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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
Οι τεράστιες χρήσεις και εφαρμογές του στρατηγικού μετάλλου του αλουμινί-

ου, καθώς και η προοπτικές της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησής του, καθιστούν επι-

τακτική την ανάγκη αφ’ ενός μεν για τη βελτιστοποίηση της τεχνολογίας εξαγωγής 

του και αφ’ ετέρου για την αναζήτηση καινούργιων αποθεμάτων πρώτης ύλης.  Στα-

τιστικά1 στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αλουμινίου (ΔΟΑ), τα οποία είδαν το 

φως της δημοσιότητας τον Μάιο του 2004, αναφέρουν ότι η παγκόσμια παραγωγή 

αλουμίνας, κατά το έτος 2003, ξεπέρασε τους 52.591 χιλιάδες μετρικούς τόνους, η δε 

παγκόσμια παραγωγή μεταλλικού αλουμινίου άγγιξε τα 24 εκατομμύρια  μετρικούς 

τόνους, εκ’ των οποίων μόνον το 14% παρήχθη στην Eυρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ση-

μειωτέον ότι η ΕΕ2 καταναλώνει, σε ετήσια βάση, πάνω από 6.0 εκατομμύρια τόνους 

αλουμινίου εκ των οποίων παράγει τα 3.8 εκατομμύρια τόνους. Τα στοιχεία αυτά βε-

βαίως, δικαιολογούν το ενδιαφέρον των προηγμένων βιομηχανικά χωρών για την α-

ναζήτηση εναλλακτικών πηγών για την παραγωγή του στρατηγικού μετάλλου του  

αλουμινίου3. Από τις αρχές ακόμα της δεκαετίας του ‘70 παρατηρείται εντατικοποίη-

ση της δραστηριοποίησης των ερευνητικών κέντρων των εταιριών, πανεπιστημίων, 

ινστιτούτων και άλλων φορέων για την ανάπτυξη τεχνολογίας η οποία θα καταστήσει 

δυνατή την αξιοποίηση κι άλλων αργιλούχων ορυκτών πρώτων υλών για την παρα-

γωγή αλουμινίου. Κατά το παρελθόν οι δημοσιευμένες έρευνες αναφέρονταν κυρίως 

στην αξιοποίηση κάποιων αργίλων και ειδικότερα του καολινίτη, με σχετικώς ενθαρ-

ρυντικά αποτελέσματα. Οι μελέτες αυτές όμως αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, σε 

δείγματα καολινίτη υψηλής καθαρότητας της περιοχής Γεωργίας των ΗΠΑ. Αποτε-

                                                 
1 Ενδεικτικά, η Aluminium-Verlag GmbH, Dusseldorf - World Bauxite and  Alumina Production, 
Φεβρουάριος 1995 και η MINEMET Holding, Statistque Annaire 1994, Edition 1995-Service Etude et 
Statistique, Paris- αναφέρουν ότι η παγκόσμια παραγωγή αλουμίνας για το 1993 ανήλθε στα 43.33 ε-
κατομμύρια τόνους, εκ των οποίων το 25% παρήχθη στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, το δε 45% αυτού στην 
ΕU, (πράγμα που ισοδυναμεί μόλις με το 12% της παγκόσμιας παραγωγής).  Τα ίδια στοιχεία αναφέ-
ρουν ότι η παγκόσμια εξόρυξη Βωξίτη για την παραγωγή αλουμίνας ανήλθαν τους 105.55 εκατομμύ-
ρια τόνους, εκ των οποίων το 8,4%, δηλ. 8,884 εκατομμύρια τόνοι έχουν Ευρωπαϊκή προέλευση και 
μόλις το 1.7% προέρχεται από χώρες της ΕΕ. (ΕU). Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν ότι  για την παραγωγή 
ενός τόνου Al2O3 απαιτούνται 2 τόνοι βωξίτη, προκύπτει ότι η EΕ αναγκάστηκε να εισαγάγει πρώτη 
ύλη που αντιστοιχεί με το 82.14% των αναγκών της.  Σε ακόμα πιο δυσμενή θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ 
οι οποίες είναι αναγκασμένες να εισάγουν ετησίως το 93% περίπου της πρώτης ύλης για την κάλυψη 
των αναγκών τους σε αλουμίνιο. 
2 Διαδικτυακός τόπος http://www.aluminium.org/statistics. 
3 Είναι προφανές ότι το ζήτημα της αναζήτησης ορυκτών πρώτων υλών και τεχνολογιών αφορά σε όλα 
σχεδόν τα μέταλλα και αποτελεί αντικείμενο έρευνας η οποία δεν περιορίζεται μονάχα σε χερσαίες πε-
ριοχές αλλά επεκτείνεται και σε θαλάσσια και εξωγήινα περιβάλλοντα [Μελιδώνης, (1992), σελ.17]. 
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λέσματα που να αφορούν σε ανάκτηση αλουμίνας από ρεαλιστικά και συγκεκριμένα 

αργιλικά κοιτάσματα δεν έχουν ακόμα  ευρέως δημοσιευθεί και, τα λιγοστά που ως 

τα τώρα ανακοινώθηκαν, αφορούν κυρίως σε θεωρητικές προσεγγίσεις ή σε εργαστη-

ριακές μελέτες οι οποίες περιορίζονται σε ορυκτά υψηλού βαθμού καθαρότητας.   

 Στόχος της παρούσας διατριβής  είναι η εργαστηριακή μελέτη δυνατότητας 

εξαγωγής μεταλλουργικής αλουμίνας από τα κοιτάσματα καολινών των περιοχών Ρα-

λάκι και Κοντάρο της νήσου Μήλου, όπως και η κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των 

συναφών ζητημάτων που σχετίζονται με αυτήν.  Σε γενικές γραμμές η μέθοδος που 

ακολουθείται εδώ είναι η υδρομεταλλουργική κατεργασία της συγκεκριμένης ορυ-

κτής πρώτης ύλης, αφορά δε στην χημική προσβολή φρυγμένου καολίνη με βιομηχα-

νικώς διαθέσιμα ανόργανα οξέα, όπως το HCl, H2SO4 & HNO3, καθώς και στην α-

παλλαγή του προκύπτοντος ένυδρου αργιλούχου διαλύματος από τον περιεχόμενο σε 

αυτό σίδηρο, με τη μέθοδο εξαγωγής δι’ οργανικού διαλύτη (SX) - με τη χρήση τε-

ταρτοταγών αμινών. Τελικός στόχος είναι η παραγωγή αλουμίνας (Al2O3) υψηλής 

ποιότητας η οποία θα είναι κατάλληλη για την αναγωγική διαδικασία. Η συλλογή του 

υλικού το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τα εργαστηριακά πειράματα εκχύλισης επιτε-

λέστηκε σε δύο δειγματοληπτικές αποστολές, με τη βοήθεια επιστημονικού προσωπι-

κού το οποίο ευγενώς διετέθη από την Εταιρία «Βωξίται Παρνασσού», τους υπεύθυ-

νους και το προσωπικό της οποίας ευχαριστώ θερμά.   

 Από τη θέση αυτή οφείλω να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου στην εκλι-

πόντα Καθηγητή μου, αείμνηστο  N. Μελιδώνη ο οποίος με παρότρυνε, ενθάρρυνε 

και καθοδήγησε σε όλα σχεδόν τα πρώιμα στάδια της μελέτης μου αυτής.  

 Ιδιαίτερα θερμές ευχαριστίες οφείλω στον επιβλέποντα Καθηγητή μου κ. Σω-

τήριο Π. Βαρνάβα για την ενθάρρυνση, τη στήριξη, την υπομονετική καθοδήγηση και 

τις παρατηρήσεις του, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου 

της διατριβής.          

 Θέλω επίσης θερμά να ευχαριστήσω τα μέλη της Συμβουλευτική Επιτροπής, 

Καθηγητή κ. Αλέξιο Λυκουργιώτη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Κάρεν Στ. 

Σέϋμουρ για την ενθάρρυνση και την βοήθεια που μου παρείχαν και για τις χρήσιμες 

συζητήσεις σε ζητήματα που αφορούσαν σε τομείς της εξειδίκευσής τους, καθώς και 

για τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους. Στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής Κα-

θηγητή κ. Πέτρο Κουτσούκο και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κίμωνα Χρηστάνη 

των οποίων οι παρατηρήσεις, τα σχόλια, οι υποδείξεις και οι εποικοδομητικές ειση-

γήσεις με βοήθησαν πολύ. Θερμές ευχαριστίες επίσης στον Καθηγητή κ. Κωνσταντί-
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νο Καβουρίδη, οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις του οποίου υπήρξαν καταλυτικές 

και εξαιρετικά βοηθητικές, και τον Καθηγητή κ. Paul Weiblen, δ/ντή του εργαστηρί-

ου ορυκτολογίας του Uninersity of Minnesota, για τη βοήθεια που μου παρέσχε στο 

εργαστήριο και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ένα μέρος του πειραματικού έργου της 

διατριβής έγινε στο Εργαστήριο Μεταλλουργικής έρευνας, του Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Άρμουρ στο Ιλλινόϊς, οι δε χημικές αναλύσεις έγιναν 

στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα του Καναδά, το τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών και στο ερευνητικό κέντρο MRRC του Πανεπιστημίου της Μινεσσότα, ενώ 

οι DTA, AXRD & IR έγιναν στο ΙΓΜΕ.       

 Το παρόν ερευνητικό έργο υπεστηρίχθη οικονομικά από τη Γενική Γραμμα-
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Περίληψη  
 

Στην διατριβή αυτή μελετήθηκε εργαστηριακά η δυνατότητα εξαγωγής με-
ταλλουργικής αλουμίνας από κοιτάσματα καολινών των περιοχών Ραλάκι και Κοντά-
ρο της νήσου Μήλου, όπως και η κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των συναφών ζητη-
μάτων που σχετίζονται με την εξαγωγή αυτή.  

 
Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης, πέραν της βιβλιογραφικής επισκόπησης του 

ερευνητικού πεδίου, μελετήθηκε η γεωλογία των περιοχών από τις οποίες προήλθαν 
τα δείγματα των καολινών τα οποία χρησιμοποιηθήκαν για τα πειράματα διαλυτοποί-
ησης και ανάκτησης της περιεχόμενης σε αυτά αλουμίνας. Μελετήθηκε επίσης η ο-
ρυκτολογική και γεωχημική σύσταση των δειγμάτων καολινών καθώς και δείγμα του 
μητρικού τους πετρώματος. Οι καολίνες της περιοχής Κοντάρο (προϊόντα εξαλλοίω-
σης κυρίως ρυοδακιτικών και ανδεσιτικών λαβών του Ανώτερου Πλειόκαινου) και 
της περιοχής Ραλάκι  (προϊόντα εξαλλοίωσης κυρίως τοφφιτών Μέσου-Ανωτέρου 
Πλειόκαινου) είναι κυρίως μίγμα των αργιλικών ορυκτών καολινίτη, αλουνίτη (και 
Νa-αλουνίτη), και χαλαζία σε διάφορες αναλογίες. 

 
Σε γενικές γραμμές η εξαγωγική μέθοδος που ακολουθείται για την ανάκτηση 

της περιεχόμενης στους καολίνες αλουμίνας είναι η υδρομεταλλουργική κατεργασία 
της συγκεκριμένης ορυκτής πρώτης ύλης, αφορά δε πιο συγκεκριμένα στην χημική 
προσβολή φρυγμένου στους 730 οC καολίνη με βιομηχανικώς διαθέσιμα ανόργανα 
οξέα, όπως το υδροχλωρικό, θειικό και νιτρικό οξύ. Σε αυτήν τη συνάφεια μελετήθη-
κε και η κινητική των αντιδράσεων προσβολής του καολίνη καθώς και οι παράμετροι 
που την διέπουν. Συμπερασματικά, για τις περιπτώσεις προσβολής του καολίνη με 
HCl και HNO3 ο παράγοντας ελέγχου ταχύτητας της αντίδρασης  φαίνεται να είναι η 
διάχυση του ένυδρου ιόντος Al+3 ή του συμπλέγματος του αργιλίου από το αντιδρών 
επιφανειακό διαμέτοπο, ενώ για την περίπτωση προσβολής του καολίνη με H2SO4 ο 
παράγων ελέγχου ταχύτητας της αντίδρασης είναι η διάχυση του ιόντος του υδρογό-
νου προς την αντιδρώσα  επιφάνεια. Επίσης, η ταχύτητα διαλυτοποίησης του αργιλί-
ου είναι μεγαλύτερη με τη χρήση του HCl οξέος, βραδύτερη με H2SO4 και ακόμη 
βραδύτερη με HNO3, ενώ η αύξηση της συγκέντρωσης του εκάστοτε οξέος ελάχιστα 
συμβάλλει στην διαλυτοποίηση του αργιλίου, σε θερμοκρασίες της τάξης των 95 οC 
και στις χαμηλότερες θερμοκρασίες μάλιστα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό 
της εκχύλισης του αργιλίου στο διάλυμα. Η διαλυτοποίηση του τιτανίου είναι σχεδόν 
αμελητέα και αντιστοιχεί στο <10% εκείνης που περιέχεται στο φρυγμένο καολίνη. 

 
 Μελετήθηκε ακόμα η απομάκρυνση του σιδήρου, από το προκύψαν ένυδρο 

αργιλούχο (μεταλλοφόρο) διάλυμα, με τη μέθοδο εξαγωγής δι’ οργανικού διαλύτη 
(SX) – μέσω  της χρήσης τεταρτοταγών αμινών. Η απομάκρυνση του περιεχομένου 
στο διάλυμα  HCl σιδήρου, με τη μέθοδο οργανικού διαλύτη εξετάσθηκε με διάφορες 
αμίνες. Οι οργανικοί διαλύτες: κοκο αμμωνιακό χλωρίδιο μεθυλο-πολυοξυαιθυλένιου  
και δι-τεταρτοταγές αμμωνιακό άλας του τολουολο-στεαρικού οξέος απομάκρυναν το 
100% και το 92.08% του περιεχόμενου στο μεταλλοφόρο διάλυμα σιδήρου αντιστοί-
χως. 
 

 Τελικώς προτείνεται ολοκληρωμένο σχέδιο διαγράμματος ροής για την παρα-
γωγή αλουμίνας (Al2O3) υψηλής ποιότητας, η οποία θα είναι κατάλληλη για την ανα-
γωγική διαδικασία.  
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Summary 
 

 
This dissertation study concerns a laboratory investigation of metallurgical 

grade alumina extraction from the kaolin ore deposits of the Ralaki and Kontaro re-
gions of the island of Milos and the attempted resolution of the maters related to this 
extraction.   
 

Within the framework of this present study, and after the bibliographic / litera-
ture survey of the research topic, the geology of the area, from which the samples 
(that were used for the dissolution experiments for the removal of  alumina) origi-
nated, was studied. The mineralogical and geochemical composition of the kaolin 
samples was also studied, along with a sample of the parent rock. The kaolins of the 
Kontaro region (alteration products of upper Pliocene rhyodacite and andesitic lavas) 
and of the Ralaki region (alteration products of mid-upper Pliocene tuffs) are a mix-
ture of well crystallized kaolinite, alunite (including Na-alunite) and quartz in varying 
quantities. 
 

In general, the extraction methodology which was followed, for the recovery 
of the alumina which is contained in the kaolin samples, was a hydrometallurgical 
process that specifically involved the chemical attack of the calcined kaolin mater 
(fired at 730 οC) with redily available industrial acids, namely hydrochloric, sulfuric 
and nitric. In relation to this the reaction kinetics for the kaolin attack and the related 
parameters were also studied. The experimental results verified the fact that in the 
case of kaolin dissolution with hydrochloric and nitric acid the reaction controlling 
factor appears to be the diffusion of the hydrous Al+3 ion or the aluminium complex 
from the reacting surface layer, while in the case of the sulphuric acid the reaction 
controlling factor appears to be the diffusion of the hydrogen ion towards the reacting 
surface. It was also verified that the rate of dissolution of aluminium is greater with 
hydrochloric acid, slower with sulphuric and very slow with nitric. Increase of the 
acid concentration does not appear to contribute to the aluminium dissolution and, in 
the case of temperatures of the order of 95 οC or lower it had a detrimental effect upon 
the leaching rate of the aluminium into solution. The presence of titanium ions into 
solution is negligible and corresponds to less than ten percent of that contained into 
the kaolin feed material. 

 
 The removal of iron ions from the pregnant solution using a solvent extraction 
method was also studied. A number of experimental attempts were made to determine 
the amenability of some industrially available quaternary amine solvents for the suc-
cessful removal of the iron ions from the solution. Two organic solvents were suc-
cessful in removing to the organic phase nearly one hundred percent of the contained 
in the solution iron, leaving behind a nearly free of iron solution. 
 
 Finally, a comprehensive  process flowsheet, for the production of metallurgi-
cal grade alumina from the Ralaki and Kontaro kaolin composite raw material, suit-
able for the electrolytic circuit, is proposed. 
 
 



Κεφάλαιο 1ο  
 
 
1. 0 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
 
1. 1  Γενικά Στοιχεία 
 
 Η κατανάλωση και οι εφαρμογές  του αλουμινίου υπερβαίνουν εκείνες των υπο-

λοίπων μετάλλων, με μόνη εξαίρεση το σίδηρο, ο δε βωξίτης παραμένει ως  η κυριότερη 

ορυκτή πρώτη ύλη για την παραγωγή του αλουμινίου. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών 

έγιναν αρκετές τεχνολογικές βελτιώσεις οι οποίες περιορίζονταν στην συγκεκριμένη 

πρώτη ύλη, δηλ. στον βωξίτη. Οι βασικές όμως διεργασίες και τα στάδια παραγωγής πα-

ρέμειναν κατά βάση σχεδόν αναλλοίωτες (μέθοδος Bayer) από την εποχή που το εν λόγω 

μέταλλο έγινε αντικείμενο ευρείας εφαρμογής, εκατό περίπου χρόνια πριν. Επιγραμματι-

κά η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει την εξόρυξη4 της ορυκτής πρώτης ύλης (λόγου 

χάριν του βωξίτη) και, όπως διακρίνεται στην Εικ.1-1, την υδρομεταλλουργική κατερ-

γασία του για την παραγωγή αλουμίνας (Al2O3) η οποία θα είναι κατάλληλη για την 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.1-1, Βασικά στάδια της μεθόδου Bayer για την παραγωγή αλουμινίου από βωξίτη. 
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αναγωγική διαδικασία, την ηλεκτρόλυση –  δηλ. την αναγωγή της αλουμίνας σε αλουμί-

νιο μέσω της ηλεκτρολυτικής διασπάσεώς της  σε λουτρό τηγμένου άλατος κρυολίθου 

και τέλος τη χύτευση. Από κάθε 4,5 τόνους βαιμίτη ή διάσπορου παράγονται 2,2 - 2,4 

τόνοι αλουμίνας και ένας περίπου τόνος καθαρού μετάλλου. Ο Πίνακας 1-1 δίνει τα συ-

γκριτικά οικονομικά μεγέθη που αφορούν στις πρώτες ύλες που ήδη χρησιμοποιούνται 

καθώς και κάποιων εναλλακτικών ορυκτών πρώτων υλών για την παραγωγή αλουμίνας.  

 Η μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα του κόσμου, η Αυστραλία, παράγει το 1/3 

περίπου της παγκόσμιας παραγωγής και ακολουθούν η Γουϊνέα, η Τζαμάικα, η Ρωσία, 

κ.λπ. Ενδεικτικά, η παγκόσμια παραγωγή βωξίτη το1979 ήταν 86,8 εκατομμύρια τόνοι,  

 

 

Πίνακας 1-1. Συγκριτικός πίνακας αντιστοιχίας ανάμεσα στα κιλά ακατέργαστης πρώτης 
ύλης που απαιτούνται για την παραγωγή ενός κιλού αλουμινίου (κατά τους Grjotheim & See, 
1979) 
 

 
Ορυκτή πρώτη 

ύλη 

 
Χημική σύνθεση 

 
Περιεχόμενη 

Al % 

 
Περιεχόμενο 

Al2Ο3 % 

kg ακατέργα-
στης πρώτης 
ύλης / kg Al 

 
ΑΛΟΥΜΙΝΑ 

 
ΒΩΞΙΤΕΣ 
Βαιμίτης 
Διάσπορος 
Γυψίτης 

 
Καολινίτης 

 
Αργιλικοί σχι-
στόλιθοι 

 
ΑΝΟΡΘΟΣΙΤΕΣ 

 

Αλβίτης 
Ανορθίτης 

 
Αλουνίτης 
Ντοσονίτης 
Συηνίτης 

Ανδαλουσίτης 

 
Al2Ο3 

 

γ Al2Ο3.H2O 
α Al2Ο3.H2O 
Al2Ο3.3H2O 
 
Al2Ο3.2SiO2.2H2O 
 
Μη-καθαροί άργιλοι 
 
 
 
 
Na2. Al2Ο3.6SiO2 
CaO. Al2Ο3.2SiO2 
 

K2SO4. Al2(SO4)34Al(OH)3 

NaAl(OH)2CO3 
(K,Na)AlSi3O8/CaAl2Si3O8 
Al2Ο3.SiO2 

 
53 
 

45 
45 
35 

 
21 
 

15 
 
 
 

10 
19 

 
20 
19 
10 
33 

 
100 

 
85 
85 
65 

 
40 
 

28 
 
 
 

20 
37 

 
37 
35 
20 
63 

 
2 
 

2.2 
2.2 
2.8 

 
5 
 
7 

 

 

 
  

10 
5 
 
5 
5 
10 
3 

                                                                                                                                                                              
4 Η εξόρυξη είναι δυνατόν να είναι επιφανειακή (επίγεια) ή υπόγεια ανάλογα με την εκάστοτε θέση του κοι-
τάσματος. 
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εκ των οποίων το 22% παρήχθη από την Τζαμάϊκα, τη Γκιάνα και το Σουρινάμ, ενώ η 

Αυστραλία και η Γουϊνέα παρήξαν το 46%. Τον ίδιο χρόνο, οι χώρες μέλη της ΙΒΑ5 (Διε-

θνούς Ένωσης Βωξίτη) εξόρυξαν 65,2 εκατομμύρια  τόνους βωξίτη, δηλ. το 75% της πα-

γκόσμιας παραγωγής. Η Εικ.1-2 δίνει τους δείκτες της παγκόσμιας εξόρυξης βωξίτη, πα-

ραγωγής μεταλλουργικής αλουμίνας και μεταλλικού αλουμινίου έως το έτος 2000 και πέ-

ραν αυτού, όπως είχε προβλέψει η USBM6. Στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 

που δόθηκαν στη δημοσιότητα7, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία αυτά και προβλέπουν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ.1-2, Δείκτες της παγκόσμιας εξόρυξης βωξίτη και παραγωγής αλουμίνας και αλουμι-
νίου (από USBM Report IC 891783)  
 

αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής βωξίτη το έτος 2001  στους 130,14 εκατομμύρια τό-

νους, της αλουμίνας στους 50,2 εκατομμύρια τόνους και του μεταλλικού αλουμινίου στα 

                                                           
5  Η ΙΒΑ- International Bauxite Association - γνωστή και ως ΔΕΒ (Διεθνής Ένωση Βωξίτη) ιδρύθηκε το 
1974 και αποτελείται από ένδεκα βωξιτοπαραγωγούς χώρες του κόσμου, οι οποίες παράγουν πάνω από το 
75% της παγκόσμιας παραγωγής βωξίτη ανά έτος. 
6 USBM - Εθνική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μεταλλείων των ΗΠΑ, Report IC 8917-83. 
7 United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD/COM/RDS 1, 1st June 1995, Olle 
Östensson, Resource Development Section, Commodities Division, Recent and Planned Changes in Pro-
duction Capacity for Bauxite, Alumina and Aluminium, σελ. 6-41. 
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30,68 εκατομμύρια τόνους, όπως λεπτομερέστερα δίνεται παρακάτω. Η Εικ.1-3 δίνει μια 

γενική εικόνα της παγκόσμιας ετήσιας παραγωγής αλουμίνας για την περίοδο 1988-2000, 

στην οποία διακρίνεται η τάση υπέρβασης των πενήντα εκατομμυρίων τόνων ανά έτος, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικ.1-3, Τάση της παγκόσμιας παραγωγής αλουμίνας (Al2O3) για τα έτη 1988 έως το 
2000 (από USBM Report 2000). 
 
