινους 
αποδέκτες [15] 

0,5 - 0,02 0,5 15 - 2,0 2,0 0,1 - 2,0 - 

Όρια πόσιµου 
νερού [16] 

0,01 - 0,005 2 0,2 - 0,05 0,02 0,01 0,005  250 

 
Η αθροιστική ποσότητα του As και των θειικών που διαλυτοποιήθηκαν κατά τη δοκιµή στη 
στήλη σε συνάρτηση µε το λόγο υγρού:στερεού παρουσιάζεται στο Σχήµα 7 (α)-(β). Στο ίδιο 
Σχήµα παρουσιάζονται για λόγους σύγκρισης και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των δοκιµών 
ΕΝ 12457.02 και CEN/TS 14405.  
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(α) (β) 

 
Σχήµα 7: Αθροιστική ποσότητα (α) As και (β) SO4 που διαλυτοποιήθηκε από το δείγµα 
λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας κατά τη δοκιµή στη στήλη σε συνάρτηση µε το λόγο 

υγρού:στερεού. Σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών ΕΝ 12457.02 και CEN/TS 14405 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η εκχυλισιµότητα του As υπό τις συνθήκες των δύο 
κινητικών δοκιµών που εκτελέστηκαν είναι µεγαλύτερη από αυτή που βρέθηκε κατά τη 
δοκιµή ΕΝ 12457.02 (0,08 mg/kg). H διαλυτοποίηση του στοιχείου µετά από 430 ηµέρες 
δοκιµής (L/S∼2,1 l/kg) στη στήλη µε την εφαρµογή κύκλων υγρασίας/ξηρασίας 
προσδιορίστηκε σε 0,53 mg/kg και είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή στη δοκιµή 
CEN/TS 14405 (0,07 mg/kg για L/S:2 l/kg). Η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται µε την 
αυξηµένη συγκέντρωση As στα πρώτα εκπλύµατα της δοκιµής στη στήλη µε εφαρµογή 
κύκλων υγρασίας/ξηρασίας. Λαµβάνοντας υπόψη το ρυθµό διαλυτοποίησης του στοιχείου, ο 
οποίος µειώθηκε µε την πρόοδο της δοκιµής και για χρονική περίοδο 430 ηµερών, η 
αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα για µεγαλύτερους λόγους υγρού:στερεού εκτιµάται να µην 
αποκλίνει σηµαντικά σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405. 
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Η διαλυτοποίηση των θειικών υπό τις συνθήκες της κινητικής δοκιµής µε εφαρµογή κύκλων 
υγρασίας/ξηρασίας ήταν γενικά σύµφωνη µε τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405. 
Περαιτέρω, σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405, η διαλυτοποίηση 
των στοιχείων Cd και Zn υπό τις συνθήκες της δοκιµής στη στήλη µε εφαρµογή κύκλων 
υγρασίας/ξηρασίας ήταν σηµαντικά µικρότερη σε σύγκριση µε  τη δοκιµή ΕΝ 12457.02.  
 
4.2 Στείρα Ολυµπιάδας 
 
4.2.1 Χηµική ανάλυση 
 
Η χηµική ανάλυση του δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας πραγµατοποιήθηκε εις διπλούν και τα 
αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 21. Όπως προκύπτει η σχετική ποσοστιαία διαφορά των 
µετρήσεων κυµάνθηκε από 0 έως 24%. 

 
Πίνακας 21: Χηµική ανάλυση δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας (%) 

 

∆είγµα As Ca Cd Cr Cu Fe Mg Mn Ni Pb S Sb Zn 
Αδιάλυτο 
υπόλειµµα 

Α 0,025 6,87 <0,0004 <0,003 0,003 1,55 1,28 0,07 <0,002 0,03 0,16 <0,007 0,03 76,04 
Β 0,026 6,47 <0,0004 <0,003 0,003 1,61 1,25 0,06 <0,002 0,03 0,17 <0,007 0,03 75,86 

Μέση 
τιµή 

0,026 6,67 <0,0004 <0,003 0,003 1,58 1,27 0,06 <0,002 0,03 0,16 <0,007 0,03 75,95 

ΣΠ∆ 4 6 - - 7 3 2 24 - 5 7 - 2 0 

 
Το 76% κ.β. του εξεταζόµενου δείγµατος στείρων συνίσταται σε αδιάλυτες στο βασιλικό 
νερό πυριτικές ενώσεις. Το δείγµα περιέχει επίσης Ca (6,7%), Fe (1,6%) και Mg (1,3%). Η 
συγκέντρωση του S ήταν πολύ µικρή 0,2%, και η συγκέντρωση του As, Pb και Zn βρέθηκε 
µόλις 0,03%.  
 
4.2.2 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας 
 
Τα αποτελέσµατα της δοκιµής ΑΒΑ στο δείγµα στείρων Ολυµπιάδας δίνονται στον Πίνακα 
22. 
 

Πίνακας 22: Αποτελέσµατα στατικής δοκιµής ΑΒΑ δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας 
 

Sολικό S (SO4) Sθειούχο AP NP NNP NP/ pH 

(%) kg CaCO3/t AP πολφού 

0,16 0,05 0,11 3,51 138,33 134,82 39,41 8,72 

 
∆εδοµένης της µικρής περιεκτικότητας του δείγµατος σε S (0,2%), το δυναµικό παραγωγής 
οξύτητας υπολογίστηκε σε 3,5 kg CaCO3/t. Η τιµή του δυναµικού εξουδετέρωσης βρέθηκε 
138,3 kg CaCO3/t. Με βάση τα κριτήρια της δοκιµής ΑΒΑ που έχουν αναπτυχθεί στον 
Καναδά (βλ. Πίνακα 3), το εξεταζόµενο δείγµα στείρων Ολυµπιάδας µε λόγο NP/AP: 39,4 
έχει µηδενική τάση παραγωγής οξύτητας. 
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4.2.3 Πρότυπες δοκιµές έκπλυσης 
 
∆οκιµή ΕΝ 12457.04 
 
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των διαλυµάτων έκπλυσης του δείγµατος στείρων 
Ολυµπιάδας, σύµφωνα µε την δοκιµή ΕΝ 12457.04, δίνονται στον Πίνακα 23 (α).  

 
Πίνακας 23 (α): Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.04 (L/S = 10 l/kg) δείγµατος στείρων 

Ολυµπιάδας – Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 
 

Όρια για χώρους υγ. ταφής*  
Στοιχείο ∆είγµα α ∆είγµα β 

∆είγµα 
ελέγχου 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα α ∆είγµα β 
Μέσος 
όρος Αδρανών 

Μη 
επικίνδ. 

Επικίνδ. 

pHαρχ 5,1 5,1 5,1 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

1,6 1,6 1,6 

pHτελ. 9,26 9,30  
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

95,1 93,7     
 mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,123 0,100 <0,005 0,115 1,23 1,00 1,15 0,5 2 25 

Ba 0,063 0,129 <0,010 0,096 0,63 1,29 0,96 20 100 300 

Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 

Cr σύνολο <0,001 <0,01 0,5 10 70 

Cu 0,0039 0,0033 0,002 0,0036 0,039 0,033 0,036 2 50 100 

Hg <0,001 <0,01 0,01 0,2 2 

Mo 0,005 <0,005 <0,005 0,0055 0,05 <0,05 0,055 0,5 10 30 

Ni <0,005 <0,05 0,4 10 40 

Pb <0,005 <0,05 0,5 10 50 

Sb 0,036 0,024 <0,005 0,030 0,36 0,24 0,30 0,06 0,7 5 

Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 

Zn 0,05 0,04 0,04 0,045 0,5 0,4 0,45 4 50 200 

Ιόντα Cl 3,6 36 800 15000 25000 

Ιόντα F 0,09 0,05 0,0 0,07 0,9 0,5 0,7 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

<10 <100 1000 20000 50000 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
Η έκπλυση του εξεταζόµενου δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας µε απιονισµένο νερό σε 
αναλογία υγρού:στερεού: 10 l/kg οδήγησε στην παραγωγή διαλυµάτων µε αλκαλικό pH: 9,3 
και πολύ µικρή αγωγιµότητα περίπου 0,09 mS/cm. 
 
Η εκχυλισιµότητα των εξεταζόµενων στοιχείων, εκτός του As και Sb ήταν πολύ µικρή και 
ικανοποιεί τα όρια που θεσπίζονται στην απόφαση 2003/33/ΕΚ για τα απόβλητα που γίνονται 
δεκτά σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του As και Sb 
στα διαλύµατα έκπλυσης της δοκιµής ΕΝ 12457.04 βρέθηκε 2 και 5 φορές αντίστοιχα 
µεγαλύτερη των ορίων για χώρους απόθεσης αδρανών αποβλήτων, ενώ ήταν µικρότερη των 
ορίων για τα µη επικίνδυνα απόβλητα. 
 
Η δοκιµή ΕΝ 12457.04 επαναλήφθηκε εις διπλούν στο δείγµα στείρων Ολυµπιάδας και στα 
διαλύµατα έκπλυσης πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις του As. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον 
Πίνακα 23 (β). 
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Πίνακας 23 (β): Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.04 (L/S = 10 l/kg) δείγµατος στείρων 
Ολυµπιάδας – Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 

 
Όρια για χώρους υγ. ταφής*  

Στοιχείο ∆είγµα α ∆είγµα β 
∆είγµα 
ελέγχου 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα α ∆είγµα β 
Μέσος 
όρος Αδρανών 

Μη 
επικίνδ. 

Επικίνδ. 

pHαρχ 6,00 5,70 5,70 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

1,4 1,4 1,4 

pHτελ. 9,08 9,19 5,89 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

113 101 1,8    
 mg/L διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  

As 0,100 0,100 <0,005 0,100 1,0 1,0 1,0 0,5 2 25 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της επαναληπτικής δοκιµής ΕΝ 12457.04, η εκχυλίσιµη ποσότητα 
του As από το εξεταζόµενο δείγµα στείρων βρέθηκε 1,0 mg/kg. Η τιµή αυτή είναι σε 
συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της αρχικής δοκιµής, δηλ. As: 1,15 mg/kg και ικανοποιεί τα 
κριτήρια για τα µη επικίνδυνα απόβλητα.  
 
∆οκιµή CEN/TS 14405 
 
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του διαλύµατος έκπλυσης που λήφθηκε για λόγο 
υγρού προς στερεό ίσο µε 0,1 l/kg, σύµφωνα µε την δοκιµή ανοδικής διήθησης CEN/TS 
14405, δίνονται στον Πίνακα 24 (α). 

 
Πίνακας 24 (α): Αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 (L/S = 0,1 l/kg) δείγµατος 

στείρων Ολυµπιάδας – Σύγκριση µε τα αντίστοιχα όρια 
 

Όρια για χώρους υγ. ταφής* 
∆είγµα  ∆είγµα Ελέγχου 

Αδρανών Μη επικίνδ. Επικίνδ. Στοιχείο 
mg/l διαλύµατος mg/l 

As 0,022 <0,005 0,06 0,3 3 

Ba 0,149 <0,010 4 20 60 

Cd <0,0004 <0,0004 0,02 0,3 1,7 

Cr σύνολο 0,006 <0,001 0,1 2,5 15 

Cu 0,014 <0,002 0,6 30 60 

Hg <0,001 <0,001 0,002 0,03 0,3 

Mo 0,046 <0,005 0,2 3,5 10 

Ni 0,011 <0,004 0,12 3 12 

Pb 0,005 <0,005 0,15 3 15 

Sb 0,135 <0,005 0,1 0,15 1 

Se <0,005 <0,005 0,04 0,2 3 

Zn <0,040 <0,04 1,2 15 60 

Ιόντα Cl 0,0 3,55 460 8500 15000 

Ιόντα F 0,3 0,0 2,5 40 120 

Θειικά ανιόντα 532 <10 1500 7000 17000 

pH 9,18 5,96 - - - 

Αγωγιµ (mS/cm) 1,54 0,002 - - - 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
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Το διάλυµα έκπλυσης του δείγµατος στείρων για λόγο L/S: 0,1 l/kg, σύµφωνα µε τη δοκιµή 
ανοδικής διήθησης είχε αλκαλικό pH: 9,2 και αγωγιµότητα 1,5 mS/cm. Η συγκέντρωση των 
στοιχείων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se και Zn καθώς και των ιόντων χλωρίου, 
φθορίου και θειικών ήταν µικρότερη από τα όρια που έχουν θεσπιστεί για την αποδοχή 
αποβλήτων σε χώρους απόθεσης αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του Sb δεν ικανοποιεί 
το κριτήριο των αδρανών αποβλήτων, ενώ είναι µικρότερη από τα όρια των µη επικίνδυνων 
αποβλήτων. 
 
Η µεταβολή του pH και της αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος στείρων 
Ολυµπιάδας σε συνάρτηση µε το λόγο L/S παρουσιάζεται στο Σχήµα 8 (α). Με βάση τα 
αποτελέσµατα, το pH των διαλυµάτων έκπλυσης αυξήθηκε από 9,2 για L/S: 0,1 l/kg σε pH: 
9,8 για L/S: 10 l/kg. Για το ίδιο διάστηµα, η αγωγιµότητα µειώθηκε από 1,5 mS/cm στο 
πρώτο στάδιο της δοκιµής σε 0,3 mS/cm για λόγο L/S: 10 l/kg. 
 
Η συγκέντρωση των εξεταζόµενων στοιχείων, εκτός του As στα διαλύµατα έκπλυσης που 
λήφθηκαν µε την πρόοδο της δοκιµής ήταν γενικά µικρότερη από αυτή που µετρήθηκε στο 
πρώτο διάλυµα έκπλυσης για L/S: 0,1 l/kg (Πίνακας 24 (α)). Η συγκέντρωση του As 
αυξήθηκε από 22 µg/l στο πρώτο στάδιο σε 1840 µg/l για L/S: 1 l/kg, και στη συνέχεια 
µειώθηκε σε 136 µg/l (L/S: 10 l/kg). Η συνολική ποσότητα των εξεταζόµενων στοιχείων που 
διαλυτοποιήθηκε µε βάση τη δοκιµή CEN/TS 14405 δίνεται στον Πίνακα 24 (β). 
 
Πίνακας 24 (β): Αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης στοιχείων (mg/kg) από το δείγµα 

στείρων Ολυµπιάδας κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405 
 

Στοι-
χείο As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cl- F- SO4 

Τιµή 3,64 0,35 <0,004 <0,01 0,07 <0,01 0,07 <0,05 0,10 0,66 <0,05 <0,4 13,9 2,2 236,4 

 
Η ποσότητα του As που διαλυτοποιήθηκε σε συνάρτηση µε το λόγο L/S κατά τη δοκιµή στη 
στήλη CEN/TS 14405 παρουσιάζεται στο Σχήµα 8 (β). Στο ίδιο σχήµα παρουσιάζεται επίσης 
η ποσότητα του As που διαλυτοποιήθηκε σύµφωνα µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.04 (L/S: 10 l/kg) 
καθώς και η ολική συγκέντρωση του στοιχείου στο δείγµα.  
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Σχήµα 8: (α) Μεταβολή pH και αγωγιµότητας και (β) Αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης 
As στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας σε συνάρτηση µε το λόγο 

L/S (CEN/TS 14405) 
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Η συνολική ποσότητα As που διαλυτοποιήθηκε από το εξεταζόµενο δείγµα στείρων κατά τη 
δοκιµή στη στήλη βρέθηκε 3,64 mg/kg σε σύγκριση µε As: 1,1 mg/kg που ήταν η εκχυλίσιµη 
ποσότητα κατά τη δοκιµή ΕΝ 12457.04. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι οι συνθήκες 
δοκιµής CEN/TS 14405 στη στήλη οδηγούν στην παραγωγή διαλυµάτων µε αυξηµένες τιµές 
pH και ευνοείται η διαλυτοποίηση του As. Σηµειώνεται ότι η αθροιστική ποσότητα του As 
που διαλυτοποιήθηκε από το δείγµα στείρων παρουσίασε τάση σταθεροποίησης στα 
τελευταία στάδια της δοκιµής στη στήλη. 
 
4.2.4 Κινητική δοκιµή στη στήλη 
 
Η µεταβολή του pH και της αγωγιµότητας στην απορροή του δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας 
στη στήλη σε συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο Σχήµα 9. Στο ίδιο Σχήµα τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται και σε συνάρτηση µε το λόγο του όγκου των παραγόµενων 
στραγγισµάτων ανά µάζα υλικού. 
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Σχήµα 9: Μεταβολή pH και αγωγιµότητας του διαλύµατος απορροής του δείγµατος στείρων 
Ολυµπιάδας στη στήλη σε συνάρτηση µε το χρόνο και το λόγο υγρού:στερεού 

 
Τα διαλύµατα απορροής που συλλέχθηκαν από το δείγµα στείρων Ολυµπιάδας κατά τη 
δοκιµή στη στήλη είχαν αλκαλικό pH: 7,8-9,8. Μικρότερες τιµές του pH µετρήθηκαν στα 
διαλύµατα απορροής που συλλέχθηκαν µετά από 300 ηµέρες δοκιµής Η αγωγιµότητα των 
παραγόµενων διαλυµάτων ήταν µικρή και κυµάνθηκε από 0,57 mS/cm κατά τον πρώτο κύκλο 
µέχρι 0,13 mS/cm µετά από 430 ηµέρες δοκιµής. Η αλκαλικότητα των συλλεγόµενων 
διαλυµάτων κυµάνθηκε από 18 έως 145 kg CaCO3/t. Η συγκέντρωση των µετάλλων και 
θειικών στα διαλύµατα απορροής δίνεται στον Πίνακα 25. 
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Πίνακας 25: Ποιότητα στραγγισµάτων του δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας κατά την δοκιµή 
στη στήλη (ανάλυση σε mg/l) 

 
Παράµετρος As Ca Cd Cu Fe Mg Mn Ni Pb Sb Zn SO4 

Εύρος τιµών 
0,052-
0,185 

13,7-
66,2 

<0,0004-
0,0004 

<0,002-
0,019 

<0,2 
1,0-
8,9 

<0,1 <0,004 <0,005 
0,048-
0,129 

<0,04-
0,07 

12,0-
191,0 

Όρια 
απόρριψης 
σε υδάτινους 
αποδέκτες 

[15] 

0,5 - 0,02 0,5 15 - 2,0 2,0 0,1 - 2,0 - 

Όρια 
πόσιµου 
νερού [16] 

0,01 - 0,005 2 0,2 - 0,05 0,02 0,01 0,005  250 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα, η συγκέντρωση των στοιχείων Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb και Zn στα 
διαλύµατα απορροής του δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας ήταν µικρότερη από το όριο 
ανίχνευσης και ικανοποιεί τα ισχύοντα όρια απόρριψης υγρών αποβλήτων καθώς και τα 
αυστηρά όρια πόσιµου νερού. Η διαλυτοποίηση των θειικών ιόντων ήταν επίσης µικρή και σε 
συµφωνία µε τα όρια πόσιµου νερού. Η συγκέντρωση του As στα διαλύµατα απορροής 
κυµάνθηκε από 52 έως 185 µg/l και ικανοποιεί τα όρια απόρριψης υγρών αποβλήτων.  
 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε αυτά των δοκιµών ΕΝ 12457.04 και 
CEN/TS 14405 που έδειξαν ότι η εκχυλισιµότητα των στοιχείων από το δείγµα στείρων, 
εκτός του As και Sb είναι πολύ µικρή και ικανοποιεί τα όρια που έχουν θεσπιστεί µε την 
απόφαση 2003/33/ΕΚ για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Όσον αφορά στην εκχυλισιµότητα του As και Sb, η αθροιστική ποσότητα των 
στοιχείων που διαλυτοποιήθηκε κατά τη δοκιµή στη στήλη σε συνάρτηση µε το λόγο 
υγρού:στερεού παρουσιάζεται στο Σχήµα 10 (α)-(β). Στο ίδιο Σχήµα παρουσιάζονται για 
λόγους σύγκρισης και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των δοκιµών ΕΝ 12457.04 και CEN/TS 
14405.   
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Σχήµα 10: Αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα (α) As και (β) Sb από το δείγµα στείρων κατά 

τη δοκιµή στη στήλη σε συνάρτηση µε το λόγο υγρού:στερεού. Σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα των δοκιµών ΕΝ 12457.04 και CEN/TS 14405 

 



Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ Μάρτιος 2008 

Περιβαλλοντικές δοκιµές σε δείγµατα Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών σελ. 34 
Τελική έκθεση  

Η ποσότητα του As που διαλυτοποιήθηκε από το δείγµα στείρων κατά τη δοκιµή στη στήλη 
και για λόγο υγρού:στερεού 10 l/kg ανέρχεται σε 1,1 mg/kg και είναι απόλυτα σύµφωνη µε 
αυτή της δοκιµής ΕΝ 12457.04 (1,1 mg/kg). Η τιµή αυτή είναι µικρότερη της αντίστοιχης που 
βρέθηκε κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405, δηλ. ∼ 3 mg/kg. Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται 
στις διαφορετικές συνθήκες των δύο δοκιµών καθώς και στη διαφορά στην κοκκοµετρία του 
υλικού. Σηµειώνεται ότι η εξέταση χονδρόκοκκου δείγµατος στείρων (µέγεθος κόκκων <30 
mm) µε εφαρµογή κύκλων υγρασίας/ξηρασίας κατά τη δοκιµή στη στήλη προσοµοιώνει 
καλύτερα τις πραγµατικές συνθήκες απόθεσης του υλικού σε σύγκριση µε την εξέταση 
δείγµατος µε µέγεθος κόκκων <10 mm υπό συνθήκες κορεσµού κατά τη δοκιµή CEN/TS 
14405.  
 
Όσον αφορά στο Sb, ο ρυθµός διαλυτοποίησης του στοιχείου από το δείγµα στείρων κατά την 
κινητική δοκιµή µε εφαρµογή κύκλων υγρασίας-ξηρασίας ήταν σχετικά σταθερός. Η 
συνολική ποσότητα Sb που εκχυλίστηκε για λόγο υγρού:στερεού ∼2 l/kg ανέρχεται σε 0,2 
mg/kg και είναι σύµφωνη µε τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405. 
 
4.3 Αδροµερές τέλµα Ολυµπιάδας σε ανάµιξη µε 5% τσιµέντο 
 
Τα δοκίµια αδροµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας-5% τσιµέντο υποβλήθηκαν στις δοκιµή ΕΝ 
12457.04 µετά από θραύση καθώς και στη δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375 και τα αποτελέσµατα 
παρουσιάζονται στις επόµενες παραγράφους. 
 
4.3.1 ∆οκιµή ΕΝ 12457.04 
 
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των διαλυµάτων έκπλυσης σύµφωνα µε την δοκιµή 
ΕΝ 12457.04, δίνονται στον Πίνακα 26.  

 
Με βάση τα αποτελέσµατα, το διάλυµα έκπλυσης του δείγµατος τέλµατος Ολυµπιάδας µε 5% 
τσιµέντο µε απιονισµένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχε υψηλά αλκαλικό pH: 
12,2 και αγωγιµότητα 2,9 mS/cm.  
 
H συγκέντρωση των στοιχείων As, Ba, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Zn και των ιόντων 
χλωρίου και φθορίου και θειικών ανιόντων ήταν µικρότερη από τα όρια που έχουν θεσπιστεί 
για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η εκχυλισιµότητα των στοιχείων Cr 
και Pb υπερβαίνει τις οριακές τιµές για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων και 
ικανοποιεί τα όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων.  
 
4.3.2 ∆οκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΑ ΝΕΝ 7375, η µεταβολή του pH και της 
αγωγιµότητας των διαλυµάτων εκχύλισης των δειγµάτων µονόλιθων (αδροµερές τέλµα–
τσιµέντο) σε συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο Σχήµα 11. Σηµειώνεται ότι 
δεδοµένου ότι εξετάστηκαν δύο δοκίµια υλικού λιθογόµωσης, στο Σχήµα 11 παρουσιάζονται 
οι µέσες τιµές των µετρήσεων. 
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Πίνακας 26: Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.04 (L/S = 10 l/kg) δείγµατος αδροµερούς 
τέλµατος Ολυµπιάδας µε 5% τσιµέντο– Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 

 
Όρια για χώρους υγ. ταφής*  

Παράµε-
τρος 

∆είγµα α 
SL2525 

∆είγµα β 
SL2526 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2527 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα β 
Μέσος 
όρος Αδρανών 

Μη 
επικίνδ. 

Επικίνδ. 

pHαρχ 5,84 5,84 5,84 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

1,3 1,3 1,3 

pHτελ. 12,16 12,19 5,97 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

2850 2900 2,0    
Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  

As 0,005 0,007 <0,005 0,006 0,05 0,07 0,06 0,5 2 25 

Ba 0,087 0,083 <0,005 0,085 0,87 0,83 0,85 20 100 300 

Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 

Cr σύνολο 0,07 0,07 <0,001 0,07 0,7 0,7 0,7 0,5 10 70 

Cu 0,0022 0,0022 <0,002 0,0022 0,022 0,022 0,022 2 50 100 

Hg <0,001  0,01 0,2 2 

Mo <0,005 <0,005 0,5 10 30 

Ni <0,004 <0,004 0,4 10 40 

Pb 0,120 0,110 <0,005 0,115 1,20 1,10 1,15 0,5 10 50 

Sb <0,005 <0,05 0,06 0,7 5 

Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 

Zn 0,08 0,06 <0,04 0,07 0,8 0,6 0,7 4 50 200 

Ιόντα Cl 63,81 46,09 15,0 54,95 638,1 460,9 549,5 800 15000 25000 

Ιόντα F 0,28 0,18 0,08 0,23 2,8 1,8 2,3 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

53 45 <10 49 530 450 490 1000 20000 50000 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
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Σχήµα 11: Μεταβολή του pH και της αγωγιµότητας στα διαλύµατα εκχύλισης των δειγµάτων 
µονόλιθων σε συνάρτηση µε το χρόνο (δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375) 

 
Το pH των διαλυµάτων εκχύλισης των δειγµάτων µονόλιθων ήταν υψηλά αλκαλικό και 
αυξήθηκε από pH: 10,5 κατά το πρώτο στάδιο της δοκιµής ΕΑ ΝΕΝ 7375 σε pH: 11,8 µετά 
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από 64 ηµέρες. Η αγωγιµότητα των διαλυµάτων εκχύλισης επίσης αυξήθηκε µε την πρόοδο 
της δοκιµής από 0,2 mS/cm σε τιµή ∼1 mS/cm. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη της τιµές pH και αγωγιµότητας εφαρµόστηκαν οι εξισώσεις 1-2 
προκειµένου να ελεγχθεί εάν λαµβάνει διαλυτοποίηση της µήτρας του υλικού.  

Κριτήριο 1 

( ) ( )8787 5.278,11
87 10105.1 −− −−
− ++×> pHpHp

V

V
S  (1)

  

Κριτήριο 2 

6587 2 −− ×> SS  (2) 
 

Με βάση τα αποτελέσµατα, το κριτήριο 1 δεν ισχύει καθώς 

∆είγµα Α: S7-8=0,98 < 1,31 

∆είγµα B: S7-8=0,61 < 0,95 

και άρα συµπεραίνεται ότι η µήτρα των εξεταζόµενων µονόλιθων τέλµατος Ολυµπιάδας–
τσιµέντο δεν διαλυτοποιείται. 
 
Η περιοχή τιµών της συγκέντρωσης των εξεταζόµενων στοιχείων στα διαλύµατα εκχύλισης 
των δύο δειγµάτων µονόλιθων κατά τη δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375 δίνεται στον Πίνακα 27. Τα 
αποτελέσµατα για τα δύο δείγµατα ήταν γενικά σε συµφωνία. Η συγκέντρωση των στοιχείων 
Cd, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn και θειικών ιόντων στα διαλύµατα εκχύλισης των 
δειγµάτων µονόλιθων ήταν πολύ µικρή και ικανοποιεί τα όρια πόσιµου νερού. Περαιτέρω, η 
συγκέντρωση Cd, Hg, Mo, Ni, Se, Zn παρέµεινε κάτω από το όριο ανίχνευσης καθόλη τη 
διάρκεια της δοκιµής. Η συγκέντρωση του As και Sb ήταν ελαφρά µεγαλύτερη των ορίων 
πόσιµου νερού κυρίως στα τελευταία στάδια της δοκιµής.  
 
Πίνακας 27: Συγκέντρωση εξεταζόµενων στοιχείων στα διαλύµατα εκχύλισης των δειγµάτων 

µονόλιθων (αδροµερές τέλµα–τσιµέντο), EΑ ΝΕΝ 7375 (ανάλυση σε mg/l) 
 

∆είγµα As Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn SO4 

Α 
0,006-
0,034 

<0,0004 
0,006-
0,017 

<0,002-
0,005 

<0,001 <0,005 <0,004 
<0,005-
0,008 

<0,005-
0,009 

<0,005 <0,04 
<10-
37 

Β 
0,006-
0,016 

<0,0004 
0,006-
0,028 

<0,002-
0,015 

<0,001 <0,005 <0,004 
<0,005-
0,006 

<0,005-
0,011 

<0,005 <0,04 
<10-
38 

Όρια 
πόσιµου 
νερού 
[16] 

0,01 0,005 0,05 2 0,001 - 0,02 0,01 0,005 0,01 - 250 

 
Η µέση τιµή της µετρούµενης αθροιστικής εκχυλίσιµης ποσότητας As και Sb (βλ. εξίσωση 4) 
σε συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο Σχήµα 12 (α)-(β). Στο ίδιο Σχήµα 
παρουσιάζεται και η εξαγόµενη αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα των στοιχείων, όπως 
προσδιορίστηκε µε βάση την εξίσωση 5. 
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Σχήµα 12: Αθροιστική ποσότητα εκχύλισης (α) As και (β) Sb από τα δοκίµια µονόλιθων 

τέλµατος Ολυµπιάδας-τσιµέντο (δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375) 
 
Για τη διερεύνηση του µηχανισµού εκχύλισης As και Sb προσδιορίστηκε ο παράγοντας 
συγκέντρωσης, CFa-b καθώς και η κλίση rc και η απόκλιση Sdrc της εξαγόµενης αθροιστικής 
εκχυλίσιµης ποσότητας του στοιχείου (logε) σε συνάρτηση µε το λογάριθµο του χρόνου 
(logt). Ο υπολογισµός των τιµών των παραπάνω παραµέτρων πραγµατοποιήθηκε για 6 
περιόδους, σύµφωνα µε τα όσα περιγράφηκαν στην παράγραφο 3.3 και τα αποτελέσµατα 
δίνονται στον Πίνακα 28. 

 
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 28, και λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια: 

CFa-b ≥ 1,5 sdrc ≤ 0,5  0,35 < rc ≤ 0,65   

η περίοδος για την οποία η εκχυλισιµότητα του As ελέγχεται από το µηχανισµό της διάχυσης 
είναι αυτή που περιλαµβάνει τα στάδια 2-7 για το δείγµα Α και αυτή που περιλαµβάνει τα 
στάδια 2-5 για το δείγµα Β και άρα θεωρείται ως η καθοριστική περίοδος του µηχανισµού 
εκχύλισης. Με βάση τα αποτελέσµατα, η εκχυλισιµότητα του Sb δεν ελέγχεται από το 
µηχανισµό της διάχυσης. 
 
Πίνακας 28: Τιµές παραµέτρων διερεύνησης του µηχανισµού εκχύλισης As και Sb από τα 

δοκίµια µονόλιθων τέλµατος Ολυµπιάδας-τσιµέντο (δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375) 
 

∆είγµα Α ∆είγµα Β 
As Sb As Sb 

α/α Περίοδος 
CFa-b rc Sdrc CFa-b rc Sdrc CFa-

b 
rc Sdrc CFa-b rc Sdrc 

1 Στάδια 2-7 3,2 0,59 0,12 1,4 0,35 0,12 1,9 0,32 0,08 1,3 0,33 0,09 
2 Στάδια 5-8 4,0 0,07 0,11 1,6 0,01 0,06 2,3 0,29 0,08 1,6 0,20 0,09 
3 Στάδια 4-7 3,9 0,31 0,10 1,5 0,10 0,11 2,0 0,12 0,06 1,3 0,20 0,09 
4 Στάδια 3-6 2,8 0,54 0,14 1,3 0,64 0,09 1,7 0,26 0,09 1,1 0,56 0,07 
5 Στάδια 2-5 2,3 0,84 0,04 1,1 0,52 0,11 1,7 0,48 0,03 1,0 0,42 0,09 
6 Στάδια 1-4 2,0 0,58 0,11 1,1 0,41 0,07 1,6 0,53 0,04 1,0 0,36 0,05 

 
Η µετρούµενη εκχυλίσιµη ποσότητα των εξεταζόµενων στοιχείων από τα δείγµατα 
µονόλιθων τέλµατος Ολυµπιάδας-τσιµέντο δίνεται στον Πίνακα 29. Τα αποτελέσµατα 
δίνονται σε mg/m2 καθώς και σε mg/kg, όπως υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη το βάρος 
των δειγµάτων. 
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Πίνακας 29: Αθροιστική εκχυλίσιµη ποσότητα στοιχείων από τα δείγµατα µονόλιθων 
τέλµατος Ολυµπιάδας-τσιµέντο (δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375) 

 
∆είγµα Α ∆είγµα Β Μέση τιµή 

Στοιχείο 
mg/m2 mg/m2 mg/kg 

As 6,33 4,03 5,18 0,17 
Ba ≤2,36 ≤2,69 ≤2,52 ≤0,08 
Cd ≤0,17 ≤0,17 ≤0,17 ≤0,01 
Cr 5,55 5,89 5,72 0,19 
Cu ≤0,67 ≤1,80 ≤1,24 ≤0,04 
Hg ≤0,42 ≤0,41 ≤0,42 ≤0,01 
Mo ≤2,09 ≤2,07 ≤2,08 ≤0,07 
Ni ≤1,68 ≤1,65 ≤1,66 ≤0,05 
Pb ≤2,30 ≤2,12 ≤2,21 ≤0,07 
Sb ≤2,77 ≤2,69 ≤2,73 ≤0,09 
Se ≤2,09 ≤2,07 ≤2,08 ≤0,07 
Zn ≤16,75 ≤16,53 ≤16,64 ≤0,55 
Cl- 6494,9 9524,3 8009,6 264,1 
F- 66,5 47,5 57,0 1,9 
SO4 7695,0 7698,4 7696,7 254,0 

 
Σηµειώνεται ότι σε επίπεδο Ε.Ε. δεν έχουν θεσπιστεί οριακές τιµές για την εκχυλισιµότητα 
µετάλλων από µονόλιθους. Σύµφωνα µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ, τα κράτη µέλη πρέπει να 
καθορίζουν κριτήρια ώστε τα συµπαγή απόβλητα να εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος που να ανταποκρίνεται στις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί για χώρους 
υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων. Από 
την ενδεικτική σύγκριση της εκχυλίσιµης ποσότητας των στοιχείων µε τα όρια που έχουν 
θεσπιστεί στην απόφαση 2003/33/ΕΚ για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών, µη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων προκύπτει ότι η διαλυτοποίηση 
των εξεταζόµενων στοιχείων από τα δείγµατα µονόλιθων τέλµατος Ολυµπιάδας-τσιµέντο µε 
βάση τη δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375 ικανοποιεί τα όρια για τα αδρανή απόβλητα (βλ. Πίνακα 26). 
Αξίζει να αναφερθεί ότι υπό τις συνθήκες της δοκιµής ΕΑ ΝΕΝ 7375 στα δείγµατα 
µονόλιθων ο αθροιστικός λόγος υγρού:στερεού αντιστοιχεί σε ~13 l/kg, σε σύγκριση µε το 
λόγο 10 l/kg της δοκιµής ΕΝ 12457.04. 
 
4.4 Σύνθετο δείγµα τελµάτων πορφύρη-σχιστόλιθου Σκουριών 
 
4.4.1 Χηµική ανάλυση 
 
Η χηµική ανάλυση του σύνθετου δείγµατος τελµάτων Σκουριών πραγµατοποιήθηκε εις 
διπλούν και τα αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 30.  
 

Πίνακας 30: Χηµική ανάλυση σύνθετου δείγµατος τελµάτων Σκουριών (%) 
 

∆είγµα As Ca Cd Cu Fe Mg Mn Ni Pb S Sb Zn 
Αδιάλυτο 
υπόλειµµα 

Α 0,0013 0,35 <0,0008 0,068 7,58 1,90 0,027 0,020 <0,01 0,05 <0,01 0,008 79,05 
Β 0,0008 0,38 <0,0008 0,074 7,56 2,00 0,027 0,019 <0,01 0,05 <0,01 0,008 79,14 

Μέση 
τιµή 

0,0011 0,37 <0,0008 0,071 7,57 1,95 0,027 0,020 <0,01 0,05 <0,01 0,008 79,10 

ΣΠ∆
1 41 7 - 8 0,3 5 1 4 - 3 - 0 0 
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Το 79% κ.β. του εξεταζόµενου δείγµατος συνίσταται σε αδιάλυτες στο βασιλικό νερό 
πυριτικές ενώσεις. Το δείγµα επίσης περιέχει Fe (7,6%), Mg (2%) και Ca (0,4%), ενώ η 
συγκέντρωση των άλλων εξεταζόµενων στοιχείων όπως As, Cd, Cu, Pb κλπ. ήταν πολύ 
µικρή.  
 
4.4.2 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας 
 
Τα αποτελέσµατα της στατικής δοκιµής ΑΒΑ του σύνθετου δείγµατος τελµάτων Σκουριών 
δίνονται στον Πίνακα 31. 
 
Πίνακας 31: Αποτελέσµατα στατικής δοκιµής ΑΒΑ σύνθετου δείγµατος τελµάτων Σκουριών 

 
Sολικό S (SO4) Sθειούχο AP NP NNP NP/ 

(%) kg CaCO3/t AP 

0,05 <0,01 0,05 1,63 8,38 6,76 5,16 

 
Η περιεκτικότητα του δείγµατος σε S µε τη µορφή θειούχων ενώσεων ήταν πολύ µικρή 
(0,05%) και το δυναµικό παραγωγής οξύτητας υπολογίστηκε σε 1,6 kg CaCO3/t. Η τιµή του 
δυναµικού εξουδετέρωσης βρέθηκε 8,4 kg CaCO3/t, υποδεικνύοντας ότι η περιεχόµενη 
αλκαλικότητα είναι µικρή. Με βάση τα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί στον Καναδά (βλ. 
Πίνακα 6), το εξεταζόµενο δείγµα µε λόγο NP/AP: 5,2 έχει µηδενική τάση παραγωγής 
οξύτητας.  
 
4.4.3 Πρότυπες δοκιµές έκπλυσης 
 
∆οκιµή ΕΝ 12457.02 
 
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των διαλυµάτων έκπλυσης σύµφωνα µε την δοκιµή 
ΕΝ 12457.02, δίνονται στον Πίνακα 32.  
 
Με βάση τα αποτελέσµατα, το διάλυµα έκπλυσης του σύνθετου δείγµατος τελµάτων 
Σκουριών µε απιονισµένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχε αλκαλικό pH: 7,9 και 
µικρή αγωγιµότητα 0,1 mS/cm.  
 
H συγκέντρωση όλων των εξεταζόµενων στοιχείων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, 
Se, Zn και των ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών ήταν µικρότερη από τα όρια που έχουν 
θεσπιστεί για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
 
∆οκιµή CEN/TS 14405 
 
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του διαλύµατος έκπλυσης που λήφθηκε για λόγο 
υγρού προς βάρος στερεού δείγµατος ίσο µε 0,1 l/kg, σύµφωνα µε την δοκιµή ανοδικής 
διήθησης CEN/TS 14405, δίνονται στον Πίνακα 33 (α). Στον ίδιο πίνακα δίνονται και τα όρια 
που έχουν θεσπισθεί µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ για τις διάφορες κατηγορίες χώρων 
υγειονοµικής ταφής αποβλήτων για το πρώτο έκπλυµα της δοκιµής διήθησης σε L/S = 0,1 
l/kg. 
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Πίνακας 32: Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.02 (L/S = 10 l/kg) σύνθετου δείγµατος 
τελµάτων Σκουριών – Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 

 
Όρια για χώρους υγ. ταφής*  

Παράµε-
τρος 

∆είγµα α 
SL2270 

∆είγµα β 
SL2271 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2300 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα β 
Μέσος 
όρος Αδρανών 

Μη 
επικίνδ. 

Επικίνδ. 

pHαρχ 6,72 6,72 6,72 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

7,5 7,5 7,5 

pHτελ. 7,80 7,92 6,66 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

120 110 11,4    
Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  

As 0,010 0,009 <0,005 0,0095 0,10 0,09 0,095 0,5 2 25 

Ba 0,026 0,023 <0,005 0,0245 0,26 0,23 0,245 20 100 300 

Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 

Cr σύνολο 0,002 0,003 <0,001 0,0025 0,02 0,03 0,025 0,5 10 70 

Cu 0,0231 0,039 <0,002 0,031 0,231 0,390 0,310 2 50 100 

Hg <0,001 <0,01 0,01 0,2 2 

Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 

Ni <0,004 <0,04 0,4 10 40 

Pb <0,005 <0,05 0,5 10 50 

Sb <0,005 <0,05 0,06 0,7 5 

Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 

Zn <0,04 <0,4 4 50 200 

Ιόντα Cl 17,7 21,3 10,6 19,5 177 213 195 800 15000 25000 

Ιόντα F 0,46 0,62 0,15 0,54 4,6 6,2 5,4 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

28,8 21,3 12,3 25,05 288 213 250,5 1000 20000 50000 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 

Πίνακας 33 (α): Αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 (L/S = 0,1 l/kg) σύνθετου 
δείγµατος  τελµάτων Σκουριών – Σύγκριση µε τα αντίστοιχα όρια  

 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

∆είγµα  ∆είγµα Ελέγχου 
Αδρανών Μη επικίνδ. Επικίνδ. Στοιχείο 

mg/l διαλύµατος mg/l 
As 0,026 <0,005 0,06 0,3 3 

Cd <0,0004 <0,0004 0,02 0,3 1,7 

Cr σύνολο 0,013 <0,001 0,1 2,5 15 

Cu 0,0063 <0,002 0,6 30 60 

Mo 0,055 <0,005 0,2 3,5 10 

Ni <0,004 <0,004 0,12 3 12 

Pb <0,005 <0,005 0,15 3 15 

Se <0,005 <0,005 0,04 0,2 3 

Zn <0,04 <0,040 1,2 15 60 

Ιόντα Cl 230,4 3,6 460 8500 15000 

Ιόντα F 1,65 0,0 2,5 40 120 

Θειικά ανιόντα 1267 <10 1500 7000 17000 

pH 8,97 7,50 - - - 

Αγωγιµ (mS/cm) 3,97 0,002 - - - 

*Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
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To διάλυµα έκπλυσης του δείγµατος τελµάτων Σκουριών για λόγο υγρού προς στερεό ίσο µε 
0,1 l/kg, σύµφωνα µε τη δοκιµή CEN/TS 14405 είχε αλκαλικό pH: 8,97 και αγωγιµότητα 
∼4,0 mS/cm. Η συγκέντρωση όλων των εξεταζόµενων στοιχείων ικανοποιεί τα όρια για 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405, η µεταβολή του pH και της 
αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος τελµάτων Σκουριών σε συνάρτηση µε 
το λόγο L/S παρουσιάζεται στο Σχήµα 13.  
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Σχήµα 13: Μεταβολή pH και αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος 
τέλµατος Σκουριών σε συνάρτηση µε το λόγο L/S (CEN/TS 14405) 

 
Το pH των διαλυµάτων έκπλυσης αυξήθηκε από pH: 9,0 στο πρώτο στάδιο της δοκιµής σε 
pH: 10,0 για αθροιστικό λόγο υγρού:στερεού L/S=10 l/kg. Για την ίδια περίοδο, η 
αγωγιµότητα των διαλυµάτων έκπλυσης µειώθηκε από 4 mS/cm σε 0,3 mS/cm. 
 
Η συγκέντρωση Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Se, Zn και των ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών 
ανιόντων στα διαλύµατα έκπλυσης της δοκιµής CEN/TS 14405 µειώθηκε µε την πρόοδο της 
δοκιµής και παρέµεινε χαµηλότερη από τα όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων και για µεγαλύτερες τιµές του λόγου L/S και µέχρι την τιµή των 10 l/kg. Αύξηση 
της διαλελυµένης συγκέντρωσης του As από 9 ppb σε 338 ppb παρατηρήθηκε στα διαλύµατα 
έκπλυσης µε pH> 9,5 για αθροιστικό λόγο υγρού:στερεού L/S>2 l/kg. Η συνολική ποσότητα 
των εξεταζόµενων στοιχείων που διαλυτοποιήθηκε από το δείγµα τελµάτων Σκουριών κατά 
τη δοκιµή CEN/TS 14405 δίνεται στον Πίνακα 33 (β). Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε 
αυτά της κινητικής δοκιµής µε εφαρµογή κύκλων υγρασίας/ξηρασίας στην παράγραφο 4.4.4. 
 
Πίνακας 33 (β): Αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης στοιχείων (mg/kg) από το δείγµα 

τελµάτων Σκουριών κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405 
 

Στοι-
χείο 

As Cd Cr Cu Mo Ni Pb Se Zn Cl- F- SO4 

Τιµή 1,40 <0,004 0,02 0,16 0,08 <0,04 <0,05 <0,05 <0,4 213,6 5,3 401,0 
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4.4.4 Κινητική δοκιµή στη στήλη 
 
Ο αθροιστικός όγκος των συλλεγόµενων στραγγισµάτων από τη στήλη του δείγµατος 
τέλµατος Σκουριών σε συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο Σχήµα 14 (α). Ο ρυθµός 
παραγωγής στραγγισµάτων σε συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο Σχήµα 14 (β). 
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Σχήµα 14: (α) Αθροιστικός όγκος στραγγισµάτων και (β) ρυθµός παραγωγής στραγγισµάτων 

σε συνάρτηση µε το χρόνο στη στήλη του δείγµατος τελµάτων Σκουριών 
 
Ο συνολικός όγκος των στραγγισµάτων που συλλέχθηκε από τη στήλη του δείγµατος 
τελµάτων Σκουριών µετά από 430 ηµέρες της κινητικής δοκιµής ανήλθε σε 2,4 l/kg. Ο 
ρυθµός κατείσδυσης του νερού στο δείγµα τελµάτων Σκουριών ήταν της τάξης των 60 
ml/ηµέρα για περίοδο 300 ηµερών. Η εφαρµογή πιο έντονου ξηρού κύκλου στα επόµενα 
στάδια της δοκιµής οδήγησε στην αύξηση του ρυθµού παραγωγής στραγγισµάτων µέχρι και 
120 ml/ηµέρα. Με βάση το ρυθµό παραγωγής στραγγισµάτων, η µέση τιµή της 
υδροπερατότητας του δείγµατος τελµάτων στη στήλη υπολογίστηκε σε 10-7 m/sec.  
 
Η µεταβολή του pH και της αγωγιµότητας στην απορροή του δείγµατος τελµάτων Σκουριών 
στη στήλη σε συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο Σχήµα 15. Στο ίδιο Σχήµα τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται και σε συνάρτηση µε το λόγο του όγκου των παραγόµενων 
στραγγισµάτων ανά µάζα υλικού. 
 
Τα διαλύµατα απορροής που συλλέχθηκαν από το δείγµα τέλµατος Σκουριών κατά τη δοκιµή 
στη στήλη είχαν αλκαλικό pH: 8,6-9,3. Η αγωγιµότητα του παραγόµενου διαλύµατος κατά 
τον πρώτο κύκλο ήταν 1,8 mS/cm και µειώθηκε σε 0,45 mS/cm µετά από 270 ηµέρες 
δοκιµής. Στα επόµενα στάδια, η εφαρµογή έντονου ξηρού κύκλου οδήγησε στην παραγωγή 
στραγγισµάτων µε αυξηµένη αγωγιµότητα, δηλ. 2,1 mS/cm, η οποία µειώθηκε σε 1,3 mS/cm 
στον τελευταίο κύκλο της δοκιµής. Η αλκαλικότητα των διαλυµάτων κυµάνθηκε από 105 έως 
330 mg CaCO3/l. Η συγκέντρωση των µετάλλων και θειικών στα διαλύµατα απορροής 
δίνεται στον Πίνακα 34. 
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Σχήµα 15: Μεταβολή pH και αγωγιµότητας του διαλύµατος απορροής του τέλµατος 
Σκουριών στη στήλη σε συνάρτηση µε το χρόνο και το λόγο υγρού:στερεού 

 
Πίνακας 34: Ποιότητα στραγγισµάτων του δείγµατος τέλµατος Σκουριών κατά την δοκιµή 

στη στήλη (ανάλυση σε mg/l) 
 

Παράµετρος As Ca Cd Cu Fe Mg Mn Ni Pb Zn SO4 

Εύρος τιµών 
0,012-
0,060 

18,6-
154,0 

<0,0004-
0,0026 

<0,002-
0,007 

<0,2 
1,8-
50,0 

<0,1 <0,004 <0,005 <0,04 
13-
917 

Όρια απόρριψης 
στους υδάτινους 
αποδέκτες [15] 

0,5 - 0,02 0,5 15 - 2,0 2,0 0,1 2,0 - 

Όρια πόσιµου 
νερού [16] 

0,01 - 0,005 2 0,2 - 0,05 0,02 0,01  250 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα, η συγκέντρωση των εξεταζόµενων στοιχείων As, Cd, Cu, Fe, 
Mn, Ni, Pb και Zn στα διαλύµατα απορροής του δείγµατος τέλµατος Σκουριών ήταν µικρή 
και ικανοποιεί τα όρια απόρριψης υγρών αποβλήτων. Περαιτέρω, η συγκέντρωση των Cd, 
Cu, Fe, Ni, Pb και Zn ήταν σε συµφωνία και µε τα όρια πόσιµου νερού. Η συγκέντρωση των 
θειικών βρέθηκε 748 mg/l κατά την πρώτη έκπλυση του δείγµατος αλλά µειώθηκε σε τιµές 
<50 mg/l στα επόµενα στάδια και µέχρι 270 ηµέρες δοκιµής. Η διαβροχή του υλικού µετά 
από µια παρατεταµένη περίοδο ξηρών συνθηκών οδήγησε στην παραγωγή στραγγισµάτων µε 
αυξηµένη συγκέντρωση θειικών (917 mg/l). Υψηλότερες ήταν επίσης οι συγκεντρώσεις σε 
Ca και Mg, υποδεικνύοντας ότι η οξείδωση του περιεχόµενου θείου σε θειικά και η 
συνακόλουθη εξουδετέρωση της παραγόµενης οξύτητας είναι µια ενεργή διαδικασία στο 
εξεταζόµενο υλικό τελµάτων υπό τις συνθήκες της κινητικής δοκιµής στη στήλη. 
 
Η αθροιστική ποσότητα As και θειικών που διαλυτοποιήθηκε κατά τη δοκιµή στη στήλη σε 
συνάρτηση µε το λόγο υγρού:στερεού παρουσιάζεται στο Σχήµα 16 (α)-(β). Στο ίδιο Σχήµα 
παρουσιάζονται για λόγους σύγκρισης και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των δοκιµών ΕΝ 
12457.02 και CEN/TS 14405.   
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Σχήµα 16: Αθροιστική ποσότητα (α) As και (β) SO4 που διαλυτοποιήθηκε από το δείγµα 
τέλµατος Σκουριών κατά τη δοκιµή στη στήλη σε συνάρτηση µε το λόγο υγρού:στερεού. 

Σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών ΕΝ 12457.02 και CEN/TS 14405 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα, η ποσότητα του As που διαλυτοποιήθηκε από το δείγµα σύνθετου 
τέλµατος Σκουριών κατά τη δοκιµή στη στήλη και για αθροιστικό λόγο υγρού:στερεού 2,4 
l/kg ανέρχεται σε 0,08 mg/kg και είναι µικρότερη της αντίστοιχης που βρέθηκε κατά τη 
δοκιµή CEN/TS 14405, δηλ. ∼0,4 mg/kg. Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση 
του ρυθµού διαλυτοποίησης As κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405 για λόγο υγρού:στερεού >1 
l/kg πιθανά λόγω αύξησης του pH του διαλύµατος έκπλυσης σε pH >9,5. Σηµειώνεται ότι το 
φαινόµενο αυτό είχε παρατηρηθεί και στο δείγµα τέλµατος σχιστόλιθου Σκουριών που 
εξετάστηκε το 2005 [18]. Αντίθετα υπό τις συνθήκες της δοκιµής στη στήλη µε εφαρµογή 
κύκλων υγρασίας/ξηρασίας (pH: 8,6–9,3), οι οποίες και προσοµοιώνουν καλύτερα τις 
πραγµατικές συνθήκες απόθεσης του υλικού, παρατηρήθηκε µείωση στη διαλελυµένη 
συγκέντρωση του στοιχείου µε την πρόοδο της δοκιµής. Με βάση το ρυθµό διαλυτοποίησης 
του As από το δείγµα τέλµατος υπό τις συνθήκες της δοκιµής στη στήλη, η συνολική 
ποσότητα διαλυτοποίησης για λόγο L/S 10 l/kg εκτιµάται ότι είναι σύµφωνη µε αυτή της 
δοκιµής ΕΝ 12457.02 (0,1 mg/kg) και ενδεικτικά σηµειώνεται ότι ικανοποιεί τα κριτήρια που 
έχουν θεσπιστεί µε βάση την απόφαση 2003/33/ΕΚ για τα αδρανή απόβλητα.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη το Σχήµα 16(β), οι συνθήκες της δοκιµής στη στήλη µε εφαρµογή 
κύκλων υγρασίας/ξηρασίας ευνόησαν τη διαλυτοποίηση των θειικών σε σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 και ΕΝ 12457.02. Η συνολική ποσότητα θειικών 
που διαλυτοποιήθηκε µετά από 430 ηµέρες δοκιµής και για λόγο υγρού:στερεού 2,4 l/kg 
ανέρχεται σε 549 mg/kg και αντιστοιχεί στο 37% της ολικής συγκέντρωσης του στοιχείου. 
 
4.5 Στείρα Σκουριών 
 
4.5.1 Χηµική ανάλυση 
 
Η χηµική ανάλυση του δείγµατος στείρων Σκουριών πραγµατοποιήθηκε εις διπλούν και τα 
αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 35. Όπως προκύπτει τα αποτελέσµατα ήταν 
επαναλήψιµα και η σχετική ποσοστιαία διαφορά των µετρήσεων υπολογίστηκε 1-6%. 
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Πίνακας 35: Χηµική ανάλυση δείγµατος στείρων Σκουριών (%) 
 

∆είγµα As Ca Cd Cr Cu Fe Mg Mn Ni Pb S Sb Zn 
Αδιάλυτο 
υπόλειµµα 

Α 0,001 0,59 <0,0004 0,05 0,19 4,33 3,59 0,04 0,04 <0,005 0,59 <0,007 0,01 71,65 
Β 0,001 0,57 <0,0004 0,04 0,19 4,30 3,38 0,03 0,04 <0,005 0,58 <0,007 0,01 73,27 

Μέση 
τιµή 

0,001 0,58 <0,0004 0,05 0,19 4,32 3,49 0,04 0,04 <0,005 0,58 <0,007 0,01 72,46 

ΣΠ∆ 6 5 - 1 1 1 6 4 1 - 1 - 2 2 

 
Το εξεταζόµενο δείγµα συνίσταται κυρίως σε αδιάλυτες στο βασιλικό νερό πυριτικές ενώσεις 
(72,5%). Το δείγµα περιέχει επίσης Fe (4,3%), Mg (3,5%), S (0,58%), Ca (0,58%) και 
ακολουθούν Cu (0,19%), Cr (0,05%), Mn, Ni (0,04%) και Zn (0,01%). H συγκέντρωση του 
As ήταν 10 mg/kg, ενώ αυτή του Cd, Pb και Sb βρέθηκε κάτω από το όριο ανίχνευσης. 
 
4.5.2 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας 
 
Τα αποτελέσµατα της δοκιµής ΑΒΑ του δείγµατος στείρων Σκουριών δίνονται στον Πίνακα 
36. 
 

Πίνακας 36: Αποτελέσµατα στατικής δοκιµής ABA δείγµατος στείρων Σκουριών 
 

Sολικό S (SO4) Sθειούχο AP NP NNP NP/ pH 

(%) kg CaCO3/t AP πολφού 

0,58 0,06 0,53 16,48 12,14 -4,35 0,74 7,44 

 
Το εξεταζόµενο δείγµα περιέχει S µε τη µορφή θειούχων ενώσεων σε ποσοστό 0,5% και το 
δυναµικό παραγωγής οξύτητας υπολογίστηκε σε 16,5 kg CaCO3/t. Η τιµή του δυναµικού 
εξουδετέρωσης του δείγµατος βρέθηκε 12,1 kg CaCO3/t και εποµένως το καθαρό δυναµικό 
εξουδετέρωσης του δείγµατος (NNP) έχει αρνητική τιµή -4,4 kg CaCO3/t. Με βάση τα 
κριτήρια της δοκιµής ΑΒΑ που έχουν αναπτυχθεί στον Καναδά, το δείγµα µε λόγο NP/AP: 
0,7 χαρακτηρίζεται από τάση παραγωγής οξύτητας. 
 
4.5.3 Πρότυπες δοκιµές έκπλυσης 
 
∆οκιµή ΕΝ 12457.04 
 
Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των διαλυµάτων έκπλυσης του δείγµατος στείρων 
Σκουριών, σύµφωνα µε την δοκιµή ΕΝ 12457.04, δίνονται στον Πίνακα 37.  

 
Με βάση τα αποτελέσµατα, η εκχυλισιµότητα όλων των στοιχείων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn καθώς και των ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών είναι µικρότερη 
των ορίων για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  

 
∆οκιµή CEN/TS 14405 
 
Η χηµική ανάλυση του διαλύµατος έκπλυσης που λήφθηκε από το δείγµα στείρων Σκουριών 
για λόγο υγρού προς στερεό ίσο µε 0,1 l/kg, σύµφωνα µε τη δοκιµή ανοδικής διήθησης 
CEN/TS 14405 δίνεται στον Πίνακα 38 (α).  
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Πίνακας 37: Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.04 (L/S = 10 l/kg) δείγµατος στείρων 
Σκουριών – Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 

Όρια για χώρους υγ. ταφής*  
Στοιχείο ∆είγµα α ∆είγµα β 

∆είγµα 
ελέγχου 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα α ∆είγµα β 
Μέσος 
όρος Αδρανών 

Μη 
επικίνδ. 

Επικίνδ. 

pHαρχ 6,7 6,7 6,7 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

4,3 4,3 4,3 

pHτελ. 8,08 8,19 7,2 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

282 280 20,8    
 mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,013 0,012 <0,005 0,0125 0,13 0,12 0,125 0,5 2 25 

Ba 0,033 0,029 <0,010 0,031 0,33 0,29 0,31 20 100 300 

Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 

Cr σύνολο 0,001 0,001 0,002 0,001 0,01 0,01 0,01 0,5 10 70 

Cu 0,0059 0,009 <0,002 0,0075 0,059 0,09 0,075 2 50 100 

Hg <0,001 <0,01 0,01 0,2 2 

Mo 0,036 0,039 <0,005 0,038 0,36 0,39 0,38 0,5 10 30 

Ni <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,04 <0,04 <0,04 0,4 10 40 

Pb <0,005 <0,05 0,5 10 50 

Sb <0,005 <0,05 0,06 0,7 5 

Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 

Zn <0,040 <0,40 4 50 200 

Ιόντα Cl 3,6 5,3 3,5 4,4 36 53 44 800 15000 25000 

Ιόντα F 0,83 0,68 0,03 0,76 8,3 6,8 7,6 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

83 84 <10 835 830 840 835 1000 20000 50000 

*  Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 

Πίνακας 38 (α): Αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 (L/S = 0,1 l/kg) δείγµατος 
στείρων Σκουριών – Σύγκριση µε τα αντίστοιχα όρια 

Όρια για χώρους υγ. ταφής* 
∆είγµα  ∆είγµα Ελέγχου 

Αδρανών Μη επικίνδ. Επικίνδ. Στοιχείο 
mg/l διαλύµατος mg/l 

As 0,014 <0,005 0,06 0,3 3 

Ba 0,298 <0,010 4 20 60 

Cd <0,0004 <0,0004 0,02 0,3 1,7 

Cr σύνολο 0,017 <0,001 0,1 2,5 15 

Cu 0,0028 <0,002 0,6 30 60 

Hg <0,001 <0,001 0,002 0,03 0,3 

Mo 0,082 <0,005 0,2 3,5 10 

Ni 0,042 <0,004 0,12 3 12 

Pb <0,005 <0,005 0,15 3 15 

Sb 0,005 <0,005 0,1 0,15 1 

Se <0,005 <0,005 0,04 0,2 3 

Zn <0,04 <0,04 1,2 15 60 

Ιόντα Cl 70,9 3,6 460 8500 15000 

Ιόντα F 1,4 0,0 2,5 40 120 

Θειικά ανιόντα 2178 <10 1500 7000 17000 

pH 8,44 6,30 - - - 

Αγωγιµ (mS/cm) 3,88 0,002 - - - 
* Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
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Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής, το διάλυµα που παράχθηκε από το εξεταζόµενο 
δείγµα για λόγο L/S:0,1 l/kg, είχε αλκαλικό pH: 8,4 και σχετικά αυξηµένη αγωγιµότητα 3,9 
mS/cm. Σε συµφωνία µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.04, η συγκέντρωση των στοιχείων As, Ba, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn καθώς και των ιόντων χλωρίου και φθορίου στο διάλυµα 
έκπλυσης είναι µικρότερη των ορίων για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση των θειικών ήταν µεγαλύτερη από το όριο των 
αδρανών αποβλήτων, ενώ ικανοποιεί τα όρια για τα µη επικίνδυνα απόβλητα. 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405, η µεταβολή του pH και της 
αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος στείρων Σκουριών σε συνάρτηση µε 
το λόγο L/S παρουσιάζεται στο Σχήµα 17 (α).  
 
To pH των διαλυµάτων έκπλυσης του δείγµατος στείρων αυξήθηκε µε την πρόοδο της 
δοκιµής από pH: 8,4 (L/S: 0,1 l/kg) σε pH: 9,4 στο τελευταίο στάδιο (L/S: 10 l/kg). Για το 
ίδιο διάστηµα, η αγωγιµότητα µειώθηκε από 3,9 σε 0,4 mS/cm. 
 
Η συγκέντρωση των εξεταζόµενων στοιχείων στα διαλύµατα έκπλυσης ήταν µικρή, όπως 
παρατηρήθηκε και στο πρώτο έκπλυµα της δοκιµής. Η συγκέντρωση των θειικών ιόντων 
µειώθηκε σταδιακά από ∼ 2g/l (L/S: 0,1 l/kg) σε µόλις 29 mg/l στο τελευταίο στάδιο (L/S: 10 
l/kg). Η συνολική ποσότητα των θειικών ιόντων που διαλυτοποιήθηκε κατά τη δοκιµή 
CEN/TS 14405 παρουσιάζεται στο Σχήµα 17 (β). Στο ίδιο σχήµα παρουσιάζεται επίσης η 
ποσότητα των θειικών ιόντων που εκχυλίστηκε σύµφωνα µε τη δοκιµή ΕΝ 12457.04 (L/S: 10 
l/kg), καθώς και η ολική συγκέντρωσή τους στο δείγµα. 
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Σχήµα 17: (α) Μεταβολή pH και αγωγιµότητας και (β) Αθροιστική ποσότητα 
διαλυτοποίησης SO4 στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος στείρων Σκουριών σε 

συνάρτηση µε το λόγο L/S (CEN/TS 14405) 
 
Όπως προκύπτει τα αποτελέσµατα της δοκιµής στη στήλη όσον αφορά στη διαλυτοποίηση 
των θειικών ιόντων είναι σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.04, 
γεγονός που υποδεικνύει ότι υπό τις συνθήκες της δοκιµής στη στήλη έλαβε χώρα κυρίως 
διαλυτοποίηση των θειικών ιόντων που προϋπήρχαν στο δείγµα. Η συνολική ποσότητα των 
εξεταζόµενων στοιχείων που διαλυτοποιήθηκε από το δείγµα στείρων Σκουριών δίνεται στον 
Πίνακα 38 (β). 
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Πίνακας 38 (β): Αθροιστική ποσότητα διαλυτοποίησης στοιχείων (mg/kg) από το δείγµα 
στείρων Σκουριών κατά τη δοκιµή CEN/TS 14405 

 
Στοι-
χείο 

As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cl- F- SO4 

Τιµή 0,80 0,5 <0,004 0,01 0,14 <0,01 0,26 0,06 <0,05 0,09 <0,05 <0,4 22,6 11,2 949 

 
4.5.4 Πρότυπη κινητική δοκιµή σε κελί υγρασίας ASTM D5744-96 
 
Η περίοδος λειτουργίας της κινητικής δοκιµής ανήλθε σε 40 εβδοµάδες. Κατά την περίοδο 
αυτή, η σχετική υγρασία του αέρα στο κελί κυµάνθηκε από 24,8-51,4% στο τέλος του ξηρού 
κύκλου, ενώ η τιµή της σχετικής υγρασίας ήταν µεγαλύτερη από 95% στο τέλος του υγρού 
κύκλου.  
 
Ποιότητα διαλυµάτων απορροής 
 
Η µεταβολή του pH και της αγωγιµότητας στα διαλύµατα έκπλυσης του δείγµατος στείρων 
Σκουριών κατά τη δοκιµή στο κελί υγρασίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 18. 
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Σχήµα 18: Μεταβολή pH και αγωγιµότητας του διαλύµατος απορροής του δειγµάτων 
στείρων Σκουριών στο κελί υγρασίας σε συνάρτηση µε το χρόνο  

 
Το δείγµα στείρων Σκουριών παρήγαγε στραγγίσµατα µε αλκαλικό pH: 7,5-8,5 καθόλη την 
περίοδο παρακολούθησης των 40 εβδοµάδων. Η αγωγιµότητα των διαλυµάτων απορροής 
ήταν 3,8 mS/cm κατά την αρχική έκπλυση του δείγµατος και στη συνέχεια µειώθηκε και 
σταθεροποιήθηκε σε τιµές της τάξης των 0,2 mS/cm. Οι µετρήσεις αλκαλικότητας/οξύτητας 
στα διαλύµατα απορροής του δείγµατος στείρων έδειξαν ότι το δείγµα παρήγαγε καθαρά 
αλκαλική απορροή µε µηδενική οξύτητα. Η αλκαλικότητα των διαλυµάτων απορροής 
κυµάνθηκε από 33 έως 112,5 mg CaCO3/l και αποδίδεται κύρια στη διαλυτοποίηση των 
ανθρακικών (ασβεστίτης) που περιέχονται στο δείγµα στείρων Σκουριών. Η µεγαλύτερη τιµή 
της αλκαλικότητας βρέθηκε στο πρώτο έκπλυµα του δείγµατος. 
 
Όσον αφορά στη διαλυτοποίηση θειικών από το εξεταζόµενο δείγµα στείρων Σκουριών, 
υψηλή συγκέντρωση θειικών ιόντων, δηλ. ~2,5 g/l βρέθηκε στο πρώτο έκπλυµα της δοκιµής 
και αποδίδεται στην προηγούµενη οξείδωση του περιεχόµενου θείου. Στα επόµενα στάδια της 
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δοκιµής, η συγκέντρωση των θειικών µειώθηκε σηµαντικά σε τιµές µέχρι και <10 mg/l. O 
ρυθµός παραγωγής θειικών, εκφρασµένος σε mg SO4/kg, εβδ. από το εξεταζόµενο δείγµα σε 
συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο Σχήµα 19. Στο ίδιο Σχήµα παρουσιάζεται και ο 
ρυθµός παραγωγής αλκαλικότητας εκφρασµένος σε mg CaCO3/kg, εβδ., όπως 
προσδιορίστηκε µε βάση τις µετρήσεις αλκαλικότητας στα διαλύµατα απορροής.  
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Σχήµα 19: Ρυθµός παραγωγής θειικών και αλκαλικότητας από το δείγµα στείρων σε 
συνάρτηση µε το χρόνο κατά την δοκιµή στο κελί υγρασίας 

 
Μετά τα αρχικά στάδια της κινητικής δοκιµής στο κελί υγρασίας που συνοδεύτηκαν από την 
έκπλυση των προϋπαρχόντων προϊόντων οξείδωσης-εξουδετέρωσης, ο ρυθµός παραγωγής 
θειικών από το δείγµα στείρων Σκουριών κυµάνθηκε από <4,6 mg SO4/kg, εβδ. έως 18,3 mg 
SO4/kg, εβδ. Η συγκέντρωση των θειικών ανιόντων στα διαλύµατα απορροής ήταν µικρότερη 
από το όριο ανίχνευσης (<10 mg/l) την περίοδο 20-30 εβδοµάδες, όπου οι συνθήκες της 
δοκιµής ήταν πιο ήπιες λόγω της µη διοχέτευσης υγρού/ξηρού αέρα στο υλικό. Με βάση την 
κατηγοριοποίηση του ρυθµού οξείδωσης των θειούχων µεταλλευτικών απορριµµάτων, όπως 
παρουσιάστηκε από τον Li [19], το δείγµα στείρων χαρακτηρίζεται από πολύ µικρό έως 
µικρό ρυθµό οξείδωσης του περιεχόµενου θείου. Αυτό άλλωστε αναµενόταν λόγω της µικρής 
περιεκτικότητας S (0,58%) του δείγµατος στείρων Σκουριών. Σηµειώνεται ότι ο ρυθµός 
παραγωγής θειικών από δείγµατα µε µικρή περιεκτικότητα σε θείο, δηλ. S<1% είναι συνήθως 
µικρός (10-100 mg SO4/kg, εβδ.) και πολύ µικρός (1-10 mg SO4/kg, εβδ.) ενώ σπανιότερα ο 
ρυθµός αυτός αυξάνεται στην περιοχή 100-500 mg SO4/kg, εβδ. ή µειώνεται κάτω από 1 mg 
SO4/kg, εβδ.  

 
Ο ρυθµός παραγωγής αλκαλικότητας από το δείγµα στείρων κυµάνθηκε από 16,0 mg 
CaCO3/kg, εβδ. έως 41,3 mg CaCO3/kg, εβδ. Καθόλη τη διάρκεια της δοκιµής, ο ρυθµός 
παραγωγής αλκαλικότητας παρέµεινε µεγαλύτερος του ρυθµού παραγωγής θειικών 
υποδεικνύοντας ότι κατά την έκπλυση του υλικού µε απιονισµένο νερό πιθανά λαµβάνει 
χώρα διαλυτοποίηση των ανθρακικών σε ποσότητα µεγαλύτερη της απαιτούµενης για την 
εξουδετέρωση της παραγόµενης οξύτητας.  
 
Με βάση τη συγκέντρωση των θειικών στα διαλύµατα απορροής, η συνολική ποσότητα θείου 
που διαλυτοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δοµικής υπολογίστηκε σε S: 0,04% και 
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αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,6% της συνολικά περιεχόµενης ποσότητας (S: 0,58%). Σηµειώνεται 
ότι η ποσότητα αυτή παραµένει µικρότερη του ποσοστού θείου µε τη µορφή θειικών ενώσεων 
που προσδιορίστηκε αρχικά στο δείγµα, δηλ. 0,06% (βλ. Πίνακα 36). Η αλκαλικότητα που 
παρήχθηκε υπολογίστηκε σε 1,13 kg CaCO3/t και αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,3% της συνολικά 
περιεχόµενης ποσότητας (12,14 kg CaCO3/t). Λαµβάνοντας υπόψη το ρυθµό παραγωγής 
αλκαλικότητας του δείγµατος στείρων υπό τις συνθήκες της δοκιµής στο κελί υγρασίας, 
υπολογίστηκε ότι θα απαιτούνταν 5 χρόνια περίπου για την κατανάλωση της συνολικά 
περιεχόµενης αλκαλικότητας του δείγµατος, οπότε δεν κρίθηκε σκόπιµη η περαιτέρω 
συνέχιση της δοκιµής.  
 
