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Θέση λατομείων και εργοστασίου ΓΕΩΕΛΛΑΣ στη λεκάνη Βεντζίων (Google Earth image 2018)
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Γεωλογικός χάρτης του Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλα «Κνίδη» και «Λιβαδερό»
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Γένεση ιζηματογενούς κοιτάσματος (Kastritis et al., 2003)

• Οφιόλιθοι Βούρινου

• Mg-σμεκτίτης λατεριτικού εδάφους (σαπρόλιθος)

• Αποσάθρωση - μεταφορά και απόθεση Mg-σμεκτίτη στην 
Πλειο-Πλειστοκαινική λεκάνη Βεντζίων

• Διαγένεση: μετατροπή του λεπτόκοκκου σμεκτιτικού υλικού 
(κέντρο λεκάνης) σε παλυγκορσκίτη και αργιλοποίηση του 
αδρόκοκκου (πλησίον του περιθωρίου της λεκάνης).
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Σχηματική γεωλογική τομή του κοιτάσματος των Πυλωρών (Kastritis et al., 2003)



Γενικά Χαρακτηριστικά του Παλυγκορσκίτη

• Ο παλυγκορσκίτης είναι ένα ένυδρο αργιλοπυριτικό ορυκτού 

του μαγνησίου

• Παρόμοια δομή με τα φυλλοπυριτικά ορυκτά (Τ-Ο-Τ)

• Έχει μεγάλη ειδική επιφάνεια ~ 250 m2/gr

• Δεν διογκώνεται

• Είναι αδρανές υλικό

• Έχει μικρή ιοντοανταλλακτική ικανότητα (~ 30 meq/100 gr)

• Απορροφά και χάνει γρήγορα υγρασία

• Σπάνια κοιτάσματα 
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Palygorskite SEM (SEI) image



Γενικά χαρακτηριστικά των μπεντονιτών

• Οι μπεντονίτες, κυρίως σμεκτίτες και ανήκουν στα 
φυλλοπυριτικά ορυκτά

• Δύο τετράεδρα εκατέρωθεν ενός τετραέδρου (Τ-Ο-Τ)

• Διογκώνονται 

• Έχουν μικρότερη ειδική επιφάνεια αλλά μεγαλύτερη 
ιοντοανταλλακτική ικανότητα (~ 100 meq/100gr)

• Είναι αδρανή υλικά

• Χάνουν δύσκολα υγρασία

• Δημιουργούν σβώλο (προϊόντα άμμων υγιεινής)

• Πολυπληθή κοιτάσματα
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Διαδικασία αδειοδότησης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (Ν.4512/2018)

• Οι άργιλοι γενικά, ανήκουν στα βιομηχανικά ορυκτά

• Τα βιομηχανικά ορυκτά ανήκουν στον ιδιοκτήτη του εδάφους

• Δημόσια έκταση -> Έγκριση άδειας ερευνών από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

• Ιδιωτική έκταση -> Γνωστοποίηση έρευνας στο www.notifybusiness.com

• Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Α1 ή Α2 κατηγορία)

• Έγκριση τεχνικό-οικονομικής μελέτης από το Υ.Π.ΕΝ.

• Δημόσια έκταση -> Έγκριση μίσθωσης (άδεια ερευνών) ή δημοπρασία 

• Σύναψη σύμβασης μίσθωσης (20 + χρόνια)

• Ιδιωτική έκταση -> Γνωστοποίηση εκμετάλλευσης (70 χρόνια)
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Ερευνητική γεώτρηση και πυρηνοληψία με φραγμό στη θέση «Χαραμή», της Τ.Κ. Χρωμίου Κοζάνης
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Κασάκι με καρότα (πυρήνες) γεώτρησης από το «Χαραμή». 
Με γκρι είναι άργιλος πλούσια σε παλυγκορσκίτη ενώ με πράσινο είναι άργιλος πλούσια σε σμεκτίτη. 10