 
και που επιβεβαιώνεται από τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία που δίδονται στον Πίνα-

κα 1-2.  Όσον αφορά στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην  αύξηση της παραγωγής 

αλουμίνας στην Δυτική Ευρώπη αυτή ήταν μεγαλύτερη από 150% κατά τα τελευταία 30 

χρόνια, φθάνοντας τα 6.06 εκατομμύρια τόνους το 2001. Το 1970 η παραγωγή του αλου-

μινίου ήταν 1.97 εκατομμύρια τόνοι ενώ το 2001 έφθασε στα 3.90 εκατομμύρια. Η αύξη-

ση αυτή αντιστοιχεί σε 2.2% κατ’ έτος ενώ η χρήση του μετάλλου πέρασε τα 5.83 εκα-

τομμύρια τόνους το έτος 2000 (Εικ.1-4, ΔΟΑ). 

 

 
 

                                                           
8 Η δυσανάλογη αυτή αύξηση της ετήσιας παραγωγής αλουμινίου σε σχέση με την αντίστοιχη εξόρυξη βω-
ξίτη, εξηγείται από το γεγονός της ανάπτυξης πολιτικής και βιομηχανικής βούλησης όσον αφορά   στην α-
νακύκλωση του μετάλλου και στην ανάκτησή του από κυρίως αστικά και βιομηχανικά απόβλητα [βλέπε 
τον πίνακα της υποσημείωσης αρ.15]. 
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Εικ.1-4 , Στατιστικά στοιχεία παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου καθώς και κατανά-
λωσης στην Δυτική Ευρώπη από το 1970-2004 (ΔΟΑ, 2005) 
 

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των πινάκων που ακολουθούν, παρατηρείται διπλασια-

σμός της παραγωγής κάθε 20 περίπου χρόνια, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της 

αγοράς σε αλουμίνιο το οποίο, ως στρατηγικό μέταλλο, χρησιμοποιείται σε πλείστους 

όσους τομείς της ζωής και δραστηριοποίησης των σύγχρονων κοινωνιών όπως λόγου χά-

ριν τις κατασκευές, τις συγκοινωνίες, την τεχνολογία κ.λπ., όπως διακρίνεται και στην 

παρακάτω Εικ.1-5. 

Η εμπορική εικόνα της παγκόσμιας βιομηχανίας αλουμινίου συχνά χαρακτηρί- 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.1-5, Ποσοστά κατανάλωσης του μετάλλου του αλουμινίου ανά τομέα χρήσης. 
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ζεται ως "ολιγοπωλιακή" από τη στιγμή που η παραγωγή όπως και η διάθεση του μετάλ-

λου αυτού είναι συγκεντρωμένη και ελέγχεται, σχετικώς στενά, από έξι διεθνείς εταιρείες 

και πιο συγκεκριμένα από τις:  ALCAN Aluminum Ltd., ALCOA- Aluminum Company 

of America, Reynolds Metals Co., Kaiser Aluminum και Chemical Corp., Pechiney 

Ugine Kuhlmann, και την ALSUISSE - Swiss Aluminium Ltd.  Οι εταιρείες αυτές είναι 

σχετικά  ενοποιημένες, ελέγχουν δε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και στρατηγική 

θέση στην βιομηχανία η οποία σημειωτέον καλύπτει ολόκληρο το φάσμα - από τις πρώ-

τες ύλες έως την διάθεση του μετάλλου και των προϊόντων του στην αγορά. Πάνω από το 

35% της παγκόσμιας εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του βωξίτη, το 50% της παγκό-

σμιας παραγωγής αλουμίνας και το 40% της παραγωγής του μετάλλου βρίσκεται κάτω 

από τον έλεγχό τους.  Πέραν αυτού, κυρίως μέσω διαφόρων διακρατικών συμφωνιών, μία 

ή και περισσότερες από αυτές σχετίζονται με όλα τα καινούργια, διεθνούς εμβέλειας προ-

γράμματα9 αναζήτησης, έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν στον τομέα αυτόν.  Εκτός 

όμως αυτών των διεθνών εταιρειών, δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό άλλες πενήντα 

τουλάχιστον εταιρείες, των οποίων όμως η δραστηριότητα περιορίζεται σε έναν από τους  

τομείς παραγωγής που αντιστοιχεί όμως στο 1/4 της παγκοσμίου.  Οι περισσότερες από 

αυτές δεν είναι ενοποιημένες και οι δραστηριότητές τους αφορούν σε τομείς, όπως  π.χ. 

στην εξόρυξη του βωξίτη, στην παραγωγή αλουμίνας και μετάλλου ή των προϊόντων του, 

ενώ ορισμένες από αυτές ανήκουν ή έχουν κάποιαν, εν πάση περιπτώσει, σχέση με τις 

παραπάνω αναφερθείσες έξι διεθνείς εταιρίες. 

Όσον αφορά στα γνωστά αποθεματικά του βωξίτη10, αυτά ανέρχονται σε 22,4 δι-

σεκατομμύρια τόνους, η δε γεωγραφική και κοιτασματογενετική τους κατανομή δίδεται 

στην Εικ.1-6. Ο  Peterson et al. (1983) υπολόγισαν τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα του 

 

                                                           
9 Ανάπτυξη της έρευνας και εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών.  
10 Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μεταλλείων των ΗΠΑ (2003). 
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Πίνακας 1-2, Παγκόσμια παραγωγή αλουμίνας για χημική και μεταλλουργική χρήση για 
τα έτη 1974 έως το 2003, (The International Aluminium Institute - World Aluminium Org, 2004). 
 

Παγκόσμια Παραγωγή Αλουμίνας  σε χιλιάδες μετρικούς τόνους. 
Περίοδος Χρήση 

Αφρική Βόρειος Αμερική 

Λατινική
Αμερική 

Ανατ. 
Ασία 

Νοτ.
Ασία

Δυτική
Ευρώπη

Α/Κ 
Ευρώπη Ωκεανία ΣΥΝΟΛΟ

Χημική 0   841   35   430  0  705   0   2,011   
Μεταλλουργική 655   7,333   4,191   1,690  289  3,256   4,918   22,332   

ΕΤΟΣ 
1974 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  655   8,174   4,226   2,120  289  3,961   4,918   24,343   
Χημική 0   670   63   355  0  611   0   1,699   

Μεταλλουργική 639   5,584   3,902   1,490  337  3,335   5,107   20,394   
ΕΤΟΣ 
1975 

ΣΥΝΟΛΟ 639   6,254   3,965   1,845  337  3,946   5,107   22,093   
Χημική 0   777   66   377  1  666   0   1,887   

Μεταλλουργική 562   5,628   3,217   1,332  466  3,352   6,219   20,776   
ΕΤΟΣ 
1976 

ΣΥΝΟΛΟ 562   6,405   3,283   1,709  467  4,018   6,219   22,663   
Χημική 0   838   98   418  20  694   0   2,068   

Μεταλλουργική 562   6,328   3,783   1,677  535  3,560   6,673   23,118   
ΕΤΟΣ 
1977 

ΣΥΝΟΛΟ 562   7,166   3,881   2,095  555  4,254   6,673   25,186   
Χημική 0   863   105   444  1  691   0   2,104   

Μεταλλουργική 621   6,357   3,898   1,375  554  3,470   6,765   23,040   
ΕΤΟΣ 
1978 

ΣΥΝΟΛΟ 621   7,220   4,003   1,819  555  4,161   6,765   25,144  
Χημική 0   925   112   551  1  766   0   2,355   

Μεταλλουργική 656   6,419   3,891   1,326  567  3,434   7,386   23,679   
ΕΤΟΣ 
1979 

ΣΥΝΟΛΟ 656   7,344   4,003   1,877  568  4,200   7,386   26,034   
Χημική 0   833   97   549  36  808   0   2,323   

Μεταλλουργική 708   7,261   4,500   1,749  612  3,699   7,254   25,783   
ΕΤΟΣ 
1980 

ΣΥΝΟΛΟ 708   8,094   4,597   2,298  648  4,507   7,254   28,106   
Χημική 0   814   102   488  13  770   0   2,187   

Μεταλλουργική 678   6,359   4,391   1,157  607  4,183   7,087   24,462   
ΕΤΟΣ 
1981 

ΣΥΝΟΛΟ 678   7,173   4,493   1,645  620  4,953   7,087   26,649   
Χημική 0   589   76   537  0  767   0   1,969   

Μεταλλουργική 578   4,676   3,406   706  569  3,697   6,629   20,261   
ΕΤΟΣ 
1982 

ΣΥΝΟΛΟ 578   5,265   3,482   1,243  569  4,464   6,629   22,230   
Χημική 0   669   69   550  1  769   0   2,058   

Μεταλλουργική 564   4,404   4,101   797  531  3,582   7,305   21,284   
ΕΤΟΣ 
1983 

ΣΥΝΟΛΟ 564   5,073   4,170   1,347  532  4,351   7,305   23,342   
Χημική 0   737   110   628  2  835   0   2,312   

Μεταλλουργική 550   5,013   4,494   844  642  4,400   8,800   24,743   
ΕΤΟΣ 
1984 

ΣΥΝΟΛΟ 550   5,750   4,604   1,472  644  5,235   8,800   27,055   
Χημική 0   647   135   637  12  907   0   2,338   

Μεταλλουργική 577   3,913   4,599   679  672  3,961   8,804   23,205   
ΕΤΟΣ 
1985 

ΣΥΝΟΛΟ 577   4,560   4,734   1,316  684  4,868   8,804   25,543   
Χημική 0   682   164   582  23  872   66   2,389   

Μεταλλουργική 571   3,390   5,225   368  684  4,185   9,302   23,725   
ΕΤΟΣ 
1986 

ΣΥΝΟΛΟ 571   4,072   5,389   950  707  5,057   9,368   26,114   
Χημική 0   589   195   602   917   87   2,390   

Μεταλλουργική 542   4,414   5,681   848   4,167   10,011   25,663   
ΕΤΟΣ 
1987 

ΣΥΝΟΛΟ 542   5,003   5,876   1,450   5,084   10,098   28,053   
Χημική 0   670   251   756   889   124   2,690   

Μεταλλουργική 593   4,433   5,592   1,349   4,084   10,414   26,465   
ΕΤΟΣ 
1988 

ΣΥΝΟΛΟ 593   5,103   5,843   2,105   4,973   10,538   29,155   
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Χημική 0   813   317   870   993   155   3,148   
Μεταλλουργική 626   5,129   6,330   1,623   4,013   10,668   28,389   

ΕΤΟΣ 
1989 

ΣΥΝΟΛΟ 626   5,942   6,647   2,493   5,006   10,823   31,537   
Χημική 0   784   227   892   1,014   196   3,113   

Μεταλλουργική 642   5,298   7,178   1,509   4,153   11,001   29,781   
ΕΤΟΣ 
1990 

ΣΥΝΟΛΟ 642   6,082   7,405   2,401   5,167   11,197   32,894   
Χημική 0   777   238   835   877   228   2,955   

Μεταλλουργική 650   5,218   7,549   1,567   4,533   11,475   30,992   
ΕΤΟΣ 
1991 

ΣΥΝΟΛΟ 650   5,995   7,787   2,402   5,410   11,703   33,947   
Χημική 0   822   249   823   897   223   3,014   

Μεταλλουργική 604   4,990   7,378   1,537   4,668   11,580   30,757   
ΕΤΟΣ 
1992 

ΣΥΝΟΛΟ 604   5,812   7,627   2,360   5,565   11,803   33,771   
Χημική 0   863   246   881   954   229   3,173   

Μεταλλουργική 643   5,113   7,646   1,441   4,769   12,382   31,994   
ΕΤΟΣ 
1993 

ΣΥΝΟΛΟ 643   5,976   7,892   2,322   5,723   12,611   35,167   
Χημική 0   938   287   876   1,095   322   3,518   

Μεταλλουργική 648   4,595   7,890   1,462   4,880   12,518   31,993   
ΕΤΟΣ 
1994 

ΣΥΝΟΛΟ 648   5,533   8,177   2,338   5,975   12,840   35,511   
Χημική 0   978   314   987   1,368   389   4,036   

Μεταλλουργική 630   4,770   8,190   1,600   6,446   12,785   34,421   
ΕΤΟΣ 
1995 

ΣΥΝΟΛΟ 630   5,748   8,504   2,587   7,814   13,174   38,457   
Χημική 0   1,018   288   926   908   502   331   3,973   

Μεταλλουργική 622   4,866   9,046   1,658   4,461   3,197   13,018   36,868   
ΕΤΟΣ 
1996 

ΣΥΝΟΛΟ 622   5,884   9,334   2,584   5,369   3,699   13,349   40,841   
Χημική 0   1,013   290   906   1,008   492   301   4,010   

Μεταλλουργική 527   5,210   9,699   2,845   4,466   3,383   13,157   39,287   
ΕΤΟΣ 
1997 

ΣΥΝΟΛΟ 527   6,223   9,989   3,751   5,474   3,875   13,458   43,297   
Χημική 0   1,041   231   924   1,048   529   305   4,078   

Μεταλλουργική 500   5,475   10,330   2,975   4,451   3,686   13,548   40,965   
ΕΤΟΣ 
1998 

ΣΥΝΟΛΟ 500   6,516   10,561   3,899   5,499   4,215   13,853   45,043   
Χημική 0   968   212   939   1,056   573   257   4,005   

Μεταλλουργική 569   4,947   10,653   3,111   4,583   3,795   14,121   41,779   
ΕΤΟΣ  
1999 

ΣΥΝΟΛΟ 569   5,915   10,865   4,050   5,639   4,368   14,378   45,784   
Χημική 0   851   246   990   1,325   624   306   4,342   

Μεταλλουργική 541   4,625   11,257   3,271   4,529   4,145   15,409   43,777   
ΕΤΟΣ  
2000 

ΣΥΝΟΛΟ 541   5,476   11,503   4,261   5,854   4,769   15,715   48,119   
Χημική 35   814   195   843   1,258   616   236   3,997   

Μεταλλουργική 640   4,655   10,652   3,441   4,669   4,324   16,110   44,491   
ΕΤΟΣ  
2001 

ΣΥΝΟΛΟ 675   5,469   10,847   4,284   5,927   4,940   16,346   48,488   
Χημική 29   874   178   849   1,242   585   208   3,965   

Μεταλλουργική 669   4,612   11,012   4,035   4,859   4,454   16,179   45,820   
ΕΤΟΣ  
2002 

ΣΥΝΟΛΟ 698   5,486   11,190   4,884   6,101   5,039   16,387   49,785   
Χημική 8   890   215   837   1,286   602   242   4,080   

Μεταλλουργική 723   5,204  12,262   4,341   4,834  4,597   16,550   48,511   
ΕΤΟΣ  
2003 

ΣΥΝΟΛΟ 731   6,094  12,477   5,178   6,120  5,199   16,792   52,591   
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Πίνακας 1-3, Παγκόσμια παραγωγή του μετάλλου του αλουμινίου σε χιλιάδες μετρικούς 
τόνους από το έτος 2000 έως τον Απρίλιο 2004 (The International Aluminium Institute - World 
Aluminium Org, 2004). 
 

Παγκόσμια παραγωγή μετάλλου Al (σε χιλιάδες μετρικούς τόνους)  
 
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 
 

ΑΦΡΙΚΗ 

 
ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ 

ΕΥΡΩΠΗ
Α & Κ 
ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Ημερήσιος Μ.Ο.  

Έτος 2000 1,178   6,041   2,167   2,221  3,801  3,689  2,094  21,191   57.9   
Έτος 2001 1,369   5,222   1,991   2,234  3,885  3,728  2,122  20,551   56.3   
Έτος 2002 1,372   5,413   2,230   2,261  3,928  3,825  2,170  21,199   58.1   
Έτος 2003 1,428   5,495   2,275   2,475  4,068  3,996  2,198  21,935   60.1   

  
Ιαν-Απρ 2003 425   1,838   760   793  1,311  1,294  722  7,143   59.5   
Ιαν-Απρ 2004 555   1,759   771   889  1,395  1,372  739  7,480   61.8   

  
Απρίλιος 2003 107   455   192   202  328  324  180  1,788   59.6   
Μάιος 2003 111   467  198   209  343  337  184  1,849   59.6   
Ιούνιος 2003 112   450  191   202  334  327  178  1,794   59.8   
Ιούλιος 2003 117   463   194   203  343  338  184  1,842   59.4   

Αύγουστος 2003 127   463  184   210  347  340  186  1,857   59.9   
Σεπτέμβριος 

2003 129   446   178   205  338  333  184  1,813   60.4   
Οκτώβριος 2003 134   462   186   217  353  345  187  1,884   60.8   
Νοέμβριος 2003 133   446   187   213  343  335  184  1,841   61.4   
Δεκέμβριος 

2003 140  460  197  223  356  347  189  1,912   61.7   
Ιανουάριος 2004 142   453   195   229  356  352  188  1,915   61.8   
Φεβρουάριος 

2004 134   424   185   212  334  328  178  1,795   61.9   
Μάρτιος 2004 140   450   199   228  358  351  189  1,915   61.8   
Απρίλιος 2004 139   432   192   220  347  341  184  1,855   61.8    
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Πίνακας 1-4, Παγκόσμια παραγωγή του μετάλλου του αλουμινίου σε χιλιάδες μετρικούς 
τόνους από το έτος 1973 έως το 2003 (The International Aluminium Institute - World Aluminium 
Org, 2004). 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Παγκόσμια Παραγωγή Αλουμινίου 11 (χιλιάδες μετρικοί τόνοι) 

 ΑΦΡΙΚΗ12 ΒΟΡΕΙΟΣ  
ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΛΑΤΙΝΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΝΑΤ.
ΑΣΙΑ 

ΝΟΤ.
ΑΣΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ

Α & Κ 
ΕΥΡΩΠΗ ΩΚΕΑΝΙΑ ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟΗΜΕΡ.

Μ.Ο. 
Έτος  1973 249   5,039   229   1,149  290  2,757   324   10,037   27.5  
Έτος  1974 278   5,454   256   1,167  296  3,150   330   10,931   29.9  
Έτος  1975 272   4,400   275   1,061  329  3,062   323   9,722   26.6  
Έτος  1976 337   4,485   316   963  402  3,150   372   10,025   27.4  
Έτος  1977 367   5,093   358   1,235  379  3,292   393   11,117   30.5  
Έτος  1978 336   5,409   413   1,126  385  3,345   414   11,428   31.3  
Έτος  1979 401   5,421   668   1,084  376  3,425   425   11,800   32.3  
Έτος  1980 437   5,726   821   1,168  399  3,595   460   12,606   34.4  
Έτος  1981 483   5,603   793   817  513  3,551   536   12,296   33.7  
Έτος  1982 501   4,343   795   376  627  3,306   548   10,496   28.8  
Έτος  1983 436   4,448   942   270  717  3,322   700   10,835   29.7  
Έτος  1984 413   5,327   1,035   304  878  3,502   998   12,457   34.0  
Έτος  1985 472   4,781   1,160   245  918  3,327   1,091   11,994   32.9  
Έτος  1986 556   4,402   1,397   158  916  3,399   1,119   11,947   32.7  
Έτος  1987 572   4,889   1,486   927   3,462   1,273   12,609   34.5  
Έτος  1988 597   5,475   1,553   981   3,488   1,407   13,501   36.9  
Έτος  1989 603   5,587   1,698   1,093   3,580   1,501   14,062   38.5  
Έτος  1990 602   5,617   1,790   1,118   3,561   1,498   14,186   38.9  
Έτος  1991 612   5,947   1,996   1,223   3,505   1,495   14,778   40.5  
Έτος  1992 617   6,016   1,949   1,379   3,319   1,483   14,763   40.3  
Έτος  1993 616   6,000   1,949   1,530   3,236   1,653   14,984   41.1  
Έτος  1994 576   5,554   1,976   1,585   3,961   1,583   15,235   41.7  
Έτος  1995 631   5,546   2,058   1,656   5,885   1,566   17,342   47.5  
Έτος  1996 1,015   5,860   2,107   1,624   3,192  3,185  1,656   18,639   50.9  
Έτος  1997 1,106   5,930   2,116   1,910   3,297  3,316  1,804   19,479   53.4  
Έτος  1998 1,043   6,086   2,075   1,843   3,549  3,419  1,934   19,949   54.7  
Έτος  1999 1,095   6,169   2,093   1,966   3,720  3,584  2,028   20,655   56.6  
Έτος  2000 1,178   6,041   2,167   2,221   3,801  3,689  2,094   21,191   57.9  
Έτος  2001 1,369   5,222   1,991   2,234   3,885  3,728  2,122   20,551   56.3  
Έτος  2002 1,372   5,413   2,230   2,261   3,928  3,825  2,170   21,199   58.1  
Έτος  2003 1,428   5,495   2,275   2,475   4,068  3,996  2,198   21,935   60.1  

                                                           
11 The International Aluminium Institute - World Aluminium Org, 2004 (διαδικτυακός τόπος - http://www. 
world-aluminium.org/iai/stats/ ). 
12 Ο παρακάτω πίνακας είναι επεξηγηματικός των χωρών που συμπεριλαμβάνονται στις ευρύτερες γεωγρα-
φικές ενότητες. 
 

