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Περίληψη:

Στο μεταλλείο Ολυμπιάδας από το 1972 μέχρι το 1996,  που έκλεισε,  παράγονταν 
τρία  συμπυκνώματα:  γαληνίτης,  σφαλερίτης  και  σιδηροπυρίτης/αρσενοπυρίτης.  Το  τρίτο 
συμπύκνωμα, αν και περιείχε υψηλές περιεκτικότητες σε χρυσό, ήταν αρκετά δύσκολο να 
διατεθεί στην αγορά λόγω του περιεχομένου σ’ αυτό υψηλού ποσοστού αρσενικού. Επιπλέον, 
είναι δυσκατέργαστο, δηλαδή ο περιεχόμενος σ’ αυτό χρυσός βρίσκεται σε υπομικροσκοπική 
μορφή  μέσα  στο  πλέγμα  των  θειούχων.  Για  τον  λόγο  αυτό,  θα  πρέπει  τα  θειούχα  να 
οξειδωθούν για  να διασπαστεί  το πλέγμα τους και  να απελευθερωθεί  ο χρυσός,  ώστε να 
καταστεί εκχυλίσιμος από τα κυανιούχα διαλύματα. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την αξιοποίηση τέτοιων δυσκατέργα-
στων σιδηροπυριτών/αρσενοπυριτών είναι:  η φρύξη,  η οξείδωση υπό πίεση (POX) και  η 
βακτηριακή οξείδωση (BIOX). Η METBA και στη συνέχεια η TXV Hellas, αφού απέκλεισαν 
τη χρησιμοποίηση της φρύξης, επικεντρώθηκαν στην επιλογή μιας από τις δύο τελευταίες 
μεθόδους. Τελικά, η TVX Hellas, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
των δύο αυτών μεθόδων, μετά από αρκετές συνεχούς ροής πιλοτικές δοκιμές, κατέληξε στην 
επιλογή ενός συνδυασμού  BIOX για τη μερική οξείδωση των θειούχων και  POX για την 
ολοκληρωτική τους οξείδωση. Όμως, η όλη προσπάθεια δεν προχώρησε, κυρίως λόγω της 
χρήσης κυανιούχων διαλυμάτων για την ανάκτηση του Au – Ag.

Μετά  το  2005,  όταν  η  «Ελληνικός  Χρυσός  Α.Ε.»  ανέλαβε  τα  “Μεταλλεία 
Κασσάνδρας”,  υπέβαλε  μια  τελείως  διαφορετική  πρόταση  για  την  αξιοποίηση  των 
σιδηροπυριτών αυτών. Η πρόταση ήταν αυτή της Ακαριαίας Τήξης (Flash Smelting), μιας 
πυρομεταλλουργικής μεθόδου που χρησιμοποιείται ευρέως για την επεξεργασία συμπυκνω-
μάτων χαλκού.

Βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου, που τη διαφοροποιεί από τις  προηγούμενες, 
είναι  ότι  δεν  υπεισέρχεται  ο  παράγοντας  της  κυάνωσης για  την ανάκτηση του χρυσού – 
αργύρου.  Ένα  άλλο,  επίσης  στοιχείο  διαφοροποίησης  είναι  ότι  στις  προηγούμενες 
(υδρομεταλλουργικές) μεθόδους, το περιεχόμενο στο συμπύκνωμα αρσενικό (έντονα τοξικό 
στοιχείο) από τη στιγμή της απελευθέρωσής του από τα θειούχα μέχρι την καταβύθισή του σε 
σταθερή  μορφή,  βρίσκεται  συνεχώς  σε  υγρή  φάση,  αντίθετα  με  τις  πυρομεταλλουργικές 
μεθόδους  στις  οποίες   βρίσκεται  για  κάποιο  διάστημα σε  αέρια φάση,  άρα  πιο  δύσκολα 
ελεγχόμενο. 

Η  χρησιμοποίηση  της  μεθόδου  ακαριαίας  τήξης  για  την  αξιοποίηση  τέτοιων 
δυσκατέργαστων  συμπυκνωμάτων  σιδηροπυριτών  και  ιδιαίτερα  με  τέτοιες  υψηλές 
περιεκτικότητες σε αρσενικό φαίνεται, από τη σχετική έλλεψη βιβλιογραφίας και αναφορών, 
να  επιχειρείται  για  πρώτη  φορά.  Έτσι,  θεωρούμε  σκόπιμο καταρχήν  να  παραθέσουμε  τα 
προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  σήμερα  οι  μεταλλουργίες  χαλκού  όταν  επεξεργάζονται 
συμπυκνώματα χαλκού με υψηλές περιεκτικότητες σε αρσενικό.

Σύμφωνα  με  πολλές  δημοσιεύσεις  ένα  από  τα  πιο  σοβαρά  προβλήματα  που 
αντιμετωπίζουν είναι η περιβαλλοντική διαχείριση των τοξικών στοιχείων που περιέχονται 
στα  συμπυκνώματα  που  επεξεργάζονται.  Οι  περιβαλλοντικοί  κανονισμοί  που  τίθενται 
σήμερα από τα κράτη γίνονται όλο και πιο αυστηροί τόσο ως προς την διαχείριση απόθεσης 
των τοξικών αποβλήτων, όσο και ως προς τις εκπομπές (fugitive emissions) τοξικών αερίων 
και  σωματιδίων,  που διαχέονται  στους  χώρους εργασίας και  έχουν άμεση επίπτωση στην 
υγεία των εργαζομένων. Ένα από τα πλέον τοξικά στοιχεία θεωρείται το αρσενικό. Γι’ αυτό, 
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οι μεταλλουργίες χαλκού θέτουν σαν όριο,  για καθαρά περιβαλλοντικούς  λόγους,  το υπό 
κατεργασία συμπύκνωμα να μην περιέχει πάνω από 0.2 % As. Για κάθε επιπλέον 0.1 % As 
τίθεται  πρόστιμο  και,  πάντως,  αν  το  συμπύκνωμα  υπερβαίνει  το  0.5  %  As,  δεν  γίνεται 
αποδεκτό από τις περισσότερες απ’ αυτές.

Η  Κίνα,  που  προηγουμένως  επεξεργαζόταν  συμπυκνώματα  χαλκού  με 
περιεκτικότητες μεγαλύτερες από 0.5 % As, καθιέρωσε αυστηρούς κανονισμούς έτσι ώστε 
σήμερα  να  απαγορεύεται  η  εισαγωγή  ενός  συμπυκνώματος  χαλκού  με  περιεκτικότητα 
μεγαλύτερη από 0.5 % As (αυτό το όριο ίσως μειωθεί ακόμη περισσότερο).

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  αρσενικό  που  περιέχεται  στο  συμπύκνωμα 
τροφοδοσίας  δεν  περνάει  μόνο  στην  φάση  των  απαερίων,  αλλά  κατανέμεται  με  κάποιες 
αναλογίες που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και στις υπόλοιπες φάσεις,  matte και 
σκωρία.  Έτσι,  αν  οι  περιεκτικότητες  σε  αρσενικό  είναι  υψηλές,  τότε  η  μεταλλουργία  θα 
αντιμετωπίσει  αυξημένα  περιβαλλοντικά  προβλήματα  στα  μετέπειτα  στάδια  επεξεργασίας 
convering και  ηλεκτρόλυσης,  που  για  την  επίλυσή  τους  θα  απαιτηθούν  πολύπλοκες 
επεξεργασίες  και  ως  εκτούτου  πρόσθετες  επενδύσεις.  Μερικές  μεταλλουργίες  δέχονται 
κάποια  συμπυκνώματα  χαλκού  ή  και  σιδηροπυρίτη-αρσενοπυρίτη  με  υψηλές  σχετικά 
περιεκτικότητες  σε  αρσενικό,  αλλά  σε  συνδυασμό  με  υψηλές  ποσότητες  πολυτίμων 
μετάλλων.  Αυτά,  όμως,  τα  συμπυκνώματα  αναμιγνύονται  με  άλλα  έτσι  ώστε  το 
τροφοδοτούμενο μίγμα να έχει  περιεκτικότητα σε αρσενικό μέσα στα επιτρεπτά όρια.  Οι 
μεταλλουργίες  χαλκού  που επεξεργάζονται  συμπυκνώματα  με  υψηλές  περιεκτικότητες  σε 
αρσενικό φαίνεται να είναι ελάχιστες και στην περίπτωση αυτή τροποποιούν το κύκλωμα 
τους έτσι ώστε η σκόνη των απαερίων να μην ανακυκλώνεται αλλά να οδηγείται σε ειδική 
μονάδα  επεξεργασίας  είτε  για  την  παραγωγή  As2O3,  είτε  για  την  παραγωγή  σταθερών 
ενώσεων του αρσενικού κατάλληλες για απόθεση.

Από τις 100 και πλέον μεταλλουργίες, που υπάρχουν στον κόσμο και επεξεργάζονται 
συμπυκνώματα  χαλκού,  ελάχιστες  ειναι  αυτές  που  ακόμη  δέχονται  να  επεξεργάζονται 
συμπυκνώματα με πάνω από 0.5 % As. Αναφέρονται: η La Oroya Smelter (Peru), η Xstrata’s 
Horne Smelter (Canada),  η  Tsumeb Smelter (Namibia)  και  η  Codelco’s Chuquicamata 
Smelter (Chile).

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης ζήτησης μπαίνουν στην παραγωγή όλο και 
πιο πολλά σύνθετα συμπυκνώματα χαλκού (εναργίτη – τενναντίτη) που περιέχουν υψηλές 
σχετικά  περιεκτικότητες  σε  αρσενικό.  Έτσι,  για  να  αντιμετωπιστεί  το  πρόβλημα  του 
αρσενικού,  η  συνήθης  τεχνική  είναι  πρώτα  να  απομακρύνουν  το  αρσενικό  από  το 
συμπύκνωμα (συνήθως με μερική φρύξη ή με  κάποια άλλη διαδικασία,  αν επιδέχεται  το 
συμπύκνωμα,  όπως  αλκαλική  εκχύλιση)  και  κατόπιν  το  παραγόμενο  καθαρό  προϊόν 
διατίθεται προς πυρομεταλλουργική επεξεργασία. Μια άλλη πιο συνήθης τακτική είναι η απ’ 
ευθείας υδρομεταλλουργική επεξεργασία. Δηλαδή, οξείδωση υπό πίεση (POX), διαχωρισμός 
στερεού υγρού (S/L), το στερεό υπόλειμμα οδηγείται στο κύκλωμα κυάνωσης (CIL ή  CIP) 
για την ανάκτηση των περιεχομένων σ΄ αυτό πολυτίμων μετάλλων, ενώ το υγρό οδηγείται 
στο κύκλωμα Solvet Extraction και Elecrowinning (SX/EW) για την ανάκτηση του χαλκού.

Το  συμπύκνωμα  σιδηροπυριτών/αρσενοπυριτών  Ολυμπιάδας  είναι  μια  ιδιαίτερη 
περίπτωση. Δεν περιέχει χαλκό και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό (9 %). Οι πρώτες 
πυρομεταλλουργικές  δοκιμές  που  έγιναν  έδειξαν  ότι  ο  διαχωρισμός  των  δύο  φάσεων 
σκωρίας/matte Fe δεν ήταν σαφής και οι ανακτήσεις χρυσού δεν ήσαν ικανοποιητικές. Για να 
βελτιωθεί η κατάσταση αναμίχθηκε το συμπύκνωμα Ολυμπιάδας με ένα μέρος του καθαρού 
συμπυκνώματος χαλκού Σκουριών σε αναλογία 8.3 προς 1. 

Έτσι,  η  εγκριθείσα  μόναδα  ακαριαίας  τήξης,  θα  έχει  δυναμικότητα  τροφοδοσίας 
280.000  t/y (250.000  t/y συμπύκνωμα Ολυμπιάδας και 30.000  t/y συμπύκνωμα Σκουριών) 
και θα περιλαμβάνει:
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(1) Την παραγωγή matte με  ~ 10 % Cu και ~ 95 ppm Au με τη μέθοδο ακαριαίας τήξης 
(κύριο πυρομεταλλουργικό μέρος).

(2) Την κοκκοποίηση – λειοτρίβηση - υδρομεταλλουργική επεξεργασία (εκχύλιση) της 
matte για την αναβάθμισή της σ’ ένα προϊόν με ~ 20 % Cu και ~ 160 ppm Au.

(3) Την παραγωγή σκωρίας  που θα έχει  0.03 %  As και  θα μπορεί  να αποτεθεί  ή να 
χρησιμοποιηθεί ως αδρανές υλικό στο στρώσιμο δρόμων.

(4) Την ειδική μονάδα επεξεργασίας των απαερίων που θα περιέχουν σκόνη και σχεδόν 
το σύνολο του περιεχομένου στο συμπύκνωμα αρσενικού και τη μονάδα παραγωγής 
θειϊικού οξέος.

(5) Την υδρομεταλλουργική επεξεργασία όλων των διαλυμάτων, από τον καθαρισμό των 
απαερίων  και  την  εκχύλιση  της  matte,  σε  αυτόκλειστο  για  την  καταβύθιση  του 
αρσενικού υπό τη μορφή σκοροδίτη και τη διαχείριση των υπολοίπων τελμάτων.

(6) Τη μονάδα μεταλλάκτη TROF για την επεξεργασία της αναβαθμισμένης matte για τη 
παραγωγή  αργού  χαλκού  που  θα  χυτεύεται  μηχανικά  εντός  κατακόρυφων  τύπων 
(καλουπιών)  για την παραγωγή/μορφοποίηση ανόδων οι οποίες θα οδηγούνται στο 
στάδιο της ηλεκτρόλυσης. 

(7) Τη  μονάδα  ηλεκτρόλυσης  απ’  όπου  θα  παράγεται  χαλκός  υψηλής  καθαρότητας 
(Cu>99.75%) και ανοδική ιλύς που θα περιέχει τον χρυσό και τον άργυρο και θα 
επεξεργάζεται για την παραγωγή ράβδων καθαρού χρυσού και αργύρου.

Σε  μεταγενέστερη  δημοσιευθείσα  (στο  διαδίκτυο),  τεχνική  έκθεση  της  εταιρείας, 
αναφέρεται  μια  βασική  τροποποίηση  της  εγκριθείσας  ΜΠΕ,  ότι  δηλαδή  η  παραγωγική 
διαδικασία της μονάδας θα σταματήσει  στην παραγωγή της αναβαθμισμένης σε ποιότητα 
matte ή όπως την ονομάζει saleable product-gold concentrate. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται 
ότι οι πυρομεταλλουργικές δοκιμές που είχαν γίνει μέχρι τότε ήταν σε κλίμακα mini – pilot, 
οι  δε  υδρομεταλλουργικές  σε  εργαστηριακή  κλίμακα  και  σε  κλίμακα  bench και  όλη  η 
ερευνητική  προσπάθεια  βρίσκεται  στο  στάδιο  της  έρευνας  και  ανάπτυξης  (Research & 
Development).

Τα στοιχεία των αναλύσεων που δίνονται στη ΜΠΕ δείχνουν ότι σχεδόν το σύνολο 
του αρσενικού που περιέχεται στο υπό κατεργασία συμπύκνωμα θα πηγαίνει στα απαέρια κι 
ένα ασήμαντο ποσοστό καταγράφεται ότι θα πηγαίνει στη σκωρία και στη matte.

Από τις διάφορες όμως δημοσιεύσεις, που αφορούν επεξεργασίες συμπυκνωμάτων 
χαλκού,  πουθενά δεν επαληθεύονται  τα πιο πάνω. Αντίθετα φαίνεται  το περιεχόμενο στο 
συμπύκνωμα  αρσενικό  να  κατανέμεται  και  στις  τρεις  φάσεις  απαέρια/σκωρία/matte,  σε 
διαφορετικά, βέβαια, ποσοστά. Κι αυτό με δεδομένο ότι το περιεχόμενο στα τροφοδοτούμενα 
συμπυκνώματα αρσενικό είναι στα επιτρεπτά όρια ή λίγο πάνω απ’ αυτά. Έτσι, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί  τι  πράγματι  θα  συμβεί  με  την  επεξεργασία  του  συμπυκνώματος 
Ολυμπιάδας/Σκουριών  που  η  περιεκτικότητά  του  σε  αρσενικό  θα  είναι  8  %  (σημείο 
καθοριστικό για την περιβαλλοντική συμπεριφορά αλλά και  την οικονομική απόδοση της 
μονάδας).

Λόγω της  πολύ  χαμηλής  περιεκτικότητας  σε  χαλκό  (2.8  %)  του  συμπυκνώματος 
τροφοδοσίας και  των πολύ υψηλών περιεκτικοτήτων σε  Fe (36.8 %) και  S (39.6 %),  θα 
πρέπει να οξειδωθούν σχετικά πολύ μεγάλες ποσότητες Fe και S για να παραχθεί μια matte 
με ~ 10 % Cu. Το έντονο αυτό οξειδωτικό περιβάλλον, που ευνοεί την δημιουργία μαγνητίτη, 
με την ποιότητα της matte υποβαθμισμένη και τη δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων σκωρίας, 
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εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ανακτήσεις  Cu και  Au. Μέσα σ’ αυτά θα 
πρέπει  να ληφθεί  υπόψη και  ο  μεγάλος σχετικά όγκος  των απαερίων όχι  μόνο λόγω της 
δημιουργίας  μεγάλων  ποσοτήτητων  SO2,  αλλά  και  των  μεγάλων  ποσοτήτων  πτητικών 
ενώσεων του αρσενικού.

Για  τη  διαχείριση  του  τεραστίου  όγκου  των  έντονα  τοξικών  (λόγω  αρσενικού) 
απαερίων  θα  απαιτηθεί  ο  σχεδιασμός  ειδικής  μονάδας  επεξεργασίας  με  υψηλό  κόστος 
επένδυσης και συντήρησης της εγκατάστασης. Ενώ, οι διαφυγές (fugitive emissions) που θα 
διαχέονται  στους  χώρους  του  εργοστασίου,  εκτιμάται  ότι  θα  δημιουργήσουν  πρόσθετα 
προβλήματα  που  για  την  αντιμετώπισή  τους  ίσως  απαιτηθούν  πρόσθετες  επενδύσεις  με 
υψηλό κόστος συντήρησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μονάδες ακαριαίας τήξης ή άλλης 
τεχνολογίας smelting, που να διαχειρίζονται τόσο μεγάλες ποσότητες τοξικών απαερίων δεν 
φαίνεται να λειτουργούν.

Πέραν  των  παραπάνω,  η  βασική  παρατήρηση  είναι  ότι,  τελικά,  επιλέχθηκε  μια 
πυρομεταλλουργική μέθοδος (μέθοδος της ακαριαίας τήξης) με σχετικά πολύ υψηλό κόστος 
επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης για να παραχθεί μια υποβαθμισμένη σε ποιότητα (ως 
προς το Cu) matte με ~ 10 % Cu και ~ 95 ppm Au, χωρίς να εκτιμάται ότι στο προϊόν αυτό 
μπορεί να περάσει κι ένα μέρος του περιεχομένου στο συμπύκνωμα αρσενικού. Επιπλέον, 
χρησιμοποιείται σαν μέσο ένα καθαρό εμπορεύσιμο συμπύκμωμα χαλκού Σκουριών (με 26 % 
Cu και  27  ppm Au).  Η  matte αυτή μετά  από κοκκοποίηση –  λειοτρίβηση – υδρομεταλ-
λουργική επεξεργασία (εκχύλιση) θα αναβαθμιστεί  σε ~ 20 % Cu και ~ 160 (ή 175) ppm Au 
για  να  διατεθεί  στη διεθνή αγορά ως  συμπύκνωμα κατάλληλο να  τροφοδοτήσει  πιθανόν 
κάποια μεταλλουργία χαλκού (κάμινο smelting).

Έτσι, ο προβληματισμός που τίθεται είναι αν μπορούμε, χρησιμοποιώντας μία από 
τις  υδρομεταλλουργικές  μεθόδους  POX ή  BIOX,  πριν  από  την  πυρομεταλλουργική 
επεξεργασία του συμπυκνώματος σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας, να αφαιρέσουμε απ’ αυτό το 
αρσενικό και ένα μέρος του σιδήρου και θείου έτσι ώστε το παραγόμενο στερεό υπόλειμμα, 
«καθαρό»  πλέον  και  μειωμένου  βάρους,  να  είναι  κατάλληλο  για  πυρομεταλλουργική 
επεξεργασία.

Με  τη  μέθοδο  POX,  όπως  είναι  σχεδιασμένη,  το  αρσενικό  καταβυθίζεται  στο 
αυτόκλειστο υπό τη σταθερή μορφή του σκοροδίτη και το στερεό υπόλειμμα που παράγεται 
είναι κατάλληλο μεν για επεξεργασία με κυανιούχα διαλύματα για την ανάκτηση Au – Ag, 
ακατάλληλο, όμως, για πυρομεταλλουργική επεξεργασία. Λαμβάνοντας υπόψη τις χημικές 
διεργασίες (οξείδωση, υδρόλυση, καταβύθιση) που γίνονται μέσα στο αυτόκλειστο, καθώς 
και τις συνθήκες (θερμοκρασία, πίεση), είναι θέμα προς διερεύνηση κατά πόσο θα μπορούσε 
να σχεδιαστεί η μέθοδος έτσι ώστε μετά την οξείδωση των θειούχων να απομακρυνθεί το 
αρσενικό κι ένα μεγάλο μέρος του σιδήρου και θείου μέσω του διαλύματος.

Με τη μέθοδο BIOX, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με την POX, το αρσενικό και ένα 
μεγάλο μέρος  του σιδήρου και  θείου περνούν στο διάλυμα. Έτσι,  το παραγόμενο στερεό 
υπόλειμμα ενώ παρουσιάζει μια σειρά προβλημάτων όταν αυτό προορίζεται για εκχύλιση με 
κυανιούχα διαλύματα για την ανάκτηση του Au – Ag, εκτιμάται ότι θα είναι κατάλληλο για 
πυρομεταλλουργική επεξεργασία αφού θα είναι απαλλαγμένο από το αρσενικό κι από ένα 
μεγάλο μέρος του σιδήρου και θείου.  Τα διαλύματα με το περιεχόμενο αρσενικό αντί να 
επεξεργαστούν με τον παραδοσιακό τρόπο της εξουδετέρωσης, που είναι προβληματικός ως 
προς την καταβύθιση του αρσενικού σε περιβαλλοντικά αποδεκτή ένωση, θα μπορούσαν να 
οδηγηθούν σε ένα αυτόκλειστο για την καταβύθιση του As υπό τη πιο σταθερή μορφή τού 
σκοροδίτη.  Τέτοιο  αυτόκλειστο  εξάλλου  προβλέπεται  και  στο  σχεδιασμό  της  μεθόδου 
ακαριαίας τήξης για την επεξεργασία των διαλυμάτων ψύξης και καθαρισμού των απαερίων 
της καμίνου.
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Το πλεονέκτημα της BIOX είναι το μικρό σχετικά κόστος επένδυσης και επίσης πολύ 
μικρό  κόστος  λειτουργίας,  αφού  το  στερεό  υπόλειμμα  δεν  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την 
εκχύλιση με κυανιούχα διαλύματα. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι απαιτείται σχετικά 
μεγάλη  επιφάνεια  για  την  εγκατάσταση  της  μονάδας,  λόγω  του  πολύ  μικρού  ρυθμού 
οξείδωσης των θειούχων.
 

