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ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 3, υποπαρ. γ «….Επίσης, στην κατηγορία 

των βιομηχανικών ορυκτών κατατάσσεται και το ανθρακικό ασβέστιο, 

εφόσον τεκμηριώνεται, στην τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, ότι το 

εξορυσσόμενο πέτρωμα διαθέτει την κατάλληλη ορυκτολογική κα ι χημική 

σύσταση και υπάρχει η δυνατότητα διάθεσής του για βιομηχανική χρήση .».  

Ο υπό μελέτη χώρος περιλαμβάνει κοίτασμα ασβεστικού μαρμάρου η 

καταλληλότητα του οποίου για χρήση του ως βιομηχανικό ορυκτό τεκμαίρεται στις 

επόμενες παραγράφους.  

1.  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ. 

Το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) αποτελεί ένα προϊόν επεξεργασίας ή 

παραπροϊόν εκμετάλλευσης ανθρακικών πετρωμάτων όπως ασβεστόλιθοι (βιογενή, 

βιοχημικά ή χημικά ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα) και μάρμαρα (μεταμορφωμένα 

αντίστοιχά τους). Χρησιμοποιείται στην παρασκευή κονιαμάτων και ως πληρωτικό υλικό 

(filler ανθρακικού ασβεστίου) με πολλές εφαρμογές σε πλαστικά, PVC, μπογιές-

χρώματα, στόκους, απορρυπαντικά, καλώδια και ελαστικά. Επίσης, χρησιμοποιείται σε 

λιπάσματα, ζωοτροφές, στη χαρτοβιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία και περιβαλλοντική  

τεχνολογία. 

Στον υπό μελέτη λατομικό χώρο θα γίνεται εξόρυξη του υποκείμενου μητρικού 

πετρώματος που είναι ασβεστόλιθος – μάρμαρο. Τα  πετρώματα ανθρακικού  ασβεστίου  

είναι  ευρέως  διαδεδομένα  ανά  την  υφήλιο.  Όμως δεν είναι όλα εκμεταλλεύσιμά ως 

βιομηχανικά ορυκτά  καθώς οι προδιαγραφές που απαιτούνται  για  τη  χρήση  τους  είναι  

υψηλές.  Υπάρχουν επομένως κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αν πληρούν τα 

πετρώματα αυτά, όταν προορίζονται ως βιομηχανικά ορυκτά για τη χρήση τους ως 

πληρωτικά υλικά στη βιομηχανία χρωμάτων, χαρτιού, πλαστικών αλλά και στην γεωργία 

την υαλουργία κ.λπ. .   

  

Εξόρυξη όταν το υποκείμενο πέτρωμα είναι :Ασβεστόλιθος  - μάρμαρο  

Τόσο οι ασβεστόλιθοι όσο και τα μάρμαρα εξορύσσονται συνήθως επιφανειακά 

διότι η υπόγεια εκμετάλλευση δεν συμφέρει οικονομικά. Μόνο αν οι γεωλογικές συνθήκες 

ή  περιβαλλοντικοί  περιορισμοί  το  απαιτούν,  ή  τα  υπερκείμενα  είναι  δύσκολο  να 
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απομακρυνθούν, τότε θα πρέπει να ελεγχθεί οικονομικά για το αν συμφέρει ή όχι η 

υπόγεια εκμετάλλευση.   

  Στις  επιφανειακές  εκμεταλλεύσεις,  τα  υπερκείμενά  που  συνήθως  είναι  αργιλικό 

έδαφος  µε  πάχος  μερικών  μέτρων  αρχικά  αφαιρούνται.  Αργότερα  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθούν  για  την  αποκατάσταση.  Το  κοίτασμά  εξορύσσετε  σε  επίπεδα,  τα 

οποία μπορεί να έχουν ύψος 10 – 12 μέτρα ή και παραπάνω. Το ύψος αυτό εξαρτάται 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κοιτάσματος. Η εξόρυξη γίνεται µε τέτοιο τρόπο 

ώστε  τα  στείρα  και  το  ανθρακικό  ασβέστιο  να  εξορύσσονται  χωριστά.  Πρέπει  να 

σχεδιαστεί  προσεκτικά  το  πρόγραμμα  διάτρησης  και  ανατίναξης  ανάλογα  µε  το 

μέγεθος του πετρώματος προς ανατίναξη. Μετά την ανατίναξη τα θραύσματα πρέπει να  

έχουν  τέτοιο  μέγεθος  που  να  εξασφαλίζουν  οικονομική  φόρτωση  και  μεταφορά 

προς το εργοστάσιο επεξεργασίας.   

