
Έργο

Τεχνική Μελέτη Υπόγειας Εκµετάλλευσης Βωξιτικών

Κοιτασµάτων

Προγραµµατισµός Έργου

Σχεδιασµός: 2019

Γεωλογία

Γεωτεχνική Ενότητα Παρνασσού – Γκιώνας

Βωξίτης 3ου ορίζοντα

Μέθοδος Υπόγειας Εκµετάλλευσης

Μέθοδος «Κοπών και Λιθογοµώσεων» µε ανερχόµενη φορά

εκµετάλλευσης για το κοίτασµα «Κάνιανη Ζ»

Μέθοδος «Θαλάµων και στύλων» για το κοίτασµα «Κάνιανη Ζ-

Ν∆»

Είδος Μεταλλοφορίας

Βωξίτης

Υπηρεσίες

– Επιλογή των βέλτιστων µεθόδων εκµετάλλευσης

– Σχεδιασµός υπογείων έργων προσπέλασης, περιχάραξης

και προσβολής της µεταλλοφορίας

– Υπολογισµός και διαστασιολόγηση των κυκλωµάτων

κύριου αερισµού βάσει ΚΜΛΕ

– Αναλυτικός σχεδιασµός του µεταλλευτικού κύκλου

(διάτρηση, γόµωση-ανατίναξη, ξεσκάρωµα, αποκοµιδή,

φόρτωση-µεταφορά, υποστήριξη) και των εν γένει

υποστηρικτικών εργασιών (βοηθητικός αερισµός,

αντλήσεις, υδραυλική ή/και µηχανική λιθογόµωση

εξοφληµένων στοών)

– Υπολογισµός των εκµεταλλεύσιµων και απολήψιµων

αποθεµάτων Βωξίτη

– Χρονοδιάγραµµα εργασιών και ολοκλήρωσης του έργου

(εξόφληση εκτιµώµενων απολήψιµων αποθεµάτων)

– Αναλυτικός προϋπολογισµός του ύψους επένδυσης και του

κόστους παραγωγής

Πελάτης

IMERYS Ελλάς

Μεταλλευτικό Έργο

Υπόγεια Εκµετάλλευση κοιτασµάτων Βωξίτη στο υπόγειο 

Μεταλλείο  «Κάνιανη Ζ»
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, Ελλάδα

Τριδιάστατα υπολογιστικά µοντέλα και προσοµοιώµατα, 

απεικονίσεις των αποθεµάτων εκµετάλλευσης και των 

έργων προσπέλασης, απεικόνιση κοιτάσµατος και 

τριδιάστατη απεικόνιση του µεταλλείου



Έργο

Συµβουλευτικές και Μελετητικές Υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση

/ τροποποίηση της µεθόδου υπόγειας εκµετάλλευσης των

κοιτασµάτων Βωξίτη στα υπόγεια µεταλλεία «Κουκουβίστα 1Α-5’»

& Κρυσταλλίδι 2-49

Προγραµµατισµός Έργου

Σχεδιασµός: 2019

Γεωλογία

Γεωτεχνική Ενότητα Παρνασσού - Γκιώνας

Βωξίτης 3ου ορίζοντα

Μέθοδος Υπόγειας Εκµετάλλευσης

Υφιστάµενη Μέθοδος:

∆ιαδοχικών ορόφων σε συνδυασµό µε τη µέθοδο Θαλάµων και

στύλων

Προτεινόµενη εναλλακτική µέθοδος:

Εκµετάλλευση µε κατακρήµνιση οροφής (longitudinal sublevel

caving)

Μεταλλευτικό Έργο

Υπόγεια Μεταλλεία Βωξίτη 
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, Ελλάδα

Υπηρεσίες

– Έλεγχος υφιστάµενων µελετών και πρωτογενών δεδοµένων

– Τεχνικός σχολιασµός επί της υφιστάµενης και εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης

– Πρόταση πρόσθετου προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών και επί τόπου επίβλεψη εκτέλεσής του