Έτσι, με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου ΒΙΟΧ είναι δυνατή η απομάκρυνση από το 
συμπύνωμα των δυσκατέργαστων σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας του 90 %, τουλάχιστον, του 
περιεχομένου  σ’  αυτό  αρσενικού.  Δηλαδή,  μπορεί  να  παραχθεί  ένα  “καθαρό”  προϊόν 
κατάλληλο  είτε  να  διατεθεί  στη  παραδοσιακή  αγορά  μεταλλουργίας  χαλκού,  είτε  να 
αναμιχθεί  με  το  συμπύκνωμα  χαλκού  Σκουριών  για  την  τροφοδοσία  της  σχεδιαζόμενης 
μονάδας ακαριαίας τήξης. Το προϊόν αυτό θα είναι πολύ μικρότερου βάρους απ’ αυτό του 
συμπυκνώματος σιδηροπυριτών, αφού απ’ αυτό θα έχει αφαιρεθεί πέραν του αρσενικού κι 
ένα μεγάλο μέρος του σιδήρου και θείου. Τα βασικά πλεονεκτήματα της πρότασης αυτής θα 
είναι:

• Το αρσενικό από τη στιγμή που θα αποδεσμευθεί από τα θειούχα μέχρι τη στιγμή που 
θα καταβυθιστεί στο αυτόκλειστο, υπό τη μορφή της σταθερής ένωσης σκοροδίτη, θα 
βρίσκεται συνεχώς σε υγρή φάση (διαλύμα) κι όχι σε αέρια. Κι αυτό έχει μεγάλη 
σημασία  καθ’  όσον  οι  τοξικές  ουσίες  είναι  πολύ  πιο  εύκολα  διαχειρίσιμες  όταν 
βρίσκονται σε υγρή φάση παρά όταν αυτές βρίσκονται σε αέρια φάση. Αυτός είναι 
ένας  βασικός  λόγος  που  γενικά  προτιμώνται,  σε  τέτοιες  περιπτώσεις,  οι 
υδρομεταλλουργικές μέθοδοι επεξεργασίες από τις πυρομεταλλουργικές.

• Η μειωμένη ύπαρξη αρσενικού στο μίγμα του συμπυκνώματος που θα τροφοδοτεί 
την  κάμινο  της  ακαριαίας  τήξης,  διευκολύνει  την  όλη  πυρομεταλλουργική 
κατεργασία  και αποφεύγεται έτσι, ο παράγοντας αρσενικό να επεισέρχεται και στα 
τρία παραγόμενα προϊόντα (matte, σκωρία, απαέρια) και να δημιουργεί προβλήματα 
που  η  αντιμετώπισή  τους  απαιτεί  πολύπλοκες  εγκαταστάσεις  με  υψηλό  κόστος 
επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης.

• Λόγω  του  μειωμένου  σχετικά  βάρους  του  προϊόντος  σε  σχέση  με  αυτό  του 
συμπυκνώματος σιδηροπυριτών, θα είναι δυνατή η  ανάμιξή του με το σύνολο του  
παραγομένου συμπυκνώματος χαλκού Σκουριών.  Έτσι,  το παραγόμενο μίγμα θα 
έχει πολλαπλάσια μέση περιεκτικότητα σε χαλκό σε σύγκριση με αυτή (2.8 % Cu) 
που  έχει  το  μίγμα  τροφοδοσίας  συμπυκνώματος  Ολυμπιάδας/Σκουριών.  Αυτό  θα 
διευκολύνει στο να παραχθεί υψηλότερης ποιότητας matte και ενδεχομένως να είναι 
δυνατή η ολοκλήρωση της μονάδας μέχρι την παραγωγή τελικών προϊόντων.

• Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος του σιδήρου και θείου που περιέχει το 
συμπύκνωμα των σιδηροπυριτών θα έχει απομακρυνθεί κατά το στάδιο της ΒΙΟΧ, το 
τελικό  μίγμα  θα  έχει  μειωμένες  περιεκτικότητες  σ’  αυτά  τα  στοιχεία.  Έτσι,  η 
χαμηλότερη  περιεκτικότητα  σε  σίδηρο,  σε  συνδυασμό  με  την  υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε χαλκό, θα βελτιώσει σημαντικά τη σχέση σκωρίας προς matte με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση των ανακτήσεων Cu - Au.

• Η ύπαρξη αρσενικού σε πολύ χαμηλά επίπεδα στο μίγμα τροφοδοσίας, σε συνδυασμό 
με τη μειωμένη ύπαρξη θείου, θα έχει σαν αποτέλεσμα ο όγκος των απαερίων να 
είναι  κανονικός  και  δεν  θα  χρειάζεται  ειδικός  σχεδιασμός  μονάδας  ψύξης  και 
καθαρισμού των απαερίων,  οι  δε  διαφυγές  (fugitive emissions)  θα είναι  λιγότερο 
επικίνδυνες αφού δεν θα περιέχονται σ’ αυτές μεγάλες ποσότητες αρσενικού.  
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Συμπερασματικά  προτείνεται  μια  λεπτομερής  καταρχήν  αξιολόγηση  όλων  των 
δοκιμών και μελετών που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια από το μεταλλείο, πάνω στις 
δύο αυτές μεθόδους ΒΙΟΧ και POX ώστε να διερευνηθεί αν με τη μέθοδο BIOX ή POX ή με 
κάποιο συνδυασμό αυτών ή ακόμη κι άλλων μεθόδων, είναι δυνατόν πράγματι να παραχθεί 
ένα προϊόν αφ’ ενός μεν μειωμένου βάρους αφ’ ετέρου δε απαλλαγμένο από το αρσενικό και 
από ένα μεγάλο μέρος του σιδήρου και  θείου.  Η αξιολόγηση αυτή,  σε συνδυασμό με τα 
αποτελέσματα των μέχρι σήμερα δοκιμών επί της σχεδιαζόμενης από την εταιρεία μονάδα 
ακαριαίας τήξης, εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στο να βρεθεί μια πιο ικανοποιητική οικονομικά 
και  περιβαλλοντικά  λύση  για  την  αξιοποίηση  των  συμπυκνωμάτων  Ολυμπιάδας  και 
Σκουριών.
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1 Εισαγωγή: 

Τα  “Μεταλλεία  Κασσάνδρας”  λειτουργούν  συνεχώς  τα  τελευταία  60,  περίπου, 
χρόνια, με κύριο μεταλλευτικό κέντρο το μεταλλείο Στρατωνίου (Μαντέμ Λάκκος, Μαύρες 
Πέτρες), ενώ από 1972 είχε αρχίσει να λειτουργεί και το μεταλλείο Ολυμπιάδας, όταν μετά 
από συστηματική έρευνα ανακαλύφθηκαν (1969) τα δύο γνωστά κοιτάσματα (ανατολικό και 
δυτικό) στην περιοχή.

Το  βασικό  χαρακτηριστικό  των  δύο  κοιτασμάτων  Ολυμπιάδας,  που  τα 
διαφοροποιούν  από  το  κοίτασμα  Μαντέμ  Λάκκου,  είναι  η  σχετικά  υψηλή  τους 
περιεκτικότητα σε χρυσό, αλλά ταυτόχρονα και η υψηλή τους περιεκτικότητα σε αρσενικό. 
Μετά από σχετικές έρευνες που είχαν γίνει αποδείχθηκε ότι ο περιεχόμενος στο μετάλλευμα 
χρυσός βρίσκεται  σε υπομικροσκοπική μορφή, κυρίως μέσα στον αρσενοπυρίτη και  στον 
πλούσιο  σε  αρσενικό  πυρίτη.  Έτσι,  μετά  τη  διαφορική  επίπλευση  παράγονταν  τρία 
συμπυκνώματα:  γαληνίτης,  σφαλερίτης  και  σιδηροπυρίτης/αρσενοπυρίτης.  Τα  δύο 
διαθέτονταν  στην  παροδοσιάκη  αγορά,  ενώ  το  δυσκατέργαστο  συμπύκνωμα  των 
σιδηροπυριτών/αρσενοπυριτών  αποθηκευόταν  σε  χώρους  του  μεταλλείου  για  μελλοντική 
αξιοποίηση και μόνο ένα μικρό μέρος του διατέθηκε ως είχε στην αγορά.
 

Στο  τέλος  της  δεκαετίας  του  ’80  αρχές  ’90,  η  ΜΕΤΒΑ  σε  συνεργασία  με  την 
ΑΕΕΧΠ&Λ, ανέλαβε να μελετήσει και στη συνέχεια να υλοποιήσει ένα σχέδιο αξιοποίησης 
αυτών των  συμπυκνωμάτων σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας. Αφού εξετάστηκαν όλες οι μέχρι 
τότε  μέθοδοι  που  συνήθως  χρησιμοποιούνταν  για  την  αξιοποίηση  τέτοιου  είδους 
κοιτασμάτων, φρύξη σε δύο στάδια, οξείδωση υπό πίεση και βακτηριακή οξείδωση που τότε 
βρισκόταν περισσότερο σε δοκιμαστικό στάδιο, τελικά κατέληξαν μετά από σχετικές έρευνες 
και μελέτες στη μέθοδο οξείδωσης υπό πίεση (μέθοδος που είχε αναπτυχθεί από την Sherritt–
Gordon Mines Ltd.).  Η  μέθοδος  αυτή  επελέγη  γιατί  θεωρούταν  μέχρι  τότε  η  λιγότερη 
επιβαρύνουσα  το  περιβάλλον  μέθοδος,  λόγω  της  παντελούς  απουσίας  αερίων  εκπομπών 
(μέθοδος  φρύξης).  Η  μονάδα  ήταν  σχεδιασμένη  για  την  επεξεργασία  100.000  t/y και 
περιελάμβανε:  οξείδωση  των  θειούχων  σε  αυτόκλειστο  (1900 C,  1800  kPa),  έκπλυση, 
εξουδετέρωση, εκχύλιση του χρυσού με κυανιούχα διαλύματα (CIP), ανάκτηση χρυσού.
 

Τελικά,  η επένδυση δεν πραγματοποιήθηκε και  τα μεταλλεία,  που λειτουργούσαν 
μέχρι τότε (1991) υπό την εταιρεία ΑΕΕΧΠ&Λ, μπήκαν σε καθεστώς Ειδικής Εκκαθάρισης 
εν Λειτουργία (Ν. 2000/91).

Τα μεταλλεία στην αρχή με σύμβαση (1995) και στη συνέχεια με νόμο του 1996 (Ν. 
2436/1996),  μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό  Δημόσιο στην  TVX Hellas θυγατρική της 
καναδικής  εταιρείας  TVX Gold Incorporated.  Η  TVX Hellas συνέχισε  τις  προηγούμενες 
προσπάθειες  της  METBA, με πιλοτικές  δοκιμές και  οικονομοτεχνικές μελέτες  και  τελικά 
κατέληξε στην επιλογή ενός συνδυασμού μερικής βακτηριακής οξείδωσης και οξείδωσης υπό 
πίεση. Η δυναμικότητα της μονάδας σχεδιάστηκε για 250.000 t/y. Έν τω μεταξύ το μεταλλείο 
Ολυμπιάδας, από το 1996, είχε διακόψει τη λειτουργία του.

Το 2002 έγινε δεκτή, από την ολομέλεια του ΣτΕ, η προσφυγή των κατοίκων του 
οικισμού  Στρατονίκης  εναντίον  της  TVX Hellas,  που  ζητούσαν  την  απαγόρευση  των 
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στις Μαύρες Πέτρες κάτω από τον οικισμό (ήταν η μόνη 
μεταλλευτική δραστηριότητα σε λειτουργία) χωρίς να προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων.

Η  TVX Hellas το 2003 πτώχευσε  και  τα μεταλλεία το ίδιο έτος  παραχωρήθηκαν 
έναντι χαμηλού τιμήματος, στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» της European Goldfields 
(σήμερα ανήκουν στην  Eldorado Gold S.A.). Η παραχώρηση αυτή έγινε με σύμβαση στην 
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αρχή (22138/12.12.2003) και στη συνέχεια με νόμο (Ν. 3220/18.01.2004) για την επικύρωση 
της σύμβασης.

Η «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» κατάθεσε Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΠΠΕ) το 2006 στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ. Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε με την 144824/24.09.2009 
απόφαση του ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και στη συνέχεια με το υπ’ αρ. Α1481/6.11.2009 έγγραφό 
της  η  «Ελληνικός  Χρυσός  Α.Ε.»  υπέβαλε  στην  ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ  φάκελο  Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  [1], η οποία και εγκρίθηκε στις 26.07.2011 (Κ.Υ.Α 
αρ. πρ. οικ. 201745/26.07.2011 [6]).

Στην  εγκριθείσα  αυτή  ΜΠΕ  προβλέπεται  η  εφαρμογή  της  πυρομεταλλουργικής 
μεθόδου  της  Ακαριαίας  Τήξης  (Flash Smelting της  Outotec)  για  την  αξιοποίηση  του 
συμπυκνώματος  δυσκατέργαστων  σιδηροπυριτών  Ολυμπιάδας.  Το  συμπύκνωμα  αυτό  θα 
αναμιγνύεται  με  ένα  μέρος  της  παραγωγής  του  συμπυκνώματος  χαλκού  του  μεταλλείου 
Σκουριών. Η μονάδα σχεδιάζεται να έχει δυναμικότητα 280.000 t/y (250.000 t/y συμπύκνωμα 
σιδηροπυριτών και 30.000 t/y συμπύκνωμα χαλκού).

Βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου, που την διαφοροποιεί από τις προηγούμενες, 
είναι  ότι  δεν  υπεισέρχεται  ο  παράγοντας  της  κυάνωσης για  την ανάκτηση του χρυσού – 
αργύρου. Ένα άλλο, επίσης στοιχείο διαφοροποίησης, είναι ότι στις προηγούμενες μεθόδους 
(υδρομεταλλουργικές) το περιεχόμενο στο συμπύνωμα αρσενικό (έντονα τοξικό στοιχείο), 
από τη στιγμή της απελευθέρωσής του από τα θειούχα μέχρι τη στιγμή καταβύθισής του σε 
σταθερή  μορφή  (περιβαλλοντικά  αποδεκτή),  βρίσκεται  σε  υγρή  φάση,  ενώ  στις 
πυρομεταλλουργικές μεθόδους για ένα διάστημα βρίσκεται σε αέρια φάση. 

Με βάση τη ΜΠΕ, τα αποθέματα, οι ποιότητες και οι προβλεπόμενες παραγωγές για 
τα τρία μεταλλευτικά κέντρα, Ολυμπιάδας, Σκουριών και Μαύρων Πετρών, είναι: 
 

(1) Υποέργο Ολυμπιάδας:

Αποθέματα  ⇒  11,5 Mt (υπόγεια εκμετάλλευση)

Παραγωγή (1η Φάση) ⇒ ----
Παραγωγή (2η Φάση) ⇒ 400 - 450 t/y (από 2016)
Παραγωγή (3η Φάση) ⇒ 850 t/y (από 2018 – 2020)
Mέση Παραγωγή ⇒  776.000 t/y

Mέση Περιεκτικότητα: 4.6 % Pb, 6.1 % Zn, 9 ppm Au, 
                                    137.5 ppm Ag
Συμπύκνωμα PbS:      52 kt/y (63 % Pb, 1800 ppm Ag)
Ανάκτηση:                               91 %            ~ 83 %
Συμπύκνωμα ZnS:      86 kt/y (51 % Zn)
Ανάκτηση:                               ~ 91 %
Συμπύκνωμα PyAs:  250 kt/y (22 ppm Au, 40 % S, 9 % As)
Ανάκτηση:                               ~ 85 %

(2) Υποέργο Σκουριών:

Αποθέματα        ⇒ 146,2 Mt (επιφανειακή + υπόγεια εκμετάλλευση)
0.49 %Cu, 0.67 ppmAu

Παραγωγή (1) ⇒ 8 Mt/y (επιφανειακή με σχέση: W/O= 0.7:1.0)
Μέση Περιεκτικότητα: 0.44 % Cu, 0.69 ppm Au
Ανακτήσεις: Cu: ~ 91 %, Au: ~ 84% (54 % + 30 %)
Συμπύκνωμα: ~ 120.000 t/y με ~ 26 % Cu, ~ 27 ppm Au
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Βαρυτομετρικά Au: 2.070 t dorė με ~ 80 % Au

Παραγωγή  (2) ⇒  4.4 Mt/y (υπόγεια εκμετάλλευση)
Μέση Περιεκτικότητα: 0.57 % Cu, 0.86 ppm Au
Ανακτήσεις: Cu: ~ 91 %, Au: ~ 84% (54 % + 30 %)
Συμπύκνωμα: ~ 80.000 t/y με ~ 26 % Cu, ~ 27 ppm Au
Βαρυτομετρικά Au: 1.105 t/y dorė με

                                                   ~ 80 % Au, ~ 10 % Ag, ~ 10 % Cu

(3) Υποέργο Μαύρων Πετρών:

Αποθέματα  ⇒  1,64 Mt (υπόγεια εκμετάλλευση)
Μέση Περιεκτικότητα:  Pb: 5.6 – 6.1 %

Zn: 6.8 – 7.8 %
Fe: 14 – 16 %
S : 23 – 27 %
As: 1.5 – 2.3 %

Παραγωγή   ⇒  230 kt/y 
             Mέση Περιεκτικότητα: 6.0 % Pb, 8.3 % Zn, 170 ppm Ag

Συμπύκνωμα PbS:      20.930 t/y (67 % Pb, 1580 ppm Ag)
Συμπύκνωμα ZnS:      38.870 t/y (49 % Zn)
Απορρίμματα (Ανδρομερές + Λεπτομερές):  170.200 t/y

             Ποιότητα Ανδρομερούς*:S: 24 – 27 % 
             (Λιθογόμωση)                 Fe: 16.1 – 20.8 %

 As: 1.5 – 2.3 % 
Ποιότητα Λεπτομερούς:  S: 17.6 – 25.6 %
(Απόβλητα)                     Fe: 11.7 – 15.0 %

 As: 1.2– 2.0 % 

Πιο κάτω δίνεται μια σύντομη περιγραφή της μεθόδου ακαριαίας τήξης, διερυνώνται 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταλλουργίες χαλκού όταν επεξεργάζονται σ’ αυτές 
συμπυκνώματα  χαλκού  με  υψηλές  περιεκτικότητες  σε  αρσενικό,  γίνονται  κάποιες 
παρατηρήσεις επί των προβλημάτων  που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή της 
μεθόδου στην επεξεργασία των δυσκατέργαστων σιδηροπυριτών και, τέλος, προτείνεται να 
γίνει  διερεύνηση επί  της  δυνατότητας απομάκρυνσης του αρσενικού από το συμπύκνωμα 
σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας πριν από την ανάμιξή του με το συμπύκνωμα χαλκού Σκουριών.

* Ο περιεχόμενος στο μετάλλευμα σιδηροπυρίτης/αρσενοπυρίτης [FeS2 (31 %), FeAsS (5 %) ή 2.3 % As], δεν 
διαχωρίζεται στο κύκλωμα επίπλευσης και απορρίπτεται μαζί με το υπόλοιπο στείρο υλικό. Το αδρομερές κλάσμα 
αυτού (86 %) οδηγείται στη λιθογόμωση και το υπόλοιπο 14 % (λεπτομερές κλάσμα), αφού αναμιχθεί με την ιλύ 
του  εργοστασίου  εξουδετέρωσης  όξινων  νερών,  οδηγείται  στο  χώρο απόθεσης  τελμάτων.  Επειδή,  στο  υλικό 
περιέχεται χρυσός με την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης με Α.Π.  Δ8-Α/Φ 7.49.13/16547/4496/2005 έγκρισης της 
αντίστοιχης  τεχνικής  μελέτης  εκμετάλλευσης  του  κοιτάσματος  των  Μαύρων  Πετρών  (συγκεκριμένα  στους 
ειδικούς όρους Β.4.θ και 9), απαγορεύεται η χρήση του υλικού αυτού στη λιθογόμωση γιατί υπάρχει η δυνατότητα 
μελλοντικής του χρήσης και αναφέρει ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί η επεξεργασία στο κύκλωμα επίπλευσης έτσι  
ώστε να παράγεται  και συμπύκνωμα σιδιροπυρίτη/αρσενοπυρίτη.  Φαίνεται ότι,  η σχετική ΚΥΑ με την οποία 
εγκρίνεται η ΜΠΕ, δεν συμπεριλαμβάνει τους ειδικούς αυτούς όρους.
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2 Μέθοδος της ακαριαίας τήξης:

H πυρομεταλλουργική  επεξεργασία  των  συμπυκνωμάτων  χαλκού  γίνεται  με  τη 
μέθοδο  smelting, δηλαδή την ταυτόχρονη οξείδωση (oxidation) και τήξη (melting) αυτών. 
Πάνω στη βασική αυτή μέθοδο αναπτύχθηκαν τρεις βασικές τεχνολογίες smelting: η flash, η 
bath και η lance. Την τεχνολογία flash χρησιμοποιούν οι κάμινοι Outokumpu και INCO, την 
τεχνολογία  bath οι  κάμινοι  Noranda,  Teniente και  Vanyukov,  ενώ  την  τεχνολογία  lance 
χρησιμοποιούν  οι  κάμινοι  Ausmelt και  Isasmelt.  Πριν  από  την  δεκαετία  του  ’70 
επικρατούσαν  οι  κάμινοι  Reverberatory  και  ηλεκτρικοί,  που  σήμερα  είναι  περιορισμένες 
λόγω  της  υψηλής  τους  κατανάλωσης  ενέργειας  και  των  αυστηρών  περιβαλλοντικών 
κανονισμών [7], [8], [9].

Η μέθοδος της ακαριαίας τήξης (flash smelting) είναι μια μέθοδος που εισήχθη από 
την Outokumpu (σήμερα Outotec) στις αρχές της δεκαετίας ’50 και σήμερα είναι μια από τις 
κυριότερες  μεθόδους  πυρομεταλλουργικής  κατεργασίας  συμπυκνωμάτων  χαλκού  και 
νικελίου.