ΑΦΡΙΚΗ Cameroon, Egypt (12/1975-Present), Ghana, Mozambique (7/2000-Present), Nigeria (10/1997-Present), South Africa  

ΒΟΡ. ΑΜΕΡΙΚΗ Canada, United States of America  

ΛΑΤ. ΑΜΕΡΙΚΗ Argentina, Brazil, Mexico (1/1973-12/2003), Suriname (1/1973-7/2001), Venezuela  

ΑΝΑΤ. ΑΣΙΑ China*, Japan, North Korea*, South Korea (1/1973-12/1992), South Korea* (1/1993-Present), Tadzhikistan* (1/1973-12/1996), Tadzhikistan (1/1997-Present), Taiwan (1/1973-
4/1982)  

ΝΟΤ. ΑΣΙΑ Azerbaijan*, Bahrain, India, Indonesia* (1/1973-12/1978), Indonesia (1/1979-Present), Iran (1/1973-6/1987), Iran* (7/1987-12/1991), Iran (1/1992-12/1996), Iran* (1/1997-
Present), Turkey* (1/1975-2/1976), Turkey (3/1976-Present), United Arab Emirates (11/1979-Present)  

ΔΥΤ. ΕΥΡΩΠΗ Austria (1/1973-10/1992), France, Germany, Greece, Iceland, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom  

Α & Κ ΕΥΡΩΠΗ Bosnia and Herzegovina* (1/1981-Present), Croatia*, German Democratic Republic* (1/1973-8/1990), Hungary* (1/1973-6/1991), Hungary (7/1991-Present), Poland*, Romania*, 
Russian Federation* (1/1973-8/1994), Russian Federation (9/1994-Present), Serbia and Montenegro* (1/1973-12/1996), Serbia and Montenegro (1/1997-Present), Slovakia* 
(1/1975-12/1995), Slovakia (1/1996-Present), Slovenia* (1/1973-12/1995), Slovenia (1/1996-Present), Ukraine* (1/1973-12/1995), Ukraine (1/1996-Present)  

ΩΚΕΑΝΙΑ Australia, New Zealand  
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Εικ. 1-6, Γεωγραφική κατανομή των κοιτασμάτων βωξίτη παγκοσμίως (κατά Valeton, 1972)  

 

βωξίτη σε 33,4 δισεκατομμύρια τόνους. Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση στοιχεία που έ-

χουν στη διάθεσή τους η  USBM13, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ και η ΙΒΑ. Επιπρο-

σθέτως, οι δύο πρώτες από τις παραπάνω πηγές, υπολογίζουν ότι τα εκμεταλλεύσιμα κοι-

τάσματα του βωξίτη, συμπεριλαμβανομένων και των εμφανίσεων (βεβαιωμένων και πι-

θανών), ανέρχονται σε 40-55 δισεκατομμύρια τόνους.  Η ΙΒΑ υπολογίζει ότι το γενικό 

σύνολο των αποθεμάτων του βωξίτη παγκοσμίως ανέρχεται σε 103,4 δισεκατομμύρια τό-

νους. Ανεξάρτητα όμως από τo μέγεθος των αποθεμάτων του βωξίτη, είναι βέβαιον ότι 

αφ’ ενός μεν τα αποθέματα είναι τεραστίας έκτασης, αφ’ ετέρου δε ότι όπως η κοιτασμα-

τολογική αναγνώριση και έρευνα προχωρεί, τα αποθέματα αυτά θα αυξάνονται. 

 Παρά το γεγονός ότι αριθμός των πλούσιων σε αλουμίνιο ορυκτών είναι σχετικά 

μεγάλος, όπως εξ’ άλλου φαίνεται και από τον παρακάτω Πίν.1-5, όλα δεν προσφέρονται 

για μεταλλουργική εκμετάλλευση, κυρίως για  τεχνικο-οικονομικούς λόγους. Την πρώτη 

                                                           
13 US Bureau of Mines – Υπηρεσία Μεταλλείων των ΗΠΑ. 
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και κύρια θέση - όσον αφορά στην πρώτη πηγή για την βιομηχανική παραγωγή αλουμίνας 

/ αλουμινίου - κατέχουν οι βωξίτες14  [γυψίτης ή υδραργιλίτης (γAl2O3.3H2O) που περιέ-

χει15 έως 65% Al2O3,   βαιμίτης (γAl2O3.H2O) που περιέχει έως 85% Al2O3, και  διάσπο-

ρος (αAl2O3. H2O) που περιέχει έως και 85% Al2O3], και σε πολύ περιορισμένο βαθμό οι  

 
Πίνακας 1-5,  Κυριότερα ορυκτά, πλούσια σε αργίλιο. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

νεφελίνης16 [Al2O3.3Na2O.K2O.9SiO2 που περιέχει 33,2% Al2O3 περίπου] και  αλουνί-

της17  [ 3Al2O3.K2O.4SO3.6H2O που περιέχει 37% Al2O3 περίπου]. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι, παρά το γεγονός της τεράστιας έκτασης των αποθεμάτων του βωξίτη σε διεθνές επί-

                                                           
14 Κατά τον  Μούσουλο (1976), οι βωξίτες είναι δυνατόν να καταταγούν στις εξής τρεις κατηγορίες, με βά-
ση το χρώμα τους: των ερυθροί, κίτρινοι και λευκοί με την αντίστοιχη χημική τους σύνθεση: 
 
 

                           Ερυθροί Βωξίτες  Κίτρινοι Βωξίτες   Λευκοί Βωξίτες 

Αl2O3  55-65%               59-60%   60-80% 
SiO2  0,5-5%   5 - 9%   1 - 15% 
Fe2O3  15 - 30%  10 - 25%  0,5 - 5% 
TiO2  1 - 4%   2 - 3%   2 - 5% 
Κρυστ. H2O 10 - 20%  14 - 30%  15 - 32% 

 
15 Τα ποσοστά δίνονται σε μέγιστες τιμές. 
16 Κυρίως σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν.   
17 Η χρήση των αλουνίτη και νεφελίνη ως πρώτων υλών για την παραγωγή αλουμινίου ακολουθεί, από το 
1989 και εντεύθεν, μια σχετικά πτωτική πορεία εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων που συνέβαλαν στο ε-
μπορικό άνοιγμα των δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

 

Ορυκτό                  Περιεκτικότητα σε Al2Ο3% 
Κορούνδιο [Al2Ο3 ]      100% 
Γυψίτης ή Υδραργιλίτης [Al2Ο3.3Η2Ο]    65% 
Βαιμίτης [γ Al2Ο3.Η2Ο]       85% 
Διάσπορος [α Al2Ο3.Η2Ο]      85% 
Σπινέλλιος [Al2Ο3.ΜgΟ]      71,8% 
Σιλλιμανίτης [Al2Ο3.SiΟ2]      63,2% 
Καολινίτης [Al2Ο3. 2SiΟ2 .2Η2Ο]    39,5%-40% 
Αλουνίτης [3Al2Ο3. Κ2Ο.4SΟ3 .6Η2Ο]      37% 
Λευκίτης [Al2Ο3. Κ2Ο.4SιΟ2]      23,5% 
Νεφελλίνης [Al2Ο3. 3Na2Ο.K2O.9SiΟ2]     33,2% 
Ιλλίτης [(ΟΗ)4Κy(Si8-y.Aly)(Al4Fe4Mg4Mg6)O20]    36,4% 

  [y=1,0-1,5] 
 

(Ακόμα και οι κρυόλιθος [Na3AlF6], ντοσονίτης [Na3Al (CO3)3.2Al(OH)3],  
αλβίτης , ανορθίτης, συηνίτης, ανδαλουσίτης, κ.λπ.) 
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πεδο, οι κυβερνήσεις των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών αναζήτησαν ορυκτές πρώτες  

ύλες, και αντίστοιχες τεχνολογίες με κύριο, αν όχι μοναδικό, κριτήριο την “εντοπιότητα” 

των ορυκτών υλών. Ο λόγος ήταν ότι οι βιομηχανικές χώρες παραγωγής αλουμινίου δέ-

χθηκαν οικονομικές και, σε κάποιο βαθμό πολιτικές πιέσεις, από τις βωξιτοπαραγωγές 

προμηθεύτριες χώρες στα τέλη της δεκαετίας του ΄60. Ορισμένες  από τις δεύτερες μάλι-

στα απείλησαν με υπερβολικά ασύμφορες αυξήσεις στην τιμή πώλησης της πρώτης ύλης, 

περιορισμό της παραγωγής και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και με προμηθευτικό 

αποκλεισμό και με διακοπή διάθεσής18 της. Το ζήτημα μάλιστα γινόταν οξύτερο καθώς 

οικονομικο-πολιτικοί κύκλοι επέμεναν απαιτώντας άμεσες λύσεις. Ορισμένοι μάλιστα 

πρότειναν, εκτός της διπλωματικής οδού, εκτόνωση της κρίσης  με πολεμική σύρραξη, σε 

καιρούς μάλιστα που οι πολιτικές και οικονομικές αντιθέσεις Ανατολής & Δύσης βρίσκο-

νταν σε σχετική ένταση εξ’ αιτίας του ψυχροπολεμικού κλίματος της περιόδου εκείνης. 

Οι δείκτες ζήτησης για το μέταλλο του αλουμινίου, μονάχα στις ΗΠΑ, έδειχναν διπλασι-

ασμό της, για την πενταετία 1965-1970, ενώ προβλεπόταν  πενταπλασιασμός της ζήτησης 

έως το 1985. Το ίδιο ανησυχητικοί ήταν οι δείκτες και για τον υπόλοιπο "δυτικό κόσμο", 

οι ανάγκες του οποίου επρόκειτο να αυξηθούν από τους 7,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως 

στους 35,5 εκατομμύρια τόνους, για το ίδιο διάστημα.  Από την άλλη μεριά αξίζει να ση-

μειωθεί ότι, για αλουμινοπαραγωγές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία 

κ.λπ., το ζήτημα  της διασφάλισης ευχερούς πρόσβασης τους στις πρώτες ύλες αποτελού-

σε ζωτικό θέμα, υψίστης σπουδαιότητας. Οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, και σύμφωνα με στα-

τιστικά στοιχεία,  από το 1965 έως το 1969 εξόρυξαν19 μονάχα το 13% των αναγκών τους 

σε πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμίνας. Για το διάστημα 1970-1975 εξόρυξαν  μονά-

χα το 8% και, τη δεκαετία του ΄80 και πέρα, το 5% μονάχα.  Αντίστοιχα είναι τα στοιχεία 

                                                           
18 Σύνηθες φαινόμενο, κυρίως στα χρόνια του ψυχρού πολέμου και της πολιτικής του δίπολου Αμερικής και 
Σοβιετικής Ενωσης. Η σύγχρονη αντίληψη παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, σε κάποιο βαθμό, στηρίζεται 
στην απαλοιφή και του "κινδύνου" αυτού.  
19 Εντός των ΗΠΑ. 
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και για τις υπόλοιπες αλουμινοπαραγωγές χώρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις.  Στο όλο ζήτη-

μα ήλθε να προστεθεί και η πετρελαϊκή κρίση των αρχών της δεκαετίας του '70, με αποτέ-

λεσμα να διαμορφωθεί κλίμα αστάθειας, ανησυχίας και έντασης στον δυτικό κόσμο. Συν-

δυασμός των δύο αυτών ζητημάτων οδήγησε πολλές εταιρείες πετρελαίου σε μεταλλουρ-

γικές επενδύσεις, στρατηγικών κυρίως μεταλλευμάτων. Εντυπωσιακές συγχωνεύσεις, ε-

ξαγορές και συμφωνίες ανάμεσα σε πετρελαϊκές και μεταλλευτικές εταιρίες έγιναν σε 

διάστημα λίγων ετών σε μια προσπάθεια διασφάλισης της πρόσβασης στις ορυκτές πρώ-

τες ύλες. Η διαμόρφωση της όλης αυτής κατάστασης, η οποία σημειωτέον δεν άφησε α-

νέπαφη και την αγορά  του στρατηγικού μετάλλου του αλουμινίου, στήνει και το σκηνικό 

της αναζήτησης εναλλακτικών πρώτων υλών και τεχνολογιών20 για την παραγωγή του.  Η 

γενίκευση της εν λόγω αναζήτησης21 δεν περιορίστηκε  μονάχα σε χώρες της Δύσης, αλ-

λά επηρέασε και ορισμένες του τότε “ανατολικού μπλοκ”.  Οι προοπτικές της τεράστιας 

ζήτησης22 και των εφαρμογών του αλουμινίου, υπό το φως των αναγκών των οικονομικά 

εύρωστων χωρών οι οποίες αυξάνονταν ραγδαία, καθώς και η εξάρτηση της μεταλλουρ-

γικής βιομηχανίας από το βωξίτη, ανάγκασε τόσο τις κυβερνήσεις των αναπτυγμένων βι-

ομηχανικά κρατών, όσο και τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, να διερευνήσουν ολόκληρο το 

πεδίο των εναλλακτικών λύσεων.  Οι λύσεις23 αυτές δεν περιορίστηκαν μονάχα σε πρώτες 

ύλες αλλά μοιραία και σε μεθόδους εξαγωγικής μεταλλουργίας, τεχνογνωσία δηλ. η οποία 

                                                           
20 Συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών εκλογικευμένης χρήσης και ανακύκλωσης του αλουμινίου. Ενδει-
κτικά αξίζει να σημειωθεί ότι προσπάθειες ανακύκλωσης του μετάλλου απέδωσαν τα εξής θεαματικά απο-
τελέσματα, για την περίοδο 1995-1999: 
 

 Έτος 1995  2.042.000 17.342.000 
 Έτος 1996  1.912.000 18.639.000 
 Έτος 1997  2.175.000 19.479.000 
 Έτος 1998  2.135.000 19.949.000 
 Έτος 1999  2.177.000 20.655.000 

 
21 Εξαγωγής μεταλλουργικής αλουμίνας από ύλες διάφορες εκείνων του βωξίτη. 
22 Οι οποίες σε κάποιο βαθμό ήσαν και δικαιολογημένες όπως τα συγκριτικά στοιχεία αποκαλύπτουν. 
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καθιστά δυνατή την όσο το δυνατόν οικονομικότερη πρόσληψη – ανάκτηση του αλουμινί-

ου. Φυσικό ήταν λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να προκύψει η ανάγκη για έρευνα 

προς αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων24, της οποίας τα αποτελέσματα ακολουθούν. 

 
1. 2 Μέθοδοι εξαγωγής μεταλλουργικής αλουμίνας από εναλλακτικές  

του βωξίτη πρώτες ύλες 
 

 
Η έρευνα αναζήτησης εναλλακτικών υλών για την εξαγωγή αλουμίνας από πρώ-

τες ύλες διάφορες του βωξίτη στράφηκε προς δύο κυρίως κατευθύνσεις. Η μία αφορά 

στην διερεύνηση αξιοποίησης βωξιτών, οι οποίοι μέχρι  τότε θεωρούντο "πτωχοί" και 

κατά συνέπειαν ακατάλληλοι, ενώ η άλλη στην διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης 

άλλων αργιλούχων πρώτων υλών. Οι εναλλακτικές αυτές ύλες είναι κυρίως οι χαμηλής 

ποιότητας βωξίτες και τα υψηλής περιεκτικότητας σε αργίλιο αργιλικά ορυκτά. Όσον 

αφορά στη μεταλλουργική κατεργασία των υλών αυτών, η έρευνα στράφηκε προς τις κα-

τευθύνσεις των όξινων, των βασικών και των συνδυαστικών τεχνολογιών.  

 

1.2. 1   Γενικά 

 Επισκοπώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία, που αφορά στις εναλλακτικές πρώτες 

ύλες και τις τεχνολογίες παραγωγής αλουμίνας για μεταλλουργική χρήση, βρίσκεται κα-

νείς αντιμέτωπος με ένα σχετικά μεγάλο όγκο έργου. Για  ευνόητους λόγους η λεπτομε-

ρής περιγραφή αυτού βρίσκεται εκτός του σκοπού της παρούσας εργασίας. Στις σελίδες 

όμως που ακολουθούν αποτολμάται μια περιγραφική επισκόπηση του πεδίου, προκειμέ-

                                                                                                                                                                              
23 Βλέπε σχετική συζήτηση στο έργο του Ν.Γ. Μελιδώνη, Γενική Κοιτασματολογία, 3η βελτιωμένη και ε-
παυξημένη έκδοση, (Αθήνα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1992), 
σελ. 25. 
24 Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα το Εθνικό Συμβούλιο Υλικών,  ανέθεσε στην Επιτροπή 
Τεχνολογίας Κρίσιμων και Στρατηγικών Υλών να συντονίσει την έρευνα για την αναζήτηση υλών και τε-
χνολογίας για την εξαγωγή αλουμίνας και αλουμινίου από ύλες διαφορετικές του βωξίτη. Μάλιστα στο τέ-
λος του 1970 [12/ 1970]  η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ  σε συνεργασία με την Εθνική Ακαδη-
μία Τεχνολογιών εξέδωσε την έκθεση PB 198 507, η οποία περιείχε το πόρισμα ΝΜΑΒ-278 με τίτλο 
"Report of the Panel on Potentials of Aluminum Extractive Processes of the Committee on the Technical 
Aspects of Critical and Strategic Materials". 
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νου να επισημανθούν οι τάσεις της  σύγχρονης ερευνητικής δραστηριότητας, οι οποίες σε 

κάποιο βαθμό επηρεάζουν και τις παραπέρα τεχνικές εξελίξεις.  

Η δημοσιευμένη, μέχρι τώρα, έρευνα που αφορά στην αναζήτηση εναλλακτικών 

πρώτων υλών και τεχνολογιών παραγωγής αλουμίνας, έχει ως ακολούθως. 

 

1.2. 2   Χαμηλής ποιότητας βωξίτες και υψηλής περιεκτικότητας σε Al άργιλοι 
 
 

 Βωξίτες που περιέχουν σχετικά χαμηλά ποσοστά οξειδίου του αργιλίου και άργι-

λοι που περιέχουν σχετικά υψηλά επίπεδα αλουμίνας, υλικά που θεωρούνται ως ακατάλ-

ληλες πρώτες ύλες για επεξεργασία με την μέθοδο Bayer, απετέλεσαν και τον πρώτο θα 

λέγαμε στόχο της αναζήτησης εναλλακτικών ορυκτών πηγών για την παραγωγή μεταλ-

λουργικής αλουμίνας. 

 

1.2.2. 1   Χαμηλής ποιότητας βωξίτες25 

Στην κατηγορία αυτήν κατατάσσονται κυρίως οι «οριακοί» ποιοτικά βωξίτες, που 

είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε αλουμίνιο, με περίσσεια  στείρων στελεχών. Η  εκμε-

τάλλευσή τους  υπήρξε κατά το παρελθόν οικονομικά26 αδύνατη. Ορισμένοι βωξίτες και 

λατερίτες,  για παράδειγμα, θεωρούνται ως χαμηλής ποιότητας ύλες, όταν το υδροξείδιο 

του αργιλίου είναι σε κατάσταση αραιής διάλυσης σε περιβάλλον / παρουσία οξειδίων 

του σιδήρου, όπως για παράδειγμα ο γυψίτης.  Άλλοι πάλι γυψιτικοί βωξίτες περιέχουν 

μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του πυριτίου και οξειδίων του σιδήρου.  Στις περι-

πτώσεις εκμετάλλευσης τέτοιων πρώτων υλών τα οικονομικά μεγέθη αλλάζουν, καθι-

                                                           
25 Παράδειγμα τέτοιων βωξιτών αποτελούν εκείνοι των περιοχών της Χαβάης και του Αρκάνσας, η μέση 
σύσταση των οποίων είναι: Al2O3 (40-50%), SiO2 & Fe2O3 (>15,0% & < 6,0% αντίστοιχα), TiO2 (1-3%)  
[Paterson, S.H., Investigations of Ferruginous Bauxite and Plastic Clay Deposits on Kauai and a Reconnais-
sance of Ferruginous Bauxite Deposits on Maui, Hawaii: U.S. Geologic Survey, Open File Report, 1992, 86 
σελ. appendix 249,2 και Gordon, M., Tracey, J.T. & Ellis, M.W., Geology of the Arkansas Bauxite Region: 
U.S.Geological Survey, Prof. Paper 299, 1998, 268 pp. σελ. 168], οι βωξίτες του Όρεγκον, η μέση σύσταση 
των οποίων είναι: Al2O3 (35%), SiO2 (6,7%), Fe2O3 (31,5%), TiO2 (6,5%), LOI (20,2%) [Corcoran, R.E. 
and Libbey, F.W., Ferruginous Bauxite Deposits in the Salem Hills, Marion County, OR: Oregon Dept. of 
Geology and Mineral Industries, Bulletin No. 46, 1996, 53pp., σελ. 1], κ.ά.       
26 Συσχετισμός κόστους παραγωγής και τιμής αγοράς του προϊόντος – προσφοράς του στη αγορά μετάλλων. 
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στώντας την εκμετάλλευσή τους ασύμφορη, από τη στιγμή που αυξάνεται και ο όγκος27 

των προς κατεργασίαν υλών. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνονται σοβαρά τα κυκλώμα-

τα μεταλλουργικής κατεργασίας με οικονομικά ασύμφορες συντηρήσεις των μηχανημά-

των, διαχείρισης των στείρων στελεχών, κ.λπ. Στις περιπτώσεις βωξιτών με υψηλές τιμές 

αργιλοπυριτικών28, οι απώλειες σε Νa2Ο, κατά την επεξεργασία με τη μέθοδο Bayer29 για 

την αποπυριτίωση του προϊόντος, είναι τόσο μεγάλες, που απαιτούν σοβαρές αλλαγές τε-

χνικής φύσης στη διαδικασία εξαγωγής, καθώς και μετατροπές που είναι εξαιρετικά δα-

πανηρές.  