Δείγματα αργίλου από καρότα 
γεώτρησης (Πυλωροί). 
Πρώτη επεξεργασία-φυσική ξήρανση 
για εργαστηριακές μετρήσεις. 
Εντύπωση προκαλεί η ποικιλοχρωμία 
της αργίλου.
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Τυπικές κολώνες 
γεωτρήσεων του 
προγράμματος 
Rockworks 
(Rockware, Inc.)
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Λεπτομέρεια τομής γεώτρησης του προγράμματος.
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Κολώνες γεωτρήσεων με διαχωρισμό ποιοτήτων στη «Βελανίδα»
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Α

Α

Υπόμνημα

L.DA: Παλυγκορσκίτης

L.Μ:  Μικτή άργιλος

L.S:   Σμεκτίτης

L.ST: Στείρα υλικά



Φαινόμενα ολίσθησης στα ανώτερα στρώματα του λατομείου «Βελανίδα» δυσχεραίνουν το έργο της εξόρυξης. 15



Τομές σε μοντέλο μπλοκ με το πρόγραμμα Rockworks, 
με κόκκινο: παλυγκορσκίτης, ροζ: μικτή άργιλος παλυγκορσκίτη-σμεκτίτη,
πράσινο: σμεκτίτης, γκρι: στείρα υλικά
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Χάρτης ισοπαχών 
παλυγκορσκίτη (μοντέλο 
μπλοκ) από το λατομείο 
«Πευκάκι» με το πρόγραμμα 
Rockworks. Εκτίμηση 
αποθεμάτων.
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Διαδικασία εκτίμησης αποθεμάτων
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1. Μακροσκοπική περιγραφή των καρότων, διαχωρισμός δειγμάτων και φωτογραφική 

λήψη.

2. Εργαστηριακή μέτρηση φυσικών ιδιοτήτων και ορυκτολογική ανάλυση (XRD).

3. Διόρθωση της περιγραφής των γεωτρήσεων με βάση τις εργαστηριακές μετρήσεις 

(διαχωρισμός ποιοτήτων).

4. Εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα Rockworks της Rockware, Inc.

5. Δημιουργία πλεγματικών μοντέλων (στρωματογραφία) και μοντέλων μπλοκ 

(ποιότητες).

6. Εισαγωγή απαραίτητων φίλτρων στα μοντέλα (π.χ. δάπεδο εξόρυξης, περιορισμοί 

του Κ.Μ.Λ.Ε., κ.λπ.).

7. Εκτίμηση αποθεμάτων του προγράμματος.

8. Αξιολόγηση και σύνταξη τελικής έκθεσης ανά ποιότητα αργίλου.

9. Επαναξιολόγηση αποθεμάτων λόγω μεταβολής της αγοράς



Υπαίθρια εκσκαφή σε ορθές βαθμίδες στο λατομείο «Πευκάκι» της Τ.Κ. Κνίδης, Γρεβενά. Εξόρυξη παλυγκορσκίτη 
από το στρώμα ΚΑ5.
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Παλυγκορσκίτης ποιότητας ΚΑ από το 
στρώμα ΚΑ5 του λατομείου «Πευκάκι».
Πολύ ελαφρύ υλικό.
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Διαχωρισμός αργιλικών στρωμάτων στο λατομείο «Πευκάκι». Υφή «δέρματος κροκοδείλου
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Υπαίθρια εκσκαφή από το λατομείο «Κούτσουρα-Τσούκες» της Τ.Κ. Πυλωρών, Γρεβενά 22



Κοντινή άποψη παλυγκορσκίτη από το λατομείο Πυλωρών. 
Γρήγορη φυσική ξήρανση οδηγεί σε χαρακτηριστική υφή σαν δέρμα κροκοδείλου (alligator skin).
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Υπαίθρια εκσκαφή στο λατομείο «Χαραμή» της Τ.Κ. Χρωμίου Κοζάνης
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Πανοραμική άποψη της εκμετάλλευσης στο λατομείο «Βελανίδα» της Τ.Κ. Αιανής Κοζάνης. 