Το  μίγμα  τροφοδοσίας  της  καμίνου  ακαριαίας  τήξης  συνίσταται  από  ένα  καλά 
λειοτριβημένο μίγμα συμπυκνώματος  Cu,  συλλίπασμα  SiO2,  ανακυκλούμενη σκόνη,  αέρα 
εμπλουτισμένος  σε  οξυγόνο,  καθώς  και  καύσιμη  ύλη  (μόνο  για  την  εκκίνηση  των 
αντιδράσεων). Όλα αυτά είναι ξηρά και καλώς αναμεμιγμένα πριν εμφυσηθούν μέσω ένος 
καυστήρα συμπυκνώματος στην κάμινο (σχήμα. 1).

Σχ. 1. Κάμινος ακαριαίας τήξης της Outotec[10].

Κατά την είσοδο του μίγματος στο φρέαρ αντιδράσεων (reaction shaft) της καμίνου 
λαμβάνουν χώρα πολλές αντιδράσεις διάσπασης - οξείδωσης των θειούχων και λόγω του ότι 
οι  περισσότερες  εξ’  αυτών  είναι  εξώθερμες  εκλύονται  μεγάλα  ποσά  θερμότητας  που 
προκαλούν τήξη των υλικών, δηλαδή έχουμε την ταυτόχρονη οξείδωση των θειούχων και 
τήξη  των  προϊόντων  τους  (smelting).  Η  παραπάνω  διαδικασία  κρατάει  μόνο  λίγα 
δευτερόλεπτα, δηλαδή είναι ακαριαία (flash).

Η βασική  χημική  αντίδραση που  λαμβάνει  χώρα  μέσα  στο  φρέαρ  καθόδου  της 
καμίνου, είναι:

4CuFeS2  +  5O2  +  SiO2 → 2(Cu2S ∙ FeS)  +  (2FeO ∙ SiO2)  +  4SO2  +  Q
             concentrate    blast      flux              matte                    slag            off-gas

Γ. Ψυχογυιόπουλος Δεκέμβρης 2012

http://www.teollinenekologia.fi/documents/JuhoMakinen_VTT.pdf
http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1356608363770~43
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=10736
http://www.uctm.edu/departments/MCMT/BG/E-library/Extractive_Metallurgy_of_Copper_-_G._W._DAVENPORT.pdf


Έτσι,  με  την  ακαριαία  τήξη  του  συμπυκνώματος  Cu,  το  μερικώς  οξειδωμένο 
συμπύκνωμα,  παράγει  δύο  ξεχωριστές  υγρές  φάσεις,  αυτή  της  matte (Cu2S +  FeS)  με 
περιεκτικότητες 30 – 60 % Cu (ανάλογα με την περιεκτικότητα του συμπυκνώματος σε Cu) 
και πυκνότητα 5.2 – 5.5 g/cm3 και αυτή της σκωρίας (κυρίως FeO, SiO2) με πυκνότητα 3.0 – 
3.8 gm/cm3. Η θερμοκρασία, συνήθως είναι γύρω στους 1250ο C και η πυκνότητα της matte 
εξαρτάται  από τις αναλογίες των  Cu2S και  FeS. Τα πολύτιμα μέταλλα,  όπως  Au και  Ag, 
καταλήγουν σχεδόν εξολοκλήρου στη matte χαλκού.

Τα σταγονίδια της σχηματιζόμενης matte περνούν μέσα από τη στρώση της σκωρίας 
πριν βυθιστούν στη matte. Έτσι, το οξείδιο του χαλκού (Cu2O), που σχηματίζεται ενδιάμεσα, 
αντιδρά  αμέσως  και  πλήρως,  με  τα  θειούχα  του  σιδήρου  σχηματίζοντας  θειούχο  χαλκό 
(Cu2S), καθώς το θείο έχει μεγαλύτερη συνάφεια με τον χαλκό απ’ ότι με τον σίδηρο. 

FeS     +     Cu2O     →     FeO     +     Cu2S
                                     in matte         in slag            in slag        in matte

Αυτή είναι η κύρια αντίδραση κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδόν όλος ο 
χαλκός συγκεντρώνεται στη matte και ένα μέρος του σιδήρου πηγαίνει στη σκωρία. 

Όπως  φαίνεται  και  στο  πιο πάνω σχήμα 1,  από την κάμινο της  ακαριαίας  τήξης 
εξέρχονται  τρία προϊόντα:  η  matte,  η σκωρία (slag) και  τα απαέρια (off –  gases).  Ενώ η 
τροφοδοσία της καμίνου και η έξοδος των απαερίων είναι συνεχής, η εξαγωγή της matte και 
της σκωρίας γίνεται περιοδικά από ειδικές εξόδους.

Τα απαέρια, από τη διαδικασία οξείδωσης/τήξης (smelting), περιέχουν SO2 (10 – 60 
% κ.ο., ανάλογα των ποσοτήτων οξυγόνου – αέρα και της ποιότητας της παραγομένης matte), 
N2 από τον αέρα που χρησιμοποιείται, μικρές ποσότητες CO2 και H2O και πτητικές ενώσεις 
διαφόρων ανεπιθύμητων (τοξικών) στοιχείων.  Σ’ αυτά υπάρχουν και  κάποιες ρητίνες που 
σχηματίζονται από την αναγωγή ποσοτήτων N2 και υδρογονανθράκων των αερίων ανάφλεξης 
που διέρχονται μέσα από την κάμινο.

Επίσης,  στα  απαέρια  περιέχονται  σημαντικές  ποσότητες  σκόνης  (μέχρι  και  0.3 
kg/Nm3).  Αυτή  η  σκόνη  προέρχεται:  (α)  από  μικρά  σωματίδια  που  περιέχονται  στο 
συμπύκνωμα και το συλλίπασμα και δεν έχουν αντιδράσει, (β) από σταγονίδια matte/slag τα 
οποία δεν πρόλαβαν να εισέλθουν  στην υγρή φάση της  σκωρίας  και  (γ)  από τα πτητικά 
στοιχεία,  αρσενικό,  αντιμόνιο,  βισμούθιο  και  μόλυβδο,  που  συνήθως  περιέχονται  στο 
συμπύκνωμα, τα οποία είτε στερεοποιούνται καθώς τα απαερία ψύχονται, είτε αντιδρούν και 
σχηματίζουν μη πτητικές ενώσεις. Η σκόνη περιέχει συνήθως ~ 25  % κ.β. Cu και γι’ αυτό τις 
περισσότερες φορές ανακυκλώνεται στην κάμινο, αφού πρώτα αναμιχθεί με το συμπύκωμα 
και συλλίπασμα, ενώ στην περίπτωση που περιέχονται σ’ αυτή τοξικά στοιχεία επεξεργάζεται 
υδρομεταλλουργικά.  Για  παράδειγμα,  η  Kennecott-Outokumpu  Flash Smelter,  που 
επεγεργάζεται συμπυκνώματα με περιεκτικότητες σε “ακαθαρσίες” 2000 ppm Pb, 1500 ppm 
As, 200 ppm Bi, η παραγόμενη σκόνη ανακυκλώνεται στην κάμινο και στην περίπτωση που 
τα  επίπεδα αυτών είναι  αυξημένα  οδηγείται  σε  υδρομεταλλουργική  επεξεργασία,  για  τον 
έλεγχο των ακαθαρσιών αυτών στη μονάδα επεξεργασίας των ανόδων του χαλκού [35].

Τα απαέρια που εξέρχονται από το φρέαρ ψύχονται στη μονάδα WHB (Waste – Heat 
Boiler), καθαρίζονται στη μονάδα ΕSP (Elecrostatic Precipitator) και στη συνέχεια πλένονται 
σε πλυντρίδες  (scrubbers) πριν οδηγηθούν στη μονάδα θειϊκού οξέος (σχήμα 2).

Πλεονεκτήματα  των  καμίνων  flash  smelting  της  Outokumpu  είναι:  η 
αποτελασματικότητά τους στην παγίδευση του  SO2,  ο γρήγορος ρυθμός παραγωγής και η 
απαιτούμενη μικρή ενέργεια. Ενώ, μειονέκτημα είναι η υψηλή σχετικά απώλεια χαλκού στη 
σκωρία  και  στη  σκόνη,  που  δημιουργεί  πρόσθετες  επεξεργασίες  για  την  ανάκτησή  του. 
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Ποσοστό 3 – 15 % της τροφοδοσίας (συμπύκνωμα + συλλίπασμα) πηγαίνει στη σκόνη των 
απαερίων, ενώ η σκωρία, συνήθως, περιέχει γύρω στο 2 % Cu [48].

Σχ. 2. Σύστημα καθαρισμού των απαερίων (WHB – ESP) καμίνου Outotec Flash  

Η  matte είναι  ένα  ενδιάμεσο  προϊόν.  Για  την  παραγωγή  τελικών  προϊόντων  Cu, 
καθώς και για την ανάκτηση των πολυτίμων μετάλλων, όπως Au, Ag, μεσολαβούν μια σειρά 
από άλλες ενδιάμεσες επεξεργασίες (σχήμα 3), όπως:  Converting (παράγεται  blister Cu με 
97 – 99 %  Cu),  Fire refining (παράγονται  άνοδοι  Cu με 99.5 %  Cu),  Electric refining 
(παράγονται κάθοδοι Cu με υψηλή ποιότητα). 

Κατά το στάδιο  electric refining, οι αδιάλυτες “ακαθαρσίες” (Au,  Ag,  Pt,  Sn,  Pb), 
που  υπάρχουν  στις  ανόδους  του  χαλκού,  συλλέγονται  στον  πυθμένα  των  λουτρών 
ηλεκτρόλυσης σαν “slimes” όπου επεξεργάζονται σε ξεχωριστό κύκλωμα για την ανάκτησή 
τους.  Οι  υπόλοιπες  ακαθαρσίες,  όπως  As,  Bi,  Fe,  Ni,  και  Sb,  είναι  μερικώς  ή  ολικώς 
διαλυτές, δεν λαμβάνουν μέρος στην ηλεκτρόλυση και απομακρύνονται μέσω της συνεχούς 
ανανέωσης του ηλεκτρολύτη (H2SO4 + CuSO4).

Σχ. 3. Σχηματοποιημένο διάγραμμα ροής παραγωγής Cu με τη μέθοδο ακαριαίας τήξης [8].
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Οι  διάφορες  “ακαθαρσίες”  (επιθυμητές  όπως  Au –  Ag ή  μη  όπως  As)  που 
περιέχονται  στο  συμπύκωμα χαλκού,  κατά τη διάρκεια της  ακαριαίας  τήξης  σε καμίνους 
Outokumpu,  κατανέμονται,  σε  γενικές  γραμμές,  μεταξύ  της  matte,  της  σκωρίας  και  των 
απαερίων, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Κατανομή των στοιχείων σε καμίνους τεχνολογίας FS [7].

Ενώ  σε  καμίνους  Noranda  και  Teniente,  τεχνολογίας  bath,  οι  ακαθαρσίες 
κατανέμονται όπως φαίνονται στους πίνακες 2 και 3.

Στον πίνακα 1, το αρσενικό που περιέχεται στα συμπυκνώματα χαλκού και είναι μια 
από τις  κύριες ακαθαρσίες,  πηγαίνει  κυρίως στα απαέρια (35 – 80 %),  ενώ το υπόλοιπο 
κατανέμεται  μεταξύ  σκωρίας  (5  –  15  %)  και  matte (15  -  40  %).  Τα  ποσοστά  αυτά 
διαφοροποιούνται για τις καμίνους Noranda και Teniente. 

Πίνακας 2. Κατανομή των στοιχείων σε καμίνους τεχνολογίας smelting
(κάμινος Noranda) [7].

Πίνακας 3. Κατανομή των στοιχείων σε καμίνους τεχνολογίας smelting
(κάμινος Teniente) [7].
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Ένα πρόβλημα, στην παραγωγή χαλκού με πυρομεταλλουργικές μεθόδους ακαριαίας 
τήξης, είναι η σκόνη. Η σκόνη αυτή συνίσταται από βαρέα μέταλλα και άλλες ακαθαρσίες 
που συγκεντρώνονται στα απαέρια (SO2,  N2,  O2,  υδρατμούς). Η σκόνη δημιουργείται από 
συμπυκνωμένη  ύλη  και  σωματίδια  ημιτηγμένου  συμπυκνώματος  και  συλλιπάσματος  που 
μεταφέρεται μέσω των απαερίων. Η ποσότητα της σκόνης που δημιουργείται εξαρτάται από 
την  τεχνολογία  (flash,  bath ή  lance)  της  καμίνου.  Γενικά,  οι  κάμινοι  τεχνολογίας  flash 
δημιουργούν περισσότερη σκόνη σε σύγκριση με τις καμίνους των άλλων δύο τεχνολογιών 
[7]. Στις καμίνους τεχνολογίας  flash, όσο αυξάνεις την περιεκτικότητα της  matte σε χαλκό 
πάνω από κάποιο όριο (π.χ. πάνω από 60 %), τόσο πιο πολλές είναι οι απώλειες χαλκού στη  
σκόνη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η περιεκτικότητα σε Cu της matte των καμίνων flash να 
είναι γενικά χαμηλότερη απ’ αυτή των άλλων δύο τεχνολογιών.
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3 Πυρομεταλλουργική  επεξεργασία  συμπυκνωμάτων  χαλκού  με  υψηλές  περιε-
κτικότητες σε αρσενικό:

Ένα  από  τα  σοβαρά  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  σήμερα  οι  μεταλλουργίες 
χαλκού  (copper smelters)  είναι  η  περιβαλλοντική  διαχείριση  των  τοξικών  στοιχείων.  Οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί που τίθενται από τα κράτη γίνονται όλο και πιο αυστηροί, τόσο 
ως προς την διαχείριση απόθεσης των τοξικών αποβλήτων, όσο και ως προς τις εκπομπές 
(fugitive emissions) τοξικών αερίων και σωματιδίων, που συνήθως έχουν άμεση επίπτωση 
στην υγεία των εργαζομένων στο χώρο της μονάδας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή. Ένα 
από τα πλέον τοξικά στοιχεία θεωρείται  το αρσενικό.  Γι’ αυτό,  οι  μεταλλουργίες χαλκού 
θέτουν σαν όριο, για καθαρά περιβαλλοντικούς λόγους, το υπό κατεργασία συμπύκνωμα να 
μην  περιέχει  πάνω  από  0.2  %  As.  Για  κάθε  επιπλέον  0.1  %  As τίθεται  πρόστιμο  στην 
προσφερόμενη τιμή αγοράς και,  πάντως, αν το συμπύκνωμα υπερβαίνει το 0.5 %  As, δεν 
γίνεται αποδεκτό από τις περισσότερες μεταλλουργίες [9], [11], [12].

Η  Κίνα,  που  προηγουμένως  επεξεργαζόταν  συμπυκνώματα  χαλκού  με 
περιεκτικότητες μεγαλύτερες από 0.5 % As, καθιέρωσε αυστηρούς κανονισμούς έτσι, ώστε 
σήμερα να απαγορεύεται η εισαγωγή ενός συμπυκνώματος με περιεκτικότητα μεγαλύτερη 
από 0.5 % As (αυτό το όριο ίσως μειωθεί ακόμη περισσότερο) [11], [54].

Από τις 100 και πλέον μεταλλουργίες, που υπάρχουν στον κόσμο και επεξεργάζονται 
συμπυκνώματα  χαλκού,  ελάχιστες  ειναι  αυτές  που  συνεχίζουν  να  επεξεργάζονται 
συμπυκνώματα με πάνω από 0.5 % As. Αναφέρονται: η La Oroya Smelter (Peru), η Xstrata’s 
Horne Smelter (Canada),  η  Tsumeb Smelter (Namibia),  Codelco’s Chuquicamata Smelter 
(Chile)  [13],  [14]. Οι  μεταλλουργίες  Xstrata’s Horne Smelter και  Tsumed Smelter, 
επεξεργάζονται το συμπυκνώμα Au-Ag-Cu του κοιτάσματος Pascua-Lama (σύνορα Χιλής – 
Αργεντινής) που συνίσταται από σιδηροπυρίτη – εναργίτη.

Η  κάμινος  της  μεταλλουργίας  Tsumeb Smelter (Namibia) είναι  τύπου 
Reverberatory. Τα απαέρια περνούν μέσω του WHB για την ανάκτηση της θερμότητάς τους 
και στη συνέχεια ψύχονται σε ειδικό πύργο ψύξης στους 120ο C πριν εισέλθουν στο σύστημα 
ανάκτησης  της  σκόνης.  Τα  καθαρισμένα  απαέρια  απορρίπτονται  στο  περιβάλλον,  ενώ  η 
σκόνη,  που περιέχει  και  αρσενικό,  είτε  επεξεργάζεται  στη  μονάδα αρσενικού  (παραγωγή 
As2O3), είτε αποτίθεται σε χώρο απόθεσης (ήταν υπό κατασκευή) DUNDEE precius metals 
Inc. Το 2008 μια παλιά κάμινος Ausmelt, που ήταν για την παραγωγή matte Pb, μετατράπηκε 
σε μονάδα επεξεργασίας συμπυκνώματος  Cu. Και απ’ αυτή την κάμινο τα απαέρια αφού 
καθαριστούν απορρίπτονται στο περιβάλλον.

Η μεταλλουργία αυτή αγοράστηκε το Μάρτιο του 2010 από την Καναδική εταιρεία 
Dundee Precious Metals (DPM), προκειμένου να επεξεργάζεται τα υψηλής περιεκτικότητας 
σε αρσενικό συμπυκνώματα  Cu-Au του μεταλλείου  Chelopech* της Βουλγαρίας,  που είχε 
αγοραστεί από την ίδια εταιρεία το 2003. Το συμπύκνωμα Cu-Au, συνίσταται κυρίως από τα 

* Το μεταλλείο Chelopech μέχρι τον Απρίλιο 1990, παρήγαγε ένα μικτό συμπύκνωμα εναργίτη – σιδηροπυρίτη και 
τροφοδοτούσε την μεταλλουργία χαλκού στο Pirdop, που απέχει περί τα 7 km από το μεταλλείο. Τότε, έπειτα από 
τα πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στην περιοχή λόγω του αρσενικού, η κυβέρνηση 
αναγκάστηκε  να  σταματήσει  την  τροφοδοσία  της  μεταλλουργίας  στο  Pirdop με  τέτοιου  είδους  μετάλλευμα 
χαλκού. Όταν το 2003 η DPM αγόρασε το μεταλλείο, η εταιρεία τροποποίησε το κύκλωμα επίπλευσης έτσι ώστε 
να παράγει μόνο συμπύκνωμα εναργίτη και το 2006 υπέβαλε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλγαρίας Μελέτη  
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την παραγωγή 2 Mt/y μεταλλεύματος που μετά την επίπλευση του, το 
παραχθέν συμπύκνωμα  Cu-Au θα τροφοδοτούσε μονάδα οξείδωσης υπό πίεση (POX), μονάδα  SX/EW για την 
ανάκτηση του  Cu και μονάδα κυάνωσης για την ανάκτηση  Au, -  Ag. Τελικά, ενώ η ΜΠΕ εγκρίθηκε από την 
κυβέρνηση, μετά από προσφυγές στα δικαστήρια το 2010 η επένδυση απορρίφθηκε οριστικά και η DPM αγόρασε 
την μεταλλουργία στη Ναμίμπια για να εξασφαλίσει τη διάθεση της παραγωγής του μεταλλείου Chelopech.
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ορυκτά εναργίτη (Cu3AsS4) και τενναντίτη (Cu12As4S13) με χημική σύσταση: 16.5 % Cu, 35 
ppm Au και μέχρι ~ 5 % As.

H μονάδα Chuquicamata Smelter (Chile) περιλαμβάνει δύο καμίνους, η μία είναι 
τύπου ακαριαίας τήξης (flash smelting))  και η άλλη τύπου bath Teniente (σχήμα 4) [15]. 

Σχ. 4. Διάγραμμα ροής μεταλλουργίας Chuquicamata (Chile) [15]. 

Στον πίνακα 4 φαίνεται ότι η μέση περιεκτικότητα του συμπυκνώματος χαλκού είναι: 
28 – 33 % Cu, 20 % Fe, 30 – 33 % S και 0.8 – 1.5 % As.

Πίνακας 4. Ποιότητες συμπυκνωμάτων [15].
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Αναφέρεται ότι σε μια πραγματική λειτουργία της μονάδας με παραγωγή 2.500  t/d 
και λαμβάνοντας 300 ημέρες εργασίας το χρόνο η μονάδα θα παράγει 30.000 t/y σκόνη. Στον 
πίνακα 5 φαίνεται η χημική ανάλυση [12].

Πίνακας 5. Χημικές αναλύσεις δειγμάτων συμπυκνώματος,
matte, σκωρίας και σκόνης απαερίων [12].

Η  EcoMetales (100%  Codelco Chile),  από  το  2006  διεξάγει  έρευνες  για  την 
σταθεροποίηση  του  αρσενικού  που  περιέχεται  στη  σκόνη  που  προκύπτει  από  την 
Chuquicamata Smelter όχι μόνο για να αντιμετωπιστεί η παρούσα κατάσταση, αλλά για να 
μπορέσει  η  μεταλλουργική  μονάδα  να  επεξεργάζεται  συμπυκνώματα  Cu με  υψηλότερες 
περιεκτικότητες σε αρσενικό. Έτσι σχεδίασε το 2007 μια μονάδα καταβύθισης του αρσενικού 
[16] για την οποία έχει πάρει περιβαλλοντική έγκριση για την επεξεργασία 70.000 t/y σκόνης.

H μεταλλουργία La Oroya Smelter (Peru) ιδρύθηκε το 1922 από την Cerro de Pasco 
Copper Corporation και η κάμινος είναι τύπου Reverberatory. Το 1974 εθνικοποιήθηκε και 
στη συνέχεια ξανά ιδιωτικοποιήθηκε και λειτουργεί σήμερα από την  Doe Run Peru (DRP) 
(θυγατρική  της  U.S.  Doe Run Corporation).  Η  μεταλλουργία  είναι  σύνθετη  και  παράγει 
χαλκό,  μόλυβδο,  ψευδάργυρο και  πολύτιμα μέταλλα (Au,  Ag).  Επεξεργάζεται  “βρώμικα” 
συμπυκνώματα που είναι δύσκολo να γίνουν αποδεκτά σε οποιαδήποτε άλλη μεταλλουργία. 
Αναφέρονται  έντονα  περιβαλλοντικά  προβλήματα  [17] και  η  περιόχη  θεωρείται  η  πιο 
μολυσμένη  στη  γη.  Η  μονάδα  χαλκού  έχει  δυναμικότητα  επεξεργασίας  280.000  t/y 
συμπυκνώματος χαλκού.