 

1.2.2. 2    Άργιλοι υψηλής περιεκτικότητας30 σε αλουμίνιο 

 Οι άργιλοι αυτές, τα αποθέματα των οποίων είναι τεράστια, σύμφωνα με τους 

Lefoud (1974) και Patterson (1967), έχουν κατά το παρελθόν31 προσελκύσει το ενδιαφέ-

ρον πολλών βιομηχανιών.  Μάλιστα στην Ιαπωνία, αλλά και τη Γερμανία, έγινε παραγω-

γή αλουμινίου από τέτοιες αργίλους, με σχετική επιτυχία.  Πρόσφατα στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες και τη Γαλλία δοκιμάστηκε η εξαγωγή αλουμίνας από αργίλους, σε επίπεδο δοκι-

μαστικής, μίνι-βιομηχανικής πιλοτικής εγκατάστασης (pilot plant), χωρίς όμως να είναι 

δυνατή ακόμα η οικονομική τους εκμετάλλευση, κάτω από τις παρούσες ανταγωνιστικές 

συνθήκες. 

Παρά το μέγεθος των αποθεμάτων χαμηλής ποιότητας βωξιτών και αργίλων υψη-

λής περιεκτικότητας σε αλουμίνιο, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την παρούσα του-

λάχιστον χρήση τους ως πηγές για το μέταλλο του αλουμινίου. Οι ύλες αυτές εξυπηρε-

                                                           
27 Η διαχείριση των στείρων στελεχών σε κάθε μεταλλουργική κατεργασία επιβαρύνει το κόστος παραγω-
γής και κατά συνέπεια την τιμή αγοράς του τελικού προϊόντος. Πέραν δε αυτού, οι περιβαλλοντικές συνέ-
πειες, είναι δυνατόν να αποδειχθούν έως και ολέθριες με αποτέλεσμα μιαν εκ των υστέρων παραπέρα πα-
ρέμβαση η οποία επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος με τις όποιες επιπτώσεις που συνεπάγονται.    
28 Όπου το SiO2 στο μετάλλευμα προσεγγίζει το 0.15Χ της περιεχομένης Al2O3

 . 
29 Βλέπε Παράρτημα Α.  
30 Στις περισσότερες περιπτώσεις, η περιεκτικότητα τους σε Al2O3 κυμαίνεται από 38% έως 25%. 
31 Από τον ΙΙ Παγκόσμιο Πόλεμο ακόμα δοκιμάστηκαν σε μινι-εργοστασιακή κλίμακα στο  Harleyville,  
SC και Salem, OR των ΗΠΑ. 
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τούν άλλες βιομηχανικές εφαρμογές32 και, εξ αιτίας της διάθεσής τους στο εμπόριο σε 

καλύτερη τιμή, δεν προσφέρονται για να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία παραγωγής 

αλουμίνας. Αυτή η κατάσταση θέτει τα αποθέματα αυτά  εκτός προσφοράς για μεταλ-

λουργική χρήση, οπότε ούτε καν συζητιέται η διαθεσιμότητά τους. Άλλος αρνητικός πα-

ράγοντας είναι η γεωγραφική τους θέση, η διάσπαρτη φύση και το μέγεθός των κοιτα-

σμάτων αυτών, που καθιστούν το κόστος μεταφοράς του υλικού στις βιομηχανικές μονά-

δες παραγωγής ασύμφορο. 

 

1.2. 3      Όξινες μέθοδοι εξαγωγής αλουμίνας από αργίλους 

 

 Ένα σχετικά εκτενές πρόγραμμα έρευνας της USBM33,  επικέντρωσε τις προσπά-

θειές του στη διερεύνηση της χρήσης αργίλων ως πρώτης ύλης για την παραγωγή αλου-

μινίου.  Οι πρώτες εκτιμήσεις προβάλουν την υπεροχή των όξινων μεθόδων σε σύγκριση 

με τις αντίστοιχες βασικές.  Οι Peters, Johnson & Kirby (1962) και (1967) διερεύνησαν 

δεκατέσσερις διαφορετικές μεθόδους υδρομεταλλουργικής κατεργασίας αργίλων. Η με-

λέτη τους επικεντρωνόταν κυρίως στη μελέτη των οικονομικών μεγεθών τα οποία προέ-

κυψαν από την μινι-βιομηχανική δοκιμαστική παραγωγή της τάξης των 1.000 τόνων με-

ταλλουργικής αλουμίνας ανά ημέρα . Συνοπτικά, το έργο τους αφορούσε στις ακόλουθες 

μεθόδους και έδωσε  τα αποτελέσματα34 που δίνονται παρακάτω: 

 

                                                           
32 Όπως για παράδειγμα τη χαρτοποιία, πυρίμαχα υλικά, καταλύτες, κεραμική, χρώματα κ.λπ. 
33 Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μεταλλείων των ΗΠΑ [USBM]. 
34 Τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία παραγωγής μεταλλουργικής αλουμίνας από αργίλους με την εκάστο-
τε μέθοδο δίδονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Μέθοδος Κόστος παραγωγής ανά τόνο αλουμίνας  
[σε $ ΗΠΑ - 1967] 

Νιτρικό οξύ 
Θειώδες Οξύ -  Καυστικός καθαρισμός 
Υδροχλωρικό οξύ - ισοπροπυλικός αιθέρας 
Σύντηγμα σόδας ασβεστίου - υγρά λειοτρίβηση  
Σύντηγμα σόδας ασβεστίου - ξηρά λειοτρίβηση  
Θειικό οξύ - ηλεκτρολυτική αφαίρεση σιδήρου 
Θειικό οξύ - χημική αφαίρεση σιδήρου 
Στυπτηρία καλίου / αργιλίου 
Κλασική μέθοδος Bayer [στοιχείο βάσης] 

58 
62 
63 
67 
70 
80 
81 
94 
47 
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1.2.3. 1 Μέθοδος νιτρικού οξέος  

 Η κατεργασία αυτή στηρίζεται στη δυσδιαλυτότητα του σιδήρου σε περιβάλλον 

διαλυμάτων νιτρικού αργιλίου. Αφυδατωμένη άργιλος προσβάλλεται με ΗΝΟ3 για το 

σχηματισμό ενός σχετικά βασικού διαλύματος νιτρικού αργιλίου, στο οποίο ο σίδηρος 

είναι σχεδόν μη-διαλυτός.  Η ελάχιστη ποσότητα σιδήρου που διαλύεται, καθιζάνει, κατά 

το στάδιο της ιζηματαπόθεσης το διοξείδιο του πυριτίου και το ίζημα του σιδήρου απο-

μονώνονται μέσω της διήθησης35.  Ακολουθεί συμπύκνωση και κρυστάλλωση του μο-

νοένυδρου νιτρικού αργιλίου, ενώ το εναπομένον βασικό νιτρικό αργίλιο ανακυκλώνε-

ται.  Οι κρύσταλλοι πλένονται με πυκνό ΗΝΟ3 και αποσυντίθενται σε κλιβάνους άμεσης 

πυράκτωσης, απ’ όπου προκύπτει Al2O3, οξείδια του αζώτου και ατμός.  Η αλουμίνα υ-

ποβάλλεται σε ελαφρά φρύξη, σε κλίβανο περιστροφής, το δε προϊόν της διαδικασίας αυ-

τής είναι α-Al2O3. 

 

1.2.3. 2   Συνδυαστική μέθοδος θειώδους οξέος - Καυστικού καθαρισμού 

 Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην απομόνωση και απομάκρυνση του διοξειδίου 

του πυριτίου, προτού ανακτηθεί το Al2O3 μέσω μιας τροποποιημένης μορφής της μεθό-

δου Bayer.  Άνυδρη άργιλος προσβάλλεται με θειώδες οξύ (H2SO3).  Το διάλυμα που 

προκύπτει και περιέχει αλουμίνα και σίδηρο, διηθείται για την απομάκρυνση του πυριτι-

κού υπολείμματος σε αυτόκλειστους κάδους, όπου και καθιζάνει το μονοβασικό θειώδες 

άλας . Στην επόμενη αυτόκλειστη διαδικασία το θειώδες άλας αποσυντίθεται σε αλουμί-

να.  Το μεγαλύτερο μέρος του σιδήρου καθιζάνει και παράγεται ακατέργαστη αλουμίνα, 

η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται σε καυστική προσβολή, όπως με τη μέθοδο Bayer. 

 

1.2.3. 3   Μέθοδος υδροχλωρικού οξέος - ισοπροπυλικού αιθέρα 

Αφυδατωμένη άργιλος εκχυλίζεται με 20% υδροχλωρικό οξύ υπό ατμοσφαιρική 

πίεση.  Τα προϊόντα που προκύπτουν από την προσβολή  του υλικού με το οξύ είναι το 
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χλωριούχο αργίλιο και το πυριτικό αδιάλυτο υπόλειμμα. Επίσης, σχεδόν το σύνολο του 

περιεχομένου στην αργιλούχο πρώτη ύλη σιδήρου διαλύεται. Καθίσταται ως εκ τούτου  

απαραίτητη η απομάκρυνσή του από το διάλυμα, προκειμένου να παραχθεί αλουμίνα κα-

τάλληλη για την ηλεκτρολυτική διαδικασία. Η απομάκρυνση του σιδήρου επιτυγχάνεται 

με τη μέθοδο εξαγωγής δι’ οργανικού διαλύτη36, κυρίως με τη χρήση ισοπροπυλικού αι-

θέρα, αλκοολών, ή ακόμα και μέσω επαναληπτικών ανακρυσταλλώσεων του διαλύματος 

με εξάτμιση.  Μετά το διαχωρισμό της στερεάς φάσεως από το διάλυμα με φυγοκέντρη-

ση, οι ένυδροι κρύσταλλοι του χλωριούχου αργιλίου φρύττονται. Τα προϊόντα της φρύ-

ξης είναι αλουμίνα και HCl, το οποίο ανακτάται μέσω της συμπύκνωσης των ατμών του.  

Η μέθοδος αυτή, στην καλύτερη περίπτωση, δίνει αλουμίνα η οποία περιέχει το οριακά 

μέγιστο ποσοστό του επιτρεπτού Fe2O3 (που πλησιάζει το 0,03%). 

 

1.2.3. 4    Μέθοδος θειϊκού οξέος - Ηλεκτρολυτική αφαίρεση του σιδήρου 

 Αποξηραμένη σε κλιβάνους άργιλος προσβάλλεται με 40% θειϊκό οξύ και στη 

συνέχεια ακολουθεί διαχωρισμός του εγκύου διαλύματος από το αδιάλυτο στερεό υπό-

λοιπο.  Ο σίδηρος απομακρύνεται από το διάλυμα σε ηλεκτρολυτικά  στοιχεία καθόδου 

υδραργύρου.  Το διάλυμα, ελεύθερο πλέον  από τον σίδηρο, συμπυκνώνεται με εξάτμιση 

και διηθείται για την απομάκρυνση και των τελευταίων ιχνών διοξειδίου του πυριτίου.  

Ακολουθεί κρυστάλλωση του θειϊκού αργιλίου, αφυδάτωσή του και στη συνέχεια απο-

σύνθεσή του σε α-αλουμίνα.  Η αλουμίνα στη συνέχεια καθαρίζεται με 0,25% H2SO4, 

πλένεται με νερό και αποξηραίνεται. 

 

1.2.3. 5    Μέθοδος θειικού οξέος - Χημική αφαίρεση του σιδήρου 

 Οι βασικές διεργασίες της συγκεκριμένης εξαγωγικής μεθόδου είναι σχεδόν πα-

νομοιότυπες της προηγουμένης  με μόνη τη διαφορά ότι ο σίδηρος, που περιέχεται στο 

                                                                                                                                                                              
35 Με τη χρήση κοινών φίλτρων. 
36 Γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως solvent extraction, συντομογρ. SX 
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διάλυμα υπό μορφή θειϊκού σιδήρου, κατακρημνίζεται ως σύμπλοκο σιδήρου-μαγγανίου.  

Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη στο διάλυμα θειικού μαγγανίου και όζοντος.  Η δι-

αδικασία αυτή αφαίρεσης του σιδήρου αντικαθιστά το ηλεκτρολυτικό στάδιο της προη-

γουμένης μεθόδου. 

 

1.2.3. 6   Μέθοδος στύψης – Στυπτηρίας καλίου / αργιλίου [Potassium Alum] 

 Αφυδατωμένη άργιλος προσβάλλεται / εκχυλίζεται αντιρρευματικά με διάλυμα 

θειϊκού οξέος και θειϊκού καλίου. Η χημική αντίδραση της μεθόδου αυτής έχει ως εξής: 

(Al2O3⋅2SiO2) + 3H2SO4 + K2SO4 + 21H2O →  K2SO4⋅Al2O3⋅3SO3 ⋅24H2O + 2SiO2 

Ο πολφός που προκύπτει διηθείται, προκειμένου να επιτευχθεί η απομάκρυνση του πυρι-

τικού κατάλοιπου.  Η αλουμίνα διαλύεται ως στυπτηρία καλίου / αργιλίου και ο σίδηρος 

ως θειικός σίδηρος.  Ο θειικός σίδηρος, στη συνέχεια,  ανάγεται στη δισθενή του μορφή, 

με διέλευση αερίου διοξειδίου του θείου. Η στυπτηρία καλίου / αργιλίου καθαρίζεται μέ-

σω κρυστάλλωσης της στύψης, αφήνοντας το δισθενή σίδηρο στο μεταλλοφόρο ή κυοφο-

ρούν διάλυμα37. Οι κρύσταλλοι απομακρύνονται με φίλτρα και επαναδιαλυτοποιούνται 

με αραιό διάλυμα θειικού καλίου. Μετά τη διαύγαση, το καθαρό διάλυμα αποσυντίθεται 

υπό πίεση, για το σχηματισμό βασικής στυπτηρίας, η οποία στη συνέχεια τροφοδοτείται 

σε κάμινους πολλαπλής πυράς38: 

3(K2SO4⋅Al2O3⋅3SO3⋅24H2O  →  K2SO4⋅3Al2O3⋅4SO3⋅9H2O + 5H2SO4  + 2K2SO4  

+ 58H2O 

 

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι κρύσταλλοι της βασικής στυπτηρίας (alum) αφυδατώνονται σε 

θερμοκρασίες χαμηλότερες των 600 οC, ως εξής: 

K2SO4⋅3Al2O3⋅4SO3⋅9H2O → K2SO4⋅3Al2O3⋅4SO3 + 9H2O  

                                                           
37 Γνωστό και ως «mother liquor». 
38 Γνωστές στη μεταλλουργία ως multiple-hearth furnaces. 
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Στα αυτόκλειστα συντελείται η ανάκτηση του θειικού οξέος και του θειικού καλίου, τα οποία 

ανακυκλώνονται και τροφοδοτούν τη διαδικασία της εκχύλισης.  Ακολουθεί αποσύνθεση της 

βασικής στυπτηρίας σε αλουμίνα, θειικό κάλιο και οξείδια του θείου ως εξής: 

K2SO4⋅3Al2O3⋅4SO3       →    K2SO4 + 3Al2O3 + 4SO3 

Τα δύο τρίτα περίπου του τριοξειδίου του θείου αποσυντίθεται σε SO2 & O2.  Τελικά το θειικό 

κάλιο ανακτάται κατά την έκπλυση της Al2O3 με νερό, ενώ η αλουμίνα ξηραίνεται, φρύττεται 

και προωθείται για παραπέρα επεξεργασία. 

 

1.2. 4     Αποτίμηση των όξινων μεθόδων εξαγωγής  αλουμίνας 
 

 Τρία είναι τα βασικά τεχνικά ζητήματα, που αφορούν στις όξινες μεθόδους παρα-

γωγής αλουμίνας, με τα οποία είναι αντιμέτωπη η έρευνα: 

 α. Ο διαχωρισμός του διαλυτοποιημένου σιδήρου και των αλάτων του αργιλίου. 
 β. Η κατά το δυνατόν πληρέστερη ανάκτηση οξέος. 
 γ. Η κρυστάλλωση αργιλούχου άλατος επαρκούς καθαρότητας,  
  κατάλληλου για την αναγωγική διαδικασία. 
  

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι είναι, λίγο πολύ, αντιμέτωπες και με τα τρία αυτά προβλήματα 

τα οποία, εφ' όσον επιλυθούν, είναι δυνατόν να τις καταστήσουν σχετικά ανταγωνιστικές 

της κλασσικής μεθόδου Bayer. Από τα μέχρι τώρα εργαστηριακά αποτελέσματα συνάγεται 

ότι η πλέον οικονομική μέθοδος εξαγωγής αλουμίνας είναι εκείνη του υδροχλωρικού οξέ-

ος, για τους εξής λόγους: 

 α. Το υδροχλωρικό οξύ είναι σχετικά  δραστικό / ισχυρό αντιδραστήριο. Υψηλά 
επίπεδα εξαγωγής επιτυγχάνονται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, κάτω από φυσιολο-
γικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, κατά το στάδιο της διαλυτοποίησης / προσβολής. 
 β. Το SiO2  που περιέχεται στις αργίλους, είναι λιγότερο διαλυτό στο  
HCl απ’ ότι στο Η2SO4. 

γ. Οι διαλυτότητες των χλωριούχων αλάτων αυξάνονται με την άνοδο  
της θερμοκρασίας, ελαχιστοποιώντας έτσι προβλήματα εναπόθεσης στερεών (πουρί-scaling) 
στις επιφάνειες μεταφοράς θερμότητας.      



 23
 
 

 δ. Η ανάκτηση του συνόλου σχεδόν39 του οξέος καθίσταται εφικτή, μέσω της δι-
αδικασίας θερμικής αποσύνθεσης, σε σχετικά μέτριες θερμοκρασίες, που συνοδεύονται από 
συμπύκνωση και απορρόφηση του υδροχλωρικού οξέος στο νερό. 

ε. Η χρήση του υδροχλωρικού οξέος διευκολύνει την απομάκρυνση του Fe, υπό 
τη μορφή συμπλόκου  [FeCl4]-,  με τη  μέθοδο εξαγωγής δι’ οργανικού διαλύτη (SX). 

στ.   Το χλωριούχο αργίλιο, στην κρυσταλλική του μορφή AlCl3⋅6H2O, σχηματίζε-
ται εύκολα στο νερό και σε λογικά πλαίσια θερμοκρασίας και πιέσεως. Μετά την απομά-
κρυνση των σιδηρούχων προσμείξεων, καθίσταται ακόμα πιο εύκολη η κρυστάλλωση καθα-
ρού AlCl3⋅6H2O. 
 ζ. Το AlCI3⋅6H2O δεν διαλύεται στο ίδιο το νερό της κρυστάλλωσής 
 του.  Για τον λόγο αυτό η θερμική του αποσύνθεση δεν είναι περίπλοκη. 
 

Η χρήση του ΗΝΟ3, ως αντιδραστηρίου / διαλύτη, για την εξαγωγή αλουμίνας από 

αργιλούχες πρώτες ύλες, αποδείχτηκε σχεδόν το ίδιο πρόσφορη για τους ακόλουθους λό-

γους: 

α. Το ΗΝΟ3 είναι ένα σχετικά δραστικό αντιδραστήριο, ως εκ τούτου υψηλά ε-
πίπεδα εξαγωγής είναι εφικτά, σε μικρό χρόνο αντίδρασης και ατμοσφαιρική πίεση. 

β. Το διοξείδιο του πυριτίου που περιέχεται στις αργίλους είναι  λιγότερο διαλυ-
τό στο ΗΝΟ3  απ’ ότι στο H2SO4. 

γ. Οι διαλυτότητες των νιτρικών αλάτων τείνουν να αυξάνονται με την άνοδο 
της θερμοκρασίας, ελαχιστοποιώντας έτσι τα προβλήματα  συσσώρευσης ύλης στις επιφάνει-
ες των μονάδων μετάδοσης της θερμότητας. 

δ. Η ανάκτηση του νιτρικού οξέος είναι δυνατή μέσω της προσεκτικά 
ελεγχόμενης θερμικής αποσύνθεσης σε μέτριες θερμοκρασίες. 

ε. Η χρήση του ΗΝΟ3 καθιστά εφικτό το διαχωρισμό του σιδήρου με κατακρή-
μνιση  - καθίζηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της προσβολής, με τη βοήθεια πιέσεως. 

στ.  Η κρυστάλλωση του νιτρικού αργιλίου από το διάλυμα είναι σχετικά εύκολη, 
με συνέπεια την απαλλαγή του από τις ξένες ουσίες.  Η απομάκρυνση των ξένων αυτών στε-
λεχών είναι δυνατή με την εγκατάσταση ρευμάτων διαρροής και διεξόδων εκροής τους.  
 

 

1.2. 5    Αλκαλικές μέθοδοι εξαγωγής αλουμίνας από πτωχούς βωξίτες και  
αργίλους 

 
 Όσον αφορά στις βασικές ή αλκαλικές μεθόδους για την παρασκευή αλουμίνας  
 
είναι δυνατόν να αναφερθούν τα ακόλουθα. 
 
 

                                                           
39 Συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που απαιτείται για την εκχύλιση του σιδήρου και των άλλων στείρων 
συστατικών, εκτός του νατρίου, καλίου και ασβεστίου. 
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1.2.5. 1  Γενικές παρατηρήσεις 

 Οικονομικά  προσφορότερη μέθοδος παραγωγής Al2O3 από βωξίτες, από της μεθό-

δο Bayer, δεν έχει ακόμα προκύψει.  Οι Edwards, et al.(1930) περιέγραψαν, στα πλαίσια 

ενός συνοπτικού διαγράμματος ροής40, τις περισσότερες από τις αλκαλικές μεθόδους, με 

εξαίρεση τη γνωστή ως συνδυαστική μέθοδο η οποία και περιγράφεται πάρα κάτω.   

 

 

1.2.5. 2   Υδροθερμική μέθοδος σόδας ασβέστου41 (ΗLS). 

 Η διαδικασία αυτή αφορά στην προσβολή ορυκτών που περιέχουν αργίλιο με υψη-

λές συγκεντρώσεις  ΝaΟΗ και σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 250 οC.  Ακολουθεί 

κρυστάλλωση του ένυδρου αργιλικού νατρίου το οποίο υποβάλλεται στις γνωστές διαδι-

κασίες καθαρισμού.  Κατά το στάδιο της χώνευσης προστίθεται CaO για τον σχηματισμό 

Na2O⋅2CaO⋅2SiO2⋅H2O αντί του αργυλοπυριτικού νατρίου (Na2O⋅Al2O3 ⋅2SiO2).  Η ανά-

κτηση του Al2O3, κάτω από αυτές τις συνθήκες, ξεπερνά το 90%.  Μέρος του Νa2Ο ανα-

κτάται για ανακύκλωση με την απόπλυση της ερυθράς ιλύος με νερό και στη συνέχεια την 

προσβολή της με πρόσθετο CaO σε θερμοκρασίες της τάξης των 250 οC. 