Όσον αφορά στην εκχυλισιµότητα των µετάλλων από το δείγµα στείρων, η συγκέντρωση των 
εξεταζόµενων στοιχείων στα διαλύµατα απορροής δίνεται στον Πίνακα 39. 

 
Πίνακας 39: Ποιότητα στραγγισµάτων του δείγµατος στείρων Σκουριών κατά την δοκιµή στο 

κελί υγρασίας (ανάλυση σε mg/l) 
 

Παράµετρος As Ca Cd Cu Fe Mg Mn Ni Pb Zn SO4 

Εύρος τιµών  
<0,005-
0,013 

8,2-
458 

<0,0004 
-0,33 

<0,002-
0,127 

<0,2 
2,5-
269 

<0,1-
0,96 

<0,004-
0,2 

<0,005 
<0,04-
0,38 

<10-
2456 

Όρια απόρριψης 
στους υδάτινους 
αποδέκτες [15] 

0,5 - 0,02 0,5 15 - 2,0 2,0 0,1 2,0 - 

Όρια πόσιµου 
νερού [16] 

0,01 - 0,005 2 0,2 - 0,05 0,02 0,01  250 

 
Με βάση τα αποτελέσµατα, υψηλότερες συγκεντρώσεις στοιχείων όπως Cd, Cu, Mn, Ni, Zn 
παρατηρήθηκαν στο πρώτο έκπλυµα της δοκιµής. Στα επόµενα στάδια, η συγκέντρωση όλων 
των εξεταζόµενων στοιχείων ήταν µικρή και ικανοποιεί τα ισχύοντα όρια απόρριψης υγρών 
αποβλήτων καθώς και τα αυστηρά όρια πόσιµου νερού. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε 
συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών ΕΝ 12457.04 και CEN/TS 14405 που έδειξαν 
ότι σε συνθήκες αλκαλικού pH, η εκχυλισιµότητα των στοιχείων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, 
Ni, Pb, Sb, Se, Zn είναι µικρή και ικανοποιεί τα όρια για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. 
 
Χαρακτηρισµός στερεού υπολείµµατος 
 
Η υγρασία του στερεού υπολείµµατος της δοκιµής στο κελί υγρασίας προσδιορίστηκε 4,3% 
σε σύγκριση µε 3,3% του αρχικού δείγµατος. ∆εδοµένης της µικρής διαλυτοποίησης 
µετάλλων και θειικών κατά τη διάρκεια της δοκιµής, η απώλεια βάρους του υλικού ήταν 
πολύ µικρή, δηλ. 1%. Σε συµφωνία µε τη διαδικασία που περιγράφεται στη δοκιµή ASTM 
D5744-96, µε βάση τη χηµική ανάλυση του στερεού υπολείµµατος της κινητικής δοκιµής του 
δείγµατος στείρων Σκουριών και τη σύσταση των διαλυµάτων απορροής που συλλέχθηκαν 
από το κελί υγρασίας υπολογίστηκε η αρχική συγκέντρωση των περιεχόµενων στοιχείων στο 
δείγµα στείρων και συγκρίθηκε µε τη µετρούµενη συγκέντρωση στο αρχικό δείγµα (βλ. 
εξίσωση 14). Τα αποτελέσµατα για τα κύρια στοιχεία που διαλυτοποιήθηκαν από το δείγµα 
στείρων κατά τη δοκιµή στο κελί υγρασίας, δηλ. Ca, Cu, Mg, SO4 δίνονται στον Πίνακα 40.  
 
Με βάση τα αποτελέσµατα, η υπολογιζόµενη αρχική συγκέντρωση των εξεταζόµενων 
στοιχείων διαφέρει λιγότερο από 10% σε σύγκριση µε την ανάλυση του αρχικού δείγµατος 
και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πρότυπης δοκιµής ASTM D5744-96. 
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Πίνακας 40: Ισοζύγιο µάζας S και µετάλλων στο δείγµα στείρων Σκουριών που υποβλήθηκε 
στην κινητική δοκιµή στο κελί υγρασίας 

 
Παράµετρος Ca Cu Mg S 

Συγκέντρωση στο αρχικό δείγµα, Α (mg/kg) 5795,0 1858,3 34864,8 5830,0 

Ποσότητα που διαλυτοποιήθηκε κατά τη 
δοκιµή στο κελί υγρασίας (mg) 

421,9 0,1 179,6 386,1 

Ποσότητα στο στερεό υπόλειµµα (mg) 5022,8 1751,2 33951,3 5003,3 

Υπολογιζόµενη αρχική συγκέντρωση 
στοιχείου, Ch (mg/kg) 

5444,7 1751,3 34130,9 5389,4 

Σχετική ποσοστιαίa διαφορά (A-Ch)x100/A (%) 6,1 5,8 2,1 7,6 

 
Τα αποτελέσµατα των δοκιµών ΑΒΑ και NAG στο στερεό υπόλειµµα του δείγµατος στείρων 
Σκουριών δίνονται στον Πίνακα 41 και Πίνακα 42 αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 41: Αποτελέσµατα δοκιµής ΑΒΑ στο στερεό υπόλειµµα της δοκιµής στο κελί 

υγρασίας του δείγµατος στείρων Σκουριών 
 

Sολικό S (SO4) Sθειούχο AP NP NNP NP/ 

(%) kg CaCO3/t AP 

0,50 0,05 0,45 14,03 9,75 -4,29 0,7 

 
Πίνακας 42: Αποτελέσµατα δοκιµής NAG στο στερεό υπόλειµµα της δοκιµής στο κελί 

υγρασίας του δείγµατος στείρων Σκουριών 
 

NAGpH:4,5 NAGpH:7,0 α/α NAGpH 

kg H2SO4/t 

1 3,93 0,29 1,76 

2 4,05 0,20 1,57 

Μέση τιµή 3,99 0,25 1,66 

 
∆εδοµένης της µικρής διαλυτοποίησης των θειικών ιόντων από το δείγµα στείρων κατά τη 
διάρκεια της δοκιµής στο κελί υγρασίας, το στερεό υπόλειµµα έχει ελαφρά µικρότερη 
περιεκτικότητα σε θείο, δηλ. 0,50% σε σύγκριση µε 0,58% του αρχικού δείγµατος και το 
δυναµικό παραγωγής οξύτητας υπολογίστηκε σε 14,0 kg CaCO3/t. Η τιµή του δυναµικού 
εξουδετέρωσης του στερεού υπολείµµατος βρέθηκε 9,75 kg CaCO3/t σε σύγκριση µε 12,1 kg 
CaCO3/t του αρχικού δείγµατος στείρων και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης έχει 
αρνητική τιµή -4,3 kg CaCO3/t. Με βάση τα κριτήρια της δοκιµής ΑΒΑ, το στερεό 
υπόλειµµα, όπως και το αρχικό δείγµα στείρων, χαρακτηρίζεται από τάση παραγωγής 
οξύτητας. 
 
Τα αποτελέσµατα της δοκιµής NAG ήταν σε συµφωνία µε τη δοκιµή ΑΒΑ. Το στερεό 
υπόλειµµα του δείγµατος στείρων έχει NAGpH: 4,0<4,5 και NAGpH:4,5: 0,25< 5 kg H2SO4/t 
και εποµένως χαρακτηρίζεται ως υλικό µε µικρό δυναµικό παραγωγής οξύτητας. Σηµειώνεται 
ότι η τιµή του NAGpH:4,5 συνδέεται µε την οξύτητα λόγω της παρουσίας υδρογονοκατιόντων, 
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Fe και Al. Η διαφορά µεταξύ των τιµών NAGpH:4,5 και NAGpH:7,0 συνδέεται µε την οξύτητα 
λόγω της παρουσίας διαλελυµένων µετάλλων όπως Cu, Zn. 
 
Συµπερασµατικά αναφέρεται ότι το εξεταζόµενο δείγµα στείρων Σκουριών χαρακτηρίζεται 
από µικρή τάση παραγωγής οξύτητας. Η παραγωγή αλκαλικής απορροής για το χρονικό 
διάστηµα των 40 εβδοµάδων της κινητικής δοκιµής στο κελί υγρασίας υποδεικνύει ότι 
υπάρχει µια χρονική υστέρηση στην έναρξη παραγωγής οξύτητας από το υλικό. Περαιτέρω, η 
µικρή τιµή του NAGpH:4,5 (0,25 kg H2SO4/t) υποδεικνύει ότι η οξύτητα που παράγεται από το 
δείγµα στείρων είναι περιορισµένη, πιθανά λόγω της παρουσίας θείου µε τη µορφή 
χαλκοπυρίτη, ο οποίος παρουσιάζει χαµηλό ρυθµό οξείδωσης σε σύγκριση µε το 
σιδηροπυρίτη.  
 
4.6 Εδαφικά δείγµατα 
 
4.6.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας 
 
Τα αποτελέσµατα της στατικής δοκιµής ΑΒΑ σε επιλεγµένα εδαφικά δείγµατα της περιοχής 
Σκουριών δίνονται στον Πίνακα 43. 
 

Πίνακας 43: Αποτελέσµατα στατικής δοκιµής ΑΒΑ εδαφικών δειγµάτων Σκουριών 
 

Sολικό
1 S(SO4)

1 Sθειούχο AP NP NNP 
∆είγµα 

(%)  kg CaCO3/t 
NP/ 
AP 

pH 
πολφού 

Καρατζάς Λάκκος 
120117/120093 0,080 0,074 0,006 0,20 -1,75 -1,94 − 4,64 
120120/120103 0,069 0,067 0,002 0,08 0,13 0,05 1,6 4,83 
120092/120119 0,082 0,067 0,015 0,47 -1,25 -1,72 − 5,01 
Κούφιος Πλάτανος 

120111 0,314 0,291 0,023 0,73 1,00 0,27 1,4 5,46 
120112 0,457 0,431 0,026 0,81 -1,62 -2,43 − 5,02 
120114 0,958 0,927 0,031 0,98 -3,12 -4,11 − 4,65 
Σύνθετο2 0,065 0,062 0,002 0,07 1,50 1,43 21,0 5,73 

Τσάρκια Λάκκος 
120106 0,05 0,04 0,01 0,32 -1,37 -1,69 − 4,91 
120098 0,071 0,067 0,004 0,12 2,75 2,63 23,2 5,11 
120097 0,634 0,594 0,040 1,25 0,50 -0,75 0,4 5,53 

Λουτσάνικο Ρέµα 
120146 0,081 0,048 0,033 1,03 -0,37 -1,41 − 4,56 
120158 0,097 0,097 − − -0,25 − − 5,14 

 1 ∆ιαθέσιµα στοιχεία [1] 
 2120102/120110/120105/120088/120089 

 
Το δυναµικό εξουδετέρωσης (ΝΡ) των εξεταζόµενων εδαφικών δειγµάτων της περιοχής 
Σκουριών κυµάνθηκε από ελαφρά αρνητικές τιµές (-3,12 kg CaCO3/t) έως ελαφρά θετικές 
τιµές (2,75 kg CaCO3/t), υποδεικνύοντας ότι η περιεχόµενη αλκαλικότητα είναι µηδαµινή και 
κάποια από τα δείγµατα παράγουν ελαφρά οξύτητα. Το δυναµικό παραγωγής οξύτητας (ΑΡ) 
ήταν επίσης πολύ µικρό λόγω της ιδιαίτερα χαµηλής περιεκτικότητας των δειγµάτων σε θείο 
µε τη µορφή θειούχων ενώσεων (<0,05%) και η τιµή του καθαρού δυναµικού εξουδετέρωσης 
(NNP) κυµάνθηκε από -4,1 έως 2,6 kg CaCO3/t. Σε συµφωνία µε τα παραπάνω, το pH 
πολφού των εδαφικών δειγµάτων ήταν ελαφρά όξινο pH: 4,56-5,73.  
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4.6.2 Πρότυπη δοκιµή έκπλυσης ΕΝ 12457.02 
 
4.6.2.1 Καρατζάς Λάκκος 
 
Τα αποτελέσµατα τη δοκιµής εκπλυσιµότητας ΕΝ 12457.02 στα εδαφικά δείγµατα της 
περιοχής Καρατζά Λάκκου Σκουριών δίνονται στον Πίνακα 44. 

 
Πίνακας 44: Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.02 (L/S = 10 l/kg) σε εδαφικά δείγµατα 

του Καρατζά Λάκκου Σκουριών – Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 
 

(α) ∆είγµα 120161 (SK-F5) 

120161 (SK-F5) 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

Παράµε-
τρος ∆είγµα α 

SL2290 
∆είγµα β 
SL2291 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2305 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. 
Επικίνδ. 

pHαρχ 6,44 6,44 6,44 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

3,6 3,6 3,6 

pHτελ. 6,28 6,33 6,50 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

19,9 22,6 3,6 

   

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,016 0,013 <0,005 0,0145 0,16 0,13 0,145 0,5 2 25 
Cd 0,0004 <0,0004 <0,0004 0,0004 0,004 <0,004 0,004 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,002 0,002 <0,001 0,002 0,02 0,02 0,02 0,5 10 70 
Cu 0,005 0,005 <0,002 0,005 0,05 0,05 0,05 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni <0,004 <0,04 0,4 10 40 
Pb 0,020 0,016 <0,005 0,018 0,20 0,16 0,18 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn <0,04 <0,4 4 50 200 
Ιόντα Cl 14,2 10,6 14,2 12,4 142 106 124 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,16 0,16 0,19 0,16 1,6 1,6 1,6 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

19,7 28,0 20,0 23,85 197 280 238,5 1000 20000 50000 

* Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
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(β) Σύνθετο ∆είγµα 120117/120093 (SK-Ε3/SK-E4) -Καρατζάς Λάκκος 
 

120117/120093  
(SK-Ε3/SK-E4) Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

Παράµε-
τρος 

∆είγµα α 
SL2292 

 

∆είγµα β 
SL2293 

 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2306 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. 
Επικίνδ. 

pHαρχ 6,97 6,97 6,97 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

5,6 5,6 5,6 

pHτελ. 6,35 6,14 6,27 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

27,4 36,3 6,3 

   

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As <0,005 <0,05 0,5 2 25 
Cd <0,0004 0,0005 <0,0004 0,0004 <0,004 0,005 0,004 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,003 0,007 <0,001 0,005 0,03 0,07 0,05 0,5 10 70 
Cu 0,0114 0,0175 <0,002 0,0145 0,114 0,175 0,145 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,005 0,009 <0,004 0,007 0,05 0,09 0,07 0,4 10 40 
Pb 0,013 0,037 <0,005 0,025 0,13 0,37 0,25 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn <0,04 <0,4 4 50 200 
Ιόντα Cl 14,2 14,2 14,2 14,2 142 142 142 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,12 0,32 0,12 0,22 1,2 3,2 2,2 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

11,5 24,6 <10 18,05 115 246 180,5 1000 20000 50000 

 
(γ) Σύνθετο ∆είγµα 120120/120103 (SK-G5/SK-G4)-Καρατζάς Λάκκος 

 
120120/120103  

(SK-G5/SK-G4) Όρια για χώρους υγ. ταφής*  
Παράµε-
τρος ∆είγµα α 

SL2294 
∆είγµα β 
SL2295 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2306/

2307 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. 
Επικίνδ. 

pHαρχ 6,97 6,97 6,97 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

5,6 5,6 5,6 

pHτελ. 6,26 6,13 6,27 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

63,8 51,0 6,3 

   

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,012 0,021 <0,005 0,0165 0,12 0,21 0,165 0,5 2 25 
Cd 0,0004 0,0007 <0,0004 0,0005 0,004 0,007 0,005 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,008 0,009 <0,001 0,0085 0,08 0,09 0,085 0,5 10 70 
Cu 0,0103 0,0187 <0,002 0,0145 0,103 0,187 0,145 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,044 0,044 <0,004 0,044 0,44 0,44 0,44 0,4 10 40 
Pb 0,020 0,023 <0,005 0,0215 0,20 0,23 0,215 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn <0,04 0,06 <0,04 0,05 <0,4 0,6 0,5 4 50 200 
Ιόντα Cl 21,3 21,3 14,2 21,3 213 213 213 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,10 0,10 0,12 0,10 1,0 1,0 1,0 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

12,3 41,0 20 26,7 123 410 267 1000 20000 50000 

* Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
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(δ) Σύνθετο ∆είγµα 120092/120119 (SK-D3/SK-F4)-Καρατζάς Λάκκος 
 

120092/120119 
(SK-D3/SK-F4) Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

Παράµε-
τρος ∆είγµα α 

SL2296 
∆είγµα β 
SL2297 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2308 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. 
Επικίνδ. 

pHαρχ 6,64 6,64 6,64 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

12,4 12,4 12,4 

pHτελ. 6,65 6,49 6,70 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

120 130 59,9 

   

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,050 0,063 <0,005 0,0565 0,50 0,63 0,565 0,5 2 25 
Cd 0,0010 0,0018 <0,0004 0,0014 0,010 0,018 0,014 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,009 0,012 <0,001 0,0105 0,09 0,12 0,105 0,5 10 70 
Cu 0,0113 0,0097 <0,002 0,0105 0,113 0,097 0,105 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,041 0,055 <0,004 0,048 0,41 0,55 0,48 0,4 10 40 
Pb 0,014 – <0,005 0,14 0,14 – 0,14 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn 0,06 0,22 <0,04 0,14 0,6 2,2 1,4 4 50 200 
Ιόντα Cl 28,4 21,3 14,2 24,8 284 213 248 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,20 0,18 0,08 0,19 2,0 1,8 1,9 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

40 33 11,5 36,5 400 330 365 1000 20000 50000 

* Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα, τα διαλύµατα έκπλυσης των εδαφικών δειγµάτων της περιοχής 
Καρατζά Λάκκου Σκουριών µε απιονισµένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχαν 
pH: 6,2-6,6 και πολύ µικρή αγωγιµότητα 0,02-0,1 mS/cm.  
 
H συγκέντρωση των στοιχείων Cd, Cr, Cu, Mo, Pb, Se, Zn και των ιόντων χλωρίου, φθορίου 
και θειικών στα διαλύµατα έκπλυσης των 4 εξεταζόµενων δειγµάτων ήταν µικρότερη από τα 
όρια που έχουν θεσπιστεί για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
 
Η συγκέντρωση του As στο διάλυµα έκπλυσης του σύνθετου δείγµατος 120092/120119 ήταν 
ελαφρά µεγαλύτερη του ορίου για τα αδρανή απόβλητα και ικανοποιεί το όριο για τα µη 
επικίνδυνα απόβλητα. Σηµειώνεται ότι το δείγµα αυτό είχε υψηλή περιεκτικότητα σε As, δηλ. 
469 mg/kg. 
 
Η συγκέντρωση του Ni ήταν αυξηµένη σε σύγκριση µε το όρια για τα αδρανή απόβλητα σε 
δύο από τα 4 εξεταζόµενα δείγµατα (120103/120120 και 120092/120119). Η περιεκτικότητα 
των δειγµάτων σε Ni ήταν ≥456 mg/kg.  
 
4.6.2.2 Κούφιος Πλάτανος 
 
Τα αποτελέσµατα τη δοκιµής εκπλυσιµότητας ΕΝ 12457.02 στα εδαφικά δείγµατα της 
περιοχής Κούφιος Πλάτανος Σκουριών δίνονται στον Πίνακα 45. 
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Πίνακας 45: Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.02 (L/S = 10 l/kg) σε εδαφικά δείγµατα 
του Κούφιου Πλάτανου Σκουριών – Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 

(α) ∆είγµα 120109 (SK-J6) 

120109 (SK-J6) 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

Παράµε-
τρος 

∆είγµα α 
SL2279 

∆είγµα β 
SL2280 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2301 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. 
Επικίνδ. 

pHαρχ 6,24 6,24 6,24 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

1,9 1,9 1,9 

pHτελ. 7,27 7,32 6,71 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

181 145,8 11,9 

   

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,005 0,006 <0,005 0,0055 0,05 0,06 0,055 0,5 2 25 
Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,003 0,005 <0,001 0,004 0,03 0,05 0,04 0,5 10 70 
Cu 0,008 0,008 <0,002 0,008 0,08 0,08 0,08 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,008 0,008 <0,004 0,008 0,08 0,08 0,08 0,4 10 40 
Pb 0,005 0,005 <0,005 0,005 0,05 0,05 0,05 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn <0,04 <0,4 4 50 200 
Ιόντα Cl 21,3 28,4 10,6 24,8 213 284 248 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,32 0,51 0,21 0,42 3,2 5,1 4,2 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

42 18 12 30 420 180 300 1000 20000 50000 

 
(β) ∆είγµα 120112 (SK-Ι5)-Κούφιος Πλάτανος 

120112 (SK-Ι5) 
Όρια για χώρους υγ. ταφής*  

Παράµε-
τρος 

∆είγµα α 
SL2282 

∆είγµα β 
SL2283 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2300 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. 
Επικίνδ. 

pHαρχ 6,72 6,72 6,72 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

7,5 7,5 7,5 

pHτελ. 6,70 6,58 6,66 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

46,2 47,5 11,4 

   

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,063 0,045 <0,005 0,054 0,63 0,45 0,54 0,5 2 25 
Cd 0,0007 0,001 <0,0004 0,00085 0,007 0,01 0,085 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,004 0,003 <0,001 0,0035 0,04 0,03 0,035 0,5 10 70 
Cu 0,0127 0,0108 <0,002 0,0118 0,127 0,108 0,118 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,011 0,008 <0,004 0,0095 0,11 0,08 0,095 0,4 10 40 
Pb 0,023 0,012 <0,005 0,0175 0,23 0,15 0,175 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn <0,04 <0,4 4 50 200 
Ιόντα Cl 39,0 24,8 10,6 31,9 390 248 319 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,27 0,48 0,15 0,38 2,7 4,8 3,8 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

37 35 12 36 370 350 360 1000 20000 50000 
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(γ) ∆είγµατα 120111, Σ (120102/120110/120105/120088/120089), 120114 – Κούφιος 
Πλάτανος 

 
120111 Σ 120114 

Όρια για χώρους υγ. ταφής*  
Παράµε-
τρος SL2281 SL2298 SL2284 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2301 

SL 
2281 

SL 
2298 

SL 
2284 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. Επικίνδ. 

pHαρχ 6,86 6,64 6,24 6,24 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

7,9 12,4 1,9 1,9 

pHτελ. 6,93 7,55 6,29 6,71 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

48,4 104,4 78,3 11,9 

  

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,056 0,015 0,015 <0,005 0,56 0,15 0,15 0,5 2 25 
Cd <0,0004 0,0004 0,0006 <0,0004 <0,004 0,004 0,006 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,005 0,007 0,030 <0,001 0,05 0,07 0,30 0,5 10 70 
Cu 0,0092 0,0132 0,0106 <0,002 0,092 0,132 0,106 2 50 100 
Mo <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,009 0,039 0,072 <0,004 0,09 0,39 0,72 0,4 10 40 
Pb 0,020 0,006 0,015 <0,005 0,20 0,06 0,15 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,05 <0,05 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn <0,04 <0,04 0,04 <0,04 <0,4 <0,4 0,4 4 50 200 
Ιόντα Cl 21,3 14,2 21,3 10,6 213 142 213 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,52 0,42 0,46 0,21 5,2 4,2 4,6 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

18,9 26 45 12 189 260 450 1000 20000 50000 

* Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα, τα διαλύµατα έκπλυσης των εδαφικών δειγµάτων της περιοχής 
Κούφιος Πλάτανος Σκουριών µε απιονισµένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχαν 
pH: 6,3-7,3 και πολύ µικρή αγωγιµότητα 0,05-0,2 mS/cm.  
 
H συγκέντρωση των στοιχείων Cd, Cr, Cu, Mo, Pb, Se, Zn και των ιόντων χλωρίου, φθορίου 
και θειικών στα διαλύµατα έκπλυσης των 5 εξεταζόµενων δειγµάτων ήταν µικρότερη από τα 
όρια που έχουν θεσπιστεί για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
 
Η συγκέντρωση του As στα διαλύµατα έκπλυσης των δειγµάτων 120111 και 120112  ήταν 
ελαφρά µεγαλύτερη του ορίου για τα αδρανή απόβλητα και ικανοποιεί το όριο για τα µη 
επικίνδυνα απόβλητα. Σηµειώνεται ότι η περιεκτικότητα των δειγµάτων 120111 και 120112 
σε As ήταν 142 mg/kg και 264 mg/kg αντίστοιχα. 
 
Η συγκέντρωση του Ni ήταν αυξηµένη σε σύγκριση µε το όρια για τα αδρανή απόβλητα στο 
δείγµα 120114, στο οποίο η περιεκτικότητα Ni ήταν υψηλή, 516 mg/kg.  
 
4.6.2.3 Τσάρκια Λάκκος 
 
Τα αποτελέσµατα τη δοκιµής εκπλυσιµότητας ΕΝ 12457.02 στα εδαφικά δείγµατα της 
περιοχής Τσάρκια Λάκκου Σκουριών δίνονται στον Πίνακα 46. 
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Πίνακας 46: Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.02 (L/S = 10 l/kg) σε εδαφικά δείγµατα 
του Τσάρκια Λάκκου Σκουριών – Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 

(α) ∆είγµα 120098 (SK-G13)-Τσάρκια Λάκκος 

120098 (SK-G13) 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

Παράµε-
τρος 

∆είγµα α 
SL2275 

∆είγµα β 
SL2276 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2302 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. Επικίνδ. 

pHαρχ 6,86 6,86 6,86 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

7,9 7,9 7,9 

pHτελ. 7,10 7,12 7,06 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

59,6 90,6 8,1 

   

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,007 0,008 <0,005 0,0075 0,07 0,08 0,075 0,5 2 25 
Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,003 0,003 <0,001 0,003 0,03 0,03 0,03 0,5 10 70 
Cu 0,0103 0,0141 <0,002 0,012 0,103 0,141 0,122 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,014 0,012 <0,004 0,013 0,14 0,12 0,13 0,4 10 40 
Pb <0,005 0,008 <0,005 0,0065 <0,05 0,08 0,065 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn <0,04 <0,4 4 50 200 
Ιόντα Cl 21,3 28,4 14,2 24,8 213 284 248 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,51 0,27 0,15 0,39 5,1 2,7 3,9 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

20 19 20 19,5 200 190 195 1000 20000 50000 

 
(β) ∆είγµα 120106 (SK-G10)-Τσάρκια Λάκκος 

120106 (SK-G10) 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

Παράµε-
τρος ∆είγµα α 

SL2277 
∆είγµα β 
SL2278 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2304 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. 
Επικίνδ. 

pHαρχ 6,32 6,32 6,32 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

2,0 2,0 2,0 

pHτελ. 6,31 6,65 6,34 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

36,8 37,3 4,8 

   

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,086 0,051 <0,005 0,0685 0,86 0,51 0,685 0,5 2 25 
Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,010 0,006 <0,001 0,008 0,10 0,06 0,08 0,5 10 70 
Cu 0,007 0,0053 <0,002 0,0062 0,07 0,053 0,062 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,019 0,013 <0,004 0,016 0,19 0,13 0,16 0,4 10 40 
Pb 0,033 <0,005 <0,005 0,019 0,33 <0,05 0,19 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn <0,04 <0,4 4 50 200 
Ιόντα Cl 24,8 17,7 14,2 21,3 248 177 213 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,39 0,32 0,14 0,36 3,9 3,2 3,6 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

32,9 18,9 20 25,9 329 189 259 1000 20000 50000 
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(γ) ∆είγµα 120097 (SK-G14)-Τσάρκια Λάκκος 
 

120097 (SK-G14) 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

Παράµε-
τρος SL2274 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2305 

SL2274 
Αδρανών 

Μη 
επικίνδ. 

Επικίνδ. 

pHαρχ 6,44 6,44 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

3,6 3,6 

pHτελ. 6,66 6,50 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

49,2 3,6 

  

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,312 <0,005 3,12 0,5 2 25 
Cd 0,001 <0,0004 0,01 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,002 <0,001 0,02 0,5 10 70 
Cu 0,0161 <0,002 0,161 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,011 <0,004 0,11 0,4 10 40 
Pb 0,700 <0,005 7,00 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn 0,21 <0,04 2,1 4 50 200 
Ιόντα Cl 17,7 14,2 177 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,40 0,19 4,0 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

30 20 300 1000 20000 50000 

 * Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα, τα διαλύµατα έκπλυσης των εδαφικών δειγµάτων της περιοχής 
Τσάρκια Λάκκου Σκουριών µε απιονισµένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχαν 
pH: 6,5-7,1 και µικρή αγωγιµότητα <0,1 mS/cm.  
 
H συγκέντρωση των στοιχείων Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Se, Zn και των ιόντων χλωρίου, φθορίου 
και θειικών στα διαλύµατα έκπλυσης των 3 εξεταζόµενων δειγµάτων ήταν µικρότερη από τα 
όρια που έχουν θεσπιστεί για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
 
Η εκχυλισιµότητα του As από το δείγµα 120106 ήταν αυξηµένη σε σύγκριση µε το όριο για 
την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Περαιτέρω η 
συγκέντρωση του As στο διάλυµα έκπλυσης του δείγµατος 120097 ήταν µεγαλύτερη του 
ορίου για τα µη επικίνδυνα απόβλητα και ικανοποιεί το όριο για τα επικίνδυνα απόβλητα. Η 
συγκέντρωση του Pb στο διάλυµα έκπλυσης του ίδιου δείγµατος ήταν αυξηµένη σε σύγκριση 
µε το όρια για τα αδρανή απόβλητα. Σηµειώνεται ότι το δείγµα αυτό είχε εξαιρετικά υψηλή 
περιεκτικότητα σε As και Pb, δηλ. 4920 mg/kg και 24900 mg/kg αντίστοιχα.  
 
4.6.2.4 Λουτσάνικο Ρέµα 
 
Τα αποτελέσµατα τη δοκιµής εκπλυσιµότητας ΕΝ 12457.02 στα εδαφικά δείγµατα της 
περιοχής Λουτσάνικο Ρέµα Σκουριών δίνονται στον Πίνακα 47. 
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Πίνακας 47: Αποτελέσµατα της δοκιµής ΕΝ 12457.02 (L/S = 10 l/kg) σε εδαφικά δείγµατα 
του Λουτσάνικου Ρέµατος Σκουριών – Σύγκριση µε αντίστοιχα όρια 

(α) ∆είγµα 120146 (SK-A7)-Λουτσάνικο Ρέµα 

120146 (SK-A7) 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

Παράµε-
τρος ∆είγµα α 

SL2285 
∆είγµα β 
SL2286 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2304 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. 
Επικίνδ. 

pHαρχ 6,32 6,32 6,32 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

2,0 2,0 2,0 

pHτελ. 6,03 6,36 6,34 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

29,3 32,6 4,8 

   

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,005 <0,005 <0,005 0,005 0,05 <0,05 0,05 0,5 2 25 
Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,004 0,003 <0,001 0,035 0,04 0,03 0,035 0,5 10 70 
Cu 0,0088 0,012 <0,002 0,0104 0,088 0,120 0,104 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,007 0,006 <0,004 0,0065 0,07 0,06 0,065 0,4 10 40 
Pb 0,015 0,011 <0,005 0,013 0,15 0,11 0,13 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn 0,04 <0,04 <0,04 0,04 0,4 <0,4 0,4 4 50 200 
Ιόντα Cl 21,3 17,7 14,2 19,5 213 177 195 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,38 0,48 0,14 0,43 3,8 4,8 4,3 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

39 39 20 39 390 390 390 1000 20000 50000 

 
(β) ∆είγµα 120151 (SK-D7)-Λουτσάνικο Ρέµα 

120151 (SK-D7) 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

Παράµε-
τρος SL2287 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2250 

SL2274 
Αδρανών 

Μη 
επικίνδ. 

Επικίνδ. 

pHαρχ 6,71 6,71 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

6,6 6,6 

pHτελ. 7,55 6,06 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

144,2 28,9 

  

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,018 <0,005 0,18 0,5 2 25 
Cd <0,0004 <0,004 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,003 <0,001 0,03 0,5 10 70 
Cu 0,0072 <0,002 0,072 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,009 <0,004 0,09 0,4 10 40 
Pb  <0,005  0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn 0,05 <0,04 0,5 4 50 200 
Ιόντα Cl 39,0 10,6 390 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,17 0,0 1,7 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

<10 <10 <100 1000 20000 50000 
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(γ) ∆είγµα 120158 (SK-F7a)-Λουτσάνικο Ρέµα 
 

120158 (SK-F7a) 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

Παράµε-
τρος ∆είγµα α 

SL2288 
∆είγµα β 
SL2289 

∆είγµα 
ελέγχου 
SL2303 

Μέσος 
όρος 

∆είγµα 
α 

∆είγµα 
β 

Μέσος 
όρος 

Αδρανών 
Μη 

επικίνδ. Επικίνδ. 

pHαρχ 6,67 6,67 6,67 
Αγωγιµ.αρχ. 
(µS/cm) 

2,0 2,0 2,0 

pHτελ. 6,26 6,59 6,21 
Αγωγιµ.τελ. 
(µS/cm) 

35,5 37,3 6,9 

   

Στοιχείο mg/l διαλύµατος mg/kg ξηρού δείγµατος mg/kg  
As 0,036 0,045 <0,005 0,0405 0,36 0,45 0,405 0,5 2 25 
Cd 0,0006 <0,0004 <0,0004 0,0005 0,006 <0,004 0,005 0,04 1 5 
Cr σύνολο 0,003 0,002 <0,001 0,0025 0,03 0,02 0,025 0,5 10 70 
Cu 0,0077 0,008 <0,002 0,0078 0,077 0,08 0,078 2 50 100 
Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 
Ni 0,006 0,005 <0,004 0,0055 0,06 0,05 0,055 0,4 10 40 
Pb – 0,010 <0,005 0,010 – 0,10 0,10 0,5 10 50 
Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 
Zn <0,04 <0,4 4 50 200 
Ιόντα Cl 10,6 17,7 5,3 14,2 106 177 142 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,09 0,11 0,12 0,10 0,9 1,1 1,0 10 150 500 
Θειικά 
ανιόντα 

14 53 20 33,5 140 530 335 1000 20000 50000 

* Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα, τα διαλύµατα έκπλυσης των εδαφικών δειγµάτων της περιοχής 
Λουτσάνικο Ρέµα Σκουριών µε απιονισµένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχαν 
pH: 6,2-7,6 και πολύ µικρή αγωγιµότητα 0,03-0,15 mS/cm.  
 
H συγκέντρωση των στοιχείων As, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Zn και των ιόντων χλωρίου, 
φθορίου και θειικών στα διαλύµατα έκπλυσης των 3 εξεταζόµενων δειγµάτων ήταν 
µικρότερη από τα όρια που έχουν θεσπιστεί για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων.  

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της δοκιµής εκπλυσιµότητας ΕΝ 12457.02 στα 
εδαφικά δείγµατα της περιοχής Σκουριών προκύπτει ότι τα κύρια στοιχεία που 
διαλυτοποιούνται σε σύγκριση µε τα όρια που έχουν θεσπιστεί στην απόφαση 2003/33/ΕΚ 
για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους ταφής αδρανών, µη επικίνδυνων και επικίνδυνων 
αποβλήτων περιλαµβάνουν As, Ni και Pb. Η εκχυλισιµότητα του As και Ni από τα 
εξεταζόµενα εδαφικά δείγµατα σε συνάρτηση µε τη συνολική περιεκτικότητά τους στα 
στοιχεία αυτά παρουσιάζεται στο Σχήµα 20 και 21 αντίστοιχα. 
 
Αυξηµένη εκχυλισιµότητα As σε σύγκριση µε το όρια για τα αδρανή απόβλητα βρέθηκε για 
εξεταζόµενα δείγµατα των περιοχών Καρατζάς Λάκκος, Κούφιος Πλάτανος και Τσάρκια 
Λάκκος, στα οποία η περιεκτικότητα As ήταν µεγαλύτερη από 450, 140 και 200 mg/kg 
αντίστοιχα. Αυξηµένη εκχυλισιµότητα As σε σύγκριση µε το όρια για τα µη επικίνδυνα 
απόβλητα βρέθηκε µόνο για ένα δείγµα του Τσάρκια Λάκκου που είχε ιδιαίτερη αυξηµένη 
περιεκτικότητα As ∼0,5%.  
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Σχήµα 20: Εκχυλισιµότητα As (ΕΝ 12457.02) σε συνάρτηση µε την συνολική 
περιεκτικότητα του στοιχείου στα εδαφικά δείγµατα της περιοχής Σκουριών  
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Σχήµα 21: Εκχυλισιµότητα Ni (ΕΝ 12457.02) σε συνάρτηση µε την συνολική περιεκτικότητα 

του στοιχείου στα εδαφικά δείγµατα της περιοχής Σκουριών  
 
Αυξηµένη εκχυλισιµότητα Ni σε σύγκριση µε το όρια για τα αδρανή απόβλητα βρέθηκε για 
εξεταζόµενα δείγµατα των περιοχών Καρατζάς Λάκκος και Κούφιος Πλάτανος, στα οποία η 
περιεκτικότητα Ni ήταν µεγαλύτερη από 450 mg/kg.  
 
Αυξηµένη εκχυλισιµότητα Pb σε σύγκριση µε το όριο για την αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ 
αδρανών αποβλήτων βρέθηκε για το εδαφικό δείγµα µε τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα στο 
στοιχείο αυτό, δηλ. 24900 mg/kg του δείγµατος 120097 της περιοχής Τσάρκια Λάκκος. 
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4.6.3 Σταδιακές εκχυλίσεις 
 
Τα αποτελέσµατα της δοκιµής σταδιακών εκχυλίσεων για τα τέσσερα επιλεγµένα εδαφικά 
δείγµατα της περιοχής Σκουριών, όσον αφορά στα στοιχεία As, Pb και Zn παρουσιάζονται 
στο Σχήµα 22. Σηµειώνεται ότι τα δείγµατα που υποβλήθηκαν στη δοκιµή σταδιακών 
εκχυλίσεων είχαν µέση έως υψηλή περιεκτικότητα στα παραπάνω στοιχεία και παρουσίασαν 
σχετικά αυξηµένη εκχυλισιµότητα (κυρίως As, Pb) µε βάση τη δοκιµή ΕΝ 12457.02. 
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Σχήµα 22: Κατανοµή µετάλλων στα επιµέρους κλάσµατα της µεθόδου διαδοχικών 

εκχυλίσεων για εδαφικά δείγµατα της περιοχής Σκουριών 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι: 
 
Καρατζάς Λάκκος 
Το µεγαλύτερο ποσοστό του As (∼91%) που περιέχεται στο εξεταζόµενο εδαφικό δείγµα της 
περιοχής Καρατζάς Λάκκος βρέθηκε στο τελευταίο κλάσµα (υπόλειµµα), υποδεικνύοντας ότι 
είναι υπό σταθερή µορφή. Το 7% του στοιχείου βρέθηκε στο οξειδώσιµο κλάσµα, ενώ το 
αναγώγιµο κλάσµα προσδιορίστηκε σε µόλις 2%. Το βιοδιαθέσιµο κλάσµα (κλάσµατα 
εναλλαγής και ανθρακικό) του στοιχείου ήταν µικρότερο από το όριο ανίχνευσης, δηλ. <0,2% 
ή <0,8 mg/kg. Σηµειώνεται ότι η εκχυλισιµότητα του As από το δείγµα µε βάση τη δοκιµή 
ΕΝ 12457.02 βρέθηκε 0,57 mg/kg και υπερβαίνει ελαφρώς το όριο για τα αδρανή απόβλητα. 

Το βιοδιαθέσιµο ποσοστό του Pb υπολογίστηκε σε 15%. Σηµαντικό ποσοστό του στοιχείου 
∼44% βρέθηκε στο αναγώγιµο κλάσµα υποδεικνύοντας ότι είναι υπό τη µορφή δυσδιάλυτου 
οξειδίου ή εγκλεισµένο σε οξείδια Fe-Mn.  
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Όσον αφορά στο Zn, το βιοδιαθέσιµο κλάσµα ήταν πολύ µικρό, δηλ. ∼4%. Το αναγώγιµο και 
οξειδώσιµο κλάσµα του στοιχείου προσδιορίστηκε σε 15% και 8,5% αντίστοιχα, ενώ το 
µεγαλύτερο ποσοστό (∼73%) βρέθηκε στο τελευταίο κλάσµα (υπόλειµµα), υποδεικνύοντας 
ότι είναι υπό σταθερή µορφή. 
 
Κούφιος Πλάτανος 
Τα κλάσµατα εναλλαγής και ανθρακικό του As στο εδαφικό δείγµα της περιοχής Κούφιος 
Πλάτανος ήταν µικρότερα από το όριο ανίχνευσης (<0,4% ή <0,8 mg/kg ) όπως και στην 
περίπτωση του δείγµατος από το Καρατζά Λάκκο. Σηµειώνεται ότι η εκχυλισιµότητα του As 
από το δείγµα µε βάση τη δοκιµή ΕΝ 12457.02 βρέθηκε 0,54 mg/kg και υπερβαίνει ελαφρώς 
το όριο για τα αδρανή απόβλητα. Το 21% και 6% του συνολικά περιεχόµενου στοιχείου 
βρέθηκε στο οξειδώσιµο και αναγώγιµο κλάσµα αντίστοιχα, ενώ το τελευταίο κλάσµα 
(υπόλειµµα) προσδιορίστηκε σε ∼73%.  

Το βιοδιαθέσιµο ποσοστό του Pb στο εδαφικό δείγµα της περιοχής Κούφιος Πλάτανος 
προσδιορίστηκε σε ∼15%. Σηµαντικό ποσοστό του Pb, δηλ. ∼54% βρέθηκε στο αναγώγιµο 
κλάσµα και το οξειδώσιµο κλάσµα προσδιορίστηκε σε 19%. 

Το βιοδιαθέσιµο κλάσµα του Zn ήταν πολύ µικρό, δηλ. ∼4%. Το αναγώγιµο και οξειδώσιµο 
κλάσµα του στοιχείου προσδιορίστηκε σε 17,5% και 9,0% αντίστοιχα, ενώ το µεγαλύτερο 
ποσοστό (69%) βρέθηκε στο υπόλειµµα. 
 
Τσάρκια Λάκκος 
Τα κλάσµατα εναλλαγής και ανθρακικό του As στο εξεταζόµενο εδαφικό δείγµα της περιοχής 
Τσάρκια Λάκκος αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,05% ή 2,3 mg/kg. Σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα αυτά, η εκχυλισιµότητα του As από το δείγµα µε βάση τη δοκιµή ΕΝ 12457.02 
βρέθηκε 3,1 mg/kg και υπερβαίνει το όριο για τα µη επικίνδυνα απόβλητα. Σηµαντικό 
ποσοστό του As (31%) βρέθηκε στο οξειδώσιµο κλάσµα υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται υπό 
τη µορφή θειούχων ενώσεων. Το ποσοστό του στοιχείου στο υπόλειµµα βρέθηκε 66%.  

Το βιοδιαθέσιµο ποσοστό του Pb στο εδαφικό δείγµα προσδιορίστηκε σε 5% δηλ. ~ 1 g/kg. 
Σηµειώνεται ότι η εκχυλισιµότητα του Pb από το δείγµα µε βάση τη δοκιµή ΕΝ 12457.02 
βρέθηκε 7 mg/kg, αυξηµένο σε σύγκριση µε το όριο για τα αδρανή απόβλητα. Σηµαντικό 
ποσοστό του Pb (35%) βρέθηκε στο οξειδώσιµο κλάσµα υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται υπό 
τη µορφή θειούχων ενώσεων.  

Το βιοδιαθέσιµο κλάσµα του Zn βρέθηκε ∼6%. Ένα σηµαντικό ποσοστό (27%) του Zn 
βρέθηκε στο αναγώγιµο κλάσµα, ενώ το  υπολειµµατικό κλάσµα προσδιορίστηκε σε 58%. 
 
Λουτσάνικο Ρέµα 
Το µεγαλύτερο ποσοστό του As (∼78%) που περιέχεται στο εξεταζόµενο εδαφικό δείγµα της 
περιοχής Λουτσάνικο Ρέµα βρέθηκε στο υπόλειµµα, υποδεικνύοντας ότι είναι υπό σταθερή 
µορφή. Το 15% του στοιχείου βρέθηκε στο οξειδώσιµο κλάσµα και το αναγώγιµο κλάσµα 
προσδιορίστηκε σε 6%. Το βιοδιαθέσιµο ποσοστό (κλάσµατα εναλλαγής και ανθρακικό) του 
στοιχείου ήταν µηδαµινό, δηλ. <0,7% ή <0,8 mg/kg. 

Το βιοδιαθέσιµο ποσοστό του Pb στο εδαφικό δείγµα της περιοχής Λουτσάνικο Ρέµα 
προσδιορίστηκε σε ∼22%. Σηµαντικό ποσοστό του Pb, δηλ. ∼47% βρέθηκε στο αναγώγιµο 
κλάσµα και το οξειδώσιµο κλάσµα προσδιορίστηκε σε ∼18,5%. 

Το βιοδιαθέσιµο κλάσµα του Zn ήταν πολύ µικρό, δηλ. ∼4%. Το αναγώγιµο και οξειδώσιµο 
κλάσµα του στοιχείου προσδιορίστηκε σε 33% και 9,0% αντίστοιχα. 
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Σηµειώνεται ότι η συγκέντρωση του Cd ήταν µικρότερη από το όριο ανίχνευσης (0,04 mg/l) 
στα διαλύµατα όλων των σταδίων της δοκιµής και για τα τέσσερα εξεταζόµενα εδαφικά 
δείγµατα. Περαιτέρω, η συγκέντρωση του Cu και Ni ήταν ανιχνεύσιµη (Cu >0,1 mg/l, Ni 
>0,2 mg/l) µόνο στο τελευταίο κλάσµα της δοκιµής.  
 
Τέλος τονίζεται ότι η κατανοµή των µετάλλων σε κλάσµατα µε βάση τη µέθοδο διαδοχικών 
εκχυλίσεων δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ακριβής ποσοτική ανάλυση των ιδιαίτερων χηµικών 
µορφών ή της συσσώρευσης των µετάλλων στις συγκεκριµένες γεωχηµικές φάσεις. Παρόλα 
αυτά, η µέθοδος επιτρέπει την εκτίµηση της τάσης διαλυτοποίησης των µετάλλων σε 
διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. αυξηµένη αλατότητα, οξειδωτικές συνθήκες 
κλπ).  
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών δοκιµών και αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν 
στα δείγµατα Ολυµπιάδας και Σκουριών συνοψίζονται στον Πίνακα 48. 
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Πίνακας 48: Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των εξεταζόµενων δειγµάτων µεταλλευτικών απορριµµάτων 

Παράµετρος Λεπτοµερές τέλµα Ολυµπιάδας Στείρα Ολυµπιάδας 
Αδροµερές τέλµα Ολυµπιάδας + 

Τσιµέντο 

Κωδικός ΕΚΑ*  
01 03 απόβλητα από τη φυσική και χηµική 
επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν 
µέταλλα 

01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών 
που περιέχουν µέταλλα −−−− 

Χηµική σύσταση 

� Πυριτικές ενώσεις: 37% 
� Ca: 17,7% µε τη µορφή κυρίως 
ανθρακικών ενώσεων 

� S: 0,9 % µε τη µορφή θειούχων ορυκτών 
(FeS2, FeAsS, ZnS, PbS)  

� Πυριτικές ενώσεις: 76% 
� Ca: 6,7% µε τη µορφή ανθρακικών ενώσεων 
� S: 0,1 % µε τη µορφή θειούχων ορυκτών 

(FeS2, FeAsS, ZnS, PbS)  

−−−− 

∆υναµικό παραγωγής οξύτητας 
∆οκιµή ΑΒΑ (NP/AP) Μηδενική τάση παραγωγής οξύτητας (14,1) Μηδενική τάση παραγωγής οξύτητας (39,4) −−−− 

Εκχυλισιµότητα µετάλλων 

ΕΝ 12457.02 ή 0.4 

� Cd, Pb, Sb, Zn, SO4 < όρια αποδοχής σε 
ΧΥΤΑ µη επικίνδυνων αποβλήτων 

� As, Ba, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Se, Cl-, F-, < 
όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών 
αποβλήτων 

� As, Sb < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ µη 
επικίνδυνων αποβλήτων 

� Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, Cl-, 
F-, SO4 < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών 
αποβλήτων 

� Cr, Pb < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ µη 
επικίνδυνων αποβλήτων 

� As, Ba, Cd, Cu, Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Zn, 
Cl-, F-, SO4 < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
αδρανών αποβλήτων 

CEN/TS 14405 

� L/S (0,1 l/kg): As < όρια αποδοχής σε 
ΧΥΤΑ µη επικίνδυνων αποβλήτων, 
Υπόλοιπα στοιχεία < όρια αποδοχής σε 
ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων 

� Συνολική διαλυτοποίηση As για L/S: 10 
l/kg < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών  

� L/S (0,1 l/kg): Sb < όρια αποδοχής σε 
ΧΥΤΑ µη επικίνδυνων αποβλήτων. 
Υπόλοιπα στοιχεία < όρια αποδοχής σε 
ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων 

� L/S > 0,1 l/kg: αυξηµένη διαλυτοποίηση As 

−−−− 

Κινητική δοκιµή µε 
εφαρµογή κύκλων 
υγρασίας/ξηρασίας 

� pH διαλυµάτων απορροής: 7,9-8,4 
� As, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn < όρια 
απόρριψης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους 
αποδέκτες/ Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn < 
όρια πόσιµου νερού 

� pH διαλυµάτων απορροής: 7,8-9,8 
�  As, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn < όρια 
απόρριψης υγρών αποβλήτων σε υδάτινους 
αποδέκτες/ Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, SO4 
< όρια πόσιµου νερού 

−−−− 

EA NEN 7375 −−−− −−−− 
� pH: 10,5-11,8 
� As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, 

Zn, SO4 < όρια πόσιµου νερού 
Επίδραση pH στην εκχυλισιµότητα 

prEN 14997 
� Ικανότητα εξουδετέρωσης οξέος (pH:4,0): 

6,6 mol/kg, Ελάχιστη διαλυτοποίηση As, 
Sb σε pH:7-8 

−−−− −−−− 
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Παράµετρος Λεπτοµερές τέλµα Ολυµπιάδας Στείρα Ολυµπιάδας Αδροµερές τέλµα Ολυµπιάδας + 
Τσιµέντο 

Αξιολόγηση/Παρατηρήσεις 

� Σε σύγκριση µε τα κριτήρια που έχουν 
θεσπιστεί µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ 
για τη δοκιµή ΕΝ 12457.02, τα 
χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου 
δείγµατος ικανοποιούν τα κριτήρια για 
ΧΥΤΑ µη επικίνδυνων αποβλήτων, λόγω 
ελαφρά αυξηµένης εκχυλισιµότητας Cd, 
Pb, Sb, Zn, SO4. Ωστόσο υπό τις συνθήκες 
της δυναµικής δοκιµής CEN/TS 14405, η 
διαλυτοποίηση όλων των εξεταζόµενων 
στοιχείων ήταν µικρή και σε συµφωνία µε 
τα όρια για τα αδρανή απόβλητα. 
Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσµατα της 
κινητικής δοκιµής µε εφαρµογή κύκλων 
υγρασίας/ξηρασίας, όπου η 
διαλυτοποίηση όλων των εξεταζόµενων 
στοιχείων είναι σε συµφωνία µε τα 
ισχύοντα όρια απόρριψης υγρών 
αποβλήτων. 

� Σε σύγκριση µε τα κριτήρια που έχουν 
θεσπιστεί µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ, τα 
χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου 
δείγµατος στείρων ικανοποιούν τα κριτήρια 
για ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων, εκτός από 
την εκχυλισιµότητα του As, Sb που 
ικανοποιεί τα κριτήρια για τα µη επικίνδυνα 
απόβλητα. Με βάση τις κινητικές δοκιµές 
που προσοµοιώνουν τις συνθήκες απόθεσης 
του υλικού, η διαλυτοποίηση όλων των 
εξεταζόµενων στοιχείων, συµπεριλαµβανο-
µένου του As είναι σε συµφωνία µε τα 
ισχύοντα όρια απόρριψης υγρών 
αποβλήτων. 

� Με βάση τη νοµοθεσία δεν έχουν 
θεσπιστεί σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο 
οριακές τιµές για την εκχυλισιµότητα 
µετάλλων από µονόλιθους.  

� Η διαλυτοποίηση στοιχείων από τα 
εξεταζόµενα δείγµατα µονόλιθων  
(δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375) είναι σε 
συµφωνία µε τα όρια πόσιµου νερού και 
ενδεικτική σηµειώνεται ότι ικανοποιεί τα 
όρια που έχουν θεσπιστεί µε την 
απόφαση 2003/33/ΕΚ για τα αδρανή 
απόβλητα κοκκώδους µορφής. 

*Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Κ.Υ.Α. 50917/2727, ΦΕΚ 1909, 22/12/2003, Παράρτηµα ΙΒ, Απόφαση 2001/118/ΕΚ) 
ΧΥΤΑ: Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων 
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Πίνακας 48 (συνέχεια) 
 

Παράµετρος Σύνθετο τέλµα πορφύρη-σχιστόλιθου Σκουριών Στείρα Σκουριών 

Κωδικός ΕΚΑ* 
01 03 απόβλητα από τη φυσική και χηµική επεξεργασία 
ορυκτών που περιέχουν µέταλλα 

01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν 
µέταλλα 

Χηµική σύσταση 
� Πυριτικές ενώσεις: 79% 
� Ca: 0,4%, Mg: 2,0% 
� S: 0,05  

� Πυριτικές ενώσεις: 73% 
� Ca: 0,6%, Mg: 3,5%  
� S: 0,58 % 

∆υναµικό Παραγωγής Οξύτητας 

∆οκιµή ΑΒΑ (NP/AP) 
Μηδενική τάση  

παραγωγής οξύτητας (5,2) 

Η παραγωγή οξύτητας είναι δυνατή (0,74) αλλά το δυναµικό 
παραγωγής οξύτητας είναι ιδιαίτερα µικρό (Καθαρό δυναµικό 

εξουδετέρωσης -4 kg CaCO3/t) 

Κινητική δοκιµή σε κελί 
υγρασίας ASTM D 5744-96 − 

� pH διαλυµάτων απορροής: 7,5-8,5 
� Πολύ µικρός ρυθµός παραγωγής θειικών (<10 mg CaCO3/kg, εβδ.) 
και συγκέντρωση εξεταζόµενων στοιχείων σε συµφωνία µε τα 
ισχύοντα όρια απόρριψης υγρών αποβλήτων και τα αυστηρά όρια 
πόσιµου νερού για χρονική περίοδο 40 εβδοµάδων. 

Εκχυλισιµότητα µετάλλων 

ΕΝ 12457-02 
� Όλα τα εξεταζόµενα στοιχεία As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, 

Ni, Pb, Sb, Se, Zn, SO4, Cl-, F- < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
αδρανών αποβλήτων 

� Όλα τα εξεταζόµενα στοιχεία As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, 
Sb, Se, Zn, SO4, Cl-, F-< όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών 
αποβλήτων 

CEN/TS 14405 
� L/S (0,1 l/kg): Όλα τα εξεταζόµενα στοιχεία As, Cd, Cr, Cu, 

Mo, Ni, Pb, Se, Zn, SO4, Cl-, F-< όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
αδρανών αποβλήτων  

� L/S (0,1 l/kg): As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, 
SO4 , Cl-, F < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων/ SO4 
< όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ µη επικίνδυνων αποβλήτων 

Κινητική δοκιµή µε 
εφαρµογή κύκλων 
υγρασίας/ξηρασίας 

� pH διαλυµάτων απορροής: 8,6-9,3 
� As, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn < όρια απόρριψης υγρών 
αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες/ Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, 
Zn < όρια πόσιµου νερού 

− 

Αξιολόγηση/Παρατηρήσεις 

� Σε σύγκριση µε τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί µε την 
απόφαση 2003/33/ΕΚ, τα χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου 
δείγµατος ικανοποιούν τα όρια για ΧΥΤΑ αδρανών 
αποβλήτων. Επίσης, µε βάση την κινητική δοκιµή µε 
εφαρµογή κύκλων υγρασίας/ξηρασίας, η διαλυτοποίηση των 
εξεταζόµενων στοιχείων είναι σε συµφωνία µε τα όρια 
απόρριψης υγρών αποβλήτων. 

Το υλικό εάν και χαρακτηρίζεται από µικρό δυναµικό παραγωγής 
οξύτητας, παρήγαγε αλκαλική απορροή καθόλη τη διάρκεια της 
κινητικής δοκιµής υποδεικνύοντας ότι υπάρχει µια χρονική 
υστέρηση στην έναρξη παραγωγής οξύτητας. Περαιτέρω, η οξύτητα 
που παράγεται από το δείγµα στείρων είναι περιορισµένη, πιθανά 
λόγω της παρουσίας θείου µε τη µορφή χαλκοπυρίτη, ο οποίος 
παρουσιάζει χαµηλό ρυθµό οξείδωσης. Σε σύγκριση µε τα κριτήρια 
που έχουν θεσπιστεί µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ, η εκχυλισιµότητα 
των µετάλλων ικανοποιεί τα όρια αδρανών αποβλήτων.  

*Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Κ.Υ.Α. 50917/2727, ΦΕΚ 1909, 22/12/2003, Παράρτηµα ΙΒ, Απόφαση 2001/118/ΕΚ), ΧΥΤΑ: Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων 
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Πίνακας 48 (συνέχεια) 
 

Εδαφικά δείγµατα 
Παράµετρος 

Καρατζάς Λάκκος Κούφιος Πλάτανος Τσάρκια Λάκκος Λουτσάνικο Ρέµα 
∆υναµικό Παραγωγής Οξύτητας 

∆οκιµή ΑΒΑ  
Πολύ µικρό έως µηδαµινό δυναµικό παραγωγής οξύτητας (Καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης -4,1 έως 2,6 kg CaCO3/t) και pH πολφού ελαφρά όξινο 

pH: 4,56-5,73 σε 12 εξεταζόµενα δείγµατα 
Εκχυλισιµότητα µετάλλων 

ΕΝ 12457.02 

� Cd, Cr, Cu, Mo, Pb, Se, Zn, SO4, 
Cl-, F- < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
αδρανών αποβλήτων στα 4 
εξεταζόµενα δείγµατα 

� As < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ µη 
επικίνδυνων αποβλήτων στο 
δείγµα µε υψηλή περιεκτικότητα 
As (469 mg/kg) 

� Ni < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ µη 
επικίνδυνων αποβλήτων σε δύο 
δείγµατα µε µέση και υψηλή 
περιεκτικότητα σε Ni (≥456 
mg/kg) 

� Cd, Cr, Cu, Mo, Pb, Se, Zn, SO4, Cl-, 
F- < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
αδρανών αποβλήτων στα 4 
εξεταζόµενα δείγµατα 

� As < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ µη 
επικίνδυνων αποβλήτων σε δύο 
δείγµατα µε µέση περιεκτικότητα As 
(≥142 mg/kg) 

� Ni < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ µη 
επικίνδυνων αποβλήτων σε ένα 
δείγµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
Ni (516 mg/kg) 

� Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Se, Zn, SO4, 
Cl-, F- < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
αδρανών αποβλήτων στα 3 
εξεταζόµενα δείγµατα 

� As < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ µη 
επικίνδυνων αποβλήτων στο 
δείγµα µε µέση περιεκτικότητα As 
(232 mg/kg) 

� As < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
επικίνδυνων αποβλήτων στο 
δείγµα µε εξαιρετικά υψηλή 
περιεκτικότητα As (4920 mg/kg) 

� Pb < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ µη 
επικίνδυνων αποβλήτων στο 
δείγµα µε εξαιρετικά υψηλή 
περιεκτικότητα Pb (24900 mg/kg) 

� As, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, 
Se, Zn, SO4, Cl-, F- < όρια 
αποδοχής σε ΧΥΤΑ 
αδρανών αποβλήτων στα 3 
εξεταζόµενα δείγµατα 

 
 

Κατανοµή µετάλλων  
∆οκιµή 

διαδοχικών 
εκχυλίσεων 

∆είγµα µε υψηλή περιεκτικότητα As 
(469 mg/kg) και Pb (1335 mg/kg) 

� As: Βιοδιαθέσιµο κλάσµα <0,2% 
(<0,8 mg/kg)/ Οξειδώσιµο 
κλάσµα ~ 7%/ Υπόλειµµα ~91%  

� Pb: Βιοδιαθέσιµο κλάσµα 15%/ 
Σηµαντικό ποσοστό (44%) στο 
αναγώγιµο κλάσµα που περιλαµ-
βάνει δυσδιάλυτα οξείδια ή 
µέταλλα εγκλεισµένα σε οξείδια 
Fe-Mn  

∆είγµα µε µέση περιεκτικότητα As 
(264 mg/kg) και Pb (868 mg/kg) 

� As: Βιοδιαθέσιµο κλάσµα <0,4% 
(<0,8 mg/kg)/  Οξειδώσιµο κλάσµα 
~ 21%/ Υπόλειµµα ~73%  

� Pb: Βιοδιαθέσιµο κλάσµα 15%. 
Σηµαντικό ποσοστό (54%) 
κατανέµεται στο αναγώγιµο κλάσµα/ 
Οξειδώσιµο κλάσµα ~ 19%  

∆είγµα µε πολύ υψηλή περιεκτικότη-
τα As (0,49 %) και Pb (2,49%) 

� As: Βιοδιαθέσιµο κλάσµα 0,05% 
(2,3 mg/kg)/ Οξειδώσιµο κλάσµα 
σηµαντικό ~ 31%/ Υπόλειµµα 66%  

� Pb: Βιοδιαθέσιµο κλάσµα 5%. 
Σηµαντικό ποσοστό (35%) 
κατανέµεται στο οξειδώσιµο 
κλάσµα και συνδέεται µε θειούχες 
ενώσεις 

∆είγµα µε µέση περιεκτικό-
τητα As (122 mg/kg)  

� As: Βιοδιαθέσιµο κλάσµα 
<0,7% (<0,8 mg/kg)/ 
Οξειδώσιµο κλάσµα ~ 15% 
Υπόλειµµα ~78%  

� Pb: Βιοδιαθέσιµο κλάσµα 
22%. Σηµαντικό ποσοστό 
(47%) κατανέµεται στο 
αναγώγιµο κλάσµα / 
Οξειδώσιµο κλάσµα~18,5% 
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II-1 Χηµική ανάλυση 
 
 
Πίνακας ΙΙ-1: Χηµική ανάλυση δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας (% κ.β.) 

 
SL2227 SL2228 Μέση τιµή ΣΠ∆

2 Κωδικός 
Στοιχείο ∆είγµα α  ∆είγµα β    
As 0,170 0,174 0,172 2 
Ca 17,664 17,796 17,730 1 
Cd 0,003 0,003 0,003 0 
Cu 0,020 0,021 0,021 3 
Fe 1,517 1,544 1,530 2 
Mg 1,079 1,080 1,079 0 
Mn 1,441 1,456 1,448 1 
Ni <0,004 <0,004 <0,004 - 
Pb 0,364 0,374 0,369 3 
S 3,844 3,767 3,806 2 
S(SO4) 3,07 2,83 2,95 8 
Sb <0,01 <0,01 <0,01 - 
Zn 0,486 0,500 0,493 3 
Αδιάλυτο 
υπόλειµµα 

36,07 37,21 36,64 3 

 
Πίνακας ΙΙ-2: Χηµική ανάλυση δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας (% κ.β.) 

 
SL1721 SL1722 Μέση τιµή ΣΠ∆ Κωδικός 

Στοιχείο ∆είγµα α  ∆είγµα β    
As 0,025 0,026 0,026 4 
Ca 6,874 6,469 6,671 6 
Cd <0,0004 <0,0004 <0,0004 - 
Cr <0,003 <0,003 <0,003 4 
Cu 0,003 0,003 0,003 7 
Fe 1,553 1,605 1,579 3 
Mg 1,281 1,251 1,266 2 
Mn 0,070 0,055 0,063 24 
Ni <0,002 <0,002 <0,002 - 
Pb 0,033 0,031 0,032 5 
S 0,157 0,169 0,163 7 
S(SO4) - - 0,051 - 

Sb <0,007 <0,007 <0,007 - 
Zn 0,030 0,029 0,030 2 
Αδιάλυτο 
υπόλειµµα 

76,040 75,860 75,950 0 

 

                                                           
2
Σχετική Ποσοστιαία ∆ιαφορά =  100×|(Μέτρ. 1 – Μέτρ. 2)|/Μέσος όρος 
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Πίνακας ΙΙ-3: Χηµική ανάλυση σύνθετου δείγµατος τελµάτων πορφύρη-σχιστόλιθου 
Σκουριών (% κ.β.) 

 
SL2229 SL2230 Μέση τιµή ΣΠ∆ Κωδικός 

Στοιχείο ∆είγµα α  ∆είγµα β    
As 0,0013 0,0008 0,0011 41 
Ca 0,354 0,378 0,366 7 
Cd <0,0008 <0,0008 <0,0007 - 
Cu 0,068 0,074 0,071 8 
Fe 7,578 7,555 7,567 0,3 
Mg 1,899 1,999 1,949 5 
Mn 0,027 0,027 0,027 1,5 
Ni 0,020 0,019 0,020 4 
Pb <0,01 <0,01 <0,01 - 
S 0,053 0,052 0,052 3 
S(SO4) <0,01 <0,01 <0,01 - 
Sb <0,01 <0,01 <0,01 - 
Zn 0,008 0,008 0,008 0 
Αδιάλυτο 
υπόλειµµα 

79,05 79,14 79,10 0,1 

 
 

Πίνακας ΙΙ-4: Χηµική ανάλυση δείγµατος στείρων Σκουριών (% κ.β.) 
 

SL1805 SL1806 Μέση τιµή ΣΠ∆ Κωδικός 
Στοιχείο ∆είγµα α  ∆είγµα β    
As 0,001 0,001 0,001 6 
Ca 0,593 0,566 0,580 5 
Cd <0,0004 <0,0004 <0,0004 - 
Cr 0,046 0,045 0,046 1 
Cu 0,185 0,187 0,186 1 
Fe 4,332 4,304 4,318 1 
Mg 3,593 3,380 3,486 6 
Mn 0,035 0,034 0,035 4 
Ni 0,037 0,037 0,037 1 
Pb <0,005 <0,005 <0,005 - 
S 0,587 0,579 0,583 1 

S(SO4) 0,059 0,052 0,055 12 
Sb <0,007 <0,007 <0,007 - 
Zn 0,010 0,010 0,010 2 
Αδιάλυτο 
υπόλειµµα 

71,65 73,27 72,46 2 
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Πίνακας ΙΙ-5: Χηµική ανάλυση του στερεού υπολείµµατος της δοκιµής στο κελί υγρασίας 
του δείγµατος στείρων Σκουριών (% κ.β.) 