Η κάμινος της μεταλλουργίας Xstrata’s Horne Smelter είναι τύπου bath Noranda. Η 
μονάδα  έχει  δυναμικότητα  τροφοδοσίας  800.000  t/y συμπυκνωμάτων  χαλκού  με  20  % 
ανακυκλούμενων υλικών (scraps) που φέρουν πολύτιμα μέταλλα. Αναφέρεται, [18], [19], ότι 
υπάρχει  συμφωνία  για  την  επεξεργασία  στη  μεταλλουργία  αυτή  του  δυσκατέργαστου 
συμπυκνώματος Au-Ag-Cu (Pascua-Lama mine) που έχει σαν κύριο ορυκτολογικό συστατικό 
τον εναργίτη (Cu3AsS4). Η μέση περιεκτικότητα του συμπυκνώματος αυτού είναι: 12 % Cu, 
72  ppm Au και  2970  ppm Ag,  ενώ  το  περιεχόμενο  σ’  αυτό  αρσενικό  είναι  4.8  % και 
προέρχεται  κυρίως  από  τον  περιεχόμενο  εναργίτη.  Το  συμπύκνωμα  είναι  μέρος  της 
επεξεργασίας  του  συνθέτου  μεταλλεύματος  του  κοιτάσματος  Pascua-Lama (σύνορα 
Αργεντινής  –  Χιλής).  Η  συμφωνία  προβλέπει  την  επεξεργασία  40.000  t/y τέτοιου 
συμπυκνώματος για 10 χρόνια. Η μικρή σχετικά αυτή ποσότητα δεν επηρεάζει τη διατήρηση 
της τροφοδοσίας της μονάδας μέσα στα ανεκτά όρια ως προς την περιεκτικότητά της σε 
αρσενικό.

Γενικά,  φαίνεται  ότι  οι  μεταλλουργίες  χαλκού  αποφεύγουν  να  χρησιμοποιήσουν 
συμπυκνώματα χαλκού με υψηλές περιεκτικότητες σε αρσενικό κι άλλα τοξικά στοιχεία [32]. 
Μερικές  δέχονται  κάποια  συμπυκνώματα  χαλκού  ή  και  σιδηροπυρίτη-αρσενοπυτρίτη  με 
υψηλές  σχετικά  περιεκτικότητες  σε  αρσενικό,  παράλληλα  όμως  με  υψηλές  ποσότητες 
πολυτίμων  μετάλλων.  Αυτά  τα  συμπυκνώματα  αναμιγνύονται  με  άλλα  έτσι,  ώστε  το 
τροφοδοτούμενο  μίγμα  να  έχει  περιεκτικότητες  σε  αρσενικό  μέσα  στα  επιτρεπτά  όρια. 
Μεταλλουργίες που τροφοδοτούν τις καμίνους τους με υψηλές περιεκτικότητες σε αρσενικό 
φαίνεται να είναι ελάχιστες. Οι μεταλλουργίες αυτές προσθέτουν στο κύκλωμα ειδική μονάδα 
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επεξεργασίας της σκόνης των απαερίων είτε για την παραγωγή As2O3, είτε για την παραγωγή 
σταθερών ενώσεων του αρσενικού κατάλληλες για απόθεση.

Καμία από τις μεταλλουργίες χαλκού, που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, δεν 
φαίνεται να τροφοδοτούν τις καμίνους τους με περιεκτικότητες σε αρσενικό πάνω από τα 
όρια που αναφέρθηκαν. Στο διάγραμμα ροής της μεταλλουργίας  Harjavaltα της Φινλανδίας 
[10] φαίνεται ότι η σκόνη ανακυκλώνεται στη κάμινο FS, που σημαίνει ότι η σκόνη περιέχει 
κυρίως χαλκό και όχι τοξικά στοιχεία. Ενώ στο Pori, 30 km από Harjavalta, υπάρχει μονάδα 
ραφιναρίσματος του χαλκού (σχήμα 5), που διαθέτει και τμήμα απομάκρυσης του αρσενικού 
από τα διαλύματα της ηλεκτρόλυσης.

Σχ. 5. Διάγραμμα    [8].

Το αρσενικό αυτό μετατρέπεται σε  As2O3 και στη συνέχεια παράγεται  Chromated 
Copper Αrsenate (CCA), ένα χημικό προϊόν συντήρησης ξύλων.
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4 Επεξεργασία  των δυσκατέργαστων  σιδηροπυριτών  Ολυμπιάδας με  τη μέθοδο 
της ακαριαίας τήξης - Παρατηρήσεις:

Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  η  μέθοδος  που  τελικά  εγκρίθηκε  για  την 
αξιοποίηση των δυσκατέργαστων σιδηροπυριτών του μεταλλείου Ολυμπιάδας, είναι αυτή της 
Ακαριαίας Τήξης. Η δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 280.000 t/y και θα συνίσταται από 
το σύνολο της παραγωγής του συμπυκνώματος σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας (250.000 t/y) και 
από ένα μικρό μέρος της παραγωγής συμπυκνώματος χαλκού Σκουριών (30.000 t/y).

Σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα,  στις  6/8/2010,  ΜΠΕ  [1],  η  μονάδα  σε  γενικές 
γραμμές, θα περιλαμβάνει:

(1) Την παραγωγή matte με  ~ 10 % Cu και ~ 95 ppm Au με τη μέθοδο ακαριαίας τήξης 
(κύριο πυρομεταλλουργικό μέρος).

(2) Την κοκκοποίηση – λειοτρίβηση - υδρομεταλλουργική επεξεργασία (εκχύλιση) της 
matte για την αναβάθμισή της σ’ ένα προϊόν με ~ 20 % Cu και ~ 160 ppm Au.

(3) Την παραγωγή σκωρίας  που θα έχει  0.03 %  As και  θα μπορεί  να αποτεθεί  ή να 
χρησιμοποιηθεί ως αδρανές υλικό στο στρώσιμο δρόμων.

(4) Την ειδική μονάδα επεξεργασίας των απαερίων που θα περιέχουν σκόνη και σχεδόν 
το σύνολο του περιεχομένου στο συμπύκνωμα αρσενικού και τη μονάδα παραγωγής 
θειϊικού οξέος.

(5) Την υδρομεταλλουργική επεξεργασία όλων των διαλυμάτων, από τον καθαρισμό των 
απαερίων  και  την  εκχύλιση  της  matte,  σε  αυτόκλειστο  για  την  καταβύθιση  του 
αρσενικού υπό τη μορφή σκοροδίτη και τη διαχείριση των υπολοίπων τελμάτων.

(6) Τη  μονάδα  μεταλλάκτη  TROF (Tilting-Rotating  Oxygen-Fed  Furnace) για  την 
επεξεργασία  της  αναβαθμισμένης  matte για  τη  παραγωγή  αργού  χαλκού  που  θα 
χυτεύεται  μηχανικά  εντός  κατακόρυφων  τύπων  (καλουπιών)  για  την 
παραγωγή/μορφοποίηση  ανόδων  οι  οποίες  θα  οδηγούνται  στο  στάδιο  της 
ηλεκτρόλυσης. 

(7) Τη  μονάδα  ηλεκτρόλυσης  απ’  όπου  θα  παράγεται  χαλκός  υψηλής  καθαρότητας 
(Cu>99.75%) και ανοδική ιλύς που θα περιέχει τον χρυσό και τον άργυρο και θα 
επεξεργάζεται για την παραγωγή ράβδων καθαρού χρυσού και αργύρου.

Έτσι,  στην Κ.Υ.Α αρ.  πρ.  οικ.  201745/26.07.2011  [6],  με την οποία εγκρίθηκε η 
ΜΠΕ, αναφέρεται:
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Στη  δημοσιευθείσα  (στο  διαδίκτυο)  έκθεση  της  εταιρείας  European Goldfields 
Limited,  με τίτλο:  Technical Report on the Olympias Project Au Pb Zn Ag Deposit, 
(14/7/2011)  [5],  αναφέρονται σε γενικές γραμμές, μεταξύ των άλλων, και  οι δοκιμές που 
έχουν  γίνει,  τα  αποτελέσματα  αυτών  και  τι  απαιτείται  επιπλέον  να  γίνει  έτσι  ώστε  να 
αποδειχθεί ότι η μέθοδος της ακαριαίας τήξης είναι οικονομικά εφαρμόσιμη στην αξιοποίηση 
των δυσκατέργαστων σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας.
 

Βασική τροποποίηση, που προκύπτει από την έκθεση αυτή, είναι ότι η μονάδα δεν θα 
παράγει τελικά προϊόντα (χαλκό, χρυσό και άργυρο), αλλά θα σταματάει στην παραγωγή της 
αναβαθμισμένης σε ποιότητα matte ή όπως την ονομάζει saleable product-gold concentrate. 
Στο σχήμα 5, δίνεται το διάγραμμα ροής της μονάδας.

 
Σχ. 6. Διάγραμμα ροής της σχεδιαζόμενης μονάδας χρυσού [5].

Όπως αναφέρεται στην έκθεση αυτή, η Outotec από τον Ιούλιο του 2005 είχε κάνει 
κάποιες προκαταρτικές επεξεργασίες επί του συμπυκνώματος σιδηροπυριτών-αρσενοπυριτών 
και  στη  συνέχεια  προχώρησε  στις  αρχές  του  2006  σε  μια  προμελέτη  αξιοποίησης  (pre-
feasibility study).  Ακολούθησαν  πρόσθετες  δοκιμές  (test work)  και  συζητήσεις  με  την 
«Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» και κατέληξαν:

• Στην ανάμιξη των σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας με συμπύκνωμα χαλκού Σκουριών για 
τη βελτίωση της ανάκτησης χρυσού στη matte.

• Στην αντικατάσταση σταθεροποίησης του αρσενικού από συνθήκες περιβάλλοντος 
σε συνθήκες αυτόκλειστου για την εξασφάλιση καταβύθισης του αρσενικού υπό τη 
μορφή σκοροδίτη, που είναι σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα απόθεσης.

• Στην αφαίρεση του κυκλώματος παραγωγής πολυτίμων μετάλλων. Έτσι, το τελικό 
προϊόν θα είναι ένα συμπύκνωμα χαλκού – χρυσού από τη Flash smelter matte. 
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Αναφέρεται [5], επίσης, ότι η Outotec έχει εκτελέσει πυρομεταλλουργικές δοκιμές σε 
κλίμακα mini – pilot και υδρομεταλλουργικές σε εργαστηριακή κλίμακα και σε κλίμακα 
bench.  Ενώ,  αντίθετα,  στη  ΜΠΕ  [1] αναφέρεται:  Η  εφαρμοσιμότητα  της  μεθόδου  της  
ακαριαίας  τήξης  στην  κατεργασία  του  μίγματος  συμπυκνώματος  πυριτών  Ολυμπιάδας  και  
συμπυκνώματος  χαλκού  επιβεβαιώθηκε  με  την  εκτέλεση  μεγάλης  κλίμακας  πιλοτικών  
δοκιμών σε αντιπροσωπευτικά δείγματα πυριτών Ολυμπιάδας και συμπυκνώματος χαλκού που  
εστάλησαν στο ερευνητικό κέντρο της εταιρείας Outotec στο Pori, Φινλανδίας.

Με βάση αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση [5], προκύπτει ότι μέχρι τον 
Ιούλιο του 2011,  που δημοσιοποιήθηκε η έκθεση, είχαν γίνει  οι  πιο κάτω εργαστηριακές 
έρευνες:

• Smelting test:  έγιναν  για  να  επιβεβαιώσουν  αν  είναι  εφικτό  με  τη  μέθοδο  της 
ακαριαίας  τήξης  να  επεξεργαστεί  το  συμπύκνωμα  σιδηροπυριτών-αρσενοπυριτών 
Ολυμπιάδας  και  να  παραχθεί  matte και  slag και  να  εξεταστεί  η  κατανομή  των 
πολυτίμων μετάλλων και του αρσενικού μεταξύ των φάσεων  slag,  matte,  dust και 
gas. 

Η  εργαστηριακή  εργασία  που  έγινε,  έδειξε  ότι:  (α)  Η  ανάκτηση  του  χρυσού 
σχετίζεται έντονα από τη σχέση:  matte/συμπύκνωμα τροφοδοσίας. Όσο υψηλότερη 
είναι  η σχέση,  τόσο υψηλότερη θα είναι  και  η ανάκτηση του χρυσού στη  matte. 
Όμως,  όσο  περισσότερη  matte παράγεται  τόσο  μεγαλύτερη  θα  είναι  η 
πολυπλοκότητα  και  το  μέγεθος  του  εξοπλισμού  που  θα  απαιτηθεί  στα  μετέπειτα 
στάδια εκχύλισης της  matte και σταθεροποίηση του αρσενικού. (β) Ο διαχωρισμός 
των  δύο φάσεων  matte και  slag δεν είναι  τόσο σαφής,  όσο στην περίπτωση της 
κανονικής επεξεργασίας συμπυκνωμάτων χαλκού με τη μέθοδο ακαριαίας τήξης. 

Η κατάσταση βελτιώθηκε με τη συνεπεξεργασία του συμπυκνώματος Ουμπιάδας με 
αυτό του συμπυκνώματος χαλκού Σκουριών, που σύμφωνα με την Outotec η σχέση 
προσδιορίστηκε γύρω στο 8.3 προς 1, δηλαδή τροφοδοσία της μονάδας με 250.000 
t/y συμπύκνωμα Py/AsPy Ολυμπιάδας και 30.000 t/y συμπύκνωμα Cu Σκουριών, για 
να επιτευχθεί ανάκτηση του χρυσού στη matte σε ποσοστό γύρω στο 94 %.

Αναφέρεται, επίσης, ότι η σκωρία θα είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε  αρσενικό 
(γύρω στο 0.1 %) και σε  θείο (2.5 %). Τα στοιχεία αυτά θα είναι έγκλειστα στην 
υαλώδη δομή της σκωρίας και ίσως η σκωρία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν 
υλικό  κατασκευής.  Πιο  κάτω  αναφέρεται  ότι  θα  πρέπει  να  τεσταριστεί  αν  η 
παραγόμενη σκωρία είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή. Η επίδραση της σύστασης της 
σκωρίας  (χημική  και  φυσική)  στην  εκχύλιση  επιβλαβών  στοιχείων  θα  πρέπει  να 
θεμελιωθεί ακόμα κι αν αυτή είναι αδρανής.

Τέλος, σ’ αυτή την έκθεση προτείνεται να γίνουν περισσότερα smelting tests για να 
αριστοποιηθεί η αναλογία συμπυκνώματος Cu προς συμπύκνωμα Py/AsPy έτσι ώστε 
η  ανάκτηση  του  χρυσού  στη  matte να  είναι  η  μέγιστη  και  παράλληλα  να 
ελαχιστοποιηθεί  η  ποσότητα  της  παραγόμενης  matte.  Ενώ  θα  πρέπει  να 
επαληθευτούν οι ανακτήσεις Au, Ag και Cu στη matte. Να τεσταριστεί η δημιουργία 
μέσα στην κάμινο speiss που απορροφούν Au. Αν και το τελευταίο είναι δύσκολο να 
τεσταριστεί  σε  πιλοτική κλίμακα,  θα πρέπει  να δοκιμαστεί  ακόμη και  μέσω ενός 
καταλλήλου προγράμματος εξομοίωσης. Το ενδεχόμενο η matte Cu να δρα σαν μέσο 
καταβύθισης του αρσενικού, θα πρέπει, επίσης, να τεσταριστεί, καθώς αυτό μπορεί 
να έχει επιπτώσεις στο μετέπειτα στάδιο σταθεροποίησης του αρσενικού, ιδιαιτέρως 
στο αυτόκλειστο(;).

• Hydrometallurgical test: έγιναν: (α) για την εκχύλιση της matte με θειϊκό οξύ/Ο2 
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και (β) για την καταβύθιση σιδήρου/αρσενικού. Όλη η εργαστηριακή εργασία που 
έγινε εδώ ήταν σε κλίμακα bench και γι’ αυτό η Outotec ζητάει να γίνει περισσότερη 
εργαστηριακή εργασία σε συνεχή πιλοτική κλίμακα (continious pilot scale), για να 
αποδείξει ότι η προτεινόμενη παραγωγική διαδικασία στηρίζεται σε υγιή στοιχεία.

• Ψύξη  και  Έκπλυση  Απαερίων:  γίνεται  μια  περιγραφή  της  διαδικασίας,  και 
αναφέρεται ότι λόγω του υπερβολικά μεγάλου όγκου των απαερίων (που οφείλεται 
στην υψηλή εξάτμιση του αρσενικού) που θα δημιουργούνται μέσα στην κάμινο, θα 
πρέπει  να  γίνει  μοντελοποίηση  της  διαδικασίας  ψύξης  στον  Quench Tower, 
προκειμένου  να  αυξηθεί  το  επίπεδο  εμπιστοσύνης  των  παραμέτρων  της  όλης 
διαδικασίας.  Η  υγρή  ψύξη  των  απαερίων  της  καμίνου  FS είναι  μεγαλύτερη  σε 
κλίμακα από τις άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που είναι γνωστές στην Outotec. 
Η χρησιμοποίηση της υγρής ψύξης έχει εφαρμοστεί σε βιομηχανική κλίμακα, αλλά 
για λιγότερα παραγόμενα αέρια από αυτά που θα παράγονται στην περίπτωση αυτή.

Έτσι,  η  επιλογή  της  μεθόδου  ακαριαίας  τήξης  για  την  επεξεργασία  των 
σιδηροπυριτών – αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας είναι μια νέα εφαρμογή της μεθόδου αυτής και 
ακόμα βρίσκεται βασικά στο στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης (Research & Development) 
[5],  [20]. Όπως αναφέρεται στην έκθεση αυτή, η  Outotec έχει δηλώσει ότι απαιτούνται να 
γίνουν περισσότερες συνεχούς ροής πιλοτικές δοκιμές (continuous pilot – scale tests). 

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η κάμινος flash smelting θα τροφοδοτείται, 
μετά από κατάλληλη προετοιμασία,  από δύο συμπυκνώματα (για λόγους  απλοποίησης τα 
συμπυκνώματα θεωρούνται ξηρά, 0.2 % υγρασία):

1. Συμπύκωμα σιδηροπυριτών/αρσενοπυριτών Ολυμπιάδας 250.000 t/y με μέση χημική 
ανάλυση (πίνακας 5.8.4-2 της ΜΠΕ):

0 (;) % Cu,   37.4  % Fe,   40 % S,   9 % As,   24.5 ppm Au,   32 ppm Ag

2. Συμπύκνωμα χαλκού Σκουριών 30.000 t/y με μέση χημική ανάλυση (πίνακας 5.8.4-2 
της ΜΠΕ):

26 % Cu,   32.2  % Fe,   36.4 % S,   0 (;) % As,    27 ppm Au,   30 ppm Ag 

Από  την  ανάμιξη  αυτών  των  συμπυκνωμάτων  θα  προκύψει  μίγμα  280.000  t/y 
τροφοδοσίας με μέση περιεκτικότητα:

2.8 % Cu,   36.8 % Fe,   39.6 % S,   8 % As,   24.8 ppm Au,   31.8 ppm Ag

Η  ιδιαιτερότητα  του  τροφοδοτούμενου  αυτού  μίγματος  συμπυκνώματων 
Py/AsPy/Cpy, έναντι όλων των άλλων μιγμάτων που τροφοδοτούν καμίνους  smelting, είτε 
αυτές είναι ακαριαίας τήξης, είτε οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας  smelting, είναι:  η πολύ 
χαμηλή περιεκτικότητά του σε χαλκό (2.8 %) και η πολύ υψηλή σε αρσενικό (8 %) . Επίσης, 
σημαντική διαφοροποίηση, που θα συζητηθεί πιο κάτω, είναι ότι η υψηλή συνολική τιμή του 
περιεχομένου σιδήρου και θείου (76.4 %) τη στιγμή που στα συνήθη συμπυκνώματα δεν  
πρέπει να ξεπερνά το 60 % του συνολικού βάρους του μίγματος τροφοδοσίας [36].

Προκειμένου να εκτιμηθεί η ποσότητα της παραγόμενης matte, λαμβάνονται υπόψη 
τα εξής:

• Τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ [1], δηλαδή, αυξανομένης της ποσότητας της παραγόμενης  
μάττας αυξάνεται αντίστοιχα και η ανάκτηση των μετάλλων σε αυτήν, με τις βέλτιστες  
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συνθήκες να επιτυγχάνονται όταν η αναλογία μεταξύ της παραγόμενης μάττας και της  
τροφοδοσίας είναι περίπου 25:100.

• Την περιεκτικότητα της matte σε Cu (9.4 %) και την ανάκτηση ~ 96 %, με βάση τα 
οποία υπολογίζεται: 0.26 x 0.96 x 30.000/0.094 = 79.660 t/y matte.

• Την περιεκτικότητα της matte σε Au (93.4 ppm) και ανάκτηση ~ 94 %, με βάση τα 
οποία υπολογίζεται: 24.8 x 0.94 x 280.000/93.4 = 69.890 t/y matte.

Επομένως, από μια τέτοια μονάδα θα παράγονται κατά μέσο όρο ~ 75.000 t/y  matte 
με μέση χημική ανάλυση αυτή του πίνακα 6.

Πίνακας 6. Δίνεται η χημική σύσταση μάττας και σκωρίας 
μεταλλουργίας Πίνακας 5.5.2-1.  της ΜΠΕ [1].

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις χημικές αναλύσεις της  matte και της σκωρίας του 
πίνακα 6 (στη ΜΠΕ δεν δίνεται (;) η ανάλυση του δείγματος από το οποίο προέκυψαν τα  
αποτελέσματα του πίνακα 6), γίνεται εκτίμηση της ποσότητας της σκωρίας που θα παράγεται 
με βάση το ισοζύγιο του σιδήρου.

Ισοζύγιο Fe:

Τροφοδοσία:...........→ 0.368 x 280.000 = 103.040 t/y
Matte:......................→ 0.545 x 75.000 = 40.800 t/y
Σκωρία:...................→ 0.3971 x Slag = Feslag 
Σκόνη :....................→ 8.240 t/y

(1) Θεωρούμε πως το 8 % της τροφοδοσίας (280.000 +  SiO2) πηγαίνει στη σκόνη και 
κατανέμεται  ανά  στοιχείο  ανάλογα  με  την  περιεκτικότητά  του  στην  τροφοδοσία, 
εκτός βέβαια από τα στοιχεία S και As. Έτσι, θα έχουμε:

0.08 x 0.368 x 280.000 = 8.240 t/y

(2) Έτσι, η ποσότητα του σιδήρου που θα πάει στη σκωρία θα είναι:

Feslag = 103.040 – 40.800 – 8.240 = 54.000 t/y
και αφού ο Fe στη σκωρία είναι 39.71 %, έχουμε:
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Slag = 
3971.0

000.54
 = 136.000 t/y

Επομένως, η παραγόμενη σκωρία εκτιμάται σε ~ 136.000 t/y* και η σχέση,

000.75

000.136=
matte

slag
 = 1.81

Για  τον  υπολογισμό  του  ισοζυγίου  του  SiO2,  θα  πρέπει  πρώτα  να  διευκριστεί  η 
υπερβολικά υψηλή (53.80 %) περιεκτικότητά του στη σκωρία (πίνακας 6). Αν πάρουμε ότι ο 
ολικός  Fe (39.71 %) που περιέχεται στη σκωρία, θα βρίσκεται υπό μορφή κυρίως  FeO και 
δευτερευόντως υπό μορφή Fe2O3, τα ποσοστά στη χημική αυτή ανάλυση ξεπερνούν το 100 
%.