 

1.1. ΧΗΜΙΚΗ – ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 

Για το υπό εκμετάλλευση πέτρωμα πραγματοποιήθηκαν από τον εκμεταλλευτή 

χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του ως 

βιομηχανικό ορυκτό. Τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων φαίνονται στους 

παρακάτω πίνακες. 
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1.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ  ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ. 

Τα κριτήρια  επιλογής  για  κοιτάσµατα  ανθρακικού  ασβεστίου  για  χρήση  του ως 

βιομηχανικό ορυκτό είναι τα παρακάτω.  

  

1.2.1. Η ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ.  

Το πρώτο κριτήριο είναι η καθαρότητα του πετρώματος. Το ποσοστό ενός 

πετρώματος σε ανθρακικό ασβέστιο  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  98,5%,  δηλαδή  η  

περιεκτικότητα  των αδιάλυτων  ουσιών  σε  υδροχλωρικό  οξύ  να  µην  ξεπερνά  το  

1,5%.  Μόνο  ένα κοίτασμα  μαρμάρου  μπορεί  να  αποτελεί  εξαίρεση  :  όταν  η  

μεταμόρφωση  έχει μετατρέψει  τις  αρχικές προσμείξεις  σε  ορυκτά,  µε  αρκετά  μεγάλο  

μέγεθος  κόκκου, ώστε να απομακρύνονται εύκολα µε τη διεργασία της επίπλευσης.   

Με βάση την χημική ανάλυση που διενεργήθηκε για το πέτρωμα του υπό μελέτη 

χώρου (και δόθηκε σε προηγούμενη παράγραφο) διαπιστώνεται ότι: 

1. το ποσοστό σε ανθρακικό ασβέστιο είναι 99,7% 

2. τα αδιάλυτα σε HCl είναι <0,05% 

 και επομένως πληροί τα κριτήρια καθαρότητας 

 

1.2.2. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ.  

Εξίσου  σημαντική  είναι  και  η  περιεκτικότητα  του  ανθρακικού ασβεστίου  σε  

δολοµίτη,  αργιλικά  και  πυριτικά  ορυκτά,  η  οποία  δεν  πρέπει  να ξεπερνά το 0,2 %, 

καθώς τα ορυκτά αυτά λόγω της μεγαλύτερης τους σκληρότητας,  μπορεί να 

δημιουργήσουν προβλήματα παραγωγής αλλά και να επηρεάσουν αισθητά το  λευκό  

χρώμα  που  απαιτείται.  Επίσης  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  για  ανώτερη ποιότητα  

CaCO3   είναι  η  απουσία  βαρέων  μετάλλων,  τα  οποία  είναι  επιβλαβή  και 

απαγορευτικά για τον άνθρωπο. (Geyssant,2001) 

Με βάση την χημική ανάλυση που διενεργήθηκε για το πέτρωμα του υπό μελέτη 

χώρου (και δόθηκε σε προηγούμενη παράγραφο) διαπιστώνεται ότι: 

1. το ποσοστό σε SiO2 είναι μικρότερο του 0,1% 

2. το ποσοστό σε Al2O3 είναι  0,1% 

3. δεν ανιχνεύτηκαν βαρέα μέταλλα ή τα ποσοστά τους είναι σε εξαιρετικά μικρή 

περιεκτικότητα που δεν δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα του CaCO3, 
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 και επομένως πληροί τα κριτήρια περιεκτικότητας σε αργιλοπυριτικά ορυκτά και βαρέα 

μέταλλα. 

1.2.3. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ.  

Η  φωτεινότητα  του  πετρώματος  αποτελεί  επίσης  ένα  σημαντικό  κριτήριο,  

παρόλο που η υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο δεν ταυτίζεται απαραίτητα 

και µε υψηλό ποσοστό φωτεινότητας. Ακόμα και η ύπαρξη μικρών ποσοστών σε καφέ η 

µαύρα οργανικά υλικά ή προσμείξεις σουλφιδίων ή οξειδίων σιδήρου (μερικών ppm) 

μπορούν να επηρεάσουν τη φωτεινότητα του τελικού προϊόντος.  

