
Έργο

Ειδική Μελέτη Εφικτότητας για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων

επέκτασης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών πάνω από το

απόλυτο υψόµετρο +300

Προγραµµατισµός Έργου

Σχεδιασµός: 2018

Γεωλογία

Κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα της Σερβοµακεδονικής Μάζας,

Προκάµβριας ηλικίας τα οποία διαπερνώνται από ποικίλες

Μεσοζωικές και καινοζωικές πυριγενείς διεισδύσεις. Στην

περιοχή του µεταλλείου συναντώνται: Τεκτονικός αµφιβολίτης,

στρώµα µαρµάρου, βιοτιτικός – αµφιβολιτικός γνεύσιος

Μέθοδος Υπόγειας Εκµετάλλευσης

Μέθοδος εναλλασσόµενων κοπών και λιθογοµώσεων σε

συνθήκες στοάς µε ανερχόµενη φορά

Είδος Μεταλλοφορίας

Μεικτά Θειούχα µεταλλεύµατα

Υπηρεσίες

– Ανασκόπηση υφιστάµενων µελετών, σχεδίων και

πρωτογενών δεδοµένων

– Ανασκόπηση αδειοδοτηµένου πλαισίου και υφιστάµενης

κατάστασης µεταλλείου

– Αξιολόγηση τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής

ενδιαφέροντος

– Αξιολόγηση γεωµετρίας κοιτάσµατος από το επίπεδο +300

και πάνω

– Αξιολόγηση τριδιάστατης απεικόνισης κοιτάσµατος

– Γεωµετρικός έλεγχος εφικτότητας της εκµετάλλευσης του

κοιτάσµατος πάνω από το +300

– Εκπόνηση τριδιάστατου οµοιώµατος µικροκλίµακας

µεταλλείου

– Υπολογισµός επιφανειακών µετακινήσεων ως αποτέλεσµα

της υπόγειας εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος πάνω από το

+300

– Αναλύσεις ευαισθησίας

– Επικαιροποίηση Τεχνικής Μελέτης Εκµετάλλευσης

Μεταλλείου Μαύρων Πετρών

Πελάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (Θυγατρική Εταιρεία της ELDORADO

GOLD, Καναδάς)

Μεταλλευτικό Έργο

Μεταλλείο Μαύρων Πετρών – Μελέτη Εφικτότητας
Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα

Τριδιάστατα υπολογιστικά µοντέλα και προσοµοιώµατα, 

απεικονίσεις κοιτασµάτων και έργων προσπέλασης, 

τριδιάστατο οµοίωµα µεταλλείου



Βιοµηχανικό Κτίριο

Νέα Μονάδα Επεξεργασίας Υδάτων

Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου, Χαλκιδική
Βόρεια Ελλάδα

Έργο

Νέα µονάδα επεξεργασίας υδάτων για την επεξεργασία των

νερών του µεταλλείου Μαύρων Πετρών, µέσω διάταξης

δεξαµενών και κτιρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία

φιλτρόπρεσσας

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 0,2 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2006

Κατασκευή: 2008 - 2009

Περιγραφή Έργου

Η µονάδα επεξεργασίας περιλαµβάνει:

• 1 δεξαµενή συλλογής και καθίζησης

• 2 σιλό αποθήκευσης υδρασβέστου σε στερεά µορφή

• 1 δεξαµενή ανάµιξης

• 2 αναδευόµενες κυλινδρικές δεξαµενές παρασκευής

πολφού υδρασβέστου, κατασκευαζόµενες από κοινό

χάλυβα

• 3 αναδευόµενους αναµίκτες εξουδετέρωσης (δεξαµενές

ανάµιξης) για την ανάµιξη των νερών του µεταλλείου µε

τον πολφό υδρασβέστου, κατασκευαζόµενες από κοινό

χάλυβα µε οξύµαχη επένδυση

Για το φυσικό καθαρισµό των νερών του µεταλλείου µετά τη

χηµική κατεργασία προβλέπονται:

• 1 πυκνωτής διαµέτρου 14m και ύψους 3m από οπλισµένο

σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό S500s

• 1 σήραγγα πρόσβασης στην αντλία του πυκνωτή

κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και

οπλισµό S500s

• 1 δεξαµενή ανάµιξης και τροφοδοσίας της φιλτρόπρεσσας

• 1 κτίριο για την εγκατάσταση και λειτουργία της

φιλτρόπρεσσας κατασκευαζόµενο από οπλισµένο

σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµένο S500s

Περιγραφή Εργασιών

Οριστική στατική µελέτη των ακόλουθων κατασκευών:

• ∆εξαµενής κατακράτησης ιλύος από οπλισµένο σκυρόδεµα

• Θεµελίωσης των δεξαµενών του έργου

• ∆εξαµενής πυκνωτή και του υπόγειου καναλιού

πρόσβασης στις αντλίες

• Περιµετρικού τοιχίου από οπλισµένο σκυρόδεµα

• Κτιρίου για τη λειτουργία φιλτρόπρεσσας

• Αντιστήριξης πρανούς για τη χωροθέτηση των δεξαµενών

Κάτοψη µονάδας επεξεργασίας υδάτων

∆ιαµήκης τοµή µονάδας

Εργοδότης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (Θυγατρική Εταιρεία της

ELDORADO GOLD, Καναδάς)



Μεταλλευτικό Έργο

Υπόγεια Εκµετάλλευση Μεικτών Θειούχων

Μεταλλευµάτων

Στρατώνι, Χαλκιδική
Βόρεια Ελλάδα

Έργο

Μεταλλείο εξόρυξης µεικτών θειούχων µεταλλευµάτων

“Μαύρες Πέτρες»

Ετήσια Παραγωγή: περίπου 250.000 ton µεταλλεύµατος

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2011

Εκµετάλλευση: 2011-2018

Περιγραφή Έργου

• Σχεδιασµός υπογείων εκµεταλλεύσεων

• Μέθοδος εκµετάλλευσης: ανερχόµενη µέθοδος

εναλλασσόµενων κοπών και λιθογοµώσεων

Γεωλογία

Γνεύσιοι, µάρµαρα, απλίτες, σιδηροπυρίτης, µεικτό

θειούχο µετάλλευµα

Περιγραφή Εργασιών

• Τεχνικο-οικονοµική µελέτη σκοπιµότητας

εκµετάλλευσης υπογείων κοιτασµάτων

• Οριστική τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης & µελέτη

αδειοδότησης του άρθρου 4 και 101 του Κ.Μ.Λ.Ε.

Εργοδότης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (Θυγατρική Εταιρεία της

ELDORADO GOLD, Καναδάς)

Μέτωπο Εκµετάλλευσης

Οριζόντια τοµή κοιτάσµατος στο +136

Στόµιο στοάς +360



Μεταλλευτικό Έργο

Υπόγεια Εκµετάλλευση Μεικτών Θειούχων

Μεταλλευµάτων

Στρατώνι, Χαλκιδική
Βόρεια Ελλάδα

Έργο

Μεταλλείο εξόρυξη µεικτών θειούχων µεταλλευµάτων

“Μαύρες Πέτρες»

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 74/tn µεταλλεύµατος

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2004

Ανάπτυξη – Εκµετάλλευση: 2005-2013

Περιγραφή Έργου

• Σχεδιασµός υπογείων εκµεταλλεύσεων

• Ράµπες προσπέλασης

• Μέθοδος εκµετάλλευσης: ανερχόµενη µέθοδος

εναλλασσόµενων κοπών και λιθογοµώσεων υπό

συνθήκες διευρυνόµενου µετώπου κατά την

οπισθοχώρηση

Γεωλογία

Γνεύσιοι, µάρµαρα, απλίτες, σιδηροπυρίτης, µικτό

θειούχο µετάλλευµα

Περιγραφή Εργασιών

• Τεχνικοοικονοµική µελέτη εκµετάλλευσης υπογείων

κοιτασµάτων

• Τεχνική µελέτη εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε.

Εργοδότης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (Θυγατρική Εταιρεία της

ELDORADO GOLD, Καναδάς)

Κάτοψη εκµετάλλευσης

Τοµή εκµετάλλευσης