Έτσι, θεωρείται ότι: (α) το 2.5 % S θα βρίσκεται υπό τη μορφή  FeS (παγιδευμένη 
matte (;)) και (β) ο υπόλοιπος Fe θα βρίσκεται κατά 75 % ως FeO και 25 % ως Fe2O3, δηλαδή 
θα έχουμε:

2.75 x 2.5 % S = 6.87 % FeS (4.38 % Fe)
39.71 – 4.38 = 35.33 % (υπόλοιπο Fe)
1.286 x 0.75 x 35.33 = 34.08 % FeO

 1.427 x 0.25 x 35.33 = 12.60 % Fe2O3

Λαμβάνοντας  επιπλέον  ότι  όλα  τ’  άλλα  οξείδια  θα  είναι  σύμφωνα με  τη  χημική 
ανάλυση, γύρω στο 5 %, εκτιμάται ότι η περιεκτικότητα της σκωρίας σε SiO2 θα είναι
 

100 % - 34.08 % FeO, - 12.60 % Fe2O3 – 6.87 % FeS –  ~5 % (οξείδια) = 41.45 % SiO2

και όχι 53.80 % όπως αναγράφεται στον πίνακα 6 (;)

Λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της παργομένης σκωρίας, υπολογίζουμε καταρχήν 
τη σχέση:

Fe

SiO2  = 
71,39

45.41
 = 1.04

Δηλαδή, το SiO2 που θα βρίσκεται στη σκωρία, εκτιμάται:

Slag (SiO2) = 54.000 x 1.04 = 56.160 t/y

Αυτό είναι το σύνολο του SiO2 και θα προέρχεται:

- Από το συμπύκνωμα που εκτιμάται ότι θα περιέχει 4.5 % SiO2, άρα
      0.045 x 280.000 = 12.600 t/y.
- Από το συλλίπασμα που θα προστεθεί, Flux
- Ένω ένα μέρος του θα διαφύγει στη σκόνη ανάλογα με τη συμμετοχή του στην 

τροφοδοσία. 0.08 x (Flux + 12.600)  
Άρα:

* Στη  ΜΠΕ αναφέρεται  ότι  η  συνολική  παραγόμενη  σκωρία,  κυρίως  από  την  κάμινο  ακαριαίας  τήξης  και  
δευτερευόντως από τον μεταλλάκτη, θα είναι 1.62 Mt κατά την επεξεργασία 3.75 Mt μίγματος συμπυκνωμάτων 
Ολυμπιάδας/Σκουριών  (πίνακα 5.5.3-3 ΜΠΕ).  Δηλαδή 0.432  t σκωρία  ανά  t μίγματος  συμπυκνωμάτων,  ήτοι 
121.000 t/y σκωρία κατά την επεξεργασία των 280.000 t/y συμπυκνωμάτων. Αν αφαιρέσουμε και την ποσότητα 
της σκωρίας που θα παράγεται στον μεταλλάκτη, τότε η σκωρία που προβλέπεται να παραχθεί στην κάμινο FS θα 
είναι πολύ πιο μικρή που δεν δικαιολογείται (;) από τη χημική σύσταση της σκωρίας (πίνακας  6).
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(Flux + 12.600) = 56.160 (slag) + 0.033 x 75.000 (matte) +
0.08 x (Flux + 12.600) (dust) ή

Flux = 51.130 t/y 

Με βάση τα πιο πάνω το ισοζύγιο SiO2
*, εκτιμάται:

Ισοζύγιο SiO2:

Τροφοδοσία:...........→ (12.600 t/y + 51.130 t/y) = 63.730 t/y
Matte:......................→ 0.033 x 75.000 = 2.470 t/y
Slag:........................→ 56.160 t/y
Dust:.......................→ 0.08 x 63.730 = 5.100  t/y 

Ισοζύγιο Cu:

Τροφοδοσία:...........→ 0.26 x 30.000 = 7.800 t/y
Matte:......................→ 0.094 x 7.800 = 7.330 t/y (9.7 % έναντι της ανάλυσης 9.4 %)
Slag:........................→ 0.04 x 7.800 = 312 t/y (0.23 % έναντι της ανάλυσης 0.37 %)
Dust:.......................→ 0.02 x 7.800 = 156 t/y 

Ισοζύγιο S:

Τροφοδοσία:...........→ 0.396 x 280.000 = 110.880 t/y
Matte:......................→ 0.173 x 75.000 = 12.980 t/y
Slag:........................→ 0.025 x 136.000 = 3.400 t/y
Dust:.......................→ 8 % στοιχειακού S x  8 % x 280.000 = 1.800 t/y 
Απαέρια:.................→ 110.880 -12.980 – 3.400 – 1.800 = 92.700 t/y

Ισοζύγιο As:

Τροφοδοσία:...........→ 0.09 x 250.000 = 22.500 t/y 
Matte:......................→ 0 %
Slag:........................→ 0. 0003 x 136.000 = 40.8 t/y  (0.18 % του συνόλου του As)
Απαέρια:.................→ 22.500 ( = 17.920 t/y (99.82 % του συνόλου του As)

Ισοζύγιο οξειδίων (CaO, Al2O3, MgO, MnO, K2O, Na2O ):

Τροφοδοσία:...........→ 0.032 x 280.000 = 8.960 t/y
Matte:......................→ 0.04 x 75.000 = 3.000 t/y
Slag:........................→ 0.04 x 136.000 = 5.440 t/y
Dust:.......................→ 520 t/y 

Σύνθεση της matte: → 75.000 t/y

(1) Ο χαλκός στη matte λαμβάνεται ότι θα είναι 100 % υπό τη μορφή Cu2S, δηλαδή

1.25 x 9.4 % Cu = 11.75 % Cu2S

* Στον πίνακα 5.5.2-5 της ΜΠΕ αναφέρεται ότι το συλλίπασμα θα είναι το 12 % της συνολικής ποσότητας των 
αντιδραστηρίων  (3.05  Mt),  ήτοι  0.366  Mt για την 3.75  Mt μίγματος  συμπυκνωμάτων  Ολυμπιάδας/Σκουριών. 
Δηλαδή, 0.0976 t SiO2 ανά t μίγματος συμπυκνωμάτων, ήτοι 27.330 t/y SiO2 κατά την επεξεργασία των 280.000 
t/y συμπυκνωμάτων.  Αν  αφαιρέσουμε  και  την  ποσότητα  που  θα  χρησιμοποιηθεί  στον  μεταλλάκτη,  τότε  η  
ποσότητα που δίνεται είναι σχετικά μικρή, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη και η υψηλή τιμή του  SiO2 στη σκωρία 
(πίνακας  6).
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(2) Θεωρείται πως όλο το θείο στη matte θα είναι δεσμευμένο με Cu και Fe, υπό τη 
μορφή Cu2S και FeS, δηλαδή

17.30 % - (11.75 % - 9.4 %) = 14.95 % S (που θα είναι δεσμευμένο στο FeS)
2.75 x 14.75 % = 40.6 % FeS

(3)  Ο Fe που είναι στο μαγνητικό υλικό (Fe3O4) και ο Fe στο FeS θα είναι: 

0.724 x 19.7 % = 14.26 % Fe (στο μαγνητικό υλικό)
0.636 x 40.6 % = 25.84 % Fe (στο FeS)

(4) Θεωρείται  ότι  ο  υπόλοιπος  Fe θα είναι  υπό τη μορφή των οξειδίων  FeO και 
Fe2O3, ήτοι 

54.50 % Fe (ολικός) - 14.26 % Fe (στον Fe3O4) - 25.84 % Fe (στο FeS) =
= 14.40 %

FeO: 50 % του Fe, 1.286 x 7.20 % = 9.26 % FeO
Fe2O3: 50 % του Fe, 1.429 x 7.2 % = 10.29 % Fe2O3

(5) Τα υπόλοιπα 5.1 %

Επομένως, με βάση τα παραπάνω, η σύνθεση της παραγόμενης matte, θα είναι:

11.75 % Cu2S, 40.60 % FeS, 19.70 % Fe3O4, 9.26 % FeO,
10.29 % Fe2O3, 5.10 % υπόλοιπα

Σύνθεση της σκωρίας: → 136.000 t/y

Η σύνθεση της σκωρίας,  σύμφωνα με τη χημική ανάλυση του πίνακα 10 και  τη σχετική 
διόρθωση ως προς την περιεκτικότητά της σε SiO2, θα είναι:

34.08 % FeO,  12.60 % Fe2O3,  41.45 % SiO2,  6.87 % FeS,  ~ 5 % (οξείδια)

Σύνθεση της σκόνης: → 26.500 t/y (δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτή το As)

Είναι το  ~ 8 % της τροφοδοσίας

Επομένως, η σύνθεσή της, θα είναι:

~31 % Fe (ολικός),  ~20 % SiO2, ~0.6 % Cu (υπό μορφή θειούχων και οξειδίων),
~6.8 % S (στοιχειακό), ~2 % οξείδια

Με βάση τα παραπάνω και κυρίως τις χημικές αναλύσεις που δίνονται στον πίνακα 6, 
υπάρχουν τέσσερις βασικές παρατηρήσεις που θα συζητηθούν αμέσως πιο κάτω:

• Οι  σχεδόν  ανύπαρκες  διαφυγές  αρσενικού  τόσο στη  matte,  όσο και  στη  σκωρία. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις χημικές αναλύσεις του πίνακα 6, όπου οι περιεκτικότητες 
αρσενικού στη matte και τη σκωρία είναι 0.14 % και 0.03 %, αντίστοιχα, προκύπτει 
ότι οι αντίστοιχες διαφυγές θα είναι 0.47 % και 0.18 %, ενώ το υπόλοιπο 99.35 % του 
αρσενικού θα πάει στα απαέρια.

 
• Οι  πολύ  υψηλές  σχετικά  περιεκτικότητες  του  συμπυκνώματος  τροφοδοσίας  σε 

σίδηρο και θείο.
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• Η υποβαθμισμένη ποιότητα της matte. 

• Η διαχείριση των τεραστίων ποσοτήτων έντονα τοξικών απαερίων.

1η παρατήρηση:

Αναφέρθηκε και προηγουμένως (κεφάλαιο 2) ότι οι συνήθεις διαφυγές του  As στη 
σκωρία, στη matte και στα απαέρια, αντίστοιχα, είναι: 5 – 25 %, 15 – 40 % και 35 – 80 %, 
για καμίνους τεχνολογίας FS [7]. Ενώ για καμίνους Noranda και  Teniente (τεχνολογίας bath 
smelting), δίνονται οι αντίστοιχες τιμές:  12 %, 8 % και 80 %  για την πρώτη και 7 %, 6 % 
και  87  %  για  τη  δεύτερη.  Και  για  καμίνους  τεχνολογίας  lance Smelting (Ausmelt  και 
Isasmelt) αναφέρεται ότι το 91 % του αρσενικού πηγαίνει στη σκωρία και τα απαέρια [7]. Θα 
πρέπει  εδώ  να  σημειωθεί  ότι  αυτές  οι  κάμινοι  έχουν  και  μικρότερη  δημιουργία  σκόνης 
συγκρινόμενη με τη σκόνη που δημιουργείται στις καμίνους FS. Στον πίνακα 5 (κεφάλαιο 3) 
δίνονται κάποιες χημικές αναλύσεις  δειγμάτων συμπυκνώματος,  matte, σκωρίας και σκόνης 
απαερίων της καμίνου Chuquicamata Smelter (Chile) [12] τεχνολογίας FS, που δείχνουν την 
κατανομή του περιεχομένου στο συμπύκνωμα αρσενικού.

Σύμφωνα με κάποιες δημοσιεύσεις,  [36],  [37],  [52],  που αφορούν τη συμπεριφορά 
των  διαφόρων  “ακαθαρσιών”  στην  ανάλυση  θερμοδυναμικών  μοντέλων  εξομοίωσης,  οι 
παράμετροι  που επηρεάζουν  είναι:  η ποιότητα τροφοδοσίας  της  καμίνου,  η ποιότητα της 
παραγόμενης matte, η συγκέντρωση οξυγόνου, η θεμοκρασία και ο συντελεστής κατανομής 
wt %  matte προς  wt %  slag.  Στις  καμίνους  παραγωγής  matte smelting,  ο  μέσος  όρος 
πτητικότητας των στοιχείων As, Sb, Bi, Pb, Ni εναι, αντίστοιχα, το 66 %, 22 %, 46 %, 22 % 
και 2 % του συνόλου των εισερχομένων στην κάμινο αυτών των στοιχείων  [36],  [40]. Η 
πτητικότητα  βρέθηκε  ότι  εξαρτάται  κυρίως  από  τον  εμπλουτισμό  σε  οξυγόνο  και  της 
ποιότητας (% Cu) της matte, πέραν από την περιεκτικότητα της τροφοδοσίας σε As.

Ο μηχανισμός με τον οποίο το αρσενικό περνάει στη σκωρία και στη  matte είναι 
αυτός της δημιουργίας  speiss [21],  [39]. Τα  speiss αυτά, που δημιουργούνται σε συνθήκες 
smelting, είναι σύνθετες ενώσεις του αρσενικού (ή αντιμονίου) με τα μέταλλα:  Fe,  Cu,  Ni, 
Co. Υπάρχουν δύο είδη κατηγοριών αρσενικούχα  speiss: αυτά που σχηματίζονται μόνο με 
σίδηρο και μερικό θείο και τα πιο σύνθετα που σχηματίζονται με Cu, Fe, Ag, κ.λπ. Τα speiss 
έχουν περισσότερο μεταλλικές ιδιότητες, μεγαλύτερη πυκνότητα από τη matte και συνήθως 
απορροφούν πολύτιμα μέταλλα. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας συμπυκνωμάτων χαλκού, ο 
σχηματισμός των speiss συνήθως αποφεύγεται με το να διατηρούνται οι περιεκτικότητες σε 
αρσενικό  (και  αντιμόνιο)  της  τροφοδοσίας  της  καμίνου  χαμηλές  (<  0.2  %).  Τα 
συμπυκνώματα  με  υψηλές  περιεκτικότητες  σε  αρσενικό,  συνήθως  αναμιγνύνται  με  άλλα 
“καθαρά” έτσι, ώστε να διατηρηθεί χαμηλή η περιεκτικότητα σε αρσενικό, για να εμποδιστεί,  
πέραν των άλλων, και η δημιουργία speiss.

Επίσης, για την ερνηνεία της μεταφοράς δευτερευόντων (minor) στοιχείων, όπως το 
As,  Sb,  κ.λπ.  στη  matte,  έχει  διατυπωθεί  η  θεωρία,  σύμφωνα  με  την  οποία  η  υψηλής 
ποιότητας  matte θεωρείται  πως  έχει  μάλλον  ιονική  (ionic)  συμπεριφορά,  ενώ η  χαμηλής 
ποιότητας  έχει  περισσότερο  ομοιοπολική  (covalent)  συμπεριφαρά.  Στην  πράξη  έχουν  μια 
μικτή συμπεριφορά. Σύμφωνα με την ιονική θεωρία η δομή της matte έχει ένα σύνθετο ιονικό 
πλέγμα, που συνίσταται από μεγάλα ιόντα S-2 και μικρά ιόντα Cu+ και Fe2+. Το As πιστεύεται 
ότι περνάει στη δομή της  matte, αντικαθιστώντας, λόγω του μεγάλου μεγέθους των μορίων 
του, σε σχέση με το μέγεθος των ιόντων Cu+ και Fe2+, τα ιόντα S-2 [40].

Ο επικρατέστερος μηχανισμός με τον οποίο τα δευτερύοντα στοιχεία (As, Sb, κ.λπ.) 
περνούν στη σκωρία είναι η οξείδωση. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι ένας συνδυασμός 
πολλαπλών χημικών αντιδράσεων στις οποίες εμπλέκονται  ενδιάμεσα είδη ενώσεων όπως 
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οξείδια  του  Cu,  μαγνητίτης,  Cu (matte smelting)  και  άλλα  οξείδια  As,  Sb,  κ.λπ.,  που 
σχηματίζονται στη ζώνη οξείδωσης. Αυτά τα είδη ενώσεων παγιδεύουν τα σταγονίδια matte 
μέσα στη σκωρία. Αυτή η παγίδευση δεν είναι ασήμαντη, καθώς το 25 % της παρουσίας των 
δευτερευόντων αυτών στοιχείων στη σκωρία βρίσκονται υπό αυτή τη μορφή [40].

Όλα τα παραπάνω στοιχεία (As,  Sb,  Bi, κ.λπ.),  στις διάφορες εργασίες που έχουν 
δημοσιευτεί  και  είναι  αναρτημένες  στο  διαδίκτυο,  αντιμετωπίζονται  σαν  δευτερεύοντα 
(minor) στοιχεία.  Δηλαδή, οι  περιεκτικότητές τους στα συμπυκνώματα τροφοδοσίας είναι 
μέσα  στα  επιτρεπόμενα  όρια  (π.χ.  0.2  –  0.5  %  για  το  As).  Ποιά  θα  είναι,  όμως,  η 
συμπεριφορά τους όταν οι περιεκτικότητες είναι πολλαπλάσιες; Δηλαδή, η συμπεριφορά του 
αρσενικού που θα περιέχεται στο συμπύκνωμα τροφοδοσίας σε ποσοστό 8 %, θα είναι η ίδια 
με αυτή με ποσοστό 0.2 - 0 .5 %; Σε τέτοιες περιπτώσεις τα διάφορα υπολογιστικά μοντέλα 
εξομοίωσης μπορούν να βοηθήσουν;  Πώς θα κατανεμηθεί  το αρσενικό στις  τρεις  φάσεις 
απαέρια/σκωρία/matte,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  υψηλές  σχετικά  ποσότητες  θείου  και 
αρσενικού  (δηλαδή,  δημιουργία  τεράστιων  όγκων  αερίων),  τον  πολλαπλάσιο  ρυθμό 
σχηματισμού σκωρίας απ’ αυτόν της matte και τη μειωμένη ποιότητα της matte; 

Έτσι, αν πάρουμε την πιο συντηρητική εκδοχή σύμφωνα με το [7] ότι, δηλαδή, μόνο 
το  15  % και  5  % του  συνολικού  αρσενικού  θα  κατανεμηθεί  στη  matte και  τη  σκωρία, 
αντίστοιχα,  υπολογίζεται ότι:
 

η matte θα περιέχει: =∗∗
000.75

15,0000.28008,0
 4.5 % As

η σκωρία θα περιέχει: =∗∗
000.136

05,0000.28008,0
 0.8 % As

2η παρατήρηση:

Με δεδομένη την περιεκτικότητα του συμπυκνώματος τροφοδοσίας, σε Cu (2.8 %), 
επιλέγεται η ποιότητα της παραγόμενης matte σε χαλκό (~ 10 %), δηλαδή, τι ποσότητες Fe 
και S πρέπει να οξειδωθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Αυτό ρυθμίζεται, σύμφωνα 
με το [7], από τη σχέση:

µατοςσυµπυκναςτροφοδοσςρυθµ
ςεισαγωγςρυθµ

ώίό

Oήό

.....

.... 2

Επειδή ο ρυθμός τροφοδοσίας είναι δεδομένος, αυξάνεται ο ρυθμός εισαγωγής  O2 

μέχρι το σημείο που να επιτευχθεί ο στόχος του ~ 10 % Cu στη matte. Λαμβάνοντας, όμως, 
υπόψη τις πολύ μεγάλες σχετικά περιεκτικότητες του συμπυκνώματος τροφοδοσίας σε  Fe 
(36.8 %) και S (39.6 %), οι ποσότητες που θα πρέπει να οξειδωθούν είναι τεράστιες.

Προς  σύγκριση,  σημειώνεται  ότι  στα  συνήθη  συμπυκνώματα  χαλκού  με 
περιεκτικότητες 20 – 30 % Cu η ποιότητα σε χαλκό της παραγόμενης  matte, συνήθως, δεν 
ξεπερνά το διπλάσιο αυτής της τροφοδοσίας, οι δε ποσότητες Fe και S είναι έτσι ρυθμισμένες 
που να μην ξαπερνούν στο σύνολο το 60 %. Έτσι, στις περιπτώσεις που η περιεκτικότητα 
σιδήρου  είναι  υψηλή,  αυτό  αντιμετωπίζεται,  ορισμένες  φορές,  ακόμη  και  με  την 
απομάκρυνση κάποιας ποσότητας Fe πριν από τη διαδικασία smelting [7].  Εδώ, θα έχουμε 
να αυξήσουμε τη σχέση (%  Cu στη  matte) προς (%  Cu στο συμπύκνωμα) στο 3.6 και ως 
εκτούτου να οξειδώσουμε τεράστιες ποσότητες σιδήρου και θείου. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον 
και με επιπλέον τον παράγοντα της υψηλής περιεκτικότητας σε αρσενικό, ποιες θα είναι οι 
απώλειες  στη  σκόνη  και  τη  σκωρία;  Να  σημειωθεί  ότι  ένα  από  τα  μειονεκτήματα  της 
μεθόδου  ακαριαίας  τήξης  έναντι  των  άλλων  τεχνολογίων  smelting είναι  η  αύξηση  των 
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απωλειών  στην  σκόνη  όσο  γίνεται  προσπάθεια  να  αυξηθεί  η  πιο  πάνω  σχέση  για  την 
παραγωγή πιο πλούσιας matte.

Το πολύ έντονο οξειδωτικό περιβάλλον, που θα επικρατεί στην κάμινο, ενθαρρύνει 
και τη δημιουργία μαγνητίτη, που θα συζητηθεί πιο κάτω.

Η μερική πίεση O2 στην κάμινο, που χρησιμοποιείται για να ελέγξει τις απώλειες Cu 
προς τη σκωρία, δυστυχώς είναι μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους στον έλεγχο και την 
κατανομή των ακαθαρσιών,  όπως το αρσενικό,  μεταξύ των απαερίων,  σκωρίας και  matte 
[49].

3η παρατήρηση:

Οι περισσότερες κάμινοι Smelter χαλκού, είτε αυτές είναι flash είτε άλλης τεχνολο-
γίας (bath ή lance), συνήθως τροφοδοτούνται με μίγμα συμπυκνωμάτων που περιέχουν:

20 – 38 % Cu,   15 – 30 % Fe,   28 – 35 % S, (As <0.2 % ή το πολύ 0.5 %)

Σ’ αντίθεση με τις συνήθεις, η σύσταση της τροφοδοσίας στην περίπτωσή μας , όπως 
έχουμε  προαναφέρει,  διαφέρει  σημαντικά.  Η  καθορισμένη  σύσταση  του  συμπυκνώματος 
τροφοδοσίας  παίζει  σημαντικό  ρόλο  γιατί  καθορίζει  τη  σύσταση  των  φάσεων 
matte/slag/offgases σε αντίστοιχες ορισμένες θερμοκρασίες 1230/1310/1350ο C.