 

1.2.5. 3    Μέθοδος Vereinigte Aluminum-Werke42 (VAW). 

 Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, άργιλος ή χαμηλής περιεκτικότητας σε αργίλιο βωξίτης 

ψήνεται σε κλιβάνους στους 1000 οC και στη συνέχεια προσβάλλεται με 20-30% ΝaΟΗ σε 

ατμοσφαιρική πίεση.  Το στάδιο της εκχύλισης είναι σχετικά σύντομο, καθ’ ότι η μέθοδος αυ-

τή εξαρτάται από την ταχύτητα διαλυτοποίησης του SiO2, η οποία  είναι μεγαλύτερη από την 

                                                           
40 Παρά το γεγονός ότι  το έργο των Edwards, Frary & Jeffries, με τίτλο The Aluminum Industry, “Alumi-
num and Its Production” δημοσιεύτηκε στις αρχές της δεκαετίας του τριάντα, θα μπορούσαμε να πούμε πως 
αποτελεί ίσως την πλέον διεξοδική πραγματεία, όσον αφορά στη μέχρι τότε γνώση για το ζήτημα αυτό. Στις 
σελίδες 146-147 μάλιστα του Α’ τόμου του έργου τους  δίνουν το περίγραμμα των επί μέρους διαδικασιών, 
που αφορούν στις κυριότερες αλκαλικές μεθόδους εξαγωγής μεταλλουργικής αλουμίνας. 
41 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ηνωμένων Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών -USSR patent 108917. 
42 Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Νορβηγίας -Norwegian patent 90811. 



 25
 
 

ταχύτητα διαλυτοποίησης της αλουμίνας43. Η διαλυτοποίηση του διοξειδίου του πυριτίου εί-

ναι δυνατόν να ξεπεράσει το ήμισυ του περιεχομένου στο μετάλλευμα SiO2, ενώ μόνο το 5-

7% του Al2O3 είναι στο διάλυμα.  Ακολουθεί και δεύτερο στάδιο εκχύλισης του SiO2 με 10% 

ΝaΟΗ, δίνοντας τη δυνατότητα της σχεδόν παντελούς αφαίρεσής του.  Το πλούσιο πλέον σε 

αργίλιο στερεό υπόλοιπο υπόκειται στη γνωστή μέθοδο Bayer για την ανάκτηση της αλουμί-

νας.  Το υγρό στέλεχος της διαδικασίας αυτής επανακαυστικοποιείται με CaO.  Ο διαχωρι-

σμός του στερεού υπολείμματος από το διάλυμα επιτυγχάνεται με διήθηση και όχι με καταβύ-

θιση εξαιτίας της ανάγκης για τον ταχύ διαχωρισμό τους. 

Το ζήτημα της διαλυτοποίησης του διοξειδίου του πυριτίου καθιστά απρόσιτες τις 

μεθόδους που χρησιμοποιούν μόνο ΝaΟΗ ή νιτρικά άλατα ως αντιδραστήρια.  Η ταυτό-

χρονη διαλυτοποίηση των SiO2 & Al2O3 καθιστά απαραίτητη την αποπυριτίωση με Νa2Ο 

και συνεπώς αναπόφευκτες απώλειες σε αλουμίνα και Νa2Ο.  Προσπάθειες για την ανά-

κτηση του Νa2Ο έχουν επικεντρωθεί στην προσβολή του με CaO σε θερμοκρασίες από 

100 οC  έως 350 οC.  Και εδώ όμως τίθεται οικονομικό ζήτημα καθόσον απαιτούνται 10 kg 

CaO περίπου για την ανάκτηση 1 kg Νa2Ο.  O παράγοντας αυτός σε συνδυασμό με τη δα-

πάνη για την απαιτούμενη ενέργεια θέρμανσης, κατά τη διαδικασία ανάκτησης, καθιστά 

προς το παρόν τουλάχιστον τη μέθοδο αυτή μη-οικονομική. 

 

1.2.5. 4 Επίτηγμα σόδας ασβεστίου (Lime Soda Sinter) 

 Η μέθοδος αυτή που παρουσίασε πρώτος ο Kayser (1902), μελετήθηκε με σχετική 

λεπτομέρεια από τους Edwards et al. (1930), Conley et al. (1947) & Conley & Skow 

(1949).  Αποτελεί μια από τις ελάχιστες αλκαλικές μεθόδους που έχει βιομηχανική εφαρ-

μογή και είναι δυνατό να εφαρμοσθεί σε μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών, συμπεριλαμβα-

νομένων των αργίλων και του ανορθοσίτη.  Στόχος της μεθόδου αυτής είναι η αναγωγή 

του Al2O3 σε διαλυτό NaAlO2 & του δε SiO2 σε αδιάλυτο 2CaO⋅SiO2.  Για την επίτευξη 

                                                           
43 Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η και αντίδραση αποπυριτίωσης εξελίσσεται ταυτοχρόνως, σε κάποιο 
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του συγκεκριμένου στόχου απαιτείται η προσθήκη Na2CO3 έτσι που ο γραμμομοριακός 

λόγος Na2O/Al2O3 να είναι 0,8/1,2. 

 Ο λόγος Na2Ο/Al2O3 αυξάνεται συνήθως όταν το Fe2O3 είναι σε αυξημένα επίπε-

δα.  Ερευνητές, όπως ο Klema (1949) & ο Lindquist (1962) θεωρούν ανωφελή την αύξηση 

του γραμμομοριακού λόγου πάνω από το 0,8/1,2, από τη στιγμή που ακτινογραφήματα πε-

ρίθλασης με ακτίνες-Χ δεν δείχνουν παρουσία σιδηρικού άλατος του νατρίου και η διαδι-

κασία μετατροπής δεν επηρεάζεται δυσμενώς ακόμα και όταν το Fe2O3 είναι παρόν σε πο-

σοστά έως 24-25% στο φορτίο (την πρώτη ύλη). Ο γραμμομοριακός λόγος των CaO/SiO2 

είναι της τάξης του 2,0/2,2, ενώ η λεπτομερής και λεπτόκοκκη λειοτρίβηση των πρώτων 

υλών καθίσταται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της αντίδρασης και την επίτευξη υψη-

λού βαθμού ανάκτησης των Νa2Ο  & Al2O3. Τα πειραματικά αποτελέσματα44 του Sarkis 

(1997) έδειξαν ότι περίσσεια Na2O και CaO, πάνω από τα απαιτούμενα για το Al2O3 & 

SiO2, συμβάλουν στη δημιουργία πηκτώματος το οποίο αφ’ ενός μεν δυσχεραίνει την εξα-

γωγική διαδικασία, αφ’ ετέρου δε επιβαρύνει το κύκλωμα εξαγωγής,  με δυσμενείς οικο-

νομικές συνέπειες. 

 

1.2.5. 5 Συνδυαστική μέθοδος 

 Το υλικό φορτίο45 της μεθόδου αυτής υποβάλλεται σε διαδικασία 46επίτηξης καμί-

νου.  Οι θερμοκρασίες στην κάμινο κυμαίνονται από 1100 έως 1200 οC, αν και είναι δυνα-

τόν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φθάσουν τους 1350 οC, κατά τους Copson et al. (1994).  

Το επίτηγμα εκχυλίζεται, αφού πρώτα υποβληθεί σε υγρή ή στερεή λειοτρίβηση.  Η εκχύ-

λιση γίνεται σε περιβάλλον αραιού Na2CO3.  Το πρόβλημα του σχηματισμού πηκτώματος 

κατά την εκχύλιση είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί με προσεκτικό έλεγχο παραμέτρων, 

                                                                                                                                                                              
βαθμό κατά τη διάρκεια της διαλυτοποίησης.  
44 Βλέπε σελ.44 της δημοσιευμένης εργασίας του.  
45 Συνήθως πολφός ερυθράς ιλύος διοχετεύεται μαζί με την πρώτην ύλη και το μείγμα κοκκοποιείται ενώ 
ξηραίνεται στην κάμινο. 
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όπως του προϊόντος της λειοτρίβησης, ψήσης του επιτήγματος, παρουσία ΝaΟΗ σε συν-

δυασμό με λεπτόκοκκο επίτηγμα κ.λπ.  Επίσης υψηλότερες συγκεντρώσεις Na2CO3 είναι 

δυνατόν να ελαχιστοποιήσουν το σχηματισμό πηκτώματος του εκχυλίσματος που, όπως 

σημειώθηκε πιο πάνω, αφ’ ενός μεν δυσχεραίνει την εξαγωγική διαδικασία, αφ’ ετέρου δε 

επιβαρύνει το κύκλωμα εξαγωγής, με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες. 

 

1.2.5. 6 Μέθοδος επιτήγματος ασβέστου (Lime Sinter) 

 Στη μέθοδο επιτήγματος ασβέστου, το διάγραμμα ροής της οποίας δίνεται στην 

Εικ.1-7, προστίθεται ασβεστόλιθος για τη μετατροπή του Al2O3 και του SiO2 σε ενώσεις 

του ασβεστίου.  Στόχος είναι η ένωση 2CaO⋅SiO2 και ο γραμμομοριακός λόγος CaO:Al2O3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Εικ. 1-7. Διάγραμμα ροής της μεθόδου επιτήγματος ασβεστίου, διπλής εκχύλισης,  

   κατά Henn et al. (1969). 

                                                                                                                                                                              
46 Η οποία είναι δυνατόν να είναι είτε ξηρή είτε υδαρής, αναλόγως των πρώτων υλών που αποτελούν τη 
βάση της όλης διαδικασίας. 
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είναι της τάξης του 1,5-1,8.  Οι θερμοκρασίες της επίτηξης είναι 1300 έως1400 οC (Grim 

et al. 1945).  O Klema (1989) αναφέρεται ότι, κατά την μέθοδο Pedersen, η αύξηση της 

θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα τη σύντηξη, η οποία συνοδεύεται από την αναγωγή του 

Fe2O3 & του SiO2.  Το λεπτόκοκκα λειοτριβημένο προϊόν προσβάλλεται με σχετικά αραιό 

διάλυμα Na2CO3 για τον σχηματισμό NaAlO2 & CaCO3.  Το μεγαλύτερο ποσοστό του 

SiO2 παραμένει αδιάλυτο, ενώ οι συγκεντρώσεις της Al2O3 στο τελικό διάλυμα της εκχύ-

λισης είναι μικρότερες από 40 g/l.  Σύμφωνα με τους Henn (1969) & Grim (1945), υψηλές 

συγκεντρώσεις και περίσσεια  ΝaΟΗ θα πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου η αντίδρα-

ση να είναι πλήρης.  

 

1.2.5. 7 Μέθοδος εναμμωνίου θειϊκού αργιλίου (Ammonium Alum Sulfate Process) 

 O Peters et al. (1965) περιγράφουν δύο μεθόδους επεξεργασίας αργίλων με τη μέ-

θοδο του θειϊκού αμμωνίου.  Η άργιλος θερμαίνεται με θειϊκό αμμώνιο και στη συνέχεια 

εκχυλίζεται με νερό ή διθειϊκό οξύ για το σχηματισμό διαλύματος στυπτηρίας (alum). Στη 

δεύτερη περίπτωση, δηλ. προσβολής της αφυδατωμένης αργίλου με διθειϊκό οξύ, η περιε-

χόμενη αλουμίνα διαλύεται ως εξής: 

Al2O3 + 6NH4SO4   → Al2(SO4)3 + 3(NH4)2SO4 + 3H2O 

Το διάλυμα, αφού πρώτα διαχωριστεί από το υπόλειμμα, αντιδρά με διάλυμα διθειώδους 

αμμωνίου για την αναγωγή του περιεχομένου σιδήρου στη δισθενή του μορφή.  Στη συνέ-

χεια το διάλυμα ψύχεται, κρυσταλλώνεται η στυπτηρία αμμωνίου / αργιλίου και οι κρύ-

σταλλοί της διαχωρίζονται με φίλτρα και προσβάλλονται με ένυδρη αμμωνία.  Από τη δι-

αδικασία αυτή προκύπτει τριένυδρη αλουμίνα, η οποία στη συνέχεια φρύττεται σε αAl2O3. 

Στην περίπτωση της θέρμανσης αποξηραμένης αργίλου με θειικό αμμώνιο, η άργιλος ανα-

μειγνύεται με πολφό ιλύος θειϊκού αμμωνίου, συσφαιροποιείται και θερμαίνεται στους 

390-400 οC.  Κατά τη θέρμανση λαμβάνει χώρα η πιο κάτω αντίδραση: 
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Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O + 4(NH4)2⋅SO4    → Al2(SO4)3⋅(NH4)2SO4 + 

+ 2SiO2 + 6NH3 + 5H2O 

Το προϊόν που προκύπτει εκχυλίζεται με νερό το οποίο περιέχει μικρές ποσότητες H2SO4 

και το κορεσμένο διάλυμα αποχωρίζεται από το αδιάλυτο πυριτικό υπόλειμμα.  Οι  

διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ίδιες με εκείνες της μεθόδου του διθειϊκού οξέος. 
 
 

 
1.2.5. 8  Μέθοδος επιτήγματος ασβέστου για τον ανορθοσίτη  (Lime-Sinter 

Process) 
 

 Η μέθοδος αυτή, της οποίας διάφορες πτυχές αναπτύσσουν οι St. Clair et al. 

(1959), Habashi (1982) & Edlund (1982), αφορά στην επίτηξη μείγματος αργιλούχων ορυ-

κτών με ασβεστίτη.  Αποτέλεσμα της επίτηξης του μείγματος είναι η αναγωγή της περιε-

χόμενης αλουμίνας σε αργιλικό νάτριο και του πυριτικού σε πυριτικό ασβέστιο.  Το αργι-

λικό νάτριο εξάγεται από το επίτηγμα μέσω εκχύλισης με αραιό διάλυμα ανθρακικού να-

τρίου και διήθησης.  Το διήθημα που περιέχει και οξείδιο του πυριτίου διαλυμένο, υπο-

βάλλεται σε διαδικασία αποπυριτίωσης σε αυτόκλειστα, όπου τα οξείδια του πυριτίου κα-

τακρημνίζονται ως ίζημα και αφαιρούνται μέσω καταβύθισης και διήθησης.  Το αποπυρι-

τιωμένο διάλυμα προσβάλλεται με διοξείδιο του άνθρακα για την καταβύθιση τριένυδρης 

αλουμίνας, η οποία στη συνέχεια φρύττεται για την παραγωγή α-αλουμίνας.  Τα πειράμα-

τα του Edlund (1982) οδήγησαν στη αξιοποίηση του ανορθοσίτη.  Μικροσκοπική μελέτη 

του ανορθοσίτη έδειξε πλαγιόκλαστο και συγκεκριμένα ανορθίτη, σε ποσοστό 55% περί-

που, στερεά διαλυμένο σε αλβίτη.  Αυτό αντιστοιχεί σε λαμπραντορίτη, δηλαδή το πλα-

γιόκλαστο που συνήθως συναντάται στους ανορθοσίτες.  Χημικές αναλύσεις ασβεστίου 

και νατρίου έδειξαν 80-85% λαμπραντορίτη στον ανορθοσίτη.  Κεροστίλβη, ορθόκλαστο 

(περθιτικό), χαλαζίας, επίδοτο, ζιρκόνιο και σφήνα ήταν παρόντα στο υλικό της επίτηξης. 

Η ένωση του ανορθίτη με τον ασβεστίτη έχει ως εξής: 

7(CaO⋅Al2O3⋅2SiO2) + 33CaCO3    →  33CO2 + (12CaO⋅7Al2O3) +14(2CaO⋅SiO2) 
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ενώ η αντίστοιχη του αλβίτη είναι η ακόλουθη: 

(Na2O⋅Al2O3⋅6SiO2) + 12CaCO3    →  12CO2 + 2NaAlO2 + 6(2CaO⋅SiO2) 
 

Η αντίδραση επιτελείται στους 1300 οC για την παραγωγή 2CaO⋅SiO2. Το διάλυμα ψύχε-

ται στη συνέχεια στους 700 οC και διατηρείται στους 675-705 οC για την αναγωγή της 

μορφής α στη β. Η εκχύλιση λειοτριβημένων δειγμάτων στα -65mesh, γίνεται σε διάλυμα 

15% Na2CO3 και γραμμομοριακό λόγο Na2O/Al2O3 περίπου 2,5.  Η θερμοκρασία εκχύλι-

σης είναι περίπου 60 οC η ποσοστιαία εξαγωγή Al2O3 88%, ενώ 1,87% SiO2 διαλυτοποιεί-

ται, με λόγο SiO2/Al2O3 στο διάλυμα 0,032.  Η αντίδραση εκχύλισης είναι: 

5H2O+12Na2CO3 + 12CaO⋅7Al2O3   → 14NaAlO2 + 12CaCO3 + 10NaOH 

Σε περίπτωση που ο λόγος του Na2CO3/Al2O3 μειωθεί κάτω από 1,7 οι διαδικασίες εξαγω-

γής δυσχεραίνονται εξ αιτίας πήκτωσης. 

 

 1.3.5. 9  Η μέθοδος LSS για τον ανορθοσίτη 

 Η μέθοδος επιτήγματος σόδας ασβεστίου47, όπως ήδη ελέχθη, εφαρμόζεται και 

στον ανορθοσίτη, ως πρώτη ύλη, (Johnson, 1968,  Edlund, 1982 και Peters, 1974).  Λειο-

τριβημένος ανορθοσίτης επιτήκεται με ασβεστίτη (CaCO3), άνυδρο ανθρακικό νάτριο 

(Na2CO3) και με προϊόν που προκύπτει μετά την αποπυριτίωση.  Το μείγμα αυτό, κοκκο-

μετρικού μεγέθους της τάξης των –200 mesh, τροφοδοτείται σε περιστρεφόμενους δίσκους 

συσφαιροποίησης.  Το προϊόν της συσφαιροποίησης, που περιέχει 15% υγρασία, καθόσον 

η διαδικασία αυτή απαιτεί την προσθήκη ύδατος, διοχετεύεται σε καμίνους, θερμοκρασίας 

1200 οC, όπου η αλουμίνα (Al2O3) και το πυριτικό (SiO2) αντιδρούν με το άνυδρο ανθρα-

κικό νάτριο και το άνυδρο ανθρακικό ασβέστιο, ως εξής: 

CaO⋅Al2O3⋅2SiO2 + 3CaCO3 + Na2CO3      →    Na2O⋅Al2O3 + 2(2CaO⋅SiO2) + 4CO2 

και 

                                                           
47 Γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως Lime Soda Sinter-LSS Method 
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Na2O⋅Al2O3⋅3SiO2 + 6CaCO3    →    Na2O⋅Al2O3 + 3 (2CaO⋅SiO2)+ 6CO2 

 

Το επίτηγμα λειοτριβείται στα –60 mesh και εκχυλίζεται για 30 min στους 60 οC, με 2,3 

τόνους διαλύματος εκχύλισης ανά τόνο επιτήγματος.  Περίπου 80% της αλουμίνας που πε-

ριέχεται στον ανορθοσίτη ανακτάται / εξάγεται.  Το διοξείδιο του πυριτίου που είναι πα-

ρόν στο διάλυμα αφαιρείται σε αυτόκλειστα, υπό πίεση 100 psig και θερμοκρασία 175 οC, 

για 2 ώρες.  Το 90% του διοξειδίου του πυριτίου κατακρημνίζεται ως  

2Na2O⋅2Al2O3.3SiO2 ⋅5H2O. Το 6% Al2O3 & 3% Na2O που κατακρημνίζεται μαζί με το 

SiO2, μερικώς ανακτάται μετά από εκπλύσεις με Η2Ο. Το αποπυριτιωμένο διάλυμα ενώνε-

ται με διοξείδιο του άνθρακα στους 90 οC για 12 ώρες, ως εξής: 

Na2O⋅Al2O3 + CO2 + 3H2O    → Al2O3⋅3H2O + Na2CO3 

H Al2O3⋅3H2O φρύττεται στους 1090 οC για την παραγωγή α-αλουμίνας, ως εξής: 

Al2O3⋅ 3H2O → Al2O3 + 3H2O 

 

1.2.5. 10 Μέθοδος της ξηράς θείωσης των αργίλων  

 Στόχος της μεθόδου αυτής είναι η παραγωγή ενώσεων του αργιλίου  που είναι δια-

λυτές στο νερό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, μείγματα αργίλου - θειικού νατρίου, 

γραμμομοριακού λόγου 1 (για  23,3% ανάκτηση αλουμίνας) θειώνονται στους 600 οC. Ερ-

γαστηριακές παρατηρήσεις  (Haas και Khalafalla, 1975), έδειξαν ότι το Na2SO4 έδωσε τις 

υψηλότερες τιμές εξαγωγής του αργιλίου, κατά τη μέθοδο αυτή, απ' ότι τα άλλα κατιόντα, 

όπως για παράδειγμα τα Cs, Mg, Ca, Ba κ.λπ.  Το θειικό νάτριο έχει χαμηλότερο σημείο 

τήξεως και συμβάλλει  προωθώντας τη θείωση της αλουμίνας. Οι Lozos και Hoffman 

(1974) έδειξαν ότι το Αl3+ της αλουμίνας είναι ασθενέστερος δέκτης ηλεκτρονίων (Lewis 

acid) από τα αργιλοπυριτικά. Από αυτό προκύπτει ότι η θείωση λαμβάνει χώρα μέσω μιας 

ενδιάμεσης πυροθειικής φάσης τήξης ως εξής: 
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SO2(g)  +  1/2 O2(g)  +  M2SO4(s)         M2S2O7(l) 

και 

M2S2O7(l)  +  1/3 Al2O3(s)        M2SO4(s)  + 1/3Al2(SO4)3(s) 

[όπου Μ είναι νάτριο ή κάλιο]. 

Το μείγμα των αερίων της θείωσης διέρχεται μέσα από καταλύτη πεντοξειδίου του βανα-

δίου, στους 450 οC πριν από τη διαδικασία αυτήν. Το 90% περίπου του αλουμινίου εξάγε-

ται στο νερό με την προσθήκη 4 moles θειικού νατρίου ανά mole αλουμινίου που περιέχε-

ται στην αργιλική πρώτη ύλη. Η ανάκτηση του αλουμινίου είναι δυνατόν να βελτιωθεί με 

την προσβολή του θειωμένου προϊόντος 1/3Al2(SO4)3 με 0,05Ν – 0,2Ν Η2SO4. Στην περί-

πτωση αυτήν είναι δυνατόν να φθάσει και το 97%. Προβλήματα ανακύπτουν με την δια-

λυτοποίηση των σιδηρούχων προσμίξεων που περιέχει η πρώτη ύλη. Η αφαίρεση των πε-

ριεχομένων στο διάλυμα ιόντων του σιδήρου με τη μέθοδο της SX, επιβαρύνει παραπέρα  

οικονομικά το σύστημα εξαγωγής, καθιστώντας την όλην διαδικασία ασύμφορη. 