 
SL2659 SL2660 Μέση τιµή ΣΠ∆ Κωδικός 

Στοιχείο ∆είγµα α  ∆είγµα β    
As 0,001 0,001 0,001 7 
Ca 0,536 0,476 0,506 12 
Cd <0,0015 <0,0015 <0,0015 – 
Cr 0,041 0,041 0,041 2 
Cu 0,176 0,177 0,176 0,2 
Fe 5,487 5,502 5,494 0,3 
Mg 3,410 3,431 3,421 0,6 
Mn 0,032 0,032 0,032 1,0 
Ni 0,034 0,034 0,034 1,6 
Pb <0,002 <0,002 <0,002 1,8 
S 0,505 0,503 0,504 0,2 

S(SO4) 0,05 0,045 0,0475 10,5 
Zn 0,010 0,008 0,009 15,6 
Αδιάλυτο 
υπόλειµµα 

73,85 73,64 73,75 0,3 

 
 
ΙΙ-2 ∆οκιµή ABA 
 

Πίνακας ΙΙ-6: Προσδιορισµός δυναµικού εξουδετέρωσης δείγµατος λεπτοµερούς 
τέλµατος Ολυµπιάδας (Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek) 

 
∆είγµα α β 

Βάρος (g) 2,0003 2,0004 
Κανονικότητα HCl (N) 1 1 

Όγκος HCl (ml) 17 17 
Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 

Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 16,5 21,5 
NP (kg CaCO3/t) 383,69 371,18 

Μέση τιµή NP (kg CaCO3/t) 377,43 
ΣΠ∆ 3 

 
Πίνακας ΙΙ-7: Προσδιορισµός δυναµικού εξουδετέρωσης δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας 

(Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek) 
 

Παράµετροι Στείρα Ολυµπιάδας 
Βάρος (g) 2,0169 

Κανονικότητα HCl (N) 1 
Όγκος HCl (ml) 7 

Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 
Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 14,2 

NP (kg CaCO3/t) 138,33 
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Πίνακας ΙΙ-8: Προσδιορισµός δυναµικού εξουδετέρωσης σύνθετου δείγµατος τελµάτων 
πορφύρη-σχιστόλιθου Σκουριών (Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek) 

 
∆είγµα α β 

Βάρος (g) 2,0006 2,0009 
Κανονικότητα HCl (N) 1 1 

Όγκος HCl (ml) 1,5 1,5 
Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 

Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 11,7 11,9 
NP (kg CaCO3/t) 8,25 8,50 

Μέση τιµή NP (kg CaCO3/t) 8,38 
ΣΠ∆ 3 

 
Πίνακας ΙΙ-9: Προσδιορισµός δυναµικού εξουδετέρωσης δείγµατος στείρων Σκουριών 

 (Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek) 
 

∆είγµα α β 
Βάρος (g) 2,0289 2,0088 

Κανονικότητα HCl (N) 1 1 
Όγκος HCl (ml) 2 2 

Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 
Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 15,2 15,0 

NP (kg CaCO3/t) 11,83 12,45 
Μέση τιµή NP (kg CaCO3/t) 12,14 

ΣΠ∆ 5 
 
Πίνακας ΙΙ-10: Προσδιορισµός δυναµικού εξουδετέρωσης στερεού υπολείµµατος δοκιµής 
στο κελί υγρασίας του δείγµατος στείρων Σκουριών (Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek) 

 
∆είγµα α β 

Βάρος (g) 2,0005 2,0009 
Κανονικότητα HCl (N) 0,1 0,1 

Όγκος HCl (ml) 15 15 
Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 

Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 10,7 11,5 
NP (kg CaCO3/t) 10,75 8,75 

Μέση τιµή NP (kg CaCO3/t) 9,75 
ΣΠ∆ 20 

 
Πίνακας ΙΙ-11: Προσδιορισµός δυναµικού εξουδετέρωσης εδαφικών δειγµάτων Σκουριών 

(Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek) 
 

Καρατζάς Λάκκος 
 

∆είγµα 120117/120093 120103/120120 120092/120119 
 α β α β α β 

Βάρος (g) 2,0038 2,0048 1,9994 1,9977 2,0030 2,0034 
Κανονικότητα HCl (N) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Όγκος HCl (ml) 10 10 10 10 10 10 
Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 10,8 10,6 10,1 9,8 10,4 10,6 
NP (kg CaCO3/t) -2,00 -1,50 -0,25 0,50 -1,00 -1,50 

Μέση τιµή NP (kg CaCO3/t) -1,75 0,13 -1,25 
ΣΠ∆ 28,6  40 
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Κούφιος Πλάτανος 
 

∆είγµα 120102/120105 
120110/120088 

120089 

120111 120112 120114 

 α β α β α β α β 
Βάρος (g) 1,9998 1,9997 1,9999 2,0004 2,0002 2,0006 2,0007 2,0001 

Κανονικότητα HCl (N) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Όγκος HCl (ml) 10 10 10 10 10 10 10 10 

Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 9,5 9,3 9,6 9,6 10,7 10,6 11,1 11,4 

NP (kg CaCO3/t) 1,25 1,75 1,00 1,00 -1,75 -1,50 -2,75 -3,50 
Μέση τιµή NP (kg CaCO3/t) 1,50 1,00 -1,62 -3,12 

ΣΠ∆ 33,3 0,0 15,4 24,0 
 

Τσάρκια Λάκκος 
 

∆είγµα 120098 120106 120097 
 α β α β α β 

Βάρος (g) 2,0008 2,0001 2,0003 2,0001 2,0002 1,9988 
Κανονικότητα HCl (N) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Όγκος HCl (ml) 10 10 10 10 10 10 
Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 9,0 8,8 10,6 10,5 9,8 9,8 
NP (kg CaCO3/t) 2,50 3,00 -1,50 -1,25 0,50 0,50 

Μέση τιµή NP (kg CaCO3/t) 2,75 -1,37 0,50 
ΣΠ∆ 18,2 18,2 0,0 

 
Λουτσάνικο Ρέµα 

 
∆είγµα 1200146 120158 

 α β α β 
Βάρος (g) 2,0002 2,0006 2,0006 2,0000 

Κανονικότητα HCl (N) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Όγκος HCl (ml) 10 10 10 10 

Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 10,1 10,2 10,1 10,1 

NP (kg CaCO3/t) -0,25 -0,50 -0,25 -0,25 
Μέση τιµή NP (kg CaCO3/t) -0,37 -0,25 

ΣΠ∆ 66,6 0,0 
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ΙΙ.3 ∆οκιµή ΕΛΟΤ CEN/TS 14405 
 

Πίνακας ΙΙ-12: Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας 
 

α/α Όγκος   L/S pH Αγωγιµότητα  Κωδικός  As Cd Cr Cu Mo Ni Pb Se Zn Cl- F- SO4 

  (ml)  (l/kg)   (mS/cm) δείγµατος ppb ppm 

1 80,4 0,11 8,66 3,62 SL2567 100 2,2 16,0 23,4 15 <4 <5 <5 90 159,5 1,0 1086 

2 79,4 0,21 8,67 3,33 SL2698 84 2,7 24,0 19,9 13 <4 <5 <5 90 230,4 0,9 1440 

3 236,0 0,52 8,67 3,00 SL2699 41 3,6 8,0 12,4 10 <4 <5 <5 70 21,3 1,1 1393 

4 297,0 0,91 8,66 2,69 SL2700 29 3,7 8,0 6,4 9 <4 <5 <5 60 59,1 1,3 1109 

5 776,6 1,93 8,73 2,50 SL2701 23 4,1 10,0 4,2 10 <4 <5 <5 70 28,4 0,7 1361 

6 2566,6 5,31 8,48 2,41 SL2702 24 6,0 7,0 2,0 9 <4 <5 <5 100 42,5 0,9 1265 

7 3583,0 10,03 8,15 2,35 SL2703 36 7,0 7,0 <2,0 <5 <4 <5 <5 210 10,6 0,70 1016 

 
Πίνακας ΙΙ-13: Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας 

 
Όγκος   L/S Αγωγιµότητα  As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cl- F- SO4 

α/α  
(ml)  l/kg 

pH  
(mS/cm) 

Κωδικός 

δείγµατος ppb ppm 

1 526,5 0,1 9,18 1,54 SL1780 22 149 <0,4 6 14 <1 46 11 5 135 <5 <40 0,0 0,3 562 

2 450,4 0,2 9,29 0,95 SL1781 45 80 <0,4 3 2,1 <1 63 5 7 203 <5 <40 14,2 0,2 253 

3 1372,7 0,5 9,54 0,51 SL1811 274 43 <0,4 1 8,6 <1 16 <4 28 209 <5 <40 7,1 0,5 105 

4 2180,0 1,0 9,83 0,43 SL1812 1840 31 <0,4 1 7,9 <1 <5 <4 23 89 <5 <40 3,6 0,3 15 

5 4250,2 2,0 9,92 0,47 SL1813 930 34 <0,4 2 7,0 <1 <5 <4 17 70 <5 <40 3,6 0,3 17 

6 11521,0 4,5 9,77 0,39 SL1814 360 34 <0,4 1 6,8 <1 <5 7 11 68 <5 <40 1,8 0,3 13 

7 23999,4 9,9 9,79 0,22 SL1815 136 30 <0,4 <1 6,7 <1 <5 <4 5 47 <5 <40 0,0 0,1 9 
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Πίνακας ΙΙ-14: Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 δείγµατος σύνθετου τέλµατος Σκουριών 
 

α/α Όγκος   L/S pH Αγωγιµότητα  Κωδικός  As Cd Cr Cu Mo Ni Pb Se Zn Cl- F- SO4 

  (ml)  (l/kg)   (mS/cm) δείγµατος ppb Ppm 

1 107,1 0,10 8,97 3,97 SL2658 26 <0,4 13 6,3 55 <4 <5 <5 <40 230,4 1,6 1267 

2 104,5 0,19 8,94 2,85 SL2704 9 <0,4 <1 4,4 51 <4 <5 <5 <40 194,5 1,8 1358 

3 334,0 0,50 9,01 0,83 SL2705 7 <0,4 2 4,7 38 <4 <5 <5 <40 28,4 1,7 178 

4 674,4, 1,11 9,27 0,43 SL2706 9 <0,4 2 32,5 16 <4 <5 <5 <40 70,9 1,8 <10 

5 1146,7 2,15 9,52 0,40 SL2707 338 <0,4 3 40,4 7 <4 <5 <5 <40 14,2 0,6 <10 

6 3689,2 5,5 9,91 0,45 SL2708 260 <0,4 2 20,0 5 <4 <5 <5 <40 12,4 0,4 <10 

7 4960,2 10,00 9,98 0,33 
SL2709-

2710 
37 <0,4 2 6,0 <5 <4 <5 <5 <40 14,3 0,3 <10 

 
 

Πίνακας ΙΙ-15: Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 δείγµατος στείρων Σκουριών 
 

Όγκος   L/S Αγωγιµότητα  As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cl- F- SO4 
α/α 

(ml)  (l/kg) 
pH 

(mS/cm) 

Κωδικός 

δείγµατος ppb ppm 

1 410,8 0,1 8,44 3,88 SL1782 14 298 <0,4 17 2,8 <1 82 42 <5 5 <5 <40 70,9 1,4 2178 

2 498,3 0,2 8,60 3,51 SL1816 30 228 <0,4 6 5,8 <1 62 47 <5 7 <5 <40 56,7 1,6 1949 

3 1288,5 0,6 8,76 1,90 SL1817 18 120 <0,4 4 4,0 <1 69 20 <5 7 <5 <40 19,5 2,4 673 

4 2054,6 1,1 9,15 0,64 SL1818 17 56 <0,4 1 5,3 <1 97 <4 <5 9 <5 <40 3,6 4,2 105 

5 4007,3 2,1 9,44 0,42 SL1819 20 50 <0,4 <1 5,4 2 56 <4 <5 11 <5 <40 0,0 3,0 16 

6 12275,7 5,2 9,54 0,44 SL1820 109 40 <0,4 1 11,8 1 19 <4 <5 9 <5 <40 0,0 0,7 15 

7 20049,0 10,2 9,40 0,40 SL1821 85 42 <0,4 1 19,2 <1 12 <4 <5 8 <5 <40 0,0 0,6 29 
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ΙΙ-4 ∆οκιµή prEN 14997 
 
Πίνακας ΙΙ-16: Αποτελέσµατα δοκιµής prEN 14997 δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος 

Ολυµπιάδας 
 

pH 
Παράµετρος Μονάδες 

4 5 6 7 9 10,5 12 
∆οκιµή 
αναφοράς 

Ξηρό βάρος g 15 15 15 15 15 15 15 15 
Συγκέντρωση 
οξέως 

M 8,00 6,00 5,00 5,00         

Όγκος οξέως t0+4h ml 10,24 6,22 2,52 0,36         
Όγκος οξέως t0+44h ml 12,23 14,25 15,00 1,93         
Όγκος οξέως t0+48h ml 12,35 14,36 15,62 2,02         
Συγκέντρωση 
βάσης  

M         0,25 0,50 1,00   

Όγκος βάσης  t0+4h ml         1,73 2,15 2,45   
Όγκος βάσης  t0+44h ml         10,38 9,34 10,03   
Όγκος βάσης  t0+48h ml         11,39 9,75 10,77   
Ολικός όγκος 
µέσου εκχύλισης  

ml 12,35 14,36 15,62 2,02 11,39 9,75 10,77   

Τελικός λόγος L/S l/kg 9,9 10,0 10,0 9,1 9,8 9,7 9,8   
Αρχικό pH   7,82 7,77 7,84 7,93 7,83 7,98 7,95 7,94 
Τιµή pH σε  t0+4h   4,15 5,79 6,27 6,98 8,88 10,50 11,71 7,82 
Τιµή pH σε  t0+44h   4,00 4,76 6,01 6,89 9,00 10,50 11,97 7,94 
Τιµή pH σε  t0+48h   4,00 4,85 6,01 6,98 8,98 10,50 12,00 7,89 

H3O
+ ή ΟΗ- t0+4h 

mol/kg 
ξηρού 
υλικού 

5,463 2,487 0,840 0,121 0,029 0,072 0,164   

H3O+ ή ΟΗ- t0+44h 
mol/kg 
ξηρού 
υλικού 

6,523 5,698 5,000 0,643 0,173 0,311 0,669   

H3O+ ή ΟΗ- t0+48h 
mol/kg 
ξηρού 
υλικού 

6,585 5,742 5,207 0,674 0,190 0,325 0,718   

Κωδικός   SL2331 SL2332  SL2333 SL2334 SL2335 SL2336 SL2337 SL2330 
As  ppb 1440 440 60 20 110 610 290 25 
Sb ppb 40 16 11 10 19 29 5 10 
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ΙΙ-5 Κινητικές δοκιµές σε στήλη  
 
 

Πίνακας ΙΙ-17: Αποτελέσµατα κινητικής δοκιµής σε στήλη δείγµατος λεπτοµερούς τέλµατος Ολυµπιάδας 
 

As Ca Cd Cu Fe Mg Mn Mo Ni Pb Sb Zn SO4 
Ηµέρες Κωδικός 

Όγκος 

απορροής 

(ml) 

pH 
Αγωγιµότητα 

(ms/cm) 

Αλκαλικότητα 

(mg CaCO3/l) (ppm) 

25 SL2238 405,9 8,25 3,94 195,0 0,473 527 0,0007 0,0039 <0,2 110 <0,1 <0,005 <0,004 <0,005 0,015 0,05 2341 

56 SL2326 582,0 8,01 3,29 107,5 0,550 579 <0,0004 <0,002 <0,2 101 <0,1 <0,005 <0,004 <0,005 0,016 <0,04 2029 

85 SL2327 588,0 8,09 2,89 97,5 0,403 582 <0,0004 0,002 <0,2 79 <0,1 0,034 <0,004 <0,005 0,012 <0,04 1592 

127 SL2421 590,0 7,98 2,66 70,0 0,271 695 <0,0004 <0,002 <0,2 44 <0,1 0,008 <0,004 <0,005   <0,04 1382 

172 SL2422 592,0 7,86 2,61 70,0 0,274 678 <0,0004 0,0027 <0,2 23 <0,1 0,008 <0,004 <0,005   <0,04 452 

200 SL2423 589,0 8,02 2,58 70,0 0,314 653 <0,0004 0,005 <0,2 16,7 <0,1 0,007 <0,004 <0,005   <0,04 507 

231 SL2507 591,0 8,00 2,4 60,0 0,132 640 <0,0004 <0,002 <0,2 12,3 <0,1 0,010 <0,004 <0,005   <0,04 542 

249 SL2508 594,4 8,34 2,52 67,5 0,118 644 <0,0004 <0,002 <0,2 13 <0,1 0,010 <0,004 <0,005   <0,04 1025 

269 SL2621 591,8 8,17 2,45 60,0 0,112 716 <0,0004 <0,002 <0,2 11,2 <0,1 0,005 <0,004 <0,005   <0,04 590 

374 SL2853 371,3 8,39 4,01 202,5 0,140 333 <0,0004 <0,002 <0,2 54 <0,1 <0,005 <0,004 <0,005  <0,04 2117 

401 SL2854 303,4 8,26 3,36 137,5 0,062 350 <0,0004 <0,002 <0,2 53 <0,1 <0,005 <0,004 <0,005  <0,04 1680 

434 SL3024 396,7 8,26 3,05 102,5 0,012 370 <0,0004 <0,002 <0,2 45 <0,1 0,015 <0,004 <0,005  <0,04 1682 
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Πίνακας ΙΙ-18: Αποτελέσµατα κινητικής δοκιµής σε στήλη δείγµατος στείρων Ολυµπιάδας 
 

As Ca Cd Cu Fe Mg Mo Mn Ni Pb Sb Zn SO4 
Ηµέρες Κωδικός 

Όγκος 

απορροής 

(ml) 

pH 
Αγωγιµότητα 

(ms/cm) 

Αλκαλικότητα 

(mg CaCO3/l) (ppm) 

1 SL2231 2031,9 9,02 0,570 62,5 0,052 66,2 0,0004 0,0068 <0,2 8,9 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 0,048 <0,04 191 

9 SL2232 3729,5 8,95 0,570 80,0 0,086 52,1 0,0004 0,0045 <0,2 7,5 0,009 <0,1 <0,004 <0,005 0,051 <0,04 186 

15 SL2233 3913,4 9,23 0,450 87,5 0,181 39,8 0,0004 0,0024 <0,2 3,9 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 0,053 <0,04 123 

28 SL2309 3905,9 9,42 0,470 107,5 0,145 38,6 <0,0004 0,0034 <0,2 3,0 0,012 <0,1 <0,004 <0,005 0,099 <0,04 67 

35 SL2310 3969,9 9,42 0,370 90,0 0,111 31,0 <0,0004 0,0021 <0,2 2,2 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 0,100 <0,04 37 

42 SL2311 3918,2 9,33 0,340 90,0 0,111 29,4 <0,0004 0,0027 <0,2 2,1 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 0,113 <0,04 36 

49 SL2312 3944,5 9,48 0,320 92,5 0,091 25,8 <0,0004 0,002 <0,2 1,6 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 0,124 <0,04 40 

56 SL2313 3998,7 9,45 0,280 90,0 0,079 23,0 <0,0004 <0,002 <0,2 1,5 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 0,120 <0,04 43 

63 SL2314 3868,9 9,42 0,300 92,5 0,093 22,7 <0,0004 <0,002 <0,2 1,4 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 0,128 <0,04 33 

70 SL2315 3861,7 9,4 0,270 97,5 0,103 20,8 <0,0004 <0,002 <0,2 1,2 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 0,129 <0,04 38 

77 SL2316 3938,5 9,44 0,300 97,5 0,115 19,6 <0,0004 <0,002 <0,2 1,2 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 0,129 <0,04 30 

84 SL2402 3872,7 9,75 0,258 95,0 0,115 25,6 <0,0004 0,0039 <0,2 1,0 0,009 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 40 

91 SL2403 3937,7 9,72 0,262 100,0 0,131 26,0 <0,0004 <0,002 <0,2 1,1 0,008 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 44 

99 SL2404 3908 9,7 0,268 97,5 0,151 26,9 <0,0004 0,002 <0,2 1,1 0,009 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 42 

120 SL2405 3860,9 9,82 0,354 127,5 0,169 31,7 <0,0004 <0,002 <0,2 1,1 0,013 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 45 

127 SL2406 3907,7 9,85 0,328 115,0 0,129 30,7 <0,0004 <0,002 <0,2 1,2 0,010 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 47 

136 SL2407 3900 9,32 0,300 87,5 0,140 29,7 <0,0004 0,0117 <0,2 1,4 0,010 <0,1 <0,004 <0,005 – 0,06 34 

141 SL2408 3900 9,00 0,220 77,5 0,114 27,9 <0,0004 0,0044 <0,2 1,4 0,008 <0,1 <0,004 <0,005 – 0,07 39 

149 SL2409 3900 8,80 0,250 100,0 0,124 30,8 <0,0004 0,0033 <0,2 1,3 0,008 <0,1 <0,004 <0,005 – 0,04 38 

156 SL2410 3900 9,00 0,230 95,0 0,106 27,6 <0,0004 0,0061 <0,2 1,3 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 – 0,04 38 

165 SL2411 3900 9,19 0,250 105,0 0,118 27 <0,0004 0,0061 <0,2 1,3 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 – 0,04 30 

172 SL2412 3900 9,33 0,240 95,0 0,115 28,9 <0,0004 0,0059 <0,2 1,4 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 – 0,04 44 

179 SL2413 3900 8,83 0,230 95,0 0,131 27,1 <0,0004 0,0062 <0,2 1,4 0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 29 

186 SL2414 3900 9,44 0,260 112,5 0,111 27,5 <0,0004 0,009 <0,2 1,3 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 30 
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Περιβαλλοντικές  δοκιµές σε δείγµατα Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυµπιάδας και Σκουριών σελ. ΙΙ-11 
Τελική έκθεση-Παράρτηµα ΙΙ 

As Ca Cd Cu Fe Mg Mo Mn Ni Pb Sb Zn SO4 
Ηµέρες Κωδικός 

Όγκος 

απορροής 

(ml) 

pH 
Αγωγιµότητα 

(ms/cm) 

Αλκαλικότητα 

(mg CaCO3/l) (ppm) 

193 SL2415 3900 9,45 0,250 110,0 0,105 27,9 <0,0004 <0,002 <0,2 1,4 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 23 

200 SL2416 3900 9,44 0,250 112,5 0,111 33,2 <0,0004 0,0027 <0,2 1,5 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 17 

205 SL2509 3900 9,72 0,239 100,0 0,059 32,8 <0,0004 <0,002 <0,2 1,7 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 23 

214 SL2510 3900 9,34 0,245 105,0 0,063 32,1 <0,0004 <0,002 <0,2 1,6 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 21 

218 SL2511 3811,1 9,69 0,275 117,5 0,083 33,9 <0,0004 0,0022 <0,2 1,6 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 23 

225 SL2512 3754,1 9,76 0,297 132,5 0,088 35,2 <0,0004 <0,002 <0,2 1,5 0,009 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 21 

233 SL2513 3797,6 9,69 0,308 137,5 0,096 33,3 <0,0004 <0,002 <0,2 1,4 0,008 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 29 

240 SL2514 3822,2 9,68 0,314 137,5 0,101 37,3 <0,0004 <0,002 <0,2 1,4 0,008 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 23 

246 SL2515 3554,6 9,76 0,321 145,0 0,143 39,4 <0,0004 <0,002 <0,2 1,4 0,008 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 17 

253 SL2516 3348,2 9,63 0,317 125,0 0,088 36,3 <0,0004 <0,002 <0,2 1,4 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 17 

261 SL2623 3550,5 9,71 0,259 97,5 0,129 23,8 <0,0004 <0,002 <0,2 1,3 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 17 

267 SL2624 3679,3 9,63 0,195 65,0 0,091 18,7 <0,0004 <0,002 <0,2 1,1 0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 23 

274 SL2625 3695,8 9,64 0,210 70,0 0,117 18,6 <0,0004 <0,002 <0,2 1,2 0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 30 

282 SL2626 3583,5 9,39 0,213 62,5 0,125 18,6 <0,0004 <0,002 <0,2 1,2 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 37 

288 SL2627 3717,2 9,41 0,206 65,0 0,133 19,1 <0,0004 0,003 <0,2 1,4 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 12 

295 SL2628 3433,5 9,36 0,212 57,5 0,099 19,1 <0,0004 0,0186 <0,2 1,4 0,006 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 26 

302 SL2780 3499,5 8,97 0,226 65,0 0,115 22,8 <0,0004 <0,002 <0,2 1,7 <0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 31 

309 SL2781 3504,1 9,00 0,196 45,0 0,110 18,1 <0,0004 <0,002 <0,2 1,5 <0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 32 

316 SL2782 3616,1 9,10 0,205 52,5 0,128 17,9 <0,0004 <0,002 <0,2 1,5 <0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 24 

344 SL2783 3110,9 8,62 0,399 50 0,144 51,6 <0,0004 <0,002 <0,2 4,4 <0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 116 

351 SL2784 3407,6 8,50 0,226 37,5 0,118 24,5 <0,0004 <0,002 <0,2 2,3 <0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 41 

358 SL2785 2319,1 8,29 0,269 52,5 0,185 28,8 <0,0004 <0,002 <0,2 2,7 <0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 54 

365 SL2848 3347,2 8,44 0,150 27,5 0,108 14,5 <0,0004 <0,002 <0,2 1,96 0,013 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 25 

373 SL2849 3469,8 8,43 0,163 27,5 0,134 17,1 <0,0004 <0,002 <0,2 2,01 0,009 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 34 

379 SL2850 3490,0 8,57 0,145 22,5 0,113 14,8 <0,0004 <0,002 <0,2 1,77 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 25 
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Τελική έκθεση-Παράρτηµα ΙΙ 

As Ca Cd Cu Fe Mg Mo Mn Ni Pb Sb Zn SO4 
Ηµέρες Κωδικός 

Όγκος 

απορροής 

(ml) 

pH 
Αγωγιµότητα 

(ms/cm) 

Αλκαλικότητα 

(mg CaCO3/l) (ppm) 

386 SL2851 3500,5 8,56 0,150 25 0,140 14,9 <0,0004 <0,002 <0,2 1,79 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 25 

393 SL2852 3610,5 8,68 0,155 25 0,166 15,4 <0,0004 <0,002 <0,2 1,86 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 32 

400 SL3019 3449,5 8,00 0,146 17,5 0,093 16 <0,0004 <0,002 <0,2 1,9 0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 28 

407 SL3020 3548,4 8,55 0,145 20 0,104 15,3 <0,0004 <0,002 <0,2 1,8 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 30 

414 SL3021 3510,2 8,46 0,132 22,5 0,095 14,2 <0,0004 <0,002 <0,2 1,7 0,007 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 28 

421 SL3022 3561,0 8,11 0,131 25 0,112 13,8 <0,0004 <0,002 <0,2 1,7 0,005 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 26 

428 SL3023 3527,8 7,84 0,125 25 0,094 13,7 <0,0004 <0,002 <0,2 1,6 0,018 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 23 
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Τελική έκθεση-Παράρτηµα ΙΙ 

 
Πίνακας ΙΙ-19: Αποτελέσµατα κινητικής δοκιµής σε στήλη σύνθετου δείγµατος τελµάτων Σκουριών 

 

As Ca Cd Cu Fe Mg Mn Ni Pb Sb Zn Mo SO4 
Ηµέρες Κωδικός 

Όγκος 

απορροής 

(ml) 

pH 
Αγωγιµότητα 

(ms/cm) 

Αλκαλικότητα 

(mg CaCO3/l) (ppm) 

15 SL2239 631,9 8,88 1,84 195 0,033 132,7 0,0026 0,0029 <0,2 33,0 <0,1 <0,004 <0,005 <0,005 <0,04 <0,005 748 

30 SL2328 695,0 8,76 1,35 175 0,031 77,6 <0,004 <0,002 <0,2 23,8 <0,1 <0,004 <0,005 <0,005 <0,04 0,048 473 

56 SL2329 740,3 9,00 0,76 330 0,060 18,6 0,0004 <0,002 <0,2 3,5 <0,1 <0,004 <0,005 <0,005 <0,04 0,007 56 

92 SL2417 737,5 9,04 0,654 317,5 0,055 23,9 <0,0004 <0,002 <0,2 2,3 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 0,044 31 

127 SL2418 740,0 9,02 0,569 285 0,053 24,4 <0,0004 <0,002 <0,2 2,3 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 0,026 24 

172 SL2419 750,0 8,69 0,53 215 0,043 25,6 <0,0004 0,0031 <0,2 2,3 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 0,016 18 

200 SL2420 750,0 8,78 0,464 247,5 0,034 24,3 <0,0004 0,0047 <0,2 2,5 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 0,012 19 

231 SL2505 750,0 8,97 0,433 210 0,017 33,2 <0,0004 0,0069 <0,2 5,9 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 0,011 14 

249 SL2506 745,5 9,28 0,467 232,5 0,020 95,3 <0,0004 <0,002 <0,2 2,1 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 0,009 31 

268 SL2622 744,7 9,33 0,45 222,5 0,021 25,9 <0,0004 <0,002 <0,2 1,8 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 <0,005 13 

372 SL2855 734,3 8,56 2,11 140,0 0,017 154 <0,0004 <0,002 <0,2 50 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 0,036 917 

401 SL2856 437,5 8,63 1,62 140,0 0,012 116 <0,0004 <0,002 <0,2 47 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 0,043 429 

430 SL3025 506,7 8,58 1,27 105,0 0,012 99,7 <0,0004 <0,002 <0,2 36 <0,1 <0,004 <0,005 – <0,04 0,043 483 
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Τελική έκθεση-Παράρτηµα ΙΙ 

 
II-6 EA NEN 7375 
 

Πίνακας ΙΙ-20: Αποτελέσµατα δοκιµής ΕΑ ΝΕΝ 7375 δείγµατος τελµάτων Ολυµπιάδας + 5% τσιµέντο (Α δείγµα) 
 

α/α Ηµέρες pH Αγωγιµότητα Κωδικός As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cl- F- SO4 

      (mS/cm)   ppb ppm 

1 0,25 10,46 0,211 SL2338 8 <5 <0,4 17 <2 <1 <5 <4 <5 <5 <5 <40 14,2 0,21 37 

2 1 10,4 0,274 SL2339 6 <5 <0,4 17 <2 <1 <5 <4 <5 <5 <5 <40 10,6 0,09 31 

3 3 10,92 0,33 SL2424 11 <5 <0,4 17 <2 <1 <5 <4 <5 5 <5 <40 14,2 0,22 21 

4 6 11,05 0,354 SL2425 15 <5 <0,4 9 <2 <1 <5 <4 <5 6 <5 <40 14,2 0,13 18 

5 9 11,12 0,319 SL2426 14 <5 <0,4 6 <2 <1 <5 <4 <5 6 <5 <40 10,6 0,09 <10 

6 16 11,25 0,502 SL2427 15 <5 <0,4 10 <2 <1 <5 <4 <5 8 <5 <40 17,7 0,16 <10 

7 36 11,58 0,81 SL2428 34 <5 <0,4 13 2 <1 <5 <4 6 9 <5 <40 14,2 0,26 <10 

8 64 11,81 1,14 SL2429 18 10 <0,4 17 5,4 <1 <5 <4 8 9 <5 <40 28,4 0,11 <10 

 
 

Πίνακας ΙΙ-21: Αποτελέσµατα δοκιµής ΕΑ ΝΕΝ 7375 δείγµατος τελµάτων Ολυµπιάδας + 5% τσιµέντο (Β δείγµα) 
 

α/α Ηµέρες pH Αγωγιµότητα Κωδικός As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn Cl- F- SO4 

      (mS/cm)   ppb ppm 

1 0,25 10,65 0,242 SL2340 6 <5 <0,4 26 <2 <1 <5 <4 <5 <5 <5 <40 21,3 0,15 38 

2 1 10,64 0,282 SL2341 7 <5 <0,4 28 <2 <1 <5 <4 <5 <5 <5 <40 49,6 0,08 29 

3 3 11,04 0,324 SL2430 9 <5 <0,4 14 3,9 <1 <5 <4 <5 <5 <5 <40 21,3 0,12 30 

4 6 11,02 0,33 SL2431 10 5 <0,4 8 5,5 <1 <5 <4 <5 5 <5 <40 10,6 0,21 <10 

5 9 10,97 0,259 SL2432 7 5 <0,4 6 2,3 <1 <5 <4 <5 5 <5 <40 35,5 0,09 <10 

6 16 10,83 0,231 SL2433 8 7 <0,4 8 <2 <1 <5 <4 <5 7 <5 <40 14,2 0,14 <10 

7 36 11,14 0,34 SL2434 15 9 <0,4 10 <2 <1 <5 <4 <5 9 <5 <40 14,2 0,10 <10 

8 64 11,74 0,875 SL2435 16 11 <0,4 14 15,2 <1 <5 <4 6 11 <5 <40 17,7 0,03 12 
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Τελική έκθεση-Παράρτηµα ΙΙ 

ΙΙ-7 Κινητική δοκιµή σε κελί υγρασίας ASTM D5744-96 
 

Πίνακας ΙΙ-22: Αποτελέσµατα κινητικής δοκιµής σε δείγµα στείρων Σκουριών 
 

As Ca Cd Cu Fe Mg Mn Ni Pb Si Zn SO4 Χρόνος 
(εβδοµάδες) 

Κωδικός 
Όγκος 

απορροής 
(ml) 

pH 
Αγωγιµότητα 

(ms/cm) 
Αλκαλικότητα 
(mg CaCO3/l) 

 (ppm) 

0 SL2234 320,8 7,77 3,85 112,5 <0,005 458 0,33 0,127 <0,2 269 0,96 0,2 <0,005 11,3 0,38 2456 
1 SL2235 403,8 8,1 0,50 70,0 0,006 39,8 0,05 0,0077 <0,2 17,7 <0,1 0,006 <0,005 9,5 0,08 152 
2 SL2236 445,8 8,12 0,26 72,5 0,007 16,7 0,2 0,0035 <0,2 7,8 <0,1 <0,004 <0,005 8,4 0,08 41 
3 SL2237 447,4 8,25 0,24 77,5 0,007 16,3 0,017 0,0025 <0,2 7,5 <0,1 <0,004 <0,005 7,9 <0,04 28 
4 SL2317 470,3 8,21 0,22 70,0 0,008 13,9 0,009 0,0033 <0,2 6,7 <0,1 <0,004 <0,005 7,2 0,04 31 
5 SL2318 488,2 8,5 0,20 67,5 0,008 13,7 0,005 0,0034 <0,2 6,5 <0,1 0,004 <0,005 6,9 0,04 16 
6 SL2319 466,8 8,21 0,22 70,0 0,007 15,0 0,0051 0,0035 <0,2 7,0 <0,1 <0,004 <0,005 6,6 0,04 28 
7 SL2320 477,8 8,29 0,22 70,0 0,007 14,5 0,0042 0,0043 <0,2 6,7 <0,1 <0,004 <0,005 6,9 0,04 24 
8 SL2321 471,4 8,05 0,20 65,0 0,007 14,2 0,0039 0,0024 <0,2 6,5 <0,1 <0,004 <0,005 6 <0,04 24 
9 SL2322 464,0 8,18 0,19 75,0 0,007 13 0,0027 0,0025 <0,2 6,1 <0,1 <0,004 <0,005 5,6 <0,04 18 
10 SL2323 446,6 8,28 0,22 92,5 0,007 12,7 0,0023 0,0026 <0,2 5,7 <0,1 <0,004 <0,005 5,9 <0,04 22 
11 SL2324 456,6 8,17 0,18 75,0 0,006 12,1 <0,0004 0,0026 <0,2 5,7 <0,1 <0,004 <0,005 6,1 <0,04 28 
12 SL2325 490,5 8,26 0,20 72,5 0,006 11,9 <0,0004 <0,002 <0,2 5,5 <0,1 <0,004 <0,005 5,8 <0,04 20 
13 SL2385 460,1 8,32 0,198 77,5 0,005 19,7 0,0014 <0,002 <0,2 6,5 <0,1 <0,004 <0,005 6,9 <0,04 10 
14 SL2386 453,0 8,43 0,187 75,0 0,007 18,9 0,002 <0,002 <0,2 5,8 <0,1 <0,004 <0,005 6,3 <0,04 14 
15 SL2387 462,2 8,38 0,109 75,0 0,006 19,1 0,0024 <0,002 <0,2 5,6 <0,1 <0,004 <0,005 5,8 <0,04 15 
16 SL2388 462,5 8,01 0,204 72,5 0,006 20,7 0,0031 <0,002 <0,2 6,4 <0,1 <0,004 0,005 6,0 <0,04 24 
17 SL2389 464,5 8,28 0,198 75,0 0,006 18,1 0,0007 <0,002 <0,2 5,4 <0,1 <0,004 <0,005 5,6 0,04 18 
18 SL2390 480 7,80  0,180 67,0 0,007 16,4 0,0005 <0,002 <0,2 4,9 <0,1 <0,004 <0,005 5,6 <0,04 <10 
19 SL2391 480 7,73 0,150 61,0 0,006 16,4 0,0008 0,0059 <0,2 4,5 <0,1 0,107 <0,005 5,3 0,18 11 
20 SL2392 480 7,70  0,150 60,0 0,007 13,6 0,0005 <0,002 <0,2 3,7 <0,1 <0,004 <0,005 4,3 <0,04 <10 
21 SL2393 480 7,69 0,130 50,0 0,007 13,5 0,0005 <0,002 <0,2 3,8 <0,1 <0,004 <0,005 4,1 <0,04 <10 
22 SL2394 480 7,80 0,120 47,0 0,007 11,7 0,0004 <0,002 <0,2 3,4 <0,1 <0,004 <0,005 4,5 <0,04 <10 
23 SL2396 480 7,49 0,114 46,0 0,007 11,5 0,0004 0,002 <0,2 2,9 <0,1 <0,004 <0,005 4,2 <0,04 <10 
24 SL2397 480 7,47 0,116 42,0 0,009 12,2 0,0004 0,0027 <0,2 2,9 <0,1 <0,004 <0,005 3,8 <0,04 <10 
25 SL2398 480 7,53 0,108 42,0 0,010 11,0 0,0004 0,0031 <0,2 2,8 <0,1 <0,004 <0,005 4,4 <0,04 <10 
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Τελική έκθεση-Παράρτηµα ΙΙ 

As Ca Cd Cu Fe Mg Mn Ni Pb Si Zn SO4 Χρόνος 
(εβδοµάδες) 

Κωδικός 
Όγκος 

απορροής 
(ml) 

pH 
Αγωγιµότητα 

(ms/cm) 
Αλκαλικότητα 
(mg CaCO3/l) 

 (ppm) 
26 SL2399 480 7,53 0,101 42,0 0,008 10,6 <0,0004 0,0035 <0,2 2,6 <0,1 <0,004 <0,005 4,0 <0,04 <10 
27 SL2400 480 7,78 0,107 41,0 0,008 10,2 0,0004 0,0038 <0,2 2,6 <0,1 <0,004 <0,005 4,5 <0,04 <10 
28 SL2401 480 7,78 0,098 37,0 0,011 9,8 0,0004 0,006 <0,2 2,5 <0,1 <0,004 <0,005 4,3 <0,04 <10 
29 SL2517 480 7,97 0,098 40,0 0,009 8,2 0,0005 0,0051 <0,2 2,5 <0,1 <0,004 <0,005 5,0 <0,04 <10 
30 SL2518 480 7,71 0,105 37,0 0,008 8,7 0,0005 0,0037 <0,2 2,7 <0,1 <0,004 <0,005 4,6 <0,04 11 
31 SL2519 485,1 7,77 0,101 33,0 0,008 8,7 0,0005 0,0032 <0,2 2,6 <0,1 <0,004 <0,005 4,3 <0,04 <10 
32 SL2520 498,2 7,94 0,106 38,0 0,009 10,1 0,0008 0,0031 <0,2 2,8 <0,1 <0,004 <0,005 4,8 <0,04 <10 
33 SL2521 491,0 7,88 0,110 37,0 0,009 9,7 0,0006 0,0038 <0,2 2,8 <0,1 <0,004 <0,005 5,5 <0,04 14 
34 SL2522 488,0 8,23 0,165 60,0 0,008 16,7 0,0006 0,0021 <0,2 4,5 <0,1 <0,004 <0,005 4,8 <0,04 11 
35 SL2523 483,3 8,36 0,168 54,0 0,009 15,9 0,0006 0,0021 <0,2 4,3 <0,1 <0,004 <0,005 5,5 <0,04 17 
36 SL2524 476,1 8,16 0,173 53,0 0,008 16,9 0,0008 <0,002 <0,2 4,5 <0,1 <0,004 <0,005 4,8 <0,04 11 
37 SL2629 487,0 8,32 0,170 52,0 0,013 15,5 0,0006 0,0028 <0,2 4,4 <0,1 <0,004 <0,005 <2,5 <0,04 18 
38 SL2630 483,6 8,35 0,166 50,0 0,006 14,6 0,0006 0,0026 <0,2 4,1 <0,1 <0,004 <0,005 <2,5 <0,04 19 
39 SL2631 472,4 8,31 0,183 52,0 0,006 16,7 0,0009 0,0043 <0,2 4,6 <0,1 <0,004 <0,005 <2,5 <0,04 23 
40 SL2632 486,3 8,15 0,189 43,0 0,007 17,7 0,0007 0,0048 <0,2 4,7 <0,1 <0,004 <0,005 <2,5 <0,04 29 
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Τελική έκθεση-Παράρτηµα ΙΙ 

II-8 ∆οκιµή σταδιακών εκχυλίσεων 
 

Πίνακας ΙΙ-23: Αποτελέσµατα δοκιµής σταδιακών εκχυλίσεων σε εδαφικά δείγµατα 
περιοχής Σκουριών 

 
Καρατζάς Λάκκος-∆είγµα 120092/120119 

Pb Cd As Zn Cu Ni Κλάσµα Βάρος 
δείγµατος (g) Κωδικός 

mg/l 
Εναλλάξιµο SL2571 1,7 <0,04 <0,005 0,56 <0,1 <0,2 
Ανθρακικό SL2579 0,8 <0,04 <0,005 0,12 <0,1 <0,2 
Αναγώγιµο SL2587 2,7 <0,04 0,046 1,05 <0,1 <0,2 
Οξειδώσιµο SL2595 2,3 <0,04 0,3 1,66 <0,1 0,48 
Υπόλειµµα 

0,9997 

SL2603 7,0 <0,04 7,0 20,7 0,99 8,81 
Επανάληψη 
Εναλλάξιµο SL2572 1,7 <0,04 <0,005 0,57 <0,1 <0,2 
Ανθρακικό SL2580 0,7 <0,04 <0,005 0,12 <0,1 <0,2 
Αναγώγιµο SL2588 2,9 <0,04 0,036 1,14 <0,1 <0,2 
Οξειδώσιµο SL2596 2,2 <0,04 0,340 1,66 <0,1 0,44 
Υπόλειµµα 

1,0001 

SL2606 7,3 <0,04 5,74 21,7 1,06 9,68 
 

Κούφιος Πλάτανος-∆είγµα 120112 

Pb Cd As Zn Cu Ni Κλάσµα Βάρος 
δείγµατος (g) Κωδικός 

mg/l 
Εναλλάξιµο SL2575 1,2 <0,04 <0,005 0,08 <0,1 <0,2 
Ανθρακικό SL2583 <0,5 <0,04 <0,005 <0,04 <0,1 <0,2 
Αναγώγιµο SL2591 2,5 <0,04 0,068 0,18 <0,1 <0,2 
Οξειδώσιµο SL2599 2,2 <0,04 0,7 0,32 <0,1 <0,2 
Υπόλειµµα 

1,0004 

SL2607 2,1 <0,04 3,16 3,41 0,89 1,85 
Επανάληψη 
Εναλλάξιµο SL2576 1,1 <0,04 <0,005 0,13 <0,1 <0,2 
Ανθρακικό SL2584 <0,5 <0,04 <0,005 <0,04 <0,1 <0,2 
Αναγώγιµο SL2592 2,4 <0,04 0,056 0,27 <0,1 <0,2 
Οξειδώσιµο SL2600 2,4 <0,04 0,56 0,28 <0,1 <0,2 
Υπόλειµµα 

1,0008 

SL2608 2,4 <0,04 3,34 3,73 0,94 2,02 

 
Τσάρκια Λάκκος-∆είγµα 120097 

Pb Cd As Zn Cu Ni Κλάσµα Βάρος 
δείγµατος 

(g) 
Κωδικός 

mg/l 

Εναλλάξιµο SL2569 10,9 <0,04 0,007 0,78 <0,1 <0,2 
Ανθρακικό SL2577 7,0 <0,04 0,025 0,2 <0,1 <0,2 
Αναγώγιµο SL2585 14,4 <0,04 0,65 1,65 <0,1 <0,2 
Οξειδώσιµο SL2593 108,6 <0,04 20,1 1,42 <0,1 <0,2 
Υπόλειµµα 

1,0000 

SL2601 221 <0,04 78,2 13,1 2,13 0,72 
Επανάληψη 
Εναλλάξιµο SL2570 3,6 <0,04 0,005 0,5 <0,1 <0,2 
Ανθρακικό SL2578 7,3 <0,04 0,02 0,2 <0,1 <0,2 
Αναγώγιµο SL2586 16,1 <0,04 0,63 1,51 <0,1 <0,2 
Οξειδώσιµο SL2594 118,9 <0,04 21,4 1,35 <0,1 <0,2 
Υπόλειµµα 

1,0008 

SL2602 232 <0,04 55,0 14,3 2,28 0,73 
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Τελική έκθεση-Παράρτηµα ΙΙ 

Λουτσάνικο Ρέµα-∆είγµα 120158 

Pb Cd As Zn Cu Ni Κλάσµα Βάρος 
δείγµατος (g) Κωδικός 

mg/l 
Εναλλάξιµο SL2573 0,7 <0,04 <0,005 0,05 <0,1 <0,2 
Ανθρακικό SL2581 <0,5 <0,04 <0,005 <0,04 <0,1 <0,2 
Αναγώγιµο SL2589 1,1 <0,04 0,034 0,30 <0,1 <0,2 
Οξειδώσιµο SL2597 1,2 <0,04 0,282 0,27 <0,1 <0,2 
Υπόλειµµα 

0,9997 

SL2605 1,0 <0,04 1,8 2,22 0,63 1,89 
Επανάληψη 
Εναλλάξιµο SL2574 0,8 <0,04 <0,005 0,08 <0,1 <0,2 
Ανθρακικό SL2582 <0,5 <0,04 <0,005 <0,04 <0,1 <0,2 
Αναγώγιµο SL2590 1,0 <0,04 0,039 0,39 <0,1 <0,2 
Οξειδώσιµο SL 2598 1,0 <0,04 0,208 0,22 <0,1 <0,2 
Υπόλειµµα 

1,0005 

SL 2606 1,1 <0,04 2,02 2,21 0,68 1,90 
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1. Εισαγωγή 
 

Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ανέθεσε στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας την 

πραγµατοποίηση µιας σειράς φυσικοχηµικών δοκιµών και χηµικών αναλύσεων σε δείγµατα στείρων της 

περιοχής Σκουριών. Οι δοκιµές και οι αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν έγιναν στο Εργαστήριο 

Αναλυτικής Χηµείας και ο ορυκτολογικός χαρακτηρισµός έγινε σε συνεργασία µε τον Τοµέα Ορυκτολογίας, 

Πετρογραφίας και Κοιτασµατολογίας του Γεωλογικού Τµήµατος. 

 

1.1. Περιγραφή και προετοιµασία δειγµάτων 

 
Η δειγµατοληψία των στείρων εξόρυξης Σκουριών πραγµατοποιήθηκε στο υλικό το οποίο 

εξορύχθηκε κατά την διάνοιξη της ερευνητικής στοάς Σκουριών και χρησιµοποιήθηκε για τη διαµόρφωση 

του περίγυρου της εισόδου της στοάς. 

Η δειγµατοληψία έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2010 από το τµήµα περιβάλλοντος της «Ελληνικός 

Χρυσός» σε συνεργασία µε τους κ.κ. Ι. Στράτη, Μ. Σοφονίου και Θ. Λατινόπουλο (µέλη της οµάδας του 

ΑΠΘ). Ελήφθησαν δείγµατα συνολικής µάζας 120 kg από έναν κάνναβο 12 σηµείων µε βήµα 5 m. Τα 

δείγµατα είχαν ποικίλες διαστάσεις µε µεγάλο άξονα µήκους 5 – 30 cm. Μετά το πέρας της δειγµατοληψίας 

έγινε επιλογή των εργαστηριακών δειγµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες δειγµατοληψίας. 

Τα εργαστηριακά δείγµατα θραύστηκαν σε  σπαστήρα. Ακολούθησε κλασµάτωση του δείγµατος µε 

κοσκίνιση από κόσκινα µε µέγεθος οπών 11,20 mm, 5,60 mm και 2,80 mm. Τα αποτελέσµατα της 

κοκκοµετρικής ανάλυσης δίνονται στον πίνακα 1.1. 

 
Πίνακας 1.1 Κοκκοµετρική ανάλυση των στείρων µετά τη θραύση 

α/α 
κοκκοµετρικού 
κλάσµατος 

µέγεθος κόκκων (mm) % w/w 

01                - 2,80 17,64 

02 - 5,60  ,  + 2,80 11,85 

03 - 11,20 , + 5,60 43,89 

04                 + 11,20 26,61 

 

Στον παραπάνω πίνακα στη στήλη ‘‘ µέγεθος κόκκων'’ τα σύµβολα - και + δηλώνουν ότι το µέγεθος 

των κόκκων είναι αντίστοιχα µικρότερο και µεγαλύτερο της αναγραφόµενης τιµής. 
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Από τα κλάσµατα αυτά ελήφθησαν αντιπροσωπευτικά δείγµατα, που στη συνέχεια 

χαρακτηρίζονται αντίστοιχα δείγµα 01, δείγµα 02, δείγµα 03 και δείγµα 04. Επίσης ελήφθη και δείγµα πριν 

από την κοκκοµετρική ανάλυση το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο του υλικού το οποίο και 

χαρακτηρίζεται ως «συνολικό» (δείγµα 05) 

 

 

1.2. Πρότυπες δοκιµές εκπλυσιµότητας σε κοκκώδη υλικά 
Στις χώρες της Ευρώπης έχουν αναπτυχθεί δοκιµές για να χαρακτηρισθούν και να εκτιµηθούν τα 

απόβλητα µε βάση τη συγκέντρωση των συστατικών τους που εκπλύνονται από τα απόβλητα. Η δηµιουργία 

οδηγιών και προτύπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το χαρακτηρισµό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των 

παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιοµηχανίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν ορισµένες οδηγίες που 

καλύπτουν µερικούς τοµείς, ενώ για τους υπόλοιπους οι οδηγίες παραπέµπουν στη δηµιουργία κριτηρίων 

διαχείρισης και γενικότερα νοµοθεσίας από τα κράτη – µέλη. Οι συγγραφείς της παρούσης έκθεσης 

εκτιµούν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των παραµέτρων που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές 

µεταβολές από την όλη εξόρυξη καθώς και τη συνολική διαχείριση των υλικών που προκύπτουν και όχι 

µεµονωµένα κριτήρια τα οποία ίσως οδηγήσουν σε επισφαλείς χαρακτηρισµούς των υλικών. Η 

συγκεκριµένη αυτή εκτίµηση θα αποτελέσει αντικείµενο µελέτης στο µέλλον.     

Προς το παρόν, η διαχείριση αυτών των παραπροϊόντων καλύπτεται από την οδηγία 2006/21/ΕΚ 

«σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 

2004/35/ΕΚ», όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 

2076/τ. Β’/25.09.09). Στη νοµοθεσία αυτή δεν αναφέρονται όρια που να καθορίζουν τα κριτήρια απόθεσης 

των αποβλήτων για κάθε χώρο υγειονοµικής ταφής. ∆εν υπάρχει εποµένως καθορισµένη διαδικασία ελέγχου 

για την απόθεση των παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιοµηχανίας στους τόπους υγειονοµικής ταφής. 

Η εκπλυσιµότητα των µετάλλων και των ανιόντων που εξετάσθηκαν αξιολογήθηκε µε βάση την 

οδηγία 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 

υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ» στην οποία 

αναφέρεται ότι «τα κριτήρια και οι διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης 

δεν εφαρµόζονται στα απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση, εξόρυξη, επεξεργασία και 

αποθήκευση ορυκτών πόρων και στα απόβλητα λατοµείων, όταν εναποτίθενται επιτόπου». Εποµένως, η 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε βάση την οδηγία 2003/33/ΕΚ είναι ενδεικτική. 

Ο χαρακτηρισµός των στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ, γίνεται µε 

βάση τον προσδιορισµό των διαφόρων συστατικών των διαλυµάτων της έκπλυσης των στερεών αποβλήτων 

που προκύπτουν µε την εφαρµογή συγκεκριµένων µεθόδων έκπλυσης. Σκοπός της εφαρµογής των µεθόδων 

αυτών είναι ο προσδιορισµός της εκπλυσιµότητας των διαφόρων συστατικών που περιέχονται στα στερεά 

απόβλητα για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων και τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά 
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τη διάθεσή τους σε έναν συγκεκριµένο χώρο απόθεσης. Οι προτεινόµενες από την οδηγία 2003/33/ΕΚ 

δοκιµές  έκπλυσης είναι οι CEN/TS 14405 (∆οκιµή εκπλυσιµότητας - ∆οκιµή ανοδικής διήθησης (δοκιµή 

ανοδικής διήθησης για ανόργανα συστατικά) και ΕΝ 12457 (∆οκιµή συµµόρφωσης για την έκπλυση 

κοκκωδών αποβλήτων υλικών και ιλύων).  
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2. Πειραµατική Μεθοδολογία  

 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει περιληπτικά την πειραµατική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

 

2.1. ∆οκιµές εκπλυσιµότητας σε κοκκώδη υλικά 

∆οκιµή ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test (CEN/TS 14405)  

Ανήκει στην κατηγορία των δοκιµών Βασικού Χαρακτηρισµού (Basic Characterization Tests). Ο 

βασικός χαρακτηρισµός είναι το πρώτο βήµα της διαδικασίας αποδοχής και αποτελεί συνολικό 

χαρακτηρισµό των αποβλήτων, συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή 

εναπόθεσή τους µακροπρόθεσµα. Ο βασικός χαρακτηρισµός είναι υποχρεωτικός για κάθε είδους απόβλητα. 

Σκοπός της δοκιµής αυτής είναι ο προσδιορισµός της εκπλυσιµότητας των διαφόρων συστατικών 

που περιέχονται σε ένα στερεό απόβλητο που έχει τοποθετηθεί σε µία κατακόρυφη στήλη µε τη διύλιση 

µέσα από το στερεό µε ανοδική ροή ενός υγρού µετά από τον κορεσµό της στήλης µε το υγρό για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η ροή του υγρού είναι σταθερή και συλλέγονται χωριστά κλάσµατα 

προκαθορισµένης αναλογίας L/S (λόγος του όγκου του συλλεγµένου υγρού L προς τη µάζα του στερεού S 

εκφρασµένη σε l εκχυλιστικού υγρού και σε kg  ξηρής ουσίας, αντιστοίχως). 

Οι συνθήκες της δοκιµής αυτής προσεγγίζουν τη διαδικασία της έκπλυσης που συµβαίνει όταν νερό 

της βροχής ή άλλο υγρό διυλίζεται και διηθείται µέσα από ένα κοκκώδες υλικό. Τα πιο σηµαντικά είναι τα 

πρώτα κλάσµατα γιατί το µεγαλύτερο µέρος των συστατικών που εκπλύνονται εύκολα εκπλύνονται σε 

µεγάλο ποσοστό στα κλάσµατα από 0,1 l/kg µέχρι 1 l/kg ή 2 l/kg. Στα περισσότερα σενάρια µοντελοποίησης 

των πραγµατικών συνθηκών απαιτούνται πολλά χρόνια για να φθάσει ο λόγος L/S την τιµή 1 ή 2 l/kg. Στο 

σενάριο π.χ. απόβλητο πάχους 2 m πυκνότητας 1 t/m3 στο οποίο διηθείται νερό βροχής ύψους 200 mm/έτος 

φθάνει τους λόγους L/S 2 l/kg και 10 l/kg αντίστοιχα σε 20 και 100 χρόνια.  Σε σενάριο για απόβλητο 

πάχους 20 m ίδιας πυκνότητας και ίδιου ύψους βροχής ο χρόνος είναι αντίστοιχα 200 και 1000 χρόνια. 

Η δοκιµή έγινε σε στήλες από πολυµερές (plexiglass) διαµέτρου 5 ή 10 cm ανάλογα µε το µέγιστο 

µέγεθος των κόκκων του υλικού, 4 ή 10 mm αντίστοιχα. Το πάχος της στήλης του εξεταζόµενου υλικού 

είναι περίπου 30 cm. Στον πίνακα  2.1.δίνονται τα χαρακτηριστικά των στηλών των δειγµάτων που 

µελετήθηκαν. 

Ως εκχυλιστικό µέσο για τη διύλιση µε ανοδική ροή χρησιµοποιήθηκε απιονισµένο νερό που 

διοχετεύτηκε στο υλικό µε ανοδική φορά, µε παροχή 12 ml/h ή 48 ml/h για στήλη διαµέτρου 5 και 10 cm 

αντίστοιχα.  
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Πίνακας 2.1. Χαρακτηριστικά των δειγµάτων στις στήλες (CEN/TS 14405) 
α/α 

δείγµατος 
µέγεθος κόκκων  

(mm) 
διάµετρος στήλης 

(cm) 
βάρος δείγµατος 

(g) 

01                 - 2,80 5 823 

02 - 5,60  ,  + 2,80 5 680 

03 - 11,20 , + 5,60 10 3090 

04             + 11,20 10 3060 

05 ∆είγµα ως έχει µετά την αρχική 
θράση (συνολικό) 

10 3170 

 

Η διαδικασία εκτέλεσης της δοκιµής περιλαµβάνει τα εξής στάδια: α) γέµισµα της στήλης µε το 

υλικό του δείγµατος β)  κορεσµό της στήλης µε απιονισµένο νερό και διατήρηση του συστήµατος σε 

συνθήκες κορεσµού για 3 ηµέρες ώστε να επιτευχθεί ισορροπία του συστήµατος γ) διέλευση απιονισµένου 

νερού µε ανοδική φορά και συλλογή των κλασµάτων της εκχύλισης που αντιστοιχούν σε 0,1 -  0,1 - 0,3 - 0,5 

- 1 - 3 και 5 φορές του βάρους του στερεού, οπότε ο αθροιστικός λόγος L/S είναι αντίστοιχα 0,1 - 0,2 - 0,5 - 

1,0 - 2,0 - 5,0 και  10,0. Τα υγρά δείγµατα αναλύονται ως προς τα περιεχόµενα στοιχεία και παράλληλα 

µετριέται το pH και η αγωγιµότητα τους. 

Σηµειώνεται ότι η συγκέντρωση των ιόντων των στοιχείων As, Βa, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, 

Se, Zn, ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών του πρώτου εκπλύµατος της δοκιµής ανοδικής διήθησης σε 

L/S = 0,1 l/kg µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ∆οκιµή Έλεγχου Συµµόρφωσης και να συγκριθεί µε τις οριακές 

τιµές που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 

«για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής 

σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ» και να καθορισθεί ο τρόπος 

απόθεσης των απορριµµάτων. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων όπως προαναφέρθηκε είναι ενδεικτική. 

∆οκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων, 

Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457) 

Α. ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 : ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια αναλογία υγρού προς στερεό 

(L/S) =10 L/kg για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω των 4 mm 

Ανήκει στην κατηγορία των δοκιµών Έλεγχου Συµµόρφωσης (Compliance tests). Οι δοκιµές 

συµµόρφωσης αυτής της κατηγορίας, εφόσον τα απόβλητα έχουν θεωρηθεί αποδεκτά µε γνώµονα το βασικό 

τους χαρακτηρισµό, χρησιµοποιούνται για να εξακριβωθεί κατά πόσον τα απόβλητα ανταποκρίνονται στα 

αντίστοιχα κριτήρια αποδοχής.  

Η δοκιµή αυτή δίνει πληροφορίες για την έκπλυση των συστατικών (κατιόντων και ανιόντων) από 

κοκκώδη απόβλητα και τέλµατα σε ένα στάδιο µε αναλογία υγρού (εκφρασµένο σε l) προς στερεό δείγµα 

(εκφρασµένο σε kg) 10 l/kg και εφαρµόζεται σε δείγµατα των οποίων τουλάχιστον το 95% έχει µέγεθος 
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κόκκων µικρότερο από 4 mm. Η δοκιµή αυτή αναπτύχθηκε για την έρευνα κυρίως των ανόργανων 

συστατικών των αποβλήτων. 

Η δοκιµή εφαρµόστηκε στο δείγµα 01 του οποίου το 100 % της ποσότητας τους είχε µέγεθος 

κόκκων µικρότερο από 4 mm. Η δοκιµή περιλαµβάνει την προσβολή υλικού ισοδύναµου ξηρού βάρους 

0,090 ± 0,005 kg επί 24 h µε ανακίνηση σε πλαστική φιάλη (HDPE, πολυπροπυλένιο) χωρητικότητας 1000 

mL µε την απαιτούµενη ποσότητα απιονισµένου νερού (5<pH<7,5, αγωγιµότητα <0,5 mS/cm) ώστε ο 

τελικός λόγος υγρού προς στερεό να ανέρχεται σε 10 l/kg. Θεωρείται ότι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα 

επέρχεται ισορροπία µεταξύ της υγρής και στερεάς φάσης.  

Μετά το τέλος της εκχύλισης αφήνεται σε ηρεµία η φιάλη µε το δείγµα για να επιτευχθεί καθίζηση 

των στερεών (15 ± 5 min). Ακολουθεί διήθηση υπό κενό του συνολικού δείγµατος µε φίλτρο κυτταρίνης µε 

διάµετρο πόρων 0,45 µm, ογκοµέτρηση του διηθήµατος, µέτρηση του pH και της αγωγιµότητας και τέλος 

κατάλληλη συντήρηση µερών του διαλύµατος ανάλογα µε τους προσδιορισµούς που θα ακολουθήσουν 

σύµφωνα µε τα στοιχεία που ενδιαφέρουν.  

 

Β. ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04: ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια αναλογία υγρού προς στερεό 

(L/S) =10 l/kg για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω των 10 mm (µε ή χωρίς µείωση του µεγέθους) 

Η δοκιµή αυτή είναι όµοια µε την προηγούµενη και εφαρµόζεται σε δείγµατα αποβλήτων 

κοκκώδους µορφής και ιλύων των οποίων τουλάχιστον το 95 % έχει µέγεθος κόκκων µικρότερο από 10 mm. 

Η δοκιµή εφαρµόστηκε στα δείγµατα 02, 03, 04 και 05. 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των δοκιµών αυτών όταν αναφέρονται στη µάζα 

λαµβάνονται υπόψη ο λόγος του όγκου της υγρής φάσης προς τη µάζα της στερεάς φάσης. Ο λόγος αυτός 

είναι 10 l/kg. Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τα όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών, µη 

επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν θεσπισθεί µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ «για τον 

καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής 

σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». Η σύγκριση των αποτελεσµάτων 

όπως προαναφέρθηκε είναι ενδεικτική. 

 

2.2. Προσδιορισµός δυνατότητας παραγωγής οξύτητας. 

Για την πρόβλεψη της δυνατότητας παραγωγής οξύτητας χρησιµοποιήθηκε η στατική µέθοδος 

acid-base accounting (ABA). Στη δοκιµή ΑΒΑ προσδιορίζονται το δυναµικό παραγωγής οξύτητας AP (acid-

generating potential) και το δυναµικό εξουδετέρωσης NP (neutralizing potential). Για το χαρακτηρισµό των 

δειγµάτων χρησιµοποιείται ο λόγος δυναµικού εξουδετέρωσης NPR (neutralization potential ratio) που 

δίνεται από τη σχέση NPR = NP/AP. 
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Η αξιολόγηση της δυνατότητας παραγωγής οξύτητας των δειγµάτων γίνεται µε βάση τα κριτήρια 

ταξινόµησης που έχουν αναπτυχθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Επενδύσεων της Βρετανικής Κολοµβίας 

του Καναδά που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2.1. 

Πίνακας 2.2.1. ∆υνατότητα παραγωγής οξύτητας (όξινη απορροή) 
 

Παραγωγή 
οξύτητας 

ΝΡ/ΑΡ Παρατηρήσεις 

Πιθανή < 1:1 Πιθανή παραγωγή οξύτητας. 

Ενδεχόµενη 1:1 – 2:1 
Ενδεχόµενη παραγωγή οξύτητας εάν το ∆υναµικό 
Εξουδετέρωσης είναι µη ικανοποιητικά ενεργό ή 
µειώνεται ταχύτερα από τις θειούχες ενώσεις. 

Μικρή 2:1 – 4:1 

∆εν υπάρχει τάση δηµιουργίας εκτός αν υπάρχει 
σηµαντική έκθεση των θειούχων ενώσεων σε θραυσµένα 
επίπεδα ή υπάρχουν πολύ δραστικές θειούχες ενώσεις σε 
συνδυασµό µε µη ικανοποιητικά δραστικές ενώσεις 
εξουδετέρωσης. 

Ουδεµία > 4:1 
∆εν χρειάζονται άλλες δοκιµές όξινης απορροής εκτός εάν 
το υλικό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως πηγή 
δηµιουργίας αλκαλικότητας. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ως κριτήριο το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης (NNP = 

NP – AP) η αρνητική τιµή δηλώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης οξύτητας. Αν η τιµή ΝΝΡ είναι 

θετική υπάρχει µικρή πιθανότητα ανάπτυξης οξύτητας. Για τιµές ΝΝΡ µεταξύ -20 και +20 υπάρχει 

αβεβαιότητα. 

 

Μέθοδος προσδιορισµού του ∆υναµικού Παραγωγής Οξύτητας AP  

Ο υπολογισµός του δυναµικού οξύτητας ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία η οποία βασίζεται 

στον προσδιορισµό της περιεκτικότητας του θείου που βρίσκεται υπό τη µορφή σουλφιδίων. Η 

περιεκτικότητα αυτή ορίζεται ως η διαφορά του ολικού θείου και του θείου που βρίσκεται στο δείγµα υπό τη 

µορφή θειικών. Το δυναµικό οξύτητας εκφράζεται στη συνέχεια σε kg CaCO3 /ton µε βάση την εξίσωση 

 AP (kg CaCO3 / ton) = {St – S(SO4)} % x 31.25  

 Όπου ΑP: ∆υναµικό οξύτητας, εκφράζεται σε kg CaCO3 / ton δείγµατος 

St: η ολική περιεκτικότητα του δείγµατος σε θείο w/w (%). 

S(SO4): η περιεκτικότητα του δείγµατος σε θείο µε τη µορφή θειικών ιόντων εκφρασµένη σε w/w 

(%). 
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Μέθοδος προσδιορισµού ∆υναµικού Εξουδετέρωσης NP (Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek, 

Lawrence and Wang, 1997)  

Προσδιορίζεται ο παράγοντας αναβρασµού και εκτιµάται η αντίδραση µε το υδροχλωρικό οξύ ως 

µηδενική, ασθενής, µέτρια ή ισχυρή. Η αρχική εκτίµηση του «παράγοντα αναβρασµού» γίνεται ως εξής: σε 

1 έως 2 g λειοτριβηµένου δείγµατος το οποίο έχει τοποθετηθεί σε ύαλο ωρολογίου, προστίθενται µερικές 

σταγόνες από το διάλυµα HCl 25 %. Παρατηρείται µακροσκοπικά ο βαθµός αντίδρασης (κατά πόσο το 

στερεό αναβράζει κατά την επαφή του µε το HCl) και εκτιµάται η αντίδραση µε το υδροχλωρικό οξύ ως 

µηδενική, ασθενής, µέτρια ή ισχυρή. 

Ζυγίζονται 2 g λειοτριβηµένου δείγµατος, τοποθετούνται σε φιάλες και προστίθενται 90 mL 

απιονισµένου νερού. Προστίθεται συγκεκριµένος όγκος πρότυπου διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος 1,0 N 

HCl (t = 0) και ακολουθεί εκτίµηση αναβρασµού που έχει προηγηθεί σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 

2.2.2. 

Πίνακας 2.2.2. Αντιστοιχία όγκου HCl και παράγοντα αναβρασµού  

Όγκος 1,0 N HCl (ml) 
Παράγοντας αναβρασµού 

t = 0 h t = 2 h 
Μηδενικός 1,0 1,0 
Ασθενής 2,0 1,0 
Μέτριος 2,0 2,0 
Ισχυρός 3,0 2,0 

 

Οι φιάλες τοποθετούνται σε παλινδροµικό αναδευτήρα για 2 h. Στη συνέχεια προστίθεται η 

επόµενη ποσότητα οξέος (t = 2 h) σύµφωνα µε τον πίνακα. Η ανάδευση συνεχίζεται για 20 h.  

Οι φιάλες αποµακρύνονται από τον αναδευτήρα και µετράται το pH των διαλυµάτων. Αν το pH 

είναι µικρότερο από 2,0 έχει προστεθεί µεγαλύτερη από την απαιτούµενη ποσότητα διαλύµατος HCl και η 

δοκιµή επαναλαµβάνεται µε µικρότερη ποσότητα οξέος. Αν το pH είναι µεγαλύτερο από 2,5 προστίθεται 

πάλι ποσότητα διαλύµατος οξέος ώστε να φτάσει σε κάποια τιµή µεταξύ 2,0 και 2,5 και αναδεύεται για 

άλλες 2 h. 

Όταν το pH φτάσει σε τιµή µικρότερη από 2,5 και µεγαλύτερη από 2 το δείγµα τιτλοδοτείται µε 

0,1N NaOH µέχρι pH 8,3.  

Το δυναµικό εξουδετέρωσης σε kg CaCO3/t δίνεται από τη σχέση: 

( )
50×

×−×
=

W

VNVN
NP NaOHNaOHHClHCl

 

όπου 

NP: ∆υναµικό εξουδετέρωσης, kg CaCO3/t 
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Ν: Κανονικότητα του HCl και του NaOH που χρησιµοποιήθηκε 

V: Όγκος (ml) του HCl και του NaOH που χρησιµοποιήθηκε 

W: Βάρος δείγµατος σε g 

 

2.3. ∆ιαδικασία διαλυτοποίησης στερεών δειγµάτων 

Για το σύνολο των δειγµάτων του προγράµµατος ακολουθήθηκε η διαδικασία διαλυτοποίησης µε 

τη χρήση βασιλικού νερού.  

 

2.4. Μεθοδολογία προσδιορισµού ανιόντων  

Προσδιορισµός ιόντων χλωρίου  

Ακολουθήθηκε µέθοδος που βασίζεται στην τιτλοδότηση µε νιτρικό υδράργυρο (ASTM D 512-81 

και ΕΡΑ 325.3). Τα ιόντα χλωρίου αντιδρούν σε όξινο περιβάλλον µε νιτρικό υδράργυρο σχηµατίζοντας 

χλωριούχο υδράργυρο. Το τελικό σηµείο διαπιστώνεται µε µικτό δείκτη διφαινυλοκαρβαζόνης και κυανού 

της βρωµοφαινόλης. Τα µεταλλικά ιόντα που συνήθως υπάρχουν σε απόνερα βιοµηχανιών επηρεάζουν το 

χρώµα του τελικού σηµείου αλλά δεν επηρεάζουν την ακρίβεια της µεθόδου.  

Το πρότυπο διάλυµα νιτρικού υδραργύρου (Hg(NO3)2) είναι οξινισµένο µε νιτρικό οξύ. Ο µικτός 

δείκτης γίνεται µε διάλυση των διφαινυλοκαρβαζόνη και κυανούν της βρωµοφαινόλης σε 75 % αιθανόλη – 

25 % νερό. Επειδή τα δείγµατα ήταν αλκαλικά (αρχικός χρωµατισµός διαλύµατος µπλε) οξινίστηκαν µε 

διάλυµα νιτρικού οξέος (µεταβολή του χρωµατισµού σε κίτρινο). Το τελικό σηµείο διαπιστώνεται µε την 

αλλαγή του χρωµατισµού σε µπλε-βιολέ του µικτού δείκτη. 

Σε εκπλύµατα µικρής περιεκτικότητας σε χλωριούχα έγινε διασταύρωση των αποτελεσµάτων µε 

φασµατοφωτοµετρική µέθοδο προσδιορισµού (Τ. Yoshinaga and K Ohta, Analytical Sciences, 6, 57 (1990). 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή µικρές ποσότητες ιόντων χλωρίου µπορούν να προσδιοριστούν 

φασµατοφωτοµετρικά (στο αναλυτικό µήκος κύµατος 460 nm) χρησιµοποιώντας διάλυµα στυπτηρίας 

τρισθενούς σιδήρου µε νιτρικό οξύ και µεθανολικό διάλυµα θειοκυανιούχου υδραργύρου. Τα χλωριούχα 

ιόντα αντιδρούν µε το θειοκυανιούχο υδράργυρο απελευθερώνοντας ισοδύναµη ποσότητα θειοκυανιούχων. 

Αυτά σχηµατίζουν µε τον τρισθενή σίδηρο πορτοκαλί σύµπλοκη ένωση FeSCN2+.  

 

Προσδιορισµός θειικών ιόντων 

Ο προσδιορισµός των θειικών ιόντων έγινε θολεροµετρικά σύµφωνα µε τις µεθόδους ASTM D 

516-82 και ΕΡΑ 375.4. 
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Τα θειικά ιόντα µετατρέπονται σε αιώρηµα θειικού βαρίου σε όξινο διάλυµα υπό ελεγχόµενες 

συνθήκες µετρείται η θολερότητα του αιωρήµατος και η συγκέντρωση των θειικών προσδιορίζεται από την 

καµπύλη αναφοράς πρότυπων διαλυµάτων θειικού νατρίου. 

Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκε ένα conditioning reagent αποτελούµενο από 30 ml πυκνού 

HCl, 100 ml αιθανόλης 95 %, 75 g NaCl και 50 g γλυκερίνης αραιωµένα µέχρι τα 500 ml. Σε ογκοµετρική 

των 50 ml µεταφέρεται  η κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος του δείγµατος (ή αραιωµένου δείγµατος), 

2,5 ml από το conditioning reagent και συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε απιονισµένο νερό. Το τελικό 

διάλυµα αυτό θα πρέπει να έχει συγκέντρωση 5 mg/l – 50 mg/l. Μεταφέρεται όλο το διάλυµα σε ποτήρι των 

100 ml, προστίθενται  ~ 0,3g BaCl2 και αναδεύεται για 1 min και µετρείται η θολερότητα.   

Οι µετρήσεις έγιναν στη συσκευή HANNA INSTRUMENT LP 2000 TURBIDITY METER. 

 

Προσδιορισµός φθοριούχων ιόντων 

Ακολουθήθηκαν οι µέθοδοι ASTM D 3868 95 και ΕPΑ 340.2. Οι µετρήσεις έγιναν σε διαλύµατα 

στα οποία προστέθηκε ρυθµιστής του pH και της ιονικής ισχύος που περιέχει 28,5 ml CH3COOH, 29 g 

NaCl, 2 g CDTA, 15 g NaOH στα 500 ml µε τελικό pH 5,0 – 5,5. Χρησιµοποιήθηκε εκλεκτικό ηλεκτρόδιο 

ORION 9609, συσκευή ORION 920Α. 

 

2.5. Προσδιορισµός τοξικών στοιχείων 

Τα µέταλλα προσδιορίστηκαν µε ICP - AES. Το αρσενικό, το αντιµόνιο και το σελήνιο 

προσδιορίστηκαν µε Φασµατοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης µε την τεχνική των υδριδίων. Το ασβέστιο, το 

µαγνήσιο και ο σίδηρος προσδιορίστηκαν µε Φασµατοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης. 