Καθώς  εξέρχεται  το  καλά  αναμεμιγμένο  και  λίαν  λεπτομερώς  λειοτριβημένο 
συμπύκνωμα και συλλίπασμα από τον καυστήρα συμπυκνώματος (concentrate burner),  τα 
αιωρούμενα σωματίδια έρχονται σε επαφή με τον εμπλουτισμένο σε οξυγόνο (>30%) αέρα, 
στη θερμή κάμινο και κάτω από έντονα οξειδωτικές συνθήκες (εξώθερμες αντιδράσεις) τα 
θειούχα  διασπώνται  και  οξειδώνονται  σχεδόν  ακαριαία  (χρόνος  διαρκεί  μόλις  λίγα 
δευτερόλεπτα), ενώ λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών (~1350ο C) που επικρατούν σ’ 
αυτό το σημείο της καμίνου, οι σχηματιζόμενες ενώσεις τήκονται.

Τα προϊόντα της διάσπασης, είναι:

για τον FeS2 → FeS, S2

για τον FeAsS → FeS, As, FeS2, FeAs2

για τον CuFeS2 → Cu2S, FeS, S2

Ενώ, τελικά, τα προϊόντα της οξείδωσης, είναι:

για τον FeS → FeO, Fe2O3, Fe3O4, SO2

για τον Cu2S → Cu2O
για το S2 → SO2

για το As → As2O3(l), As4O6(g), As2S2 (l)
για το S2 → SO2

Ο μαγνητίτης (Fe3O4) που είναι σε στερεά κατάσταση και δημιουργεί προβλήματα 
στην  όλη  διαδικασία  καθίζησης  των  δύο  φάσεων,  σκωρίας  –  matte,  δημιουργείται 
δευτερογενώς σύμφωνα με την αντίδραση:

FeO(l)  + Fe2O3(l) → Fe3O4(s)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του μίγματος συμπυκνωμάτων, τα κύρια συστατικά 
από τα οποία θα σχηματιστούν καταρχήν οι στρώσεις σκωρίας –  matte, είναι o  FeS με τα 
οξείδια του Fe. Σ’ ένα σύστημα Fe – O – S ([7], [41]) και σε θερμοκρασίες smelting Cu, τα 
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FeS,  FeO και  Fe3O4,  που  παράγονται  κάτω  από  έντονες  οξειδωτικές  συνθήκες,  είναι 
αναμίξιμα. Για να αποφευχθεί αυτή η αναμιξιμότητά τους και να έχουμε τον μέγιστο δυνατό 
διαχωρισμό τους κατά τη διάρκεια της καθίζησης, θα πρέπει να προστεθεί μια ικανοποιητική 
ποσότητα  συλλιπάσματος  (SiO2)  έτσι  ώστε  να  δημιουργηθεί  μια  φαγιαλιτικής  σύστασης 
σκωρία, σύμφωνα με τις αντιδράσεις:

3Fe3O4(s)  + FeS(l) → 10FeO(l)  +  SO2(g)

2FeO(l)  + SiO2 → 2FeO.SiO2 (φαγιαλίτης) 

Έτσι, με τη προσθήκη του SiO2 η δομή της σκωρίας γίνεται περισσότερο ιονική σε 
σύγκριση με τη δομή της matte που έχει δομή περισσότερο ομοιοπολική. Χρησιμοποιείται η 
σχέση SiO2/Fe που, συνήθως, κυμαίνεται μεταξύ 0.7 και 0.8 (σύσταση φαγιαλιτικής σκωρίας) 
[7]. 

Εισάγοντας  μεγάλες  ποσότητες  O2 οξειδώνεται  περισσότερος  Fe του 
συμπυκνώματος,  έτσι  λιγότερο  FeS πηγαίνει  στη  matte.  Αυτό  γεννάει  υψηλής  ποιότητας 
matte, αλλά εισάγοντας πολύ O2 ενθαρρύνεται η οξείδωση του Cu κατά την αντίδραση:

2Cu2S  + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2

Το Cu2O που δημιουργείται, διαλύεται στη σκωρία, πράγμα που είναι ανεπιθύμητο. 
Έτσι,  θα  πρέπει  να  εισάγεται  η  σωστή  ποσότητα  O2 για  να  μη  δημιουργούνται  μεγάλες 
απώλειες  Cu στη  σκωρία.  Αυτό,  για  κανονικά  συμπυκνώματα  Cu επιτυγχάνεται  με  την 
αύξηση της περιεκτικότητα της matte σε Cu μέχρι ενός σημείου. Η προσπάθεια για αύξηση 
της  περιεκτικότητας  πάνω από κάποιο  όριο αυξάνει  τις  απώλειες  Cu στη  σκωρία.  Τι  θα 
συμβεί  στην  περίπτωση  του  συμπυκνώματος  Ολυμπιάδας/Σκουριών  όπου  πρέπει  να 
οξειδωθούν πολύ μεγάλες σχετικά ποσότητες Fe και S, προκειμένου η περιεκτικότητα σε Cu 
της matte να ανέβει από το 2.8 % στο ~ 10 % (αύξηση 3.6 φορές,); 

Επίσης, ένας άλλος μηχανισμός που αυξάνει τις απώλειες χαλκού στη σκωρία είναι η 
αντίδραση:

FeO     +     Cu2S     →      FeS     +     Cu2O
                                       in slag        in matte         in matte        in slag

Αυτή η αντίδραση δεν είναι μεν θερμοδυναμικά εφικτή, αλλά μια υψηλή ενεργότητα 
του  FeO στη  σκωρία  και  χαμηλή  ενεργότητα  του  FeS στη  matte γεννάει  υψηλότερες 
ενεργότητες του Cu2O στη σκωρία. Επιπλέον, το FeO αντιδρά με το O2 κατά την αντίδραση:

6FeO   +   4O2  →   2Fe3O4(s)

και δίνει μαγνητίτη.

Η μείωση της ενεργότητας του FeO επιτυγχάνεται με τη δέσμευσή του από το SiO2 

για το σχηματισμό φαγιαλιτικής  σκωρίας.  Αυτό,  όμως,  αυξάνει  σημαντικά το ιξώδες  της 
σκωρίας, δηλαδή μειώνει και την ταχύτητα καταβύθισης των σταγονιδίων  matte μέσα στη 
σκωρία.

Κατά τη διάρκεια καθίζησης του FeS και τη διαδρομή του προς τη στρώση της matte, 
αντιδρά  με  το  διαλυμένο  στη  σκωρία  Cu2O,  κατά  την  αντίδραση  (αντίστροφη  από  την 
προηγούμενη)

FeS     +     Cu2O     →      FeO     +     Cu2S
                                     in matte        in slag             in slag         in matte
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Αυτός ο μηχανισμός μειώνει τις απώλειες χαλκού στη σκωρία.

Πέραν  των  πιο  πάνω  το  ιξώδες,  η  πυκνότητητα  της  σκωρίας,  η  πυκνότητα  των 
σταγονιδίων matte, η ακινησία της σκωρίας, η θερμοκρασία κ.λπ., ευνοούν τη μία ή την άλλη 
περίπτωση.

Η σκωρία σχηματίζει πολυιόντα και έχει υψηλό ιξώδες (~ 0.2 – 1.0 kg/m.s), αντίθετα 
με τη  matte που δεν σχηματίζει  τέτοια πολυιόντα και  έχει  πολύ χαμηλό ιξώδες (~ 0.003 
kg/m.s). Επίσης, η ποσότητα της σίλικα που πρέπει να προστεθεί στη σκωρία βασίζεται στο 
ότι (α) η σκωρία πρέπει να έχει χαμηλή διαλυτότητα για τον χαλκό και (β) ικανοποιητική 
ρευστότητα για  την  εύκολη  απομάκρυνσή  της  από την  κάμινο  (tapping)  και  να  υπάρχει 
σαφής  διαχωρισμός  των  δύο  φάσεων.  Γι  αυτό  χρησιμοποιείται  η  σχέση  SiO2/Fe που, 
συνήθως, κυμαίνεται μεταξύ 0.7 και 0.8 (σύσταση φαγιαλιτικής σκωρίας) [7]. 

Η πυκνότητα της σκωρίας, ανάλογα των περιεχομένων σ’ αυτή οξειδίων (FeO, SiO2, 
Fe2O3,  Fe3O4,  CuO,  CaO,  Al2O3),  κυμαίνεται  μεταξύ  3.3  και  3.7  g/cm3.  Μια  σκωρία 
φαγιαλιτική με 33 % κ.β. SiO2 έχει πυκνότητα 3.66 g/cm3 στους 1270ο C  [38]. Στο σχήμα  7 
δίνεται η μεταβολή της πυκνότητας της σκωρίας με βάση την σύνθεσή της.

Σχ. 7 Διάγραμμα CaO-FeO-SiO2 και για θερμοκρασίες 1250 – 1410ο C δίνονται
 οι πυκνότητες  (σκιασμένο τμήμα) για σκωρίες χαλκού SFS [38].

Σε μια κανονική matte Cu-Fe, η πυκνότητά της συνήθως, είναι γύρω στο 5.2 g/cm3, 
ανάλογα με την περιεκτικότητά της σε χαλκό. Μια “matte Fe” που συνίσταται μόνο από FeS 
έχει πυκνότητα 3.9 g/cm3, ενώ μια “matte Cu” που συνίσταται μόνο από Cu2S έχει πυκνότητα 
5.65 g/cm3. Η αύξηση στη matte του περιεχομένου Cu αυξάνει την πυκνότητα της. Όσο πιο 
πολύ ποσότητα χαλκού υπάρχει στα σταγονίδια της matte τόσο ευκολότερα καταβυθίζονται 
μέσα  στη στρώση της σκωρίας προς τη matte. [38]. 

Όπως  αναφέρθηκε  πιο  πάνω,  με  βάση  τη  σύνθεση  του  συμπυκνώματος 
Ολυμπιάδας/Σκουριών και  τη χημική ανάλυση του πίνακα 6,  η  matte που αναμένεται  να 
σχηματιστεί θα έχει την σύνθεση:

11.75 % Cu2S,   40.60 % FeS,   19.70 % Fe3O4,   9.26 % FeO,
10.29 % Fe2O3,   5.10 % υπόλοιπα

Δηλαδή, τα σταγονίδιά της θα συνίστανται κυρίως από  FeS και από πολύ μικρές σχετικά 
ποσότητες Cu2S. Τέτοιας σύνθεσης σταγονίδια έχουν πυκνότητα πολύ μικρή σε σχέση με τα 
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κανονικά σταγονίδια  matte και περίπου θα πλησιάζει αυτή της σκωρίας. Προς σύγκριση, η 
σύνθεση μιας κανονικής matte χαλκού είναι: 

60 – 65 % Cu (76 – 82 % Cu2S), 10 – 16 % Fe (16 – 25 % FeS), 0 – 3 % Fe3O4

και η πυκνότητά της είναι 5.2 – 5.3 g/cm3. 

Η ταχύτητα με την οποία καταβυθίζονται τα σταγoνίδια της matte μέσα στη σκωρία, 
είναι συνάρτηση της πυκνότητας των σταγονιδίων matte (3.9 – 5.65 g/cm3), της πυκνότητας 
της  σκωρίας  (3.3 – 3.7  g/cm3),  του  ιξώδους  της  σκωρίας  και,  τέλος,  της  διαμέτρου  των 
σταγονιδίων matte.

Σημαντικές  παράμετροι  είναι,  επίσης,  η  θερμοκρασία  και  η  περιεκτικότητα  της 
σκωρίας σε SiO2. Υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή περιεκτικότητα σε SiO2 μειώνει το ιξώδες 
της σκωρίας, άρα αυξάνει την ταχύτητα καθίζησης των σταγονιδίων matte. Αλλά η χαμηλή 
περιεκτικότητα σε SiO2 δημιουργεί τα πιο πάνω προβλήματα. Επίσης, χαμηλή περιεκτικότητα 
σε  Cu της  matte σημαίνει χαμηλότερη πυκνότητα και ως εκτούτου χαμηλότερες ταχύτητες 
καθίζησης.

Επίσης, ένας άλλος μηχανισμός που παρεμποδίζει την καταβύθιση των σταγονιδίων 
matte μέσα  στη  σκωρία,  είναι  αυτός  του  μαγνητίτη.  Σε  έντονο  οξειδωτικό  περιβάλλον 
αυξάνεται η δημιουργία στερεού μαγνητίτη (Fe3O4). Μια ποσότητα Fe3O4, που σχηματίζεται 
κατά  τη  μερική  οξείδωση  του  FeO,  καταβυθίζεται  μέσω  της  σκωρίας  και  φθάνει  στην 
επιφάνεια διαχωρισμού των δύο φάσεων slag/matte, όπου ανάγεται από το FeS ξανά σε FeO 
απελευθερώνοντας SO2, κατά την αντίδραση.

3Fe3O4(s)  +    FeS(l)   →  10FeO(l)   +  SO2↑

Δηλαδή,  δημιουργείται  ένας  μηχανισμός  ανερχομένων  φυσαλίδων  SO2 μέσα  στη 
φάση της σκωρίας, που δυσχεραίνει την καταβύθιση των σταγονιδίων matte.

Επομένως, είναι λογικό για να μειωθούν οι απώλειες Cu και Au θα πρέπει να μειωθεί 
ο ρυθμός εισόδου του O2. Όμως, η matte που θα σχηματιστεί θα είναι ουσιαστικά matte FeS. 
Αύξηση του ρυθμού οξείδωσης αυξάνει την ποιότητα της matte σε πολύ λιγότερο ρυθμό απ’ 
ότι θα αυξάνεται ο όγκος της σχηματιζόμενης σκωρίας, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας 
του συμπυκνώματος  σε  Fe.  Επομένως,  αυξάνονται  και  οι  απώλειες  στη  σκωρία.  Για να 
μπορέσουν να δημιουργηθούν διακριτές φάσεις  slag/matte, θα πρέπει να προστεθεί αρκετό 
SiO2,  που  αυξάνει  όμως  το  ιξώδες  της  σκωρίας  και  επακόλουθα  μειώνει  την  ταχύτητα 
καθίζησης των σταγoνιδίων matte. 

Κατά την κανονική λειτουγία μιας καμίνου FS, συνήθως, η σχέση slag/matte = 0.9 – 
1.1, δηλαδή ο ρυρθμός σχηματισμού σκωρίας και matte είναι σχεδόν ο ίδιος. Αντίθετα, στην 
περίπτωση της επεξεργασίας του μίγματος των συμπυκνωμάτων Ολυμπιάδας/Σκουριών,  η 
σχέση αυτή εκτιμάται ότι θα είναι 136.000/75.000 = 1.81, δηλαδή ο ρυθμός δημιουργίας της 
σκωρίας θα είναι 1.81 φορές μεγαλύτερος απ’ αυτόν της matte.

4η παρατήρηση:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι χρόνος που μεσολαβεί για να ολοκληρωθούν οι αντιδράσεις 
στο  φρέαρ  της  καμίνου  είναι  ελάχιστος,  το  μέγεθος  των  σωματιδίων  (κόκκων)  του 
συμπυκνώματος  είναι  μια  πολύ  σημαντική  παράμετρος.  Όσο  πιο  λεπτομερή  είναι  τα 
σωματίδια  τόσο  πιο  μεγάλη  είναι  η  ειδική  επιφάνειά  τους  ανά  μονάδα  βάρους  και  ως 
εκτούτου,  τόσο  λιγότερος  χρόνος  θα  απαιτηθεί  για  να  ολοκληρωθούν  οι  αντιδράσεις 
διάσπασης – οξείδωσης - τήξης αυτών. Αν, όμως, τα σωματίδια είναι υπερβολικά μικρά τότε 
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έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να οδηγηθούν στην έξοδο της καμίνου μέσω των απαερίων. 
Αυτά, κατά την πορεία τους προς την έξοδο συμπαρασείρουν κι άλλα μικρά στερεά και υγρά 
σωματίδια.

Έτσι σχημαντίζονται δύο είδη σκόνης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας smelting: (α) 
η  σκόνη  που  σχηματίζεται  μηχανικά  και  συνίσταται  από  μικρά  σωματίδια  του  μίγματος 
τροφοδοσίας  (FeS2,  FeAsS,  CuFeS2,  SiO2,  κ.λπ.)  που  δεν  έχουν  αντιδράσει  ή  που  έχουν 
μισοαντιδράσει και παρασείρονται από τα απαέρια και (β) η χημικά σχηματιζόμενη σκόνη 
από  την  εξάτμιση  συστατικών  που  στη  συνέχεια  συμπυκνώνονται  σε  σωματίδια,  όταν  η 
θερμοκρασία των απαερίων μειωθεί.

Τα υλικά με χαμηλό σημείο τήξης, όπως το αρσενικό και το αντιμόνιο, καθώς και τα 
οξείδιά τους και τα θειούχα τους, έχουν υψηλή πίεση εξάτμισης και τείνουν να εξατμιστούν 
κατά τη διαδικασία smelting, σχηματίζοντας χημική σκόνη. Η χημικά σχηματζόμενη σκόνη 
συνίσταται  από  πολύ  μικρά  σωματίδια  καθόσον  αυτά  δημιουργούνται  κατά  τη  διάρκεια 
ψύξης των απαερίων. Επίσης, η συμπύκνωσή τους μπορεί να συμβεί  στην επιφάνεια ένος 
μεγαλύτερου σωματιδίου που σχηματίστηκε  μηχανικά.  Στη διάρκεια της  ακαριαίας  τήξης 
συμπυκνωμάτων χαλκού, τα στοιχεία που εύκολα εξατμίζονται είναι: As, Pb, Sb, Zn και Ag. 

Η συνήθης διαδικασία για  τον  καθαρισμό των  απαερίων στις  καμίνους  FS,  όταν 
πρόκειται  για  την  επεξεργασία  κανονικών  (καθαρών)  συμπυκνωμάτων  χαλκού, 
περιλαμβάνει:  (α) τη μονάδα ψύξης των απαερίων,  Waste Heat Boiler (WHB) και  (β) τη 
μονάδα καθαρισμού, Elecrostatic Precipitator (ESP). Η σκόνη που συγκεντρώνεται, μετά από 
κατάλληλη  προετοιμασία  επιστρέφει  στην  κάμινο.  Ενώ  τα  απαλλαγμένα  από  τη  σκόνη 
απαέρια πλένονται σε πλυντρίδες  (scrubbers) πριν οδηγηθούν στη μονάδα θειϊκού οξέος. 
Έδω [50] αναφέρονται ορισμένα προβλήματα με το σύνηθες σύστημα ανάκτησης της σκόνης 
από τα απαέρια.

Στην περίπτωση επεξεργασίας του συμπυκνώματος Ολυμπιάδας/Σκουριών, ο όγκος 
των  απαερίων  θα  είναι  τεράστιος,  που  πέραν  της  σκόνης,  θα  μεταφέρει  πολύ  μεγάλες 
ποσότητες έντονα τοξικών πτητικών στοιχείων (κυρίως αρσενικό) και ενώσεων αυτών. Έτσι, 
απαιτείται  κατάλληλος  σχεδιασμός  μονάδας,  όπως  προβλέπεται  στη  ΜΠΕ.  Στη  Τεχνική 
Έκθεση  [5] αναφέρεται  ότι  λόγω  του  υπερβολικά  μεγάλου  όγκου  των  απαερίων  (που 
οφείλεται στην υψηλή εξάτμιση του αρσενικού και την υψηλή περιεκτικότητα σε θείο) που 
θα δημιουργούνται  μέσα στην κάμινο,  θα πρέπει  να γίνει  μοντελοποίηση της διαδικασίας 
ψύξης  στον  Quench Tower προκειμένου  να  αυξηθεί  το  επίπεδο  εμπιστοσύνης  των 
παραμέτρων της  όλης  διαδικασίας.  Η υγρή ψύξη των απαερίων που θα παράγονται  στην 
καμίνο FS θα είναι μεγαλύτερη σε κλίμακα από τις άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 
είναι  γνωστές  στην  Outotec.  Η  χρησιμοποίηση  της  υγρής  ψύξης  έχει  εφαρμοστεί  σε 
βιομηχανική κλίμακα, αλλά για λιγότερα παραγόμενα αέρια από αυτά που θα παράγονται 
στην περίπτωση αυτή.

Επίσης, οι διαφυγές στους χώρους του εργοστασίου (fugitive emissions) παρά το ότι 
αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω συστημάτων εξαερισμού στις πιο 
ευαίσθητες θέσεις διαφυγών, η σημαντική παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι ότι το 
συμπύκνωμα Ολυμπιάδας έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό και ο όγκος των απαερίων 
θα είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερος από τις συνήθεις περιπτώσεις. 

Πέραν  των  πιο  πάνω  παρατηρήσεων,  ο  βασικός  προβληματισμός  θα  πρέπει  να 
στραφεί  γύρω  από  τα  μέχρι  σήμερα  αποτελέσματα  των  δοκιμών  και  κατά  πόσο  αυτές 
ικανοποιούν. Δηλαδή, αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα, σε γενικές γραμμές, είναι ότι  για την 
αξιοποίηση του συμπυκνώματος των σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας, χρησιμοποιείται:. 

• Μια πυρομεταλλουργική μέθοδος με σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης, λειτουργίας 
και συντήρησης.
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• Ένα καθαρό εμπορεύσιμο συμπύκνωμα χαλκού Σκουριών με 26 % Cu και 27 ppm 
Au, για να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η μέθοδος.

Με  κινδύνους:  (α)  το  αρσενικό  να  κατανεμηθεί  και  στις  τρεις  φάσεις,  απαέρια-
σκωρία-matte,  όπως  συνήθως  συμβαίνει  κατά  την  επεξεργασία  συμπυκνωμάτων 
χαλκού, (β) οι ανακτήσεις να είναι μικρότερες απ’ αυτές που αναμένονται για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω και (γ) από την διαχείριση των τεραστίων έντονα 
τοξικών απαερίων.
 

Αποτέλεσμα: να πάρουμε ένα πρϊόν, matte, με ~ 10 % Cu και ~ 95 ppm Au, που μετά από 
κοκκοποίηση – λειοτρίβηση - υδρομεταλλουργική επεξεργασία (εκχύλιση) θα αναβαθμιστεί 
σε εμπορεύσιμο  «συμπύκνωμα» ποιότητας:  ~ 20 %  Cu και  ~ 160 (ή 175)  ppm Au, που 
μάλλον δεν θα είναι κατάλληλο για επεξεργασία convering και ως εκτούτου θα εξαχθεί για να 
υποστεί πάλι επεξεργασία smelting (;), δηλαδή, απώλειες Cu και Au δύο φορές κατά τις δύο 
διαδικασίες smelting.