 Με βάση την χημική ανάλυση που διενεργήθηκε για το πέτρωμα του υπό μελέτη 

χώρου (και δόθηκε σε προηγούμενη παράγραφο) διαπιστώνεται ότι: 

 το ποσοστό σε Fe2O3 είναι μικρότερο του 0,05% 

και επομένως πληροί τα κριτήρια περιεκτικότητας σε προσμείξεις μαύρου ή καφέ 

χρώματος (οξείδια σιδήρου) που να επηρεάζουν τη φωτεινότητα του ανθρακικού 

ασβεστίου. 

2.  ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ. 

Η  χρήση  του  ανθρακικού  ασβεστίου  ως  πληρωτικό  υλικό  σήμερα  είναι  

ευρεία. Χρησιμοποιείται  κυρίως  στη  χημική  και  σύνθετη  βιομηχανία.  Οι  κύριες  

εφαρμογές του ανθρακικού ασβεστίου είναι στη βιομηχανία χαρτιού, στη βιομηχανία 

πλαστικών και στη βιομηχανία χρωμάτων. Επίσης χρησιµοποιείται στη γεωργία και 

υαλουργία.   

  

 2.1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ. 

 Τα  τελευταία  20  χρόνια,  η  χρήση  του  ανθρακικού  ασβεστίου  στην  βιομηχανία  

χαρτιού έχει φτάσει τα επίπεδα χρήσης του καολίνη. Σήμερα πάνω από 10 εκ. τόνοι 

ανθρακικού  ασβεστίου  χρησιμοποιούνται  ετησίως  για  την  παραγωγή  χαρτιού.  Το  

CaCO3 χρησιµοποιείται τόσο στην γέμιση της χαρτομάζας, όσο και στη επάλειψη του  

χάρτου. (illustration ή matt επιφάνεια).   

 Η χρήση του ανθρακικού ασβεστίου οδήγησε τη βιομηχανία χαρτιού να µμετατρέψει την 

τεχνολογία παραγωγής του από όξινη σε βασική. Η βασική μέθοδος παραγωγής χαρτιού 

είναι μια διεργασία κατά την οποία το pH κυμαίνεται από 6,5 έως 7,5 λόγω του 

ανθρακικού ασβεστίου. Με την όξινη μέθοδο το pH κυμαίνεται από 3 έως 6 µε τη χρήση  
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καολίνη.  Το  ανθρακικό  ασβέστιο  προσφέρει  στο  χαρτί  καλύτερα  οπτικά 

χαρακτηριστικά από οποιοδήποτε άλλο πληρωτικό υλικό, το πληρώνει καλύτερα και το 

κάνει πιο λείο. Παράλληλα η βασική παραγωγή χαρτιού µε το ανθρακικό ασβέστιο είναι 

πιο οικονομική καθώς απαιτεί μικρότερα ποσά ενέργειας.   

 

2.2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Το  ανθρακικό  ασβέστιο,  µε  ή  χωρίς  επικάλυψη  µε  στεαρικό  οξύ  είτε  όχι,  

είναι  το κυριότερο πληρωτικό υλικό στη βιομηχανία πλαστικών. Χρησιμοποιούνται 

ετησίως πάνω  από  3,5  εκ.  τόνους  στα  θερµοπλαστικά  και  πλαστικά.  Για  τα  

ελαστοµερή  η κατανάλωση φτάνει περίπου τους 2,5 εκ. τόνους.   

  

Το ανθρακικό ασβέστιο χρησιµοποιείται κυρίως για τους παρακάτω λόγους :  

 •  Μείωση κόστους.  

•  Απόκτηση σκληρότητας του τελικού προϊόντος.   

•  Με  την  κατάλληλη  κοκκοµετρία  πληρωτικού  υλικού,  επιτυγχάνεται  

ελαστικότητα.   

•  Έχει  υψηλή  χημική  καθαρότητα,  που  επιτρέπει  μεγάλη  διάρκεια  ζωής  στα  

πλαστικά.   