Ο υδράργυρος προσδιορίστηκε µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης ψυχρού ατµού - cold 

vapor atomic absorption σύµφωνα µε το Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

APHA, AWWA, WEF 1995 και τη µέθοδο ASTM Ε 885 88. Συγκεκριµένα τα ιόντα υδραργύρου που 

περιέχονται στα προς προσδιορισµό διαλύµατα ανάγονται ποσοτικά και στιγµιαία προς ατµούς στοιχειακού 

υδραργύρου µε τη βοήθεια διαλύµατος ιόντων δισθενούς κασσιτέρου. Οι ατµοί υδραργύρου διοχετεύονται 

σε κυψελίδα αερίου και µετρούνται µε βάση την απορρόφηση της χαρακτηριστικής φασµατικής γραµµής 

του υδραργύρου µήκους κύµατος 253,7 nm.    

 

2.6. Ορυκτολογικός Χαρακτηρισµός  

Ο Ποιοτικός και Ποσοτικός Προσδιορισµός της ορυκτολογικής σύστασης ενός δείγµατος έγινε µε 

τη µέθοδο της περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ (Τύπου Philips PW 1710). 
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3. Αποτελέσµατα µετρήσεων και συζήτηση 

 

3.1. ∆είγµα 01 

Το δείγµα 01 έχει µέγεθος κόκκων µικρότερο των  2,80 mm.    

 

Χηµική σύσταση  

Στον πίνακα 3.1.1 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του δείγµατος µετά τη 

διαλυτοποίηση του µε τη χρήση βασιλικού νερού.  

Πίνακας 3.1.1.  Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό (∆είγµα 01) 
 

 
As 

%w/w 
Ba  

%w/w 
Ca  

%w/w 
Cd   

%w/w 
Cr   

%w/w 
Cu   

%w/w 
Fe 

%w/w 
Al 

%w/w 
Α 0,011 0,006 0,118 - 0,019 0,011 4,76 5,14 

Β 0,008 0,006 0,122 - 0,016 0,011 4,54 4,92 

µέση τιµή 0,010 0,006 0,120 - 0,018 0,011 4,65 5,03 

 

 
Mg 

%w/w 
Mo    

%w/w 
Ni   

%w/w 
Pb  

%w/w 
Zn   

%w/w 
Μn   

%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 4,52 0,004 0,038 0,003 0,008 0,011 64,47 

Β 5,74 0,006 0,014 0,006 0,009 0,012 62,13 

µέση τιµή 5,13 0,005 0,026 0,005 0,009 0,012 63,30 

Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 
Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας τους κατά την επεξεργασία 
της διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό. 

 

Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος  

Στον πίνακα 3.1.2 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο 

XRD. 

 

Πίνακας 3.1.2. Ορυκτολογική σύσταση (∆είγµα 01) 

Bi Q Ch Tr Pl T σύνολο 
51 20 18 5 3 3 100% 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 51% Bi-Βιοτίτης (K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 20% 

Q-χαλαζίας (SiO2), 18% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 5% Tr-τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% Pl-

πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 3% Τ-τάλκης (Mg3Si4O10(OH)2).   

   

Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test (CEN/TS 14405)  
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Στους πίνακες 3.1.3 και 3.1.4 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 ανά κλάσµα 

καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 l/kg) που ορίζονται στην απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και 

διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». Στο διάγραµµα 3.1.1 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των 

κλασµάτων. 

Πίνακας 3.1.3. ∆οκιµή CEN/TS 14405: pH, αγωγιµότητα και συγκέντρωση 
ανιόντων ανά κλάσµα (∆είγµα 01) 

α/α 
λόγος 
L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 

(µS/cm) 
Cl-    

(mg/l) 
F-     

(mg/l) 
SO4

2-    
(mg/l) 

1 0,1 0,1 7,66 1950 31 0,40 793,1 

2 0,1 0,2 7,70 1190 14,3 0,43 445,8 

3 0,3 0,5 7,40 590 8,9 0,38 182,3 

4 0,5 1 8,02 369 5,4 0,32 83,0 

5 1 2 7,70 166,5 2,1 0,36 21,3 

6 3 5 7,62 88,8 1,4 0,37 2,9 

7 5 10 7,42 92,1 0,9 0,25 2,0 

     

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 
0,1 l/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 

    επικίνδυνα 15000 120 17000 

 
 

Πίνακας 3.1.4. ∆οκιµή CEN/TS 14405: συγκέντρωση τοξικών στοιχείων ανά κλάσµα (∆είγµα 01) 

α/α 
As   

(mg/l) 
Ba       

(mg/l) 
Cd   

(mg/l) 
Cr   

(mg/l) 
Cu   

(mg/l) 
Hg   

(mg/l) 
Mo    

(mg/l) 
Ni   

(mg/l) 
Pb   

(mg/l) 
Sb   

(mg/l) 
Se   

(mg/l) 
Zn   

(mg/l) 

1 0,015 0,053 <0,002 0,058 0,041 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

2 0,015 0,033 <0,002 0,049 0,037 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

3 0,015 0,020 <0,002 0,058 0,035 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

4 0,025 0,014 <0,002 0,052 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

5 0,022 0,010 <0,002 0,049 0,035 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

6 0,026 <0,010 <0,002 0,038 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

7 0,024 <0,010 <0,002 0,028 0,035 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

             

αδρανή 0,060 4,000 0,020 0,100 0,600 0,002 0,200 0,120 0,150 0,100 0,040 1,200 

µη 
επικίνδυνα 

0,300 20,000 0,300 2,500 30,000 0,030 3,500 3,000 3,000 0,150 0,200 15,000 

επικίνδυνα 3,000 60,000 1,700 15,000 60,000 0,300 10,000 12,000 15,000 1,000 3,000 60,000 
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∆ιάγραµµα 3.1.1. pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 01) 

κοκκοµετρικό κλάσµα -2,8mm

6
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Με βάση τον όγκο και την αγωγιµότητα του κάθε κλάσµατος υπολογίζεται η αγωγιµότητα των 

αθροιστικών κλασµάτων, δηλαδή της ολικής ποσότητας του νερού που διηθήθηκε από την αρχή µέχρι και το 

κάθε συγκεκριµένο κλάσµα (διάγραµµα 3.1.2 ).  

 

∆ιάγραµµα 3.1.2. Αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 01) 
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Η συγκέντρωση των ανιόντων και των τοξικών στοιχείων στα εκπλύµατα παρουσιάζει γενικά 

πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων του πρώτου κλάσµατος (µε L/S 0,1) µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι 

χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα τα θειικά ιόντα και τα τοξικά στοιχεία έχουν συγκέντρωση µικρότερη 

από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. 

Τα θειικά ιόντα είναι αυτά που ουσιαστικά περιέχονται στα εκπλύµατα όσον αφορά στα ανιόντα. 

Στο διάγραµµα 3.1.3 δίνεται η συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα κλάσµατα της δοκιµής αυτής. Στο 

αθροιστικό κλάσµα µε L/S = 10 (αντιστοιχεί στο 7ο κλάσµα της ανοδικής), που αναφέρεται στο σύνολο της 
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δοκιµής, η συγκέντρωση των θειικών υπολογίζεται ίση µε 26 mg/l και εποµένως σύµφωνα µε τη δοκιµή 

αυτή εκπλύνονται συνολικά 260 mg θειικών ανά kg δείγµατος. 

 

∆ιάγραµµα 3.1.3. Συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα κλάσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 
(∆είγµα 01) 
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Το αρσενικό παρουσιάζει µια σχετικά σταθερή εκπλυσιµότητα σε όλα τα κλάσµατα. Όµως όπως 

φαίνεται από το διάγραµµα 3.1.4 σε όλα τα αθροιστικά κλάσµατα η συγκέντρωση του αρσενικού είναι 

σηµαντικά µικρότερη του ορίου απόθεσης για αδρανή απόβλητα. Στο αθροιστικό κλάσµα µε L/S=10 

(αντιστοιχεί στο 7ο κλάσµα), που αναφέρεται στο σύνολο της δοκιµής, η συγκέντρωση του αρσενικού 

υπολογίζεται ίση µε 0,024 mg/l και εποµένως σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή εκπλύνονται 0,24 mg αρσενικού 

ανά kg δείγµατος. 

 

∆ιάγραµµα 3.1.4. Συγκέντρωση αρσενικού στα κλάσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 01) 
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Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 

ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02)  

 

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που χαρακτηρίστηκαν ως Α 

και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 3.1.5 και 3.1.6 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η 

αναγωγή των αποτελεσµάτων στο στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε 

τη δοκιµή αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  

 

Πίνακας 3.1.5. Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 (∆είγµα 01)   
 

 
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β 

pH 8,04 8,22 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

116 120 

 
 
Πίνακας 3.1.6 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 (∆είγµα 01) 
 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 
(mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 1,4 1,0 1,2 12  800 15000 25000 
φθοριούχα 0,08 0,06 0,07 0,7  10 150 500 
θειικά 22,7 18,4 20,6 206  1000 20000 50000 
As 0,014 0,012 0,013 0,13  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,5 10 50 
Sb <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,1 0,5 7 
Zn <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 

 

Τα ανιόντα και τα τοξικά µέταλλα έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για 

την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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Αποτελέσµατα προσδιορισµού δυνατότητας παραγωγής οξύτητας   

 
Τα δείγµατα των στείρων, σύµφωνα µε την οπτική παρατήρηση των δειγµάτων, παρουσιάζουν µια 

τυχαία, διάσπαρτη µικρή µεταλλοφορία. Έτσι, για τον προσδιορισµό του ολικού θείου κρίθηκε σκόπιµο να 

αναλυθούν περισσότερα των δύο υποδειγµάτων (8 υποδείγµατα) και να υπολογισθεί ο µέσος όρος τους 

(πίνακας 3.1.7). 

Πίνακας 3.1.7. Ολικό θείο (%w/w) (∆είγµα 01) 

υποδείγµα 1 2 3 4 5 6 7 8 

ολικό θείο    
% w/w 

1,39 1,38 1,21 1,34 1,50 1,50 1,35 1,31 

 
Ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων ισούται µε 1,37 %w/w. 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται ως kg CaCO3 /ton. Το 

καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization Potential (NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = 

ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα 3.1.8. 

 

Πίνακας 3.1.8. ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας   

 

ολικό 
θείο    % 

w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP 
kgCaCO3/ton 

ΝΡ 
kgCaCO3/ton ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 

kgCaCO3/ton 

1,37 <0,01 42,81 14,33 0,33 -24,48 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι 0,33, µικρότερος του 1:1 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης είναι -24,48 

kgCaCO3/ton.  

 

∆είγµα 01 - Σύνοψη   

(i) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 51% Bi-Βιοτίτης 

(K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 20% Q-χαλαζίας (SiO2), 18% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 5% Tr-

τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% Pl-πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 3% Τ-τάλκης 

(Mg3Si4O10(OH)2).     

(ii) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 

14405) έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων και των στοιχείων κατατάσσει το δείγµα στα αδρανή. 

Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,40 – 8,02. Η τιµή της αγωγιµότητας µειώνεται σηµαντικά 

(περιοχή 1950 – 92,1 µS/cm). 
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(iii) Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 

ιλύων (EN 12457) έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων και των στοιχείων το κατατάσσει στα 

αδρανή. 

(iv)  Οι τιµές των µετρήσεων της περιεκτικότητας σε ολικό θείο κυµαίνονται µεταξύ 1,21 και 1,50 

%w/w µε τυπική απόκλιση 0,0995%w/w. Ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων ισούται µε 1,37 %w/w. Ο 

λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο αξιολόγησης η δυνατότητα 

παραγωγής οξύτητας κρίνεται ¨πιθανή¨. Το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης είναι -24,48 kgCaCO3/ton. 

Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό η αρνητική τιµή δηλώνει ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης οξύτητας, όµως 

βρίσκεται κοντά στην περιοχή αβεβαιότητας (τιµές ΝΝΡ µεταξύ -20 και +20).  
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3.2. ∆είγµα 02 

Το δείγµα 02 έχει µέγεθος κόκκων µικρότερο των 5,60 mm και µεγαλύτερο των 2,80 mm.    

 

Χηµική σύσταση  

 

Στον πίνακα 3.2.1 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του δείγµατος µετά τη 

διαλυτοποίηση του µε τη χρήση βασιλικού νερού.  

 

Πίνακας 3.2.1.  Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό (∆είγµα 02) 
 

 
As 

%w/w 
Ba  

%w/w 
Ca  

%w/w 
Cd   

%w/w 
Cr   

%w/w 
Cu   

%w/w 
Fe 

%w/w 
Al 

%w/w 
Α 0,012 0,012 0,764 - 0,047 0,024 3,87 4,72 

Β 0,009 0,012 0,746 - 0,046 0,025 3,81 4,92 

µέση τιµή 0,011 0,012 0,755 - 0,047 0,025 3,84 4,82 

 

 
Mg 

%w/w 
Mo    

%w/w 
Ni   

%w/w 
Pb  

%w/w 
Zn   

%w/w 
Μn   

%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 5,43 0,003 0,041 0,015 0,022 0,032 67,25 

Β 5,64 0,006 0,037 0,026 0,021 0,035 68,81 

µέση τιµή 5,53 0,005 0,039 0,021 0,022 0,034 68,03 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 
Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας τους κατά την επεξεργασία 
της διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό. 

 

Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος  

 

Στον πίνακα 3.2.2 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο 

XRD. 

Πίνακας 3.2.1. Ορυκτολογική σύσταση  (∆είγµα 02) 

Bi Q Ch Tr Pl T σύνολο 
48 27 13 7 3 2 100% 

 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 48% Bi-Βιοτίτης (K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 27% 

Q-χαλαζίας (SiO2), 13% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 7% Tr-τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% Pl-

πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2% Τ-τάλκης (Mg3Si4O10(OH)2).              
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Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test (CEN/TS 14405)   

Στους πίνακες 3.2.3 και 3.2.4 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 ανά κλάσµα 

καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 l/kg) που ορίζονται στην απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και 

διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

Στο διάγραµµα 3.2.1 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο χαρακτηρισµός των 

κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 

 
Πίνακας 3.2.3. ∆οκιµή CEN/TS 14405: pH, αγωγιµότητα και συγκέντρωση 
ανιόντων ανά κλάσµα (∆είγµα 02) 

α/α 
λόγος 
L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 

(µS/cm) 
Cl-    

(mg/l) 
F-     

(mg/l) 
SO4

2-    
(mg/l) 

1 0,1 0,1 7,68 598 11,4 0,40 176,7 

2 0,1 0,2 7,87 465 6,3 0,48 148,6 

3 0,3 0,5 7,61 415 4 0,53 115,5 

4 0,5 1 7,89 292 2,1 0,47 68,2 

5 1 2 7,54 154,1 1 0,25 21,3 

6 3 5 7,56 62,3 0,5 0,12 2,4 

7 5 10 7,32 51,1 0,4 0,09 2,1 

     

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 
0,1 l/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 

    επικίνδυνα 15000 120 17000 

 
 
 

Πίνακας 3.2.4. ∆οκιµή CEN/TS 14405: συγκέντρωση τοξικών στοιχείων ανά κλάσµα (∆είγµα 02) 

α/α 
As   

(mg/l) 
Ba       

(mg/l) 
Cd   

(mg/l) 
Cr   

(mg/l) 
Cu   

(mg/l) 
Hg   

(mg/l) 
Mo    

(mg/l) 
Ni   

(mg/l) 
Pb   

(mg/l) 
Sb   

(mg/l) 
Se   

(mg/l) 
Zn   

(mg/l) 

1 0,029 0,020 <0,002 0,045 0,035 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

2 0,029 0,019 <0,002 0,045 0,033 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

3 0,029 0,017 <0,002 0,038 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

4 0,030 0,017 <0,002 0,035 0,035 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

5 0,030 0,013 <0,002 0,027 0,033 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

6 0,030 <0,010 <0,002 0,038 0,032 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

7 0,029 <0,010 <0,002 0,035 0,035 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

             

αδρανή 0,060 4,000 0,020 0,100 0,600 0,002 0,200 0,120 0,150 0,100 0,040 1,200 

µη 
επικίνδυνα 

0,300 20,000 0,300 2,500 30,000 0,030 3,500 3,000 3,000 0,150 0,200 15,000 

επικίνδυνα 3,000 60,000 1,700 15,000 60,000 0,300 10,000 12,000 15,000 1,000 3,000 60,000 
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∆ιάγραµµα 3.2.1. pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 02) 

κλάσµα -5,6 +2,80  pH - αγωγιµότητα
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Με βάση τον όγκο και την αγωγιµότητα του κάθε κλάσµατος υπολογίζεται η αγωγιµότητα των 

αθροιστικών κλασµάτων, δηλαδή της ολικής ποσότητας του νερού που διηθήθηκε από την αρχή µέχρι και το 

κάθε συγκεκριµένο κλάσµα (διάγραµµα 3.2.2 ).  

∆ιάγραµµα 3.2.2. Αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 02) 
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Η συγκέντρωση των ανιόντων και των τοξικών στοιχείων στα εκπλύµατα παρουσιάζει γενικά 

πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων του πρώτου κλάσµατος (µε L/S 0,1) µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι 

χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα τα θειικά ιόντα και τα τοξικά στοιχεία έχουν συγκέντρωση µικρότερη 

από την αντίστοιχη που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. 

Τα θειικά ιόντα είναι αυτά που ουσιαστικά περιέχονται στα εκπλύµατα όσον αφορά στα ανιόντα. 

Στο διάγραµµα 3.2.3 δίνεται η συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα κλάσµατα της δοκιµής αυτής. Στο 
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αθροιστικό κλάσµα µε L/S=10, που αναφέρεται στο σύνολο της δοκιµής (αντιστοιχεί στο 7ο κλάσµα), η 

συγκέντρωση των θειικών υπολογίζεται ίση µε 14 mg/l και εποµένως σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή 

εκπλύνονται συνολικά 140 mg θειικών ανά κιλό δείγµατος. 

∆ιάγραµµα 3.2.3. Συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα κλάσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 
(∆είγµα 02) 
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Το αρσενικό παρουσιάζει µια σχετικά σταθερή εκπλυσιµότητα σε όλα τα κλάσµατα. Όµως όπως 

φαίνεται από το διάγραµµα 3.2.4 σε όλα τα αθροιστικά κλάσµατα η συγκέντρωση του αρσενικού είναι 

σηµαντικά µικρότερη του ορίου απόθεσης για αδρανή απόβλητα. Στο αθροιστικό κλάσµα µε L/S=10, που 

αναφέρεται στο σύνολο της δοκιµής, η συγκέντρωση του αρσενικού υπολογίζεται ίση µε 0,029 mg/l και 

εποµένως σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή εκπλύνονται 0,29 mg αρσενικού ανά kg δείγµατος. 

 

∆ιάγραµµα 3.2.4. Συγκέντρωση αρσενικού στα κλάσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405  
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Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 

ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-02)  

 

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που χαρακτηρίστηκαν ως Α 

και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 3.2.5 και 3.2.6 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-04 και η 

αναγωγή των αποτελεσµάτων στο στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε 

τη δοκιµή αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  

 

Πίνακας 3.2.5. Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 (∆είγµα 02) 
 

 
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β 

pH 8,74 8,46 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

60,4 56,0 

 
 
Πίνακας 3.2.6 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 (∆είγµα 02) 
 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 
(mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 1,2 0,9 1,1 1,10  800 15000 25000 
φθοριούχα 0,07 0,06 0,07 0,7  10 150 500 
θειικά 19,3 16,5 17,9 179  1000 20000 50000 
As 0,014 0,012 0,013 0,13  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,5 10 50 
Sb <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,1 0,5 7 
Zn <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 

 

Τα ανιόντα και τα τοξικά µέταλλα έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για 

την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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Αποτελέσµατα προσδιορισµού δυνατότητας παραγωγής οξύτητας   

 
Τα δείγµατα των στείρων, σύµφωνα µε την οπτική παρατήρηση των δειγµάτων, παρουσιάζουν µια 

τυχαία, διάσπαρτη µικρή µεταλλοφορία. Έτσι, για τον προσδιορισµό του ολικού θείου κρίθηκε σκόπιµο να 

αναλυθούν περισσότερα των δύο υποδειγµάτων (8 υποδείγµατα) και να υπολογισθεί ο µέσος όρος τους 

(πίνακας 3.2.7). 

 

Πίνακας 3.2.7. Ολικό θείο (%w/w) (∆είγµα 02) 
 

υποδείγµα 1 2 3 4 5 6 7 8 

ολικό θείο    
% w/w 

1,24 1,06 0,98 1,25 1,10 1,46 1,16 0,93 

 
Ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων ισούται µε 1,14 %w/w. 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται ως kg CaCO3 /ton. Το 

καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization Potential (NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = 

ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα 3.2.8. 

 
Πίνακας 3.2.8. ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας (∆είγµα 02)  
 
ολικό 
θείο    % 

w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP 
kgCaCO3/ton 

ΝΡ 
kgCaCO3/ton ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 

kgCaCO3/ton 

1,14 <0,01 35,63 12,25 0,34 -23,38 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι 0,34, µικρότερος του 1:1 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης είναι -23,38 

kgCaCO3/ton.  

 

∆είγµα 02 - Σύνοψη   

(i) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 48% Bi-Βιοτίτης 

(K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 27% Q-χαλαζίας (SiO2), 13% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 7% Tr-

τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% Pl-πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2% Τ-τάλκης 

(Mg3Si4O10(OH)2).    

(ii) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 

14405) έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων και των στοιχείων τα κατατάσσει στα αδρανή. Η τιµή 

του pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,61 – 7,89. Η τιµή της αγωγιµότητας παραµένει σχετικά σταθερή στα τρία 

πρώτα κλάσµατα, στη συνέχεια όµως µειώνεται σηµαντικά (περιοχή 598 – 51,1 µS/cm). 



Στείρα εξόρυξης από το σχεδιαζόµενο έργο των Σκουριών 26 

(iii) Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 

ιλύων (EN 12457) έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων και των στοιχείων το κατατάσσει στα 

αδρανή. 

(iv)  Οι τιµές των µετρήσεων της περιεκτικότητας σε ολικό θείο κυµαίνονται µεταξύ 0,93 και 1,46 

%w/w µε τυπική απόκλιση 0,1696%w/w. Ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων ισούται µε 1,14 %w/w. Ο 

λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο αξιολόγησης η δυνατότητα 

παραγωγής οξύτητας κρίνεται ¨πιθανή¨. Το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης είναι -23,38 kgCaCO3/ton. 

Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό η αρνητική τιµή δηλώνει ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης οξύτητας, όµως 

βρίσκεται κοντά στην περιοχή αβεβαιότητας (τιµές ΝΝΡ µεταξύ -20 και +20).  
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3.3. ∆είγµα 03 

Το δείγµα 03 έχει µέγεθος κόκκων µικρότερο των 11,20 mm και µεγαλύτερο των 5,60 mm.    

 

Χηµική σύσταση  

 

Στον πίνακα 3.3.1 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του δείγµατος µετά τη 

διαλυτοποίηση του µε τη χρήση βασιλικού νερού.  

Πίνακας 3.3.1.  Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό (∆είγµα 03) 
 

 
As 

%w/w 
Ba  

%w/w 
Ca  

%w/w 
Cd   

%w/w 
Cr   

%w/w 
Cu   

%w/w 
Fe 

%w/w 
Al 

%w/w 
Α 0,008 0,006 0,234 - 0,023 0,014 3,67 4,26 

Β 0,006 0,006 0,243 - 0,023 0,013 3,25 4,52 

µέση τιµή 0,007 0,006 0,239 - 0,023 0,014 3,46 4,39 

 

 
Mg 

%w/w 
Mo    

%w/w 
Ni   

%w/w 
Pb  

%w/w 
Zn   

%w/w 
Μn   

%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 3,92 0,005 0,025 0,003 0,009 0,016 74,92 

Β 4,14 0,004 0,021 0,007 0,010 0,018 73,94 

µέση τιµή 4,03 0,005 0,023 0,005 0,010 0,017 74,43 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 
Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας τους κατά την επεξεργασία 
της διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό. 

 

Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος   

Στον πίνακα 3.3.2 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο 

XRD. 

 

 

Πίνακας 3.3.2. Ορυκτολογική σύσταση (∆είγµα 03) 

Bi Q Ch Tr Pl T σύνολο 
45 20 21 9 3 2 100% 

 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 45% Bi-Βιοτίτης (K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 20% 

Q-χαλαζίας (SiO2), 21% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 9% Tr-τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% Pl-

πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2% Τ-τάλκης (Mg3Si4O10(OH)2).              
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Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test (CEN/TS 14405)   

Στους πίνακες 3.3.3 και 3.3.4 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 ανά κλάσµα 

καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 l/kg) που ορίζονται στην απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και 

διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

Στο διάγραµµα 3.3.1 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο χαρακτηρισµός των 

κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 

 
Πίνακας 3.3.3. ∆οκιµή CEN/TS 14405: pH, αγωγιµότητα και συγκέντρωση 
ανιόντων ανά κλάσµα (∆είγµα 03) 

α/α 
λόγος 
L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 

(µS/cm) 
Cl-    

(mg/l) 
F-     

(mg/l) 
SO4

2-    
(mg/l) 

1 0,1 0,1 7,43 377 7,9 0,42 126,6 

2 0,1 0,2 7,51 355 4,3 0,34 101,5 

3 0,3 0,5 7,34 287 2,6 0,33 67,8 

4 0,5 1 7,57 204 1,5 0,29 48,2 

5 1 2 7,40 124,7 1 0,25 28,3 

6 3 5 7,14 54,5 0,6 0,15 15,2 

7 5 10 7,05 46,8 0,4 0,11 8,7 

     

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 
0,1 l/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 

    επικίνδυνα 15000 120 17000 

 
 
 

Πίνακας 3.3.4. ∆οκιµή CEN/TS 14405: συγκέντρωση τοξικών στοιχείων ανά κλάσµα (∆είγµα 03) 

α/α 
As   

(mg/l) 
Ba       

(mg/l) 
Cd   

(mg/l) 
Cr   

(mg/l) 
Cu   

(mg/l) 
Hg   

(mg/l) 
Mo    

(mg/l) 
Ni   

(mg/l) 
Pb   

(mg/l) 
Sb   

(mg/l) 
Se   

(mg/l) 
Zn   

(mg/l) 

1 0,029 0,019 <0,002 0,046 0,036 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

2 0,030 0,022 <0,002 0, 045 0,036 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

3 0,029 0,013 <0,002 0, 039 0,036 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

4 0,029 0,014 <0,002 0, 043 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

5 0,029 0,011 <0,002 0, 029 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

6 0,025 <0,010 <0,002 0, 032 0,035 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

7 0,025 <0,010 <0,002 0, 028 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

             

αδρανή 0,060 4,000 0,020 0,100 0,600 0,002 0,200 0,120 0,150 0,100 0,040 1,200 

µη 
επικίνδυνα 

0,300 20,000 0,300 2,500 30,000 0,030 3,500 3,000 3,000 0,150 0,200 15,000 

επικίνδυνα 3,000 60,000 1,700 15,000 60,000 0,300 10,000 12,000 15,000 1,000 3,000 60,000 

 



Στείρα εξόρυξης από το σχεδιαζόµενο έργο των Σκουριών 29 

∆ιάγραµµα 3.3.1. pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 03) 

 

κλάσµα -11,20 +5,60 pH - αγωγιµότητα
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Με βάση τον όγκο και την αγωγιµότητα του κάθε κλάσµατος υπολογίζεται η αγωγιµότητα των 

αθροιστικών κλασµάτων, δηλαδή της ολικής ποσότητας του νερού που διηθήθηκε από την αρχή µέχρι και το 

κάθε συγκεκριµένο κλάσµα (διάγραµµα 3.3.2 ).  

 

∆ιάγραµµα 3.3.2. Αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 03) 
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Η συγκέντρωση των ανιόντων και των τοξικών στοιχείων στα εκπλύµατα παρουσιάζει γενικά 

πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων του πρώτου κλάσµατος (µε L/S 0,1) µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι 

χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα τα θειικά ιόντα και τα τοξικά στοιχεία έχουν συγκέντρωση µικρότερη 

από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. 
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Τα θειικά ιόντα είναι αυτά που ουσιαστικά περιέχονται στα εκπλύµατα όσον αφορά στα ανιόντα. 

Στο διάγραµµα 3.3.3 δίνεται η συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα κλάσµατα της δοκιµής αυτής. Στο 

αθροιστικό κλάσµα µε L/S=10, που αναφέρεται στο σύνολο της δοκιµής, η συγκέντρωση των θειικών 

υπολογίζεται ίση µε 18,5 mg/l και εποµένως σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή εκπλύνονται συνολικά 185 mg 

θειικών ανά κιλό δείγµατος. 

∆ιάγραµµα 3.3.3. Συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα κλάσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 
(∆είγµα 03) 
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Το αρσενικό παρουσιάζει µια σχετικά σταθερή εκπλυσιµότητα σε όλα τα κλάσµατα. Όµως όπως 

φαίνεται από το διάγραµµα 3.3.4 σε όλα τα αθροιστικά κλάσµατα η συγκέντρωση του αρσενικού είναι 

σηµαντικά µικρότερη του ορίου απόθεσης για αδρανή απόβλητα. Στο αθροιστικό κλάσµα µε L/S=10, που 

αναφέρεται στο σύνολο της δοκιµής, η συγκέντρωση του αρσενικού υπολογίζεται ίση µε 0,026 mg/l και 

εποµένως σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή εκπλύνονται 0,26 mg αρσενικού ανά kg δείγµατος. 

∆ιάγραµµα 3.3.4. Συγκέντρωση αρσενικού στα κλάσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 03) 
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Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 

ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-04)  

 

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που χαρακτηρίστηκαν ως Α 

και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 3.3.5 και 3.3.6 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-04 και η 

αναγωγή των αποτελεσµάτων στο στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε 

τη δοκιµή αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  

 

Πίνακας 3.3.5. Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 (∆είγµα 03) 
 

 
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β 

pH 8,84 9,12 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

44,0 47,6 

 
 
Πίνακας 3.3.6 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 (∆είγµα 03) 
 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 
(mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 0,9 1,1 1,0 10  800 15000 25000 
φθοριούχα 0,08 0,06 0,07 0,7  10 150 500 
θειικά 13,7 11,4 12,6 126  1000 20000 50000 
As 0,011 0,013 0,012 0,12  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,5 10 50 
Sb <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,1 0,5 7 
Zn <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 

 

Τα ανιόντα και τα τοξικά µέταλλα έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για 

την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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Αποτελέσµατα προσδιορισµού δυνατότητας παραγωγής οξύτητας   

 

Τα δείγµατα των στείρων, σύµφωνα µε την οπτική παρατήρηση των δειγµάτων, παρουσιάζουν µια 

τυχαία, διάσπαρτη µικρή µεταλλοφορία. Έτσι, για τον προσδιορισµό του ολικού θείου κρίθηκε σκόπιµο να 

αναλυθούν περισσότερα των δύο υποδειγµάτων (8 υποδείγµατα) και να υπολογισθεί ο µέσος όρος τους 

(πίνακας 3.3.7). 

 

Πίνακας 3.3.7. Ολικό θείο (%w/w) 

 

υποδείγµα 1 2 3 4 5 6 7 8 

ολικό θείο    
% w/w 

1,15 0,80 1,19 0,89 1,30 1,23 0,98 0,72 

 
Ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων ισούται µε 1,03 %w/w. 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται ως kg CaCO3 /ton. Το 

καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization Potential (NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = 

ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα 3.3.8. 

 

Πίνακας 3.3.8. ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας   
 
ολικό 
θείο    % 

w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP 
kgCaCO3/ton 

ΝΡ 
kgCaCO3/ton ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 

kgCaCO3/ton 

1,03 <0,01 32,19 12,36 0,38 -19,83 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι 0,38, µικρότερος του 1:1 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης είναι -19,83 

kgCaCO3/ton.  

 

∆είγµα 03 - Σύνοψη   

(i) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 45% Bi-Βιοτίτης 

(K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 20% Q-χαλαζίας (SiO2), 21% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 9% Tr-

τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% Pl-πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2% Τ-τάλκης 

(Mg3Si4O10(OH)2).     

(ii) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 

14405) έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις όλων των ανιόντων και στοιχείων τα κατατάσσει στα αδρανή. Η τιµή 

του pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,05 – 7,57. Η τιµή της αγωγιµότητας παρουσιάζει συνεχή πτωτική τάση 

(περιοχή 377 – 46,8 µS/cm). 
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(iii) Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 

ιλύων (EN 12457) έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων και των στοιχείων το κατατάσσει στα 

αδρανή. 

(iv)  Οι τιµές των µετρήσεων της περιεκτικότητας σε ολικό θείο κυµαίνονται µεταξύ 0,80 και 1,30 

%w/w µε τυπική απόκλιση 0,2139%w/w. Ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων ισούται µε 1,03 %w/w. Ο 

λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του  1:1, οπότε σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο αξιολόγησης η δυνατότητα 

παραγωγής οξύτητας κρίνεται ¨πιθανή¨. Το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης είναι -19,83 kgCaCO3/ton. 

Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό η αρνητική τιµή δηλώνει ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης οξύτητας, όµως 

βρίσκεται στην περιοχή αβεβαιότητας (τιµές ΝΝΡ µεταξύ -20 και +20).  
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3.4. ∆είγµα 04 

Το δείγµα 04 έχει µέγεθος κόκκων µεγαλύτερο των 11,20 mm.    

 

Χηµική σύσταση  

 

Στον πίνακα 3.4.1 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του δείγµατος µετά τη 

διαλυτοποίηση του µε τη χρήση βασιλικού νερού.  

Πίνακας 3.4.1.  Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό (∆είγµα 04) 
 

 
As 

%w/w 
Ba  

%w/w 
Ca  

%w/w 
Cd   

%w/w 
Cr   

%w/w 
Cu   

%w/w 
Fe 

%w/w 
Al 

%w/w 
Α 0,008 0,007 0,424 - 0,026 0,0170 4, 12 5,02 

Β 0,007 0,007 0,443 - 0,022 0,017 3,72 4,92 

µέση τιµή 0,008 0,007 0,434 - 0,024 0,017 3,92 4,97 

 

 
Mg 

%w/w 
Mo    

%w/w 
Ni   

%w/w 
Pb  

%w/w 
Zn   

%w/w 
Μn   

%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 4,30 - 0,038 0,006 0,010 0,016 69,57 

Β 4,46 - 0,020 0,010 0,011 0,018 68,83 

µέση τιµή 4,38 - 0,029 0,008 0,011 0,017 69,20 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 
Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας τους κατά την επεξεργασία 
της διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό. 

 

Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος  

 

Στον πίνακα 3.4.2 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο 

XRD. 

 

Πίνακας 3.4.2. Ορυκτολογική σύσταση (∆είγµα 04) 

Bi Q Ch Tr Pl T σύνολο 
35 43 11 5 4 2 100% 

 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 35% Bi-Βιοτίτης (K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 43% 

Q-χαλαζίας (SiO2), 11% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 5% Tr-τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 4% Pl-

πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2% Τ-τάλκης (Mg3Si4O10(OH)2).              
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Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test (CEN/TS 14405)   

Στους πίνακες 3.4.3 και 3.4.4 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 ανά κλάσµα 

καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 l/kg) που ορίζονται στην απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και 

διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

Στο διάγραµµα 3.4.1. δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο χαρακτηρισµός των 

κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 

 
Πίνακας 3.4.3. ∆οκιµή CEN/TS 14405: pH, αγωγιµότητα και συγκέντρωση 
ανιόντων ανά κλάσµα (∆είγµα 04) 

α/α 
λόγος 
L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 

(µS/cm) 
Cl-    

(mg/l) 
F-     

(mg/l) 
SO4

2-    
(mg/l) 

1 0,1 0,1 7,35 280 7,1 0,48 76,1 

2 0,1 0,2 7,52 244 3,8 0,39 62,1 

3 0,3 0,5 7,42 189 2,3 0,34 48,2 

4 0,5 1 7,49 154 1,3 0,41 36,9 

5 1 2 7,32 106,9 0,9 0,32 24,0 

6 3 5 7,04 46,9 0,5 0,14 10,2 

7 5 10 7,02 32,3 0,4 0,18 3,8 

     

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 
0,1 l/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 

    επικίνδυνα 15000 120 17000 

 
 
 

Πίνακας 3.4.4. ∆οκιµή CEN/TS 14405: συγκέντρωση τοξικών στοιχείων ανά κλάσµα (∆είγµα 04) 

α/α 
As   

(mg/l) 
Ba       

(mg/l) 
Cd   

(mg/l) 
Cr   

(mg/l) 
Cu   

(mg/l) 
Hg   

(mg/l) 
Mo    

(mg/l) 
Ni   

(mg/l) 
Pb   

(mg/l) 
Sb   

(mg/l) 
Se   

(mg/l) 
Zn   

(mg/l) 

1 0,020 0,016 <0,002 0,038 0,036 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

2 0,023 0,015 <0,002 0, 037 0,036 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

3 0,024 0,012 <0,002 0, 031 0,036 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

4 0,028 0,012 <0,002 0,029 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

5 0,026 0,011 <0,002 0,300 0,035 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

6 0,020 <0,010 <0,002 0,029 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

7 0,021 <0,010 <0,002 0,025 0,033 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

             

αδρανή 0,060 4,000 0,020 0,100 0,600 0,002 0,200 0,120 0,150 0,100 0,040 1,200 

µη 
επικίνδυνα 

0,300 20,000 0,300 2,500 30,000 0,030 3,500 3,000 3,000 0,150 0,200 15,000 

επικίνδυνα 3,000 60,000 1,700 15,000 60,000 0,300 10,000 12,000 15,000 1,000 3,000 60,000 
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∆ιάγραµµα 3.4.1. pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 04) 
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Με βάση τον όγκο και την αγωγιµότητα του κάθε κλάσµατος υπολογίζεται η αγωγιµότητα των 

αθροιστικών κλασµάτων, δηλαδή της ολικής ποσότητας του νερού που διηθήθηκε από την αρχή µέχρι και το 

κάθε συγκεκριµένο κλάσµα (διάγραµµα 3.4.2 ).  

∆ιάγραµµα 3.4.2. Αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 04) 
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Η συγκέντρωση των ανιόντων και των τοξικών στοιχείων στα εκπλύµατα παρουσιάζει γενικά 

πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων του πρώτου κλάσµατος (µε L/S 0,1) µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι 

χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα τα θειικά ιόντα και τα τοξικά στοιχεία έχουν συγκέντρωση µικρότερη 

από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. 
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Τα θειικά ιόντα είναι αυτά που ουσιαστικά περιέχονται στα εκπλύµατα όσον αφορά στα ανιόντα. 

Στο διάγραµµα 3.4.3 δίνεται η συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα κλάσµατα της δοκιµής αυτής. Στο 

αθροιστικό κλάσµα µε L/S=10, που αναφέρεται στο σύνολο της δοκιµής, η συγκέντρωση των θειικών 

υπολογίζεται ίση µε 12 mg/l και εποµένως σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή εκπλύνονται συνολικά 120 mg 

θειικών ανά kg δείγµατος. 

∆ιάγραµµα 3.4.3. Συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα κλάσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 
(∆είγµα 04) 

0,0

500,0

1000,0

1500,0

σ
υ
γ
κ
έν
τρ
ω
σ
η

 θ
ει
ικ
ώ
ν
 

m
g

/l

1 2 3 4 5 6 7 όριο

αδρανών

κλάσµα δοκιµής CEN/TS 14450

κοκκοµετρικό κλάσµα 11,20mm

θειικά

κλάσµατος

θειικά

αθροιστικού

κλάσµατος

 

 

Το αρσενικό παρουσιάζει µια σχετικά σταθερή εκπλυσιµότητα σε όλα τα κλάσµατα. Όµως όπως 

φαίνεται από το διάγραµµα 3.4.4 σε όλα τα αθροιστικά κλάσµατα η συγκέντρωση του αρσενικού είναι 

σηµαντικά µικρότερη του ορίου απόθεσης για αδρανή απόβλητα. Στο αθροιστικό κλάσµα µε L/S=10, που 

αναφέρεται στο σύνολο της δοκιµής, η συγκέντρωση του αρσενικού υπολογίζεται ίση µε 0,022 mg/l και 

εποµένως σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή εκπλύνονται 0,22 mg αρσενικού ανά κιλό δείγµατος. 

∆ιάγραµµα 3.4.4. Συγκέντρωση αρσενικού στα κλάσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 04) 
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Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 

ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-04)  

 

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που χαρακτηρίστηκαν ως Α 

και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 3.4.5 και 3.4.6 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-04 και η 

αναγωγή των αποτελεσµάτων στο στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε 

τη δοκιµή αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  

 

Πίνακας 3.4.5. Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 (∆είγµα 04) 
 

 
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β 

pH 8,74 8,52 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

38,6 33,8 

 
 
Πίνακας 3.4.6 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 (∆είγµα 04) 
 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 
(mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 0,9 0,7 0,8 8  800 15000 25000 
φθοριούχα 0,09 0,10 0,10 1,0  10 150 500 
θειικά 12,4 13,4 12,9 129  1000 20000 50000 
As 0,014 0,012 0,013 0,13  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,5 10 50 
Sb <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,1 0,5 7 
Zn <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 

 

Τα ανιόντα και τα τοξικά µέταλλα έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για 

την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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Αποτελέσµατα προσδιορισµού δυνατότητας παραγωγής οξύτητας   

 
Τα δείγµατα των στείρων, σύµφωνα µε την οπτική παρατήρηση των δειγµάτων, παρουσιάζουν µια 

τυχαία, διάσπαρτη µικρή µεταλλοφορία. Έτσι, για τον προσδιορισµό του ολικού θείου κρίθηκε σκόπιµο να 

αναλυθούν περισσότερα των δύο υποδειγµάτων (8 υποδείγµατα) και να υπολογισθεί ο µέσος όρος τους 

(πίνακας 3.4.7). 

 
Πίνακας 3.4.7. Ολικό θείο (%w/w) (∆είγµα 04) 
 

υποδείγµα 1 2 3 4 5 6 7 8 

ολικό θείο    
% w/w 

0,92 1,23 1,92 0,82 1,67 0,42 0,70 0,95 

 
Ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων ισούται µε 1,08 %w/w. 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται ως kg CaCO3 /ton. Το 

καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization Potential (NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = 

ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα 3.4.8. 

 

Πίνακας 3.4.8. ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας  (∆είγµα 04) 

 
ολικό 
θείο    % 

w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP 
kgCaCO3/ton 

ΝΡ 
kgCaCO3/ton ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 

kgCaCO3/ton 

1,08 <0,01 33,75 11,63 0,34 -22,12 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι 0,34, µικρότερος του 1:1 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης είναι -22,12 

kgCaCO3/ton.  

 

∆είγµα 04 Σύνοψη   

 (i) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 35% Bi-Βιοτίτης 

(K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 43% Q-χαλαζίας (SiO2), 11% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 5% Tr-

τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 4% Pl-πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2% Τ-τάλκης 

(Mg3Si4O10(OH)2).     

 (ii) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 

14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των τοξικών στοιχείων τα κατατάσσει στα αδρανή. Η 

τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,02 – 7,52. Η τιµή της αγωγιµότητας µειώνεται σταδιακά (περιοχή 

280 – 32,3 µS/cm). 
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(iii) Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 

ιλύων (EN 12457) έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων και των στοιχείων το κατατάσσει στα 

αδρανή. 

(iv)  Οι τιµές των µετρήσεων της περιεκτικότητας σε ολικό θείο κυµαίνονται µεταξύ 0,42 και 1,67 

%w/w µε τυπική απόκλιση 0,5003 %w/w. Ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων ισούται µε 1,08 %w/w. 

Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο αξιολόγησης η δυνατότητα 

παραγωγής οξύτητας κρίνεται ¨πιθανή¨. Το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης είναι -22,12 kgCaCO3/ton. 

Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό η αρνητική τιµή δηλώνει ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης οξύτητας, όµως 

βρίσκεται κοντά στην περιοχή αβεβαιότητας (τιµές ΝΝΡ µεταξύ -20 και +20).  
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3.5. ∆είγµα 05 

Το δείγµα 05 παρελήφθη αµέσως µετά τη  θραύση και πριν την κοσκίνιση της κοκκοµετρικής 

ανάλυσης.     

 

Χηµική σύσταση  

 

Στον πίνακα 3.5.1 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του δείγµατος µετά τη 

διαλυτοποίηση του µε τη χρήση βασιλικού νερού.  

 

Πίνακας 3.5.1.  Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό (∆είγµα 05) 
 

 As 
%w/w 

Ba  
%w/w 

Ca  
%w/w 

Cd   
%w/w 

Cr   
%w/w 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Al 
%w/w 

Α 0,010 0,010 0,378 - 0,018 0,021 4,789 4,522 

Β 0,006 0,010 0,322 - 0,026 0,017 4,919 4,702 

µέση τιµή 0,008 0,010 0,350 - 0,022 0,019 4,854 4,612 

 

 Mg 
%w/w 

Mo    
%w/w 

Ni   
%w/w 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 4,923 0,005 0,039 0,011 0,018 0,011 72,978 

Β 4,681 0,003 0,025 0,011 0,024 0,013 69,564 

µέση τιµή 4,802 0,004 0,032 0,011 0,021 0,012 71,271 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 
Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας τους κατά την επεξεργασία 
της διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό. 

 

Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος  

 

Στον πίνακα 3.5.2 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος σύµφωνα µε τη µέθοδο 

XRD. 

 

Πίνακας 3.5.2. Ορυκτολογική σύσταση (∆είγµα 05) 

Bi Q Ch Tr Pl T σύνολο 
43 28 17 7 3 2 100% 

 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 43% Bi-Βιοτίτης (K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 28% 

Q-χαλαζίας (SiO2), 17% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 7% Tr-τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% Pl-

πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2% Τ-τάλκης (Mg3Si4O10(OH)2).              
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Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test (CEN/TS 14405)   

Στους πίνακες 3.5.3 και 3.5.4 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 ανά κλάσµα 

καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 l/kg) που ορίζονται στην απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και 

διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

Στο διάγραµµα 3.5.1. δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο χαρακτηρισµός των 

κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 

 
Πίνακας 3.5.3. ∆οκιµή CEN/TS 14405: pH, αγωγιµότητα και συγκέντρωση 
ανιόντων ανά κλάσµα (∆είγµα 05) 

α/α 
λόγος 
L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 

(µS/cm) 
Cl-    

(mg/l) 
F-     

(mg/l) 
SO4

2-    
(mg/l) 

1 0,1 0,1 7,52 662 11,7 0,46 243,5 
2 0,1 0,2 7,57 491 5,8 0,41 162,3 
3 0,3 0,5 7,43 330 3,6 0,39 91,4 
4 0,5 1 7,71 232 2,1 0,32 51,2 
5 1 2 7,38 139 1,8 0,26 27,1 
6 3 5 7,25 64,2 0,9 0,15 11,8 
7 5 10 7,23 50,2 0,6 0,11 5,9 

     

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 
0,1 l/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 

    επικίνδυνα 15000 120 17000 

 
 
 

Πίνακας 3.5.4. ∆οκιµή CEN/TS 14405: συγκέντρωση τοξικών στοιχείων ανά κλάσµα (∆είγµα 05) 

α/α 
As   

(mg/l) 
Ba       

(mg/l) 
Cd   

(mg/l) 
Cr   

(mg/l) 
Cu   

(mg/l) 
Hg   

(mg/l) 
Mo    

(mg/l) 
Ni   

(mg/l) 
Pb   

(mg/l) 
Sb   

(mg/l) 
Se   

(mg/l) 
Zn   

(mg/l) 

1 0,025 0,028 <0,002 0,052 0,037 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

2 0,024 0,026 <0,002 0,047 0,036 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

3 0,025 0,018 <0,002 0,045 0,036 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

4 0,029 0,014 <0,002 0,039 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

5 0,027 0,012 <0,002 0,094 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

6 0,026 <0,010 <0,002 0,045 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

7 0,024 <0,010 <0,002 0,032 0,034 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,005 <0,003 <0,020 

             

αδρανή 0,060 4,000 0,020 0,100 0,600 0,002 0,200 0,120 0,150 0,100 0,040 1,200 

µη 
επικίνδυνα 

0,300 20,000 0,300 2,500 30,000 0,030 3,500 3,000 3,000 0,150 0,200 15,000 

επικίνδυνα 3,000 60,000 1,700 15,000 60,000 0,300 10,000 12,000 15,000 1,000 3,000 60,000 
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∆ιάγραµµα 3.5.1. pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 05)  
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Με βάση τον όγκο και την αγωγιµότητα του κάθε κλάσµατος υπολογίζεται η αγωγιµότητα των 

αθροιστικών κλασµάτων, δηλαδή της ολικής ποσότητας του νερού που διηθήθηκε από την αρχή µέχρι και το 

κάθε συγκεκριµένο κλάσµα (διάγραµµα 3.5.2 ).  

∆ιάγραµµα 3.5.2. Αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 05) 
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Η συγκέντρωση των ανιόντων και των τοξικών στοιχείων στα εκπλύµατα παρουσιάζει γενικά 

πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων του πρώτου κλάσµατος (µε L/S 0,1) µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι 

χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα τα θειικά ιόντα και τα τοξικά στοιχεία έχουν συγκέντρωση µικρότερη 

από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. 

Τα θειικά ιόντα είναι αυτά που ουσιαστικά περιέχονται στα εκπλύµατα όσον αφορά στα ανιόντα. 

Στο διάγραµµα 3.5.3 δίνεται η συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα κλάσµατα της δοκιµής αυτής. Στο 

αθροιστικό κλάσµα µε L/S=10, που αναφέρεται στο σύνολο της δοκιµής, η συγκέντρωση των θειικών 
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υπολογίζεται ίση µε 18,5 mg/l και εποµένως σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή εκπλύνονται συνολικά 185 mg 

θειικών ανά κιλό δείγµατος. 

∆ιάγραµµα 3.5.3. Συγκέντρωση των θειικών ιόντων στα κλάσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 
(∆είγµα 05) 
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Το αρσενικό παρουσιάζει µια σχετικά σταθερή εκπλυσιµότητα σε όλα τα κλάσµατα. Όµως όπως 

φαίνεται από το διάγραµµα 3.5.4 σε όλα τα αθροιστικά κλάσµατα η συγκέντρωση του αρσενικού είναι 

σηµαντικά µικρότερη του ορίου απόθεσης για αδρανή απόβλητα. Στο αθροιστικό κλάσµα µε L/S=10, που 

αναφέρεται στο σύνολο της δοκιµής, η συγκέντρωση του αρσενικού υπολογίζεται ίση µε 0,025 mg/l και 

εποµένως σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή εκπλύνονται 0,25 mg αρσενικού ανά kg δείγµατος. 

∆ιάγραµµα 3.5.4. Συγκέντρωση αρσενικού στα κλάσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 (∆είγµα 05) 
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Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 

ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges (EN 12457-04)  

 

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που χαρακτηρίστηκαν ως Α 

και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 3.5.5 και 3.5.6 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-04 και η 

αναγωγή των αποτελεσµάτων στο στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε 

τη δοκιµή αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  

 

Πίνακας 3.5.5. Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 (∆είγµα 05) 
 

 
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β 

pH 8,56 8,79 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

61, 3 59,9 

 
 
Πίνακας 3.5.6 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 (∆είγµα 05) 
 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 
(mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 1,0 0,9 0,9 9,5  800 15000 25000 
φθοριούχα 0,08 0,07 0,08 0,8  10 150 500 
θειικά 16,7 15,3 16,0 160  1000 20000 50000 
As 0,013 0,012 0,013 0,13  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,5 10 50 
Sb <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,1 0,5 7 
Zn <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 

 

Τα ανιόντα και τα τοξικά µέταλλα έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για 

την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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Αποτελέσµατα προσδιορισµού δυνατότητας παραγωγής οξύτητας   

 
Τα δείγµατα των στείρων, σύµφωνα µε την οπτική παρατήρηση των δειγµάτων, παρουσιάζουν µια 

τυχαία, διάσπαρτη µικρή µεταλλοφορία. Έτσι, για τον προσδιορισµό του ολικού θείου κρίθηκε σκόπιµο να 

αναλυθούν περισσότερα των δύο υποδειγµάτων (8 υποδείγµατα) και να υπολογισθεί ο µέσος όρος τους 

(πίνακας 3.5.7). 

 

Πίνακας 3.5.7. Ολικό θείο (%w/w) (∆είγµα 05) 
 

υποδείγµα 1 2 3 4 5 6 7 8 

ολικό θείο    
% w/w 

1,64 0,83 1,35 1,28 0,66 1,87 0,66 1,08 

 
Ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων ισούται µε 1,17 %w/w. 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται ως kg CaCO3 /ton. Το 

καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization Potential (NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = 

ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα 3.5.8. 

 

Πίνακας 3.5.8. ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας (∆είγµα 05)   

 
ολικό 
θείο    % 

w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP 
kgCaCO3/ton 

ΝΡ 
kgCaCO3/ton ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 

kgCaCO3/ton 

1,17 <0,01 36,72 13,63 0,37 -23,09 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι 0,37, µικρότερος του 1:1 και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης είναι -23,09 

kgCaCO3/ton.  

 

∆είγµα 05 Σύνοψη   

 (i) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 43% Bi-Βιοτίτης 

(K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), 28% Q-χαλαζίας (SiO2), 17% Cl-χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 7% Tr-

τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% Pl-πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και 2% Τ-τάλκης 

(Mg3Si4O10(OH)2).  

 (ii) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή (CEN/TS 

14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των τοξικών στοιχείων τα κατατάσσει στα αδρανή. Η 

τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,23 – 7,71. Η τιµή της αγωγιµότητας µειώνεται σταδιακά (περιοχή 

662 – 50,2 µS/cm). 
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(iii) Η δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους µορφής και 

ιλύων (EN 12457) έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων και των στοιχείων το κατατάσσει στα 

αδρανή. 

(iv)  Οι τιµές των µετρήσεων της περιεκτικότητας σε ολικό θείο κυµαίνονται µεταξύ 0,66 και 1,87 

%w/w µε τυπική απόκλιση 0,4481%w/w. Ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων ισούται µε 1,17 %w/w. Ο 

λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο αξιολόγησης του δυναµικού 

παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής οξύτητας κρίνεται ¨πιθανή¨. Το καθαρό δυναµικό 

εξουδετέρωσης είναι -23,09 kgCaCO3/ton. Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό η αρνητική τιµή δηλώνει ότι 

υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης οξύτητας, όµως βρίσκεται κοντά στην περιοχή αβεβαιότητας (τιµές ΝΝΡ 

µεταξύ -20 και +20).  
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4. Συνολικά αποτελέσµατα, συµπεράσµατα 

 

Η συνολική συµπεριφορά ενός υλικού σε φυσικές συνθήκες αποτελεί ένα πολυπαραµετρικό 

φαινόµενο και για το λόγο αυτόν έχουν θεσπισθεί µια σειρά από δοκιµές οι οποίες έχουν ως στόχο την 

προσοµοίωση σε εργαστηριακό επίπεδο αυτής της συµπεριφοράς. Στην έρευνα που ολοκληρώθηκε για τα 

στείρα εξόρυξης των Σκουριών ακολουθήθηκαν όλες οι δοκιµές που ορίζονται.    

Σηµαντικό κριτήριο της συµπεριφοράς των αποτιθεµένων στείρων είναι η ευκολία ή η δυσκολία µε 

την οποία θραύονται τα περιεχόµενα ορυκτά και κατανέµονται στα διάφορα κοκκοµετρικά κλάσµατα. 

Επίσης, βασικής σηµασίας είναι και το µέγεθος του κόκκου γιατί καθορίζει το µέγεθος της επιφάνειας 

επαφής του µε το εκχυλιστικό µέσο (νερό).  

4.1 Χηµική και Ορυκτολογική σύσταση των δειγµάτων 

 Στους πίνακες 4.1.1 και 4.1.2 δίνονται αντιστοίχως η χηµική σύσταση όλων των δειγµάτων 
 
Πίνακας 4.1.1.  Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό (Μέσος όρος δειγµάτων) 
 

∆είγµα 
As 

%w/w 
Ba  

%w/w 
Ca  

%w/w 
Cd   

%w/w 
Cr   

%w/w 
Cu   

%w/w 
Fe 

%w/w 
Al 

%w/w 
01 0,010 0,006 0,120 - 0,018 0,011 4,65 5,03 

02 0,011 0,012 0,755 - 0,047 0,025 3,84 4,82 

03 0,007 0,006 0,239 - 0,023 0,014 3,46 4,39 

04 0,008 0,007 0,434 - 0,024 0,017 3,92 4,97 

05 0,008 0,010 0,350 - 0,022 0,019 4,85 4,612 

 

∆είγµα 
Mg 

%w/w 
Mo    

%w/w 
Ni   

%w/w 
Pb  

%w/w 
Zn   

%w/w 
Μn   

%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

01 5,13 0,005 0,026 0,005 0,009 0,012 63,30 

02 5,53 0,005 0,039 0,021 0,022 0,034 68,03 

03 4,03 0,005 0,023 0,005 0,010 0,017 74,43 

04 4,38 - 0,029 0,008 0,011 0,017 69,20 

05 4,802 0,004 0,032 0,011 0,021 0,012 71,271 

 

Πίνακας 4.1.2. Ορυκτολογική σύσταση δειγµάτων 

∆είγµα Bi Q Ch Tr Pl T σύνολο 

01 51 20 18 5 3 3 100% 

02 48 27 13 7 3 2 100% 

03 45 20 21 9 3 2 100% 

04 35 43 11 5 4 2 100% 

05 43 28 17 7 3 2 100% 
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Όπου: Bi-Βιοτίτης (K(MgFe)3(Al,Si3)O10(OH)2), Q-χαλαζίας (SiO2), Cl-χλωρίτης 

(Mg6Si4O10(OH)8), Tr-τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2), Pl-πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8) και  Τ-

τάλκης (Mg3Si4O10(OH)2).   

Τόσο η χηµική όσο και η ορυκτολογική σύσταση των δειγµάτων δείχνουν ότι το υλικό, όπως 

αναµενότανε, δεν περιέχει κάποιο τοξικό στοιχείο σε ικανή συγκέντρωση. 

4.2. ∆οκιµή CEN/TS 14405 

Η συγκέντρωση των ιόντων των τοξικών στοιχείων και των ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών 

του πρώτου εκπλύµατος της δοκιµής ανοδικής διήθησης (CEN/TS 14405) µε λόγο υγρού προς στερεό L/S = 

0,1 l/kg (κλάσµα 1) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενδεικτικά, λόγω µη ύπαρξης σχετικής κοινοτικής οδηγίας 

όπως προαναφέρθηκε, ως ∆οκιµή Βασικού Χαρακτηρισµού και ως ∆οκιµή Ελέγχου Συµµόρφωσης για τον 

καθορισµό του τρόπου και τόπου απόθεσης. Παρατηρείται οτι η αγωγιµότητα των εκπλυµάτων, καθώς και 

οι συγκεντρώσεις των τοξικών στοιχείων και των ανιόντων στα εκπλύµατα αυτά παρουσιάζει γενικά 

σηµαντική πτωτική τάση. 

Στον πίνακα 4.2.1 δίνονται συγκεντρωτικά οι τιµές της αγωγιµότητας που έχουν τα κλάσµατα της 

δοκιµής CEN/TS 14405. Οι τιµές αυτές παρουσιάζουν πτωτική τάση όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος του 

κοκκοµετρικού κλάσµατος και από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής 

(διάγραµµα 4.2.1). 

Πίνακας 4.2.1. Αγωγιµότητα ανά κλάσµα ανοδικής δοκιµής CEN/TS 14405 

 

α/α -2,80 (01) 
-5,60 +2,80 

(2) 
-11,20 +5,60 

(3) 
+11,20 (4) (5) 

1 1950 598 377 280 662 
2 1190 465 355 244 491 
3 590 415 287 189 330 
4 369 292 204 154 232 
5 166,5 154,1 124,7 106,9 139 
6 88,8 62,3 54,5 46,9 64,2 
7 92,1 51,1 46,8 32,3 50,2 
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∆ιάγραµµα 4.2.1. Αγωγιµότητα ανά κλάσµα δοκιµής CEN/TS 14405 
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Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της δοκιµής CEN/TS 14405 κατατάσσει όλα τα δείγµατα στην 

κατηγορία των αδρανών. 

Όσον αφορά στα ανιόντα, αυτά που ουσιαστικά περιέχονται στα εκπλύµατα είναι τα θειικά ιόντα. 

Η µεταβολή της συγκέντρωσης των θειικών ιόντων σύµφωνα µε τον πίνακα 4.1.2 και το διάγραµµα 4.1.2 

παρουσιάζει αντίστοιχη συµπεριφορά µε τη µεταβολή της αγωγιµότητας. 

  

Πίνακας 4.2.2. Συγκέντρωση (mg/l) θειικών ιόντων  ανά κλάσµα δοκιµής CEN/TS 14405 

 

α/α 
-2,80 
(01) 

-5,60 +2,80 
(02) 

-11,20 +5,60 
(03) 

+11,20 
(04) 

(5) 

1 793,1 176,7 126,6 76,1 243,5 
2 445,8 148,6 101,5 62,1 162,3 
3 182,3 115,5 67,8 48,2 91,4 
4 83,0 68,2 48,2 36,9 51,2 
5 21,3 21,3 28,3 24,0 27,1 
6 2,9 2,4 15,2 10,2 11,8 
7 2,0 2,1 8,7 3,8 5,9 
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∆ιάγραµµα 4.2.2. Συγκέντρωση θειικών ανά κλάσµα δοκιµής CEN/TS 14405 
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Η περιεκτικότητα σε θειικά ιόντα που έχει το πρώτο κλάσµα του συνολικού δείγµατος είναι 243,5 

mg/l.  

Στο διάγραµµα 4.2.3 απεικονίζονται οι τιµές της συγκέντρωσης των θειικών ιόντων του πρώτου 

κλάσµατος της δοκιµής CEN/TS 14405. Απεικονίζεται επίσης και η µέση στατιστική τιµή που υπολογίζεται 

από τις τιµές των κοκκοµετρικών κλασµάτων λαµβάνοντας υπόψη την κοκκοµετρική σύσταση. Σύµφωνα µε 

το διάγραµµα 4.2.3 οι τιµές της συγκέντρωσης των θειικών ιόντων του πρώτου κλάσµατος σε σχέση µε το 

µέγεθος του κόκκου παρουσιάζουν σηµαντικά πτωτική τάση. Όλες οι τιµές είναι µικρότερες του ορίου που 

έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Από το διάγραµµα 

αυτό γίνεται φανερό ότι όσο µικρότερη είναι η συµµετοχή του µικρότερου κλάσµατος στην κοκκοµετρική 

σύσταση, τόσο µικρότερη θα είναι και η µέση τιµή των θειικών ιόντων. Όπως αναµένεται η συγκέντρωση 

των θειικών ιόντων (χωρίς φυσικά να ξεπερνούν το όριο των αδρανών) αυξάνεται όσο ελαττώνεται η 

διάµετρος των κόκκων αφού τότε αυξάνει η επιφάνεια που ο διαλύτης έρχεται σε επαφή µε το υλικό.    
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∆ιάγραµµα 4.2.3. Συγκέντρωση θειικών του πρώτου κλάσµατος της δοκιµής CEN/TS 14405 
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Το αρσενικό παρουσιάζει µια σταθερή εκπλυσιµότητα (διάγραµµα 4.1.4). Η τιµή της 

συγκέντρωσης του στο πρώτο κλάσµα της δοκιµής αυτής το κατατάσσει στην κατηγορία των αδρανών 

(διάγραµµα 4.1.5). 

∆ιάγραµµα 4.2.4. Συγκέντρωση αρσενικού ανά κλάσµα δοκιµής CEN/TS 14405 
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∆ιάγραµµα 4.2.5. Συγκέντρωση αρσενικού του πρώτου κλάσµατος της δοκιµής CEN/TS 14405 

συγκέντρωση As του πρώτου κλάσµατος της δοκιµής 
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Σύµφωνα δοκιµή CEN/TS 14405 όλα τα υλικά κατατάσσονται στα «αδρανή».  
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4.3. δοκιµή EN 12457 

Η δοκιµή αυτή µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ενδεικτικά, λόγω µη ύπαρξης σχετικής κοινοτικής 

οδηγίας ως ∆οκιµή Ελέγχου Συµµόρφωσης Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της δοκιµής ΕΝ 12457 

κατατάσσει όλα τα δείγµατα στην κατηγορία των αδρανών. Η δοκιµή αυτή σε γενικές γραµµές συνάδει µε 

την προηγούµενη, η οποία όµως (η προηγούµενη) προσοµοιάζει περισσότερο µε τις διεργασίες που 

συµβαίνουν στη φύση. Παρόλα αυτά παρέχει µια ταχεία πρώτη εκτίµηση κατάταξης του υλικού και είναι 

χρήσιµη. Τα αποτελέσµατα δίνονται συνοπτικά στον πίνακα 4.3.1 (µέσοι όροι) 

 
Πίνακας 4.3.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 (µέση τιµή στο στερεό) 
 

  
-2,80 
(01) 

-5,60 
+2,80 
(02) 

-11,20 
+5,60 
(03) 

+11,20 
(04) 

(5) 
Όρια 

απόθεσης 
αδρανών 

χλωριούχα 12 1,10 10 8 9,5 800 
φθοριούχα 0,7 0,7 0,7 1,0 0,8 10 
θειικά 206 179 126 129 160 1000 
As 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,5 
Ba <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 20 
Cd <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 
Cr <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 
Cu <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 2 
Mo <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,5 
Ni <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,4 
Pb <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,5 
Sb <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 
Se <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,1 
Zn <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 4 
Hg <0,0001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01 

 

Τα ανιόντα και τα τοξικά µέταλλα έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για 

την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  

Σύµφωνα µε δοκιµή EN 12457ο αυτό όλα τα υλικά κατατάσσονται στα «αδρανή».  

 

4.4. Προσδιορισµός δυνατότητας παραγωγής οξύτητας 

 

Η ποσότητα του ολικού θείου που προσδιορίστηκε στα δείγµατα που µελετήθηκαν µε τη µορφή 

θειούχων ενώσεων ή θειικών αλάτων. Ο προσδιορισµός των θειικών στα µελετηθέντα δείγµατα έδειξε ότι η 

ποσότητα του θείου που υπάρχει µε τη µορφή θειικών αλάτων είναι πολύ µικρή (µικρότερη από 0,01%w/w). 

Θα πρέπει εποµένως να βρίσκεται µε τη µορφή θειούχων ενώσεων και µάλιστα σε περιεκτικότητα 
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µικρότερη του 2 % w/w (όριο ασφαλούς εκτίµησης της µεθόδου XRD, η οποία δεν ανίχνευσε θειούχες 

ενώσεις). 

Το σύνολο των τιµών, οι µέσες τιµές της περιεκτικότητας των δειγµάτων σε ολικό θείο (Μ.Τ.) 

δίνονται στον πίνακα 4.4.1. Στον ίδιο πίνακα δίνεται και η επί τοις εκατό τυπική απόκλιση (S) των 

αντίστοιχων µετρήσεων καθώς και η περιοχή των µετρήσεων (Rage) 

Πίνακας 4.4.1. Μέση τιµή και τυπική απόκλιση των µετρήσεων προσδιορισµού του ολικού θείου 

Πίνακας Ολικό θείο (%w/w)  

∆είγµα 1 2 3 4 5 6 7 8 ΜΤ S % Rage 

- 2,80 (01) 1,39 1,38 1,21 1,34 1,50 1,50 1,35 1,31 1,37  0,0995 0,29 

- 5,60  + 
2,80 (02) 

1,24 1,06 0,98 1,25 1,10 1,46 1,16 0,93 1,14 0,1696 0,53 

- 11,20 , + 
5,60 (03) 

1,15 0,80 1,19 0,89 1,30 1,23 0,98 0,72 1,03 0,2139 0,50 

+ 11,20  04) 0,92 1,23 1,92 0,82 1,67 0,42 0,70 0,95 1,08 0,5003 1,25 

συνολικό 
(05) 

1,64 0,83 1,35 1,28 0,66 1,87 0,66 1,08 1,17 0,4481 1,21 

 

Η µέση στατιστική περιεκτικότητα σε θείο των τεσσάρων κοκκοµετρικών κλασµάτων (δείγµατα 

01, 02, 03 και 04) που υπολογίζεται σύµφωνα µε την κοκκοµετρική ανάλυση, ισούται µε 1,12 %w/w. Η τιµή 

αυτή είναι πολύ κοντά στην µέση τιµή του συνολικού δείγµατος (1,17 %w/w). Αυτό δείχνει ότι ο αριθµός 

των υποδειγµάτων που χρησιµοποιήθηκε είναι ικανοποιητικός. 

Η τυπική απόκλιση που παρουσιάζουν οι µετρήσεις των υποδειγµάτων δείχνει ότι όσο πιο 

µικρότερο είναι το µέγεθος του θραυσµένου δείγµατος, τόσο πιο οµοιόµορφη είναι η κατανοµή του θειούχου 

µεταλλεύµατος. Ή διαφορετικά, ότι η υπάρχουσα µικρή µεταλλοφορία είναι διάσπαρτη και τυχαία. Η 

περιεκτικότητα σε θείο των δειγµάτων δείχνει ότι υπάρχει θεωρητικά δυναµικό παραγωγής οξύτητας µε 

τιµές που αντιστοιχούν σε 32,19 ως 42,81 kg CaCO3/ton. 

Τα δείγµατα όπως δείχνει η ορυκτολογική τους σύσταση, αλλά και ο προσδιορισµός του δυναµικού 

παραγωγής εξουδετέρωσης δεν περιέχουν σηµαντικές ποσότητες ανθρακικών αλάτων. Το δυναµικό 

εξουδετέρωσης κυµαίνεται από 11,63 ως14,33 kg CaCO3/ton.Για τον λόγο αυτό παρατηρούνται τιµές του 

λόγου ΝΡ/ΑΡ µεταξύ 0,32 και 0,38 και του καθαρού δυναµικού εξουδετέρωσης ΝΝΡ µεταξύ 19,83 και 

24,48 kgCaCO3/ton οι οποίες βρίσκονται κοντά στο όριο αβεβαιότητας και αυτό θεωρείται φυσικό αφού οι 

συγκεντρώσεις του θείου είναι µικρές (της τάξεως του 1 %), εποµένως και το οξύ που πιθανόν παραχθεί θα 

βρίσκεται σε χαµηλή συγκέντρωση.   
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1. Εισαγωγή 
 
Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ανέθεσε στο Εργαστήριο 

Αναλυτικής Χηµείας το έργο “∆ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού 
χαρακτηρισµού, χηµικές αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε µεταλλευτικά 
υλικά των Μεταλλείων Κασσάνδρας” µε επιστηµονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. 
Ιωάννη Στράτη και η όλη διαχείριση του έργου γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών 
του ΑΠΘ µε  Κωδικό Έργου 83284. Οι δοκιµές και οι αναλύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν έγιναν στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας και ο 
ορυκτολογικός χαρακτηρισµός έγινε σε συνεργασία µε τον Τοµέα Ορυκτολογίας, 
Πετρογραφίας και Κοιτασµατολογίας του Γεωλογικού Τµήµατος. 
 
 
 

 

2. Περιγραφή και προετοιµασία δειγµάτων 
 

  
Από τις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου Μαύρες Πέτρες της 

εταιρίας παρελήφθησαν αρχικά πέντε δείγµατα κοκκώδους µορφής και τρία δοκίµια 
λιθογόµωσης για την εκτέλεση φυσικοχηµικών αναλύσεων µε σκοπό τον 
περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό των δειγµάτων και των δοκιµίων. Επίσης, παρελήφθη 
µία ποσότητα του αδρανούς υλικού µε το οποίο γίνεται η λιθογόµωση µε ανάµιξη µε 
τσιµέντο για την κατασκευή µονόλιθου στο εργαστήριο και την εκτέλεση 
φυσικοχηµικών αναλύσεων σε αυτόν. Το υλικό αυτό για λόγους σύγκρισης 
αποτελεσµάτων διαχειρίστηκε και ως ξεχωριστό δείγµα µε το χαρακτηρισµό «υλικό 
λιθογόµωσης». 