– Γεωτεχνική αξιολόγηση παραµέτρων σχεδιασµού των σχηµατισµών που θα συναντηθούν κατά την υπόγεια εκµετάλλευση

– Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της υπάρχουσας και εγκεκριµένης µεθόδου υπόγειας εκµετάλλευσης

– ∆ιερεύνηση, σχεδιασµός και τεκµηρίωση εναλλακτικής µεθόδου υπόγειας εκµετάλλευσης Βωξίτη

– Τριδιάστατος (3D) σχεδιασµός έργων προσπέλασης και ανάπτυξης βάσει της προτεινόµενης εναλλακτικής µεθόδου υπόγειας

εκµετάλλευσης

– Εκπόνηση τριδιάστατων υπολογιστικών προσοµοιωµάτων για την τεκµηρίωση εφικτότητας της προτεινόµενης µεθόδου

– Εκπόνηση τριδιάστατων οµοιωµάτων για την ανάδροµη ανάλυση της αναπτυσσόµενης αστοχίας και αξιολόγηση αποτελεσµάτων

ανάδροµης ανάλυσης

Πελάτης

IMERYS Ελλάς
Κοίτασµα Κρυσταλλίδι 2-49: Τριδιάστατα υπολογιστικά µοντέλα και προσοµοιώσεις, 

απεικονίσεις του κοιτασµάτων και των έργων προσπέλασης.                                         

Μοντέλο ανάδροµης ανάλυσης και αποτελέσµατα για την πραγµατοποιούµενη αστοχία.

Τριδιάστατες απεικονίσεις του κοιτάσµατος και των 

έργων προσπέλασης, τριδιάστατο οµοίωµα της 

µεθόδου εκµετάλλευσης



Έργο

• Αξιολόγηση του πεδίου ροής του υπεδαφικού νερού στην

ευρύτερη περιοχή του έργου, λαµβάνοντας υπόψη

πιεζόµετρα και τις επί τόπου συνθήκες στους υφιστάµενους

υπογείους θαλάµους.

• Σχεδιασµός αποστράγγισης υπογείου µεταλλείου,

λαµβάνοντας υπόψη εισροές έως 300m3/h

Προγραµµατισµός Έργου

Σχεδιασµός: 2018

Γεωλογία

Γεωτεχνική Ενότητα Παρνασσού - Γκιώνας

Βωξίτης 3ου ορίζοντα

Μέθοδος Υπόγειας Εκµετάλλευσης

Θαλάµων και στύλων

Προϊόν

Βωξίτης

Υπηρεσίες

• Ανασκόπηση υφιστάµενων µελετών, σχεδίων και

πρωτογενών δεδοµένων

• Επί τόπου αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης

• Τριδιάστατος σχεδιασµός γεωλογικής/τεκτονικής δοµής

στην κλίµακα του υπογείου µεταλλείου

• Αριθµητικός υπολογισµός δυνητικών εισροών υπεδαφικού

νερού

• Μακροπρόθεσµος σχεδιασµός αποστράγγισης

Πελάτης

IMERYS Ελλάς

Μεταλλευτικό Έργο

Υπόγειο Μεταλλείο Βόρειοι Φακοί

Υπολογισµός εισροών υπεδαφικού νερού – Σχεδιασµός 

αποστράγγισης
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας



Έργο

Εκπόνηση συµπληρωµατικής τεχνικής µελέτης εκµετάλλευσης

νέων βωξιτικών φακών

Προγραµµατισµός Έργου

Σχεδιασµός: 2018

Γεωλογία

Γεωτεχνική Ενότητα Παρνασσού - Γκιώνας

Βωξίτης 3ου ορίζοντα

Μέθοδος Υπόγειας Εκµετάλλευσης

Θαλάµων και στύλων

Προϊόν

Βωξίτης

Υπηρεσίες

• Ανασκόπηση υφιστάµενων µελετών, σχεδίων και

πρωτογενών δεδοµένων

• 3D σχεδιασµός έργων προσπέλασης και ανάπτυξης

βωξιτικών φακών

• Υπολογισµός διαστάσεων στύλων µε αναλυτικές µεθόδους

• Σχεδιασµός κυκλωµάτων κύριου και βοηθητικού αερισµού

Πελάτης

IMERYS Ελλάς

Μεταλλευτικό Έργο

Υπόγειο Μεταλλείο Ν-Ν∆ Νερά 3

Συµπληρωµατική Τεχνική Μελέτη Εκµετάλλευσης
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας



Έργο

Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την αξιολόγηση δυνητικών

σεναρίων εκµετάλλευσης, µε στόχο την ταχύτερη αδειοδότηση

του έργου

Προγραµµατισµός Έργου

Σχεδιασµός: 2018

Γεωλογία

Γεωτεχνική Ενότητα Παρνασσού - Γκιώνας

Βωξίτης 3ου ορίζοντα

Μέθοδοι Υπόγειας Εκµετάλλευσης

Θαλάµων και Στύλων

∆ιαδοχικών Ορόφων

Προϊόν

Βωξίτης

Υπηρεσίες

• Ανασκόπηση υφιστάµενων µελετών, σχεδίων και

πρωτογενών δεδοµένων

• Ανάπτυξη µεθοδολογίας αξιολόγησης δυνητικών σεναρίων

εκµετάλλευσης

• 3D σχεδιασµός έργων προσπέλασης, προσβολής και

ανάπτυξης για κάθε εξεταζόµενο σενάριο εκµετάλλευσης

Πελάτης

IMERYS Ελλάς

Μεταλλευτικό Έργο

Υπόγεια Μεταλλεία Νερά 9 & Νερά 11

Αξιολόγηση δυνητικών σεναρίων εκµετάλλευσης
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας



Έργο

∆ιερεύνηση και προκαταρκτικός σχεδιασµός τεχνικών λύσεων για

τη βελτίωση της ασφάλειας στην πρόσβαση και είσοδο του

µεταλλείου και στην περιοχή της επιφανειακής απόθεσης στείρων.

Προγραµµατισµός Έργου

Σχεδιασµός: 2018

Γεωλογία

Γεωτεχνική Ενότητα Παρνασσού - Γκιώνας

Βωξίτης 3ου ορίζοντα

Προϊόν

Βωξίτης

Υπηρεσίες

• ∆ιερεύνηση τεχνικών λύσεων και προκαταρκτικός σχεδιασµός

πέντε (5) εναλλακτικών σεναρίων:

� Κατασκευή τεχνικού από οπλισµένο σκυρόδεµα και

επίχωση

� Κατασκευή µεταλλικού αγωγού δοµηµένου τοιχώµατος

και επίχωση

� ∆ιάνοιξη νέας στοάς και επίχωση υφιστάµενης οδού

� ∆ιάνοιξη νέας στοάς παράκαµψης και νέας στοάς

προσπέλασης

� Εγκατάσταση φραχτών απορρόφησης ενέργειας και

επένδυση πρανών

• Σύνταξη συνοπτικής τεχνικής έκθεσης µε παρουσίαση των

τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε σεναρίου

• Σύνταξη σχεδίων κάθε εξεταζόµενου εναλλακτικού σεναρίου

• Προµέτρηση βασικών ποσοτήτων και ενδεικτικός

προϋπολογισµός ανά τεχνική λύση

• Συγκριτική αξιολόγηση των προτεινόµενων τεχνικών λύσεων

βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών, κατασκευαστικών και

λειτουργικών απαιτήσεων του µεταλλείου και εκτιµώµενου

κόστους κατασκευής

Πελάτης

IMERYS Ελλάς

Μεταλλευτικό Έργο

Περιοχή Στοµίου Υπόγειου Μεταλλείου Κουκουβίστα1Α-5

∆ιερεύνηση τεχνικών λύσεων για τη βελτίωση της 

ασφάλειας πρόσβασης 
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, Κεντρική Ελλάδα

Περιοχή στοµίου του υπόγειου µεταλλείου ΄Κουκουβίστα 1Α-5’

Ενδεικτικές διατοµές προκαταρκτικού σχεδιασµού