•  Έχει υψηλή λευκότητα και χαμηλό δείκτη διάθλασης, έτσι ώστε το ανθρακικό  

ασβέστιο  να  επιτρέπει  την  μείωση  ακριβών  πιγμέντων  όπως  διοξείδιο  του  

τιτανίου.   

•  Έχει χαμηλή τραχύτητα, που δεν φθείρει τα μηχανήματα παραγωγής.   

•  Έχει χαμηλή ξυστικότητα (abrasion).   

•  Επίσης  το  ανθρακικό  ασβέστιο  είναι  µη  τοξικό,  άχρωμο  και  άγευστο,  όπως  

πρέπει  να  είναι  βάση  νόμου,  προκειμένου  το  πλαστικό  που  θα  παραχθεί  να  

χρησιμοποιηθεί στις συσκευασίες τροφίμων.   

   

2.3. ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

Το ανθρακικό ασβέστιο είναι το πιο σημαντικό πληρωτικό και διασταλτικό υλικό 

για τα χρώματα, αφού σε σύγκριση µε όλα τα άλλα είναι το µόνο που ικανοποιεί όλες τις 

απαιτήσεις  που  θέτει  η  βιομηχανία  χρωμάτων.  Το  ανθρακικό  ασβέστιο  είναι  µη 

τοξικό  και  ανθεκτικό  στις  καιρικές  συνθήκες.  Έχει  υψηλή  λευκότητα  και  χαμηλή 
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πυκνότητα, μικρή αντίδραση µε τα πιγµέντα, τα συνδετικά υλικά και άλλα συστατικά των  

χρωμάτων,  χαμηλή  περιεκτικότητα  σε  ηλεκτρολύτες  και  απορρόφηση  ελαίου. 

Έχει  αντιοξειδωτικό  χαρακτήρα  λόγω  του  αλκαλικού  του  pH  ενώ  η  χαμηλή 

σκληρότητα του αποτρέπει την φθορά των εξοπλισμών. Όμως η πιο σημαντική από όλες 

τις ιδιότητες είναι το ότι το ανθρακικό ασβέστιο ως διασταλτικό υλικό μπορεί να είναι  

διαθέσιμο  σε  οποιοδήποτε  επιθυμητό  μέγεθος  κόκκων.  Καθορίζει  άμεσα  την 

διασπορά του, τη γυαλάδα (gloss) και την ικανότητα κάλυψης.  

Το ανθρακικό ασβέστιο, πέρα από την ιδιότητα του ως πληρωτικό υλικό, μπορεί 

να προσφέρει στα χρώματα και ιδιότητες ως λευκό πιγµέντο ( χρωστικό υλικό) και να 

μειώσει  αισθητά  την  προσθήκη  διοξειδίου  του  τιτανίου,  μειώνοντας  κατά  πολύ  το  

κόστος παραγωγής χρωμάτων.   

  

2.4. ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Υπάρχουν πάρα πολλά πεδία εφαρμογών του ανθρακικού ασβεστίου.  

 •  Η  λευκότητα  δεν  είναι  σημαντική  όταν  το  ανθρακικό  ασβέστιο  

χρησιµοποιείται  για  την  παραγωγή  ύαλου  ή  κεραμικών,  όπως  ενδιαφέρει  η  

καθαρότητα.   

 •  Χρησιµοποιείται στη χημική βιομηχανία ως πρώτη ύλη για αντιδραστήρια.   

 •  Χρησιµοποιείται  στη  γεωργία,  στη  βιομηχανία  λιπασμάτων  και  στη  

βιομηχανία καλλυντικών και φαρμάκων.   

 •  Έχει  χρησιμοποιηθεί  στην  περιβαλλοντική  ως  φίλτρο  νερού  καθώς  και  για  

την εξυγίανση μολυσμένων όξινων εδαφών.    

 •  Τέλος χρησιµοποιείται και στη βιομηχανία τροφίμων και συγκεκριμένα στη  

βιομηχανία αλεύρου ως έκδοχο (συμπλήρωμα) ασβεστίου. 

 

Τα ανθρακικό ασβέστιο χρησιμοποιείται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, 

προσφέροντας βελτιωμένες ιδιότητες σε κάθε ένα από αυτά σύμφωνα με τις ειδικές 

απαιτήσεις τους. 
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