Τα δείγµατα απλώθηκαν σε ειδικά δοχεία και αφέθηκαν σε σκοτεινό µέρος 
ώστε να υποστούν φυσική αεροξήρανση. (Πίνακας 2.1). Από αυτά λήφθηκαν 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα µε τη διαδικασία των τεταρτηµόριων για την εκτέλεση 
των δοκιµών και των αναλύσεων 

 
Πίνακας 2.1  

  

Μαύρες Πέτρες, κοκκώδη δείγµατα 

Χαρακτηρισµός Βάρος kg 
Κοκκοµετρική 
σύσταση 

01. µετάλλευµα  (τροφοδοσία) ~ 4,0 < 4 mm 
02. αδροµερές τέλµα ~ 4,8 < 4 mm 
03. φιλτρόπρεσσα ~ 3,6 < 4 mm 
04. στείρα εξόρυξης νυχάκι  ~ 3,3 < 4 mm 
05. στείρα εξόρυξης     3Α ~10 < 10 mm 
06. υλικό λιθογόµωσης ~ 30 < 4 mm 

 
 
Από τις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυµπιάδας της εταιρίας 

παρελήφθησαν πέντε δείγµατα κοκκώδους µορφής και ένα δοκίµιο λιθογόµωσης και 
από τις εγκαταστάσεις Σκουριές παρελήφθησαν τρία δείγµατα κοκκώδους µορφής. 
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Τα δείγµατα αυτά υπέστησαν κατά τον ίδιο τρόπο φυσική αεροξήρανση. (Πίνακες 2.2 
και 2.3). 

 
 

Πίνακας 2.2  
 

Ολυµπιάδα, κοκκώδη δείγµατα 

Χαρακτηρισµός Βάρος kg 
Κοκκοµετρική 
σύσταση 

07. αδροµερές τέλµα ~ 4,5 < 4 mm 
08. λεπτοµερές τέλµα ~ 6,3 < 4 mm 
09. υφιστάµενα τέλµατα ~5,7 < 4 mm 
10. στείρα εξόρυξης ~10 < 10 mm 
11. υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη 

~ 4,5 < 4 mm 

 
 

Πίνακας 2.3  
 

Σκουριές, κοκκώδη δείγµατα 

Χαρακτηρισµός Βάρος kg 
Κοκκοµετρική 

σύσταση 
12. µετάλλευµα   ~ 4,0 < 4 mm 
13. στείρα ~ 10 < 4 mm 
14. σύνθετο δείγµα τελµάτων 
πορφύρη - σχιστόλιθου  

~ 10 < 4 mm 

 

Στον πίνακα 2.4 δίνονται οι διαστάσεις των µονόλιθων που ελήφθησαν υπό µορφή 
καρότων. 

 
Πίνακας 2.4  
  

∆οκίµια µονολίθων κυλινδρικού σχήµατος 

Προέλευση Χαρακτηρισµός 
διάµετρος 

(cm) 
ύψος 
(cm) 

Μαύρες Πέτρες Μ1* 9,9 10,4 
Μαύρες Πέτρες Μ2* 9,9 10,4 
Μαύρες Πέτρες Μ3* 9,8 6 
Ολυµπιάδα Μ6 10,0 10,0 

 
 

* Μ1 = ∆οκίµιο λιθογόµωσης από πάτωµα +268 – 5 , πρόσφατο 
   Μ2 = ∆οκίµιο λιθογόµωσης από πάτωµα +252 (έτος λιθογόµωσης 2007) 
   Μ3 = ∆οκίµιο λιθογόµωσης από πάτωµα +242 (έτος λιθογόµωσης 2006) 
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2.1 Κατασκευή µονόλιθων 
 

Αναµίχθηκαν 8.500 g ξηρού υλικού λιθογόµωσης µε 1.250 g τσιµέντο και 
2.750 g νερό. Με το µίγµα αυτό πληρώθηκαν δύο κυλινδρικές µήτρες και παρέµειναν 
δύο ηµέρες για να γίνει συµπαγής η µάζα τους. Στη συνέχεια αφαιρέθηκαν οι µήτρες 
και τα δοκίµια παρέµειναν σε υγρό µέρος για 28 ηµέρες ώστε να αναπτυχθεί πλήρως 
ο µονόλιθος. Τα δοκίµια αυτά χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση της δοκιµής ΝΕΝ 
7375 µε τον χαρακτηρισµό Μ4 και Μ5. 

Στον πίνακα 2.5 δίνονται οι διαστάσεις των µονόλιθων που ελήφθησαν υπό µορφή 
καρότων. 

 
Πίνακας 2.5  
 

∆οκίµια κατασκευασθέντων µονολίθων κυλινδρικού σχήµατος 

Προέλευση Χαρακτηρισµός 
διάµετρος 

(cm) 
ύψος 
(cm) 

Μαύρες Πέτρες Μ4. 9,3 9,4 
Μαύρες Πέτρες Μ5. 9,5 9,4 
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3. Πειραµατική Μεθοδολογία  
 
 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει περιληπτικά την πειραµατική µεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε.  
  
3.1. ∆ιαδικασία προσδιορισµού υγρασίας 
 

Ζυγίστηκαν 10 g των δειγµάτων σε πορσελάνινες κάψες και ξηράθηκαν σε 
πυριατήριο στους 105 οC µέχρι σταθερού βάρους. 

 
 

3.2. Μέθοδος προσδιορισµού ∆υναµικού Οξύτητας, AP και 
∆υναµικού εξουδετέρωσης NP 
 

3.2.1 Μέθοδος προσδιορισµού του ∆υναµικού Οξύτητας AP  

Ο υπολογισµός του δυναµικού οξύτητας ακολούθησε την παρακάτω 
διαδικασία η οποία βασίζεται στον προσδιορισµό της περιεκτικότητας του θείου που 
βρίσκεται υπό τη µορφή σουλφιδίων. Η περιεκτικότητα αυτή ορίζεται ως η διαφορά 
του ολικού θείου και του θείου που βρίσκεται στο δείγµα υπό τη µορφή θειικών. Το 
δυναµικό οξύτητας εκφράζεται στη συνέχεια σε kg CaCO3 /ton µε βάση την εξίσωση 

 AP (kg CaCO3 / ton) = {St – S(SO4)} % x 31.25  

 Όπου ΑP: ∆υναµικό οξύτητας, εκφράζεται σε kg CaCO3 / ton   

St: η ολική περιεκτικότητα του δείγµατος σε θείο w/w (%). 

S(SO4): η περιεκτικότητα του δείγµατος σε θείο µε τη µορφή θειικών ιόντων 
εκφρασµένη σε w/w (%). 

 

3.2.2  Μέθοδος προσδιορισµού ∆υναµικού Εξουδετέρωσης NP  

(Τροποποιηµένη µέθοδος Sobek, Lawrence and Wang, 1997)  
 

Προσδιορίζεται ο παράγοντας αναβρασµού και εκτιµάται η αντίδραση µε το 
υδροχλωρικό οξύ ως µηδενική, ασθενής, µέτρια ή ισχυρή. Η αρχική εκτίµηση του 
«παράγοντα αναβρασµού» γίνεται ως εξής: σε 1 έως 2 g λειοτριβηµένου δείγµατος το 
οποίο έχει τοποθετηθεί σε ύαλο ωρολογίου, προστίθενται µερικές σταγόνες από το 
διάλυµα HCl 25 %. Παρατηρείται µακροσκοπικά ο βαθµός αντίδρασης (κατά πόσο το 
στερεό αναβράζει κατά την επαφή του µε το HCl) και εκτιµάται η αντίδραση µε το 
υδροχλωρικό οξύ ως µηδενική, ασθενής, µέτρια ή ισχυρή. 
 

Ζυγίζονται 2 g λειοτριβηµένου δείγµατος, τοποθετούνται σε φιάλες και 
προστίθενται 90 mL απιονισµένου νερού. Προστίθεται συγκεκριµένος όγκος 
πρότυπου διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος 1,0 N HCl (t = 0) σύµφωνα µε την 
εκτίµηση αναβρασµού που έχει προηγηθεί (δες πίνακα 3.1). 
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Πίνακας 3.1: Αντιστοιχία όγκου HCl και παράγοντα αναβρασµού  

Όγκος 1,0 N HCl (ml) 
Παράγοντας αναβρασµού 

t = 0 h t = 2 h 

Μηδενικός 1,0 1,0 
Ασθενής 2,0 1,0 
Μέτριος 2,0 2,0 
Ισχυρός 3,0 2,0 

 
 

Οι φιάλες τοποθετούνται σε παλινδροµικό αναδευτήρα για 2 h. Στη συνέχεια 
προστίθεται η επόµενη ποσότητα οξέος (t = 2 h) σύµφωνα µε τον πίνακα. Η 
ανάδευση συνεχίζεται για 20 h.  

Οι φιάλες αποµακρύνονται από τον αναδευτήρα και µετράται το pH των 
διαλυµάτων. Αν το pH είναι µικρότερο από 2,0 έχει προστεθεί µεγαλύτερη από την 
απαιτούµενη ποσότητα διαλύµατος HCl και η δοκιµή επαναλαµβάνεται µε µικρότερη 
ποσότητα οξέος. Αν το pH είναι µεγαλύτερο από 2,5 προστίθεται πάλι ποσότητα 
διαλύµατος οξέος ώστε να φτάσει σε κάποια τιµή µεταξύ 2,0 και 2,5 και αναδεύεται 
για άλλες 2 h. 
 

Όταν το pH φτάσει σε τιµή µικρότερη από 2,5 και µεγαλύτερη από 2 το δείγµα 
τιτλοδοτείται µε 0,1N NaOH µέχρι pH 8,3.  

Το δυναµικό εξουδετέρωσης σε kg CaCO3/t δίνεται από τη σχέση: 
 

( )
50×

×−×
=

W

VNVN
NP NaOHNaOHHClHCl

 

 
όπου 
NP: ∆υναµικό εξουδετέρωσης, kg CaCO3/t 
Ν: Κανονικότητα του HCl και του NaOH που χρησιµοποιήθηκε 
V: Όγκος (ml) του HCl και του NaOH που χρησιµοποιήθηκε 
W: Βάρος δείγµατος σε g 
 

Η αξιολόγηση του δυναµικού παραγωγής οξύτητας των δειγµάτων γίνεται µε 
βάση τα κριτήρια ταξινόµησης που έχουν αναπτυχθεί από το Υπουργείο Εργασίας και 
Επενδύσεων της Βρετανικής Κολοµβίας του Καναδά και παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 3.2  
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Πίνακας 3.2 ∆υνατότητα παραγωγής οξύτητας (όξινη απορροή) 
 
Παραγωγή 
οξύτητας 

ΝΡ/ΑΡ Παρατηρήσεις 

∆υνατή < 1:1 Πιθανή παραγωγής οξύτητας. 

Ενδεχόµενη 1:1 – 2:1 

Ενδεχόµενη παραγωγή οξύτητας εάν το ∆υναµικό 
Εξουδετέρωσης είναι µη ικανοποιητικά ενεργό ή 
εξαντλείται µε ταχύτερο ρυθµό από ότι οι θειούχες 
ενώσεις. 

Μικρή 2:1 – 4:1 

Μη ενδεχόµενη παραγωγή οξύτητας, εκτός εάν 
υπάρχει σηµαντική έκθεση των θειούχων ενώσεων ή 
έντονα ενεργές θειούχες ενώσεις µε µη ικανοποιητικά 
ενεργό ∆υναµικό Εξουδετέρωσης. 

Ουδεµία > 4:1 
∆εν απαιτούνται άλλες δοκιµές εκτός εάν το υλικό 
προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως πηγή δηµιουργίας 
αλκαλικότητας. 

 

3.3 Μέθοδος Μέτρησης pH πολφού (Μέθοδος 9045C, U.S. EPA 
SW-846)  
 

Είναι µια διαδικασία µέτρησης pH σε δείγµατα εδαφών και αποβλήτων. Όταν 
τα δείγµατα περιέχουν νερό, αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 20% του συνολικού 
όγκου του δείγµατος. 
Σε ποτήρι ζέσεως των 50-mL τοποθετούνται 20 g δείγµατος και προστίθενται 20 mL 
απιονισµένο νερό. Το ποτήρι σκεπάζεται µε ύαλο ωρολογίου και τοποθετείται σε  
αναδευτήρα έτσι ώστε το αιώρηµα να αναδεύεται συνεχόµενα επί 5 min. Το αιώρηµα 
αφήνεται σε ηρεµία για 1 h ώστε το αιωρούµενο στερεό να καθιζάνει και το 
υπερκείµενο διάλυµα να διαυγάσει. Τέλος, µετράται η τιµή του pH της υπερκείµενης 
υδατικής φάσης.  
 
 

3.4 ∆ιαδικασία διαλυτοποίησης στερεών δειγµάτων – 
προσδιορισµός µετάλλων 
 

Για το σύνολο των δειγµάτων του προγράµµατος ακολουθήθηκε η διαδικασία 
διαλυτοποίησης µε τη χρήση βασιλικού νερού. 

 

3.5 Πρότυπες δοκιµές εκπλυσιµότητας  
 

3.5.1 ∆οκιµές εκπλυσιµότητας σε κοκκώδη υλικά 
 
Η δηµιουργία οδηγιών και προτύπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 

χαρακτηρισµό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των παραπροϊόντων της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν ορισµένες οδηγίες που καλύπτουν 



 9 

µερικούς τοµείς, ενώ για τους υπόλοιπους οι οδηγίες παραπέµπουν στη δηµιουργία 
κριτηρίων διαχείρισης και γενικότερα νοµοθεσίας από τα κράτη – µέλη. 

Προς το παρόν, η διαχείριση αυτών των παραπροϊόντων καλύπτεται από την 
οδηγία 2006/21/ΕΚ «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ». Στην οδηγία αυτή δεν 
αναφέρονται όρια που να καθορίζουν τα κριτήρια απόθεσης των αποβλήτων για κάθε 
χώρο υγειονοµικής ταφής, εκτός από µία αναφορά στις κυανιούχες ενώσεις. ∆εν 
υπάρχει εποµένως καθορισµένη διαδικασία ελέγχου για την απόθεση των 
παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιοµηχανίας στους τόπους υγειονοµικής ταφής. Η 
εκπλυσιµότητα των µετάλλων και των ανιόντων που εξετάσθηκαν αξιολογείται µε 
βάση την οδηγία 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών 
αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 
16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ» στην οποία αναφέρεται ότι «τα 
κριτήρια και οι διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτηµα της παρούσας 
απόφασης δεν εφαρµόζονται στα απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση, 
εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων και στα απόβλητα 
λατοµείων, όταν εναποτίθενται επιτόπου». Εποµένως, η αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων µε βάση την οδηγία 2003/33/ΕΚ είναι ενδεικτική. 

Ο χαρακτηρισµός των στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε την απόφαση 
2003/33/ΕΚ,  γίνεται µε βάση τις φυσικοχηµικές αναλύσεις των διαλυµάτων της  
έκπλυσης των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν µε την εφαρµογή συγκεκριµένων 
µεθόδων έκπλυσης. Σκοπός της εφαρµογής των µεθόδων αυτών είναι ο 
προσδιορισµός της εκπλυσιµότητας των διαφόρων συστατικών που περιέχονται στα 
στερεά απόβλητα για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων και τη διερεύνηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάθεσή τους σε έναν συγκεκριµένο χώρο 
απόθεσης. Οι προτεινόµενες από την οδηγία 2003/33/ΕΚ δοκιµές  έκπλυσης είναι οι 
EN 14405 (∆οκιµή εκπλυσιµότητας - ∆οκιµή ανοδικής διήθησης (δοκιµή ανοδικής 
διήθησης για ανόργανα συστατικά) και ΕΝ 12457 (∆οκιµή συµµόρφωσης για την 
έκπλυση κοκκωδών αποβλήτων υλικών και ιλύων). 

 

3.5.1.1 ∆οκιµή ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test (CEN/TS 
14405) 

Ανήκει στην κατηγορία των δοκιµών Βασικού Χαρακτηρισµού (Basic 
Characterization Tests). Ο βασικός χαρακτηρισµός είναι το πρώτο βήµα της 
διαδικασίας αποδοχής και αποτελεί συνολικό χαρακτηρισµό των αποβλήτων, 
συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή εναπόθεσή τους 
µακροπρόθεσµα. Ο βασικός χαρακτηρισµός είναι υποχρεωτικός για κάθε είδους 
απόβλητα. 

Σκοπός της δοκιµής αυτής είναι ο προσδιορισµός της εκπλυσιµότητας των 
διαφόρων συστατικών που περιέχονται σε ένα στερεό απόβλητο που έχει τοποθετηθεί 
σε µία κατακόρυφη στήλη µε τη διύλιση µέσα από το στερεό µε ανοδική ροή ενός 
υγρού µετά από τον κορεσµό της στήλης µε το υγρό για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. Η ροή του υγρού είναι σταθερή και συλλέγονται χωριστά κλάσµατα 
προκαθορισµένης αναλογίας L/S (σχέση ποσότητας υγρού L προς στερεό S 
εκφρασµένη σε L υγρού εκχυλιστικού/kg  ξηρής ουσίας). 

Οι συνθήκες της δοκιµής αυτής προσεγγίζουν τη διαδικασία της έκπλυσης 
που συµβαίνει όταν νερό της βροχής ή άλλο υγρό διυλίζεται και διηθείται µέσα από 
ένα κοκκώδες υλικό. Τα πιο σηµαντικά είναι τα πρώτα κλάσµατα γιατί το µεγαλύτερο 
µέρος των συστατικών που εκπλύνονται εύκολα εκπλύνονται σε µεγάλο ποσοστό στα 
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κλάσµατα από 0 L/kg µέχρι 1 L/kg ή 2 L/kg. Στα περισσότερα σενάρια 
µοντελοποίησης των πραγµατικών συνθηκών απαιτούνται πολλά χρόνια για να 
φθάσει ο λόγος L/S την τιµή 1 ή 2 L/kg. Στο σενάριο π.χ. απόβλητο πάχους 2 m 
πυκνότητας 1 ton/m3 στο οποίο διηθείται νερό βροχής ύψους 200 mm/έτος φθάνει 
τους λόγους L/S 2 L/kg και 10 L/kg αντίστοιχα σε 20 και 100 χρόνια.  Σε σενάριο για 
απόβλητο πάχους 20 m ίδιας πυκνότητας και ίδιου ύψους βροχής ο χρόνος είναι 
αντίστοιχα 200 και 1000 χρόνια. 

Η δοκιµή έγινε σε στήλες από πολυµερές (plexiglass) διαµέτρου 5 ή 10 cm 
ανάλογα µε το µέγεθος των κόκκων του υλικού, 4 ή 10 mm αντίστοιχα. Το πάχος της 
στήλης του εξεταζόµενου υλικού είναι 30 cm. Στους πίνακες 3.3, 3.4 και 3.5 δίνονται 
τα χαρακτηριστικά των δειγµάτων που µελετήθηκαν 

 
Πίνακας 3.3: Χαρακτηριστικά των δειγµάτων στις στήλες (CEN/TS 14405) 

 
Μαύρες Πέτρες 

α/α δείγµατος και 
προέλευση 

διάµετρος 
cm 

ύψος    
cm 

ξηρό βάρος 
g 

Φαινόµενη 
πυκνότητα           

g/cm3 
01. µετάλλευµα  
   (τροφοδοσία) 

5 30 1230 2,089 

02. αδροµερές τέλµα 5 30 1384 2,351 
03. φιλτρόπρεσσα 5 30 744 1,264 
04. στείρα εξόρυξης 
    (νυχάκι 580090) 

5 30 988 1,678 

05. στείρα εξόρυξης  (3Α) 10 30 4374 1,857 
06. υλικό λιθογόµωσης 5 30 1446 2,456 

 
 

Πίνακας 3.4: Χαρακτηριστικά των δειγµάτων στις στήλες (CEN/TS 14405) 
 

Ολυµπιάδα 

α/α δείγµατος και 
προέλευση 

διάµετρος 
cm 

ύψος    
cm 

ξηρό βάρος 
g 

Φαινόµενη 
πυκνότητα           

g/cm3 
07. αδροµερές τέλµα 5 26 848 1,658 
08. λεπτοµερές τέλµα 5 27,3 575 1,043 
09. υφιστάµενα τέλµατα 5 27,5 815 1,506 
10. στείρα εξόρυξης   10 27,5 3524 1,630 
11. υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη 

5 25 1053 2,143 
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Πίνακας 3.5: Χαρακτηριστικά των δειγµάτων στις στήλες (CEN/TS 14405) 
 

Σκουριές 

α/α δείγµατος και 
προέλευση 

διάµετρος 
cm 

ύψος    
cm 

ξηρό βάρος 
g 

Φαινόµενη 
πυκνότητα           

g/cm3 
12. µετάλλευµα 5 27 1004 1,889 
13. στείρα 5 27,5 880 1,616 
14. σύνθετο δείγµα 
τελµάτων πορφύρη - 
σχιστόλιθου 

5 26,5 806 1,543 

 
Ως εκχυλιστικό µέσο χρησιµοποιήθηκε απιονισµένο νερό που διοχετεύτηκε 

στο υλικό µε ανοδική φορά, µε ροή 12 mL/h ή 48 mL/h για στήλη διαµέτρου 5 και 10 
cm αντίστοιχα.  

Η διαδικασία εκτέλεσης περιλαµβάνει τα εξής στάδια: α) πλήρωση της 
στήλης µε το υλικό του δείγµατος β)  κορεσµό της στήλης µε απιονισµένο νερό και 
διατήρηση του συστήµατος σε συνθήκες κορεσµού για 3 ηµέρες ώστε να επιτευχθεί 
ισορροπία του συστήµατος γ) διέλευση απιονισµένου νερού µε ανοδική φορά και 
συλλογή των κλασµάτων της εκχύλισης που αντιστοιχούν σε 0,1 -  0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 
3 και 5 φορές του βάρους του στερεού, οπότε ο αθροιστικός λόγος L/S είναι 
αντίστοιχα 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 5,0 και  10,0. Τα υγρά δείγµατα αναλύονται ως 
προς τα περιεχόµενα στοιχεία, παράλληλα µετριέται το pH και η αγωγιµότητα τους. 

Σηµειώνεται ότι η συγκέντρωση As, Βa, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, 
Zn, ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών του πρώτου εκπλύµατος της δοκιµής 
ανοδικής διήθησης σε L/S = 0,1 L/kg µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ∆οκιµή Έλεγχου 
Συµµόρφωσης και να συγκριθεί µε τις οριακές τιµές που ορίζονται στην απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό 
κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής 
ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ» και να 
καθορισθεί ο τρόπος απόθεσης των απορριµµάτων. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων 
όπως προαναφέρθηκε είναι ενδεικτική. 

 

3.5.1.2. ∆οκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων, Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457) 

Α. ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 : ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια αναλογία υγρού 
προς στερεό (L/S) =10 L/kg για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω των 4 mm 

Ανήκει στην κατηγορία των δοκιµών Έλεγχου Συµµόρφωσης (Compliance 
tests). Οι δοκιµές συµµόρφωσης αυτής της κατηγορίας, εφόσον τα απόβλητα έχουν 
θεωρηθεί αποδεκτά µε γνώµονα το βασικό τους χαρακτηρισµό, χρησιµοποιούνται για 
να εξακριβωθεί κατά πόσον τα απόβλητα ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα κριτήρια 
αποδοχής.  

Η δοκιµή αυτή δίνει πληροφορίες για την έκπλυση των συστατικών 
(κατιόντων και ανιόντων) από κοκκώδη απόβλητα και τέλµατα σε ένα στάδιο µε 
αναλογία υγρού (εκφρασµένο σε L) προς στερεό δείγµα (εκφρασµένο σε kg) 10 L/kg 
και εφαρµόζεται σε δείγµατα των οποίων τουλάχιστον το 95% έχει µέγεθος κόκκων 
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µικρότερο από 4 mm. Η δοκιµή αυτή αναπτύχθηκε για την έρευνα κυρίως των 
ανόργανων συστατικών των αποβλήτων. 

Η δοκιµή εφαρµόστηκε στα δείγµατα 1, 2, 3, 4 και 6 των οποίων το 100 % της 
ποσότητας τους είχε µέγεθος κόκκων µικρότερο από 4 mm. Η δοκιµή περιλαµβάνει 
την προσβολή υλικού ισοδύναµου ξηρού βάρους 0,090 ± 0,005 kg επί 24 h µε 
ανακίνηση σε πλαστική φιάλη (HDPE, πολυπροπυλένιο) χωρητικότητας 1000 mL µε 
την απαιτούµενη ποσότητα απιονισµένου νερού (5<pH<7,5, αγωγιµότητα <0,5 
mS/cm) ώστε ο τελικός λόγος υγρού : στερεό να ανέρχεται σε 10 l/kg. Θεωρείται ότι 
κατά το χρονικό αυτό διάστηµα επέρχεται ισορροπία µεταξύ της υγρής και στερεάς 
φάσης.  

Μετά το τέλος της εκχύλισης αφήνεται σε ηρεµία η φιάλη µε το δείγµα για 15 
± 5 min για να επιτευχθεί καθίζηση των στερεών. Ακολουθεί διήθηση υπό κενό του 
συνολικού δείγµατος µε φίλτρο κυτταρίνης µε µέγεθος πόρων 0,45 µm, ογκοµέτρηση 
του διηθήµατος, µέτρηση του pH και της αγωγιµότητας και τέλος κατάλληλη 
συντήρηση µερών του διαλύµατος ανάλογα µε την ανάλυση που θα ακολουθήσει 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που ενδιαφέρουν.  

 

Β. ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04: ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια αναλογία υγρού 
προς στερεό (L/S) =10 L/kg για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω των 10 mm (µε ή 
χωρίς µείωση του µεγέθους) 

Η δοκιµή αυτή είναι όµοια µε την προηγούµενη και εφαρµόζεται σε δείγµατα 
αποβλήτων κοκκώδους µορφής και ιλύων των οποίων τουλάχιστον το 95% έχει 
µέγεθος κόκκων µικρότερο από 10 mm. Η δοκιµή εφαρµόστηκε στο δείγµα 5 του 
οποίου το 100 % της ποσότητας είχε µέγεθος κόκκων µικρότερο από 10 mm.  

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των δοκιµών αυτών όταν 
αναφέρονται στη µάζα λαµβάνονται υπόψη ο λόγος του όγκου της υγρής φάσης προς 
τη µάζα της στερεάς φάσης. Ο λόγος αυτός είναι 10 L/kg. Τα αποτελέσµατα 
συγκρίνονται µε τα όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών, µη επικίνδυνων 
και επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν θεσπισθεί µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ «για 
τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 
υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 
1999/31/ΕΚ». Η σύγκριση των αποτελεσµάτων όπως προαναφέρθηκε είναι 
ενδεικτική. 

 

3.5.2 ∆οκιµές εκπλυσιµότητας σε Μονόλιθους 

Προσδιορισµός εκπλυσιµότητας ανόργανων συστατικών µε τις δοκιµές 
διάχυσης (diffusion test), [Determination of leaching of inorganic components with 
the diffusion test – “The Tank Test” (EA NEN 7375 : 2004)]. 

Η δοκιµή αυτή χρησιµοποιείται για να εκτιµηθεί η εκπλυσιµότητα των 
δοκιµίων που προέκυψαν από την τσιµεντοποίηση (solidified materials). Κυβικά, 
κυλινδρικά κλπ δοκίµια (solidified material) υφίστανται διαδοχικές εκπλύσεις µε 
απιονισµένο νερό σε µια χρονική περίοδο µέχρι 64 ηµέρες. Η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται πλήρως 7  ακόµη φορές και συλλέγονται τα εκπλύµατα. 
Χρησιµοποιείται συνήθως ως δοκιµή Βασικού Χαρακτηρισµού. 
Η δοκιµασία αυτή των 64 ηµερών (The 64-day tank test) είναι ένας δείκτης της 
µακροχρόνιας διάχυσης έκπλυσης των σταθεροποιηµένων αποβλήτων (diffusive 
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leaching from the stabilised waste product). Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί 
τσιµέντο ως συνδετικό υλικό η δοκιµή θα πρέπει να γίνεται σε δοκίµια τα οποία 
αφήνονται για 28 ηµέρες σύµφωνα µε την προτεινόµενη διαδικασία.  

Η δοκιµή εφαρµόζεται σε δοκίµια µε διάσταση µεγαλύτερη από 40 mm προς 
κάθε κατεύθυνση. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν κυλινδρικά δοκίµια 
διαµέτρου και ύψους 100 mm. Το δοκίµιο τοποθετείται σε δοχείο στο οποίο 
προστίθεται απιονισµένο νερό όγκου διπλάσιου έως πενταπλάσιου του όγκου του 
δοκιµίου. Το δοκίµιο καλύπτεται από το νερό σε όλες τις πλευρές του σε πάχος 
τουλάχιστον 20 mm. Τα 8 στάδια της έκπλυσης διεξάγονται σε χρονική διάρκεια 64 
ηµερών µε συλλογή του διαλύµατος έκπλυσης και πλήρη ανανέωση του απιονισµένου 
νερού µετά από 0,25- 1- 2,25- 4- 9- 16- 36 και 64 ηµέρες. Η δοκιµή είναι στατική (δεν 
γίνεται ανάδευση ή ανακίνηση ή ροή του νερού). Στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί 
διάχυση ο χαρακτηρισµός του απόβλητου ως µονόλιθου είναι αµφισβητήσιµη και το 
απόβλητο θα πρέπει να θραυστεί και να δοκιµαστεί ως κοκκώδες απόβλητο.  

Το διάλυµα έκπλυσης διηθείται από φίλτρο µεγέθους πόρων 0,45 µm, 
µετριέται το pH και η αγωγιµότητα και πραγµατοποιείται ανάλυση στα στοιχεία 
ενδιαφέροντος, ήτοι As, Βa, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, ιόντων χλωρίου, 
φθορίου, θειϊκών και κυανιόντων.   

Επειδή σε επίπεδο ΕΕ δεν έχουν θεσπιστεί οριακές τιµές για την 
εκπλυσιµότητα µετάλλων από µονόλιθους, σύµφωνα µε την Απόφαση 2003/33/ΕΚ τα 
κράτη µέλη πρέπει να καθορίζουν κριτήρια ώστε τα συµπαγή απόβλητα να 
εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος που να ανταποκρίνεται στις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί για χώρους Χ.Υ.ΤΑ µη επικινδύνων και 
επικινδύνων αποβλήτων. 

Η πρότυπη δοκιµή ΕΑ ΝΕΝ 7375:2004 περιλαµβάνει περιγραφή του τρόπου 
επεξεργασίας των µετρήσεων των αναλύσεων για να εκτιµηθεί αν λαµβάνει χώρα 
διαλυτοποίηση του υλικού. Η εκτίµηση τυχόν διαλυτοποίησης της µήτρας του υλικού 
γίνεται µε τη χρησιµοποίηση των παρακάτω κριτήριων: 
 
 
Κριτήριο 1 

( ) ( )8787 5.278,11
87 10105.1 −− −−

− ++×>
pHpHp

V

V
S   

 
 
Κριτήριο 2 

6587 2 −− ×> SS  
 
όπου: 
S7-8:  Μέση τιµή αγωγιµότητας των σταδίων 7 και 8 
VP:  Όγκος εκχυλιστικού µέσου (L) 
V:  Όγκος δοκιµίου (L) 
pH7-8:  Μέση τιµή pH των σταδίων 7 και 8 
S5-6:  Μέση τιµή αγωγιµότητας των σταδίων 5 και 6 

Αν ικανοποιείται έστω και ένα από τα δύο κριτήρια τότε θεωρείται ότι 
διαλυτοποιείται η µήτρα του εξεταζόµενου δείγµατος µονόλιθου. 
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Πίνακας 3.6: Χαρακτηριστικά των µονόλιθων για τη δοκιµή NEN 7375 
 

Μαύρες Πέτρες 
Κωδικός µονόλιθου διάµετρος 

(σε cm) 
ύψος 

(σε cm) 
Μ1 9,9 10,4 
Μ2 9,9 10,4 
Μ3 9,8 6,0 
Μ4 9,4 9,3 
Μ5 9,5 9,4 

 
Πίνακας 3.7: Χαρακτηριστικά των µονόλιθων για τη δοκιµή NEN 7375 

 
Ολυµπιάδα  

Κωδικός µονόλιθου διάµετρος 
(σε cm) 

ύψος 
(σε cm) 

Μ6 10,0 10,0 

 

3.6.  Προσδιορισµός χλωριούχων  
Ακολουθήθηκε µέθοδος που βασίζεται στην τιτλοµέτρηση µε νιτρικό 

υδράργυρο (ASTM D 512-81 και ΕΡΑ 325.3). Τα ιόντα χλωρίου αντιδρούν σε όξινο 
περιβάλλον µε νιτρικό υδράργυρο σχηµατίζοντας διαλυτό χλωριούχο υδράργυρο.  

Τα µεταλλικά ιόντα που συνήθως υπάρχουν σε απόνερα βιοµηχανιών 
επηρεάζουν το χρώµα του τελικού σηµείου αλλά δεν επηρεάζουν την ακρίβεια της 
µεθόδου. Το τελικό σηµείο διαπιστώνεται µε µικτό δείκτη διφαινυλοκαρβαζόνης και 
κυανούν της βρωµοφαινόλης.  

Το πρότυπο διάλυµα νιτρικού υδραργύρου (Hg(NO3)2) είναι οξινισµένο µε 
νιτρικό οξύ. Ο µικτός δείκτης γίνεται µε διάλυση των διφαινυλοκαρβαζόνη και 
κυανούν της βρωµοφαινόλης σε 75% αιθανόλη – 25% νερό. Επειδή τα δείγµατα ήταν 
αλκαλικά (αρχικός χρωµατισµός διαλύµατος µπλέ) οξινίστηκαν µε διάλυµα νιτρικού 
οξέος (µεταβολή του χρωµατισµού σε κίτρινο). Το τελικό σηµείο διαπιστώνεται µε 
την αλλαγή του χρωµατισµού σε µπλε-βιολέ του µικτού δείκτη. 

 

3.7. Προσδιορισµός θειικών  
Ο προσδιορισµός των θειικών ιόντων έγινε θολεροµετρικά σύµφωνα µε τις 

µεθόδους ASTM D 516-82 και ΕΡΑ 375.4. 

Τα θειικά ιόντα µετατρέπονται σε αιώρηµα θειικού βαρίου σε όξινο διάλυµα 
υπό ελεγχόµενες συνθήκες µετρείται η θολερότητα του αιωρήµατος και η 
συγκέντρωση των θειικών προσδιορίζεται από τη καµπύλη αναφοράς πρότυπων 
διαλυµάτων θειικού νατρίου. 

Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκε ένα conditioning reagent αποτελούµενο 
από 30mL πυκνού HCl, 100mL αιθανόλης 95%, 75g NaCl και 50g γλυκερίνης 
αραιωµένα µέχρι τα 500mL. Σε ογκοµετρική των 50mL µεταφέρεται  η κατάλληλη 
ποσότητα του διαλύµατος του δείγµατος (ή αραιωµένου δείγµατος), 2,5mL από το 
conditioning reagent και συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε απιονισµένο νερό. Το 
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τελικό διάλυµα αυτό θα πρέπει να έχει συγκέντρωση 5mg/L – 50mg/L. Μεταφέρεται 
όλο το διάλυµα σε ποτήρι των 100mL, προστίθενται  ~ 0,3g BaCl2 και αναδεύεται για 
1 min και µετρείται η θολερότητα.   

Οι µετρήσεις έγιναν στη συσκευή HANNA INSTRUMENT LP 2000 
TURBIDITY METER. 

 

3.8. Προσδιορισµός φθοριούχων 
Ακολουθήθηκαν οι µέθοδοι ASTM D 3868 95 και ΕPΑ 340.2. Οι µετρήσεις 

έγιναν σε διαλύµατα στα οποία προστέθηκε ρυθµιστής του pH και της ιονικής ισχύος 
που περιέχει 28,5ml CH3COOH, 29g NaCl, 2g CDTA, 15g NaOH στα 500 mL µε 
τελικό pH 5,0 – 5,5. Χρησιµοποιήθηκε εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ORION 9609, συσκευή 
ORION 920Α. 

 

3.9. Προσδιορισµός Μετάλλων 
Προσδιορίστηκαν µε ICP-AES. Το αρσενικό προσδιορίστηκε µε 

Φασµατοµετρία Ατοµικής απορρόφησης µε την τεχνική της γεννήτριας υδριδίων.  

Ο υδράργυρος προσδιορίστηκε µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης 
ψυχρού ατµού - cold vapor atomic absorption σύµφωνα µε το Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 1995 και τη 
µέθοδο ASTM Ε 885 88. Συγκεκριµένα τα ιόντα υδραργύρου που περιέχονται στα 
προς προσδιορισµό διαλύµατα ανάγονται ποσοτικά και στιγµιαία προς ατµούς 
στοιχειακού υδραργύρου µε τη βοήθεια διαλύµατος ιόντων δισθενούς κασσιτέρου. Οι 
ατµοί υδραργύρου διοχετεύονται σε κυψελίδα αερίου και µετρούνται µε βάση την 
απορρόφηση της χαρακτηριστικής φασµατικής γραµµής του υδραργύρου στα 
253,7nm.    

 

3.10. Προσδιορισµός κυανιούχων 
Για την παραλαβή των total και wad κυανιούχων ακολουθήθηκε η µέθοδος 

ASTM D2036 – 91, η οποία βασίζεται στην απόσταξη του δείγµατος µε οξύ και 
παραλαβή των κυανιούχων ως υδροκυάνιο σε παγίδα που περιέχει διάλυµα NaOH. Η 
απόσταξη των total κυανιούχων έγινε µε θειικό οξύ και καταλύτη MgCl2. Η 
απόσταξη των wad κυανιούχων έγινε µε acetate buffer (οξικό νάτριο / οξικό οξύ µε 
pH 4,5) και καταλύτη οξικό ψευδάργυρο. Οι µετρήσεις έγιναν µε εκλεκτικό 
ηλεκτρόδιο κυανιούχων ORION 9406, συσκευή ORION 920A. Έγινε διόρθωση – 
παγίδευση θειούχων µε οξικό µόλυβδο.   

 

3.11. Προσδιορισµός θειοκυανιούχων 
Για τον προσδιορισµό των θειοκυανιούχων ακολουθήθηκε η µέθοδος ASTM 

D 4193 – 02 που βασίζεται στο χρωµατοµετρικό προσδιορισµό (λ = 460 nm) του 
θειοκυανιούχου συµπλόκου του σιδήρου που σχηµατίζεται όταν σε διάλυµα 
θειοκυανιούχων µε pH <2 προστεθούν ιόντα τρισθενή σίδηρου (ferric ions).   
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3.12. Προσδιορισµός ολικού θείου 
Εφαρµόστηκε η µέθοδος επαγωγιλού φούρνου LECO. 

 

3.13.  Ορυκτολογικός Χαρακτηρισµός  
Ο Ποιοτικός και Ποσοτικός Προσδιορισµός της ορυκτολογικής σύστασης 

ενός δείγµατος έγινε µε τη µέθοδο της περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ (Τύπου Philips 
PW 1710  
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4. Αποτελέσµατα µετρήσεων περιοχής Μαύρες Πέτρες και 
συζήτηση 
 

4.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού υγρασίας των αεροξηραµένων 
δειγµάτων 

Στον πίνακα 4.1 δίνεται η υγρασία των αεροξηραµένων δειγµάτων σε % w/w. 

 

Πίνακας 4.1 Υγρασία των αεροξηραµένων δειγµάτων σε % w/w.  

 

δείγµα προέλευση χαρακτηρισµός 
υγρασία 

% 

λόγος 
ξηρού 

/αρχικό 
01 Μαύρες Πέτρες µετάλλευµα 0,029 0,999 

02 Μαύρες Πέτρες αδροµερές τέλµα 0,097 0,999 

03 Μαύρες Πέτρες φιλτρόπρεσσα 2,389 0,977 

04 Μαύρες Πέτρες στείρα εξόρυξης νυχάκι 0,212 0,997 

05 Μαύρες Πέτρες στείρα εξόρυξης 3Α 0,229 0,997 

06 Μαύρες Πέτρες υλικό λιθογόµωσης 0,117 0,998 
 

 
4.2. ∆είγµα 01 Μετάλλευµα (Μαύρες Πέτρες) 
 
Το δείγµα 01 προέρχεται από την περιοχή «Μαύρες Πέτρες» και  χρησιµοποιείται ως 
υλικό τροφοδοσίας της µονάδας εµπλουτισµού.    

 

4.2.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες Πέτρες) 
 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 
ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential (NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 4.2.1   
 
Πίνακας 4.2.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες 
Πέτρες)  
 
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 
pH 
πολφού 

28,62 0,17 888,9 112,07 0,13 -776,85 7,74 
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Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής οξύτητας 
κρίνεται ¨δυνατή¨. 
 

4.2.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων- 
∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες Πέτρες) 

 
Στον πίνακα 4.2.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 

στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.  
  

Πίνακας 4.2.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες Πέτρες)  
 

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w  

Μn   
%w/w  

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w  

Α  3,44 442 95 0,15 17,79 0,71 42 <5 6,62 6,63 1,48 14,38 
Β  3,35 407 71 0,08 17,77 0,71 28 <5 6,52 6,13 1,52 13,79 
µέση 
τιµή 

3,39 424 83 0,12 17,78 0,71 35 <5 6,57 6,38 1,50 14,08 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
 

4.2.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες Πέτρες) 

 Στον πίνακα 4.2.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 

Πίνακας 4.2.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες Πέτρες) 
 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
32 10 8 8 - 15 - - - 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
11 4 - - 3 4 5 - 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite 
(Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα 
µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 
 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 32% Py σιδηροπυρίτης (FeS2), 
10% Sph σφαλερίτης (ZnS), 8% Ga γαληνίτης (PbS), 8% Apy αρσενοπυρίτης 
(FeAsS), 15% Q χαλαζίας (SiO2), 11% C ασβεστίτης (CaCO3) 4% D δολοµίτης 
(CaMg(CO3)2), 3% Rho ροδοχρωσίτης (MnCO3), 2% M µίκα - µαρµαρυγίας και 3% Ch 
χλωρίτης. 
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4.2.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες Πέτρες) 
 
 Στους πίνακες 4.2.4.1 και 4.2.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 4.2 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
 

Πίνακας 4.2.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Μετάλλευµα 
(Μαύρες Πέτρες)  

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 7,77 4230 106,62 0,72 2584 
2 0,10 0,20 7,72 1030 18,60 0,30 580 
3 0,30 0,50 7,68 678 5,33 0,16 315 
4 0,50 1,00 7,07 684 6,57 0,14 281 
5 1,00 2,00 7,42 503 2,95 0,11 214 
6 3,00 5,00 7,46 510 1,33 0,16 208 
7 5,00 10,00 7,41 471 0,57 0,15 203 

 
αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 

εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 

 

Πίνακας 4.2.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Μετάλλευµα 
(Μαύρες Πέτρες)  

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,600 0,098 <0,002 <0,005 <0,004 0,20 <0,005 0,048 0,89 0,015 <0,020 <0,0001 
0,2 0,210 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 0,08 <0,005 0,028 0,68 0,011 <0,020 <0,0001 
0,5 0,160 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 0,04 0,007 0,027 0,59 0,012 <0,020 <0,0001 
1,0 0,130 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 0,03 <0,005 0,025 0,51 0,05 <0,020 <0,0001 
2,0 0,075 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,02 <0,005 0,025 0,44 <0,003 <0,020 <0,0001 
5,0 0,140 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,02 0,007 0,042 0,37 <0,003 <0,020 <0,0001 
10,0 0,153 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,02 <0,005 <0,010 0,24 <0,003 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 
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∆ιάγραµµα 4.2 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες Πέτρες)  

 

 
  

Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 
εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα 
και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Zn, Hg και του Μο έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη ή ίση από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των θειικών 
ιόντων είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά 
µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους 
υγειονοµικής ταφής. Το As και το Sb ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους 
υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. 
 

4.2.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες 
Πέτρες) 
 
 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 4.2.5.1 και 4.2.5.1 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

pH - αγωγιµότητα

5 

7 

9 

11 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

αθροιστικός λόγος υγρού : στερεό L/S (L/kg) 

pH 

0

1000 

2000 
3000 

4000 

5000 

α
γ
ω
γ
ιµ
ό
τη
τα

 µ
S

/c
m

pH αγωγιµότητα 



 21 

Πίνακας 4.2.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Μετάλλευµα 
(Μαύρες Πέτρες)  
 

  
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β  

pH 9,71 9,75 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

880 876 

 

Πίνακας 4.2.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Μετάλλευµα 
(Μαύρες Πέτρες)  
 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 14,2 12,3 13,3 133  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,20 0,19 0,19 1,95  10 150 500 
Θειικά 310 240 275 2750  1000  20000 50000 
 As 0,172 0,133 0,153 1,53  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,5 10 50 
Sb 0,300 0,283 0,291 2,91  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,030  0,1 0,5 7 
Zn <0,020 <0,020 <0,002 <0,02  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, 
Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 
απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και το 
As ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων. Το Sb ικανοποιεί τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

 
 

4.2.6 ∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες Πέτρες) - Σύνοψη  
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής 
οξύτητας κρίνεται ¨δυνατή¨.  
(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 32% Py σιδηροπυρίτης (FeS2), 
10% Sph σφαλερίτης (ZnS), 8% Ga γαληνίτης (PbS), 8% Apy αρσενοπυρίτης 
(FeAsS), 15% Q χαλαζίας (SiO2), 11% C ασβεστίτης (CaCO3) 4% D δολοµίτης 
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(CaMg(CO3)2), 3% Rho ροδοχρωσίτης (MnCO3), 2% M µίκα - µαρµαρυγίας και 3% Ch 
χλωρίτης. 

(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής. 

(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των µεν θειικών ιόντων τα κατατάσσει 
στην µη επικίνδυνα των δε αρσενικού και αντιµονίου  τα κατατάσσει στην κατηγορία 
επικίνδυνα. Οι συγκεντρώσεις όλων των άλλων τα κατατάσσει στα αδρανή. Στο 
δεύτερο κλάσµα η συγκέντρωση των θειικών ελαττώνεται αξιοσηµείωτα όπως επίσης 
και των δύο άλλων στοιχείων. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,07 – 7,77. Η 
τιµή της αγωγιµότητας στο δεύτερο κλάσµα υποδιπλασιάζεται και παραµένει 
ουσιαστικά σταθερή (περιοχή 4230 – 471 µS/cm). 

(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02) έδωσε παραπλήσια αποτελέσµατα µε διαφορά 
στο αρσενικό κατατάσσονται στην κατηγορία µη επικινδύνων. 

Σηµειώνεται ότι οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων δοκιµών είναι αναµενόµενες γιατί 
και η όλη διαδικασία τους είναι διαφορετική. 
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4.3. ∆είγµα 02 Αδροµερές τέλµα (Μαύρες Πέτρες) 
 
4.3.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  

και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού 
- ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες Πέτρες) 

 
Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 

ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 4.3.1   
 
Πίνακας 4.3.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες 
Πέτρες)  
 
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ pH 
πολφού 

27,84 0,25 862,1 176,00 0,20 -686,13 8,21 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής οξύτητας 
κρίνεται ¨ δυνατή¨. 
 

4.3.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων- 
∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες Πέτρες) 
  

Στον πίνακα 4.3.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 
στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.   
 
Πίνακας 4.3.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες Πέτρες)  
 

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w  

Μn   
%w/w  

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w  

Α  3,05 <2 88 0,03 25,99 1,04 <20 <5 0,56 0,97 1,97 18,95 
Β  3,01 <2 56 0,03 24,92 1,02 40 <5 0,56 0,93 1.88 18,97 
µέση 
τιµή 3,03 <2 72 0,03 25,46 1,03 0 <5 0,56 0,95 1,93 18,96 

Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας τους κατά 
την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
 

4.3.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες 
Πέτρες) 

 Στον πίνακα 4.3.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 
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Πίνακας 4.3.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες Πέτρες) 
 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
47 2 - 7 - 20 - - - 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
7 4 - 6 3 2 2 - 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena γαληνίτης (PbS), 
Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης (PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας 
(SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: Potassium feldspar καλιούχος άστριος 
(KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite 
ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: 
Ankerite (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2 ), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα 
µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 

 
Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι: Py 47% σιδηροπυρίτης (FeS2), 

Sph 2% σφαλερίτης (ZnS), Apy 7% αρσενοπυρίτης (FeAsS), Q 20% χαλαζίας (SiO2), 
C 7% ασβεστίτης (CaCO3), D 4% δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Ank 6% Ankerite, Rho 
3% ροδοχρωσίτης (MnCO3),  M 2% µίκα µαρµαρυγίας και Ch 2% κυρίως χλωρίτης.  
 

4.3.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες Πέτρες) 
 
 Στους πίνακες 4.3.4.1 και 4.3.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 4.3 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
 

Πίνακας 4.3.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Μαύρες Πέτρες)  

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 7,94 2710 32,37 0,16 1473 
2 0,10 0,20 7,77 2640 3,20 0,12 1534 
3 0,30 0,50 7,41 2560 0,83 0,11 1628 
4 0,50 1,00 7,33 2260 0,19 0,10 1409 
5 1,00 2,00 7,81 1026 0,19 0,10 532 
6 3,00 5,00 7,89 256 0,19 0,09 94 
7 5,00 10,00 8,07 72,4 0,19 <0,01 14 

 
αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 

εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 
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Πίνακας 4.3.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Μαύρες Πέτρες)  

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,026 0,028 <0,002 0,011 0,012 0,07 <0,005 0,063 0,10 0,015 0,502 <0,0001 
0,2 0,024 0,014 <0,002 0,008 <0,004 0,04 0,005 0,043 0,11 0,004 0,360 <0,0001 
0,5 0,024 0,031 <0,002 0,036 0,005 0,03 <0,005 0,038 0,11 <0,003 0,320 <0,0001 
1,0 0,027 0,024 <0,002 0,032 0,004 0,03 <0,005 0,018 0,10 <0,003 0,121 <0,0001 
2,0 0,034 0,022 <0,002 0,007 <0,004 0,05 0,006 <0,010 0,08 <0,003 0,024 <0,0001 
5,0 0,078 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,02 0,017 0,018 0,10 <0,003 <0,020 <0,0001 
10,0 0,176 <0,010 <0,002 0,007 <0,004 <0,02 0,019 0,017 0,11 <0,003 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 

 

∆ιάγραµµα 4.3 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες Πέτρες)  

 

 
  

Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 
εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, 
τα θειικά ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, 
Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του Sb είναι ίση 
µε το όριο απόθεσης αδρανών αποβλήτων. 
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4.3.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες 
Πέτρες) 
 
 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 4.3.5.1 και 4.3.5.2 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 4.3.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Μαύρες Πέτρες)  
 

  
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β  

pH 7,69 7,86 
αγωγιµότητα 
µS/cm 569 523 

 
 

Πίνακας 4.3.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Μαύρες Πέτρες)  
 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα επικίνδυνα 

χλωριούχα 1,7 1,3 1,5 15  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,13 0,11 0,12 1,2  10 150 500 
θειικά 129 147 138 1380*  1000  20000 50000 
 As 0,007 0,004 0,006 0,06  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,00  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb 0,051 0,049 0,050 0,50  0,5 10 50 
Sb 0,059 0,061 0,060 0,60  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,1 0,5 7 
Zn 0,09 0,123 0,102 1,02  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 

 
Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, 

Se, Zn, Hg και  Pb έχουν συγκέντρωση µικρότερη ή ίση από αυτή που έχει θεσπιστεί 
για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Το Sb 
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ικανοποιεί το όριο απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων.  

(*)Σύµφωνα µε  την Οδηγία 2003/33/ΕΚ  όσον αφορά στις θειικές ενώσεις 
εάν τα απόβλητα δεν ανταποκρίνονται στις οριακές τιµές έκπλυσης για τα απόβλητα 
που γίνονται δεκτά στους χώρους υγειονοµικής ταφής για τα αδρανή απόβλητα, 
θεωρείται ότι εξακολουθούν να συµµορφώνονται προς τα κριτήρια αποδοχής, εφόσον 
η έκπλυση δεν υπερβαίνει τις τιµές: 1500 mg/L για τη δοκιµή ανοδικής διήθησης σε 
L/S = 0,1 L/kg και 6000 mg/kg σε L/S = 10 L/kg. Όσον αφορά στο δείγµα Αδροµερές 
τέλµα οι τιµές είναι 1473 mg/L για L/S = 0,1 L/kg και 2378 mg/kg σε L/S = 10 L/kg, 
τιµές που ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια. 

 
 

4.3.6 Αποτελέσµατα προσδιορισµού κυανιούχων – ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Μαύρες Πέτρες) 
 

Ο προσδιορισµός των ολικών κυανιούχων στο στερεό δείγµα έδειξε ότι 
περιέχει 3,3 mg/kg ολικά κυανιούχα. Στους πίνακες 4.3.6.1 και 4.3.6.2 δίνονται τα 
αποτελέσµατα του προσδιορισµού των κυανιούχων στα εκπλύµατα των δοκιµών 
CEN/TS 14405 και ΕΝ 12457-02. 

Πίνακας 4.3.6.1 Κυανιούχα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Μαύρες Πέτρες)  

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L) 

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L)  

1 0,10 0,10 0,043 <0,030 <0,030 
2 0,10 0,20 <0,030 <0,030 <0,030 
3 0,30 0,50 <0,030 <0,030 <0,030 
4 0,50 1,00 <0,030 <0,030 <0,030 
5 1,00 2,00 <0,030 <0,030 <0,030 
6 3,00 5,00 <0,030 <0,030 <0,030 
7 5,00 10,00 <0,030 <0,030 <0,030 

 

Πίνακας 4.3.6.2 Κυανιούχα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Μαύρες Πέτρες)  

 

υποδείγµα 
ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L)  

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L) 

θειοκυανιούχα 
(mg/L) 

Α 0,040 <0,030 <0,030 0,69 
Β 0,030 <0,030 <0,030 0,64 
ΜΟ 0,035 <0,030 <0,030 0,67 

 
Η οδηγία 2003/33/ΕΚ δεν αναφέρει όρια για τα κυανιούχα όσον αφορά στην 

αποδοχή αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ : 
«σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» αναφέρεται ότι «η συγκέντρωση του 
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διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των απορριµµάτων 
κατεργασίας από τη µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν υπερβαίνει τα 50 ppm 
από την 1η Μαΐου 2008, τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, τα 10 ppm από την 1η 
Μαΐου 2018 και τα 10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια µετά την 1η 
Μαΐου 2008». ∆ιασπώµενα µε ασθενές οξύ κυανιούχα είναι τα wad κυανιούχα των 
οποίων η συγκέντρωση των εκπλυµάτων είναι πολύ µικρότερη των 50 ppm.  

. 
 

4.3.7 ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες Πέτρες) - Σύνοψη  
 
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής 
οξύτητας κρίνεται ¨ δυνατή¨.  

(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι: Py 47% σιδηροπυρίτης 
(FeS2), Sph 2% σφαλερίτης (ZnS), Apy 7% αρσενοπυρίτης (FeAsS), Q 20% χαλαζίας 
(SiO2), C 7% ασβεστίτης (CaCO3), Ank 6% Ankerite, Rho 3% ροδοχρωσίτης 
(MnCO3),  M 2% µίκα µαρµαρυγίας και Ch 2% κυρίως χλωρίτης.  

 (iii) Η ορυκτολογική ανάλυση έδωσε υψηλότερα αποτελέσµατα από την 
αντίστοιχη χηµική σε ότι αφορά στο σίδηρο. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα 
κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα 
τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα 
ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, 
Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 
θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η 
συγκέντρωση του Sb είναι ίση µε το όριο απόθεσης αδρανών αποβλήτων. Η τιµή του 
pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,33 – 8,07. Η τιµή της αγωγιµότητας ελαττώνεται 
σταδιακά από την τιµή 2710 µS/cm στην 72,4 µS/cm. 

(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02) έδωσε παραπλήσια αποτελέσµατα µε τη 
διαφορά ότι τα θειικά ιόντα παρουσιάζουν συγκέντρωση ελαφρώς υψηλότερη από το 
όριο των αδρανών (σύµφωνα µε την οδηγία 2003/33/ΕΚ γίνονται αποδεκτά στην 
κατηγορία των αδρανών). Το αντιµόνιο βρίσκεται στο όριο των µη επικινδύνων 

(vi) Τέλος η συγκέντρωση των κυανιούχων σε όλες τις µορφές βρέθηκαν 
χαµηλότερες από τα όρια των αδρανών 
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4.4. ∆είγµα 03 Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες Πέτρες) 
 
Πρόκειται για το κέικ που προκύπτει από τη διήθηση του πολφού µίγµατος 
λεπτοµερούς τέλµατος εµπλουτισµού και ιλύος κατεργασίας των νερών µεταλλείου 
(διήθηση µε χρήση φιλτρόπρεσσας). 

4.4.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες Πέτρες) 
 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 
ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 4.4.1   
 
Πίνακας 4.4.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες 
Πέτρες) 
  

ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 
pH 
πολφού 

19,04 1,87 536,4 162,90 0,30 -373,51 7,74 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής οξύτητας 
κρίνεται ¨ δυνατή¨. 
 

4.4.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων - 
∆είγµα Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες Πέτρες) 
 

Στον πίνακα 4.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 
στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.   
 
Πίνακας 4.4.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες Πέτρες)  
 

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w  

Μn   
%w/w  

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w  

Α  2,05 43 95 0,09 19,43 1,62 21 <5 2,28 2,88 2,40 20,04 
Β  2,16 35 107 0,09 19,73 1,58 40 <5 2,25 2,98 2,41 20,43 
µέση 
τιµή 

2,11 39 101 0,09 19,58 1,60 31 <5 2,26 2,93 2,40 20,23 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων. 

Σηµειώνεται ότι τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της 
πτητικότητας τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
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4.4.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος- ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες 
Πέτρες) 

 Στον πίνακα 4.4.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 

Πίνακας 4.4.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες Πέτρες) 
 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
42 5 3 5 - 20 - - - 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
8 - - 2 4 5 - 6 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite 
(Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα 
µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι: Py 42% σιδηροπυρίτης (FeS2), 
Sph 5% σφαλερίτης (ZnS), Ga 3% γαληνίτης (PbS), Apy 5% αρσενοπυρίτης (FeAsS), 
Q 20% χαλαζίας (SiO2), C 8% ασβεστίτης (CaCO3), Ank 2% Ankerite, Rho 4% 
ροδοχρωσίτης (MnCO3), M 5% µίκα µαρµαρυγίας και Gy 6% γύψος (CaSO4·2H2O). 
 

4.4.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες Πέτρες) 
 
 Στους πίνακες 4.4.4.1 και 4.4.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 4.4 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 

 

Πίνακας 4.4.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα 
(Μαύρες Πέτρες)  

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 6,78 19410 99,01 2,20 16223 
2 0,10 0,20 6,82 12523 38,10 2,00 9272 
3 0,30 0,50 6,80 10230 23,40 1,90 8025 
4 0,50 1,00 7,89 5320 8,00 1,30 3694 
5 1,00 2,00 7,08 3730 3,24 1,60 2609 
6 3,00 5,00 7,66 2670 4,19 1,80 1680 
7 5,00 10,00 7,66 2220 17,04 1,11 1202 
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αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 
εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 

 

Πίνακας 4.4.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα 
(Μαύρες Πέτρες)  

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,044 0,034 0,019 0,055 0,108 0,05 0,027 0,140 0,05 0,032 1,812 <0,0001 
0,2 0,028 0,018 0,008 0,026 0,021 0,05 0,011 0,105 0,02 0,015 0,682 <0,0001 
0,5 0,021 0,016 0,006 0,015 0,016 0,06 0,008 0,082 0,02 0,070 0,475 <0,0001 
1,0 0,020 0,012 <0,002 <0,005 0,012 0,04 <0,005 0,079 <0,01 <0,003 0,296 <0,0001 
2,0 0,019 <0,010 0,004 <0,005 0,007 0,04 <0,005 0,042 <0,01 <0,003 0,076 <0,0001 
5,0 0,018 <0,010 0,003 <0,005 <0,004 <0,02 <0,005 0,043 <0,01 <0,003 <0,020 <0,0001 
10,0 0,018 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,02 <0,005 <0,010 <0,01 <0,003 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 

 

∆ιάγραµµα 4.4 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες Πέτρες)  

 

 
 
Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 

παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη 
της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές 
τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα 
ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Hg έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση των ιόντων του Zn είναι µεγαλύτερη 
από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης 
των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής. 

pH - αγωγιµότητα

5
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Η συγκέντρωση των θειικών ιόντων υπερβαίνει τα όρια των µη επικινδύνων 
αποβλήτων στο κλάσµα L/S 0,1 L/kg, όµως µειώνεται σηµαντικά κατά την εξέλιξη 
της δοκιµής . Στο διάγραµµα  4.4.1 δίνεται η ποσότητα των θειικών ιόντων που 
διαλυτοποιείται (σε mg ανά κιλό δείγµατος) κατά την εξέλιξη της δοκιµής αυτής, 
καθώς και το αποτέλεσµα της δοκιµής 12457.02. Τα αποτελέσµατα των δύο αυτών 
δοκιµών βρίσκονται σε συµφωνία. 

 
∆ιάγραµµα 4.4.1 ∆ιαλυτοποίηση θειικών ιόντων 
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4.4.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες 
Πέτρες) 
 
 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 4.4.5.1 και 4.4.5.2 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 4.4.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02  - ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα 
(Μαύρες Πέτρες)  
 

  
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β  

pH 8,32 8,06 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

3170 3070 
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Πίνακας 4.4.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα 
(Μαύρες Πέτρες)  
 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 17,5 17,1 17,3 173  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,83 0,84 0,835 8,35  10 150 500 
θειικά 2041 1757 1899 18990  1000  20000 50000 
 As 0,024 0,026 0,025 0,25  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,5 10 50 
Sb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,1 0,5 7 
Zn 0,21 0,3 0,255 2,55  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, 
Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για 
την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα 
ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων.  

 
4.4.6 Αποτελέσµατα προσδιορισµού κυανιούχων – ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα 
(Μαύρες Πέτρες) 
 

Ο προσδιορισµός των ολικών κυανιούχων στο στερεό δείγµα έδειξε ότι 
περιέχει 8,6 mg/kg ολικά κυανιούχα. Στους πίνακες 4.4.6.1 και 4.4.6.2 δίνονται τα 
αποτελέσµατα του προσδιορισµού των κυανιούχων στα εκπλύµατα των δοκιµών 
CEN/TS 14405 και ΕΝ 12457-02. 
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Πίνακας 4.4.6.1 Κυανιούχα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα 
(Μαύρες Πέτρες)  

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L) 

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L)  

1 0,10 0,10 0,046 <0,030 <0,030 
2 0,10 0,20 <0,030 <0,030 <0,030 
3 0,30 0,50 <0,030 <0,030 <0,030 
4 0,50 1,00 <0,030 <0,030 <0,030 
5 1,00 2,00 <0,030 <0,030 <0,030 
6 3,00 5,00 <0,030 <0,030 <0,030 
7 5,00 10,00 <0,030 <0,030 <0,030 

 

Πίνακας 4.4.6.2 Κυανιούχα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες 
Πέτρες)  

 

υποδείγµα 
ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L)  

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L) 

Α 0,045 <0,030 <0,030 
Β 0,025 <0,030 <0,030 
ΜΟ 0,035 <0,030 <0,030 

 
Η οδηγία 2003/33/ΕΚ δεν αναφέρει όρια για τα κυανιούχα όσον αφορά στην 

αποδοχή αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ : 
«σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» αναφέρεται ότι «η συγκέντρωση του 
διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των απορριµµάτων 
κατεργασίας από τη µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν υπερβαίνει τα 50 ppm 
από την 1η Μαΐου 2008, τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, τα 10 ppm από την 1η 
Μαΐου 2018 και τα 10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια µετά την 1η 
Μαΐου 2008». ∆ιασπώµενα µε ασθενές οξύ κυανιούχα είναι τα wad κυανιούχα των 
οποίων η συγκέντρωση των εκπλυµάτων είναι πολύ µικρότερη των 50 ppm.  

 

4.4.7 ∆είγµα 03 Φιλτρόπρεσσα (Μαύρες Πέτρες) - Σύνοψη  
 
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής 
οξύτητας κρίνεται ¨ δυνατή¨. 
(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι: Py 42% σιδηροπυρίτης (FeS2), 
Sph 5% σφαλερίτης (ZnS), Ga 3% γαληνίτης (PbS), Apy 5% αρσενοπυρίτης (FeAsS), 
Q 20% χαλαζίας (SiO2), C 8% ασβεστίτης (CaCO3), M 7%, Ank 2% Ankerite, Rho 
4% ροδοχρωσίτης (MnCO3), M 5% µίκα µαρµαρυγίας και Gy 6% γύψος 
(CaSO4·2H2O). 
 (iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα 
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κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα 
τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα 
ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, 
Sb, Se, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 
απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση των 
ιόντων του Zn είναι µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά 
µικρότερη από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους 
υγειονοµικής ταφής. Η συγκέντρωση των θειικών ιόντων υπερβαίνει τα όρια των µη 
επικινδύνων αποβλήτων στο κλάσµα L/S 0,1 L/kg, όµως µειώνεται σηµαντικά κατά 
την εξέλιξη της δοκιµής . Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή 6,78 – 7,66 η τιµή 
της αγωγιµότητας ελαττώνεται σταδιακά, αρχίζοντας από την τιµή των 19410 µS.  

(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02) έδωσε παραπλήσια αποτελέσµατα µε τη 
διαφορά ότι τα θειικά ιόντα παρουσιάζουν συγκέντρωση υψηλότερη από το όριο των 
αδρανών αλλά µικρότερη από το όριο των µη επικινδύνων. 
(vi) Τέλος η συγκέντρωση των κυανιούχων σε όλες τις µορφές βρέθηκαν 
χαµηλότερες από τα όρια των αδρανών  
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4.5. ∆είγµα 04 Στείρα - νυχάκι (Μαύρες Πέτρες) 
 

4.5.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Στείρα - νυχάκι (Μαύρες Πέτρες) 
 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 
ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 4.5.1   
 
Πίνακας 4.5.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Στείρα - νυχάκι (Μαύρες 
Πέτρες)  
 
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 
pH 
πολφού 

0,4 0,03 11,5 49,82 4,32 38,29 8,73 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
παραγωγής οξύτητας. 
 

4.5.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων- 
∆είγµα Στείρα - νυχάκι (Μαύρες Πέτρες) 
 

Στον πίνακα 4.5.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 
στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.   
 
Πίνακας 4.5.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Στείρα - νυχάκι (Μαύρες Πέτρες) 
  

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w  

Μn   
%w/w  

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w  

Α  0,01 <2 77 0,00 0,69 0,29 37 <5 0,04 0,01 0,03 86,53 
Β  0,01 <2 70 0,00 0,67 0,28 41 <5 0,04 0,00 0,03 86,69 
µέση 
τιµή 

0,01 <2 74 0,00 0,68 0,29 39 <5 0,04 0,00 0,03 86,61 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
 

4.5.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος – ∆είγµα Στείρα – νυχάκι (Μαύρες 
Πέτρες) 

 Στον πίνακα 4.5.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 
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Πίνακας 4.5.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Στείρα - νυχάκι (Μαύρες Πέτρες) 
 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
- - - - - 64 9 12 - 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
4 - 1 - - 6 4 - 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2 
), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως 
chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι: Q 64% χαλαζίας (SiO2), Pl 9% 
πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf 12% καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), C 4% 
ασβεστίτης (CaCO3), Sd 1% σιδηρίτης (FeCO3), Μ 6% µίκα και Ch 4% κυρίως 
χλωρίτης. 
 

4.5.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Στείρα - νυχάκι (Μαύρες Πέτρες) 
 
 Στους πίνακες 4.5.4.1 και 4.2.5.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 4.5 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
 

Πίνακας 4.5.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Στείρα - νυχάκι 
(Μαύρες Πέτρες)  

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 7,83 2660 25,70 0,50 1344 
2 0,10 0,20 7,9 1190 6,10 0,60 412 
3 0,30 0,50 7,93 804 2,80 0,75 190 
4 0,50 1,00 8,00 161 0,76 0,59 28 
5 1,00 2,00 7,96 77,5 0,19 0,30 5,7 
6 3,00 5,00 8,05 71,3 0,19 0,16 3,5 
7 5,00 10,00 8,11 87,7 0,19 0,12 1,3 

 
αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 

εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 
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Πίνακας 4.5.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Στείρα - νυχάκι 
(Μαύρες Πέτρες)  

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,058 0,012 0,008 0,010 0,103 0,105 0,012 <0,010 0,033 0,008 <0,020 <0,0001 
0,2 0,072 0,010 0,007 0,012 0,010 0,032 0,011 0,029 0,032 <0,003 <0,020 <0,0001 
0,5 0,068 <0,010 0,006 0,011 0,005 0,028 0,017 0,016 0,038 <0,003 <0,020 <0,0001 
1,0 0,050 <0,010 0,007 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 0,028 <0,003 <0,020 <0,0001 
2,0 0,092 <0,010 0,005 0,008 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 0,016 <0,003 <0,020 <0,0001 
5,0 0,085 0,011 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 0,027 <0,003 <0,020 <0,0001 
10,0 0,071 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 

 
Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 

παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη 
της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές 
τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά 
ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg 
έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
 

∆ιάγραµµα 4.5 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Στείρα - νυχάκι (Μαύρες Πέτρες)  
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4.5.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Στείρα – νυχάκι (Μαύρες 
Πέτρες) 
 
 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 4.5.5.1 και 4.5.5.1 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 4.5.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02  - ∆είγµα Στείρα - νυχάκι 
(Μαύρες Πέτρες)  
 

  
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β  

pH 8,71 8,92 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

156 148 

 

Πίνακας 4.5.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Στείρα - νυχάκι 
(Μαύρες Πέτρες)  
 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 1,1 1,3 1,2 12  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,28 0,26 0,27 2,7  10 150 500 
θειικά 23,24 25,46 24,35 243,5  1000  20000 50000 
 As 0,035 0,034 0,035 0,35  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,5 10 50 
Sb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,1 0,5 7 
Zn <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα As, Ba, Cd, 
Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 
θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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4.5.6 ∆είγµα 04 Στείρα - νυχάκι (Μαύρες Πέτρες) - Σύνοψη  
 
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
παραγωγής οξύτητας. Αυτό αποδίδεται στην υψηλή συγκέντρωση πυριτικών σε 
αντίθεση µε τα θειούχα που είναι χαµηλή. 
(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι: Q 64% χαλαζίας (SiO2), Pl 9% 
πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf 12% καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), C 4% 
ασβεστίτης (CaCO3), Sd 1% σιδηρίτης (FeCO3), Μ 6% µίκα και Ch 4% κυρίως 
χλωρίτης. 