 

1.2.5. 11   Μέθοδος χλωρίωσης αργιλούχων πρώτων υλών 

 Η χλωρίωση αργιλούχων πρώτων υλών προσήλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών ερευ-

νητών (de Beauchamp,1969, Kirby et al.,1970, Singleton et al. 1968, Russel et al. 1973, 

Kremidas, 1980 κ.λπ.). Στόχος της μεθόδου αυτής είναι η επίτευξη υψηλής καθαρότητας, 

κατάλληλης για ηλεκτρολυτική εξαγωγή αλουμινίου σε περιβάλλον μονού κελιού ή και 

εντελώς κλειστής λεκάνης  (Μούσουλος, 1976). Ο Cokcen (1983) μελέτησε σχετικά εκτε-

νώς τη χλωρίωση υλών, όπως το υδροξείδιο του αργιλίου [Al(OH)3], το βωξίτη, τις αργί-

λους και τον καολινίτη. Αναγκαία προϋπόθεση για τη διαδικασία της χλωρίωσης είναι η 

πλήρης ξήρανση του εκάστοτε υλικού. Η αφυδάτωση καθίσταται επιτακτική αφ΄ ενός μεν 

επειδή το Cl2 αντιδρά με το Η2Ο για τον σχηματισμό HCl, που δεν αποτελεί ενεργό χλω-

ριωτικό μέσον, αφ΄ ετέρου δε επειδή και το Η2Ο, αλλά και το HCl σχηματίζουν ένυδρο  

AlCl3. O σχηματισμός αυτός προκύπτει από x μόρια Η2Ο που ενώνονται ως AlCl3.xH2O. 

600oC
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Το υλικό αυτό, σε περιβάλλον ηλεκτρολύσεως αποσυντίθεται σε HCl και Al3O3 που και τα 

δυο τους αποτελούν, για την διαδικασία αυτή, ανεπιθύμητες ενώσεις.   

Η θερμοκρασία αφυδάτωσης ορίζεται στους 700 οC  (Alder et al. 1977 και Milne, 

1975), οι δε αντιδράσεις χλωρίωσης έχουν ως εξής:  

Al2O3(s)  +  3CO(g)  +  3Cl2(g)            Al2Cl6(g)  +  3CO2 (g) 

Fe2O3(s)   +   3CO(g)   +   3Cl2(g)         Fe2Cl6(g)  +  3CO2 (g) 

MO2(s)  +  2CO(g)  +  2Cl2(g)            MCl4(g)  +  2CO2 (g) 

Το Μ αντιπροσωπεύει το Si ή το Ti. Είναι δυνατόν επίσης αντί του αερίου μείγματος CO 

και Cl2 να χρησιμοποιηθεί φωσγένιο (COCl2) σε αέρια μορφή, ως ακολούθως:  

Al2O3(s)  +  3COCl2(g)            Al2Cl6(g)  +  3CO2 (g) 

Πειράματα χλωρίωσης βωξίτη με χρήση μείγματος CO + Cl2 και θερμοκρασίες από 

600  έως 800 οC έδειξαν ότι είναι δυνατόν να προκύψει ολοκλήρωση της χλωρίωσης σε 

μία περίπου ώρα  (Milne, 1976). Σε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξε και ο Landsberg 

(1975) με χλωριωτικό μέσο μείγμα  0,4atm CO, 0,4atm Cl2 και 0,2atm Ar. Ο χρόνος που 

απαιτείται για τη χλωρίωση αργιλούχων πρώτων υλών είναι σαφώς μεγαλύτερος (Lands-

berg, 1975). Το χλωριωτικό μέσο των πειραμάτων του με αργίλους ήταν μείγμα CO+ 

Cl2+Ar και μείγμα COCl2+Ar. Ποσοστό της τάξης του 60% της περιεχόμενης στα δείγμα-

τα αργίλου, αντέδρασε στους 900 οC για 8 ώρες, και 80% αντέδρασε στους 1.100 οC για 8 

ώρες, με χλωριωτικό μέσο CO+Cl2+Ar. Ο χρόνος χλωρίωσης μειώθηκε στο μισό όταν 

χρησιμοποιήθηκε ως χλωριωτικό μέσο COCl2+Ar.  

Οι ενεργοβόρες συνθήκες της χλωριωτικής μεθόδου, όπως και η ανεπιθύμητη πα-

ρουσία του FeCl3, που αποτελεί και τον κυρίως ανασταλτικό παράγοντα της ηλεκτρολυτι-

κής διαδικασίας καθιστούν τη μέθοδο αυτήν σχετικά ασύμφορη αν όχι αδύνατη.    
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1.2.5. 12 Μέθοδος Pechiney H+ 

Η μέθοδος Pechiney (1974) αφορά στην εξαγωγή της αλουμίνας που περιέχεται σε 

αργιλοπυριτικές ύλες, όπως αργίλους, αργιλικούς σχίστες, ανθρακοφόρους, βιτουμινιού-

χους και ουρανιοφόρους σχίστες. Η βασική σύσταση των υλών αυτών, σε γενικές γραμμές, 

είναι 40-60% SiO2, 15-35% Al2O3, 1-10% οξείδια του σιδήρου, 0,5-5% οξείδια του καλί-

ου, οξείδια του μαγνησίου, νατρίου και τιτανίου, όπως και CaCO3. Οι βασικές  συνισταμέ-

νες της μεθόδου αυτής είναι αφ'  ενός μεν η επιλεκτική διαλυτοποίηση της αλουμίνας σε 

περιβάλλον πυκνού διαλύματος  H2SO4, αφ΄  ετέρου δε ο αποτελεσματικός καθαρισμός 

της αλουμίνας ως ένυδρο χλωριούχο αργίλιο, το οποίο σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες 

υδρολύεται σε Al2O3. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα ροής, οι βασικές υδρομεταλλουρ-

γικές διεργασίες, σύμφωνα με τους Cohen & Mercier (1976) είναι:   

1. Προετοιμασία του μεταλλεύματος 
2. Εκχύλιση του μεταλλεύματος για τη διαλυτοποίηση της αλουμίνας 
3. Διαχωρισμός των στερεών αδιάλυτων προσμίξεων από το  
 περιέχον την αλουμίνα διάλυμα 
4. Έκπλυση του στερεού υπολείμματος και ανάκτηση των θειικών αλάτων   
5. Κρυστάλλωση της αλουμίνας υπό μορφή θειικού αργιλίου 
6.  Μετατροπή του θειικού αργιλίου σε χλωριούχο αργίλιο 
7. Καθαρισμός με νάτριο 
8. Διαχωρισμός του θειϊκού και υδροχλωρικού οξέων 
9. Θερμική αποσύνθεση του ένυδρου χλωριούχου αργιλίου για την  
 παρασκευή αλουμίνας και την ανάκτηση του υδροχλωρικού οξέος. 
 

Εργαστηριακά πειράματα με ανθρακοφόρους σχίστες έδειξαν ότι είναι απολύτως 

αναγκαία η απομάκρυνση του περιεχομένου άνθρακα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δια-

δικασίας έψησης του μεταλλεύματος πριν την προσβολή του με H2SO4. Η παρουσία του 

άνθρακα δημιουργεί αφ' ενός μεν προβλήματα αναγωγής του H2SO4 σε SO2 , αφ' ετέρου δε 

προκαλεί ανεπιθύμητο αφρό κατά τη διαδικασία της εκχύλισης. Η έψηση, που δεν έχει α-

νάγκη προσθήκης καύσιμης ύλης εξ αιτίας της παρουσίας του περιεχόμενου άνθρακα, επι-

τρέπει την οξείδωση του σιδήρου από Fe2O3 σε Fe3O4.  Φυσικά μια τέτοια διαδικασία δεν 
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νοείται για καολινούχες αργίλους από τη στιγμή που απουσιάζει ο άνθρακας από την πρώ-

τη ύλη. 

Η αποδέσμευση της αλουμίνας των σχιστών και αργίλων γίνεται με τον ίδιο τρόπο, 

δηλαδή με κατ' ευθείαν προσβολή τους με θειικό οξύ. Η επιλογή του H2SO4 γίνεται λόγω 

του χαμηλού του κόστους και της ευχερούς χρήσης του. Η σχετικώς μικρή πτητικότητα 

του H2SO4 επιτρέπει την χρησιμοποίησή του σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις και θερ-

μοκρασίες (Μούσουλος, 1976). Η συνήθης συγκέντρωση του οξέος είναι περίπου 50%, η 

δε θερμοκρασία εκχύλισης 130 οC. Η τροφοδοσία του μεταλλεύματος και του οξέος γίνε-

ται σε αντιδραστήρες συνεχούς ανάδευσης, συνδεδεμένους μεταξύ τους. Η διαλυτοποίηση 

της περιεχόμενης στο μετάλλευμα αλουμίνας ξεπερνά το 95%. Στη συνέχεια ακολουθεί 

διαχωρισμός του κορεσμένου διαλύματος από τα αδιάλυτα στερεά υπόλοιπα με διήθηση, 

και ανάκτηση του H2SO4 μέσω έκπλυσης και κατεργασίας του αδιάλυτου υπολείμματος. 

Το πλούσιο σε αλουμίνα έγκυο διάλυμα ψύχεται στους 75-80 οC και περνάει σε μονάδες 

κρυστάλλωσης συνεχούς τροφοδοσίας στους 40 οC. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτει 

κρυσταλλικό θειικό αργίλιο και διαχωρίζεται από το διάλυμα με διήθηση. Επειδή δε δεν 

είναι αρκετά καθαρό για να δώσει υψηλής καθαρότητας αλουμίνα, η μέθοδος Pechiney H+ 

προχωρεί σε μετατροπή του θειικού αργιλίου σε χλωριούχο αργίλιο. Ένας άλλος λόγος για 

τη μετατροπή αυτή είναι ότι το θειικό αργίλιο αποσυντίθεται  σε υψηλές θερμοκρασίες με 

αποτέλεσμα το προκύπτον SO2 να μετατρέπεται σε H2SO4. Η μετατροπή του αργιλίου από 

θειικό σε χλωριούχο γίνεται με τη διαλυτοποίηση των κρυστάλλων του σε διάλυμα ΗCl 

και τον κορεσμό του με αέριο HCl. Το αλουμίνιο διαχωρίζεται με την μορφή κρυστάλλων 

χλωριούχου αργιλίου (AlCl3.6H2O ) στους 65 οC, ενώ όλες οι ανεπιθύμητες προσμίξεις 

παραμένουν στο διάλυμα. Το AlCl3. 6H2O  υφίσταται έκπλυση HCl σε φίλτρο και στη συ-

νέχεια, με πυρο-υδρόλυση δύο σταδίων  (α. στους 250 οC και  β. στους 700-1200 οC) κα-

θίσταται δυνατή η πρόσληψη αλουμίνας άριστης ποιότητας. Τα HCl και H2SO4 ανακτώ-
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νται πλήρως κατά τη διάρκεια των επί μέρους διαδικασιών της μεθόδου αυτής. Ο παρακά-

τω Πίνακας 1-6, δίνει τα συγκριτικά στοιχεία καθαρότητας της αλουμίνας η οποία 

 

Πίνακας 1-6.  Συγκριτικά στοιχεία παρουσίας ξένων ουσιών στην αλουμίνα που παράγε-
ται μέσω της μεθόδου Bayer και της μεθόδου Pechiney H+, κατά τους Cohen και Mercier 
(1976). 
 

Ενώσεις / Στοιχεία 
[παρόντα στο τελικό προϊόν] 

Al2O3 Μεθόδου Bayer Al2O3 Μεθόδου Pechiney H+ 

Na2O 4.000-7.000 ppm <100 ppm 
CaO 300-500 ppm 150-200 ppm 
Si 60-100 ppm 60 ppm 
Fe 100-250 ppm <50 ppm 
Ti 15-25 ppm 20-25 ppm 
Zn 30-100 ppm <5 ppm 
V 5-10 ppm <5 ppm 
 

προκύπτει με τη μέθοδο Bayer και την μέθοδο Pechiney H+. Η συνολική κατανάλωση ε-

νέργειας της μεθόδου αυτής είναι σαφώς υψηλότερη της μεθόδου Bayer αλλά  χαμηλότερη 

όλων των άλλων εναλλακτικών μεθόδων εξαγωγής αλουμίνας, όπως  φαίνεται από τον πα-

ρακάτω Πίνακα 1-7. 

 
Πίνακας 1-7.  Συγκριτικά στοιχεία συνολικής κατανάλωσης ενέργειας διαφόρων μεθό-
δων παραγωγής αλουμίνας, κατά τους Cohen και Mercier (1976). 

 
Μέθοδος Κατανάλωση Ενέργειας 

[σε Thermies ανά τόνο Al2O3] 
 

Μέθοδος Bayer στον Βωξίτη 3.000-5.500 
Μέθοδος Pechiney H+ σε αργίλους και σχι-
στόλιθους 

6.500-9.500 

Μέθοδος HNO3 στον καολινίτη 11.500-12.000 
Μέθοδος HCl στον καολινίτη 12.000-12.500 
Μέθοδος H2SO4 στον καολινίτη 10.000-11.000 
Μέθοδος Σόδας-Ασβεστίου στον νεφελίνη ή 
τον ανορθοσίτη 

12.000-14.000 
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1.2. 6  Λεπτομερής επισκόπηση των όξινων μεθόδων  με τη χρήση του υδρο-
χλωρικού, θειικού και νιτρικού οξέων  

 
Η λεπτομερέστερη επισκόπηση των όξινων μεθόδων, δηλ. των υδροχλωρικού, θει-

ϊκού και νιτρικού οξέων μελετάται στις παρακάτω σελίδες. 

1.2.6. 1 Μέθοδος υδροχλωρικού οξέος για την εξαγωγή Al2O3  από αργίλους 

Η εξαγωγή αλουμίνας από αργίλους με τη μέθοδο του HCl, προσέλκυσε το ενδια-

φέρον των ερευνητών από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Οι μελέτες όμως έγιναν 

πλέον επισταμένες από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Οι Peters et al. (1962) περιγρά-

φουν τις εκτιμήσεις του προγράμματος μελέτης πέντε διαφορετικών μεθόδων εξαγωγής 

αλουμίνας από αργίλους-καολινίτες.  Οι μέθοδοι διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως στον τρό-

πο απομάκρυνσης του FeCl3 από το διάλυμα.  Το πειραματικό έργο του Eisele et al. 

(1976), που αφορά στη χρήση αμινών για την απομάκρυνση του σιδήρου από διαλύματα 

που περιέχουν χλωριούχο αργίλιο, δεσπόζει πλέον ως η "κατ’ εξοχήν"  μέθοδος. Τα κυρίως 

στάδια της διαδικασίας εξαγωγής μεταλλουργικής Al2O3 κατάλληλης για την αναγωγική 

ανάκτηση με HCl έχουν ως εξής: 

1.2.6.1. 1  Φρύξη του προς εκχύλιση υλικού 

Το οξείδιο του αργιλίου είναι παρόν στους καολινίτες υπό μορφήν ένυδρων αργι-

λοπυριτικών ενώσεων του τύπου Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O. Για να καταστεί δυνατή η διαλυτο-

ποίηση του Al2O3, σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, είναι απαραίτητη η αφυ-

δάτωσή του. Όπως είναι εμφανές από τα διαγράμματα της διαφορικής θερμοανάλυσης, 

στους 700 οC έως 800 oC ο καολινίτης έχει απωλέσει όλο το νερό που περιέχει.  Η θερμο-

κρασία των 700 οC έως 800 oC αποτελεί τη θερμοκρασία της φρύξης του προς διαλυτοποί-

ηση υλικού. Οι θερμοκρασίες αυτές  είναι σαφώς χαμηλότερες εκείνων, κατά τις οποίες ο 
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αφυδροξυλιωμένος καολινίτης  μετατρέπεται σε μουλίτη (980-995 οC), ο οποίος είναι σχε-

δόν αδιάλυτος στα αραιά οξέα. 

Η διαδικασία αφυδάτωσης η οποία συντελείται στους 700 oC έως 800 oC με φρύξη 

σε κλιβάνους, απομακρύνει την περιεχόμενη υγρασία αλλά και το ενωμένο νερό, ως εξής: 

Al2O3⋅2SiO2⋅2H2Ο 
ΔΗ
→  (Αl2O3⋅2SiO2) + 2H2O .  O απαιτούμενος χρόνος παραμονής 

του καολινίτη στους κλιβάνους φρύξης, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης αφαίρεση 

του ύδατος, εξαρτάται από το μέγεθος των κόκκων και την ταχύτητα μεταφοράς θερμο-

κρασίας στο σύνολο του υλικού.  Συνήθως απαιτούνται 1-2 ώρες για την πλήρη φρύξη των 

περισσοτέρων αργίλων και καολινών.  Στη βιομηχανία  η κατανάλωση ενέργειας είναι της 

τάξης των 5,5Χ106 Βtu/τόνο Al2O3 και αφορά σε κλιβάνους καύσης υδρογονανθράκων 

(κυρίως πετρελαίου).  Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, υγραερίου ή ακόμα και άνθρακα είναι 

δυνατόν να γίνει, βεβαίως με τις αντίστοιχες οικονομικές επιπτώσεις. Πρόσφατα, ερευνη-

τές μελετούν την πιθανότητα φρύξης αργίλων σε ρευστοποιημένο στρώμα (γνωστό και ως 

fluid bed).  Η μέθοδος αυτή υπερέχει εκείνων που προαναφέρθηκαν καθ’ όσον: 

1.  Μειώνει την κατανάλωση της θερμικής ενέργειας στο 1,5Χ106 Btu/τόνο Al2O3.
 2.  Αυξάνει το ποσοστό της αλουμίνας που διαλυτοποιείται, εξ αιτίας της καλύτερα 
ελεγχόμενης και πληρέστερης φρύξης της αργίλου στους κλιβάνους.   
 3.  Μειώνει το χρόνο παραμονής του υλικού στους κλιβάνους και ως εκ τούτου το 
κόστος παραγωγής.   

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ένα από τα ζητήματα που γεννώνται στην περίπτωση 

χρήσης ρευστοποιημένου στρώματος φρύξης για τις αργίλους / καολινίτες είναι εκείνο της 

διαχείρισης των λεπτομερών στελεχών του φρυττόμενου υλικού.  Ερευνητές όπως ο 

Bengston (1989), θέτουν υπό αμφισβήτηση την πλήρη φρύξη των λεπτομερών στελεχών 

στο ρευστοποιημένο στρώμα, είναι όμως δυνατή η ταξινόμηση των λεπτομερών στελεχών, 

με μικρή επιβάρυνση του κυκλώματος φρύξης. 
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1.2.6.1. 2 Η διαδικασία της εκχύλισης 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φρύξης, το μετάλλευμα ψύχεται και διοχε-

τεύεται στο κύκλωμα εκχύλισης / διαλυτοποίησης.  Το σύνηθες μέγεθος των κόκκων είναι 

της τάξης των –20 mesh.  H διαλυτοποίηση διενεργείται σε σειρά κάδων επενδεδυμένων 

με πλαστική ύλη, στους 90 οC και ατμοσφαιρική πίεση.  Το 90% της περιεχομένης στο με-

τάλλευμα αλουμίνας διαλυτοποιείται με 20% HCl και σε διάστημα 2 ωρών. Η χημική εξί-

σωση της αντιδράσεως είναι:  (Al2O3+2SiO2) + 6HCl → 2AlCl3   +   2SiO2  + 3H2O. 

Το διάλυμα που προκύπτει από την προσβολή του αφυδατωμένου καολινίτη με υδροχλω-

ρικό οξύ περιέχει αφ’ ενός μεν χλωριούχο αργίλιο (AlCl3) αφ’ ετέρου δε χλωριούχο σίδηρο 

(FeCl3).  Το αδιάλυτο υπόλοιπο διαχωρίζεται από το διάλυμα με τη διήθηση, το δε διήθη-

μα συμπυκνώνεται στους εξατμιστές (evaporators) και περνάει στη διαδικασία απομά-

κρυνσης του σιδήρου.   

1.2.6.1. 3   Απομάκρυνση των σιδηρούχων προσμείξεων 

Οι μέχρι τώρα προταθείσες παραλλαγές της μεθόδου εξαγωγής αλουμίνας από αρ-

γίλους με HCl διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως στον τρόπο απομάκρυνσης του χλωριούχου 

σιδήρου από το διάλυμα, σύμφωνα με τον Peters (1962).  Όσον αφορά στην απομάκρυνση 

του FeCl3 έχουν προταθεί οι ακόλουθοι τρόποι: 

1.2.6.1. 3α   Μέθοδος ισοπροπυλικού αιθέρα 

Το συμπυκνωμένο διάλυμα, που περιέχει χλωριούχο αργίλιο και σίδηρο, διοχετεύ-

εται σε αντίρρευμα48 ισοπροπυλικού αιθέρα49.  Σύμφωνα με τον Christiensen (1943) κατά 

την αντιρροή σχηματίζεται σύμπλοκο που περιέχει χλωριούχο σίδηρο, νερό, υδροχλώριο 

και ισοπροπυλικό αιθέρα που είναι δυνατόν να διατυπωθεί ως εξής:  [FeCl3 ⋅ HCl ⋅10 
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⋅3H2O] ⋅ x[(CH3)4 C2H2O]. Κατάλοιπα ισοπροπυλικού αιθέρα στο καθαρό, πλέον από το 

χλωριούχο σίδηρο, διάλυμα αφαιρούνται με τον βρασμό μέσω διοχέτευσης ατμού.  Οι υ-

δρατμοί, προϊόν του βρασμού, συμπυκνώνονται και ο αιθέρας απομονώνεται για να χρη-

σιμοποιηθεί ξανά ως προϊόν ανακύκλωσης. 