Διακρίνονται οι ορθές βαθμίδες υπαίθριας εκσκαφής. 25



Μέθοδος εξόρυξης της αργίλου

• Υπαίθρια εκσκαφή με ορθές ανοιχτές βαθμίδες 

• Δημιουργία μετώπου με ήπια κλίση ~ 33ο ή 45ο και ύψος 4 με 6 μέτρα ανάλογα με τη 

σταθερότητα του πρανούς

• Χωρίς χρήση εκρηκτικών (μαλακά υλικά)

• Απομάκρυνση του επιφανειακού στρώματος και των ενδιάμεσων στείρων υλικών (χαλικομιγής

ή/και αμμούχες άργιλοι)

• Εκσκαφή αργίλου με υδραυλικού εκσκαφέα και απευθείας φόρτωση στο φορτηγό.

• Απόθεση αργίλου στις πλατείες φυσικής ξήρανσης των λατομείων

• Απόθεση των στείρων στην απόθεση των στείρων

• Μεταφορά αργίλου στο εργοστάσιο και δημιουργία χαρμανιού

• Αποτύπωση της ετήσιας εξόρυξης στο τέλος της περιόδου

• Σχεδιασμός της εξόρυξης της επόμενης χρονιάς με βάσει τις ανάγκες

• Αποκατάσταση με μεταφορά φυτικής γης και δενδροφύτευση
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Σωροί ανά ποιότητα αργίλου στην πλατεία φυσικής ξήρανσης στην Κνίδη, Γρεβενών



Σωροί ανά ποιότητες αργίλων στην πλατεία φυσικής ξήρανσης στη Βάρη, Γρεβενών
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Γενική άποψη του εργοστασίου της ΓΕΩΕΛΛΑΣ. 
Διακρίνεται η πλατεία τροφοδοσίας με τις διάφορες ποιότητες.
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Διαδικασίες επεξεργασίας στο εργοστάσιο

• Φυσική ξήρανση σε σωρούς (λατομείο)

• Δημιουργία χαρμανιού ανάλογα με τη χρήση

• Πρωτογενής θραύση

• Ξήρανση στο φούρνο

• Κοκκομετρική διαβάθμιση (κοκκώδη προϊόντα)

• Ή ψήσιμο στον κλίβανο (κονιώδη προϊόντα)

• Ενσάκκιση / συσκευασία

• Διάθεση στην αγορά
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Κύριες χρήσεις του παλυγκορσκίτη
το υλικό με τις 100 χρήσεις

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Υλικό διαύγασης βρωσίμων ελαίων

• Μοριακά φίλτρα

• Ζωοτροφές και στρωμνή ζώων

• Εδαφοβελτιωτικά

• Άμμος υγιεινής (κατοικίδια ζώα)

• Φαρμακευτικές χρήσεις (πηλοθεραπεία)

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Βιομηχανία χρωμάτων

• Κατασκευές (ειδικά τσιμέντα)

• Πολφός γεωτρήσεων

• Ενισχυτικά ελεύθερης ροής
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Στοιχεία διάθεσης προϊόντων στην αγορά το 2019

• Εξόρυξη ~ 50.000 τόνων αργίλου παλυγκορσκίτη και μπεντονίτη

• Καθετοποιημένη παραγωγή στο εργοστάσιο

• Πώληση ~ 22.000 τόνοι τελικών προϊόντων με πολλούς κωδικούς

• Έντονα εξωστρεφής δραστηριότητα

• Περίπου το 70 % εξάγεται σε πάνω από 30 χώρες όπως Ισραήλ, Γαλλία, 

Ιταλία, Ουκρανία, Αίγυπτο, Νιγηρία, Ιράν, Ιαπωνία, Κίνα, Βραζιλία, κ.α.

• Ενθαρρυντικές προβλέψεις από την αγορά για βιομηχανικά ορυκτά.

• Πρόβλεψη για 15 % αύξηση ανά έτος και διπλασιασμός το 2025.
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