(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 
µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, 
Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 
απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η τιµή του pH 
κυµαίνεται στην περιοχή 7,83 – 8,11. Η τιµή της αγωγιµότητας ελαττώνεται από τα 
2660  µS/cm στα 88 µS/cm.  
(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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4.6. ∆είγµα 05 Στείρα 3Α (Μαύρες Πέτρες) 

 
4.6.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες Πέτρες) 
 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 
ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 4.6.1   
 
Πίνακας 4.6.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες Πέτρες)  
 
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ pH 
πολφού 

0,18 0,01 5,1 44,10 8,52 38,92 8,83 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
παραγωγής οξύτητας. 
 

4.6.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων - 
∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες Πέτρες) 
 

Στον πίνακα 4.6.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 
στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.   
 
Πίνακας 4.6.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες Πέτρες)  

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w  

Μn   
%w/w  

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w  

Α  0,01 <2 52 0,00 0,66 0,24 39 <5 0,04 0,03 0,03 81,63 
Β  0,02 <2 87 0,00 0,70 0,26 <20 <5 0,04 0,03 0,03 84,52 
µέση 
τιµή 

0,02 <2 70 0,00 0,68 0,25 
<59 
39< 

<5 0,04 0,03 0,03 83,07 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 

 

4.6.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος – ∆είγµα Στείρα (µαύρες Πέτρες) 

 

 Στον πίνακα 4.6.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 
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Πίνακας 4.6.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες Πέτρες) 
 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
- - - - - 37 35 5 - 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
5 - 1 - - 10 7 - 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2 
), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως 
chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 

 
Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι: Q 37% χαλαζίας (SiO2), Pl 

35% πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf 5% καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), C 5% 
ασβεστίτης (CaCO3), Sd 1% σιδηρίτης (FeCO3), M 10% µίκα και 7% Ch κυρίως 
χλωρίτης. 
 

4.6.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες Πέτρες) 
 
 Στους πίνακες 4.6.4.1 και 4.6.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 4.6 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
 

Πίνακας 4.6.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Στείρα 3Α 
(Μαύρες Πέτρες)  

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S pH 

αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 7,89 369 5,71 0,16 109 
2 0,10 0,20 7,72 212 3,10 0,11 52 
3 0,30 0,50 7,69 166 1,82 0,09 35 
4 0,50 1,00 8,59 89,6 1,14 0,08 17 
5 1,00 2,00 7,80 63,3 0,19 <0,01 9,6 
6 3,00 5,00 8,23 54,3 0,19 <0,01 5,3 
7 5,00 10,00 8,45 40,6 0,19 <0,01 3,4 

 
αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 

εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 
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Πίνακας 4.6.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες 
Πέτρες)  

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,056 0,028 0,005 <0,005 0,006 0,022 0,011 0,044 0,042 0,006 <0,020 <0,0001 
0,2 0,050 <0,010 0,003 <0,005 <0,004 0,025 0,018 0,036 0,018 <0,003 <0,020 <0,0001 
0,5 0,048 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 0,032 0,010 0,044 0,011 <0,003 <0,020 <0,0001 
1,0 0,045 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 0,026 <0,005 0,050 <0,010 <0,003 <0,020 <0,0001 
2,0 0,042 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,065 <0,010 <0,003 <0,020 <0,0001 
5,0 0,042 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,032 <0,010 <0,003 <0,020 <0,0001 
10,0 0,043 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,028 <0,010 <0,003 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 

 

 
Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 

παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη 
της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές 
τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά 
ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg 
έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  

 

∆ιάγραµµα 4.6 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες Πέτρες)  

 

 
  

4.6.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-04) - ∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες Πέτρες)  

pH - αγωγιµότητα 
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 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 4.6.5.1 και 4.6.5.1 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-04 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 4.6.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 - ∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες 
Πέτρες)  
 

  
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β  

pH 8,4 8,31 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

108 139 

 
 

Πίνακας 4.6.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 - ∆είγµα Στείρα 3Α (Μαύρες 
Πέτρες)  
 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 0,041 0,047 0,044 0,44  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,19 0,18 0,18 1,8  10 150 500 
θειικά 6,58 3,73 5,16 51,6  1000  20000 50000 
 As 0,041 0,047 0,044 0,44  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,5 10 50 
Sb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,1 0,5 7 
Zn <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα As, Ba, Cd, 
Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 
θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  

 
 

4.5.6  ∆είγµα 05 Στείρα 3Α (Μαύρες Πέτρες) - Σύνοψη  
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(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
παραγωγής οξύτητας. Αυτό αποδίδεται στην υψηλή συγκέντρωση πυριτικών σε 
αντίθεση µε τα θειούχα που είναι χαµηλή 
(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι: Q 37% χαλαζίας (SiO2), Pl 
35% πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf 5% καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), C 5% 
ασβεστίτης (CaCO3), Sd 1% σιδηρίτης (FeCO3), M 10% µίκα και 7% Ch κυρίως 
χλωρίτης. 

(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα 
κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά 
κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα 
ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, 
Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 
θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η 
τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,69 – 8,59. Η τιµή της αγωγιµότητας 
ελαττώνεται σχετικά µε υψηλό ρυθµό από 369 µS/cm στα 40 µS/cm.  

 (v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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4.7. ∆είγµα 06 Υλικό Λιθογόµωσης (Μαύρες Πέτρες) 
 
Ουσιαστικά αποτελεί µέρος του αδροµερούς και χρησιµοποιείται µετά την ανάµιξη 
µε τσιµέντο ως υλικό λιθογόµωσης των στοών µεταλλείων για πρόληψη δηµιουργίας 
όξινης απορροής και ταυτόχρονα σταθεροποίησης του εδάφους.  
 

4.7.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης (Μαύρες Πέτρες) 
 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 
ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 4.7.1   
 

Πίνακας 4.7.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης 
(Μαύρες Πέτρες) 
 

ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 
pH 
πολφού 

32,16 0,16 1000,0 114,05 0,11 -886,02 7,74 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής οξύτητας 
κρίνεται ¨δυνατή¨. 
 

4.7.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων - 
∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης (Μαύρες Πέτρες) 

 
Στον πίνακα 4.7.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 

στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.   
 

Πίνακας 4.7.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης (Μαύρες Πέτρες) 
 

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w  

Μn   
%w/w  

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w  

Α  2,61 <2 65 0,02 20,53 0,75 48 <5 0,68 1,15 1,39 13,80 
Β  2,67 <2 57 0,02 20,10 0,72 65 <5 0,68 1,11 1,33 13,88 
µέση 
τιµή 

2,64 <2 61 0,02 20,32 0,73 57 <5 0,68 1,13 1,37 13,84 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
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4.7.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης (Μαύρες 
Πέτρες) 

 

 Στον πίνακα 4.7.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 

 

Πίνακας 4.7.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης (Μαύρες 
Πέτρες) 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
43 2 1 6 - 24 - 5 - 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
5 5 - - 3 4 2 - 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2 
), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως 
chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 
 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι: Py 43% σιδηροπυρίτης (FeS2),  
Sph 2%  σφαλερίτης (ZnS), Ga 1% γαληνίτης (PbS), Apy 6% αρσενοπυρίτης 
(FeAsS), Q 24% χαλαζίας (SiO2), Kf 5% καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), C 5% 
ασβεστίτης (CaCO3), D 5% δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Rho 3% ροδοχρωσίτης 
(MnCO3), M 4% µίκα και  Ch 2% κυρίως χλωρίτης. 
 

4.7.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης (Μαύρες Πέτρες) 
 
 Στους πίνακες 4.7.4.1 και 4.7.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 4.7 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
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Πίνακας 4.7.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Υλικό 
Λιθογόµωσης (Μαύρες Πέτρες) 

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 7,28 2900 40,17 <0,01 2648 
2 0,10 0,20 7,30 2680 16,20 <0,01 1720 
3 0,30 0,50 7,40 2510 9,80 <0,01 1525 
4 0,50 1,00 7,57 2240 1,71 <0,01 1473 
5 1,00 2,00 8,20 1340 5,81 <0,01 682 
6 3,00 5,00 8,27 136,5 0,95 <0,01 21 
7 5,00 10,00 8,10 50,5 2,09 <0,01 12 

 
αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 

εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 

 

Πίνακας 4.7.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Υλικό 
Λιθογόµωσης (Μαύρες Πέτρες) 

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,017 0,017 0,008 0,016 0,110 0,060 0,013 0,125 0,090 0,014 1,786 <0,0001 
0,2 0,017 <0,010 <0,002 0,009 0,028 0,041 0,009 0,071 0,090 0,009 0,923 <0,0001 
0,5 0,017 0,011 <0,002 0,035 0,016 0,039 0,011 0,042 0,131 <0,003 0,625 <0,0001 
1,0 0,018 <0,010 <0,002 0,040 0,007 0,038 0,018 0,039 0,141 <0,003 0,392 <0,0001 
2,0 0,032 0,013 <0,002 0.021 <0,004 0,020 0,008 0,035 0,147 <0,003 0,098 <0,0001 
5,0 0,049 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 0,128 <0,003 <0,020 <0,0001 
10,0 0,050 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,018 0,102 <0,003 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 
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∆ιάγραµµα 4.7 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης (Μαύρες Πέτρες) 

 

 
  

Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη 
της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές 
τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα 
ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Zn, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των θειικών ιόντων και 
του Zn είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά 
µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους 
υγειονοµικής ταφής. 

 
4.7.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 

υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης 
(Μαύρες Πέτρες) 
 
 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 4.7.5.1 και 4.7.5.1 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 4.7.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης 
(Μαύρες Πέτρες) 
 

  
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β  

pH 7,48 7,35 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

430 410 

 

pH - αγωγιµότητα
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Πίνακας 4.7.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης 
(Μαύρες Πέτρες) 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 3,4 3,9 3,7 37  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,17 0,15 0,16 1,6  10 150 500 
θειικά 142 152 147 1470  1000  20000 50000 
 As 0,011 0,005 0,008 0,08  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,5 10 70 
Cu <0,004 <0,004 <0,004 <0,04  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,5 10 50 
Sb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,1 0,5 7 
Zn 0,037 0,069 0,053 0,53  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, 
Pb, Sb , Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για 
την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα 
ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

 
4.7.6 Αποτελέσµατα προσδιορισµού κυανιούχων – ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης 
(Μαύρες Πέτρες) 
 

Ο προσδιορισµός των ολικών κυανιούχων στο στερεό δείγµα έδειξε ότι 
περιέχει 3,2 mg/kg ολικά κυανιούχα. Στους πίνακες 4.7.6.1 και 4.7.6.2 δίνονται τα 
αποτελέσµατα του προσδιορισµού των κυανιούχων στα εκπλύµατα των δοκιµών 
CEN/TS 14405 και ΕΝ 12457-02. 

Πίνακας 4.7.6.1 Κυανιούχα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης 
(Μαύρες Πέτρες) 

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L) 

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L)  

1 0,10 0,10 0,048 <0,030 <0,030 
2 0,10 0,20 <0,030 <0,030 <0,030 
3 0,30 0,50 <0,030 <0,030 <0,030 
4 0,50 1,00 <0,030 <0,030 <0,030 
5 1,00 2,00 <0,030 <0,030 <0,030 
6 3,00 5,00 <0,030 <0,030 <0,030 
7 5,00 10,00 <0,030 <0,030 <0,030 
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Πίνακας 4.7.6.2 Κυανιούχα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Υλικό Λιθογόµωσης 
(Μαύρες Πέτρες) 

 

υποδείγµα 
ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L)  

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L) 

θειοκυανιούχα 
(mg/L) 

Α 0,046 <0,030 <0,030 1,29 
Β 0,050 <0,030 <0,030 1,24 
ΜΟ 0,048 <0,030 <0,030 1,27 

 
 
Η οδηγία 2003/33/ΕΚ δεν αναφέρει όρια για τα κυανιούχα οσον αφορά στην 

αποδοχή αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ : 
«σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» αναφέρεται ότι «η συγκέντρωση του 
διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των απορριµµάτων 
κατεργασίας από τη µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν υπερβαίνει τα 50 ppm 
από την 1η Μαΐου 2008, τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, τα 10 ppm από την 1η 
Μαΐου 2018 και τα 10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια µετά την 1η 
Μαΐου 2008». ∆ιασπώµενα µε ασθενές οξύ κυανιούχα είναι τα wad κυανιούχα των 
οποίων η συγκέντρωση των εκπλυµάτων είναι πολύ µικρότερη των 50 ppm.  

 
4.5.6 ∆είγµα 06 Υλικό Λιθογόµωσης (Μαύρες Πέτρες)- Σύνοψη  
 
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής οξύτητας 
κρίνεται ¨δυνατή¨. Αυτό αποδίδεται στην υψηλή συγκέντρωση των θειούχων. 
(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι: Py 43% σιδηροπυρίτης (FeS2),  
Sph 2%  σφαλερίτης (ZnS), Apy 6% αρσενοπυρίτης (FeAsS), Q 24% χαλαζίας 
(SiO2), Kf 5% καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), C 5% ασβεστίτης (CaCO3), D 5% 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Rho 3% ροδοχρωσίτης (MnCO3), M 4% µίκα και  Ch 2% 
κυρίως χλωρίτης. 

(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα 
κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά 
κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα 
ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, 
Se, Sb, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 
απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των 
θειικών ιόντων και του Zn είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών 
αποβλήτων αλλά µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων 
για τους χώρους υγειονοµικής ταφής. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή τιµών 
7,27 – 8,27. Η τιµή της αγωγιµότητας ελαττώνεται από 2900 µS/cm στην τιµή 50,5 
µS/cm.   
(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
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materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb , Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για 
χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. 
(vi) Τέλος η συγκέντρωση των κυανιούχων σε όλες τις µορφές βρέθηκαν 
χαµηλότερες από τα όρια των αδρανών 
 

 



 53 

4.8 Αποτελέσµατα  δοκιµών σε µονόλιθους 
 
4.8.1 Μαύρες Πέτρες  Μονόλιθος 1 
  
Τα χαρακτηριστικά του µονόλιθου είναι τα παρακάτω     
   
διάµετρος (cm) ύψος (cm) αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου 
9,9 10,4 3,7493 

 
Στους πίνακες 4.8.1.1 και 4.8.1.2 δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

της δοκιµής  ΝΕΝ 7375 
  
Πίνακας 4.8.1.1 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 1 
 

α/α 
χρόνος 
(ηµέρες) 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
mg/L 

F- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

1 0,25 9,68 462 2,85 189 0,12 
2 1 10,13 467 1,71 191 <0,10 
3 2,25 10,3 480 2,09 194 <0,10 
4 4 10,33 450 1,90 174 <0,10 
5 9 10,35 736 2,66 310 <0,10 
6 16 10,34 728 2,85 274 <0,10 
7 36 10,1 1137 3,61 481 <0,10 
8 64 10,38 1363 11,61 584 <0,10 
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Πίνακας 4.8.1.2 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 1 

α/α 
As      
mg/L 

Ba      
mg/L 

Cd    
mg/L 

Cr      
mg/L 

Cu       
mg/L 

Mo   
mg/L 

Ni    
mg/L 

Pb   
mg/L 

Sb    
mg/L 

Se    
mg/L 

Zn  
mg/L 

Hg  
µg/L 

1 0,092 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 0,015 <0,020 <0,1 

2 0,046 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

3 0,047 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 0,003 <0,020 <0,1 

4 0,088 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

5 0,096 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 0,014 <0,020 <0,1 

6 0,105 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,013 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

7 0,111 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 0,028 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

8 0,118 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

 
Η εκτίµηση τυχόν διαλυτοποίησης της µήτρας του υλικού γίνεται µε τη 

χρησιµοποίηση των παρακάτω κριτήριων: 
Κριτήριο 1 

( ) ( )8787 5.278,11
87 10105.1 −− −−

− ++×>
pHpHp

V

V
S   

Κριτήριο 2 

6587 2 −− ×> SS  

όπου: 
S7-8:  Μέση τιµή αγωγιµότητας των σταδίων 7 και 8 
VP:  Όγκος εκχυλιστικού µέσου (L) 
V:  Όγκος δοκιµίου (L) 
pH7-8:  Μέση τιµή pH των σταδίων 7 και 8 
S5-6:  Μέση τιµή αγωγιµότητας των σταδίων 5 και 6 
 

Με βάση την αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου και τις µέσες τιµές της 
αγωγιµότητας και του pH των σταδίων 5-6 και 7-8 υπολογίζεται ότι  

87−S  = 1,25  
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S5-6 = 0,73⇒  652 −× S  = 1,46 

( ) ( )8787 5.278,11 10105.1 −− −−
++×

pHpHp

V

V
 = 5,65  

Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα από τα δύο κριτήρια, οπότε προκύπτει 
το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η µήτρα του µονόλιθου.  
 
 
4.8.2 Μαύρες Πέτρες Μονόλιθος 2 

 
Τα χαρακτηριστικά του µονόλιθου είναι τα παρακάτω 

 
διάµετρος (cm) ύψος (cm) αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου 
9,9 10,4 3,7493 

 
Στους πίνακες 4.8.2.1 και 4.8.2.2 δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

της δοκιµής  ΝΕΝ 7375 
        
Πίνακας 4.8.2.1 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 2 

α/α 
χρόνος 
(ηµέρες) 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
mg/L 

F- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

1 0,25 8,43 724 1,90 330 <0,10 
2 1 8,85 759 2,85 354 <0,10 
3 2,25 8,89 707 3,04 341 <0,10 
4 4 9,01 646 3,04 302 <0,10 
5 9 9,21 1040 4,37 532 <0,10 
6 16 9,36 1038 4,18 501 <0,10 
7 36 9,47 1500 8,94 728 <0,10 
8 64 9,71 1870 12,75 878 <0,10 
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αγωγιµότητα - θειικά
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Πίνακας 4.8.2.2 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 2  

α/α 
As      
mg/L 

Ba      
mg/L 

Cd    
mg/L 

Cr      
mg/L 

Cu       
mg/L 

Mo   
mg/L 

Ni    
mg/L 

Pb   
mg/L 

Sb    
mg/L 

Se    
mg/L 

Zn  
mg/L 

Hg  
µg/L 

1 0,007 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,020 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

2 0,016 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 0,010 <0,020 <0,1 

3 0,020 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 0,009 <0,020 <0,1 

4 <0,002 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

5 0,084 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

6 0,077 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 0,011 <0,020 <0,1 

7 0,180 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

8 0,132 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 0,024 <0,020 <0,1 
 

Η εκτίµηση τυχόν διαλυτοποίησης της µήτρας του υλικού γίνεται µε τη 
χρησιµοποίηση των παρακάτω κριτήριων: 
Κριτήριο 1 

( ) ( )8787 5.278,11
87 10105.1 −− −−

− ++×>
pHpHp

V

V
S   

Κριτήριο 2 

6587 2 −− ×> SS  

  
Με βάση την αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου και τις µέσες τιµές της 

αγωγιµότητας και του pH των σταδίων 5-6 και 7-8 υπολογίζεται ότι  

87−S  = 1,68 

S5-6 = 1,04  ⇒  652 −× S  = 2,08 

( ) ( )8787 5.278,11 10105.1 −− −−
++×

pHpHp

V

V
 = 5,65  

Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα από τα δύο κριτήρια, οπότε προκύπτει 
το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η µήτρα του µονόλιθου.  
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4.8.3 Μαύρες Πέτρες  Μονόλιθος 3 
 
 Τα χαρακτηριστικά του µονόλιθου είναι τα παρακάτω   
   
διάµετρος (cm) ύψος (cm) αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου 
9,8 6 3,3160 

 
Στους πίνακες 4.8.3.1 και 4.8.3.2 δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

της δοκιµής  ΝΕΝ 7375 
  
Πίνακας 4.8.3.1 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 3 

α/α 
χρόνος 
(ηµέρες) 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
mg/L 

F- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

1 0,25 9,62 780 2,66 382 <0,10 
2 1 10,11 823 13,70 405 <0,10 
3 2,25 10,17 793 11,04 398 <0,10 
4 4 10,21 769 12,94 364 <0,10 
5 9 10,1 1255 19,61 630 <0,10 
6 16 10,03 1185 9,330 605 <0,10 
7 36 9,89 1782 31,41 904 <0,10 
8 64 9,77 1798 32,61 915 <0,10 
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Πίνακας 4.8.3.2 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 3  
 

α/α 
As      
mg/L 

Ba      
mg/L 

Cd    
mg/L 

Cr      
mg/L 

Cu       
mg/L 

Mo   
mg/L 

Ni    
mg/L 

Pb   
mg/L 

Sb    
mg/L 

Se    
mg/L 

Zn  
mg/L 

Hg  
µg/L 

1 <0,002 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

2 0,008 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

3 0,030 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,028 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

4 0,053 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

5 0,024 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

6 0,032 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

7 0,022 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

8 0,078 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 
 

Η εκτίµηση τυχόν διαλυτοποίησης της µήτρας του υλικού γίνεται µε τη 
χρησιµοποίηση των παρακάτω κριτήριων: 
Κριτήριο 1 

( ) ( )8787 5.278,11
87 10105.1 −− −−

− ++×>
pHpHp

V

V
S   

Κριτήριο 2 

6587 2 −− ×> SS  
  

Με βάση την αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου και τις µέσες τιµές της 
αγωγιµότητας και του pH των σταδίων 5-6 και 7-8 υπολογίζεται ότι  

87−S  = 1,79 

S5-6 = 1,22  ⇒  652 −× S  = 2,44 

( ) ( )8787 5.278,11 10105.1 −− −−
++×

pHpHp

V

V
 = 4,99  

Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα από τα δύο κριτήρια, οπότε προκύπτει 
το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η µήτρα του µονόλιθου.  
 
 
4.8.4 Μαύρες Πέτρες  Μονόλιθος 4 
 
 Τα χαρακτηριστικά του µονόλιθου είναι τα παρακάτω 
 
διάµετρος (cm) ύψος (cm) αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου 
9,4 9,3 3,8755 

  
Στους πίνακες 4.8.4.1 και 4.8.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

της δοκιµής  ΝΕΝ 7375 
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Πίνακας 4.8.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 4 

α/α 
χρόνος 
(ηµέρες) 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
mg/L 

F- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

1 0,25 9,58 348 1,33 142 <0,10 
2 1 9,79 521 1,99 230 <0,10 
3 2,25 9,88 589 2,76 261 <0,10 
4 4 10,02 601 2,28 268 <0,10 
5 9 10,05 1035 4,37 522 <0,10 
6 16 10,19 991 3,23 491 <0,10 
7 36 10,37 1335 9,71 620 <0,10 
8 64 10,76 782 7,42 305 <0,10 
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Πίνακας 4.8.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 4  
 

α/α 
As      
mg/L 

Ba      
mg/L 

Cd    
mg/L 

Cr      
mg/L 

Cu       
mg/L 

Mo   
mg/L 

Ni    
mg/L 

Pb   
mg/L 

Sb    
mg/L 

Se    
mg/L 

Zn  
mg/L 

Hg  
µg/L 

1 0,024 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

2 0,069 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,045 <0,010 0,003 <0,020 <0,1 

3 0,089 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,020 <0,010 0,019 <0,020 <0,1 

4 0,087 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

5 0,136 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 0,004 <0,020 <0,1 

6 0,125 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

7 0,028 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

8 0,119 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,071 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 
 

Η εκτίµηση τυχόν διαλυτοποίησης της µήτρας του υλικού γίνεται µε τη 
χρησιµοποίηση των παρακάτω κριτήριων: 
Κριτήριο 1 

( ) ( )8787 5.278,11
87 10105.1 −− −−

− ++×>
pHpHp

V

V
S   

Κριτήριο 2 

6587 2 −− ×> SS  
  

Με βάση την αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου και τις µέσες τιµές της 
αγωγιµότητας και του pH των σταδίων 5-6 και 7-8 υπολογίζεται ότι  

87−S  = 1,06 

S5-6 = 1,01  ⇒  652 −× S  = 2,02 

( ) ( )8787 5.278,11 10105.1 −− −−
++×

pHpHp

V

V
 = 5,87  

Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα από τα δύο κριτήρια, οπότε προκύπτει 
το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η µήτρα του µονόλιθου.  
 
 
 
4.8.5 Μαύρες Πέτρες  Μονόλιθος 5 
  

Τα χαρακτηριστικά του µονόλιθου είναι τα παρακάτω 
       
διάµετρος (cm) ύψος (cm) αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου 
9,5 9,4 3,7540 

  
Στους πίνακες 4.8.5.1 και 4.8.5.2 δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

της δοκιµής  ΝΕΝ 7375 
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Πίνακας 4.8.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 5 
 

α/α 
χρόνος 
(ηµέρες) 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
mg/L 

F- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

1 0,25 9,78 328 1,14 131 <0,10 
2 1 9,88 533 1,52 229 <0,10 
3 2,25 9,91 613 2,66 279 <0,10 
4 4 10,01 644 3,04 294 <0,10 
5 9 10,02 1132 4,37 537 <0,10 
6 16 10,12 1072 3,23 526 <0,10 
7 36 10,2 1532 7,80 545 <0,10 
8 64 10,62 1320 6,66 620 <0,10 
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Πίνακας 4.8.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 5  
 

α/α 
As      
mg/L 

Ba      
mg/L 

Cd    
mg/L 

Cr      
mg/L 

Cu       
mg/L 

Mo   
mg/L 

Ni    
mg/L 

Pb   
mg/L 

Sb    
mg/L 

Se    
mg/L 

Zn  
mg/L 

Hg  
µg/L 

1 0,004 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,023 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

2 0,004 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

3 0,096 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

4 0,024 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

5 0,115 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

6 0,049 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,016 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

7 0,106 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

8 0,067 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,1 
 
 

Η εκτίµηση τυχόν διαλυτοποίησης της µήτρας του υλικού γίνεται µε τη 
χρησιµοποίηση των παρακάτω κριτήριων: 
Κριτήριο 1 

( ) ( )8787 5.278,11
87 10105.1 −− −−

− ++×>
pHpHp

V

V
S   

Κριτήριο 2 

6587 2 −− ×> SS  
  

Με βάση την αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου και τις µέσες τιµές της 
αγωγιµότητας και του pH των σταδίων 5-6 και 7-8 υπολογίζεται ότι  

87−S  = 1,43 

S5-6 = 1,10  ⇒  652 −× S  = 2,20 

( ) ( )8787 5.278,11 10105.1 −− −−
++×

pHpHp

V

V
 = 5,67 

Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα από τα δύο κριτήρια, οπότε προκύπτει 
το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η µήτρα του µονόλιθου.  
 
4.8.6 Αποτελέσµατα  δοκιµών σε µονόλιθους -σύνοψη 
 
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, µετά από τη δοκιµασία ΝΕΝ 7375  για την 
εκτίµηση τυχόν διαλυτοποίησης της µήτρας του υλικού χρησιµοποιήθηκαν τα 
κριτήρια 1 και 2 και έγινε η τελική εκτίµηση.  
Κριτήριο 1 

( ) ( )8787 5.278,11
87 10105.1 −− −−

− ++×>
pHpHp

V

V
S   

Κριτήριο 2 

6587 2 −− ×> SS  
όπου: 
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S7-8:  Μέση τιµή αγωγιµότητας των σταδίων 7 και 8 
VP:  Όγκος εκχυλιστικού µέσου (L) 
V:  Όγκος δοκιµίου (L) 
pH7-8:  Μέση τιµή pH των σταδίων 7 και 8 
S5-6:  Μέση τιµή αγωγιµότητας των σταδίων 5 και 6 
 
(i) Μαύρες Πέτρες Μονόλιθος 1: Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα 
από τα δύο κριτήρια, οπότε προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η 
µήτρα του µονόλιθου.  
(ii) Μαύρες Πέτρες Μονόλιθος 2: Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα 
από τα δύο κριτήρια, οπότε προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η 
µήτρα του µονόλιθου.  
(iii) Μαύρες Πέτρες Μονόλιθος 3: Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα 
από τα δύο κριτήρια, οπότε προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η 
µήτρα του µονόλιθου.  
(iv) Μαύρες Πέτρες Μονόλιθος 4: Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα 
από τα δύο κριτήρια, οπότε προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η 
µήτρα του µονόλιθου.  
(v) Μαύρες Πέτρες Μονόλιθος 5: Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα 
από τα δύο κριτήρια, οπότε προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η 
µήτρα του µονόλιθου. 
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5. Αποτελέσµατα µετρήσεων περιοχής Ολυµπιάδα και 
συζήτηση 
 

5.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού υγρασίας των αεροξηραµένων 
δειγµάτων 

Στον πίνακα 5.1 δίνεται η υγρασία των αεροξηραµένων δειγµάτων σε % w/w. 

 

Πίνακας 5.1 Υγρασία των αεροξηραµένων δειγµάτων σε % w/w.  

 

δείγµα προέλευση χαρακτηρισµός 
υγρασία 
% 

λόγος 
ξηρού 
/αρχικό 

07 Ολυµπιάδα αδροµερές τέλµα 0,240 0,998 

08 Ολυµπιάδα λεπτοµερές τέλµα 2,844 0,972 

09 Ολυµπιάδα υφιστάµενα τέλµατα 0,278 0,997 

10 Ολυµπιάδα στείρα εξόρυξης   0,150 0,999 

11 Ολυµπιάδα 
υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη 

0,148 0,999 

 
 
 

5.2. ∆είγµα 07 Αδροµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 

 

5.2.1   Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 

 
Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 

ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 5.2.1   
 
Πίνακας 5.2.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  
 
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 
pH 
πολφού 

0,936 0,00 29,15 150,65 5,17 121,50 7,77 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
παραγωγής οξύτητας. 
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5.2.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων- 
∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 

 
Στον πίνακα 5.2.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 

στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.   
 
Πίνακας 5.2.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Ολυµπιάδα)  
 

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w  

Μn   
%w/w  

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w  

Α 0,47 <2 50 0,01 1,36 1,40 60 <5 0,20 0,17 3,25 64,66 
Β 0,39 <2 79 0,01 1,20 1,37 108 <5 0,16 0,16 3,22 64,90 
µέση 
τιµή 

0,43 <2 65 0,01 1,28 1,38 84 <5 0,18 0,16 3,24 64,75 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
 

5.2.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 

 Στον πίνακα 5.2.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 

Πίνακας 5.2.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 
 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
3 - - 1 - 60 - 4 2 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
10 6 - - 7 3 2 2 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2 
), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως 
chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 
 Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι Py 3% σιδηροπυρίτης (FeS2),  
Apy 1% αρσενοπυρίτης (FeAsS), 60% Q χαλαζίας (SiO2), 4% Kf καλιούχος άστριος 
(KAlSi 3O8), 2% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 10% C 
ασβεστίτης (CaCO3), 6% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 7% Rho ροδοχρωσίτης 
(MnCO3), 3% M µίκα, 2% Ch κυρίως χλωρίτης και 2% Gy γύψος (CaSO4·2H2O). 
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5.2.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 
  

Στους πίνακες 5.2.4.1 και 5.2.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 5.2 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
 

Πίνακας 5.2.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 8,13 2840 9,1 0,58 1657 
2 0,10 0,20 8,02 2820 5,4 0,42 1734 
3 0,30 0,50 7,84 2670 1,0 0,41 1553 
4 0,50 1,00 7,68 2370 0,95 0,35 1409 
5 1,00 2,00 7,62 2210 0,00 0,31 1383 
6 3,00 5,00 7,62 792 0,00 0,21 328 
7 5,00 10,00 7,84 94,5 0,00 0,19 20 

 
αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 

εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 

 
 

Πίνακας 5.2.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,292 0,036 0,002 <0,005 0,024 0,157 <0,005 <0,010 0,087 0,026 0,154 <0,0001 
0,2 0,257 0,026 <0,002 <0,005 0,029 0,119 <0,005 <0,010 0,111 0,056 0,179 <0,0001 
0,5 0,260 0,014 <0,002 <0,005 0,017 0,115 <0,005 0,036 0,084 0,020 0,452 <0,0001 
1,0 0,278 0,013 0,003 0,016 <0,004 0,174 <0,005 0,040 0,102 0,049 0,473 <0,0001 
2,0 0,283 0,011 0,002 0,006 <0,004 0,090 <0,005 0,020 0,111 0,023 0,312 <0,0001 
5,0 0,264 <0,010 <0,002 0,010 0,006 0,077 <0,005 <0,010 0,125 0,050 <0,020 <0,0001 
10,0 0,181 <0,010 <0,002 0,007 <0,004 0,045 <0,005 <0,010 0,072 0,031 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 
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∆ιάγραµµα 5.2 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Ολυµπιάδα)  

 

 
  

Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 
εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα 
και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του As και των θειικών 
ιόντων είναι µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερη 
από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής 
ταφής.  
 

5.2.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα) 
 
 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 5.2.5.1 και 5.2.5.2 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 
 

Πίνακας 5.2.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

 

  
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β  

pH 9,17 8,42 
αγωγιµότητα 
µS/cm 936 922 

pH - αγωγιµότητα
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Πίνακας 5.2.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 6,5 2,9 4,7 47  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,62 0,26 0,44 4,4  10 150 500 
θειικά 448 448 448 4480  1000  20000 50000 
 As 0,194 0,205 0,199 1,995  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd 0,002 0,004 0,003 0,03  0,04 1 5 
Cr 0,029 0,029 0,029 0,29  0,5 10 70 
Cu 0,006 0,014 0,010 0,09  2 50 100 
Mo 0,041 0,044 0,043 0,43  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb 0,025 0,021 0,023 0,23  0,5 10 50 
Sb <0,01 <0,01 <0,01 <0,1  0,06 0,7 5 
Se 0,007 0,009 0,008 0,08  0,1 0,5 7 
Zn 0,356 0,319 0,337 3,37  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα Ba, Cd,Cr, Cu, Mo,Ni, Pb, Sb, 
Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 
απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και το 
As ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων.  

 
5.2.6 Αποτελέσµατα προσδιορισµού κυανιούχων – ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα) 
 

Ο προσδιορισµός των ολικών κυανιούχων στο στερεό δείγµα έδειξε ότι 
περιέχει 1,7 mg/kg ολικά κυανιούχα. Στους πίνακες 5.2.6.1 και 5.2.6.2 δίνονται τα 
αποτελέσµατα του προσδιορισµού των κυανιούχων στα εκπλύµατα των δοκιµών 
CEN/TS 14405 και ΕΝ 12457-02. 

Πίνακας 5.2.6.1 Κυανιούχα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L) 

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L)  

1 0,10 0,10 0,040 <0,030 <0,030 
2 0,10 0,20 <0,030 <0,030 <0,030 
3 0,30 0,50 <0,030 <0,030 <0,030 
4 0,50 1,00 <0,030 <0,030 <0,030 
5 1,00 2,00 <0,030 <0,030 <0,030 
6 3,00 5,00 <0,030 <0,030 <0,030 
7 5,00 10,00 <0,030 <0,030 <0,030 
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Πίνακας 5.2.6.2 Κυανιούχα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

 

υποδείγµα 
ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L)  

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L) 

θειοκυανιούχα 
(mg/L) 

Α 0,030 <0,030 <0,030 0,56 
Β <0,030 <0,030 <0,030 0,54 
ΜΟ <0,030 <0,030 <0,030 0,55 

 
Η οδηγία 2003/33/ΕΚ δεν αναφέρει όρια για τα κυανιούχα οσον αφορά στην 

αποδοχή αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ : 
«σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» αναφέρεται ότι «η συγκέντρωση του 
διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των απορριµµάτων 
κατεργασίας από τη µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν υπερβαίνει τα 50 ppm 
από την 1η Μαΐου 2008, τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, τα 10 ppm από την 1η 
Μαΐου 2018 και τα 10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια µετά την 1η 
Μαΐου 2008». ∆ιασπώµενα µε ασθενές οξύ κυανιούχα είναι τα wad κυανιούχα των 
οποίων η συγκέντρωση των εκπλυµάτων είναι πολύ µικρότερη των 50 ppm.  

 
5.2.7  ∆είγµα 07 Αδροµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) - Σύνοψη  

 
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
παραγωγής οξύτητας. 
(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι Py 3% σιδηροπυρίτης (FeS2),  
Apy 1% αρσενοπυρίτης (FeAsS), 60% Q χαλαζίας (SiO2), 4% Kf καλιούχος άστριος 
(KAlSi 3O8), 2% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 10% C 
ασβεστίτης (CaCO3), 6% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 7% Rho ροδοχρωσίτης 
(MnCO3), 3% M µίκα, 2% Ch κυρίως χλωρίτης και 2% Gy γύψος (CaSO4·2H2O). 
 (iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα 
κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά 
κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα 
ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, 
Sb, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 
απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση των 
θειικών ιόντων και του As είναι µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών 
αποβλήτων αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων 
για τους χώρους υγειονοµικής ταφής. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή τιµών 
7,61 – 8,13. Η τιµή της αγωγιµότητας ελαττώνεται σχετικά µε αργό ρυθµό από 2840 
στην τιµή 94,5 µS/cm. 
(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
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ιόντα και τα ιόντα Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb , Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και το Αρσενικό ικανοποιούν τα όρια 
απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. 
(vi) Τέλος η συγκέντρωση των κυανιούχων σε όλες τις µορφές βρέθηκαν 
χαµηλότερες από τα όρια των αδρανών. 
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5.3. ∆είγµα 08Λεπτοµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 
 
5.3.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 

 
Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 

ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 5.3.1   
 
Πίνακας 5.3.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  
 
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ pH 
πολφού 

3,556 2,29 39,64 301,69 7,61 262,05 7,55 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
παραγωγής οξύτητας. 
 

5.3.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων - 
∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 

 
Στον πίνακα 5.3.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 

στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.   
 
Πίνακας 5.3.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα (Ολυµπιάδα)  

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 0,23 2 89 0,03 1,31 1,05 66 <5 0,47 0,80 1,18 37,40 
Β 0,25 4 87 0,03 1,38 0,95 64 <5 0,59 0,91 1,14 36,47 
µέση 
τιµή 

0,24 3 88 0,03 1,34 1,00 65 <5 0,53 0,86 1,16 36,93 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
 
 

5.3.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος- ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 

 Στον πίνακα 5.3.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 
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Πίνακας 5.3.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 
 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
3 1 - 1 1 19 3 2 2 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
40 3 - - 2 5 4 14 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite 
(Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα 
µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 
 Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι Py3% σιδηροπυρίτης (FeS2), 
Sph: 1% σφαλερίτης (ZnS), Apy 1% αρσενοπυρίτης (FeAsS), 1% Ag αγγλεσίτης 
(PbSO4), 19% Q χαλαζίας (SiO2), 3% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 2% Kf 
καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 2% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 40% C ασβεστίτης (CaCO3), 3% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 
Rho 2% ροδοχρωσίτης (MnCO3), 5% M µίκα, 4% Ch κυρίως χλωρίτης και 14% Gy 
γύψος (CaSO4·2H2O) 
 

5.3.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) 

 
 Στους πίνακες 5.3.4.1 και 5.3.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 5.3 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
 

Πίνακας 5.3.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 7,89 2560 1,7 0,76 1313 
2 0,10 0,20 7,76 2470 1,4 0,61 1276 
3 0,30 0,50 7,28 1762 1,2 0,48 820 
4 0,50 1,00 7,43 1350 0,7 0,34 672 
5 1,00 2,00 7,49 1080 2,2 0,22 563 
6 3,00 5,00 7,51 823 2,1 0,20 401 
7 5,00 10,00 7,24 658 1,3 0,18 289 
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οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 
εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) αδρανή 460 2,5 1500 
 µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 

 

Πίνακας 5.3.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,109 0,018 0,012 0,012 0,016 0,078 <0,005 0,086 <0,010 0,030 1,124 <0,0001 
0,2 0,114 0,016 0,021 0,021 0,008 0,166 <0,005 0,017 <0,010 0,030 1,355 <0,0001 
0,5 0,073 0,014 0,012 0,008 0,010 0,031 <0,005 <0,010 <0,010 0,030 0,778 <0,0001 
1,0 0,057 0,012 0,007 <0,005 0,015 0,107 <0,005 <0,010 <0,010 0,020 0,358 <0,0001 
2,0 0,054 <0,010 0,005 0,005 0,005 0,127 <0,005 <0,010 <0,010 0,025 0,346 <0,0001 
5,0 0,042 <0,010 0,004 <0,005 <0,004 0,053 <0,005 <0,010 <0,010 0,028 0,189 <0,0001 
10,0 0,021 <0,010 0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 0,023 0,063 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 

 

∆ιάγραµµα 5.3 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα (Ολυµπιάδα)  
 

 
 

 
Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 

παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη 
της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές 
τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι θειικά, χλωριούχα, τα φθοριούχα ιόντα και τα 
ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Hg, Zn έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
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ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση των ιόντων του As είναι µεγαλύτερη 
από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης 
των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής. 
 

5.3.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα) 
  

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 5.3.5.1 και 5.3.5.2 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 5.3.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02  - ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

 

  
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β  

pH 8,73 8,06 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

2320 2320 

 

Πίνακας 5.3.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

      
όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 6,8 3,3 5,1 51  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,24 0,24 0,24 2,4  10 150 500 
θειικά 1409 1306 1358 13580*  1000  20000 50000 
 As 0,030 0,035 0,033 0,325  0,5 2 25 
Ba 0,011 0,012 0,012 0,116  20 100 300 
Cd 0,012 0,011 0,011 0,115  0,04 1 5 
Cr 0,029 0,030 0,029 0,293  0,5 10 70 
Cu 0,008 0,010 0,009 0,092  2 50 100 
Mo 0,028 0,022 0,025 0,250  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb 0,042 0,058 0,050 0,500  0,5 10 50 
Sb 0,016 0,015 0,016 0,157  0,06 0,7 5 
Se 0,004 0,012 0,008 0,084  0,1 0,5 7 
Zn 1,066 1,073 1,070 10,698  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
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Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, 
Se, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση 
σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και τα ιόντα 
των Cd, Sb, Zn ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη 
επικίνδυνων αποβλήτων.  
(*) Σύµφωνα µε  την Οδηγία 2003/33/ΕΚ  όσον αφορά στις θειικές ενώσεις εάν τα 
απόβλητα δεν ανταποκρίνονται στις οριακές τιµές έκπλυσης για τα απόβλητα που 
γίνονται δεκτά στους χώρους υγειονοµικής ταφής για τα αδρανή απόβλητα, θεωρείται 
ότι εξακολουθούν να συµµορφώνονται προς τα κριτήρια αποδοχής, εφόσον η 
έκπλυση δεν υπερβαίνει τις τιµές: 1500 mg/L για τη δοκιµή ανοδικής διήθησης σε 
L/S = 0,1 L/kg και 6000 mg/kg σε L/S = 10 L/kg. Όσον αφορά στο δείγµα 
Λεπτοµερές τέλµα οι τιµές είναι 1313 mg/L για L/S = 0,1 L/kg και 4051,9 mg/kg σε 
L/S = 10 L/kg, τιµές που ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια. 

 
 

5.3.6 Αποτελέσµατα προσδιορισµού κυανιούχων – ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα) 

 
Ο προσδιορισµός των ολικών κυανιούχων στο στερεό δείγµα έδειξε ότι 

περιέχει 1,1 mg/kg ολικά κυανιούχα. Στους πίνακες 5.3.6.1 και 5.3.6.2 δίνονται τα 
αποτελέσµατα του προσδιορισµού των κυανιούχων στα εκπλύµατα των δοκιµών 
CEN/TS 14405 και ΕΝ 12457-02. 

Πίνακας 5.3.6.1 Κυανιούχα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα)  

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L) 

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L)  

1 0,10 0,10 <0,030 <0,030 <0,030 
2 0,10 0,20 <0,030 <0,030 <0,030 
3 0,30 0,50 <0,030 <0,030 <0,030 
4 0,50 1,00 <0,030 <0,030 <0,030 
5 1,00 2,00 <0,030 <0,030 <0,030 
6 3,00 5,00 <0,030 <0,030 <0,030 
7 5,00 10,00 <0,030 <0,030 <0,030 

Πίνακας 5.3.6.2 Κυανιούχα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Λεπτοµερές τέλµα 
(Ολυµπιάδα) 

  

υποδείγµα 
ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L)  

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L) 

θειοκυανιούχα 
(mg/L) 

Α <0,030 <0,030 <0,030 0,085 
Β <0,030 <0,030 <0,030 0,075 
ΜΟ <0,030 <0,030 <0,030 0,080 

 
Η οδηγία 2003/33/ΕΚ δεν αναφέρει όρια για τα κυανιούχα οσον αφορά στην 

αποδοχή αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ : 
«σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την 
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τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» αναφέρεται ότι «η συγκέντρωση του 
διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των απορριµµάτων 
κατεργασίας από τη µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν υπερβαίνει τα 50 ppm 
από την 1η Μαΐου 2008, τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, τα 10 ppm από την 1η 
Μαΐου 2018 και τα 10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια µετά την 1η 
Μαΐου 2008». ∆ιασπώµενα µε ασθενές οξύ κυανιούχα είναι τα wad κυανιούχα των 
οποίων η συγκέντρωση των εκπλυµάτων είναι πολύ µικρότερη των 50 ppm.  
 
5.3.7 ∆είγµα 08Λεπτοµερές τέλµα (Ολυµπιάδα) - Σύνοψη  

 
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
παραγωγής οξύτητας. 
(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι Py3% σιδηροπυρίτης (FeS2), 
Sph: 1% σφαλερίτης (ZnS), Apy 1% αρσενοπυρίτης (FeAsS), 1% Ag αγγλεσίτης 
(PbSO4), 19% Q χαλαζίας (SiO2), 3% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 2% Kf 
καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 2% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 40% C ασβεστίτης (CaCO3), 3% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 
Rho 2% ροδοχρωσίτης (MnCO3), 5% M µίκα, 4% Ch κυρίως χλωρίτης και 14% Gy 
γύψος (CaSO4·2H2O)  
(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα 
κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά 
κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι θειικά, 
χλωριούχα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, 
Pb, Sb, Se, Hg, Zn έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για 
την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκεντρώση 
των ιόντων του As είναι µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων 
αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους 
χώρους υγειονοµικής ταφής. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή τιµών 7,24 – 
7,89. Η τιµή της αγωγιµότητας ελαττώνεται σχετικά µε αργό ρυθµό από τα 2560 στα 
658 µS/cm.  

(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα As, Ba, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Se, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από 
αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και τα ιόντα των Cd, Sb, Zn ικανοποιούν τα όρια 
απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. Τα θειικά 
ιόντα ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
(Σύµφωνα µε  την Οδηγία 2003/33/ΕΚ). 
 (vi) Τέλος η συγκέντρωση των κυανιούχων σε όλες τις µορφές βρέθηκαν 
χαµηλότερες από τα όρια των αδρανών. 
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5.4. ∆είγµα 09 Υφιστάµενα τέλµατα (Ολυµπιάδα) 

 
5.4.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα (Ολυµπιάδα) 

 
Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 

ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 5.4.1   
 
Πίνακας 5.4.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα 
(Ολυµπιάδα) 
 ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ pH 
πολφού 

6,123 0,01 190,89 210,33 1,10 19,44 7,65 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 2:1 και µεγαλύτερος του 1:1, οπότε 

σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η 
δυνατότητα παραγωγής οξύτητας κρίνεται ¨πιθανή¨. 
 

5.4.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων- 
∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα (Ολυµπιάδα) 

Στον πίνακα 5.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 
στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.   
 
Πίνακας 5.4.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα (Ολυµπιάδα)  
 

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w  

Μn   
%w/w  

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w  

Α  2,06 4 85 0,03 5,14 1,02 113 <5 2,91 1,36 2,66 50,72 
Β  2,06 6 91 0,04 5,28 1,05 45 <5 2,89 1,40 2,64 50,93 
µέση 
τιµή 

2,06 5 88 0,04 5,21 1,04 79 <5 2,90 1,38 2,65 50,82 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
 

5.4.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος – ∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα 
(Ολυµπιάδα) 

 

 Στον πίνακα 5.4.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 
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Πίνακας 5.4.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα (Ολυµπιάδα) 

 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
10 2 3 4 - 36 3 6 - 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
16 6 - - 6 5 4 - 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2 
), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως 
chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 
  

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 10% Py σιδηροπυρίτης (FeS2), 
2% Sph σφαλερίτης (ZnS), 3% Ga γαληνίτης (PbS), Apy 4% αρσενοπυρίτης (FeAsS), 
36% Q χαλαζίας (SiO2), 3% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 6% Kf καλιούχος 
άστριος (KAlSi3O8), 16%  C ασβεστίτης (CaCO3), 6% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2),  
Rho 6% ροδοχρωσίτης (MnCO3), 5% M µίκα και 4% Ch κυρίως χλωρίτης. 
 

5.4.3 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα (Ολυµπιάδα) 
 Στους πίνακες 5.4.3.1 και 5.4.3.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

 
 Στο διάγραµµα 5.4 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
 

Πίνακας 5.4.3.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Υφιστάµενα 
τέλµατα (Ολυµπιάδα)  

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 7,85 2240 16,5 0,76 1203 
2 0,10 0,20 7,85 1420 11,6 0,56 659 
3 0,30 0,50 7,72 894 6,7 0,42 369 
4 0,50 1,00 7,48 633 5,3 0,36 246 
5 1,00 2,00 7,42 449 3,3 0,32 207 
6 3,00 5,00 7,54 348 2,0 0,27 161 
7 5,00 10,00 7,69 362 2,0 0,22 145 

 
αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 

εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 
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Πίνακας 5.4.3.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Υφιστάµενα 
τέλµατα (Ολυµπιάδα)  

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,545 0,037 <0,002 0,009 0,014 0,157 <0,005 <0,010 0,026 0,022 0,015 <0,0001 
0,2 0,466 0,047 <0,002 0,014 0,004 0,139 <0,005 <0,010 0,027 0,031 <0,020 <0,0001 
0,5 0,373 0,042 <0,002 0,010 <0,004 0,136 <0,005 0,050 0,036 0,013 <0,020 <0,0001 
1,0 0,310 0,038 <0,002 0,008 <0,004 0,073 <0,005 <0,010 0,037 0,028 <0,020 <0,0001 
2,0 0,180 0,046 <0,002 0,007 <0,004 0,073 <0,005 0,042 0,034 0,007 <0,020 <0,0001 
5,0 0,117 0,024 <0,002 0,008 <0,004 0,082 <0,005 0,046 0,024 <0,003 <0,020 <0,0001 
10,0 0,090 0,028 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,011 0,021 <0,003 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 

 

∆ιάγραµµα 5.4 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα (Ολυµπιάδα)  

 
 
  

Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη 
της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές 
τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα 
θειικά ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg 
έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του As ικανοποιεί 
τα όρια απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. 
 

pH - αγωγιµότητα

5 

7 

9 

11

0 2 4 6 8 10

αθροιστικός λόγος υγρού : στερεό L/S (L/kg) 
 

pH 

0 

1000

2000

3000

α
γ
ω
γ
ιµ
ό
τη
τα

 µ
S

/c
m
 

pH αγωγιµότητα 



 80 

5.4.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα 
(Ολυµπιάδα) 
  

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 5.4.5.1 και 5.4.5.1 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 5.4.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02  - ∆είγµα Υφιστάµενα 
τέλµατα (Ολυµπιάδα)  

 

 
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β 

pH 8,96 7,98 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

859 890 

 

Πίνακας 5.4.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα 
(Ολυµπιάδα)  
 

      
όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

 
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 αδρανή 
µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 2,7 5,8 4,2 42  800 15000 25000 
φθοριούχα 0,33 0,33 0,33 3,3  10 150 500 
Θειικά * 232,4 254,6 243,5 2435  1000 20000 50000 
As 0,027 0,030 0,029 0,286  0,5 2 25 
Ba 0,046 0,045 0,046 0,457  20 100 300 
Cd 0,005 0,006 0,0057 0,057  0,04 1 5 
Cr 0,030 0,027 0,028 0,285  0,5 10 70 
Cu 0,009 <0,004 <0,06 <0,6  2 50 100 
Mo 0,048 0,046 0,047 0,472  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb 0,012 0,034 0,023 0,228  0,5 10 50 
Sb 0,023 0,028 0,026 0,258  0,06 0,7 5 
Se 0,007 0,009 0,008 0,08  0,1 0,5 7 
Zn 0,401 0,418 0,409 0,283  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 
 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα As, Ba, Cr, 
Cu, Μο,Ni, Pb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 
θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η 
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συγκεντρώση των ιόντων Cd (οριακά) και Sb είναι µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης 
αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων 
αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής.  
(*) Σύµφωνα µε  την Οδηγία 2003/33/ΕΚ  όσον αφορά στις θειικές ενώσεις εάν τα 
απόβλητα δεν ανταποκρίνονται στις οριακές τιµές έκπλυσης για τα απόβλητα που 
γίνονται δεκτά στους χώρους υγειονοµικής ταφής για τα αδρανή απόβλητα, θεωρείται 
ότι εξακολουθούν να συµµορφώνονται προς τα κριτήρια αποδοχής, εφόσον η 
έκπλυση δεν υπερβαίνει τις τιµές: 1500 mg/L για τη δοκιµή ανοδικής διήθησης σε 
L/S = 0,1 L/kg και 6000 mg/kg σε L/S = 10 L/kg. Όσον αφορά στο δείγµα 
υφιστάµενα τέλµατα οι τιµές είναι 1203 mg/L για L/S = 0,1 L/kg και 1835 mg/kg σε 
L/S = 10 L/kg, τιµές που ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια. 
 

 
5.4.6 Αποτελέσµατα προσδιορισµού κυανιούχων – ∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα 
(Ολυµπιάδα) 

 
Ο προσδιορισµός των ολικών κυανιούχων στο στερεό δείγµα έδειξε ότι 

περιέχει 1,0 mg/kg ολικά κυανιούχα. Στους πίνακες 5.4.6.1 και 5.4.6.2 δίνονται τα 
αποτελέσµατα του προσδιορισµού των κυανιούχων στα εκπλύµατα των δοκιµών 
CEN/TS 14405 και ΕΝ 12457-02. 

Πίνακας 5.4.6.1 Κυανιούχα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα 
(Ολυµπιάδα)  

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L) 

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L)  

1 0,10 0,10 0,035 <0,030 <0,030 
2 0,10 0,20 <0,030 <0,030 <0,030 
3 0,30 0,50 <0,030 <0,030 <0,030 
4 0,50 1,00 <0,030 <0,030 <0,030 
5 1,00 2,00 <0,030 <0,030 <0,030 
6 3,00 5,00 <0,030 <0,030 <0,030 
7 5,00 10,00 <0,030 <0,030 <0,030 

 

Πίνακας 5.4.6.2 Κυανιούχα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Υφιστάµενα τέλµατα 
(Ολυµπιάδα)  

υποδείγµα 
ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L)  

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L) 

θειοκυανιούχα 
(mg/L) 

Α 0,035 <0,030 <0,030 0,20 
Β 0,030 <0,030 <0,030 0,20 
ΜΟ 0,033 <0,030 <0,030 0,20 

 
Η οδηγία 2003/33/ΕΚ δεν αναφέρει όρια για τα κυανιούχα οσον αφορά στην 

αποδοχή αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ : 
«σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» αναφέρεται ότι «η συγκέντρωση του 
διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των απορριµµάτων 
κατεργασίας από τη µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν υπερβαίνει τα 50 ppm 
από την 1η Μαΐου 2008, τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, τα 10 ppm από την 1η 
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Μαΐου 2018 και τα 10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια µετά την 1η 
Μαΐου 2008». ∆ιασπώµενα µε ασθενές οξύ κυανιούχα είναι τα wad κυανιούχα των 
οποίων η συγκέντρωση των εκπλυµάτων είναι πολύ µικρότερη των 50 ppm.  
 
5.4.7 ∆είγµα 09 Υφιστάµενα τέλµατα (Ολυµπιάδα)- Σύνοψη  
  
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 2:1 και µεγαλύτερος του 1:1, οπότε 
σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η 
δυνατότητα παραγωγής οξύτητας κρίνεται ¨ πιθανή¨. 
(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 10% Py σιδηροπυρίτης (FeS2), 
2% Sph σφαλερίτης (ZnS), 3% Ga γαληνίτης (PbS), Apy 4% αρσενοπυρίτης (FeAsS), 
36% Q χαλαζίας (SiO2), 3% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 6% Kf καλιούχος 
άστριος (KAlSi3O8), 16%  C ασβεστίτης (CaCO3), 6% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2),  
Rho 6% ροδοχρωσίτης (MnCO3), 5% M µίκα και 4% Ch κυρίως χλωρίτης. 

(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης, σε γενικές γραµµές συµβαδίζουν µε 
τα αντίστοιχα της ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις των ανιόντων και των µετάλλων στα 
κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζουν πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά 
κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι τα χλωριούχα 
ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, θειικά ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, 
Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 
θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η 
συγκέντρωση του As ικανοποιεί τα όρια απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Το pH 
κυµαίνεται στην περιοχή τιµών 7,85 – 7,42 και η αγωγηµότητα ελαττώνεται σταδιακά 
από τα 2240 στα 362 µS/cm. 

(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα, τα θειικά ιόντα (οδηγία 2003/33/ΕΚ για τα θειικά) και τα As, Ba, Cr, Cu, 
Μο,Ni, Pb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί 
για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η 
συγκεντρώση των ιόντων Cd (οριακά) και Sb είναι µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης 
αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων 
αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής.  
(vi) Τέλος η συγκέντρωση των κυανιούχων σε όλες τις µορφές βρέθηκαν 
χαµηλότερες από τα όρια των αδρανών 
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5.5. ∆είγµα 10 Στείρα (Ολυµπιάδα) 
5.5.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Στείρα 3Α (Ολυµπιάδα) 

 
Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 

ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 5.5.1   
 
Πίνακας 5.5.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Στείρα (Ολυµπιάδα) 
  
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ pH 
πολφού 

0,138 0,00 4,20 142,90 33,99 138,70 8,54 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
παραγωγής οξύτητας. 
 
 

5.5.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων - 
∆είγµα Στείρα (Ολυµπιάδα) 

 
Στον πίνακα 5.5.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 

στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.   
 
Πίνακας 5.5.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Στείρα (Ολυµπιάδα)  
 

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w  

Μn   
%w/w  

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w  

Α  0,01 <2 66 0,00 1,03 0,77 41 <5 0,08 0,05 0,05 83,40 
Β  0,01 <2 60 0,00 1,27 1,68 14 <5 0,04 0,05 0,03 75,78 
µέση 
τιµή 

0,01 <2 63 0,00 1,15 1,23 27 <5 0,06 0,05 0,04 79,59 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
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5.5.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος – ∆είγµα Στείρα (Ολυµπιάδα) 

 Στον πίνακα 5.5.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 

Πίνακας 5.5.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Στείρα (Ολυµπιάδα) 
 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
- - - - - 20 14 20 5 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
16 2 - - - 18 5 - 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2 
), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως 
chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 
 Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 20% Q χαλαζίας (SiO2), 14% Pl 
πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 20% Kf καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 5% Am 
αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 16% C ασβεστίτης (CaCO3), 
2% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 18% M µίκα και 5% Ch κυρίως χλωρίτης. 
 

5.5.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Στείρα (Ολυµπιάδα) 
 Στους πίνακες 5.5.4.1 και 5.5.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 5.5 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 

Πίνακας 5.5.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Στείρα 
(Ολυµπιάδα)  

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 7,41 1009 9,1 0,30 421 
2 0,10 0,20 7,45 600 5,1 0,30 169 
3 0,30 0,50 7,43 321 2,6 0,28 113 
4 0,50 1,00 7,57 160 1,8 0,25 42 
5 1,00 2,00 7,68 70,1 1,6 0,22 3 
6 3,00 5,00 7,71 43,5 1,2 0,18 1 
7 5,00 10,00 7,66 39,7 1,1 0,16 0 

 
αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 

εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 
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Πίνακας 5.5.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 ∆είγµα Στείρα  (Ολυµπιάδα)  

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,138 0,062 <0,002 0,005 0,024 0,124 <0,005 0,267 0,023 0,039 <0,020 0,0001 
0,2 0,136 0,031 <0,002 0,007 0,014 0,126 <0,005 0,202 0,040 0,025 <0,020 <0,0001 
0,5 0,118 0,022 <0,002 <0,005 <0,004 0,098 <0,005 0,164 0,054 0,008 <0,020 <0,0001 
1,0 0,163 0,011 <0,002 <0,005 <0,004 0,021 <0,005 0,080 0,016 0,015 <0,020 <0,0001 
2,0 0,119 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 0,030 0,043 <0,003 <0,020 <0,0001 
5,0 0,055 <0,010 <0,002 0,009 <0,004 <0,020 <0,005 0,051 0,029 0,017 <0,020 <0,0001 
10,0 0,050 <0,010 <0,002 0,007 <0,004 <0,020 <0,005 0,058 0,025 0,002 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 

 

∆ιάγραµµα 5.5 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Στείρα (Ολυµπιάδα)  

 

 
  
Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη 
της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές 
τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά 
ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Sb, Se, Zn, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση του As και του Pb είναι 
µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερη από τα όρια 
απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής. 
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5.5.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-04) - ∆είγµα Στείρα (Ολυµπιάδα)  
  

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 5.5.5.1 και 5.5.5.1 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-04 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 5.5.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 - ∆είγµα Στείρα (Ολυµπιάδα)  

 
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β 

pH 9,56 9,33 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

130 102 

 
 

Πίνακας 5.5.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-04 - ∆είγµα Στείρα (Ολυµπιάδα)  

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 2,8 4,7 3,7 37  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,19 0,19 0,19 1,9  10 150 500 
θειικά 28 35 32 320  1000  20000 50000 
 As 0,079 0,070 0,074 0,744  0,5 2 25 
Ba 0,019 0,021 0,020 0,198  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02   0,04 1 5 
Cr 0,022 0,022 0,022 0,218  0,5 10 70 
Cu 0,017 0,011 0,014 0,139  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb 0,030 0,038 0,034 0,340  0,5 10 50 
Sb 0,020 0,014 0,017 0,168  0,06 0,7 5 
Se 0,007 0,009 0,008 0,080  0,1 0,5 7 
Zn 0,053 0,050 0,052 0,518  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 
Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, 
Ni, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 
απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα ιόντα των 
µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb,Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη 
από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής 
αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των ιόντων των As και Sb είναι µεγαλύτερες 
από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερες από τα όρια απόθεσης 
των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής. 
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5.5.6 ∆είγµα 10 Στείρα (Ολυµπιάδα) - Σύνοψη  
 
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
παραγωγής οξύτητας. 
(ii)  Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 20% Q χαλαζίας (SiO2), 14% Pl 
πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 20% Kf καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 5% Am 
αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 16% C ασβεστίτης (CaCO3), 
2% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 18% M µίκα και 5% Ch κυρίως χλωρίτης. 

(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα 
κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά 
κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα 
ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, 
Mo, Ni, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί 
για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η 
συγκέντρωση του As και του Pb είναι µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών 
αποβλήτων αλλά µικρότερη από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων 
για τους χώρους υγειονοµικής ταφής. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,41 – 
7,71 και τιµή της αγωγιµότητας ελαττώνεται από 1009 στα 39,7 µS/cm.  
(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02) έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb,Sb, 
Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 
απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των 
ιόντων των As και Sb είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων 
αλλά µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους 
χώρους υγειονοµικής ταφής. 
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5.6. ∆είγµα 11 Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 
 
5.6.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 
ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 5.6.1   
 

Πίνακας 5.6.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ pH 
πολφού 

43,4 0,68 1334,9 0,00 0,00 -1334,9 4,66 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής 
οξύτητας κρίνεται ¨ δυνατή¨. Στην πραγµατικότητα έχει αρχίσει η παραγωγή 
οξύτητας. 
Η τιµή του NP = 0 δείχνει ότι το δείγµα έχει παράξει οξύτητα και έξουδετέρωσε τα 
υπάρχοντα τα αλκαλικά συστατικά και επιβεβαιώνεται από την τιµή του pH πολφού 
(=4,66). 
 

5.6.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων - 
∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

 
Στον πίνακα 5.6.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 

στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.   
 

Πίνακας 5.6.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη 
(Ολυµπιάδα) 

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w  

Μn   
%w/w  

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w  

Α  9,13 <2 62 0,08 35,94 0,11 25 <5 0,93 1,60 0,22 11,23 
Β  9,01 <2 54 0,08 35,04 0,10 37 <5 0,93 1,56 0,22 13,69 
µέση 
τιµή 

9,07 <2 58 0,08 35,49 0,10 31 <5 0,93 1,58 0,22 12,46 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
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5.6.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

 Στον πίνακα 5.6.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD. 

Πίνακας 5.6.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη 
(Ολυµπιάδα) 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
62 2 1 20 - 9 - - - 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
4 - - - - - - 2 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2 
), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως 
chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 
 Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 62% Py σιδηροπυρίτης (FeS2), 
2% Sph σφαλερίτης (ZnS), Ga 1%  γαληνίτης (PbS), 20% Apy αρσενοπυρίτης 
(FeAsS), 9% Q χαλαζίας (SiO2), 4% C ασβεστίτης (CaCO3), και 2% Gy γύψος 
(CaSO4·2H2O). 
 

5.6.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 
  

Στους πίνακες 5.6.4.1 και 5.6.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 5.6 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
 

Πίνακας 5.6.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 3,14 12920 34,6 0,14 12285 
2 0,10 0,20 3,08 10100 35,9 0,14 8154 
3 0,30 0,50 3,24 7960 38,2 0,10 6207 
4 0,50 1,00 3,38 6490 30,8 0,10 4206 
5 1,00 2,00 3,58 3950 24,1 0,00 3438 
6 3,00 5,00 4,39 1392 8,3 0,00 763 
7 5,00 10,00 6,76 1347 6,4 0,00 750 
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αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 

εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 

 

Πίνακας 5.6.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 3,957 <0,010 0,808 1,676 6,853 0,408 <0,005 8,483 <0,010 <0,003 344,8 <0,0001 
0,2 1,428 <0,010 0,573 1,229 4,582 0,309 <0,005 5,874 <0,010 <0,003 322,7 <0,0001 
0,5 1,609 <0,010 0,456 0,840 3,280 0,239 <0,005 4,114 <0,010 <0,003 308,6 <0,0001 
1,0 0,984 <0,010 0,343 0,654 2,545 0,268 <0,005 3,462 0,036 <0,003 289,9 <0,0001 
2,0 1,305 0,034 0,134 0,311 1,142 0,287 <0,005 1,515 0,015 <0,003 208,4 <0,0001 
5,0 0,418 0,012 0,013 0,023 0,068 0,086 <0,005 0,124 0,173 0,050 24,6 <0,0001 
10,0 1,348 <0,010 <0,002 0,034 <0,004 0,140 <0,005 <0,010 0,271 0,028 4,5 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 

 

∆ιάγραµµα 5.6 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

 
  

Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 
εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα 
και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Ni, Sb, Se, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από 
αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις και των Cr, Cu, Mo, είναι µεγαλύτερες από τα όρια 
απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη 
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επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής. Η συγκέντρωση των 
θειικών ιόντων, του Cd και του Pb, ικανοποιεί τα όρια απόθεσης επικίνδυνων 
αποβλήτων. Το As και ο Zn υπερβαίνουν και τα όρια απόθεσης για χώρους 
υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. 
 

5.6.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων, Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 
  

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 5.6.5.1 και 5.6.5.2 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 5.6.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

 

 
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β 

pH 5,09 4,58 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

3550 3530 

 

Πίνακας 5.6.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 14,7 11,2 12,9 129  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,1 0,1 0,1 1  10 150 500 
θειικά 142 152 147 1470  1000  20000 50000 
 As 0,258 0,311 0,285 2,9  0,5 2 25 
Ba <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  20 100 300 
Cd 0,879 0,876 0,877 8,8  0,04 1 5 
Cr 0,134 0,125 0,129 1,9  0,5 10 70 
Cu 1,594 1,636 1,615 16,2  2 50 100 
Mo 0,162 0,126 0,144 1,4  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb 2,215 2,360 2,287 22,9  0,5 10 50 
Sb 0,022 0,058 0,040 0,4  0,06 0,7 5 
Se 0,005 0,0075 0,006 0,06  0,1 0,5 7 
Zn 167,620 173,134 170,377 1703,8  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
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Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα Ba, Ni, Se, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και τα Cr, Cu, Mo, Sb 
ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων. To As και ο Pb ικανοποιούν τα όρια απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. 
Το Cd και ο Zn υπερβαίνουν και τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

 
5.6.6 Αποτελέσµατα προσδιορισµού κυανιούχων – ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

 
Ο προσδιορισµός των ολικών κυανιούχων στο στερεό δείγµα έδειξε ότι 

περιέχει 1,0 mg/kg ολικά κυανιούχα. Στους πίνακες 5.6.6.1 και 5.6.6.2 δίνονται τα 
αποτελέσµατα του προσδιορισµού των κυανιούχων στα εκπλύµατα των δοκιµών 
CEN/TS 14405 και ΕΝ 12457-02. 

 

Πίνακας 5.6.6.1 Κυανιούχα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L) 

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L)  

1 0,10 0,10 0,035 <0,030 <0,030 
2 0,10 0,20 <0,030 <0,030 <0,030 
3 0,30 0,50 <0,030 <0,030 <0,030 
4 0,50 1,00 <0,030 <0,030 <0,030 
5 1,00 2,00 <0,030 <0,030 <0,030 
6 3,00 5,00 <0,030 <0,030 <0,030 
7 5,00 10,00 <0,030 <0,030 <0,030 

 

Πίνακας 5.6.6.2 Κυανιούχα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Υφιστάµενοι σωροί 
αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) 

 

υποδείγµα 
ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L)  

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L) 

Α <0,030 <0,030 <0,030 
Β <0,030 <0,030 <0,030 
ΜΟ <0,030 <0,030 <0,030 

 
Η οδηγία 2003/33/ΕΚ δεν αναφέρει όρια για τα κυανιούχα οσον αφορά στην 

αποδοχή αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ : 
«σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» αναφέρεται ότι «η συγκέντρωση του 
διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των απορριµµάτων 
κατεργασίας από τη µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν υπερβαίνει τα 50 ppm 
από την 1η Μαΐου 2008, τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, τα 10 ppm από την 1η 
Μαΐου 2018 και τα 10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια µετά την 1η 
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Μαΐου 2008». ∆ιασπώµενα µε ασθενές οξύ κυανιούχα είναι τα wad κυανιούχα των 
οποίων η συγκέντρωση των εκπλυµάτων είναι πολύ µικρότερη των 50 ppm.  
 
5.6.7 ∆είγµα 11 Υφιστάµενοι σωροί αρσενοπυρίτη (Ολυµπιάδα) - Σύνοψη  
 
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής 
οξύτητας κρίνεται ¨ δυνατή¨. Σύµφωνα µε την τιµή του pH πολφού η διαδικασία 
παραγωγής οξύτητας είναι σε εξέλιξη.  
(ii)  Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 62% Py σιδηροπυρίτης (FeS2), 
2% Sph σφαλερίτης (ZnS), Ga 1%  γαληνίτης (PbS), 20% Apy αρσενοπυρίτης 
(FeAsS), 9% Q χαλαζίας (SiO2), 4% C ασβεστίτης (CaCO3), και 2% Gy γύψος 
(CaSO4·2H2O).  
(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης, σε γενικές γραµµές, συµβαδίζουν µε 
τα αντίστοιχα της ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 
µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και 
των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα 
αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των 
αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί 
δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Ni, 
Sb, Se, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 
απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις και 
των Cr, Cu, Mo, είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά 
µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους 
υγειονοµικής ταφής. Η συγκέντρωση των θειικών ιόντων, του Cd και του Pb, 
ικανοποιεί τα όρια απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Το As και ο Zn υπερβαίνουν 
και τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. Η 
τιµή του pH ιδιαίτερα στο πρώτο κλάσµα είµαι στην όξινη περιοχή ξεκινόντας από 
την τιµή 3,14 µέχρι 6,76. Η αγωγιµότητα ελαττώνεται σχετικά µε αργό ρυθµό από 
12920 στα 1347 µS/cm.  