Έτσι,  η  μέθοδος  της  ακαριαίας  τήξης  που  επιλέχθηκε  για  την  αξιοποίηση  των 
δυσκατέργαστων  σιδηροπυριτών  Ολυμπιάδας,  φαίνεται  να  συγκεντρώνει  πολλά 
μειονεoκτήματα που συνοψίζονται ως ακολούθως:

Δεν  έχει  εφαρμοστεί  μέχρι  σήμερα  στην  επεξεργασία  τέτοιου  είδους  συμπυκνω-
μάτων.  Η  σύνθεση  του  συμπυκνώματος  που  θα  τροφοδοτεί  μια  τέτοια  μονάδα  διαφέρει 
σημαντικά  από  τις  συνήθεις  συνθέσεις.  Αυτή  η  διαφοροποιημένη  σύνθεση  πιθανόν  να 
δημιουργήσει  μια  σειρά  προβλημάτων  στην  όλη  διαδικασία  επεξεργασίας,  που  για  την 
επιλυσή  τους  θα  απαιτηθούν  πολύπλοκες  εγκαταστάσεις  με  σχετικά  υψηλό  κόστος 
επένδυσης, λειτουργίας και κυρίως συντήρησης τους, ιδιαίτερα λόγω του τεράστιου όγκου 
απαερίων που θα είναι έντονα τοξικά και φθοροποιά.

Οι δοκιμές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα φαίνεται να είναι σε εργαστηριακό επίπεδο 
και σε επίπεδο mini –  pilot και γενικά η όλη ερευνητική προσπάθεια βρίσκεται στο στάδιο 
έρευνας και ανάπτυξης (R &  D). Έτσι, για να διερευνηθούν όλες αυτές οι παράμετροι θα 
πρέπει να γίνουν συνεχούς ροής εκτεταμένες πιλοτικές δοκιμές. 

Για  την  επεξεργασία  συμπυκνωμάτων  χαλκού  με  υψηλές  περιεκτικότητες  σε 
αρσενικό, η συνήθης πρακτική είναι η απομάκρυνση του αρσενικού από το συμπύκνωμα πριν 
από την κυρίως πυρομεταλλουργική επεξεργασία ή την ανάμιξή τους με άλλα έτσι ώστε η 
περιεκτικότητα της τροφοδοσίας σε αρσενικό να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια. Κι αυτό γιατί 
το  αρσενικό  δημιουργεί  σειρά  προβλημάτων,  που  για  την  επίλυσή  τους  χρειάζονται 
πρόσθετες και πολύπλοκες επεξεργασίες.
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5 Πρόταση  απομάκρυνσης  του  αρσενικού  από  το  συμπύκνωμα  σιδηροπυριτών 
Ολυμπιάδας πριν την ανάμιξή του με το συμπύκνωμα χαλκού Σκουριών:

Μετά τα παραπάνω, ο προβληματισμός που τίθεται είναι αν μπορούμε οικονομικά, 
πριν  από  την  πυρομεταλλουργική  επεξεργασία  του  συμπυκνώματος  σιδηροπυριτών 
Ολυμπιάδας, να αφαιρέσουμε απ’ αυτό το αρσενικό και ένα μέρος του σιδήρου και θείου έτσι 
ώστε το παραγόμενο στερεό υπόλειμμα, «καθαρό» πλέον και μειωμένου βάρους, να είναι 
κατάλληλο για πυρομεταλλουργική επεξεργασία*.

Η  συνήθης  τεχνική,  για  την  επεξεργασία  σύνθετων  συμπυκνωμάτων  χαλκού 
(εναργίτη)  που  περιέχουν  υψηλό  ποσοστό  αρσενικού,  είναι  πρώτα  να  απομακρύνεται  το 
αρσενικό από το συμπύκνωμα (συνήθως με μερική φρύξη ή με κάποια άλλη διαδικασία, αν 
επιδέχεται το συμπύκνωμα, όπως αλκαλική εκχύλιση) και κατόπιν το «καθαρό» προϊόν να 
διατίθεται για πυρομεταλλουργική επεξεργασία  [11],  [22]. Στο διαφημιστικό φυλλάδιο της 
Outotec [53],  μεταξύ  των  άλλων,  αναφέρεται  και  στους  στόχους  της  εταιρείας  Codelco 
(Chile) μιας από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες χαλκού, για την απομάκρυνση του 
αρσενικού από τα συμπυκνώματά της πριν την επεξεργασία τους σε καμίνους smelting. Στο 
σχετικό  Mina Ministro Hales project,  μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνεται και μια μονάδα 
μερικής  φρύξης  για  την  απομάκρυση του αρσενικού  από το  συμπύκνωμα  (δυναμικότητα 
τροφοδοσίας 550.000 t/y).

Στα [13], [22] αναφέρεται το παράδειγμα του συμπύκνωματος εναργίτη στο El Indio 
(Chile) περιεκτικότητας 22.4% Cu, 6.4% As και 37.4% S που μετά από φρύξη (650 – 720ο C) 
παράγεται  φρύγμα  περιεκτικότητας  32%  Cu,  0.3%  As  and  23%  S,  κατάλληλο  για 
πυρομεταλλουργική επεξεργασία.

Μια άλλη πιο συνήθης τακτική είναι η απ’ ευθείας υδρομεταλλουργική επεξεργασία. 
Δηλαδή,  οξείδωση  υπό  πίεση  (POX),  διαχωρισμός  στερεού  υγρού  (S/L),  το  στερεό 
υπόλειμμα  οδηγείται  στο  κύκλωμα  κυάνωσης  (CIL ή  CIP)  για  την  ανάκτηση  των 
περιεχομένων σ΄  αυτό  πολυτίμων μετάλλων,  ενώ το υγρό οδηγείται  στο  κύκλωμα  Solvet 
Extraction και  Elecrowinning (SX/EW) για την ανάκτηση του χαλκού.  Αυτός  ήταν και  ο 

* Έδω, αξίζει  να αναφερθεί μια πρόσφατη ανακοίνωση (Σεπτέμβρης 2012) της  DPM, που εκμεταλλεύεται  το 
κοίτασμα  εναργίτη  –  σιδηροπυρίτη  του  μεταλλείου  Chelopech της  Βουλγαρίας.  Το  κοίτασμα  αυτό,  όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως,  αξιοποιείται μόνο ως προς τον περιεχόμενο εναργίτη, δηλαδή στο απλό κύκλωμα  
επίπλευσης  λαμβάνεται  μόνο  το  συμπύκνωμα  εναργίτη,  ενώ  το  υπόλοιπο  υλικό  μαζί  με  τον  σιδηροπυρίτη 
καταβυθίζεται  και  απορρίπτεται  στα  τέλματα  (την  περίοδο  1970  –  1990  παραγόταν  ένα  μικτό  συμπύκνωμα 
εναργίτη – σιδηροπυρίτη και τροφοδοτούσε τη μεταλλουργία χαλκού στο Pirdop, 7 km από το μεταλλείο). Από το 
2003 μέχρι το 2010 (περίοδος που παραγόταν μόνο συμπύκνωμα εναργίτη), το μεγαλύτερο μέρος του τέλματος, 
αφού αναμιγνυόταν με 5 % τσιμέντο πήγαινε στη λιθογόμωση [27], [28]. Δεδομένου ότι ο σιδηροπυρίτης αυτός 
περιέχει 7.4 ppm Au, 0.75 % Cu και 19.5 ppm Ag, η εταιρεία αποφάσισε να τον αξιοποιήσει, με την προσθήκη 
μιας νέας γραμμής στο κύκλωμα επίπλευσης για την ανάκτησή του. Οι παραδοσιακοί τρόποι αξιοποίησης είναι:  
(α) η γνωστή διαδικασία  Φρύξη,  POX ή ΒΙΟΧ για τη οξείδωση του δυσκατέργαστου σιδηροπυρίτη,  Solvent 
Extraction/Electrowinnig για την ανάκτηση του Cu και εκχύλιση με κυανιούχα διαλύματα για την ανάκτηση του 
Au και Ag και (β) η κατευθείαν διάθεση του συμπυκνώματος στην παραδοσιακή αγορά μεταλλουργίας χαλκού. H 
περίπτωση (α) φαίνεται ότι απορρίφθηκε γιατί περιλαμβάνει και την εκχύλιση χρυσού με κυανιούχα διαλύματα  
(υπάρχει η απόφαση του 2008 του ανωτάτου δικαστηρίου της Βουλγαρίας, που αναφέρθηκε προηγουμένως), ενώ 
η περίπτωση (β) απορρίφθηκε επειδή το κόστος μεταφοράς του συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη στη μεταλλουργία 
Tsumeb Smelter που  διαθέτει  η  εταιρεία  στη  Ναμίμπια  θα  ήταν  πολύ  υψηλό.  Έτσι,  η  DPM αποφάσισε  να 
προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου (α), χωρίς, όμως την πραγματοποίηση  της μόναδας εκχύλισης για την 
ανάκτηση  του  Au και  Ag,.  Όπως  αναφέρεται  [29],  στο  σχέδιο  προβέπεται  η  παραγωγή  400.000  t/y 
συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη που θα επεξεργάζεται σε μια μονάδα POX/SE/EW για τη ανάκτηση του χαλκού και 
το στερεό υπόλειμμα, που εκτιμάται σε 40.000 – 80.000 t/y με περιεκτικότητες: 30 – 60 ppm Au, 25 – 75 ppm Ag, 
θα εξάγεται στη Ναμίμπια. Έτσι, τα έξοδα για τη μεταφορά του στερεού υπολείμματος (10 - 20 % της ποσότητας  
του  συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη) θα είναι 5 – 10 φορές μικρότερα, ενώ η ποιότητα του προϊόντος θα είναι 5 – 8 
φορές αναβαθμισμέμη.
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τρόπος που είχε προτείνει η καναδική εταιρεία Dundee Peecius Metals (DPM), όταν το 2003 
αγόρασε το μεταλλείο  Chelopech (κοίτασμα εναργίτη) της Βουλγαρίας,  που απορρίφθηκε 
όμως οριστικά από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας (κεφάλαιο 3). 

Στην περίπτωση, τώρα, των δυσκατέργαστων σιδηροπυριτών της Ολυμπιάδας, όπως 
αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι προσπάθειες που είχαν προηγηθεί της τελικής πρότασης 
της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» για ακαριαία τήξη, αφορούσαν την κατάλληλη επιλογή μιας 
από  τις  γνωστές  μεθόδους  (Φρύξη,  Οξείδωση  υπό  Πίεση,  Βακτηριακή  Οξείδωση  ή 
συνδυασμός αυτών). Όλες αυτές οι μέθοδοι στόχο είχαν την οξείδωση των θειούχων για την 
αποδέσμευση  του  περιεχομένου  σ’  αυτά  Au –  Ag έτσι  ώστε  να  παραχθεί  ένα  στερεό 
υπόλειμμα κατάλληλο για εκχύλιση με κυανιούχα διαλύματα για την ανάκτηση του Au – Ag. 
Όμως, η όλη προσπάθεια δεν προχώρησε, κυρίως λόγω της χρήσης κυανιούχων διαλυμάτων.

Με  τη  φρύξη απομακρύνονται  το  αρσενικό  (πτητικό)  και  το  θείο  (SO2)  του 
συμπυκνώματος  και  παράγεται  ένα  στερεό  υπόλειμμα  (φρύγμα)  το  οποίο  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί είτε για εκχύλιση με κυανιούχα διαλύματα για την ανάκτηση των πολυτίμων 
μετάλλων, είτε να διατεθεί για πυρομεταλλουργική επεξεργασία. Πριν από το 1970, η φρύξη 
ήταν  η  κύρια  μέθοδος  που  εφαρμοζόταν  για  την  επεξεργασία  δυσκατέργαστων 
συμπυκνωμάτων  σιδηροπυριτών-αρσενοπυριτών  [23].  Η μέθοδος  αυτή,  έχει  δημιουργήσει 
πολλά  περιβαλλοντικά  προβλήματα  και  πολλές  χώρες  δεν  επιτρέπουν  πλέον  την  ίδρυση 
τέτοιων μονάδων. Σήμερα η τεχνολογία έχει αλλάξει και η μέθοδος σχεδιάζεται σύμφωνα με 
τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς [10]. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης καθαρού 
οξυγόνου  και  ως  εκ  τούτου  παραγωγή  θειϊκού  οξέος  (παλιά  το  SO2 διεύφευγε  στο 
περιβάλλον),  ενώ  η  επεξεργασία  των  απαερίων  μπορεί  να  γίνει  με  ένα  περιβαλλοντικά 
αποδεκτό  τρόπο.  Διάφορες  εταιρείες,  που  δραστηριοποιούνται  πάνω  στα  θέματα  αυτά, 
διαθέτουν πιλοτικές μονάδες συνεχούς ροής. Η Outotec στην ανακοίνωσή της [24] αναφέρει 
ότι διαθέτει μιά τέτοια μονάδα στο κέντρο των ερευνών της στη Φρανκφούρτη για δοκιμές 
φρύξης  (σε  ένα  ή  δύο  στάδια)  για  δυσκατέργαστα  συμπυκνώματα  χρυσού,  που  είναι 
μολυσμένα  με  αρσενικό  και  άνθρακα.  Το  κόστος  επένδυσης  και  λειτουργίας  τέτοιων 
μονάδων είναι σχετικά υψηλό και συνήθως σχεδιάζονται για υψηλές δυναμικότητες, μέχρι 
5000 t/d.

Πάντως,  πέραν  του  υψηλού  σχετικά  κόστους,  βασικό  μειονέκτημα  της  μεθόδου 
φρύξης είναι ότι το αρσενικό από τη στιγμή που θα απελευθερωθεί από τα θειούχα μέχρι την 
καταβύθισή του, σε σταθερή περιβαλλοντικά αποδεκτή ένωση, θα βρίσκεται σε αέρια φάση.

Οι άλλοι δύο τρόποι είναι η  POX [31],  [45] και  BIOX [46]. Και για τις δύο αυτές 
μεθόδους  είχαν  γίνει  κατά  το  παρελθόν  εκτεταμένες  έρευνες  και  μελέτες,  τόσο  από  τη 
METBA, όσο και από την  TVX Hellas. Με τις μεθόδους αυτές, όπως είναι σχεδιασμένες. 
επιδιώκεται: (α) να παραχθεί ένα στερεό υπόλειμμα που θα είναι κατάλληλο για εκχύλιση με 
κυανιούχα διαλύματα για την ανάκτηση  Au –  Ag και (β) να παραχθούν ενώσεις, κυρίως, 
αυτές του αρσενικού, σταθερές και περιβαλλοντικά αποδεκτές για απόθεση. Έτσι, με βάση 
αυτά προσδιορίζονται τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους. Η επιδιώξη, όμως, τώρα 
είναι διαφορετική, δηλαδή, χρησιμοποιώντας μία από τις δύο αυτές μεθόδους ή συνδυασμό 
αυτών ή ακόμη και κάποια διαφορετκή μέθοδο (π.χ. Redox - πρώην Arseno - process, Nitrox) 
να παραχθεί ένα στερεό υπόλειμμα απαλλαγμένο καταρχήν από το αρσενικό.

Πιο  κάτω,  αναφέρονται,  σε  γενικές  γραμμές,  τα  βασικά χαρακτηριστικά  των  δύο 
αυτών μεθόδων όπως είναι  σχεδιασμένες  και  στη συνέχεια  εξετάζεται  ποιά απ’ αυτές  θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει καλύτερα τον νέο στόχο.

H μέθοδος    POX   [23] έχει το βασικό πλεονέκτημα έναντι της  BIOX ότι μέσα στο 
αυτόκλειστο το μεγαλύτερο μέρος του αρσενικού καταβυθίζεται υπό τη μορφή σκοροδίτη 
(FeAsO4∙2H2O), που είναι η πιο σταθερή ένωση αρσενικού και περιβαλλοντικά αποδεκτή, 
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ενώ το  υπόλοιπο μέρος  του  καταβυθίζεται  υπό τη  λιγότερο σταθερή  μορφή αρσενικικού 
σιδήρου (FeAsO4). Η οξείδωση των θειούχων, συνήθως, ολοκληρώνεται στα πρώτα 30 – 40 
λεπτά (σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση). Όμως, ο συνολικός χρόνος για να ολοκληρωθεί η 
καταβύθιση του αρσενικού στην κρυσταλλική μορφή του σκοροδίτη είναι γύρω στη μία ώρα. 
Επομένως, ο σχεδιασμός του αυτόκλειστου και η δυναμικότητα της μονάδας προσδιορίζεται  
από το χρόνο σχηματισμού του σκοροδίτη.

Η απελευθέρωση του περιεχομένου στα θειούχα χρυσού είναι σχεδόν πλήρης και οι 
ανακτήσεις που επιτυγχάνονται είναι σχετικά υψηλές (96 – 98 %), ενώ η κατανάλωση σε 
NaCN είναι  πολύ  μικρότερη  απ’  αυτή  της  BIOX.  Αυτό  οφείλεται  στη  μη  καταβύθιση 
στοιχειακού θείου, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στο αυτόκλειστο.

Βασικό περιβαλλοντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι μετά την ολοκλήρωση 
της οξείδωσης (30 – 40 λεπτά) των θειούχων και κατά το στάδιο της υδρόλυσης ένα μικρό 
μόνο μέρος  του σιδήρου  καταβυθίζεται  στην  αρχή  υπό τη  σταθερή  (αδρανή)  ένωση του 
αιματίτη, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα καταβυθίζεται υπό τη μορφή ζαροσίτη [2H3OFe3(SO4)
(OH)6] και θειϊκού τρισθενή σιδήρου [Fe(OH)SO4].  Και οι δύο αυτές ενώσεις, πέραν των 
προβλημάτων  που  δημιουργούν  στη  μετέπειτα  εκχύλιση  του  στερεού  υπολείμματος  με 
κυανιούχα  διαλύματα,  δημιουργούν  και  περιβαλλοντικά  προβλήματα  καθόσον  έχουν  τη 
δυναμική να απελευθερώνουν οξέα και βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον. Έτσι, για να γίνουν 
περιβαλλοντικά αποδεκτές θα πρέπει οι χώροι απόθεσης να είναι κατάλληλα προστατευμένοι 
(lined tailings pond) [23].

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί το υψηλό σχετικά κόστος επένδυσης, λόγω και της 
εγκατάστασης μονάδας οξυγόνου. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει  ότι  η μέθοδος  POX είναι  έτσι  σχεδιασμένη ώστε το 
μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου στο συμπύκνωμα αρσενικού να καταβυθιστεί μέσα στο 
αυτόκλειστο υπό τη πιο σταθερή μορφή του σκοροδίτη. Επομένως, το στερεό υπόλειμμα, που 
εκφορτίζεται  από το  αυτόκλειστο  είναι  ακατάλληλο για  πυρομεταλλουργική επεξεργασία, 
αφού θα περιέχει σχεδόν όλη την ποσότητα του αρσενικού του συμπυκνώματος.

Πάντως,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  η  οξείδωση  των  θειούχων  στο  αυτόκλειστο 
επιτυγχάνεται στα πρώτα λεπτά, με τον αρσενοπυρίτη να απαιτεί λιγότερο χρόνο οξείδωσης 
από  αυτόν  του  σιδηροπυρίτη  και  ακολουθεί  το  στάδιο  της  υδρόλυσης  όπου  αρχίζει  η 
καταβύθιση του As(V) και Fe(III) [30], θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα μέσω της 
διαδικασίας αυτής και κάτω από διαφορετικές όμως συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, να 
παραχθεί  οικονομικά  ένα  προϊόν  απαλλαγμένο  από  το  αρσενικό.  Να  σημειωθεί  ότι  η 
εγκατάσταση της μονάδας οξυγόνου, που αυξάνει σημαντικά το συνολικό κόστος επένδυσης 
της μεθόδου POX, είναι μέρος της μονάδας ακαριαίας τήξης και η κατανάλωση οξυγόνου θα 
είναι  σχεδόν  η  ίδια  είτε  τα  θειούχα  οξειδωθούν  με  τη  μέθοδο  POX είτε  με  τη  μέθοδο 
ακαριαίας τήξης.

H μέθοδος    BIOX   [23] έχει  το  βασικό  πλεονέκτημα  τού  πιο  χαμηλού  σχετικά 
κόστους  επένδυσης.  Ένα από τα  βασικά,  όμως,  μειονεκτήματά  της  είναι  ότι  αφήνει  στο 
στερεό υπόλειμμα μια αρκετά υψηλή ποσότητα στοιχειακού θείου (So). Έτσι, στο επόμενο 
στάδιο της εκχύλισης χρυσού η κατανάλωση  NaCN είναι σχεδόν 10 φορές υψηλότερη απ’ 
αυτήν  της  μεθόδου  POX (POX:  1.5  –  2.0  kg NaCN/t,  ΒΙOX:  15  –  20  kg NaCN/t)  και 
επιπλέον το θείο σχηματίζει  με τα κυανιούχα ιόντα θειοκυανιόντα τα οποία είναι  έντονα 
τοξικά και απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες για την διαχείρισή τους. Και τα δύα αυτά κάνουν 
το  κόστος  λειτουργίας  της  BIOX παρόμοιο  με  αυτό  της  POX.  Επιπλέον,  η  δημιουργία 
στοιχειακού  θείου δεσμεύει κάποιες μικρές ποσότητες Au – Ag και εμποδίζει στη συνέχεια 
την εκχύλισή τους από τα κυανιούχα διαλύματα.
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Ένα άλλο σοβαρό μειονέκτημα (γίνεται πλεονέκτημα όταν το στερεό υπόλειμμα θα 
πάει για πυρομεταλλουργική επεξεργασία) της  BIOX είναι ότι το αρσενικό, καθώς και ένα 
μεγάλο  μέρος  του  σιδήρου,  περνούν  στο  διάλυμα  και  στη  συνέχεια  το  αρσενικό 
καταβυθίζεται  στο  στάδιο  της  εξουδετέρωσης  σαν  FeAsO4 (άμορφη  ένωση)  και  όχι  σαν 
σκοροδίτης.

 Άρα με τη μέθοδο ΒΙΟΧ τα θειούχα οξειδώνονται και αποσυντίθενται με το ρυθμό 
αποσύνθεσης του αρσενοπυρίτη να είναι υψηλότερος απ’ αυτό του σιδηροπυρίτη  [56] και 
κατά  τη  διάρκεια  της  βακτηριακής  αυτής  οξείδωσης,  ένα  αρκετά  μεγάλο  ποσοστό  του 
αρσενικού και μικρότερο του σιδήρου και του θείου περνούν στο διάλυμα [55]. Επομένως, το 
στερεό υπόλειμμα που εκφορτίζεται από το κύκλωμα BIOX, θα είναι μειωμένο σε βάρος σε 
σχέση με αυτό της τροφοδοσίας και απαλλαγμένο από το μεγαλύτερο μέρος του αρσενικού.  
Δηλαδή,  το  προϊόν  αυτό  μετά  από  έκπλυση  –  πύκνωση  -  διήθηση  -  φιλτράρισμα,  θα 
μπορούσε καταρχήν να διατεθεί για πυρομεταλλουργική επεξεργασία.

