
Έργο

Ειδική Μελέτη Προσδιορισµού ελάχιστης αντοχής λιθογόµωσης

για την ανάπτυξη του Μεταλλείου Ολυµπιάδας

Προγραµµατισµός Έργου

Σχεδιασµός: 2019

Γεωλογία

Γεωτεκτονική Ενότητα Κερδυλίων

Βιοτιτικοί Γνεύσιοι και Μάρµαρα

Μέθοδος Υπόγειας Εκµετάλλευσης

Μέθοδος εναλλασσόµενων κοπών και λιθογοµώσεων σε

συνθήκες στοάς µε ανερχόµενη φορά

Είδος Μεταλλοφορίας

Θειούχα µεταλλεύµατα, ψευδάργυρος και αργυρούχος

µόλυβδος, σιδηροµεταλλεύµατα και µαγγανιούχα

µεταλλεύµατα

Υπηρεσίες

– Ανασκόπηση υφιστάµενων µελετών και πρωτογενών

δεδοµένων

– Έλεγχος αδειοδότησης αναφορικά µε τη λιθογόµωση

– Έλεγχος γεωλογικών και γεωτεχνικών στοιχείων

µεταλλείου

– Προσδιορισµός ελάχιστης αντοχής λιθογόµωσης µέσω

παραµετρικής τριδιάστατης (3D) αριθµητικής ανάλυσης

– Παρουσίαση αποτελεσµάτων λιθογόµωσης οροφής στοάς,

δαπέδου εργασίας και παρειάς στοάς

– Τεκµηρίωση της δυνατότητας αποµείωσης της αντοχής της

λιθογόµωσης συγκριτικά µε τους όρους της αδειοδότησης,

µε σκοπό τον ορθολογικό προσδιορισµό της ελάχιστης

αντοχής του υλικού λιθογόµωσης και κατ’ επέκταση την

ενίσχυση της βιωσιµότητας του έργου

Πελάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (Θυγατρική Εταιρεία της ELDORADO

GOLD, Καναδάς)

Μεταλλευτικό Έργο

Μεταλλείο Ολυµπιάδας
Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα

Τριδιάστατο υπολογιστικό µοντέλο και προσοµοίωµα

Τριδιάστατες απεικονίσεις των γεωτεχνικών ερευνών και 

γεωτρήσεων και των αποθεµάτων του κοιτάσµατος

Τριδιάστατο οµοίωµα µεταλλείου, κοιτασµάτων, έργων 

προσπέλασης και της µεθόδου εκµετάλλευσης



Μεταλλευτικό Έργο

Κύρια σήραγγα προσπέλασης και µεταφοράς

Ολυµπιάδας – Μαντέµ Λάκκου / ∆ευτερεύουσα

σήραγγα προσπέλασης Ολυµπιάδας

Ολυµπιάδα, Χαλκιδική
Βόρεια Ελλάδα

Έργο

• Σχεδιασµός κύρια σήραγγας προσπέλασης και µεταφοράς

από το Μεταλλείο Ολυµπιάδας στο νέο εργοστάσιο

εµπλουτισµού και µεταλλουργίας που πρόκειται να

κατασκευαστεί στο Μαντέµ Λάκκο

• Σχεδιασµός δευτερεύουσας σήραγγας προσπέλασης

µεταλλείου Oλυµπιάδας για τη σύνδεση του Μεταλλείου

Ολυµπιάδας µε το υφιστάµενο εργοστάσιο εµπλουτισµού

Ολυµπιάδας

Κόστος Κατασκευής

Συνολικό Κόστος: περίπου € 150 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2011

Κατασκευή: 2012 – σε εξέλιξη

Περιγραφή Έργου

• Μήκος κύριας σήραγγας προσπέλασης και µεταφοράς:

8.770m

• Υπερκείµενα 1000m

• Ωφέλιµη διατοµή κύριας σήραγγας: 37,2 m2

• Μήκος δευτερεύουσας σήραγγας: 1043km

• Ωφέλιµη διατοµή δευτερεύουσας σήραγγας: 22,3 m2

Γεωλογία

• Αµφιβολίτες – αµφιβολιτικοί γνεύσιοι

• Βιοτιτικοί γνεύσιοι

• Μάρµαρα

• Τεκτονικά λατυποπαγή / Ζώνες µυλονιτίωσης - καολίνη

• Υπόγεια ύδατα

Περιγραφή Εργασιών

Τεχνικές µελέτες και οριστικές µελέτες αδειοδότησης

κατασκευής σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 101 του K.Μ.Λ.Ε.

Μελέτες Εφαρµογής, Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, Επίβλεψη

Κατασκευής, ∆ιαχείριση Εργασιών

Εργοδότης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (Θυγατρική Εταιρεία της ELDORADO

GOLD, Καναδάς)

∆ιατοµή Εκσκαφής και Υποστήριξης Κύριας Σήραγγας

Κατασκευαστικές εργασίες κύριας σήραγγας προσπέλασης