(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα Ba, Ni, Se, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 
θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα 
θειικά ιόντα και τα Cr, Cu, Mo, Sb ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους 
υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. To As και ο Pb ικανοποιούν τα όρια 
απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Το Cd και ο Zn υπερβαίνουν και τα όρια 
απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα των δοκιµών δείχνουν ότι επιβάλλεται η 
απαλλαγή της περιοχής από το συγκεκριµένο υλικό µε κάποιον αποδεκτό 
επιστηµονικά τρόπο. 
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5.7 Αποτελέσµατα δοκιµών σε µονόλιθους: Ολυµπιάδα  Μονόλιθος 6 
 
 
Τα χαρακτηριστικά του µονολίθου είναι τα παρακάτω    
 
διάµετρος (cm) ύψος (cm) αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου 
10,0 10,0 3,8217 
  
 Στους πίνακες 5.7.1 και 5.7.2 δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της 
δοκιµής  ΝΕΝ 7375  
  
Πίνακας 5.7.1 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Μονόλιθος 6 
 

α/α 
χρόνος 
(ηµέρες) 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
mg/L 

F- ανά 
κλάσµα    
mg/L 

1 0,25 10,93 272 0,940 1,16 <0,10 
2 1 11,02 346 0,820 0,67 <0,10 
3 2,25 11,10 295 1,180 1,56 <0,10 
4 4 11,20 317 1,640 1,01 <0,10 
5 9 11,24 479 2,360 1,84 <0,10 
6 16 11,37 446 1,420 1,95 <0,10 
7 36 11,24 412 1,300 2,05 <0,10 
8 64 10,91 244 1,760 3,98 <0,10 
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Πίνακας 5.7.2 Αποτελέσµατα δοκιµής ΝΕΝ 7375 : Ολυµπιάδα  Μονόλιθος 6  
 
 
 

α/α 
As      
mg/L 

Ba      
mg/L 

Cd    
mg/L 

Cr      
mg/L 

Cu       
mg/L 

Mo   
mg/L 

Ni    
mg/L 

Pb   
mg/L 

Sb    
mg/L 

Se    
mg/L 

Zn  
mg/L 

Hg  
µg/L 

1 0,043 <0,010 <0,002 <0,005 0,002 <0,020 <0,005 0,016 0,019 <0,003 <0,020 <0,1 

2 0,025 <0,010 <0,002 0,008 0,009 0,027 <0,005 <0,010 0,018 0,008 0,037 <0,1 

3 0,072 <0,010 <0,002 <0,005 0,010 <0,020 <0,005 0,014 0,015 0,004 0,021 <0,1 

4 <0,002 <0,010 <0,002 <0,005 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 0,019 0,004 <0,020 <0,1 

5 <0,002 <0,010 <0,002 0,009 0,005 0,020 <0,005 0,015 0,010 <0,003 <0,020 <0,1 

6 <0,002 <0,010 <0,002 <0,005 0,010 <0,020 <0,005 0,017 <0,010 0,008 0,029 <0,1 

7 <0,002 <0,010 <0,002 <0,005 0,008 <0,020 <0,005 0,013 <0,010 0,012 0,031 <0,1 

8 0,085 <0,010 <0,002 <0,005 0,009 <0,020 <0,005 0,012 <0,010 <0,003 0,022 <0,1 
 

Η εκτίµηση τυχόν διαλυτοποίησης της µήτρας του υλικού γίνεται µε τη 
χρησιµοποίηση των παρακάτω κριτήριων: 
Κριτήριο 1 

( ) ( )8787 5.278,11
87 10105.1 −− −−

− ++×>
pHpHp

V

V
S   

Κριτήριο 2 

6587 2 −− ×> SS  
όπου: 
S7-8:  Μέση τιµή αγωγιµότητας των σταδίων 7 και 8 
VP:  Όγκος εκχυλιστικού µέσου (L) 
V:  Όγκος δοκιµίου (L) 
pH7-8:  Μέση τιµή pH των σταδίων 7 και 8 
S5-6:  Μέση τιµή αγωγιµότητας των σταδίων 5 και 6 
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Με βάση την αναλογία όγκου νερού/µονόλιθου και τις µέσες τιµές της 

αγωγιµότητας και του pH των σταδίων 5-6 και 7-8 υπολογίζεται ότι  

87−S  = 0,33  

S5-6 = 0,46 ⇒  652 −× S  = 0,92 

( ) ( )8787 5.278,11 10105.1 −− −−
++×

pHpHp

V

V
 = 5,93 

Σύµφωνα µε τις τιµές αυτές δεν ισχύει κανένα από τα δύο κριτήρια, οπότε 
προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν διαλυτοποιείται η µήτρα του µονόλιθου.  
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6. Αποτελέσµατα µετρήσεων περιοχής Σκουριές και 
συζήτηση 
 

6.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού υγρασίας των αεροξηραµένων 
δειγµάτων 

Στον πίνακα 6.1 δίνεται η υγρασία των αεροξηραµένων δειγµάτων σε % w/w. 

 

Πίνακας 6.1 Υγρασία των αεροξηραµένων δειγµάτων σε % w/w.  

δείγµα προέλευση χαρακτηρισµός 
υγρασία 
% 

λόγος 
ξηρού 
/αρχικό 

12 Σκουριές µετάλλευµα   0,290 0,997 

13 Σκουριές στείρα 0,900 0,991 

14 Σκουριές 
σύνθετο δείγµα τελµάτων 
πορφύρη – σχιστόλιθου 

0,410 0,996 

 
6.2. ∆είγµα 12 Μετάλλευµα (Σκουριές) 
 
6.2.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Μετάλλευµα (Σκουριές) 

 
Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 

ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 6.2.1   
 
Πίνακας 6.2.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Μετάλλευµα (Σκουριές)  
 
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 
pH 
πολφού 

0,84 0,00 26,16 7,90 0,30 -18,26 7,16 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής 
οξύτητας κρίνεται ¨ δυνατή¨. 
 

6.2.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων- 
∆είγµα Μετάλλευµα (Σκουριές) 

Στον πίνακα 6.2.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 
στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.  
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Πίνακας 6.2.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Μετάλλευµα (Σκουριές)  

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 0,03 <2 211 0,60 5,97 1,11 <20 89 0,03 0,01 - 81,14 
Β 0,01 <2 190 0,63 6,16 1,00 23 78 0,02 0,01 - 81,58 
µέση 
τιµή 

0,02 <2 201 0,62 6,07 1,06  83 0,03 0,01 - 81,36 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
 

6.2.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Μετάλλευµα (Σκουριές) 

 Στον πίνακα 6.2.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 

Πίνακας 6.2.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Μετάλλευµα (Σκουριές) 
 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
2 - - - - 40 4 6 3 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
3 - - - - 38 4 - 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank Ankerite (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2), 
Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως 
chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 
 
Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 2 % σιδηροπυρίτης, 40% Q χαλαζίας 
(SiO2), 4% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 6% Kf καλιούχος άστριος 
(KAlSi 3O8), 3% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% C 
ασβεστίτης (CaCO3), 38% M µίκα και 4% Ch κυρίως χλωρίτης. 

 

6.2.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Μετάλλευµα (Σκουριές) 

 
 Στους πίνακες 6.2.4.1 και 6.2.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 6.2 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
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Πίνακας 6.2.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Μετάλλευµα 
(Σκουριές)  

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S pH 

αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- 

ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 8,27 5130 58,6 0,30 3438 
2 0,10 0,20 8,12 4010 28,8 0,30 2664 
3 0,30 0,50 7,96 2540 16,7 0,30 1422 
4 0,50 1,00 7,40 1292 4,2 0,30 621 
5 1,00 2,00 7,33 484 3,3 0,33 197 
6 3,00 5,00 7,47 170 2,6 0,28 66 
7 5,00 10,00 7,53 101 2,7 0,21 33 

 
αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 

εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 

 
 
 

Πίνακας 6.2.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Μετάλλευµα 
(Σκουριές)  

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 0,018 0,018 0,018 0,059 0,426 <0,020 2,301 0,020 <0,010 0,148 0,980 <0,0001 
0,2 0,009 0,010 0,024 0,015 0,344 <0,020 1,270 0,028 0,016 0,067 3,381 <0,0001 
0,5 0,006 0,024 0,015 0,031 0,367 <0,020 0,631 0,050 <0,010 0,026 2,808 <0,0001 
1,0 0,005 0,019 0,006 0,033 0,716 <0,020 0,215 0,015 <0,010 0,015 1,184 <0,0001 
2,0 0,012 0,027 <0,002 0,039 0,665 <0,020 0,046 0,016 <0,010 <0,003 0,306 <0,0001 
5,0 0,005 0,023 <0,002 0,041 0,336 <0,020 0,009 0,072 <0,010 <0,003 0,000 <0,0001 
10,0 0,006 0,047 <0,002 0,054 0,456 <0,020 <0,005 0,042 <0,010 <0,003 0,000 <0,0001 

 
 

οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 
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∆ιάγραµµα 6.2 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Μετάλλευµα (Σκουριές)  

 

 
  

Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 
εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα 
και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Μο, Cd, Cr, Cu, Pb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των θειικών ιόντων και του Ni είναι 
µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερες από τα 
όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής 
 
 

6.2.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Μετάλλευµα (Σκουριές) 

 
 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 6.2.5.1 και 6.2.5.1 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 6.2.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Μετάλλευµα 
(Σκουριές)  

 

 
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β 

pH 7,14 6,4 
αγωγιµότητα 
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515 440 
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Πίνακας 6.2.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Μετάλλευµα 
(Σκουριές)  

 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 4,5 8,5 6,5 65  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,22 0,22 0,22 2,2  10 150 500 
θειικά 199 222 211 2110  1000  20000 50000 
 As 0,034 0,041 0,038 0,376  0,5 2 25 
Ba 0,032 0,033 0,033 0,325  20 100 300 
Cd 0,006 0,002 0,004 0,038  0,04 1 5 
Cr 0,029 0,031 0,030 0,299  0,5 10 70 
Cu 2,363 2,184 2,273 22,734  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni 0,226 0,238 0,232 2,321  0,4 10 40 
Pb 0,014 0,012 0,013 0,128  0,5 10 50 
Sb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,06 0,7 5 
Se 0,004 0,005 0,005 0,045  0,1 0,5 7 
Zn 0,803 0,776 0,790 7,897  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Μο, Pb, Sb, 
Se, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση 
σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και τα ιόντα 
των Ni, Cu, Ni, και Zn, ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής 
ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων.  
 
6.2.6 ∆είγµα 12 Μετάλλευµα (Σκουριές) - Σύνοψη  
 
 (i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η δυνατότητα παραγωγής 
οξύτητας κρίνεται ¨ δυνατή¨. 
(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 2 % σιδηροπυρίτης, 40% Q 
χαλαζίας (SiO2), 4% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 6% Kf καλιούχος άστριος 
(KAlSi 3O8), 3% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 3% C 
ασβεστίτης (CaCO3), 38% M µίκα και 4% Ch κυρίως χλωρίτης. 

(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης, σε γενικές γραµµές, συµβαδίζουν µε 
τα αντίστοιχα της ορυκτολογικής. 
 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα 
κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά 
κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι η 
συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 
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εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Μο, Cd, Cr, Cu, Pb, Se, Zn, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των θειικών ιόντων και 
του Ni είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά 
µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους 
υγειονοµικής ταφής. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή των 7,30 – 8,27. Η τιµή 
της αγωγιµότητας ελαττώνεται από 5130 στα 101 µS.  
(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Μο, Pb, Sb, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή 
που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και τα ιόντα των Ni, Cu, Ni, Se και Zn, ικανοποιούν τα 
όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. 
 



 103 

6.3. ∆είγµα 13 Στείρα (Σκουριές) 
 
6.3.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού - 
∆είγµα Στείρα (Σκουριές) 

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 
ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 6.3.1   
 
Πίνακας 6.3.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Στείρα (Σκουριές)  
 
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ pH 
πολφού 

0,472 0,00 14,65 19,90 1,36 5,25 7,72 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 2:1 και µεγαλύτερος του 1:1, οπότε 

σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η 
δυνατότητα παραγωγής οξύτητας κρίνεται «πιθανή». 
 

6.3.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων- 
∆είγµα Στείρα (Σκουριές) 

 
Στον πίνακα 6.3.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 

στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.  
  

Πίνακας 6.3.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Στείρα (Σκουριές)  

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 0,01 <2 508 0,19 3,48 3,03 56 369 0,03 0,01 0,04 75,68 
Β 0,00 <2 533 0,18 3,73 3,28 37 387 0,03 0,23 0,02 73,74 
µέση 
τιµή 

0,00 <2 520 0,18 3,60 3,15 47 378 0,03 0,12 0,03 74,71 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
 

6.3.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Στείρα (Σκουριές) 

 Στον πίνακα 6.3.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 

 



 104 

Πίνακας 6.3.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα Στείρα (Σκουριές) 
 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
- - - - - 19 3 - 6 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
- - - - - 58 14 - 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank Ankerite (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2), 
Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως 
chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 19% Q χαλαζίας (SiO2), 3% Pl 
πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 6% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 58% M µίκα και 14% Ch κυρίως χλωρίτης. 
 

6.3.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 
(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Στείρα (Σκουριές) 

 
 Στους πίνακες 6.3.4.1 και 6.3.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 6.3 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
 

Πίνακας 6.3.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Στείρα (Σκουριές)  

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 7,84 3810 39,0 0,50 2457 
2 0,10 0,20 7,33 1954 17,9 0,54 1087 
3 0,30 0,50 8,17 1282 10,9 0,74 563 
4 0,50 1,00 7,77 872 6,1 0,56 356 
5 1,00 2,00 7,85 364 2,6 0,54 124 
6 3,00 5,00 7,84 270 2,1 0,47 89 
7 5,00 10,00 7,86 137 1,8 0,41 34 

 
 

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 
εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 
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Πίνακας 6.3.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Στείρα (Σκουριές)  

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 <0,003   0,062 0,013 0,018 0.550 0,090 <0,005 0,077 0,022 0,031 1,013 <0,0001 
0,2 <0,003   0,021 <0,002 <0,005 0,088 0,079 <0,005 0,030 <0,010 0,030 0,535 <0,0001 
0,5 <0,003   0,037 <0,002 0,006 0,018 0,061 <0,005 0,056 <0,010 0,041 0,196 <0,0001 
1,0 <0,003   0,041 <0,002 <0,005 0,030 0,095 <0,005 <0,010 <0,010 0,076 0,220 <0,0001 
2,0 <0,003   0,041 <0,002 0,024 0,006 0,045 <0,005 0,041 <0,010 0,022 <0,020 <0,0001 
5,0 <0,003   0,031 <0,002 0,021 <0,004 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 0,013 <0,020 <0,0001 
10,0 <0,003   0,012 <0,002 0,014 <0,004 0,020 <0,005 0,052 <0,010 0,004 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 

 

∆ιάγραµµα 6.3 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Στείρα (Σκουριές)  

 

 
  

Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 
εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα 
και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu,Ni, Pb, Μο, Sb, Se, Zn, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση των θειικών ιόντων είναι 
µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά κατά πολύ µικρότερη 
από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής 
ταφής.  
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6.3.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 
waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Στείρα (Σκουριές) 

 
 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 6.3.5.1 και 6.3.5.1 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 6.3.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Στείρα (Σκουριές)  

 

  
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β  

pH 9,31 8,58 
αγωγιµότητα 
µS/cm 

515 440 

 
 

Πίνακας 6.3.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Στείρα (Σκουριές)  

 

     
 

όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 1,8 6,7 4,2 42  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,56 0,56 0,56 5,6  10 150 500 
θειικά 107 115 111 1110  1000  20000 50000 
 As 0,014 0,010 0,012 0,122  0,5 2 25 
Ba 0,026 0,031 0,028 0,284  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr 0,028 0,026 0,027 0,268  0,5 10 70 
Cu 0,158 0,135 0,147 1,466  2 50 100 
Mo 0,035 0,041 0,038 0,381  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb 0,046 0,048 0,047 0,474  0,5 10 50 
Sb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,06 0,7 5 
Se 0,005 0,007 0,006 0,06  0,1 0,5 7 
Zn <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, 
Pb, Sb, Se, Zn και Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για 
την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα  
ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 
αποβλήτων.  
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6.3.6 ∆είγµα 13 Στείρα (Σκουριές)- Σύνοψη  

 
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 2:1 και µεγαλύτερος του 1:1, οπότε 
σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η 
δυνατότητα παραγωγής οξύτητας κρίνεται «πιθανή». 
(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 19% Q χαλαζίας (SiO2), 3% Pl 
πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 6% Am αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης 
Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 58% M µίκα και 14% Ch κυρίως χλωρίτης. 

(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης, σε γενικές γραµµές συµβαδίζουν µε 
τα αντίστοιχα της ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα 
κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά 
κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι η 
συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 
εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα 
και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu,Ni, Pb, Μο, Sb, Se, Zn, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Η συγκέντρωση των θειικών ιόντων είναι 
µεγαλύτερη από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά κατά πολύ µικρότερη 
από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής 
ταφής. Η τιµή του pH αρχικά αυξάνει και κατόπιν ελαττώνεται, κυµαίνεται στην 
περιοχή τιµών 7,33 – 8,17. Η τιµή της αγωγιµότητας ελαττώνεται σχετικά µε αργό 
ρυθµό από 3910 στα 137 µS/cm.  
(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn και Hg έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα  ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για 
χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων. 
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6.4. ∆είγµα 14 Σύνθετο δείγµα τελµάτων πορφύρη – σχιστόλιθου 
(Σκουριές) 
 
 

6.4.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού οξύτητας  (Acid Potential AP)  
και  ∆υναµικού εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH πολφού 
- ∆είγµα Σύνθετο δείγµα τελµάτων (Σκουριές) 

 
Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται 

ως kg CaCO3 /ton και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization 
Potential(NNP) υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε 
kgCaCO3/ton. Τα αποτελέσµατα καθώς και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 6.4.1   

 
 
Πίνακας 6.4.1 ∆υναµικό παραγωγής οξύτητας - ∆είγµα Σύνθετο δείγµα τελµάτων 
(Σκουριές)  
 
ολικό 
θείο    
% w/w 

θείο ως 
θειικά   
% w/w 

AP ΝΡ ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ 
pH 
πολφού 

0,114 0,00 3,47 12,40 3,57 8,93 8,15 

 
Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 4:1 και µεγαλύτερος του 2:1, οπότε 

σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η 
δυνατότητα παραγωγής οξύτητας κρίνεται ¨ µικρή¨. 
 

6.4.2 Αποτελέσµατα ∆ιαλυτοποίησης δείγµατος και προσδιορισµού µετάλλων- 
∆είγµα Σύνθετο δείγµα τελµάτων (Σκουριές) 

 
Στον πίνακα 6.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των 

στερεών δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.  
  

Πίνακας 6.4.2 Χηµική ανάλυση - ∆είγµα Σύνθετο δείγµα τελµάτων (Σκουριές)  
 

 

As 
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 0,00 <2 340 0,07 5,48 1,92 <20 144 0,02 0,02 0,03 79,07 
Β 0,01 <2 333 0,08 5,40 1,94 26 160 0,03 0,01 0,02 80,93 
µέση 
τιµή 

0,00 <2 337 0,08 5,44 1,93 0 152 0,03 0,01 0,03 80,00 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 

Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης 
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6.4.3 Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα “Σύνθετο δείγµα τελµάτων” 
(Σκουριές) 

 

 Στον πίνακα 6.4.3 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος 
σύµφωνα µε τη µέθοδο XRD 

Πίνακας 6.4.3 Ορυκτολογική σύσταση - ∆είγµα “Σύνθετο δείγµα τελµάτων” 
(Σκουριές) 
Py Sph Ga Apy Ag Q Pl Kf Am 
- - - - - 26 6 2 8 
C D Sd Ank Rho M Ch Gy σύνολο 
- - - - - 55 3 - 100% 

 
Όπου Py: Pyrite σιδηροπυρίτης (FeS2), Sph: Sphalerite σφαλερίτης (ZnS), Ga: Galena 
γαληνίτης (PbS), Apy: Arsenopyrite αρσενοπυρίτης (FeAsS), Ag: Anglesite αγγλεσίτης 
(PbSO4), Q: Quartz χαλαζίας (SiO2), Pl: Plagioclase πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), Kf: 
Potassium feldspar καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), Am: Amphibole αµφίβολος (κυρίως 
tremolite,τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), C: Calcite ασβεστίτης (CaCO3), D: Dolomite 
δολοµίτης (CaMg(CO3)2), Sd: Siderite σιδηρίτης (FeCO3), Ank: Ankerite 
(Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2), Rho: Rhodochrosite ροδοχρωσίτης (MnCO3), M: Micas µίκα 
µαρµαρυγίας, Ch: κυρίως chlorite χλωρίτης, Gy: Gypsum γύψος (CaSO4·2H2O) 

 
Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 26% Q χαλαζίας (SiO2), 6% Pl 

πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 2% Kf καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 8% Am 
αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 55% M µίκα και 3% Ch κυρίως 
χλωρίτης. 
 
 

6.4.4 Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation 
Test (CEN/TS 14405) - ∆είγµα Σύνθετο δείγµα τελµάτων (Σκουριές) 

 
 Στους πίνακες 6.4.4.1 και 6.4.4.2 δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής 
CEN/TS 14405 ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S 
= 0,1 L/kg) που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ 
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής 
των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 
 Στο διάγραµµα 6.4 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 
χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
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Πίνακας 6.4.4.1 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405 - ∆είγµα Σύνθετο δείγµα 
τελµάτων (Σκουριές)  

 

α/α κλάσµα 
αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

F- ανά 
κλάσµα    
(mg/L) 

SO4
2- ανά 

κλάσµα    
(mg/L) 

1 0,10 0,10 7,79 1382 6,9 1,80 679 
2 0,10 0,20 7,56 759 2,4 1,08 276 
3 0,30 0,50 7,73 608 1,8 1,02 246 
4 0,50 1,00 7,70 422 1,4 0,90 163 
5 1,00 2,00 8,05 338 1,0 1,10 110 
6 3,00 5,00 8,16 82 0,7 0,62 7 
7 5,00 10,00 7,95 60 0,2 0,47 2 

 
 

αδρανή 460 2,5 1500 σοριακές τιµές σε mg/L του πρώτου 
εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 
 επικίνδυνα 15000 120 17000 

 

Πίνακας 6.4.4.2 Αποτελέσµατα δοκιµής CEN/TS 14405  ∆είγµα Σύνθετο δείγµα 
τελµάτων (Σκουριές)  

 

L/S As   
(mg/L) 

Ba       
(mg/L) 

Cd   
(mg/L) 

Cr   
(mg/L) 

Cu   
(mg/L) 

Mo    
(mg/L) 

Ni   
(mg/L) 

Pb   
(mg/L) 

Sb   
(mg/L) 

Se   
(mg/L) 

Zn   
(mg/L) 

Hg   
(mg/L) 

0,1 <0,003   0,026 <0,002 0,059 0,032 0,181 <0,005 0,024 <0,010 0,023 <0,020 <0,0001 
0,2 <0,003   0,016 <0,002 0,052 0,022 0,061 <0,005 0,046 <0,010 0,010 <0,020 <0,0001 
0,5 <0,003   0,024 <0,002 0,043 0,009 0,036 <0,005 <0,010 <0,010 0,007 <0,020 <0,0001 
1,0 <0,003   0,019 <0,002 0,047 0,005 0,031 <0,005 0,018 <0,010 0,008 <0,020 <0,0001 
2,0 <0,003   0,082 <0,002 0,049 <0,004 0,021 <0,005 0,029 <0,010 <0,003 <0,020 <0,0001 
5,0 <0,003   0,031 <0,002 0,046 0,011 <0,020 <0,005 0,009 <0,010 <0,003 <0,020 <0,0001 
10,0 <0,003   0,017 <0,002 0,049 0,012 <0,020 <0,005 <0,010 <0,010 <0,003 <0,020 <0,0001 

 
οριακές τιµές σε mg/L του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 L/kg) 

αδρανή 0,06 4 0,02 0,1 0,6 0,2 0,12 0,15 0,1 0,04 1,2 0,002 
µη 
επικίνδυνα 

0,3 20 0,3 2,5 30 3,5 3 3 0,15 0,2 15 0,03 

επικίνδυνα 3 60 1,7 15 60 10 12 15 1 3 60 0,3 

 



 111 

∆ιάγραµµα 6.4 pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 14405 - 
∆είγµα Σύνθετο δείγµα τελµάτων (Σκουριές)  

 
  

Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 
εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι όλα τα ιόντα έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. 
 

6.4.5 Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of 
granular waste materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Σύνθετο 
δείγµα τελµάτων (Σκουριές) 

 
 Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 
χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στους πίνακες 6.4.5.1 και 6.4.5.1 δίνονται 
τα αποτελέσµατα της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των αποτελεσµάτων στο 
στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε τη δοκιµή 
αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1.  
 

Πίνακας 6.4.5.1 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Σύνθετο δείγµα 
τελµάτων (Σκουριές)  

 

  
υποδείγµα 
Α 

υποδείγµα 
Β  

pH 9,47 8,78 
αγωγιµότητα 
µS/cm 218 182 

 
 

Πίνακας 6.4.5.2 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Σύνθετο δείγµα 
τελµάτων (Σκουριές)  

pH - αγωγιµότητα

5 
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όρια για χώρους υγειονοµικής 
ταφής (mg/kg) 

  
υποδείγµα 
Α (mg/L) 

υποδείγµα 
(Β mg/L) 

µέσος 
όρος 
(mg/L) 

µέση τιµή 
στο στερεό 
(mg/kg) 

 
αδρανή 

µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα 

χλωριούχα 1,8 7,1 4,4 44  800  15000 25000 
φθοριούχα 0,56 0,56 0,56 5,6  10 150 500 
θειικά 62 67 64 640  1000  20000 50000 
 As <0,003 <0,003 <0,003 <0,03  0,5 2 25 
Ba 0,010 0,011 0,010 0,104  20 100 300 
Cd <0,002 <0,002 <0,002 <0,02  0,04 1 5 
Cr 0,035 0,034 0,035 0,347  0,5 10 70 
Cu 0,079 0,064 0,072 0,718  2 50 100 
Mo <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  0,5 10 30 
Ni <0,005 <0,005 <0,005 <0,05  0,4 10 40 
Pb 0,025 0,023 0,024 0,239  0,5 10 50 
Sb <0,010 <0,010 <0,010 <0,10  0,06 0,7 5 
Se 0,008 0,009 0,0085 0,085  0,1 0,5 7 
Zn <0,020 <0,020 <0,020 <0,20  4 50 200 
Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001  0,01 0,2 2 
 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα τα θειικά ιόντα και τα As, Ba, Cd, 
Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 
θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  

 
6.4.6 ∆είγµα 14 Σύνθετο δείγµα τελµάτων πορφύρη – σχιστόλιθου  
(Σκουριές) - Σύνοψη  

 
(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 4:1 και µεγαλύτερος του 2:1, οπότε 
σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας η 
δυνατότητα παραγωγής οξύτητας κρίνεται ¨ µικρή¨. 
(ii)  Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 26% Q χαλαζίας (SiO2), 6% Pl 
πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 2% Kf καλιούχος άστριος (KAlSi3O8), 8% Am 
αµφίβολος (κυρίως τρεµολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2), 55% M µίκα και 3% Ch κυρίως 
χλωρίτης. 

(iii) Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης συνάδουν µε τα αντίστοιχα της 
ορυκτολογικής. 
(iv) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα 
κλάσµατα εκπλυµάτων παρουσιάζει πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά 
κλάσµατα κατά την εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
κλάσµατος L/S 0,1 µε τις οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι η 
συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 
παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 
εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 
οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι όλα τα ιόντα έχουν συγκέντρωση 
µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής 
ταφής αδρανών αποβλήτων. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή τιµών 7,56 – 
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8,16.  Η τιµή της αγωγιµότητας ελαττώνεται σχετικά µε αργό ρυθµό τείνοντας από 
1382 στα 60 µS/cm 

 (v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges (EN 12457-02)  έδειξε ότι τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα 
ιόντα τα θειικά ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Μο, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Hg έχουν 
συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Φωτογραφίες διατάξεων και δοκιµίων 
 
 
 
 
∆ιάταξη για τη δοκιµή εκπλυσιµότητας µονολίθων ΝΕΝ 7375. 
 
 
∆οκίµια µονολίθων για δοκιµή εκπλυσιµότητας ΝΕΝ 7375 και 
ωρίµανσης. 
 
 
 
∆οκίµια µονολίθων για τη διαδικασία ωρίµανσης σε θάλαµο σταθερών 
συνθηκών. 
 
 
 
Συστοιχία διατάξεων για την απόσταξη κυανιούχων ιόντων. 
 
 
 
Συστοιχία στηλών για τις δοκιµές εκπλυσιµότητας µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405). 
 
 
 
Συστοιχία στηλών για τις δοκιµές εκπλυσιµότητας µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405), για κοκκώδη υλικά (<10 mm, πίσω στήλη και <4 mm 
µπροστινές στήλες). 
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∆ιάταξη για τη δοκιµή εκπλυσιµότητας µονολίθων ΝΕΝ 7375. 
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∆οκίµια µονολίθων (δοκιµή εκπλυσιµότητας ΝΕΝ 7375 και 
ωρίµανση). 
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∆οκίµια µονολίθων για τη διαδικασία ωρίµανσης σε θάλαµο 
σταθερών συνθηκών. 
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Συστοιχία διατάξεων για την απόσταξη κυανιούχων ιόντων. 
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Συστοιχία στηλών για τις δοκιµές εκπλυσιµότητας µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405) 
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Συστοιχία στηλών για τις δοκιµές εκπλυσιµότητας µε ανοδική ροή 
(CEN/TS 14405), για κοκκώδη υλικά (<10 mm, πίσω στήλη και <4 
mm µπροστινές στήλες) 
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1. Εισαγωγή 
Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ανέθεσε στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας 

το έργο “∆ειγµατοληψίες, δοκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού, χηµικές 

αναλύσεις και φυσικοχηµικές µετρήσεις σε µεταλλευτικά υλικά των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας” µε επιστηµονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Στράτη και η όλη 

διαχείριση του έργου γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ µε  Κωδικό Έργου 

84920. Οι δοκιµές και οι αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν έγιναν στο Εργαστήριο 

Αναλυτικής Χηµείας και ο ορυκτολογικός χαρακτηρισµός έγινε σε συνεργασία µε τον 

Τοµέα Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας και Κοιτασµατολογίας του Γεωλογικού 

Τµήµατος. 

 

1.1 Περιγραφή και προετοιµασία δειγµάτων 

Από τις µεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου που περιλαµβάνει το µεταλλείο 

Μαύρων Πετρών και τις συναφείς εγκαταστάσεις εµπλουτισµού ελήφθησαν πέντε 

δείγµατα που αντιπροσωπεύουν την παραγωγή του έτους 2009  µε σκοπό τον 

περιβαλλοντικό χαρακτηρισµό τους. Τα δείγµατα απλώθηκαν σε ειδικά δοχεία και 

αφέθηκαν σε σκοτεινό µέρος ώστε να υποστούν φυσική αεροξήρανση. Από αυτά 

λήφθηκαν αντιπροσωπευτικά δείγµατα µε τη διαδικασία των τεταρτηµόριων για την 

εκτέλεση των δοκιµών και των χηµικών αναλύσεων 

 

Πίνακας 1.1.-1 
∆είγµατα που µελετήθηκαν από την παραγωγή  

του έτους 2009 

α/α χαρακτηρισµός 
ποσότητα  

(kg) 

01 Μετάλλευµα Μαύρων Πετρών ~ 20 

02 Αδροµερές τέλµα ~ 20 

03 Κέικ φιλτρόπρεσσας ~ 20 

04 Στείρα εξόρυξης κλάσµα 3Α ~ 20 

05 Στείρα εξόρυξης σύντριµµα ~ 20 

 

1.2 Πρότυπες δοκιµές εκπλυσιµότητας σε κοκκώδη υλικά 

Στις χώρες της Ευρώπης έχουν αναπτυχθεί δοκιµές για να χαρακτηρισθούν και να 

εκτιµηθούν τα απόβλητα µε βάση τη συγκέντρωση των συστατικών τους που 

εκπλύνονται από τα απόβλητα. Η δηµιουργία οδηγιών και προτύπων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για το χαρακτηρισµό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των 
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παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιοµηχανίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν 

ορισµένες οδηγίες που καλύπτουν µερικούς τοµείς, ενώ για τους υπόλοιπους οι 

οδηγίες παραπέµπουν στη δηµιουργία κριτηρίων διαχείρισης και γενικότερα 

νοµοθεσίας από τα κράτη – µέλη. 

Προς το παρόν, η διαχείριση αυτών των παραπροϊόντων καλύπτεται από την οδηγία 

2006/21/ΕΚ «σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας 

και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ», όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στην 

ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 2076/τ. Β’/25.09.09). Στην 

νοµοθεσία αυτή δεν αναφέρονται όρια που να καθορίζουν τα κριτήρια απόθεσης των 

αποβλήτων για κάθε χώρο υγειονοµικής ταφής, εκτός από µία αναφορά στις 

κυανιούχες ενώσεις: «σε περίπτωση παρουσίας κυανίου σε λίµνη, ο φορέας 

εξασφαλίζει ότι η συγκέντρωση του διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου εντός της 

λίµνης περιορίζεται στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα µε τη χρησιµοποίηση των 

βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών και, οπωσδήποτε, στην περίπτωση εγκαταστάσεων 

που είχαν ήδη λάβει άδεια ή λειτουργούσαν ήδη κατά την 1η Μαΐου 2008, ότι η 

συγκέντρωση του διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των 

απορριµµάτων κατεργασίας από τη µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν 

υπερβαίνει τα 50 ppm από την 1η Μαΐου 2008, τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, τα 

10 ppm από την 1η Μαΐου 2018 και τα 10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες 

χορηγείται άδεια µετά την 1η Μαΐου 2008». 

∆εν υπάρχει εποµένως καθορισµένη διαδικασία ελέγχου για την απόθεση των 

παραπροϊόντων της εξορυκτικής βιοµηχανίας στους τόπους υγειονοµικής ταφής. 

Η εκπλυσιµότητα των µετάλλων και των ανιόντων που εξετάσθηκαν αξιολογήθηκε µε 

βάση την οδηγία 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών 

αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 

16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ» στην οποία αναφέρεται ότι «τα 

κριτήρια και οι διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτηµα της παρούσας 

απόφασης δεν εφαρµόζονται στα απόβλητα που προκύπτουν από την αναζήτηση, 

εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων και στα απόβλητα 

λατοµείων, όταν εναποτίθενται επιτόπου». Εποµένως, η αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων µε βάση την οδηγία 2003/33/ΕΚ είναι ενδεικτική. 

Ο χαρακτηρισµός των στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ,  

γίνεται µε βάση τον προσδιορισµό των διαφόρων συστατικών των διαλυµάτων της  

έκπλυσης των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν µε την εφαρµογή 

συγκεκριµένων µεθόδων έκπλυσης. Σκοπός της εφαρµογής των µεθόδων αυτών 
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είναι ο προσδιορισµός της εκπλυσιµότητας των διαφόρων συστατικών που 

περιέχονται στα στερεά απόβλητα για το χαρακτηρισµό των αποβλήτων και τη 

διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάθεσή τους σε έναν 

συγκεκριµένο χώρο απόθεσης. Οι προτεινόµενες από την οδηγία 2003/33/ΕΚ 

δοκιµές  έκπλυσης είναι οι EN 14405 (∆οκιµή εκπλυσιµότητας - ∆οκιµή ανοδικής 

διήθησης (δοκιµή ανοδικής διήθησης για ανόργανα συστατικά) και ΕΝ 12457 (∆οκιµή 

συµµόρφωσης για την έκπλυση κοκκωδών αποβλήτων υλικών και ιλύων). 

 

1.3 Πρόβλεψη δηµιουργίας όξινης απορροής 

Όξινη απορροή µεταλλείων (Acid mine drainage -AMD) είναι τα υγρά απόβλητα από 

µεταλλεία ή από παραπροϊόντα της εξορυκτικής βιοµηχανίας που προκύπτουν από 

την οξείδωση κυρίως θειούχων ενώσεων, που εκτίθενται στον αέρα και το νερό. Η 

όξινη απορροή µπορεί να δηµιουργήσει υγρά απόβλητα πολύ χαµηλού pH που να 

περιέχουν οξέα και άλλες επιβαρυντικές ουσίες σε συγκεντρώσεις πολύ µεγαλύτερες 

από τις επιτρεπτές σε ότι αφορά την ποιότητα του νερού. Όταν δηµιουργηθεί 

αποτελεί πλέον µια κατάσταση µη αντιστρεπτή και θεωρείται το χειρότερο περιβαλ-

λοντικό πρόβληµα στις βιοµηχανίες εξόρυξης θειούχων µεταλλευµάτων ρυπαίνοντας 

µεγάλες εκτάσεις εδαφών και επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

Η δυνατότητα παραγωγής οξύτητας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ο κύριος 

παράγοντας είναι οι αντιδράσεις οξείδωσης. ∆εύτερος κατά σειρά παράγοντας είναι η 

εξουδετέρωση του παραγόµενου οξέος µε την αντίδραση του µε άλλα ορυκτά. 

Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης και η διαχείριση του απόβλητου που επηρεάζει την 

τελική ισορροπία. 

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης της πρόβλεψης και σύµφωνα µε 

αυτούς οι δοκιµές διακρίνονται αντίστοιχα σε δύο κατηγορίες, στις στατικές και τις 

κινητικές. Οι στατικές δοκιµές έχουν σκοπό το χαρακτηρισµό του δείγµατος ως προς 

τη δυνατότητα να παράγει ή να εξουδετερώνει οξύτητα. Μειονέκτηµα τους είναι ότι 

θεωρείται πως τα ορυκτά αντιδρούν πλήρως χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 

µορφολογία και η κοκκοµετρική σύσταση.  

Από τις πλέον χρησιµοποιούµενες στατικές δοκιµές είναι η ονοµαζόµενη δοκιµή acid-

base accounting (ABA) και η δοκιµή pH πολφού. 
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2. Πειραµατική Μεθοδολογία  
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει περιληπτικά την πειραµατική µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε. 

 

2.1  ∆οκιµή ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test (CEN/TS 
14405)  

Ανήκει στην κατηγορία των δοκιµών Βασικού Χαρακτηρισµού (Basic Characterization 

Tests). Ο βασικός χαρακτηρισµός είναι το πρώτο βήµα της διαδικασίας αποδοχής και 

αποτελεί συνολικό χαρακτηρισµό των αποβλήτων, συγκεντρώνοντας όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή εναπόθεσή τους µακροπρόθεσµα. Ο 

βασικός χαρακτηρισµός είναι υποχρεωτικός για κάθε είδους απόβλητα. 

Σκοπός της δοκιµής αυτής είναι ο προσδιορισµός της εκπλυσιµότητας των διαφόρων 

συστατικών που περιέχονται σε ένα στερεό απόβλητο που έχει τοποθετηθεί σε µία 

κατακόρυφη στήλη µε τη διύλιση µέσα από το στερεό µε ανοδική ροή ενός υγρού 

µετά από τον κορεσµό της στήλης µε το υγρό για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η 

ροή του υγρού είναι σταθερή και συλλέγονται χωριστά κλάσµατα προκαθορισµένης 

αναλογίας L/S (λόγος του όγκου του συλλεγµένου υγρού L προς τη µάζα του στερεού 

S εκφρασµένη σε l εκχυλιστικού υγρού /kg  ξηρής ουσίας). 

Οι συνθήκες της δοκιµής αυτής προσεγγίζουν τη διαδικασία της έκπλυσης που 

συµβαίνει όταν νερό της βροχής ή άλλο υγρό διυλίζεται και διηθείται µέσα από ένα 

κοκκώδες υλικό. Τα πιο σηµαντικά είναι τα πρώτα κλάσµατα γιατί το µεγαλύτερο 

µέρος των συστατικών που εκπλύνονται εύκολα εκπλύνονται σε µεγάλο ποσοστό 

στα κλάσµατα από 0 l/kg µέχρι 1 l/kg ή 2 l/kg. Στα περισσότερα σενάρια 

µοντελοποίησης των πραγµατικών συνθηκών απαιτούνται πολλά χρόνια για να 

φθάσει ο λόγος L/S την τιµή 1 ή 2 l/kg. Στο σενάριο π.χ. απόβλητο πάχους 2 m 

πυκνότητας 1 t/m3 στο οποίο διηθείται νερό βροχής ύψους 200 mm/έτος φθάνει τους 

λόγους L/S 2 l/kg και 10 l/kg αντίστοιχα σε 20 και 100 χρόνια.  Σε σενάριο για 

απόβλητο πάχους 20 m ίδιας πυκνότητας και ίδιου ύψους βροχής ο χρόνος είναι 

αντίστοιχα 200 και 1000 χρόνια. 

Η δοκιµή έγινε σε στήλες από πολυµερές (plexiglass) διαµέτρου 5 ή 10 cm ανάλογα 

µε το µέγιστο µέγεθος των κόκκων του υλικού, 4 ή 10 mm αντίστοιχα. Το πάχος της 

στήλης του εξεταζόµενου υλικού είναι περίπου 30 cm. Στον πίνακα  2.1.δίνονται τα 

χαρακτηριστικά των στηλών των δειγµάτων που µελετήθηκαν. 
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Ως εκχυλιστικό µέσο για τη διύλιση µε ανοδική ροή χρησιµοποιήθηκε απιονισµένο 

νερό που διοχετεύτηκε στο υλικό µε ανοδική φορά, µε παροχή 12 ml/h ή 48 ml/h για 

στήλη διαµέτρου 5 και 10 cm αντίστοιχα.  

 
Πίνακας 2.1-1 

Χαρακτηριστικά των δειγµάτων στις στήλες (CEN/TS 14405) 
Χαρακτηρισµός 

δείγµατος 
Κοκκοµετρική 
σύσταση 

∆ιάµετρος 
στήλης (cm) 

Βάρος 
δείγµατος (g) 

Ύψος 
στήλης (cm) 

01 Μετάλλευµα  100%   <4mm 5 954,8 28,2 

02 Αδροµερές τέλµα 100%   <4mm 5 1122,0 26,3 

03 Κέικ φιλτρόπρεσσας 100%   <4mm 5 613,8 26,5 

04 Στείρα 3Α 95%     <10mm * 10 3778,8 27,5 

05 Στείρα σύντριµµα 95%     <10mm * 10 3209,5 28,0 

* Τα δείγµατα 04 Στείρα 3Α και 05 Στείρα σύντριµµα κοσκινίστηκαν µε κόσκινο 10 
mm. Τα κλάσµατα µε µέγεθος κόκκων >10 mm θραύσθηκαν σε σπαστήρα και αναµίχθηκαν µε 
τις υπόλοιπες ποσότητες. Το 95% της ποσότητας των νέων δειγµάτων είχε µέγεθος κόκκων 
<10 mm.   

Η διαδικασία εκτέλεσης περιλαµβάνει τα εξής στάδια: α) πλήρωση της στήλης µε το 

υλικό του δείγµατος β)  κορεσµό της στήλης µε απιονισµένο νερό και διατήρηση του 

συστήµατος σε συνθήκες κορεσµού για 3 ηµέρες ώστε να επιτευχθεί ισορροπία του 

συστήµατος γ) διέλευση απιονισµένου νερού µε ανοδική φορά και συλλογή των 

κλασµάτων της εκχύλισης που αντιστοιχούν σε 0,1 -  0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 και 5 

φορές του βάρους του στερεού, οπότε ο αθροιστικός λόγος L/S είναι αντίστοιχα 0,1 - 

0,2 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 5,0 και  10,0. Τα υγρά δείγµατα αναλύονται ως προς τα 

περιεχόµενα στοιχεία και παράλληλα µετριέται το pH και η αγωγιµότητα τους. 

Σηµειώνεται ότι η συγκέντρωση των ιόντων των στοιχείων As, Βa, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, ιόντων χλωρίου, φθορίου και θειικών του πρώτου 

εκπλύµατος της δοκιµής ανοδικής διήθησης σε L/S = 0,1 l/kg µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως ∆οκιµή Ελέγχου Συµµόρφωσης και να συγκριθεί µε τις οριακές 

τιµές που ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 

19ης ∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 

αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ» και να καθορισθεί ο τρόπος απόθεσης των 

απορριµµάτων. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων όπως προαναφέρθηκε είναι 

ενδεικτική. 
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2.2 ∆οκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 
κοκκώδους µορφής και ιλύων, Compliance test for leaching of 
granular waste materials and sludges (EN 12457) 

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02: ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια αναλογία 
υγρού προς στερεό (L/S) =10 l/kg για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω 
των 4 mm 

Ανήκει στην κατηγορία των δοκιµών Ελέγχου Συµµόρφωσης (Compliance tests). Οι 

δοκιµές συµµόρφωσης αυτής της κατηγορίας, εφόσον τα απόβλητα έχουν θεωρηθεί 

αποδεκτά µε γνώµονα το βασικό τους χαρακτηρισµό, χρησιµοποιούνται για να 

εξακριβωθεί κατά πόσον τα απόβλητα ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα κριτήρια 

αποδοχής.  

Η δοκιµή αυτή δίνει πληροφορίες για την έκπλυση σε ένα στάδιο των συστατικών 

(κατιόντων και ανιόντων) από κοκκώδη απόβλητα και τέλµατα µε αναλογία υγρού 

(εκφρασµένο σε l) προς στερεό δείγµα (εκφρασµένο σε kg) 10 l/kg και εφαρµόζεται 

σε δείγµατα των οποίων τουλάχιστον το 95% έχει µέγεθος κόκκων µικρότερο από 4 

mm. Η δοκιµή αυτή αναπτύχθηκε για την έρευνα κυρίως των ανόργανων συστατικών 

των αποβλήτων. 

Η δοκιµή εφαρµόστηκε στα δείγµατα 1, 2 και 3 των οποίων το 100 % της ποσότητας 

τους είχε µέγεθος κόκκων µικρότερο από 4 mm. Η δοκιµή περιλαµβάνει την 

προσβολή υλικού ισοδύναµου ξηρού βάρους 0,090 ± 0,005 kg επί 24 h µε ανακίνηση 

σε πλαστική φιάλη (HDPE, πολυαιθυλένιο) χωρητικότητας 1000 ml µε την 

απαιτούµενη ποσότητα απιονισµένου νερού (5<pH<7,5, αγωγιµότητα <0,5 mS/cm) 

ώστε ο τελικός λόγος υγρού / στερεό να ανέρχεται σε 10 l υγρού /kg στερεό. 

Θεωρείται ότι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα επέρχεται ισορροπία µεταξύ της υγρής 

και στερεάς φάσης.  

Μετά το τέλος της εκχύλισης η φιάλη αφήνεται σε ηρεµία µε το δείγµα για 15 ± 5 min 

για να επιτευχθεί καθίζηση των στερεών. Ακολουθεί διήθηση υπό κενό του συνολικού 

δείγµατος µε φίλτρο µε µέγεθος πόρων 0,45 µm, ογκοµέτρηση του διηθήµατος, 

µέτρηση του pH και της αγωγιµότητας και τέλος κατάλληλη συντήρηση µερών του 

διαλύµατος ανάλογα µε την ανάλυση που θα ακολουθήσει σύµφωνα µε τα στοιχεία 

που ενδιαφέρουν.  
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ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.04: ∆οκιµή παρτίδας ενός σταδίου σε µια αναλογία 
υγρού προς στερεό (L/S) =10 l/kg για υλικά µε µέγεθος σωµατιδίων κάτω 
των 10 mm (µε ή χωρίς µείωση του µεγέθους) 

Η δοκιµή αυτή είναι όµοια µε την προηγούµενη και εφαρµόζεται σε δείγµατα 

αποβλήτων κοκκώδους µορφής και ιλύων των οποίων τουλάχιστον το 95 % έχει 

µέγεθος κόκκων (διάµετρος) µικρότερο από 10 mm. Η δοκιµή εφαρµόστηκε στα 

δείγµα 4 και 5 των οποίων το 95 % της ποσότητας (µετά από θραύση) είχε µέγεθος 

κόκκων µικρότερο από 10 mm.  

Στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των δοκιµών αυτών όταν αναφέρονται στη 

µάζα λαµβάνονται υπόψη ο λόγος του όγκου της υγρής φάσης προς τη µάζα της 

στερεάς φάσης. Ο λόγος αυτός είναι 10 l/kg. Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τα 

όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών, µη επικίνδυνων και επικίνδυνων 

αποβλήτων που έχουν θεσπισθεί µε την απόφαση 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισµό 

κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής 

ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». Η 

σύγκριση των αποτελεσµάτων όπως προαναφέρθηκε είναι ενδεικτική. 

 

2.3 ∆ιαδικασία προσδιορισµού υγρασίας 

Ζυγίστηκαν 10 g των δειγµάτων σε πορσελάνινες κάψες και ξηράθηκαν σε 

πυριατήριο στους 105 οC µέχρι σταθερού βάρους. 

 

2.4 Πρόβλεψη δηµιουργίας όξινης απορροής 

Η πρόβλεψη της δηµιουργίας όξινης απορροής έγινε µε τη δοκιµή acid-base 

accounting (ABA). Κατά τη δοκιµή αυτή προσδιορίζονται το δυναµικό παραγωγής 

οξύτητας AP (acid-generating potential) και το δυναµικό εξουδετέρωσης NP 

(neutralizing potential). Για το χαρακτηρισµό των δειγµάτων λαµβάνεται υπόψη το 

καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης NNP (net neutralizing potential) που υπολογίζεται 

από τη διαφορά NNP = NP – AP και ο λόγος δυναµικού εξουδετέρωσης NPR 

(neutralization potential ratio) που δίνεται από τη σχέση NPR = NP/AP. Αυτές οι 

παράµετροι συγκρίνονται µε προκαθορισµένες τιµές και το δείγµα κατατάσσεται σε 

µια κατηγορία. Το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης χρησιµοποιείται συνήθως ως 

κριτήριο σε ανθρακωρυχεία ενώ ο λόγος δυναµικού εξουδετέρωσης χρησιµοποιείται 

συνήθως σε µεταλλεία. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ως κριτήριο το καθαρό δυναµικό 

εξουδετέρωσης (NNP = NP – AP) η αρνητική τιµή δηλώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα 
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ανάπτυξης οξύτητας. Αν η τιµή ΝΝΡ είναι θετική υπάρχει µικρή πιθανότητα 

ανάπτυξης οξύτητας. Για τιµές ΝΝΡ µεταξύ -20 και +20 υπάρχει αβεβαιότητα. 

Όταν χρησιµοποιείται ως κριτήριο ο λόγος δυναµικού εξουδετέρωσης και η τιµή του 

είναι µεγαλύτερη του 3:1 η εµπειρία έχει δείξει ότι η πιθανότητα ανάπτυξης όξινης 

απορροής είναι πολύ µικρή. Όταν η τιµή του λόγου είναι 1:1 ή µικρότερη, η 

δυνατότητα ανάπτυξης όξινης απορροής είναι µεγάλη, ενώ για τιµές µεταξύ 3:1 και 

1:1 υπάρχει αβεβαιότητα και συνιστάται να γίνουν κινητικές δοκιµές. Τα κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται συνήθως για την πρόβλεψη της δυνατότητας δηµιουργίας όξινης 

παραγωγής, µέχρι να οριστούν νέα από την Ευρωπαϊκή ένωση, είναι αυτά που 

ανακοινωθήκαν στο 4th International Conference on Acid Rock Drainage, Vancouver 

(Proc. 4th International Conference on Acid Rock Drainage, Vancouver, BC, p15 - 

30) και παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. 

 
Πίνακας 2.4-1  

∆υνατότητα παραγωγής οξύτητας (όξινη απορροή) 

Παραγωγή 
οξύτητας ΝΡ/ΑΡ Παρατηρήσεις 

πολύ πιθανή < 1:1 Πολύ πιθανή δηµιουργία. 

ενδεχόµενη 1:1 – 2:1 
Ενδεχόµενη δηµιουργία αν το δυναµικό εξουδετέρωσης 
είναι µη ικανοποιητικά ενεργό ή µειώνεται ταχύτερα από τις 
θειούχες ενώσεις. 

µικρή 2:1 – 4:1 

∆εν υπάρχει τάση δηµιουργίας εκτός αν υπάρχει σηµαντική 
έκθεση των θειούχων ενώσεων σε θραυσµένα επίπεδα ή 
υπάρχουν πολύ δραστικές θειούχες ενώσεις σε 
συνδυασµό µε µη ικανοποιητικά δραστικές ενώσεις 
εξουδετέρωσης. 

καµία > 4:1 
∆εν χρειάζονται άλλες δοκιµές όξινης απορροής εκτός εάν 
το υλικό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως πηγή 
δηµιουργίας αλκαλικότητας. 

 

Μέθοδος προσδιορισµού του ∆υναµικού Παραγωγής Οξύτητας AP  

Όταν δεν υπάρχουν οργανικές ουσίες που περιέχουν θείο το δυναµικό παραγωγής 

οξύτητας αποδίδεται στη δυνατότητα οξείδωσης των θειούχων ορυκτών. Το θείο των 

θειούχων ορυκτών αντιδρά στοιχειοµετρικά µε οξυγόνο και νερό σχηµατίζοντας 

τελικώς θειικό οξύ. Το παραγόµενο θειικό οξύ εκφράζεται µε την ισοδύναµη 

ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου σε kg CaCO3/t. Ο υπολογισµός του δυναµικού 

οξύτητας ακολούθησε διαδικασία η οποία βασίζεται στον προσδιορισµό της 

περιεκτικότητας του θείου που βρίσκεται υπό τη µορφή σουλφιδίων ως η διαφορά 

του ολικού θείου και του θείου που βρίσκεται στο δείγµα υπό τη µορφή θειικών. Το 
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δυναµικό οξύτητας εκφράζεται στη συνέχεια σε kg CaCO3 /t υλικού µε βάση την 

εξίσωση 

 AP (kg CaCO3 / t) = {St – S(SO4)} % x 31.25  

 όπου  
ΑP: ∆υναµικό οξύτητας, εκφράζεται σε kg CaCO3 / t   
St: η ολική περιεκτικότητα του δείγµατος σε θείο w/w (%). 
S(SO4): η περιεκτικότητα του δείγµατος σε θείο που βρίσκεται µε τη µορφή 

θειικών ιόντων   εκφρασµένη σε w/w (%). 

 

Μέθοδος προσδιορισµού ∆υναµικού Εξουδετέρωσης NP  

Ακολουθήθηκε η Τροποποιηµένη Μέθοδος Sobek, Lawrence and Wang, 1997 που 

περιλαµβάνει την αντίδραση του δείγµατος µε ανόργανο οξύ γνωστής 

συγκέντρωσης, τιτλοδότηση µε υδροξείδιο του νατρίου και έκφραση της ποσότητας 

του δυναµικού εξουδετέρωσης σε ισοδύναµη ποσότητα ανθρακικού ασβεστίου 

(CaCO3) σε kg/t.  

Προσδιορίζεται ο παράγοντας αναβρασµού και εκτιµάται η αντίδραση µε το 

υδροχλωρικό οξύ. Η εκτίµηση του «παράγοντα αναβρασµού» γίνεται ως εξής: σε 1 

έως 2 g λειοτριβηµένου δείγµατος το οποίο έχει τοποθετηθεί σε ύαλο ωρολογίου, 

προστίθενται µερικές σταγόνες από το διάλυµα HCl 25 %. Παρατηρείται 

µακροσκοπικά ο βαθµός αντίδρασης (κατά πόσο το στερεό αναβράζει κατά την 

επαφή του µε το HCl) και εκτιµάται η αντίδραση µε το υδροχλωρικό οξύ ως µηδενική, 

ασθενής, µέτρια ή ισχυρή. 

Ζυγίζονται 2 g λειοτριβηµένου δείγµατος, τοποθετούνται σε φιάλες και προστίθενται 

90 ml απιονισµένου νερού. Προστίθεται συγκεκριµένος όγκος πρότυπου διαλύµατος 

υδροχλωρικού οξέος 1,0 N HCl (t = 0) σύµφωνα µε την εκτίµηση του παράγοντα 

αναβρασµού που έχει προηγηθεί (πίνακας 2.3). 

Οι φιάλες τοποθετούνται σε παλινδροµικό αναδευτήρα για 2h. Στη συνέχεια 

προστίθεται η επόµενη ποσότητα οξέος (t = 2 h) σύµφωνα µε τον πίνακα 2.3. Η 

ανάδευση συνεχίζεται για 20 h.  

Οι φιάλες αποµακρύνονται από τον αναδευτήρα και µετρείται το pH των διαλυµάτων. 

Αν το pH είναι µικρότερο από 2,0 δείχνει ότι  έχει προστεθεί ποσότητα διαλύµατος 

HCl µεγαλύτερη από την απαιτούµενη και η δοκιµή επαναλαµβάνεται µε µικρότερη 

ποσότητα οξέος. Αν το pH είναι µεγαλύτερο από 2,5 προστίθεται πάλι ποσότητα 

διαλύµατος οξέος ώστε να φτάσει σε κάποια τιµή µεταξύ 2,0 και 2,5 και αναδεύεται 

για άλλες 2 h. 
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Πίνακας 2.4-2 
Αντιστοιχία όγκου HCl και παράγοντα αναβρασµού 

Όγκος 1,0 N HCl (ml) 
Παράγοντας αναβρασµού 

t = 0 h t = 2 h 

Μηδενικός 1,0 1,0 

Ασθενής 2,0 1,0 

Μέτριος 2,0 2,0 

Ισχυρός 3,0 2,0 

 

Όταν το pH φτάσει σε τιµή µικρότερη από 2,5 και µεγαλύτερη από 2 το δείγµα 

τιτλοδοτείται µε 0,1 N NaOH µέχρι pH 8,3.  

Το δυναµικό εξουδετέρωσης σε kg CaCO3/t δίνεται από τη σχέση: 

( )
50×

×−×
=

W

VNVN
NP NaOHNaOHHClHCl

 

όπου 
NP: ∆υναµικό εξουδετέρωσης, kg CaCO3/t 
Ν: Κανονικότητα του HCl και του NaOH που χρησιµοποιήθηκε 
V: Όγκος (ml) του HCl και του NaOH που χρησιµοποιήθηκε      
W: Βάρος δείγµατος σε g 

 
2.5 Μέθοδος Μέτρησης pH πολφού  

pH πολφού είναι η τιµή µέτρησης του pH ενός µίγµατος του εδαφικού δείγµατος ή 

αποβλήτων µε απιονισµένο νερό που αναδεύτηκαν ώστε να σχηµατίσουν µια πάστα. 

Η αναλογία σχηµατισµού της πάστας είναι συνήθως 1:1 (ml νερού ανά g δείγµατος). 

Όταν τα δείγµατα περιέχουν νερό, αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 20 % του 

συνολικού όγκου του δείγµατος. 

Ακολουθήθηκε η µέθοδος 9045C, U.S. EPA SW-846. Σε ποτήρι ζέσεως των 50 - ml 

τοποθετούνται 20 g δείγµατος και προστίθενται 20 ml απιονισµένο νερό. Το ποτήρι 

σκεπάζεται µε ύαλο ωρολογίου και τοποθετείται σε  αναδευτήρα έτσι ώστε το 

αιώρηµα να αναδεύεται συνεχόµενα επί 5 min. Το αιώρηµα αφήνεται σε ηρεµία για 1 

h ώστε το αιωρούµενο στερεό να καθιζάνει και το υπερκείµενο διάλυµα να διαυγάσει. 

Τέλος, µετρείται η τιµή του pH της υπερκείµενης υδατικής φάσης.  

 
2.6 ∆ιαδικασία διαλυτοποίησης στερεών δειγµάτων 

Για το σύνολο των δειγµάτων του προγράµµατος ακολουθήθηκε η διαδικασία 

διαλυτοποίησης µε τη χρήση βασιλικού νερού. 
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2.7 Μεθοδολογία προσδιορισµού ανιόντων  

Προσδιορισµός ιόντων χλωρίου  

Ακολουθήθηκε µέθοδος που βασίζεται στην τιτλοδότηση µε νιτρικό υδράργυρο 

(ASTM D 512-81 και ΕΡΑ 325.3). Τα ιόντα χλωρίου αντιδρούν σε όξινο περιβάλλον 

µε νιτρικό υδράργυρο σχηµατίζοντας χλωριούχο υδράργυρο. Το τελικό σηµείο 

διαπιστώνεται µε µικτό δείκτη διφαινυλοκαρβαζόνης και κυανού της βρωµοφαινόλης. 

Τα µεταλλικά ιόντα που συνήθως υπάρχουν σε απόνερα βιοµηχανιών επηρεάζουν το 

χρώµα του τελικού σηµείου αλλά δεν επηρεάζουν την ακρίβεια της µεθόδου.  

Το πρότυπο διάλυµα νιτρικού υδραργύρου (Hg(NO3)2) είναι οξινισµένο µε νιτρικό 

οξύ. Ο µικτός δείκτης γίνεται µε διάλυση των διφαινυλοκαρβαζόνη και κυανούν της 

βρωµοφαινόλης σε 75 % αιθανόλη – 25 % νερό. Επειδή τα δείγµατα ήταν αλκαλικά 

(αρχικός χρωµατισµός διαλύµατος µπλε) οξινίστηκαν µε διάλυµα νιτρικού οξέος 

(µεταβολή του χρωµατισµού σε κίτρινο). Το τελικό σηµείο διαπιστώνεται µε την 

αλλαγή του χρωµατισµού σε µπλε-βιολέ του µικτού δείκτη. 

Σε εκπλύµατα µικρής περιεκτικότητας σε χλωριούχα έγινε διασταύρωση των 

αποτελεσµάτων µε φασµατοφωτοµετρική µέθοδο προσδιορισµού (Τ. Yoshinaga and 

K Ohta, Analytical Sciences, 6, 57 (1990). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή µικρές 

ποσότητες ιόντων χλωρίου µπορούν να προσδιοριστούν φασµατοφωτοµετρικά (στο 

αναλυτικό µήκος κύµατος 460 nm) χρησιµοποιώντας διάλυµα στυπτηρίας τρισθενούς 

σιδήρου µε νιτρικό οξύ και µεθανολικό διάλυµα θειοκυανιούχου υδραργύρου. Τα 

χλωριούχα ιόντα αντιδρούν µε το θειοκυανιούχο υδράργυρο απελευθερώνοντας 

ισοδύναµη ποσότητα θειοκυανιούχων. Αυτά σχηµατίζουν µε τον τρισθενή σίδηρο 

πορτοκαλί σύµπλοκη ένωση FeSCN2+.  

Προσδιορισµός θειικών ιόντων 

Ο προσδιορισµός των θειικών ιόντων έγινε θολεροµετρικά σύµφωνα µε τις µεθόδους 

ASTM D 516-82 και ΕΡΑ 375.4. 

Τα θειικά ιόντα µετατρέπονται σε αιώρηµα θειικού βαρίου σε όξινο διάλυµα υπό 

ελεγχόµενες συνθήκες µετρείται η θολερότητα του αιωρήµατος και η συγκέντρωση 

των θειικών προσδιορίζεται από την καµπύλη αναφοράς πρότυπων διαλυµάτων 

θειικού νατρίου. 

Για το σκοπό αυτό παρασκευάστηκε ένα conditioning reagent αποτελούµενο από 30 

ml πυκνού HCl, 100 ml αιθανόλης 95 %, 75 g NaCl και 50 g γλυκερίνης αραιωµένα 

µέχρι τα 500 ml. Σε ογκοµετρική των 50 ml µεταφέρεται  η κατάλληλη ποσότητα του 

διαλύµατος του δείγµατος (ή αραιωµένου δείγµατος), 2,5 ml από το conditioning 
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reagent και συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε απιονισµένο νερό. Το τελικό διάλυµα 

αυτό θα πρέπει να έχει συγκέντρωση 5 mg/l – 50 mg/l. Μεταφέρεται όλο το διάλυµα 

σε ποτήρι των 100 ml, προστίθενται  ~ 0,3g BaCl2 και αναδεύεται για 1 min και 

µετρείται η θολερότητα.   

Οι µετρήσεις έγιναν στη συσκευή HANNA INSTRUMENT LP 2000 TURBIDITY 

METER. 

Προσδιορισµός φθοριούχων ιόντων 

Ακολουθήθηκαν οι µέθοδοι ASTM D 3868 95 και ΕPΑ 340.2. Οι µετρήσεις έγιναν σε 

διαλύµατα στα οποία προστέθηκε ρυθµιστής του pH και της ιονικής ισχύος που 

περιέχει 28,5 ml CH3COOH, 29 g NaCl, 2 g CDTA, 15 g NaOH στα 500 ml µε τελικό 

pH 5,0 – 5,5. Χρησιµοποιήθηκε εκλεκτικό ηλεκτρόδιο ORION 9609, συσκευή ORION 

920Α. 

 

2.8 Προσδιορισµός τοξικών στοιχείων 

Τα µέταλλα προσδιορίστηκαν µε ICP - AES. Το αρσενικό, το αντιµόνιο και το σελήνιο 

σε µικρές συγκεντρώσεις προσδιορίστηκαν µε Φασµατοµετρία Ατοµικής 

απορρόφησης µε την τεχνική των υδριδίων. 

Ο υδράργυρος προσδιορίστηκε µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης ψυχρού 

ατµού - cold vapor atomic absorption σύµφωνα µε το Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 1995 και τη µέθοδο 

ASTM Ε 885 88. Συγκεκριµένα τα ιόντα υδραργύρου που περιέχονται στα προς 

προσδιορισµό διαλύµατα ανάγονται ποσοτικά και στιγµιαία προς ατµούς στοιχειακού 

υδραργύρου µε τη βοήθεια διαλύµατος ιόντων δισθενούς κασσιτέρου. Οι ατµοί 

υδραργύρου διοχετεύονται σε κυψελίδα αερίου και µετρούνται µε βάση την 

απορρόφηση της χαρακτηριστικής φασµατικής γραµµής του υδραργύρου µήκους 

κύµατος 253,7 nm.    

 
2.9 Προσδιορισµός κυανιούχων 

Για την παραλαβή των total (ολικά) και wad (weak acid dissociable) κυανιούχων 

ακολουθήθηκε η µέθοδος ASTM D2036 – 91, η οποία βασίζεται στην απόσταξη του 

δείγµατος µε οξύ και παραλαβή των κυανιούχων ως υδροκυάνιο σε παγίδα που 

περιέχει διάλυµα NaOH. Η απόσταξη των total κυανιούχων έγινε µε θειικό οξύ και 

καταλύτη MgCl2. Η απόσταξη των wad κυανιούχων έγινε µε acetate buffer (οξικό 

νάτριο / οξικό οξύ µε pH 4,5) και καταλύτη οξικό ψευδάργυρο. Οι µετρήσεις έγιναν µε 
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εκλεκτικό ηλεκτρόδιο κυανιούχων ORION 9406, συσκευή ORION 920A. Έγινε 

διόρθωση – παγίδευση θειούχων µε οξικό µόλυβδο.   

 
2.10 Προσδιορισµός θειοκυανιούχων 

Για τον προσδιορισµό των θειοκυανιούχων ακολουθήθηκε η µέθοδος ASTM D 4193 

– 02 που βασίζεται στο χρωµατοµετρικό προσδιορισµό (στο αναλυτικό µήκος 

κύµατος λ = 460 nm) του θειοκυανιούχου συµπλόκου του σιδήρου που σχηµατίζεται 

όταν σε διάλυµα θειοκυανιούχων µε pH <2 προστεθούν ιόντα τρισθενή σίδηρου 

(ferric ions).   

 
2.11 Προσδιορισµός ολικού θείου 

Εφαρµόστηκε η µέθοδος επαγωγικού φούρνου LECO. 

 
2.12 Ορυκτολογικός Χαρακτηρισµός  

Ο Ποιοτικός και Ποσοτικός Προσδιορισµός της ορυκτολογικής σύστασης ενός 

δείγµατος έγινε µε τη µέθοδο της περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ (Τύπου Philips PW 

1710. 
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3. Αποτελέσµατα µετρήσεων και συζήτηση 

3.1 Αποτελέσµατα προσδιορισµού υγρασίας των αεροξηραµένων 
δειγµάτων 

Στον πίνακα 3.1.1. δίνεται ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων δύο µετρήσεων του 

προσδιορισµού της υγρασίας των αεροξηραµένων δειγµάτων.  

 
Πίνακας 3.1-1 

Προσδιορισµός υγρασίας αεροξηραµένων δειγµάτων 

∆είγµα  υγρασία % w/w ξηρό /αρχικό 

01 Μετάλλευµα  0,110 0,9989 

02 Αδροµερές τέλµα 0,282 0,9972 

03 Κέικ φιλτρόπρεσσας 4,387 0,9561 

04 Στείρα 3Α 0,350 0,9965 

05 Στείρα σύντριµµα 0,193 0,9981 

 
 
3.2 ∆είγµα 01: Μετάλλευµα 

Το δείγµα 01, Μετάλλευµα, προέρχεται από την περιοχή «Μαύρες Πέτρες» και  

χρησιµοποιείται ως υλικό τροφοδοσίας της µονάδας εµπλουτισµού.    

 

Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού Παραγωγής Οξύτητας  (Acid 

Potential AP)  και  ∆υναµικού Εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH 

πολφού - ∆είγµα Μετάλλευµα  

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται ως kg 

CaCO3 /t και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization Potential (NNP) 

υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε kg CaCO3/t. Τα 

αποτελέσµατα αυτά καθώς και η περιεκτικότητα σε θείο (ολικό και σε µορφή θειικών) 

και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 3.2.1.  

 
Πίνακας 3.2-1 

Αξιολόγηση δυνατότητας παραγωγής οξύτητας – pH πολφού 
ολικό θείο    

% w/w 
θείο ως θειικά   

% w/w 
AP * ΝΡ * ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ* pH 

πολφού 

27,10 0,01 846,69 147,55 0,17 -699,14 7,98 

* τα ΑΡ, ΝΡ και ΝΝΡ εκφράζονται σε  kg CaCO3 / t 

 

Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας κρίνεται πιθανή η δυνατότητα 
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παραγωγής οξύτητας. Τη θέση αυτή ενισχύει και η µεγάλη αρνητική τιµή (-699,14) 

του καθαρού δυναµικού εξουδετέρωσης.  

 

Χηµική σύσταση στερεού δείγµατος – ∆είγµα µετάλλευµα 

Στον πίνακα 3.2.2. δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µε τη µέθοδο  XRF 

  
Πίνακας 3.2-2 

Αποτελέσµατα XRF 
As 

%w/w 
Ba  

mg/kg 
Ca  

%w/w 
Cd   

mg/kg 
Cr   

mg/kg 
Cu   

%w/w 
Fe 

%w/w 
Hg 

mg/kg 
2,28 36< 6,56 23 365 nd 16,12 55 

Mg 
%w/w 

Sb 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

1,53 0,12 55 72 5,60 7,78 1,93 

 

Στον πίνακα 3.2.3. δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των στερεών 

δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.  