Η καταβύθιση ενός μέρους του θείου των θειούχων στη μορφή στοιχειακού θείου, 
δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην επεξεργασία του στερεού υπολείμματος με κυανιούχα 
διαλύματα, με αποτέλεσμα να αυξάνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας της μεθόδου, στην 
περίπτωση όμως της πυρομεταλλουργικής επεξεργασίας δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, 
ίσως να είναι και πλεονέκτημα.

Το  δεύτερο  σοβαρό  μειονέκτηματα  της  μεθόδου  είναι  ότι  στο  στάδιο  της 
εξουδετέρωσης το αρσενικό καταβυθίζεται  υπό τη λιγότερο σταθερή μορφή του άμορφου 
αρσενικικού  σιδήρου  (FeAsO4).  Το  πρόβλημα  αυτό  μπορεί  να  αντιμετωπιστεί  αν  τα 
διαλύματα της BIOX αντί να επεξεργαστούν με τον παραδοσικό τρόπο της εξουδετέρωσης, 
οδηγηθούν σε ένα αυτόκλειστο για την καταβύθιση του As υπό τη πιο σταθερή μορφή του 
σκοροδίτη.  Τέτοιο  αυτόκλειστο  εξάλλου  προβλέπεται  και  στο  σχεδιασμό  της  μεθόδου 
ακαριαίας τήξης για την επεξεργασία των διαλυμάτων ψύξης και καθαρισμού των απαερίων 
της καμίνου ακαριαίας τήξης. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ επιλέχθηκε να εφαρμοσθεί η μέθοδος της 
καταβύθισης του αρσενικού σε αυτόκλειστο υπό μορφή κρυσταλλικού σκοροδίτη, η οποία 
αποτελεί  τη  βέλτιστη  διαθέσιμη  τεχνική.  Η  καταβύθιση  αυτή,  πέραν  των  ορισμένων 
συνθηκών (θερμοκρασία – πίεση) στο αυτόκλειστο, ελέγχεται από τη σχέση  Fe(ΙΙΙ)/As(V). 
Σύμφωνα  με  τη  δημοσίευση  [30],  η  σταθερότητα  της  καταβυθιζόμενης  ένωσης  του 
αρσενικού αυξάνει με την αύξηση της σχέσης  Fe/As. Για παράδειγμα, η σταθερότητα της 
ένωσης του αρσενικού που προκύπτει όταν η σχέση είναι 4/1, είναι 100 – 1000 φορές πιο  
σταθερή από κάποια άλλη που θα προέκυπτε από μια σχέση 1/1. Όσο πιο χαμηλή είναι η εν  
λόγω σχέση τόσο λιγότερο σταθερή είναι η ένωση αρσενικικού σιδήρου που σχηματίζεται.

Έτσι,  η  ύπαρξη  του  αυτοκλείστου  για  τη  διαχείριση  των  διαλυμάτων  της  BIOX 
εκτιμάται  ότι  θα  διευκολύνει  σημαντικά,  καθόσον  η  τροφοδοσία  και  οι  συνθήκες  στο 
αυτόκλειστο μπορεί να είναι πιο ελεγχόμενες για την καταβύθιση του αρσενικού στην πλέον 
σταθερή του μορφή.

Ένα  μειονέκτημα  της  μεθόδου  ΒΙΟΧ  είναι  η  μεγάλη  σχετικά  έκταση  που 
καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρόνος οξείδωσης 
των θειούχων μέσα στους αντιδραστήρες βακτηριακής οξείδωσης είναι 4 – 6 ημέρες, ενώ 
μέσα στο αυτόκλειστο ο αντίστοιχος χρόνος είναι περίπου μία ώρα και σε μονάδες φρύξης 30 
λεπτά.  Αυτός  είναι  ένας  λόγος  που  για  πολύ  μεγάλης  δυναμικότητας  εγκαταστάσεις 
χρησιμοποιείται η μέθοδος φρύξης ή η μέθοδος POX, ενώ η μέθοδος BIOX χρησιμοποιείται 
για σχετικά μικρότερης δυναμικότητας εγκαταστάσεις.

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία από δύο δημοσιεύσεις αναρτημένες στο 
διαδίκτυο,  που  αφορούν  δοκιμές  βακτηριακής  οξείδωσης  επί  δειγμάτων  συμπυκνώματος 
Ολυμπιάδας. Η πρώτη δημοσίευση [57] είναι η Διδακτορική Διατριβή της Μ. Ταξιάρχου με 
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θέμα: «Εφαρμογή της Βακτηριακής Οξείδωσης στην Κατεργασία των Χρυσοφόρων Πυριτών 
Ολυμπιάδας»,  1991  και  η  δεύτερη  [26] είναι  άρθρο  της  SGS Lakefield σχετικό  με  τα 
αποτελέσματα των δοκιμών ΒΙΟΧ και POX επί δειγμάτων συμπυκνώματος Ολυμπιάδας (οι 
δοκιμές έγιναν για λογαριασμό της TVX Hellas, 1999 – 2000).

Στην  εργασία  [57],  μεταξύ  των  άλλων  ενδιαφερόντων  στοιχείων,  υπάρχουν 
εκτεταμένες δοκιμές βακτηριακής οξείδωσης. Στους πίνακες Α1 – Α34 του Παραρτήματος Α 
δίνονται  τα  αποτελέσματα  ασυνεχών  δοκιμών  βακτηριακής  οξείδωσης.  Απ’  αυτούς 
επιλέχθηκαν  τα στοιχεία: το pH, η πυκνότητα του πολφού (% στερεά), ο χρόνος παραμονής, 
το θρεπτικό διάλυμα, η οξείδωση % για το  Fe,  As,  S,  η απώλεια βάρους και  η απώλεια 
βάρους μετά από όξινη έκπλυση, προκειμένου να καταρτιστεί ο συγκεντρωτικός πίνακας 7.

Πίνακας 7. Ορισμένα στοιχεία δοκιμών από τους
πίνακες Α5 – Α34 της διατριβής [57].

Πίνακας pH
% 

στερεά
Ημέρες

Θρεπτικό 
Διάλυμα

Οξείδωση % Απώλεια 
Βάρους

Απώλεια Βάρους 
μετά από 
ΟξίνισηFe As S

Α5 1.2 5 23     70.5  
Α6 1.5 5 23     10.5  
Α7 2.0 5 23     -71.7  
Α8 1.2 10 23     17.8  
Α9 1.5 10 23     2.5  
Α10 2.0 10 23     -23.0  
Α11 1.2 15 23     12.9  
Α12 1.5 15 23     14.2  
Α13 2.0 15 23     -15.5  
Α14  5 5  48.8 91.5 53.0 52.1  
Α15  10 5  25.0 65.6 29.0 28.3  
Α16  15 5  15.0 49.5 26.0 19.3  
Α17  5 8  63.2 91.6 61.4 61.0  
Α18  10 8  41.4 80.5 38.6 44.5  
Α19  15 8  38.2 70.1 39.9 30.6  
Α20  5 10  93.2 100.0 96.0 90.2  
Α21  10 10  48.3 100.0 59.4 62.7  
Α22  15 10  33.7 84.3 40.5 42.6  
Α23  20 10  26.9 67.5 19.4 17.9 8.0
Α24  30 10  23.6 59.7 15.6 15.2  
Α25  5 15  98.0 100.0 100.0 93.6  
Α26  10 15  62.8 96.4 64.1 66.5  
Α27  15 15  55.0 94.7 57.5 63.0  
Α28  10 24 9Κ 70.1 100.0 71.2 63.4  
Α29  10 10 0Κ 24.2 34.2 34.6 21.3 23.8
Α30  10 10 9Κ 36.7 75.7 54.4 34.1 30.6
Α31 1.5 15 15  29.9 37.3 38.2 20.4 24.2
Α32 1.2 15 15  42.5 84.8 34.9 39.1 5.5
Α33 1.0 15 15  30.2 72.9 27.0 26.9 4.8
Α34 0.8 15 15  29.0 68.7 32.0 24.9 4.7

Όπως  παρατηρείται  στον  πίνακα  αυτό,  με  τη  βακτηριακή  οξείδωση  υπάρχει  η 
δυνατότητα να οξειδωθεί ολοκληρωτικά ο αρσενοπυρίτης και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του 
As, που μπορεί να φθάσει μέχρι και 100 % και ένα μικρότερο του Fe και S να περάσουν στο 
διάλυμα με αποτέλεσμα το στερεό υπόλειμμα, μειωμένου βάρους, να είναι απαλλαγμένο από 
το αρσενικό κι από ένα μεγάλο μέρος του Fe και S. Ένα μέρος του Fe και μικρότερο του As, 
που  έχουν  περάσει  στο  διάλυμα,  καταβυθίζονται  κατά  τη  διάρκεια  της  βακτηριακής 
οξείδωσης και σχηματίζουν διάφορες ενώσεις του Fe και  As. Όταν το pH διατηρηθεί κάτω 
από κάποιο όριο (<1.3) το ποσοστό των καταβυθίσεων αυτών μειώνεται απότομα. Με την 
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όξινη έκπλυση επαναδιαλυτοποιούνται αυτές οι ενώσεις και μειώνεται περαιτέρω το βάρος 
του στερεού υπολείμματος.

Η  TVX Hellas ανέθεσε  στη  SGS Lakefield τη  διεξαγωγή  μιας  οκονομοτεχνικής 
μελέτης  (feasibility study)  για  να  διερευνήσει  την  πιθανότητα  επεξεργασίας  του 
συμπυκνώματος  σιδηροπυριτών  Ολυμπιάδας,  χρησιμοποιώντας  ένα  συνδυασμό  των  δύο 
αυτών μεθόδων ΒΙΟΧ (για μερική οξείδωση σε δύο στάδια) και  POX (για ολοκληρωτική 
οξείδωση και καταβύθιση του As κυρίως υπό τη μορφή σκοροδίτη). Έτσι, έγιναν εκτεταμένες 
δοκιμές (continuous pilot plant scale) την περίοδο 1999 – 2000. Αναφορά στα αποτελέσματα 
των εκτεταμένων αυτών δοκιμών, καθώς και  το προτεινόμενο διάγραμμα ροής,  σχήμα 8, 
δίνονται, σ’ αυτό το άρθρο [26].

Σχ. 8. Προτεινόμενο διάγραμμα ροής για την επεξεργσία του
συμπυκνώματος Ολυμπιάδας, από [26]. 

Οι  δοκιμές  έγιναν  σε  τρία  δείγματα  (πίνακας  8).  Ο  χρόνος  παραμονής  στους 
βιοαντιδραστήρες ήταν 5 ημέρες, κύριο στάδιο: 3 ημέρες και δευτερεύον στάδιο: 1 ημέρα 
(R1) και  1 ημέρα (R2). Η σχέση υγρού/στερεού ήταν 4/1 – 5.7/1 και  το  pH του πολφού 
διατηρούταν μεταξύ 1.2 – 1.8. Το pH ρυθμιζόταν με την προσθήκη ασβεστολιθικού πολφού 
και η μέση κατανάλωση ήταν 125 – 250 kg/t τροφοδοσίας.

Στον πίνακα 9 δίνονται τα αποτελέσματα και για τα τρία δείγματα. Όπως αναφέρεται 
και στη σχετική δημοσίευση, το 80 – 90 % του αρσενικού και το 60 – 75 % του σιδήρου, που 
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περιέχονται στο συμπύκνωμα, περνάει στο διάλυμα με αποτέλεσμα αυτό να περιέχει μέχρι 
και 85 g/lt Fe (κυρίως σαν Fe+3) και 40 g/lt As.

Πίνακα 8. Τα τρία δείγματα επί των οποίων είχαν γίνει οι δοκιμές [26].

Πίνακας 9. Αποτελέσματα δοκιμών μερικής ΒΙΟΧ
σε δείγματα συμυκνώματος Ολυμπιάδας [26].

Δηλαδή, το στερεό υπόλειμμα που εκφορτίζεται από τον τελευταίο αντιδραστήρα της 
βακτηριακής οξείδωσης είναι απαλλαγμένο από το μεγαλύτερο μέρος του αρσενικού και από 
ένα  μεγάλο  μέρος  του  θείου  και  σιδήρου.  Οι  δοκιμές  αυτές  είχαν  σαν  στόχο  τη  μερική 
οξείδωση (οξείδωση σε δύο στάδια,  χρόνος 4 ημέρες) του συμπυκνώματος  με τη μέθοδο 
BIOX και  στη  συνέχεια  την  ολοκληρωτική  οξείδωση  σε  αυτόκλειστο,  μέθοδος  POX. 
Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά πιο βελτιωμένα αν η βακτηριακή οξείδωση 
είναι πλήρης και όχι μερική.

Για τον υπολογισμό (ενδεικτικά) του στερεού υπολείμματος του δείγματος 1 
(stochpile), γίνονται οι εξής παραδοχές:

- η κατανάλωση ασβεστολίθου για τη ρύθμιση της οξύτητας θα είναι 20 kg/100 
kg τροφοδοσίας και λαμβάνεται ότι θα περιέχει 90 % CaCO3, ενώ το υπόλοιπο 
10 % είναι αδιάλυτα κυρίως SiO2.
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- όλα τα υπόλοιπα (στείρο υλικό) της τροφοδοσίας (100 – 39 – 39 – 9 = 13 kg) 
θεωρείται ότι  θα παραμείνουν στο στερεό υπόλειμμα.

- όλο το Ca (0.4 x 0.9 x 20 kg) του ασβεστολίθου θα καταβυθιστεί σαν CaSO4.
- όλο το As που βρίσκεται στο στερεό υπόλειμμα θα βρίσκεται υπό τη μορφή 

FeAsO4, άρα [AsO4
-3] = 1.85 x % As

- όλο το SSO4, που βρίσκεται στο στερεό υπόλειμμα, θα είναι υπό μορφή θειϊκών 
ενώσεων του Fe δηλαδή 50 % ζαροσίτης και 50 % τρισθενής θεϊικός Fe,  άρα 
3 x SSO4 και για το 50 % του ζαροσίτη 0.50 x % Fe x 1.5.

Με βάση αυτές τις παραδοχές συμπληρώνεται ο πίνακας 9 και υπολογίζεται 
το στερεό υπόλειμμα, SR.

Πίνακας 10. Εκτίμηση του στερεού υπολείμματος (R) με βάση τα στοιχεία του
 πίνακα 7, που αφορούν μόνο το δείγμα 1 (stockpile) [26].

 
S2- 

(kg)
S0 

(kg)
SSO4 

(kg)
Stotal 

(kg)
Fe 

(kg)
As 

(kg)
Υπόλοιπα

(kg)
CaCO3 

(kg)
Αδιάλυτα 

(kg)

Τροφοδοσία, 
100 kg

39 - - 39 39 9.0 13.0 - -

Προσθήκη 
Ασβεστολίθου 

(kg)
- - - - - - - 18 2

Σ. Υπόλειμμα, 
SR (kg)

2% 9% 13% 24% 11% 1.0% 13.0  
0.4 x 
18

2

SR = 0.02 x SR + 0.09 x SR + 3 x 0.13 x SR + 0.5 x 0.11 x SR + 0.5 x 0.11 x 1.5 x SR + 1.85 
x 0.01 x SR +13 + 0.4 x 18 +2 ή

SR = 0.656 x SR + 22.2 ή

SR = 64.5 %

Δηλαδή, το στερεό υπόλειμμα εκτιμάτα ότι θα είναι της τάξεως του 65 % της τροφοδοσίας 
και με όξινη έκπλυση θα μπορούσαν ενδεχομένως να επαναδιαλυτοποιηθούν κάποιες θειϊκές 
ενώσεις και τελικά να παραχθεί ένα υπόλειμμα γύρω στο 50 % της τροφοδοσίας. Στο  [59] 
δίνεται  μια  ενδιαφέρουσα  δημοσίευση  πάνω  στο  θέμα  της  ρύθμισης  του  pH κατά  τη 
βακτηριακή οξείδωση χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά (ασβεστόλιθο, σκωρία κ.λπ.). 

Έτσι, με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου ΒΙΟΧ είναι δυνατή η απομάκρυνση από το 
συμπύνωμα των δυσκατέργαστων σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας του 90 %, τουλάχιστον, του 
περιεχομένου  σ’  αυτό  αρσενικού.  Δηλαδή,  μπορεί  να  παραχθεί  ένα  “καθαρό”  προϊόν 
κατάλληλο  είτε  να  διατεθεί  στη  παραδοσιακή  αγορά  μεταλλουργίας  χαλκού,  είτε  να 
αναμιχθεί  με  το  συμπύκνωμα  χαλκού  Σκουριών  για  την  τροφοδοσία  της  σχεδιαζόμενης 
μονάδας ακαριαίας τήξης. Το προϊόν αυτό θα είναι πολύ μικρότερου βάρους απ’ αυτό του 
συμπυκνώματος σιδηροπυριτών, αφού απ’ αυτό θα έχει αφαιρεθεί εκτός από το αρσενικό κι 
ένα μεγάλο μέρος του σιδήρου και θείου. Η μέθοδος πέραν του χαμηλού κόστους επένδυσης,
θα έχει και χαμηλό κόστος λειτουργίας*. Τα βασικά πλεονεκτήματα της πρότασης αυτής θα 
είναι:

* Το υψηλό κόστος λειτουργίας της μεθόδου συνδέεται με τα προβλήματα που δημιουργούνται από το στοιχειακό  
θείο στην περίπτωση που το στερεό υπόλειμμα προορίζεται για εκχύλιση με κυανιούχα διαλύματα.
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• Το αρσενικό από τη στιγμή που θα αποδεσμευθεί από τα θειούχα μέχρι τη στιγμή που 
θα καταβυθιστεί στο αυτόκλειστο, υπό τη μορφή της σταθερής ένωσης σκοροδίτη, θα 
βρίσκεται συνεχώς σε υγρή φάση (διάλυμα) κι όχι σε αέρια. Κι αυτό έχει μεγάλη 
σημασία  καθ’  όσον  οι  τοξικές  ουσίες  είναι  πολύ  πιο  εύκολα  διαχειρίσιμες  όταν 
βρίσκονται σε υγρή φάση παρά όταν αυτές βρίσκονται σε αέρια φάση. Αυτός είναι 
ένας  βασικός  λόγος  που  γενικά  προτιμώνται,  σε  τέτοιες  περιπτώσεις,  οι 
υδρομεταλλουργικές μέθοδοι επεξεργασίες από τις πυρομεταλλουργικές.

• Η μειωμένη ύπαρξη αρσενικού στο μίγμα του συμπυκνώματος που θα τροφοδοτεί 
την  κάμινο  της  ακαριαίας  τήξης,  διευκολύνει  την  όλη  πυρομεταλλουργική 
κατεργασία  και αποφεύγεται έτσι, ο παράγοντας αρσενικό να επεισέρχεται και στα 
τρία παραγόμενα προϊόντα (matte, σκωρία, απαέρια) και να δημιουργεί προβλήματα 
που  η  αντιμετώπισή  τους  απαιτεί  πολύπλοκες  εγκαταστάσεις  με  υψηλό  κόστος 
επένδυσης, λειτουργίας και συντήρησης.

• Λόγω  του  μειωμένου  σχετικά  βάρους  του  προϊόντος  σε  σχέση  με  αυτό  του 
συμπυκνώματος σιδηροπυριτών, θα είναι δυνατή η  ανάμιξή του με το σύνολο του  
παραγομένου συμπυκνώματος χαλκού Σκουριών.  Έτσι,  το παραγόμενο μίγμα θα 
έχει πολλαπλάσια μέση περιεκτικότητα σε χαλκό σε σύγκριση με αυτή (2.8 % Cu) 
που  έχει  το  μίγμα  τροφοδοσίας  συμπυκνώματος  Ολυμπιάδας/Σκουριών.  Αυτό  θα 
διευκολύνει στο να παραχθεί υψηλότερης ποιότητας matte και ενδεχομένως να είναι 
δυνατή η ολοκλήρωση της μονάδας μέχρι την παραγωγή τελικών προϊόντων.

• Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος του σιδήρου και θείου που περιέχει το 
συμπύκνωμα των σιδηροπυριτών θα έχει απομακρυνθεί κατά το στάδιο της ΒΙΟΧ, το 
τελικό  μίγμα  θα  έχει  μειωμένες  περιεκτικότητες  σ’  αυτά  τα  στοιχεία.  Έτσι,  η 
χαμηλότερη  περιεκτικότητα  σε  σίδηρο,  σε  συνδυασμό  με  την  υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε χαλκό, θα βελτιώσει σημαντικά τη σχέση σκωρίας προς matte με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση των ανακτήσεων Cu - Au.

• Η ύπαρξη αρσενικού σε πολύ χαμηλά επίπεδα στο μίγμα τροφοδοσίας, σε συνδυασμό 
με τη μειωμένη ύπαρξη θείου, θα έχει σαν αποτέλεσμα ο όγκος των απαερίων να 
είναι  κανονικός  και  δεν  θα  χρειάζεται  ειδικός  σχεδιασμός  μονάδας  ψύξης  και 
καθαρισμού των απαερίων,  οι  δε  διαφυγές  (fugitive emissions)  θα είναι  λιγότερο 
επικίνδυνες αφού δεν θα περιέχονται σ’ αυτές μεγάλες ποσότητες αρσενικού. 

Συμπερασματικά  προτείνεται  μια  λεπτομερής  καταρχήν  αξιολόγηση  όλων  των 
δοκιμών και μελετών που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια από το μεταλλείο, πάνω στις 
δύο αυτές μεθόδους ΒΙΟΧ και POX ώστε να διερευνηθεί αν με τη μέθοδο BIOX ή POX ή με 
κάποιο συνδυασμό αυτών ή ακόμη κι άλλων μεθόδων, είναι δυνατόν πράγματι να παραχθεί 
ένα προϊόν αφ’ ενός μεν μειωμένου βάρους αφ’ ετέρου δε απαλλαγμένο από το αρσενικό και 
από ένα μεγάλο μέρος του σιδήρου και  θείου.  Η αξιολόγηση αυτή,  σε συνδυασμό με τα 
αποτελέσματα των μέχρι σήμερα δοκιμών επί της σχεδιαζόμενης από την εταιρεία μονάδα 
ακαριαίας τήξης, εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στο να βρεθεί μια πιο ικανοποιητική οικονομικά 
και  περιβαλλοντικά  λύση  για  την  αξιοποίηση  των  συμπυκνωμάτων  Ολυμπιάδας  και 
Σκουριών.

 Αθήνα, Δεκέμβρης 2012

Γ. ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΣ
  Μηχανικός Μεταλλειών
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