1.2.6.1. 3β   Μέθοδος καθίζησης με διαβίβαση αέριου HCl  

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή στο συμπυκνωμένο διάλυμα διοχετεύεται αέριο υδρο-

χλώριο. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η κατακρήμνιση του ένυδρου χλωριδίου 

του αργιλίου, το οποίο και καθιζάνει, ενώ ο σίδηρος παραμένει ως έχει στο διάλυμα.  Α-

κολουθούν φυγοκεντρική διήθηση, για την απομόνωση του ιζήματος, έκπλυση και φρύξη 

για την παραγωγή αλουμίνας.  Παραλλαγή της μεθόδου αυτής αποτελεί η παραπέρα δια-

λυτοποίηση του ιζήματος σε νερό, πριν τη φρύξη, και η υποβολή του διαλύματος στη δια-

δικασία της προηγουμένης μεθόδου, δηλ. του ισοπροπυλικού αιθέρα. Αυτό γίνεται μόνο 

στις περιπτώσεις που τα ποσοστά του σιδήρου στο ίζημα ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια και 

επιβαρύνει οικονομικά την εξαγωγική διαδικασία. 

1.2.6.1. 3γ    Μέθοδος καυστικού καθαρισμού 

Με τη μέθοδο αυτή, το προϊόν της εκχύλισης, δηλ. της προσβολής του καολινίτη 

με HCl, και το οποίο είναι διάλυμα που αποτελείται από χλωριούχο αργίλιο και σίδηρο, 

συμπυκνώνεται στους εξατμιστές και καθιζάνει.  Τα χλωρίδια φρύττονται στους    540 οC 

για την παραγωγή διαλυτής αλουμίνας.  Η αλουμίνα αυτή προσβάλλεται με διάλυμα 

ΝaΟΗ σε αντιδραστήρες χώνευσης, στους 95 οC και ατμοσφαιρική πίεση.  Ο χρόνος πλή-

ρους διαλυτοποίησης της αλουμίνας είναι λιγότερος από 30 λεπτά, ενώ ο σίδηρος και άλ-

λες προσμείξεις παραμένουν ως στερεό υπόλοιπο.  Η αντίδραση είναι: Al2O3  + 2NaOH  →  

                                                                                                                                                                              
48 Γνωστό στην ευρύτερη μεταλλουργική βιβλιογραφία ως countercurrent feeding. 
49 Επίσης δυνατή είναι και η χρήση κανονικό-προπυλο ισοπροπυλικού αιθέρα CH3CH2CH2OCH(CH3)2 
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2NaAlO2  + H2O. Ακολουθεί διαχωρισμός των αδιάλυτων στερεών υπολοίπων από το διά-

λυμα, το οποίο ψύχεται και διοχετεύεται σε συμπυκνωτές καθίζησης του Al2O3⋅3H2O, ό-

που έχουμε: 2NaAlO2 + 4H2O → Al2O3⋅3H2O +   2NaΟΗ. Η υπορροή των συμπυκνωτών, 

δηλ. το Al2O3⋅3H2O, διηθείται και τροφοδοτείται σε περιστρεφόμενους κλιβάνους φρύξης 

στους 1100 οC για την παραγωγή αλουμίνας, ως εξής:  Al2O3⋅3H2O → Al2O+3H2O. 

1.2.6.1. 3δ   Μέθοδος καθαρισμού επιτήγματος Νa2CO3 

Η διαδικασία αυτή αφορά στην επίτηξη50 των στερεών προϊόντων της ακατέργα-

στης αλουμίνας, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη μέθοδο, με ασβεστίτη και άνυδρο 

ανθρακικό νάτριο51.  Η επίτηξη λαμβάνει χώρα σε κλιβάνους που λειτουργούν στους 1070 

οC.  Η αλουμίνα μετατρέπεται σε διαλυτό αργιλικό νάτριο, ενώ ο σίδηρος παραμένει ως 

αδιάλυτο οξείδιο: Al2O3   +   Na2CO3   →   2NaAlO2   +   CO2. Το προϊόν της επίτηξης 

εκχυλίζεται για 30 λεπτά στους 95 οC και ακολουθεί διήθηση για τον διαχωρισμό του δια-

λύματος από τα αδιάλυτα στερεά υπόλοιπα.  Η αλουμίνα που περιέχεται στο διάλυμα κα-

τακρημνίζεται ως ίζημα με CO2 ως εξής:  2NaAlO2 +CO2 +3H2O → Al2O3⋅3H2O + 

Na2CO3. Ακολουθεί συμπύκνωση και απομόνωση του Al2O3⋅3H2O από το Νa2CO3  μέσω  

των  φίλτρων. Ο πλακούς του διηθητήρα, δηλ. το Al2O3⋅3H2O, μετατρέπεται σε αλουμίνα, 

Al2O3, σε κλιβάνους φρύξης των 1100 οC.  

1.2.6.1. 3ε    Άλλες μέθοδοι 

 Οι κύριες μέθοδοι απομάκρυνσης των σιδηρούχων και τιτανιούχων στελεχών από 

το διάλυμα είναι η χρήση οργανικού διαλύτη (SX)52 και η χλωριωτική. Η πρώτη λαμβά-

                                                           
50 Κοινώς sintering. 
51 Γνωστό επίσης ως soda ash. 
52 Επίσης γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως solvent extraction process, σύντμ. (SX). 
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νει χώρα μετά την προσβολή της αργιλούχου πρώτης ύλης με οξέα, ενώ η δεύτερη πριν 

από αυτήν.  

1.  Απομάκρυνση του σιδήρου δι’ οργανικού διαλύτη (SX) 

Oι διαδικασίες απομάκρυνσης των σιδηρούχων προσμείξεων από το διάλυμα 

(προϊόν της εκχύλισης) λαμβάνουν χώρα πριν την κρυστάλλωση της αλουμίνας.  Ως 

πρώτο στάδιο της διαδικασίας αυτής είναι η ποσοτική οξείδωση του περιεχομένου σιδή-

ρου στην τρισθενή του μορφή.  Αυτό στη βιομηχανική πρακτική επιτυγχάνεται με την ει-

σαγωγή αερίου χλωρίου, το οποίο ταχύτατα οξειδώνει τον δισθενή σίδηρο σύμφωνα με 

την αντίδραση:  Fe++  +  1/2 Cl2   →   Fe+++  +  Cl- . Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η τροφοδοσία του χλωρίου ελέγχεται με αυτόματες μετρήσεις του δυναμι-

κού οξειδώσεως, καθ’ όσον δεν συνιστάται η παρουσία περίσσειας χλωρίου, σύμφωνα με 

τον Bengtson (1979).  Ένα ακόμα πλεονέκτημα της χρήσης του χλωρίου ως οξειδωτικού 

μέσου είναι η μετατροπή του σε χλωρίδιο, αναπληρώνοντας έτσι τις απώλειες κατά τη 

διάρκεια της εξαγωγικής διαδικασίας. Ο Eisele (1976) πρότεινε τη χρήση υδροχλωρικών 

αμινών, διαλυμένων σε οργανικό διαλύτη, για την εξαγωγή του σιδήρου από το διάλυμα.  

Οι προτεινόμενες αντιδράσεις έχουν ως εξής:  Για τον σχηματισμό του ανιονικού χλωρο-

συμπλόκου: 

Για την εξαγωγή: 

 

          υδατική φάση       οργανική φάση                              οργανική φάση                 υδατική  

Η εξίσωση απελευθέρωσης του FeCl3 είναι: 

 

        οργανική φάση                                      οργανική φάση          υδατική φάση 

 

ClFeClCl Fe 43
−− ⎯→⎯+  

ClCl FeH N RR'ClH N R R'Cl Fe 4224

−−+−+− +⎯→⎯+  

Cl FeClRNHRCl FeRNHR 342
+′⎯⎯ →⎯′ −+−+

2

2 OH
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Από το σημείο αυτό και πέρα προκύπτει ζήτημα διαχείρισης της υδατικής φάσης προκει-

μένου να ανακτηθεί το HCl. Οι Bengtson (1979) και Eisele (1976) πρότειναν τη συμπύ-

κνωση του FeCl3 έως 50% μέσω εξατμίσεως και στη συνέχεια το ψεκασμό του σε κόκ-

κους οξειδίου του σιδήρου και φρύξη στους 800 οC.  Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες ο 

χλωριούχος σίδηρος αποσυντίθεται ως εξής:                        

 

διάλυμα                                                                   στερεά φάση      αέρια φάση          ατμός 

Η μεν αέρια φάση με τους ατμούς οδηγείται στο σύστημα ανάκτησης του οξέος, η δε 

στερεά στο χώρο εναπόθεσης των στείρων στελεχών. Ο Marburg (1930) είχε προτείνει 

την παραπέρα ανάμειξη του FeCl3 στην υγρά φάση της εξαγωγής με αμίνες, με φρυγμένη 

άργιλο, ως εξής: 

Al2O3⋅2SiO2   +   2FeCl3   →   Fe2O3   +   2SiO2   +   2AlCl3 

  φρύγμα                             διάλυμα                            στείρα   προϊόντα                  διάλυμα 

Το Fe2O3 καθιζάνει στην επιφάνεια και στους πόρους του αδιάλυτου στελέχους των κόκ-

κων της αργίλου.  Το προϊόν που προκύπτει διηθείται εύκολα και εναποτίθεται με τα 

στείρα προϊόντα. Οι Kremidas (1975), Eisele (1976), (1980), Sorenson et al (1981), ερ-

γαζόμενοι ανεξάρτητα, πρότειναν τη χρήση τριτοταγών αμινών της μορφής  R3Ν.  Οι α-

μίνες αντιδρούν με οργανικά και ανόργανα οξέα για τον σχηματισμό αλάτων, διαλυτών 

στην οργανική φάση, ως εξής: 

 

              οργανική φάση          ένυδρος φάση                οργανική φάση 

Τα ανιόντα των αλάτων των αμινών, σε αντιδράσεις ανταλλαγής ιόντων, δρουν με άλλα 

ανιόντα, σύμφωνα με την ακόλουθη γενικευμένη αντίδραση: 

[R3NHA]   +   [B -]   →   [R3NHB]   +   [A-] 
       οργανική φάση              υδατική φάση               οργανική φάση      υδατική φάση 

↑↑++⎯⎯→⎯++ ΔΗ
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
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όπου Α- και Β- εκπροσωπούν είδη ανιόντων.  Η έκταση / ένταση μεταφοράς του Β- στην 

οργανική φάση μέσω της αντίδρασης ιονοανταλλαγής με το Α- του άλατος της αμίνης, ε-

ξαρτάται από τη σχετική χημική συγγένεια των ανιόντων αυτών με την αμίνη.  Δεν έχει ως 

εκ τούτου καμία σχέση με τη διαλυτότητα του Β- στην οργανική φάση. Ο Flood (1971) 

αναφέρεται στη δυνατότητα εξαγωγής του σιδήρου από διαλύματα νιτρικού, θειικού και 

υδροχλωρικού οξέος με τη μέθοδο της ιονοανταλλαγής χρησιμοποιώντας μείγμα δι(2-

αιθυλοεξυλο)όξινου φωσφορικού (DEHHP) και τριβουτυλοφωσφορικού (ΤΒΡ)53 ή πρωτο-

ταγούς αμίνης.  Η σχετική επιτυχία της μεθόδου του Flood συνίσταται στην ταυτόχρονη 

μείωση των ποσοστών του CaO & MgO στο διάλυμα.  Ο παρακάτω Πίν.1-8 συνοψίζει τα 

αποτελέσματα των περιορισμένων σε έκταση πειραμάτων του: 

Πίνακας 1-8. Σύγκριση αποτελεσμάτων απομάκρυνσης του σιδήρου με 
DEHHP, DEHHP+TBP και DEHHP+Αμίνη, κατά Flood (1971). 

 

Οξείδιο % στο 
διάλυμα 

DEHHP DEHHP 
+ΤΒP 

DEHHP 
+Αμίνη 

% στο 
διάλυμα 

DEHHP DEHHP 
+ΤΒP 

ΔΕΙΓΜΑ #1 ΔΕΙΓΜΑ #2 

 Al2O3 98,93 99,66 99,71 99,67 97,20 98,34 98,52 

Fe2O3 0,720 0,004 0,003 0,003 1,083 0,013 0,007 

CαΟ 0,087 0,07 0,036 0,040 0,118 0,078 0,031 

MgO 0,037 0,03 0,026 0,023 0,213 0,158 0,065 

P2O5 0,075 0,077 0,073 0,094 0,006 0,00 0,003 

 

Oι Marcus και Kertes (1969) μελέτησαν τη συμπεριφορά εξαγωγής του τρισθε-

νούς σιδήρου με διάφορους οργανικούς διαλύτες, όπως διαιθυλοαιθέρα, μεθυλο-

ισοβουτυλο-κετόνη, δι-κανονική-προπυλοκετόνη, κανονικό οξικό βουτυλεστέρα, οξικό 

ισοαμυλο-εστέρα  και χλωρο-διαιθυλοεθέρα.  Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που έ-

                                                           
53 di (2-ethyl-hexyl) hydrogen phosphate & tributyl phosphate 
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γιναν σε όξινο περιβάλλον, αρχικής συγκέντρωσης  HCl από 2 έως 10 Μ, δίδονται στην 

Εικ.1-8. Οι Muhl et al. (1980) πρότειναν τη χρήση αλειφατικών μονοκαρβοξυλικών οξέ-

ων για την απομάκρυνση του Fe+++ από χλωριούχα διαλύματα.  Η εξίσωση της φόρτωσης 

του σιδήρου στην οργανική φάση έχει ως εξής: 

 

 

όπου (υ) και (ο) είναι, αντίστοιχα, η υδατική και οργανική φάση.  Η φόρτωση αυτή, η 

οποία αφορά σε ανταλλαγή κατιόντων, ελέγχεται από το pH και επηρεάζεται από τη σύν-

θεση της ένυδρης φάσης σε περιβάλλον σχηματισμού συμπλόκων και υδρόλυσης.  Το 

πειραματικό έργο των Muhl et al. (1974), (1975) & (1980) συμπεριέλαβε, όπως και το  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1- 8.  Απομάκρυνση τρισθενούς σιδήρου από διάλυμα HCl με 1) διεθυλοαι-
θέρα, 2) μεθυλο-ισοβουτυλο-κετόνη, 3) δι-κανονική-προπυλοκε-τόνη, 4) δι-
κανονική-προπυλοκετόνη, 5) ισοαμυλοεστέρα  &  6) β,β΄χλωρο-διαιθυλοαιθέρα, 
(κατά Marcus και Kertes 1969). 
 

 

Αρχική συγκέντρωση HCl
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έργο των Tanaka et al. (1970), μελέτες σε συνθετικά διαλύματα, καθώς και σε διαλύματα 

που προέκυψαν από διαλυτοποίηση καολινίτη. Εκτός της χρήσης αλειφατικών μονοκαρ-

βοξυλικών οξέων οι ίδιοι ερευνητές πειραματίστηκαν με τριβουτυλοφωσφορικό (ΤΒΡ)και 

αμίνες μεγάλου μοριακού βάρους.  Σχετικά καλά αποτελέσματα έδωσε το ΤΒΡ, το οποίο 

συμπλέκει τον σίδηρο ως HFeCl4: 

 

 

2.  Μέθοδος χλωριωτικής αφαίρεσης σιδηρούχων και τιτανιούχων προσμείξεων 
 

Η μέθοδος αυτή αφορά στην αφαίρεση μεγάλου μέρους του περιεχομένου στον 

καολινίτη σιδήρου και τιτανίου, με χλωριωτική  φρύξη (Smith et al. 1976). Στο εργαστή-

ριο, δείγματα καολινίτη προετοιμάσθηκαν για τη διαδικασία αυτή, αφού πρώτα το μέγεθος 

των κόκκων προσαρμόστηκε έτσι που να είναι 99%-200 mesh.  Δείγματα των 10g έκαστο, 

τοποθετήθηκαν σε κεραμικούς υποδοχείς για να υποβληθούν στη διαδικασία της φρύξης / 

χλωρίωσης σε κυλινδρική κάμινο / κλίβανο.  Η κάμινος υποβλήθηκε σε προετοιμασία α-

πόπλυσης ή flushing με αέριο άζωτο αφού πρώτα πυρώθηκε στους 800 οC.  Η παροχή του 

αερίου αζώτου ήταν της τάξης των 70 έως 75 cm3/min, για 5 έως 10 min. Τα δείγματα του 

καολινίτη, τοποθετημένα στους αβαθείς κεραμικούς υποδοχείς, υποβλήθηκαν στη διαδι-

κασία χλωρίωσης.  Η χλωριωτική ατμόσφαιρα συνίσταται από  1 μέρος αερίου χλωρίου 

και 2 μέρη μονοξειδίου του άνθρακα.  Η εκροή του CO ήταν 25 cm3/min, για διάστημα 

150 min. Η διαχείριση των ατμών γίνεται σε σειρά συμπυκνωτών, από τη στιγμή που ο σί-

δηρος και το τιτάνιο σχηματίζουν χλωρίδια κατά τη διάρκεια της φρύξης.  Οι συμπυκνω-

τές λειτουργούν σε θερμοκρασίες 90  και –30 oC προκειμένου να καταστεί εφικτή η αφαί-

ρεση των μεταχλωριδίων.  Στον πρώτο συμπυκνωτή γίνεται η κατακρήμνιση του FeCl3 και 

του AlCl3, ενώ στον δεύτερο (-30 οC) η συμπύκνωση του χλωριούχου νατρίου.  Ακολουθεί 

)o(4            (o)  ) υ(4 ) (υ 2TBP) . (HFeCl   2TBP    
-

FeClH ⎯→←++
+  
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επιλεκτικός διαχωρισμός του σιδήρου, ο δε σχεδόν ελεύθερος από Fe και Ti καολινίτης 

υποβάλλεται στη διαδικασία προσβολής με HCl για την εξαγωγή Al2O3.  

1.2.6.1. 4   Φρύξη / αποσύνθεση του χλωριούχου αργιλίου 

  Το ένυδρο χλωριούχο αργίλιο αποσυντίθεται σε περιστρεφόμενους κλιβάνους που πυ-

ρακτώνονται με φυσικό αέριο κυρίως για οικονομικούς λόγους.  Η θερμοκρασία φρύξης είναι 

περίπου 1100 οC, για 90 min.  Το θερμοκρασιακό φάσμα από 925 οC έως 1150 οC είναι το ι-

δανικό για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.  Η φρύξη σε θερμοκρασίες κοντά στους 1150 

οC καθιστά ευχερέστερη την κοκκομετρική διαχείριση του υλικού, σύμφωνα με τον Laist 

(1960), ενώ θερμοκρασίες πάνω από τους 815 οC ελαχιστοποιούν την υπολειμματική παρου-

σία του χλωρίου στην αλουμίνα.  Η εξίσωση του σχηματισμού αλουμίνας που προκύπτει από 

την φρυκτική αποσύνθεση του χλωριούχου αργιλίου είναι: 2[AlCl3⋅6H2O] → Al2O3 +6HCl 

+ 9H2O. Το προϊόν Al2O3 διοχετεύεται σε περιστρεφόμενο σύστημα ψύξης και αποθηκεύεται.  

Οι ατμοί του οξέος των κλιβάνων φρύξης διοχετεύονται στο σύστημα ανάκτησης του οξέος.  

Οι απώλειες κατά τη διαδικασία φρύξης –εξ αιτίας σχηματισμού λεπτόκοκκης σκόνης Al2O3 - 

είναι της τάξης του 1% .  

1.2.6.1. 5   Σύστημα ανάκτησης του οξέος  

Οι ατμοί που προέρχονται από το κύκλωμα αποσύνθεσης/φρύξης και το κύκλωμα  ξήρανσης  

των  στερεών  κατάλοιπων  συνδυάζονται με αραιό διάλυμα οξέος και νερό ανακύκλωσης.  

Το όξινο διάλυμα απορροφήσεως συνδυάζεται με αραιό οξύ προερχόμενο από το κύκλωμα 

κρυσταλλώσεως για να δώσει 34% οξύ για την παραπέρα χρήση στο κύκλωμα διαλυτοποίη-

σης.  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί η οικονομική αναγκαιότητα μερικής φρύξης 

των στερεών υπολειμμάτων πριν την εναπόθεσή τους στους χώρους απόρριψης.  O Frank et 

al. (1962) υπολογίζουν απώλειες οξέος της τάξης των 200 τόνων HCl τουλάχιστον σε περί-
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πτωση μη ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αδιάλυτων υπολειμμάτων.  Το ερευνητικό 

έργο των Peters et al. (1962) έδειξε ότι το λειτουργικό κόστος για την εξαγωγή αλουμίνας με 

τη χρήση του HCl είναι της τάξης των $65-80 ανά τόνο Al2O3, όταν η αφαίρεση του σιδήρου 

από το διάλυμα γίνεται με ισοπροπυλικό αιθέρα54. Η Εικ.1-9 παριστάνει τα οικονομικά συ-

γκριτικά αποτελέσματα  πέντε διαφορετικών μεθόδων  εξαγωγής αλουμίνας με τη μέθοδο του 

HCl οξέος. Μελέτες των Bengtson (1979) και Kaiser Engineers (1979) επιβεβαίωσαν το γεγο-

νός, ότι η μέθοδος υδροχλωρικού οξέος αποτελεί την καλύτερη τεχνολογικά μέθοδο, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι περαιτέρω βελτιώσεις της μεθόδου αυτής δεν θα πρέπει να διερευνη-

θούν.            