 
Πίνακας 3.2-3 

Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό 

 As 
%w/w 

Ba  
mg/kg 

Ca  
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Α 1,24 19  209 114 0,05 14,18 

Β 1,80 13  237 122 0,05 14,28 

µέση τιµή 1,52 16  223 118 0,05 14,23 
 

 Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 0,086  <25 6,16 6,66 1,29 13,86 

Β 0,080  <25 5,98 6,98 1,45 11,91 

µέση τιµή 0,83  <25 6,07 6,82 1,37 12,89 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 
Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό. 

 

Τα αποτελέσµατα της µεθόδου XRF συνάδουν µε αυτά της ανάλυσης µετά τη 

διαλυτοποίηση µε βασιλικό νερό και της ορυκτολογικής σύστασης. Οι µεγαλύτερες 

τιµές που λαµβάνονται µε τη µέθοδο XRF στα κύρια συστατικά των δειγµάτων 

αποδίδονται σε πιθανόν όχι 100 % διαλυτοποίηση του δείγµατος όπως επίσης και 

στη βαθµονόµηση του οργάνου XRF µε τη χρήση «γενικού δείγµατος» και όχι 

προσοµοιωµένου. 
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Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Μετάλλευµα  

 
Στον πίνακα 3.2.4. δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος σύµφωνα 

µε τη µέθοδο XRD. 

 

Πίνακας 3.2-4  
Ορυκτολογική σύσταση  

Py Sph Ga Apy Q Pl C D Rho σύνολο 
31 13 7 5 12 3 11 13 5 100% 

 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 31% Py-σιδηροπυρίτης (FeS2), 13% 

Sph-σφαλερίτης (ZnS), 7% Ga-γαληνίτης (PbS), 5% Apy-αρσενοπυρίτης (FeAsS), 

12% Q-χαλαζίας (SiO2), 3% Pl-πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8),             11% C-

ασβεστίτης (CaCO3), 13% D-δολοµίτης (CaMg(CO3)2) και 5% ροδοχρωσίτης 

(MnCO3). 

31% σιδηροπυρίτης + 4% αρσενοπυρίτης  → 0.31*46.55+0.05*34.30 +0.13*2.88 
(από το Sph) = 16,51% Fe  

13% σφαλερίτης  → 0.13*64.06 = 8.32% Zn 

7% γαληνίτης → 0.07*86.6 = 6.06% Pb 

5% αρσενοπυρίτης  → 0.05*46.01 = 2.30% As 

12% χαλαζίας + 3% πλαγιόκλαστο → 0.12*100+0.03*67.39=14.02% SiO2 (πυριτικά) 

11% ασβεστίτης και 13% δολοµίτης → 0.11*40.04 + 0.13*21.73 = 7,23% Ca 

13% δολοµίτης → 0.13*13.18 = 1,71% Mg 

5% ροδοχρωσίτης → 0.05*47,79 = 2,39% Mn 
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 XRD XRF ∆ιαλυτοποίηση S ως θειούχα 

Fe % 16,34 16,12 14,23  

Zn % 8,32 7,78 6,82  

Pb % 6,06 5,6 6,07  

As % 2,30 2,28 1,52  

Ca % 7,23 6,56   

Mg % 1,71 1,53 0,83  

S % 22,79   27,1 

Mn % 2,39 1,93 1,37  

πυριτικά % 14,02  12,89  

 

Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 

(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Μετάλλευµα  

Στους πίνακες 3.2.5. και 3.2.6. δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 

ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 l/kg) που 

ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης 

∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 

αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

Στο διάγραµµα 3.2.1 δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 

χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 

 
Πίνακας 3.2-5 

∆οκιµή CEN/TS 14405: pH, αγωγιµότητα  και συγκέντρωση ανιόντων 
ανά κλάσµα – ∆είγµα Μετάλλευµα 

α/α 
λόγο
ς L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 

(µS/cm) 
Cl-    

(mg/l) 
F-     

(mg/l) 
SO4

2-    
(mg/l) 

1 0,1 0,1 8,40 3220 56 0,60 2147 

2 0,1 0,2 8,11 3780 75 0,58 2482 

3 0,3 0,5 7,87 3370 34 0,54 2353 

4 0,5 1 8,02 2480 21 0,42 1759 

5 1 2 7,90 1855 3,5 0,39 1318 

6 3 5 7,71 354 2,9 0,36 152 

7 5 10 7,49 93,8 0,2 0,3 1,9 

     

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος 
(L/S = 0,1 l/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 

    επικίνδυνα 15000 120 17000 
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Πίνακας 3.2-6 

∆οκιµή CEN/TS 14405: συγκέντρωση τοξικών στοιχείων ανά κλάσµα – ∆είγµα Μετάλλευµα 
α/α As   

(mg/l) 
Ba       

(mg/l) 
Cd   

(mg/l) 
Cr   

(mg/l) 
Cu   

(mg/l) 
Hg   

(mg/l) 
Mo    

(mg/l) 
Ni   

(mg/l) 
Pb   

(mg/l) 
Sb   

(mg/l) 
Se   

(mg/l) 
Zn   

(mg/l) 
1 0,068 0,146 <0,002 0,019 0,011 <0,0001 0,120 <0,005 <0,010 0,480 0,017 0,036 

2 0,085 0,123 <0,002 0,032 0,008 <0,0001 0,060 <0,005 <0,010 0,485 0,011 <0,020 

3 0,286 0,078 <0,002 0,031 0,007 <0,0001 0,030 <0,005 <0,010 0,470 <0,003 <0,020 

4 0,613 0,030 <0,002 0,028 0,007 <0,0001 0,020 <0,005 <0,010 0,540 <0,003 <0,020 

5 0,615 0,018 <0,002 0,025 0,006 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 0,580 <0,003 <0,020 

6 0,526 <0,010 <0,002 0,027 0,007 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 0,551 <0,003 <0,020 

7 0,369 <0,010 <0,002 0,028 0,006 <0,0001 <0,020 <0,005 0,018 0,493 <0,003 <0,020 

             

αδρανή 0,060 4,000 0,020 0,100 0,600 0,002 0,200 0,120 0,150 0,100 0,040 1,200 
µη 

επικίνδυνα 
0,300 20,000 0,300 2,500 30,000 0,030 3,500 3,000 3,000 0,150 0,200 15,000 

επικίνδυνα 3,000 60,000 1,700 15,000 60,000 0,300 10,000 12,000 15,000 1,000 3,000 60,000 

 

∆ιάγραµµα 3.2-1: pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 
14405 - ∆είγµα Μετάλλευµα (Μαύρες Πέτρες)  

pH - αγωγιµότητα

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10
αθροιστικός λόγος

pH

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

α
γ
ω
γ
ιµ
ό
τη
τα

 µ
S
/c

m

pH αγωγιµότητα 

  
  

Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 

παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 

εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 

οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα 

και τα ιόντα των µετάλλων Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Μο, Ni, Pb, Se και Zn έχουν 

συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των θειικών ιόντων και 

του As είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης αδρανών αποβλήτων αλλά 

µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων αποβλήτων για τους χώρους 

υγειονοµικής ταφής. Το Sb ικανοποιεί τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής 

ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. 
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Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 

κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 

materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Μετάλλευµα  

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 

χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στον πίνακα 3.2.7. δίνονται το pH και η 

αγωγιµότητα των υποδειγµάτων. Στον πίνακα 3.2.8. δίνονται τα αποτελέσµατα σε ότι 

αφορά στις χηµικές παραµέτρους της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των 

αποτελεσµάτων στο στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι 

σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1. Στην τελευταία 

στήλη δίνεται για σύγκριση η ολική ποσότητα των παραµέτρων αυτών σε mg/kg που 

εκπλύνεται κατά τη δοκιµή της διύλισης µε ανοδική ροή. 

 
Πίνακας 3.2-7 

Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Μετάλλευµα 
  υποδ Α  υποδ Β  µέση τιµή 

pH 7,89 7,89 7,89 

αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

548 548 548 

 
 

Πίνακας 3.2-8 
Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Μετάλλευµα  

  

       
όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 

(mg/kg) 
  

 
υποδ Α  
mg/l 

υποδ Β  
mg/l 

Α mg/kg 
στερεού 

Β mg/kg 
στερεού 

µέση τιµή 
mg/kg 
στερεού 

 αδρανή 
µη 
επικίνδυνα επικίνδυνα  

ολικά 
mg/kg 
ανοδικής 

Cl-  4,52 4,68 45,2 46,8 46,00  800 15000 25000  47,00 

F-  0,112 0,088 1,12 0,88 1,00  10 150 500  3,46 

SO4
2-  235,6 227,4 2356 2274 2315  1000 20000 50000  3835 

As 0,004 0,005 0,040 0,050 0,045  0,5 2 25  4,446 

Ba  0,0120 0,0112 0,120 0,112 0,116  20 100 300  <0,163 

Cd  <0,002 <0,002 <0,02 <0,02 <0,02  0,04 1 5  <0,02 

Cr 0,0410 0,0478 0,410 0,478 0,444  0,5 10 70  0,271 

Cu 0,0063 0,0055 0,063 0,055 0,059  2 50 100  0,064 

Hg 
<0,000

1 
<0,000

1 <0,001 <0,001 <0,001  0,01 0,2 2  <0,001 

Mo  <0,020 <0,020 <0,20 <0,20 <0,20  0,5 10 30  <0,217 

Ni  <0,005 <0,005 <0,05 <0,05 <0,05  0,4 10 40  <0,05 

Pb <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1  0,5 10 50  <0,141 

Sb 0,009 0,011 0,090 0,110 0,100  0,06 0,7 5  5,20 

Se <0,003 <0,003 <0,03 <0,03 <0,03  0,1 0,5 7  <0,069 

Zn <0,02 <0,02 <0,2 <0,2 <0,2  4 50 200  <0,202 
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Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα ιόντα Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Μο, Ni, Pb, 

Se, Zn, έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση 

σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα, το As  και το 

Sb ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 

αποβλήτων.  

 

∆είγµα Μετάλλευµα  - Σύνοψη   

(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα 

κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας κρίνεται πιθανή η 

δυνατότητα παραγωγής οξύτητας.  

(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 31% Py-σιδηροπυρίτης 

(FeS2), 13% Sph-σφαλερίτης (ZnS), 7% Ga-γαληνίτης (PbS), 5% Apy-αρσενοπυρίτης 

(FeAsS), 12% Q-χαλαζίας (SiO2), 3% Pl-πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8),             

11% C-ασβεστίτης (CaCO3), 13% D-δολοµίτης (CaMg(CO3)2) και 5% ροδοχρωσίτης 

(MnCO3). 

 (iii) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε 

ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των θειικών ιόντων και του 

As τα κατατάσσει στα µη επικίνδυνα ενώ η συγκέντρωση του αντιµονίου τα 

κατατάσσει στην κατηγορία επικίνδυνα. Οι συγκεντρώσεις όλων των άλλων τα 

κατατάσσει στα αδρανή. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,49 – 8,40. Η τιµή 

της αγωγιµότητας παραµένει σχετικά σταθερή στα τρία πρώτα κλάσµατα, στη 

συνέχεια όµως µειώνεται σηµαντικά (περιοχή 3780 – 93,8 µS/cm). 

(iv) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 

υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων, Compliance test for leaching of granular waste 

materials and sludges (EN 12457-02) έδωσε παραπλήσια αποτελέσµατα µε διαφορά 

ότι και το Sb τα κατατάσσει στην κατηγορία µη επικινδύνων. 

Σηµειώνεται ότι οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων δοκιµών είναι αναµενόµενες γιατί 

και η όλη διαδικασία τους είναι διαφορετική. 

 

3.3 ∆είγµα 02 Αδροµερές τέλµα 

Πρόκειται για τα παραπροϊόντα της µονάδας εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος που 

αποµακρύνονται µηχανικά και έχουν µέγεθος +44 µm. Η ετήσια παραγόµενη 

ποσότητα αδροµερούς τέλµατος αντιστοιχεί κατά µέσο όρο στο 86% του συνολικού 

τέλµατος που παράγεται από τον εµπλουτισµό του εξορυσσόµενου µεταλλεύµατος ή 
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ισοδύναµα στο 63% του εξορυσσόµενου / κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος. Το 

σύνολο του εν λόγω υλικού αξιοποιείται πλήρως ως συστατικό του υλικού 

λιθογόµωσης µετά από ανάµειξη µε τσιµέντο για την πλήρωση των υπόγειων κενών 

που δηµιουργούνται από την εξόρυξη του µεταλλεύµατος, περιορίζοντας ταυτόχρονα 

τις ανάγκες για επιφανειακή απόθεση. 

Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού Παραγωγής Οξύτητας  (Acid 

Potential AP)  και  ∆υναµικού Εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH 

πολφού - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα  

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται ως kg 

CaCO3 /t και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization Potential (NNP) 

υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ - ΑΡ και εκφράζεται σε kg CaCO3/t υλικού. Τα 

αποτελέσµατα αυτά καθώς και η περιεκτικότητα σε θείο (ολικό και σε µορφή θειικών) 

και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 3.3.1.   

 
Πίνακας  3.3-1 

Αξιολόγηση δυνατότητας παραγωγής οξύτητας – pH πολφού 
ολικό θείο    

% w/w 
θείο ως θειικά   

% w/w AP * ΝΡ * ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ* pH 
πολφού 

27,27 0,01 851,92 179,81 0,21 -672,11 8,28 

* τα ΑΡ, ΝΡ και ΝΝΡ εκφράζονται σε  kg CaCO3 / t 

Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας κρίνεται πιθανή η δυνατότητα 

παραγωγής οξύτητας. Τη θέση αυτή ενισχύει και η µεγάλη αρνητική τιµή (-672,11) 

του καθαρού δυναµικού εξουδετέρωσης.  

 

Χηµική σύσταση στερεού δείγµατος –∆είγµα Αδροµερές τέλµα 

Στον πίνακα 3.3.2. δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µε τη µέθοδο  XRF 

 
Πίνακας 3.3-2 

Αποτελέσµατα XRF 
As 

%w/w 
Ba  

mg/kg 
Ca  

%w/w 
Cd   

mg/kg 
Cr   

mg/kg 
Cu   

%w/w 
Fe 

%w/w 
Hg 

mg/kg 
2,43 65 8,96 17 580 0,018 20,83 44 

Mg 
%w/w 

Sb 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

2,04 0,018 46 37 0,39 0,58 2,32 

 

Στον πίνακα 3.3.3 δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των στερεών 

δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.  
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Πίνακας 3.3-3 
Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό 

 As 
%w/w 

Ba  
mg/kg 

Ca  
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Α 1,38 17   146 0,013 16,19 

Β 1,92 19   132 0,012 16,11 

µέση τιµή 1,65 18  nd 139 0,015 16,15 
 

 Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 1,02  26 0,37 0,39 1,54 19,34 
Β 1,14  24 0,27 0,45 1,36 18,83 

µέση τιµή 1,08  25 0,32 0,42 1,45 19,08 
 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων. 
Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό. 

 

Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα  

 
Στον πίνακα 3.3.4 δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος σύµφωνα µε 

τη µέθοδο XRD 

 
Πίνακας 3.3-4 

Ορυκτολογική σύσταση 

Py Sph Apy Te Q C D Pl Ank Rho M σύνολο 

41 2 5 3 17 10 7 1 7 5 2 100% 

 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 41% Py σιδηροπυρίτης (FeS2), 2% Sph 

σφαλερίτης (ZnS), 5% Apy αρσενοπυρίτης (FeAsS), 3% Te τετραεδρίτης 

(Cu12Sb4S13), 17% Q χαλαζίας (SiO2), 10% C ασβεστίτης (CaCO3), 7% D δολοµίτης 
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(CaMg(CO3)2), 1% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 7% Ank ανκερίτης 

(Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2), 5% Rho ροδοχρωσίτης (MnCO3) και 2% M µίκα – µαρµαρυγίας. 

41% σιδηροπυρίτης + 5% αρσενοπυρίτης + 3% τετραεδρίτης → 
0.41*46.55+0.05*34.3 +0,03*10,20 + 0.02*2.88 (από τον Sph) = 21,17% Fe 

5% αρσενοπυρίτης → 0.05*46.01 = 2,30% As 

2% σφαλερίτης → 0.02*64.06 = 1,28% Zn 

41% σιδηροπυρίτης + 2% σφαλερίτης + 5% αρσενοπυρίτης + 3% τετραεδρίτης → 
0,41*53,45 + 0,02*33,06 + 0,05*19,69 + 0,03*25,37 = 23,32% S 

17% χαλαζίας +1 πλαγιόκλαστο + 2% µίκα → 0,17*100+0,01*67,39+0,02*45,21 = 
18,58 SiO2 (πυριτικά) 

10% C ασβεστίτης + 7% δολοµίτης +7% ανκερίτης → 0.10*40.04+0.07*21.73 
+0,07*19,42 = 6,88 % Ca 

7% δολοµίτης +7% ανκερίτης → 0,07*13,18+0,07*3,53 = 1,17% Mg  

5% ροδοχρωσίτης →2,39% Mn 

 

Συνοπτικός πίνακας αποτελεσµάτων 

 XRD XRF ∆ιαλυτοποίηση S ως θειούχα 

Fe % 21,17 20,83 16,15  

Zn % 1,28 0,58 0,42  

Pb % - 0,39 0,32  

As % 2,30 2,43 1,65  

Ca % 6,88 8,96   

Mg % 1,17 2,04 1,08  

S % 24,32   27,27 

Mn % 2,39 2,32 1,45  

πυριτικά % 18,58  19,08  

 

Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 

(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα  

Στους πίνακες 3.3.5. και 3.3.6. δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 

ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 l/kg) που 

ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης 

∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 

αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

Στο διάγραµµα 3.3.1. δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 

χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
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Πίνακας 3.3-5 

∆οκιµή CEN/TS 14405: pH, αγωγιµότητα  και συγκέντρωση ανιόντων 
ανά κλάσµα – ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 

α/α 
λόγο
ς L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S pH 

αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl-    
(mg/l) 

F-     
(mg/l) 

SO4
2-    

(mg/l) 
1 0,1 0,1 8,39 3850 52 0,31 2328 

2 0,1 0,2 8,16 2650 9,3 0,28 1579 

3 0,3 0,5 7,89 2250 1,8 0,19 1284 

4 0,5 1 7,96 2180 0,6 0,18 1208 

5 1 2 8,08 2160 0,3 0,17 1046 

6 3 5 7,57 613 0,2 0,16 396,6 

7 5 10 7,18 70,5 0 0,1 7,6 

     

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος 
(L/S = 0,1 l/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 

    επικίνδυνα 15000 120 17000 

 
 

Πίνακας 3.3-6 
∆οκιµή CEN/TS 14405: συγκέντρωση τοξικών στοιχείων ανά κλάσµα – ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
α/α 

As   
(mg/l) 

Ba       
(mg/l) 

Cd   
(mg/l) 

Cr   
(mg/l) 

Cu   
(mg/l) 

Hg   
(mg/l) 

Mo    
(mg/l) 

Ni   
(mg/l) 

Pb   
(mg/l) 

Sb   
(mg/l) 

Se   
(mg/l) 

Zn   
(mg/l) 

1 0,031 0,065 <0,002 0,025 0,017 <0,0001 0,060 <0,005 <0,010 0,008 <0,003 <0,020 

2 0,018 0,026 <0,002 0,020 0,009 <0,0001 0,040 <0,005 <0,010 0,006 <0,003 <0,020 

3 0,017 0,015 0,002 0,047 0,007 <0,0001 0,030 <0,005 <0,010 0,005 <0,003 <0,020 

4 0,030 0,018 <0,002 0,026 0,006 <0,0001 0,020 <0,005 <0,010 <0,004 0,008 0,037 

5 0,033 0,021 <0,002 0,038 0,008 <0,0001 <0,02 <0,005 <0,010 <0,004 <0,003 0,024 

6 0,047 <0,010 <0,002 0,025 0,005 <0,0001 <0,02 <0,005 <0,010 <0,004 <0,003 <0,020 

7 0,055 <0,010 <0,002 0,027 0,004 <0,0001 <0,02 <0,005 <0,010 <0,004 <0,003 <0,020 

             

αδρανή 0,060 4,000 0,020 0,100 0,600 0,002 0,200 0,120 0,150 0,100 0,040 1,200 
µη 
επικίνδυνα 

0,300 20,000 0,300 2,500 30,000 0,030 3,500 3,000 3,000 0,150 0,200 15,000 

επικίνδυνα 3,000 60,000 1,700 15,000 60,000 0,300 10,000 12,000 15,000 1,000 3,000 60,000 
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∆ιάγραµµα 3.3-1: pH και αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 
14405 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα (Μαύρες Πέτρες)  

pH - αγωγιµότητα
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Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 

παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 

εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 

οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα 

και τα ιόντα όλων των µετάλλων έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει 

θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι 

συγκεντρώσεις των θειικών ιόντων είναι µεγαλύτερες από τα όρια απόθεσης 

αδρανών αποβλήτων αλλά µικρότερες από τα όρια απόθεσης των µη επικίνδυνων 

αποβλήτων για τους χώρους υγειονοµικής ταφής.  

 

Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 

κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 

materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα  

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 

χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στον πίνακα 3.3.7. δίνονται το pH και η 

αγωγιµότητα των υποδειγµάτων. Στον πίνακα 3.3.8 δίνονται τα αποτελέσµατα σε ότι 

αφορά στις χηµικές παραµέτρους της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των 

αποτελεσµάτων στο στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι 

σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1. Στην τελευταία 

στήλη δίνεται για σύγκριση η ολική ποσότητα των παραµέτρων αυτών σε mg/kg που 

εκπλύνεται κατά τη δοκιµή της διύλισης µε ανοδική ροή. 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και όλα τα ιόντα των µετάλλων έχουν 

συγκέντρωση µικρότερη από αυτήν που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 
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υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα ικανοποιούν τα όρια 

απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων αποβλήτων.  

 
Πίνακας  3.3-7  

Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 
  υποδ Α  υποδ Β  µέση τιµή 

pH 7,78 7,89 7,84 

αγωγιµότητα 
(µS/cm) 660 698 679 

 
 

Πίνακας 3.3-8 
Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 

  

       όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 
(mg/kg) 

  

 υποδ Α  
mg/l 

υποδ Β  
mg/l 

Α mg/kg 
στερεού 

Β mg/kg 
στερεού 

µέση τιµή 
mg/kg 
στερεού 

 αδρανή µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα  
ολικά 
mg/kg 
ανοδικής 

Cl-  4,00 4,00 40,00 40,00 40,00  800 15000 25000  7,87 

F-  0,08 0,08 0,80 0,80 0,80  10 150 500  1,35 

SO4
2-  318,0 312,8 3180 3128 3154  1000 20000 50000  3654 

As 0,010 0,007 0,097 0,073 0,085  0,5 2 25  0,471 

Ba  0,018 0,017 0,179 0,173 0,176  20 100 300  <0,123 

Cd  <0,002 <0,002 <0,02 <0,02 <0,02  0,04 1 5  <0,02 

Cr  0,034 0,033 0,339 0,329 0,334  0,5 10 70  0,277 

Cu 0,007 0,008 0,074 0,081 0,078  2 50 100  0,052 

Hg <0,0001 <0,0001 <0,001 <0,001 <0,001  0,01 0,2 2  <0,001 

Mo  <0,020 <0,020 <0,20 <0,20 <0,20  0,5 10 30  <0,209 

Ni  <0,005 <0,005 <0,05 <0,05 <0,05  0,4 10 40  <0,05 

Pb <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1  0,5 10 50  <0,1 

Sb <0,004 <0,004 <0,04 <0,04 <0,04  0,06 0,7 5  <0,0409 

Se <0,003 <0,003 <0,03 <0,03 <0,03  0,1 0,5 7  <0,108 

Zn 0,048 0,029 0,477 0,293 0,385  4 50 200  <0,213 

 

Αποτελέσµατα προσδιορισµού κυανιούχων – ∆είγµα Αδροµερές τέλµα 

Ο προσδιορισµός των ολικών κυανιούχων στο στερεό δείγµα έδειξε ότι περιέχει 3,2 

mg/kg ολικά κυανιούχα. Στους πίνακες 3.3.8 και 3.3.9 δίνονται τα αποτελέσµατα του 

προσδιορισµού των κυανιούχων στα εκπλύµατα των δοκιµών CEN/TS 14405 και ΕΝ 

12457-02. 
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Πίνακας 3.3-9 
Κυανιούχα δοκιµής CEN/TS 14405 

α/α λόγος 
L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S 

ολικά 
κυανιούχα 

(mg/L) 

wad 
κυανιούχα 

(mg/L) 

free 
κυανιούχα 

(mg/L) 
1 0,10 0,10 0,043 <0,030 <0,030 

2 0,10 0,20 <0,030 <0,030 <0,030 

3 0,30 0,50 <0,030 <0,030 <0,030 

4 0,50 1,00 <0,030 <0,030 <0,030 

5 1,00 2,00 <0,030 <0,030 <0,030 

6 3,00 5,00 <0,030 <0,030 <0,030 

7 5,00 10,00 <0,030 <0,030 <0,030 

  

Πίνακας 3.3-10 
Κυανιούχα δοκιµής EN 12457-02 

υπόδειγµα 
ολικά 
κυανιούχα 
(mg/L)  

wad 
κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 
(mg/L) 

θειοκυανιούχα 
(mg/L) 

Α 0,040 <0,030 <0,030 0,69 

Β 0,030 <0,030 <0,030 0,64 

µέση τιµή 0,035 <0,030 <0,030 0,67 

 

Η οδηγία 2003/33/ΕΚ δεν αναφέρει όρια για τα κυανιούχα όσον αφορά στην αποδοχή 

αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ : «σχετικά 

µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση 

της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» αναφέρεται ότι «η συγκέντρωση του διασπώµενου µε 

ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των απορριµµάτων κατεργασίας από τη 

µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν υπερβαίνει τα 50 ppm από την 1η Μαΐου 

2008, τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, τα 10 ppm από την 1η Μαΐου 2018 και τα 

10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια µετά την 1η Μαΐου 2008». 

∆ιασπώµενα µε ασθενές οξύ κυανιούχα είναι τα wad κυανιούχα των οποίων η 

συγκέντρωση των εκπλυµάτων είναι πολύ µικρότερη όλων των παραπάνω ορίων.  

 

∆είγµα Αδροµερές τέλµα  - Σύνοψη  

(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα 

κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας κρίνεται πιθανή η 

δυνατότητα παραγωγής οξύτητας.  

(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 41% Py σιδηροπυρίτης 

(FeS2), 2% Sph σφαλερίτης (ZnS), 5% Apy αρσενοπυρίτης (FeAsS), 3% Te 

τετραεδρίτης (Cu12Sb4S13), 17% Q χαλαζίας (SiO2), 10% C ασβεστίτης (CaCO3), 7% 
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D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 1% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 7% Ank 

ανκερίτης (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2), 5% Rho ροδοχρωσίτης (MnCO3) και 2% M µίκα – 

µαρµαρυγίας. 

 (iii) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε 

ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση των θειικών ιόντων τα 

κατατάσσει στην κατηγορία µη επικίνδυνα. Οι συγκεντρώσεις όλων των άλλων 

χηµικών παραµέτρων τα κατατάσσει στα αδρανή. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην 

περιοχή 7,18 – 8,39. Η τιµή της αγωγιµότητας στο πρώτο κλάσµα είναι 3850 µS/cm 

και µέχρι το πέµπτο κλάσµα τείνει να σταθεροποιηθεί σε τιµή περί τα 2100 µS/cm, 

στη συνέχεια όµως της διαδικασίας µειώνεται απότοµα µέχρι την τιµή  70,5 µS/cm.  

(iv) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 

υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 

waste materials and sludges (EN 12457-02) έδωσε αντίστοιχα αποτελέσµατα. 

Σηµειώνεται ότι οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων δοκιµών είναι αναµενόµενες γιατί 

και η όλη διαδικασία τους είναι διαφορετική. 

 

3.4 ∆είγµα 03 Κέικ φιλτρόπρεσσας 

Το κέικ φιλτρόπρεσσας είναι τα στερεά παραπροϊόντα που παράγονται µε διήθηση 

µε χρήση ειδικής φιλτρόπρεσσας του µίγµατος του λεπτοµερούς κλάσµατος των 

τελµάτων εµπλουτισµού (µεγέθους κόκκου -44µm, κλάσµα που αντιστοιχεί στο 14% 

του συνολικού τέλµατος εµπλουτισµού ή ισοδύναµα στο 10% του εξορυσσόµενου και 

κατεργαζόµενου µεταλλεύµατος) και της ιλύος που παράγεται από την κατεργασία 

των νερών µεταλλείου.   Το κέικ αυτό αποτίθεται στους υφιστάµενους χώρους 

απόθεσης των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 

Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού Παραγωγής Οξύτητας  (Acid 

Potential AP)  και  ∆υναµικού Εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH 

πολφού - ∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας  

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται ως kg 

CaCO3 /t και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization Potential (NNP) 

υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε kgCaCO3/t. Τα 

αποτελέσµατα αυτά καθώς και η περιεκτικότητα σε θείο (ολικό και σε µορφή θειικών) 

και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 3.4.1.  
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Πίνακας 3.4-1 

Αξιολόγηση δυνατότητας παραγωγής οξύτητας – pH πολφού 
ολικό θείο    

% w/w 
θείο ως θειικά   

% w/w 
AP * ΝΡ * ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ* pH 

πολφού 

17,57 1,74 494,63 179,95 0,36 -314,69 8,01 

* τα ΑΡ, ΝΡ και ΝΝΡ εκφράζονται σε  kg CaCO3 / t  

Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας κρίνεται πιθανή η δυνατότητα 

παραγωγής οξύτητας. Τη θέση αυτή ενισχύει και η µεγάλη αρνητική τιµή (-314,69) 

του καθαρού δυναµικού εξουδετέρωσης.  

  

Χηµική σύσταση στερεού δείγµατος – ∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας 

Στον πίνακα 3.4.2. δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µε τη µέθοδο  XRF. 

 
Πίνακας 3.4-2 

Αποτελέσµατα XRF 
As 

%w/w 
Ba  

mg/kg 
Ca  

%w/w 
Cd   

mg/kg 
Cr   

mg/kg 
Cu   

%w/w 
Fe 

%w/w 
Hg 

mg/kg 
2,03 31< 8,33 nd 239 0,063 14,98 56 

Mg 
%w/w 

Sb 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

1,79 0,032 40< 56 1,93 1,67 2,71 

 

Στον πίνακα 3.4.3. δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των στερεών 

δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού. 

 
Πίνακας 3.4-3 

Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό 

 As 
%w/w 

Ba  
mg/kg 

Ca  
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Α 1,34 38  27 139 0,057 11,47 

Β 1,12 30  33 115 0,063 11,85 

µέση τιµή 1,23 34  30 127 0,060 11,66 
 

 Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  

%w/w 
Α 1,46   1,53 1,54 2,02 16,75 
Β 1,60   1,83 1,34 2,18 17,85 

µέση 
τιµή 

1,53  nd 1,68 1,44 2,10 17,30 

 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 
Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό. 
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Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας  

 
Στον πίνακα 3.4.4. δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος σύµφωνα 

µε τη µέθοδο XRD 

 
Πίνακας 3.4-4 

Ορυκτολογική σύσταση 

Py Sph Apy Q C D Rho M Ch Gy σύνολο 

31 4 5 14 8 11 6 5 4 12 100% 

 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 31% Py σιδηροπυρίτης (FeS2), 4% Sph 

σφαλερίτης (ZnS), 5% Apy αρσενοπυρίτης (FeAsS), 14% Q χαλαζίας (SiO2), 8% C 

ασβεστίτης (CaCO3), 11% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 6% Rho ροδοχρωσίτης 

(MnCO3), 5% M µίκα – µαρµαρυγίας, 4% Ch κυρίως χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8)  και 

12% Gy γύψος (CaSO4·2H2O). 

31% σιδηροπυρίτης +  5% αρσενοπυρίτης + 4% σφαλερίτης → 0,31*46,55+ 
0,05*34,3+0,04*2,88 = 16,26% Fe 

4%  σφαλερίτης  → 2,7% Zn 

5% αρσενοπυρίτης → 2,30% As 

31% σιδηροπυρίτης + 4% σφαλερίτης + 5% αρσενοπυρίτης + 12% γύψος                        
→ 25,57% S 

14% χαλαζίας + 5% µίκα + 4% χλωρίτης → 17,47% SiO2 (πυριτικά) 

8% ασβεστίτης + 11% δολοµίτης + 12% γύψος → 8,15% Ca 

11% δολοµίτης → 1,45% Mg  

6% ροδοχρωσίτης → 2,87% Mn 
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 XRD XRF ∆ιαλυτοποίηση S ως θειούχα 

Fe % 16,26 14,98 11,66  

Zn % 2,7 1,67 1,44  

Pb % - 1,93 1,68  

As % 2,30 2,03 1,23  

Ca % 8,15 8,33   

Mg % 1,45 1,79 1,53  

S % 25,57   15,83 (17,57) 

Mn % 2,87 2,71 2,10  

πυριτικά % 17.47   17,30 

 

Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 

(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας  

Στους πίνακες 3.4.5. και 3.4.6. δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 

ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 l/kg) που 

ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης 

∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 

αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

Στο διάγραµµα 3.4.1. δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 

χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 

 

Πίνακας  3.4-5 
∆οκιµή CEN/TS 14405: pH, αγωγιµότητα  και συγκέντρωση ανιόντων 

ανά κλάσµα – ∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας 

α/α λόγος 
L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S pH αγωγιµότητα 

(µS/cm) 
Cl-    

(mg/l) 
F-     

(mg/l) 
SO4

2-    
(mg/l) 

1 0,1 0,1 6,46 24300 52 1,68 24829 

2 0,1 0,2 7,1 17510 34 1,62 15534 

3 0,3 0,5 7,41 11390 20 1,5 11252 

4 0,5 1 7,11 5460 5,2 0,84 4525 

5 1 2 7,45 2900 1,2 0,72 2173 

6 3 5 6,95 2370 0,9 0,62 1656 

7 5 10 7,03 2280 0 0,6 1682 

     

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος 
(L/S = 0,1 l/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 

    επικίνδυνα 15000 120 17000 
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Πίνακας 3.4-6 
∆οκιµή CEN/TS 14405: συγκέντρωση τοξικών στοιχείων ανά κλάσµα – ∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας 

α/α As   
(mg/l) 

Ba       
(mg/l) 

Cd   
(mg/l) 

Cr   
(mg/l) 

Cu   
(mg/l) 

Hg   
(mg/l) 

Mo    
(mg/l) 

Ni   
(mg/l) 

Pb   
(mg/l) 

Sb   
(mg/l) 

Se   
(mg/l) 

Zn   
(mg/l) 

1 0,024 0,049 0,056 0,032 0,035 <0,0001 0,050 <0,005 0,036 0,005 <0,003 3,003 

2 0,021 0,025 0,040 0,034 0,020 <0,0001 0,045 <0,005 0,014 <0,004 <0,003 2,239 

3 0,021 0,019 0,027 0,032 0,012 <0,0001 0,030 <0,005 <0,010 <0,004 <0,003 1,275 

4 0,012 0,014 0,014 0,028 0,007 <0,0001 0,020 <0,005 <0,010 <0,004 <0,003 0,782 

5 0,012 0,017 0,007 0,032 0,006 <0,0001 0,040 <0,005 <0,010 <0,004 <0,003 0,455 

6 0,011 0,016 0,003 0,043 0,007 <0,0001 <0,02 <0,005 <0,010 <0,004 <0,003 0,290 

7 0,014 0,016 <0,002 0,040 0,007 <0,0001 <0,02 <0,005 <0,010 <0,004 <0,003 0,206 

             

αδρανή 0,060 4,000 0,020 0,100 0,600 0,002 0,200 0,120 0,150 0,100 0,040 1,200 
µη 
επικίνδυνα 0,300 20,000 0,300 2,500 30,000 0,030 3,500 3,000 3,000 0,150 0,200 15,000 

επικίνδυνα 3,000 60,000 1,700 15,000 60,000 0,300 10,000 12,000 15,000 1,000 3,000 60,000 

 

∆ιάγραµµα 3.4.1: pH και  αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 
14405 - ∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας 

pH - αγωγιµότητα
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Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 

παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 

εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 

οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα 

και τα ιόντα των µετάλλων As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Μο, Ni, Pb, Se και του Sb έχουν 

συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους 

υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις των θειικών ιόντων είναι 

µεγαλύτερες ακόµη και από τα όρια απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.  Ο Zn 

ικανοποιεί τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής επικίνδυνων 

αποβλήτων. 
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Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 

κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 

materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας  

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 

χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στον πίνακα 3.4.7. δίνονται το pH και η 

αγωγιµότητα των υποδειγµάτων. Στον πίνακα 3.4.8. δίνονται τα αποτελέσµατα σε ότι 

αφορά στις χηµικές παραµέτρους της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των 

αποτελεσµάτων στο στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι 

σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1. Στην τελευταία 

στήλη δίνεται για σύγκριση η ολική ποσότητα των παραµέτρων αυτών σε mg/kg που 

εκπλύνεται κατά τη δοκιµή της διύλισης µε ανοδική ροή. 

 
Πίνακας 3.4-7 

Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας 
  υποδ Α  υποδ Β  µέση τιµή 

pH 7,50 7,49 7,50 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 2630 2720 2675 

 
 

Πίνακας 3.4-8 
 Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας  

(Μαύρες Πέτρες) 
  

       
όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 

(mg/kg)   

 
υποδ Α  
mg/l 

υποδ Β  
mg/l 

Α mg/kg 
στερεού 

Β mg/kg 
στερεού 

µέση τιµή 
mg/kg 
στερεού 

 αδρανή 
µη 
επικίνδυνα 

επικίνδυνα  
ολικά 
mg/kg 
ανοδικής 

Cl-  9,80 9,80 98,00 98,00 98,00  800 15000 25000  21,10 
F-  0,31 0,31 3,10 3,10 3,10  10 150 500  6,78 
SO4

2-  1553 1501 15533 15017 15275  1000 20000 50000  25229 
As 0,015 0,012 0,153 0,122 0,138  0,5 2 25  0,130 
Ba  0,019 0,020 0,192 0,195 0,194  20 100 300  0,164 
Cd  0,007 0,007 0,065 0,065 0,065  0,04 1 5  <0,050 
Cr  0,024 0,029 0,237 0,285 0,261  0,5 10 70  0,393 
Cu 0,006 0,008 0,062 0,076 0,069  2 50 100  0,072 

Hg <0,000
1 

<0,0001 <0,001 <0,001 <0,001  0,01 0,2 2  <0,001 
Mo  <0,020 <0,020 <0,20 <0,20 <0,20  0,5 10 30  <0,228 
Ni  <0,005 <0,005 <0,05 <0,05 <0,05  0,4 10 40  <0,05 
Pb <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1  0,5 10 50  <0,103 
Sb <0,004 <0,004 <0,04 <0,04 <0,04  0,06 0,7 5  <0,0401 
Se <0,003 <0,003 <0,03 <0,03 <0,03  0,1 0,5 7  <0,180 
Zn 0,902 1,111 9,020 11,110 10,06  4 50 200  3,654 
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Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα και τα As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Μο, Ni, Pb, 

Sb και Se έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την 

απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων. Τα θειικά ιόντα και ο 

Zn ικανοποιούν τα όρια απόθεσης για χώρους υγειονοµικής ταφής µη επικίνδυνων 

αποβλήτων.  

 

Αποτελέσµατα προσδιορισµού κυανιούχων – ∆είγµα Φιλτρόπρεσσα 

Ο προσδιορισµός των ολικών κυανιούχων στο στερεό δείγµα έδειξε ότι περιέχει 8,6 

mg/kg ολικά κυανιούχα. Στους πίνακες 3.4.8 και 3.4.9 δίνονται τα αποτελέσµατα του 

προσδιορισµού των κυανιούχων στα εκπλύµατα των δοκιµών CEN/TS 14405 και ΕΝ 

12457-02. 

 

Πίνακας 3.4-9   
Κυανιούχα δοκιµής CEN/TS 14405 

α/α 
λόγος 
L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S 

ολικά 
κυανιούχα 

(mg/L) 

wad κυανιούχα 
(mg/L) 

free 
κυανιούχα 

(mg/L) 
1 0,10 0,10 0,046 <0,030 <0,030 

2 0,10 0,20 <0,030 <0,030 <0,030 

3 0,30 0,50 <0,030 <0,030 <0,030 

4 0,50 1,00 <0,030 <0,030 <0,030 

5 1,00 2,00 <0,030 <0,030 <0,030 

6 3,00 5,00 <0,030 <0,030 <0,030 

7 5,00 10,00 <0,030 <0,030 <0,030 

 

Πίνακας 3.4-10 
Κυανιούχα δοκιµής EN 12457-02  

υπόδειγµα 
ολικά 

κυανιούχα 
(mg/L) 

wad 
κυανιούχα 

(mg/L) 

free 
κυανιούχα 

(mg/L) 

θειοκυανιούχα 
(mg/L) 

Α 0,045 <0,030 <0,030 0,75 

Β 0,025 <0,030 <0,030 0,82 

µέση τιµή 0,035 <0,030 <0,030 0,79 

 

Η οδηγία 2003/33/ΕΚ δεν αναφέρει όρια για τα κυανιούχα όσον αφορά στην αποδοχή 

αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής. Στην Οδηγία 2006/21/ΕΚ : «σχετικά 

µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση 

της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» αναφέρεται ότι «η συγκέντρωση του διασπώµενου µε 

ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των απορριµµάτων κατεργασίας από τη 
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µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν υπερβαίνει τα 50 ppm από την 1η Μαΐου 

2008, τα 25 ppm από την 1η Μαΐου 2013, τα 10 ppm από την 1η Μαΐου 2018 και τα 

10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια µετά την 1η Μαΐου 2008». 

∆ιασπώµενα µε ασθενές οξύ κυανιούχα είναι τα wad κυανιούχα των οποίων η 

συγκέντρωση των εκπλυµάτων είναι πολύ µικρότερη όλων των ως άνω ορίων.  

 

∆είγµα Κέικ φιλτρόπρεσσας  - Σύνοψη  

(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µικρότερος του 1:1, οπότε σύµφωνα µε τα 

κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας κρίνεται πιθανή η 

δυνατότητα παραγωγής οξύτητας.  

(ii) . Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 31% Py σιδηροπυρίτης 

(FeS2), 4% Sph σφαλερίτης (ZnS), 5% Apy αρσενοπυρίτης (FeAsS), 14% Q χαλαζίας 

(SiO2), 8% C ασβεστίτης (CaCO3), 11% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 6% Rho 

ροδοχρωσίτης (MnCO3), 5% M µίκα – µαρµαρυγίας, 4% Ch κυρίως χλωρίτης 

(Mg6Si4O10(OH)8)  και 12% Gy γύψος (CaSO4·2H2O). 

 (iii) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε 

ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε ότι η συγκέντρωση του Zn τα κατατάσσει στα µη 

επικίνδυνα. Οι συγκεντρώσεις των θειικών ιόντων είναι µεγαλύτερες ακόµη και από 

τα όρια απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Οι συγκεντρώσεις όλων των άλλων τα 

κατατάσσει στα αδρανή. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή 6,46 – 7,45. Η τιµή 

της αγωγιµότητας είναι γενικά υψηλή, γεγονός που βρίσκεται σε συµφωνία µε τις 

υψηλές τιµές συγκέντρωσης των θειικών ιόντων. 

(iv) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 

υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 

waste materials and sludges (EN 12457-02) έδειξε ότι τα θειικά ιόντα και ο Zn το 

κατατάσσουν στην κατηγορία µη επικίνδυνων αποβλήτων. 

Σηµειώνεται ότι οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων δοκιµών είναι αναµενόµενες γιατί 

και η όλη διαδικασία τους είναι διαφορετική. 

 
 
3.5 ∆είγµα 04 Στείρα 3Α 

Το δείγµα Στείρα 3Α προέρχεται από τα στείρα εξόρυξης που παράγονται από τα 

έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του µεταλλείου «Μαύρων Πετρών» (στείρα 

εξόρυξης) και  αφορά το κλάσµα που προκύπτει από τη θραύση και ταξινόµηση που 

έχει µέγεθος κόκκου 3Α (περίπου 3 cm). Το υλικό αυτό αξιοποιείται στο σύνολό του 
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ως δοµικό υλικό σε έργα υποδοµής (π.χ. οδοποιίας) εντός και εκτός των 

µεταλλευτικών εγκαταστάσεων.    

 

Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού Παραγωγής Οξύτητας  (Acid 

Potential AP)  και  ∆υναµικού Εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH 

πολφού - ∆είγµα Στείρα 3Α  

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται ως kg 

CaCO3 /t και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization Potential (NNP) 

υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε kgCaCO3/t. Τα 

αποτελέσµατα αυτά καθώς και η περιεκτικότητα σε θείο (ολικό και σε µορφή θειικών) 

και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 3.5.1.   

 
Πίνακας  3.5-1 

Αξιολόγηση δυνατότητας παραγωγής οξύτητας – pH πολφού 
ολικό θείο    

% w/w 
θείο ως θειικά   

% w/w AP * ΝΡ * ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ* pH 
πολφού 

1,04 0,00 32,37 178,81 5,52 146,44 9,24 

* τα ΑΡ, ΝΡ και ΝΝΡ εκφράζονται σε  kg CaCO3 / t 
 

Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 

παραγωγής οξύτητας. Στην άποψη αυτή συνηγορεί και η θετική τιµή του καθαρού 

δυναµικού εξουδετέρωσης. 

 

Χηµική σύσταση στερεού δείγµατος – Στείρα 3Α 

Στον πίνακα 3.5.2. δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µε τη µέθοδο  XRF 

 
Πίνακας 3.5-2 

Αποτελέσµατα XRF 
As 

%w/w 
Ba  

mg/kg 
Ca  

%w/w 
Cd   

mg/kg 
Cr   

mg/kg 
Cu   

%w/w 
Fe 

%w/w 
Hg 

mg/kg 
0,031 336 10,59 9 172 0,002 0,031 3 

Mg 
%w/w 

Sb 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

1,382 0,001 40< 65 0,108 0,207 0,099 

 

Στον πίνακα 3.5.3. δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των στερεών 

δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.  
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Πίνακας 3.5-3 
Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό 

 As 
%w/w 

Ba  
mg/kg 

Ca  
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Α 0,017 48  5 76 0,003 1,82 

Β 0,019 38  5 84 0,003 2,04 

µέση τιµή 0,018 43  5 80 0,003 1,93 
 
 
 

 Mg 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 1,12  27 0,115 0,181 0,073 68,33 
Β 1,04  33 0,097 0,203 0,059 66,69 

µέση τιµή 1,08  30 0,106 0,192 0,066 67,51 
 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 
Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό. 

 

Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Στείρα 3Α  

 
Στον πίνακα 3.5.4. δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος σύµφωνα 

µε τη µέθοδο XRD 

 
Πίνακας 3.5-4 

Ορυκτολογική σύσταση  

Py Q Pl C D Ank M Ch Tr σύνολο 

1 31 5 24 1 6 5 25 2 100% 

 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 1% Py σιδηροπυρίτης (FeS2),  31% Q 

χαλαζίας (SiO2), 5% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 24% C ασβεστίτης 
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(CaCO3), 1% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 6% Ank ανκερίτης (Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2), 

5% M µίκα – µαρµαρυγίας, 25% Ch κυρίως χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8) και 2% Tr 

τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2). 

1% σιδηροπυρίτης → 0,47% Fe (+ανκερίτης) 

1% σιδηροπυρίτης → 0,53% S 

24% ασβεστίτης +  1% δολοµίτης +6% ανκερίτης → 10,68% Ca 

1% δολοµίτης → 0,13% Mg  (+ανκερίτης) 

31% χαλαζίας + 5% πλαγιόκλαστο + 5% µίκα + 25% χλωρίτης  + 2% τρεµολίτης → 

67% πυριτικά 

 

 XRD XRF ∆ιαλυτοποίηση S ως θειούχα 

Fe % >0,47 0,031 1,82  

Zn % - 0,207 0,192  

Pb % - 0,108 0,106  

As % - 0,031   

Ca % 10,68 10,59   

Mg % >0,13 1,38 1,08  

S % 0,53   1,04 

Mn % - 0,099 0,066  

πυριτικά % 66   67,51 

 

 

Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 

(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Στείρα 3Α  

Στους πίνακες 3.5.5. και 3.5.6. δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 

ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 l/kg) που 

ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης 

∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 

αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

Στο διάγραµµα 3.5.1. δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 

χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 
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Πίνακας 3.5-5 
∆οκιµή CEN/TS 14405: pH, αγωγιµότητα  και συγκέντρωση ανιόντων 

ανά κλάσµα – ∆είγµα Στείρα 3Α 
α/α 

λόγος 
L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH 
αγωγιµότητα 

(µS/cm) 
Cl-    

(mg/l) 
F-     

(mg/l) 
SO4

2-    
(mg/l) 

1 0,1 0,1 7,88 1648 41,00 0,30 776 
2 0,1 0,2 7,78 1312 24,00 0,28 652 
3 0,3 0,5 7,65 636 12,00 0,21 258 
4 0,5 1 8,27 203 3,50 0,14 61,7 
5 1 2 8,09 211 2,30 0,13 65,8 
6 3 5 7,88 77,7 1,20 0,11 16,0 
7 5 10 7,36 46,4 0,60 0,09 4,40 

     

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος 
(L/S = 0,1 l/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 

    επικίνδυνα 15000 120 17000 

 
 

Πίνακας 3.5-6 
∆οκιµή CEN/TS 14405: συγκέντρωση τοξικών στοιχείων ανά κλάσµα – ∆είγµα Στείρα 3Α 

α/α As   
(mg/l) 

Ba       
(mg/l) 

Cd   
(mg/l) 

Cr   
(mg/l) 

Cu   
(mg/l) 

Hg   
(mg/l) 

Mo    
(mg/l) 

Ni   
(mg/l) 

Pb   
(mg/l) 

Sb   
(mg/l) 

Se   
(mg/l) 

Zn   
(mg/l) 

1 0,055 0,057 <0,002 0,017 0,014 <0,0001 0,022 <0,005 <0,01 0,006 0,016 <0,02 

2 0,050 0,039 <0,002 0,020 0,009 <0,0001 <0,02 <0,005 <0,01 <0,004 <0,003 <0,02 

3 0,045 0,026 <0,002 0,013 0,006 <0,0001 0,020 <0,005 <0,01 <0,004 <0,003 <0,02 

4 0,040 <0,01 <0,002 0,012 0,006 <0,0001 <0,02 <0,005 <0,01 <0,004 <0,003 <0,02 

5 0,50 0,011 <0,002 0,014 0,006 <0,0001 <0,02 <0,005 <0,01 <0,004 <0,003 <0,02 

6 0,50 <0,01 <0,002 0,016 0,006 <0,0001 <0,02 <0,005 0,025 <0,004 <0,003 <0,02 

7 0,032 <0,01 <0,002 0,014 0,006 <0,0001 <0,02 <0,005 <0,01 <0,004 <0,003 <0,02 

             

αδρανή 0,060 4,000 0,020 0,100 0,600 0,002 0,200 0,120 0,150 0,100 0,040 1,200 
µη 
επικίνδυνα 

0,300 20,000 0,300 2,500 30,000 0,030 3,500 3,000 3,000 0,150 0,200 15,000 

επικίνδυνα 3,000 60,000 1,700 15,000 60,000 0,300 10,000 12,000 15,000 1,000 3,000 60,000 
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∆ιάγραµµα 3.5.-1: pH και  αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 
14405 - ∆είγµα Στείρα 3Α 

pH - αγωγιµότητα
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Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 

παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 

εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 

οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα 

τα θειικά ιόντα και όλα τα ιόντα των µετάλλων έχουν συγκέντρωση µικρότερη ή ίση 

από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής 

αδρανών αποβλήτων.  

 

Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 

κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 

materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Στείρα 3Α  

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 

χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στον πίνακα 3.5.7. δίνονται το pH και η 

αγωγιµότητα των υποδειγµάτων. Στον πίνακα 3.5.8. δίνονται τα αποτελέσµατα σε ότι 

αφορά τις χηµικές παραµέτρους της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των 

αποτελεσµάτων στο στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι 

σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1. Στην τελευταία 

στήλη δίνεται για σύγκριση η ολική ποσότητα των παραµέτρων αυτών σε mg/kg που 

εκπλύνεται κατά τη δοκιµή της διύλισης µε ανοδική ροή. 
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Πίνακας 3.5-7 
Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Στείρα 3Α 

  υποδ Α  υποδ Β  µέση τιµή 

pH 9,01 9,07 9,04 
αγωγιµότητα 
(µS/cm) 120,60 125,50 123,05 

 
 

Πίνακας  3.5-8 
Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Στείρα 3Α 

  

       
όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 

(mg/kg)   

 
υποδ Α  
mg/l 

υποδ Β  
mg/l 

Α mg/kg 
στερεού 

Β mg/kg 
στερεού 

µέση τιµή 
mg/kg 
στερεού 

 αδρανή 
µη 
επικίνδυνα επικίνδυνα  

ολικά 
mg/kg 
ανοδικής 

Cl-  2,900 2,900 29,000 29,000 29,000  800 15000 25000  20,75 

F-  0,090 0,090 0,900 0,900 0,900  10 150 500  1,10 

SO4
2-  30,68 40,77 306,8 407,7 357,2  1000 20000 50000  387,5 

As 0,030 0,032 0,298 0,322 0,310  0,5 2 25  0,958 
Ba  <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1  20 100 300  <0,113 

Cd  <0,002 <0,002 <0,02 <0,02 <0,02  0,04 1 5  <0,020 

Cr  0,039 0,034 0,389 0,343 0,366  0,5 10 70  0,147 

Cu 0,008 0,009 0,082 0,089 0,086  2 50 100  0,060 

Hg <0,000
1 

<0,0001 <0,001 <0,001 <0,001  0,01 0,2 2  <0,001 

Mo <0,020 <0,020 <0,200 <0,200 <0,200  0,5 10 30  <0,200 

Ni  <0,005 <0,005 <0,05 <0,05 <0,05  0,4 10 40  <0,050 

Pb <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1  0,5 10 50  <0,145 

Sb <0,004 <0,004 <0,04 <0,04 <0,04  0,06 0,7 5  <0,0402 

Se <0,003 <0,003 <0,03 <0,03 <0,03  0,1 0,5 7  <0,192 

Zn <0,020 <0,020 <0,200 <0,200 <0,200  4 50 200  <0,200 

 

Τα χλωριούχα ιόντα, τα φθοριούχα ιόντα, τα θειικά ιόντα και τα ιόντα των µετάλλων 

έχουν συγκέντρωση µικρότερη από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε 

χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  

 

∆είγµα Στείρα 3Α  - Σύνοψη  

(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα 

κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία 

δυνατότητα παραγωγής οξύτητας.  

(ii) Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 1% Py σιδηροπυρίτης 

(FeS2),  31% Q χαλαζίας (SiO2), 5% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaAlSi3O8), 24% C 

ασβεστίτης (CaCO3), 1% D δολοµίτης (CaMg(CO3)2), 6% Ank ανκερίτης 
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(Ca(Fe+2,Mg)(CO3)2), 5% M µίκα – µαρµαρυγίας, 25% Ch κυρίως χλωρίτης 

(Mg6Si4O10(OH)8) και 2% Tr τρεµολίτης (Ca2Mg5Si8O22(OH)2). 

(iii) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε 

ανοδική ροή (CEN/TS 14405) έδειξε ότι Οι συγκεντρώσεις όλων των ιόντων τα 

κατατάσσει στα αδρανή. Η τιµή του pH κυµαίνεται στην περιοχή 7,36 – 8,27. Η τιµή 

της αγωγιµότητας µειώνεται σηµαντικά (περιοχή 1648 – 46,4 µS/cm). 

(iv) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 

υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 

waste materials and sludges (EN 12457-02) έδωσε παραπλήσια αποτελέσµατα. 

Σηµειώνεται ότι οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων δοκιµών είναι αναµενόµενες γιατί 

και η όλη διαδικασία τους είναι διαφορετική. 

 

3.6 ∆είγµα 05 Στείρα Σύντριµµα 

Το δείγµα Στείρα Σύντριµµα προέρχεται από τα στείρα που παράγονται από τα έργα 

προσπέλασης και ανάπτυξης του µεταλλείου Μαύρων Πετρών (στείρα εξόρυξης) και 

αφορά το κλάσµα που προκύπτει µετά από τη θραύση και ταξινόµηση µε µέγεθος 

κόκκου <1cm. Το υλικό αυτό αξιοποιείται επίσης στο σύνολό του ως δοµικό υλικό σε 

έργα υποδοµής.    

 

Αποτελέσµατα προσδιορισµού ∆υναµικού Παραγωγής Οξύτητας  (Acid 

Potential AP)  και  ∆υναµικού Εξουδετέρωσης (Neutralization Potential NP), pH 

πολφού - ∆είγµα Στείρα Σύντριµµα  

Το δυναµικό οξύτητας ΑΡ και το δυναµικό εξουδετέρωσης ΝΡ εκφράζονται ως kg 

CaCO3 /t και το καθαρό δυναµικό εξουδετέρωσης Net Neutralization Potential (NNP) 

υπολογίζεται από τη σχέση ΝΝΡ = ΝΡ-ΑΡ και εκφράζεται σε kgCaCO3/t. Τα 

αποτελέσµατα αυτά καθώς και η περιεκτικότητα σε θείο (ολικό και σε µορφή θειικών) 

και το pH πολφού δίνονται στον πίνακα 3.6.1.   

 
Πίνακας 3.6-1 

Αξιολόγηση δυνατότητας παραγωγής οξύτητας – pH πολφού 
ολικό θείο    

% w/w 
θείο ως θειικά   

% w/w AP * ΝΡ * ΝΡ/ΑΡ ΝΝΡ* pH 
πολφού 

1,42 0,00 44,22 189,50 4,29 145,28 9,40 

* τα ΑΡ, ΝΡ και ΝΝΡ εκφράζονται σε  kg CaCO3 / t  
 

Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία δυνατότητα 
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παραγωγής οξύτητας. Στην άποψη αυτή συνηγορεί και η τιµή του καθαρού 

δυναµικού εξουδετέρωσης. 

 

Χηµική σύσταση στερεού δείγµατος – ∆είγµα Στείρα σύντριµµα 

Στον πίνακα 3.6.2. δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µε τη µέθοδο  XRF 

 
Πίνακας 3.6-2 

Αποτελέσµατα XRF 
As 

%w/w 
Ba  

mg/kg 
Ca  

%w/w 
Cd   

mg/kg 
Cr   

mg/kg 
Cu   

%w/w 
Fe 

%w/w 
Hg 

mg/kg 
0,104 274 11,59 nd 127 0,001 2,60 11 

Mg 
%w/w 

Sb 
%w/w 

Mo    
mg/kg 

Ni   
mg/kg 

Pb  
%w/w 

Zn   
%w/w 

Μn   
%w/w 

1,31 0,003 40< 50 0,36 0,191 0,147 

 

Στον πίνακα 3.6.3. δίνονται τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των στερεών 

δειγµάτων µετά τη διαλυτοποίηση τους µε τη χρήση βασιλικού νερού.  

 
Πίνακας  3.6-3 

Αποτελέσµατα διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό 

 As 
%w/w 

Ba  
mg/kg 

Ca  
%w/w 

Cd   
mg/kg 

Cr   
mg/kg 

Cu   
%w/w 

Fe 
%w/w 

Α 0,103 32  1 68 0,003 2,05 

Β 0,079 38  4 76 0,003 1,83 

µέση τιµή 0,091 35  3 72 0,003 1,94 
 

 
Mg 

%w/w 
Mo    

mg/kg 
Ni   

mg/kg 
Pb  

%w/w 
Zn   

%w/w 
Μn   

%w/w 

αδιάλυτα- 
πυριτικά  
%w/w 

Α 1,065  7 0.395 0,181 0,117 66,71 

Β 1,093  9 0,341 0,143 0,099 64,96 

µέση τιµή 1,079  8 0,368 0,162 0,108 65,84 
 
Όπου Α & Β δύο ξεχωριστές διαλυτοποιήσεις 2 υποδειγµάτων 
Τα µέταλλα Sb, Se και Hg δεν µπορούν να υπολογισθούν µε ακρίβεια λόγω της πτητικότητας 
τους κατά την επεξεργασία της διαλυτοποίησης µε βασιλικό νερό. 
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Ορυκτολογική Σύσταση δείγµατος - ∆είγµα Στείρα Σύντριµµα  

 
 

Στον πίνακα 3.6.4. δίνεται η % w/w ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος σύµφωνα 
µε τη µέθοδο XRD 

 
Πίνακας 3.6-4 

Ορυκτολογική σύσταση 

Q C Pl M Ch Tr T σύνολο 

10 22 65 3 8 5 1 100% 

 

Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 10% Q χαλαζίας (SiO2), 22% C  

ασβεστίτης (CaCO3), 65% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaCaAl2Si2O8), 3% M µίκα – 

µαρµαρυγίας, 8% Ch χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 5% Tr τρεµολίτης 

(Ca2Mg5Si8O22(OH)2) και 1%Τ τάλκης (Mg3Si4O10(OH)2)). 

8% Ch → 0.08*min 11,73 = >1% Fe  

22% ασβεστίτης → 8.81% Ca + Ca από πλαγιόκλαστα 

10% χαλαζίας + 65% πλαγιόκλαστο + 3% µίκα + 8% χλωρίτης + 5% τρεµολίτης και 

1% τάλκης → 0,10*100+0,65*67,39+0,03*45,21+0,08*30,28+0,05*59,17+0,01*63,37 

= 61,17% SiO2 (πυριτικά) 
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 XRD XRF ∆ιαλυτοποίηση S ως θειούχα 

Fe % >1 2,60 1,94  

Zn %  0,191 0,162  

Pb %  0,36 0,368  

As %  0,104 0,091  

Ca % >10 11,59   

Mg %  1,31 1,08  

S %    1,42 

Mn %  0,147 0,108  

πυριτικά % 61,17  65,84  

 

Αποτελέσµατα δοκιµής ∆ιύλισης µε Ανοδική Ροή, Up-flow Percolation Test 

(CEN/TS 14405) - ∆είγµα Στείρα Σύντριµµα  

Στους πίνακες 3.6.5. και 3.6.6. δίνονται τα αποτελέσµατα της δοκιµής CEN/TS 14405 

ανά κλάσµα καθώς και οι οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος (L/S = 0,1 l/kg) που 

ορίζονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/33/ΕΚ της 19ης 

∆εκεµβρίου 2002 «για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των 

αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 

παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». 

Στο διάγραµµα 3.6.1. δίνεται το pH και η αγωγιµότητα των κλασµάτων. Ο 

χαρακτηρισµός των κλασµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον αθροιστικό λόγο L/S. 

 
Πίνακας 3.6-5 

∆οκιµή CEN/TS 14405: pH, αγωγιµότητα  και συγκέντρωση ανιόντων 
ανά κλάσµα – ∆είγµα Στείρα Σύντριµµα 

α/α λόγο
ς L/S 

αθροιστικός 
λόγος L/S 

pH αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

Cl-    
(mg/l) 

F-     
(mg/l) 

SO4
2-    

(mg/l) 
1 0,1 0,1 7,84 673 10,00 0,32 267 
2 0,1 0,2 7,62 537 11,00 0,30 214 
3 0,3 0,5 7,32 336 4,60 0,22 122 
4 0,5 1 7,46 151 0,00 0,18 43,9 
5 1 2 7,77 72 0,00 0,12 8,66 
6 3 5 8,10 52,2 0,00 0,10 2,20 
7 5 10 7,42 38,2 0,00 0,08 1,33 

     

αδρανή 460 2,5 1500 οριακές τιµές του πρώτου εκπλύµατος 
(L/S = 0,1 l/kg) µη επικίνδυνα 8500 40 7000 

    επικίνδυνα 15000 120 17000 
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Πίνακας 3.6-6 
∆οκιµή CEN/TS 14405: συγκέντρωση τοξικών στοιχείων ανά κλάσµα – ∆είγµα Στείρα Σύντριµµα 
α/α As   

(mg/l) 
Ba       

(mg/l) 
Cd   

(mg/l) 
Cr   

(mg/l) 
Cu   

(mg/l) 
Hg   

(mg/l) 
Mo    

(mg/l) 
Ni   

(mg/l) 
Pb   

(mg/l) 
Sb   

(mg/l) 
Se   

(mg/l) 
Zn   

(mg/l) 
1 0,046 0,033 <0,002 0,009 0,012 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 0,005 <0,030 <0,02 

2 0,031 0,025 <0,002 0,008 0,012 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,004 <0,030 <0,02 

3 0,036 0,015 <0,002 0,008 0,011 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,004 <0,030 <0,02 

4 0,037 <0,010 <0,002 0,017 0,010 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,004 <0,030 <0,02 

5 0,047 <0,010 <0,002 0,020 0,009 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,004 <0,030 <0,02 

6 0,036 <0,010 <0,002 0,023 0,009 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,004 <0,030 <0,02 

7 0,024 <0,010 <0,002 0,014 0,008 <0,0001 <0,020 <0,005 <0,010 <0,004 <0,030 <0,02 

             

αδρανή 0,060 4,000 0,020 0,100 0,600 0,002 0,200 0,120 0,150 0,100 0,040 1,200 
µη 
επικίνδυνα 0,300 20,000 0,300 2,500 30,000 0,030 3,500 3,000 3,000 0,150 0,200 15,000 

επικίνδυνα 3,000 60,000 1,700 15,000 60,000 0,300 10,000 12,000 15,000 1,000 3,000 60,000 

 

∆ιάγραµµα 3.6-1: pH και  αγωγιµότητα των κλασµάτων της δοκιµής CEN/TS 
14405 - ∆είγµα Στείρα Σύντριµµα 

pH - αγωγιµότητα
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Η συγκέντρωση των ανιόντων και των µετάλλων στα κλάσµατα εκπλυµάτων 

παρουσιάζει γενικά πτωτική τάση από τα αρχικά προς τα τελικά κλάσµατα κατά την 

εξέλιξη της δοκιµής. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του κλάσµατος L/S 0,1 µε τις 

οριακές τιµές που έχουν θεσπιστεί δείχνει ότι όλες οι χηµικοί παράµετροι έχουν 

συγκέντρωση µικρότερη ή ίση από αυτή που έχει θεσπιστεί για την απόθεση σε 

χώρους υγειονοµικής ταφής αδρανών αποβλήτων.  
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Αποτελέσµατα δοκιµής συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 

κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular waste 

materials and sludges (EN 12457-02) - ∆είγµα Στείρα Σύντριµµα  

Για τη δοκιµή αυτή χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υποδείγµατα που 

χαρακτηρίστηκαν ως Α και Β αντίστοιχα. Στον πίνακα 3.6.7. δίνονται το pH και η 

αγωγιµότητα των υποδειγµάτων. Στον πίνακα 3.6.8. δίνονται τα αποτελέσµατα σε ότι 

αφορά τις χηµικές παραµέτρους της δοκιµής EN 12457-02 και η αναγωγή των 

αποτελεσµάτων στο στερεό. Η αναγωγή στο στερεό έγινε λαµβάνοντας υπόψη ότι 

σύµφωνα µε τη δοκιµή αυτή ο λόγος υγρού προς στερεό είναι 10/1. Στην τελευταία 

στήλη δίνεται για σύγκριση η ολική ποσότητα των παραµέτρων αυτών σε mg/kg που 

εκπλύνεται κατά τη δοκιµή της διύλισης µε ανοδική ροή. 

 
Πίνακας  3.6-7 

Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Στείρα Σύντριµµα 
  υποδ Α  υποδ Β  µέση τιµή 

pH 9,24 9,30 9,27 

αγωγιµότητα 
(µS/cm) 

74,80 67,70 71,25 

 
 

Πίνακας  3.6-8 
Αποτελέσµατα δοκιµής EN 12457-02 - ∆είγµα Στείρα Σύντριµµα 

  

       όρια για χώρους υγειονοµικής ταφής 
(mg/kg) 

  

 
υποδ Α  

mg/l 
υποδ Β  

mg/l 
Α mg/kg 
στερεού 

Β mg/kg 
στερεού 

µέση τιµή 
mg/kg 
στερεού 

 αδρανή 
µη 

επικίνδυνα επικίνδυνα  
ολικά 
mg/kg 

ανοδικής 
Cl-  9,80 9,80 98,0 98,0 98,0  800 15000 25000  3,48 

F-  0,09 0,09 0,90 0,90 0,90  10 150 500  1,03 

SO4
2-  13,09 9,74 130,98 97,48 114,23  1000 20000 50000  129,01 

As 0,047 0,044 0,474 0,445 0,46  0,5 2 25  0,313 

Ba  <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1  20 100 300  <0,105 

Cd  <0,002 <0,002 <0,02 <0,02 <0,02  0,04 1 5  <0,02 

Cr  0,043 0,047 0,434 0,474 0,454  0,5 10 70  0,171 

Cu 0,007 0,009 0,071 0,090 0,081  2 50 100  0,088 

Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001  0,01 0,2 2  <0,001 

Mo  <0,020 <0,020 <0,20 <0,20 <0,20  0,5 10 30  <0,200 

Ni  <0,005 <0,005 <0,05 <0,05 <0,05  0,4 10 40  <0,05 

Pb <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1  0,5 10 50  <0,10 

Sb <0,004 <0,004 <0,04 <0,04 <0,04  0,06 0,7 5  <0,0401 

Se <0,003 0,008 <0,03 0,08 <0,082  0,1 0,5 7  <0,3 

Zn <0,02 <0,02 <0,2 <0,2 <0,2  4 50 200  <0,2 
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∆είγµα Στείρα Σύντριµµα  - Σύνοψη  

(i) Ο λόγος ΝΡ/ΑΡ είναι µεγαλύτερος του 4:1, οπότε σύµφωνα µε τα 

κριτήρια αξιολόγησης του δυναµικού παραγωγής οξύτητας δεν υπάρχει ουδεµία 

δυνατότητα παραγωγής οξύτητας. Στην άποψη αυτή συνηγορεί και η τιµή του 

καθαρού δυναµικού εξουδετέρωσης. 

(ii)  Η ορυκτολογική σύσταση του δείγµατος είναι 10% Q χαλαζίας (SiO2), 

22% C  ασβεστίτης (CaCO3), 65% Pl πλαγιόκλαστο (κυρίως NaCaAl2Si2O8), 3% M 

µίκα – µαρµαρυγίας, 8% Ch χλωρίτης (Mg6Si4O10(OH)8), 5% Tr τρεµολίτης 

(Ca2Mg5Si8O22(OH)2) και 1%Τ τάλκης (Mg3Si4O10(OH)2)). 

(iii) Η δοκιµή διέλευσης του νερού µέσα από στήλη του δείγµατος µε 

ανοδική ροή (CEN/TS 14405) το κατατάσσει στα αδρανή απόβλητα. Η τιµή του pH 

κυµαίνεται στην περιοχή 7,32 – 8,10. Η τιµή της αγωγιµότητας παρουσιάζει συνεχή 

µείωση (περιοχή 673 – 38,2 µS/cm). 

(v) Η αντίστοιχη δοκιµή συµµόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 

υλικών κοκκώδους µορφής και ιλύων,  Compliance test for leaching of granular 

waste materials and sludges (EN 12457-02) έδωσε παραπλήσια αποτελέσµατα. 

Σηµειώνεται ότι οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων δοκιµών είναι αναµενόµενες γιατί 

και η όλη διαδικασία τους είναι διαφορετική. 
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