 Ένας σχετικά σημαντικός τομέας βελτίωσης είναι η θερμική αποσύνθεση του εξαένυ-

δρου χλωριούχου αργιλίου (AlCl3⋅6H2O) για την παραγωγή Al2O3.  Η θερμοκρασία της θερ-

μικής αποσύνθεσης είναι περίπου 1100 οC, οι δε απώλειες υπό μορφή σκόνης Al2O3 της τάξης 

του 10%. Η εργασία των Bremmer et al. (1984) επικεντρώθηκε στη διαλυτοποίηση αφυδρο-

ξυλιομένου καολινίτη σε διάλυμα AlCl3.   Ακολουθώντας τις μελέτες των Mellor (1940) και 

Brenil (1965), προέβησαν σε εργαστηριακές μελέτες οι οποίες επιβεβαίωσαν την προοπτική 

της μεθόδου αυτής.  Ο Mellor (1940) μελέτησε κατά κύριο λόγο τη διαλυτοποίηση του  

Al(OH)3 και Al2O3 σε διαλύματα AlCl3, ενώ ο Βrenil (1965) καθόρισε τη σύνθεση ορισμένων 

βασικών κρυσταλλικών χλωριδίων του αργιλίου με διαδικασίες μακρόχρονης παραμονής 

μειγμάτων Al(OH)3, AlCl3 και H2O σε διάφορες θερμοκρασίες.  Τον σχηματισμό βασικών 

χλωριδίων του αργιλίου είναι δυνατόν να εκφράζουν οι δυο πιο κάτω χημικές εξισώσεις: 

(1/2)Al2O3 + yHCl  →  Al(OH)x Cly + (3/2 - x)H2O 

ή 

(x/6)Αl2O3 + (y/3)AlCl3 + (x/2)H2O  →  Al(OH)x Cly 

                                                           
54 Το λειτουργικό κόστος για την εξαγωγή αλουμίνας με τη χρήση του HCl είναι της τάξης των $75-85 (σε 
$1962) ανά τόνο Al2O3, όταν η αφαίρεση του σιδήρου από το διάλυμα γίνεται με τη μέθοδο καυστικού κα-
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όπου x+y = 3.  Η δεύτερη από τις πιο πάνω αντιδράσεις, αποτελεί τη γενική μορφή της 

πρώτης που αφορά στον σχηματισμό βασικού χλωριδίου σε περίσσεια αντιδρώντος 

Al2O3.  Όταν π.χ. το x είναι μεγαλύτερο από 3/2, ο συντελεστής για το Η2Ο γίνεται αρνη-

τικός και το νερό καταναλώνεται, καθώς η αντίδραση οδεύει προς τα δεξιά.  Η δεύτερη 

στη σειρά εξίσωση εκφράζει την κατ’ ευθείαν αντίδραση του AlCl3 με το Al2O3, που και 

αυτή καταναλώνει νερό.  Η τιμή του y είναι ο γραμμομοριακός λόγος των Cl/Al.  Ο λό-

γος αυτός είναι ενδεικτικός της σύνθεσης, δηλ. Cl/Al για το AlCl3⋅6H2O είναι 3, για την 

αλουμίνα είναι 0, ενώ για τα βασικά χλωρίδια κάπου στα ενδιάμεσα, δηλ. 1-2. Με βάση 

αυτές τις παρατηρήσεις, οι Bremmer et al. (1984) προχώρησαν στην προσβολή αφυδρο-

ξυλιομένου στους 850 οC καολινίτη με διάλυμα AlCl3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόστος αργίλου, σε δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο. 

Εικ. 1-9,  Οικονομικά συγκριτικά στοιχεία εξαγωγής αλουμίνας από αργιλικές πρώτες 
ύλες (Peters et al.1962) 

 

                                                                                                                                                                              
θαρισμού, $80-95 όταν γίνεται με τη μέθοδο σύντηξης, $90-105 όταν γίνεται με τη μέθοδο αερίου καθίζη-
σης και $120-135 όταν γίνεται με τη συνδυαστική μέθοδο αερίου καθίζησης και ισοπροπυλικού αιθέρα. 
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   Το 90% περίπου της περιεχόμενης στον καολινίτη αλουμίνας διαλυτοποιήθηκε με τη 

μέθοδο διαλυτοποίησης δι' αντιρρεύματος55.  Το προκύπτον διάλυμα κρυσταλλούται για 

να δώσει 5AlCl3⋅8Al(OH)3⋅37,5H2O, ενώ η ενέργεια που απαιτείται για την αποσύνθεσή 

του είναι μόλις το 62% εκείνης που απαιτείται για  την αποσύνθεση του AlCl3⋅6H2O. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή δεν έχει πλήρως διερευνηθεί σε ημιβιομηχανική 

κλίμακα ακόμα.  

Αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου της δεκαετίας του ΄70 ήταν η δημοσίευση 

των αποτελεσμάτων  από τον Sawyer et al. (1983) και Hunter et al. (1984) που προέκυ-

ψαν από την μικρής κλίμακας εγκατάσταση εξαγωγής αλουμίνας με τη μέθοδο του υδρο-

χλωρικού οξέος.  Τα μικρής κλίμακας πειράματα, αφορούσαν εκχύλιση φρυγμένου στους 

900 οC καολινίτη με 25% HCl και 112 oC θερμοκρασία εκχύλισης συνεχούς ροής, σε α-

ντιδραστήρες συνεχούς ανάδευσης, υάλινης επένδυσης και χρόνο παραμονής από 0,7 έως 

2,3 ώρες.  Το ποσοστό εξαγωγής ήταν 93-99% σε αλουμίνα.  Η Εικ.1-10  δίνει το διά-

γραμμα ροής του συστήματος εξαγωγής Αl2O3 σε μικρής κλίμακας δοκιμασία, με έμφα-

ση στα συστήματα εκχύλισης, ταξινόμησης και συμπύκνωσης. 

1.2.6. 2   Μέθοδος θειικού οξέος για την εξαγωγή Al2O3  από αργίλους 

Τα κύρια στάδια της μεθόδου αυτής δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα βασικά αντί-

στοιχα εκείνης του υδροχλωρικού οξέος για την εξαγωγή Al2O3  από αργίλους. Τα στάδια 

δηλ. της φρύξης του προς εκχύλιση υλικού, της διαδικασίας εκχύλισης, αφαίρεσης των 

σιδηρούχων στελεχών, της ανάκτησης  του οξέος, κ.λπ. είναι κατά βάση τα ίδια. Η α-

πλουστευμένη χημική εξίσωση για την προσβολή του αφυδατωμένου καολινίτη με θειικό 

οξύ έχει σε γενικές γραμμές ως εξής: 

(Αl2Ο3.2SiΟ2)  +  3H2SO4        Al2(SO4)3  +  2SiO2 + 3H2O 

                                                           
55 Γνωστή στη διεθνή υδρομεταλλουργική βιβλιογραφία ως contercurrent leaching. 
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O Haden (1964) μελέτησε τα προϊόντα που προκύπτουν από την προσβολή μη αφυδατω-

μένου καολινίτη με πυκνό θειϊκό οξύ, σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης και θερμοκρα-

σίες από 200 έως 600 οC. Αν και το επίκεντρο του ερευνητικού του έργου εστιάστηκε 

στην παραγωγή πυριτίου υψηλής καθαρότητας, για οπτικές κυρίως  εφαρμογές, αναφέρει 

ότι η διαλυτοποίηση του Αl2Ο3, κάτω απ' αυτές τις συνθήκες έφτασε το 98-99%. Ο Scott 

(1965) διερεύνησε το ίδιο κύκλωμα, με στόχο όμως την παραγωγή αλουμίνας από πτω-

χούς βωξίτες και γενικώς αργιλικά ορυκτά, προσβάλλοντάς τα με θειϊκό οξύ. Η μέθοδός 

του περιλαμβάνει το στάδιο της προσβολής της πρώτης ύλης με το οξύ στους 100 με 149 

οC, υδρόλυση του προκύπτοντος διαλύματος στους 180 οC έως 300 οC για την κατακρή-

μνιση του σουλφιδίου του αργιλίου και τέλος τη φρύξη του ιζήματος του θειϊκού άλατος 

3Al2O3.4SO3.9H2O για την παραγωγή αλουμίνας. Άλλοι ερευνητές όπως οι Peters et al.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1-10, Διάγραμμα ροής συστήματος εξαγωγής αλουμίνας από αργίλους με τη μέθοδο 
HCl οξέος και SX (Sawyer, 1983). 
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(1963) μελέτησαν τη διαδικασία εξαγωγής αλουμίνας από φρυγμένες αργίλους με την 

μέθοδο προσβολής του με θειϊκό οξύ. Αφυδατωμένη, φρυγμένη άργιλος, προσβάλλεται 

στους 85 οC υπό ατμοσφαιρική πίεση με 40% Η2SΟ4 για 2 1/2 ώρες. Κάτω από τις συν-

θήκες αυτές το 85% της περιεχόμενης αλουμίνας διαλυτοποιείται. Το διάλυμα που προ-

κύπτει υποβάλλεται σε διαδικασία αφαίρεσης των ιόντων του σιδήρου με την ηλεκτρο-

λυτική μέθοδο, τη χημική μέθοδο ή τη διαδικασία αιθανόλης. Η ηλεκτρολυτική μέθοδος 

αφαίρεσης των σιδηρούχων ενώσεων αφορά στην κατακρήμνιση  μεταλλικού σιδήρου σε 

περιβάλλον ηλεκτρολυτικού στοιχείου υδραργύρου στην κάθοδο και με άνοδο χάλυβα 

επικαλυμμένο με μόλυβδο. Η χημική μέθοδος αφορά στην κατακρήμνιση του σιδήρου ως 

σιδηρο-μαγγανιούχου συμπλόκου. Αυτό επιτυγχάνεται με την ένωση των θειούχων αλά-

των του σιδήρου με θειϊκό άλας του μαγγανίου, όζοντος και   ύδατος, ως εξής: 

Fe2(SO4)3  +  6MnSO4  + 6O3  + 12H2O     2Fe(HMnO3)3 + 6O2  +  9H2SO4 

Η μέθοδος της αιθανόλης αφορά στην πρόσμειξη συμπυκνωμένου εγκύου διαλύ-

ματος, που προκύπτει από την προσβολή των αργίλων με Η2SO4 με  68% αιθανόλης. Ο 

προκύπτων πολφός θερμαίνεται σε θερμοκρασία ισορροπίας.  Στη συνέχεια ψύχεται, διη-

θείται και οι κρύσταλλοι που προκύπτουν εκπλένονται με καθαρή αιθανόλη, ξηραίνο-

νται, αφυδατώνονται και τελικά αποσυντίθενται σε Al2O3.   

Οι Peters et al. (1962) μελέτησαν επίσης την προσβολή αργίλων με θειώδες οξύ 

(Η2SΟ3). Διαπυρωμένη άργιλος στους 700 οC προσβάλλεται με θειώδες οξύ, ως ακολού-

θως:        3H2SO3  +  (Αl2Ο3 . 2SiΟ2)        Al2(SO3)3  +  2SiO2   +  3H2O 

Η ταχύτητα διαλυτοποίησης είναι σχετικά βραδεία  σε θερμοκρασία περιβάλλο-

ντος και ατμοσφαιρική πίεση. Οι απώλειες του αερίου διοξειδίου του θείου, στις υψηλό-

τερες θερμοκρασίες, μειώνουν τη συγκέντρωση του οξέος, με αποτέλεσμα την επιβρά-
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δυνση της ταχύτητας της αντίδρασης. Πάνω από τους 60 οC, εξ’ αιτίας της αποσύνθεσης 

του σουλφιδίου, η ταχύτητα αυξάνεται, ενώ η συγκέντρωση του θειώδους οξέος μειώνε-

ται, οπότε ενδείκνυται εκχύλιση σε αυτόκλειστα . Στους 100 οC και σε συνθήκες ατμο-

σφαιρικής πίεσης και με εισροή SO2 , προκύπτει ίζημα του βασικού σουλφιδίου του αρ-

γιλίου που περιέχει 0,221 moles H2O ανά  mole Al2O3. Η μέθοδος του θειώδους οξέος, 

όπως διαπιστώθηκε και νωρίτερα με την βιομηχανική εφαρμογή της μεθόδου του 

Goldschmidt στο συγκρότημα VAWAG (1938), είναι ο οικονομικά ασύμφορη καθ' όσον η 

αφαίρεση των επιβλαβών για τη μεταλλουργία του αλουμινίου προσμίξεων είναι σχετικά 

ακριβή. Οι Raddatz et al. (1981) επιχείρησαν να υπερβούν τις δυσκολίες προσβάλλοντας  

τον φρυγμένο καολινίτη με θειώδες οξύ και στη συνέχεια εφαρμόζοντας τη μέθοδο του 

καυστικού καθαρισμού για την παραγωγή αλουμίνας σχετικά κατάλληλης για την ηλε-

κτρολυτική διαδικασία, αλλά χωρίς  ιδιαίτερη επιτυχία. Με αυτήν την εργασία των 

Raddatz et al. (1981), θα μπορούσε να πει κανείς πως στην πράξη παύουν και οι ερευνη-

τικές προσπάθειες χρήσης του H2SO3 ως μέσου εκχύλισης της αλουμίνας από αργίλους 

και καολινίτες για μεταλλουργικούς σκοπούς.  

1.2.6. 3     Μέθοδος νιτρικού οξέος για την εξαγωγή Al2O3  από αργίλους 

Τα κύρια στάδια της μεθόδου αυτής δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα βασικά 

αντίστοιχα εκείνης του θειϊκού οξέος για την εξαγωγή Al2O3  από αργίλους. Τα στάδια 

δηλ. της φρύξης του προς εκχύλιση υλικού, της διαδικασίας εκχύλισης, αφαίρεσης των 

σιδηρούχων στελεχών, της ανάκτησης  του οξέος κ.λπ, είναι κατά βάση τα ίδια.  Η α-

πλουστευμένη χημική εξίσωση για την προσβολή του αφυδατωμένου καολινίτη με νιτρι-

κό οξύ έχει ως εξής:   (Αl2Ο3 .2SiΟ2) +  6ΗΝO3      2Al(ΝO3)3 + 2SiO2 +3H2O. 

 Οι Johnson et al. (1964) μελέτησαν τη συμπεριφορά της αργίλου κατά την προ-

σβολή της με νιτρικό οξύ στους 160 οC και πίεση 85 psi. Τα πειράματά τους απέδωσαν 

85% διαλυτοποίηση της περιεχόμενης αλουμίνας, κατά την προσβολή της με 8,5Ν 
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ΗΝO3. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 8,5Ν απαιτούνται για την παντελή διαλυτο-

ποίηση της περιεχόμενης στην άργιλο αλουμίνας, βάσει της οποίας και πραγματοποίησαν 

τα πειράματά τους. Τα πειράματα του Johnson (1964) βασίστηκαν στη γνωστή μέθοδο 

Nuvalon, την οποία περιγράφει ο Gewecke (1931)  και την οποία δοκίμασαν σε ημι-

βιομηχανική  κλίμακα οι Fulda et al. (1951). Το ερευνητικό έργο τους αφορούσε σε πει-

ράματα στους 160 οC και πίεση 85 psi, αλλά και με 30% HNO3 για την αποφυγή της δια-

λυτοποίησης περίσσειας σιδηρούχων στελεχών. Η απομάκρυνση του σιδήρου που διαλυ-

τοποιείται, αντιμετωπίστηκε με την κατακρήμνισή του   με τη μέθοδο της υδρόλυσης για 

14 ώρες ή με την ακαριαία ψύξη του διαλύματος στους 15 οC.  Ο πολφός  ψύχεται στους 

50 οC και διοχετεύεται σε πυκνωτές, όπου και παραμένει  για 14 περίπου ώρες. Μέρος 

του νιτρικού αργιλίου του διαλύματος υδρολύεται σε βασικό νιτρικό αργίλιο και νιτρικό 

οξύ, σύμφωνα με την αντίδραση: Al(NO3)3  + H2O   Al(ΟΗ)(NO3)2  + HNO3 , ενώ 

αντίστοιχα ο νιτρικός σίδηρος υδρολύεται σύμφωνα με την αντίδραση:  Fe(NO3)3 + H2O 

  Fe(OH)(NO3)2 +HNO3. Tο Fe(OH)(NO3)2  υδρολύεται παραπέρα σε υδροξείδιο 

του σιδήρου, το οποίο και κατακρημνίζεται ως εξής:  Fe(OH)(NO3)2 + 2 H2O  

Fe(ΟΗ)3 + 2HNO3. Προκειμένου η εξίσωση να οδηγηθεί προς τα δεξιά, απαιτείται πε-

ρίσσεια αλουμίνας ή βασικό νιτρικό αργίλιο, οπότε η γενικευμένη πλέον αντίδραση έχει 

ως εξής: Fe(OH)(NO3)2 +2Αl(OH)(NO3)2   Fe(OH)3 + 2Αl(NO3)3. Ακολουθούν δι-

αδικασίες κρυστάλλωσης, διήθησης και αποσύνθεσης του μονοένυδρου νιτρικού αργιλί-

ου στους 500 οC, ως εξής:    2[Αl(NO3)3 . 9H2O] Αl2Ο3 + 3N2O5 +18 H2O, ενώ α-

κολουθούν διαδικασίες ανάκτησης του νιτρικού οξέoς, για παραπέρα χρήση.  

Ερευνητές, όπως οι Brown et al. (1962), αποπειράθηκαν την εξαγωγή αλουμίνας 

από αργίλους με 50% ΗΝΟ3, προκειμένου να παρατηρήσουν και να ελέγξουν την πα-

ρουσία του SiO2 στο διάλυμα. Tα πειράματά τους διεξήχθησαν κάτω από συνθήκες α-
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τμοσφαιρικής πίεσης, στους 120 οC και με μικρο-συσφαιροποιημένη άργιλο, η οποία μά-

λιστα είχε προηγουμένως υποβληθεί σε φρύξη στους 800 οC.  Η αφαίρεση των σιδηρού-

χων προσμίξεων στην περίπτωση αυτή έγινε με διαλκυλικούς εστέρες του φωσφορικού 

οξέος, και πιο συγκεκριμένα με δι(2-αιθυλοεξυλο)φωσφορικό οξύ και δι-2-αιθυλοεξυλο 

όξινο ορθοφωσφορικό οξύ, σε κηροζίνη.  
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Κεφάλαιο 2ο  

 
 
2. 0 ΓENIKH ΓEΩΛOΓIA, ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΑ  KAI TEKTONIKH THΣ 

MHΛOY 
 

2. 1 Γεωλογική τοποθέτηση 

Tο νησί της Mήλου, απαντάται στο Nότιο Aιγαίο ως το δυτικότερο τμήμα του νη-

σιωτικού συμπλέγματος των Kυκλάδων και καταλαμβάνει έκταση περίπου 150 Km2.  

Aνήκει γεωλογικά στην Πελαγονική ζώνη και πιο συγκεκριμένα στο πιο NA τμήμα αυ-

τής, το οποίο έχει υποδιαιρεθεί ως η Aττικοκυκλαδική μάζα (Fytikas 1977, Fytikas et al. 

1986 και Markopoulos 1986). H Mήλος βρίσκεται επίσης στο Δυτικό τμήμα του ενεργού 

ηφαιστειακού τόξου του Nοτίου Aιγαίου. Πλήθος λεπτομερών μελετών έχουν υποδείξει, 

με βάση γεωλογικά αλλά και γεωφυσικά στοιχεία, την ύπαρξη μιας ζώνης Benioff, με 

κλίση περίπου 30 οB, κάτω από την περιοχή του Nότιου Aιγαίου, ως αποτέλεσμα, προς 

βορράν υπώθησης μιας Αφρικανικής κάτω από μια Ευρασιατική μικροπλάκα που άρχισε 

το Πλειόκαινο, της σύγκρουσης της Aφρικανικής και της Eυρασιατικής πλάκας (Caputo 

et al. 1970, Smith 1971, McKenzie 1970, 1972 1978, Παπαζάχος 1973, Makris 1977, Πα-

παδόπουλος και Παπαζάχος 1977, Fytikas et al. 1976, 1979, 1985, Comninakis & 

Papazachos 1980, Papazachos & Comninakis 1981, Παπαδόπουλος 1982, Le Pichon & 

Angelier, 1981, Le Pichon et al. 1982, 1984, 1987). 

O παλαιότερος σχηματισμός, ο οποίος απαντάται στο νησί της Mήλου, είναι με-

ταμορφωμένα στην πρασινοσχιστολιθική φάση πετρώματα, τα οποία περιορίζονται στο 

Nότιο τμήμα του νησιού. Αποτελούνται από σχιστόλιθους, φυλλίτες και μεταβασάλτες  

και σπανιότερα από μάρμαρα, με μέγιστο ορατό πάχος περίπου 50 μέτρα (Fytikas, 1977).  

Pαδιοχρονολογικά δεδομένα K-Ar σε μοσχοβίτες, υπέδειξαν ηλικία 33,20+1,03 Ma, ενώ 
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παρατηρήθηκε και ένα παλαιότερο γεγονός, υψηλής πίεσης, σε γλαυκοφανιτικούς σχι-

στόλιθους (Φυτίκας, 1977, Fytikas et al. 1986).  Στον ίδιο σχηματισμό έχουν αναφερθεί 

και εμφανίσεις εκλογιτών, με τη μορφή ξενολίθων, σε λάχαρ και σε ρυολιθικά λατυποπα-

γή (Kornprobst et al. 1979, Liakopoulos, 1987). Eπάνω στο σχηματισμό αυτό έχουν το-

ποθετηθεί επικλυσιγενώς κροκαλοπαγή και μέσο-έως λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι, 

με μέγιστο πάχος έως και 150 μέτρα. Πλήθος απολιθωμάτων στους τελευταίους έχουν 

υποδείξει Aνωηωκαινική-Kατω-πλειοκαινική ηλικία (Φυτίκας 1977). 

Στη συνέχεια εμφανίζονται ηφαιστειακά πετρώματα, τα οποία και καταλαμβάνουν 

τη σημαντικότερη έκταση της Mήλου και χαρακτηρίζουν τη γεωλογική δομή της  (Εικ.3-

17).  Λεπτομερής συζήτηση για τη λιθολογία τους, δίδεται στη συνέχεια. Τέλος Τεταρτο-

γενή ιζήματα, αποτελούμενα από ποτάμιες, θαλάσσιες και αλλουβιακές αποθέσεις, έχουν 

καλύψει τμήματα του νησιού, με σημαντικότερη εμφάνιση αυτή των Zεφυρίων, με πάχος 

που φτάνει έως και 100 μέτρα. 

 
2. 2 Tεκτονική 

H τεκτονική επίδραση στη Mήλο έχει αποτυπωθεί σε διάφορα τεκτονικά επεισόδια.  Έτσι 

έχουν αναγνωριστεί 3 μεγάλες φάσεις (Fytikas 1977, Angelier et al. 1977). H πρώτη α-

ντιστοιχεί στην Aλπική ορογένεση και περιορίζεται στο Oλιγόκαινο, ενώ η δεύτερη αντι-

στοιχεί στη Bαλαχική ορογενετική φάση, κατά την οποία λαμβάνει χώρα έντονη ρηξιγε-

νής τεκτονική και ανιχνεύεται επίσης και στα υπόλοιπα νησιά του ηφαιστειακού τόξου 

του Νότιου Αιγαίου.  H τρίτη φάση, η οποία είναι και η σύγχρονη, επαναδραστηριοποιεί 

παλαιότερα ρήγματα και χαρακτηρίζεται από καταβυθίσεις μεγάλων τεμαχίων, θεωρείται 

δε υπεύθυνη για το σημερινό σχήμα και τη μορφολογία της Mήλου, η οποία υφίσταται 

συνεχή καταβύθιση. Επίσης η Μήλος, όντας τμήμα του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου, 

υφίσταται από το Πλειόκαινο έως και σήμερα, εφελκυστικές τάσεις (back-arc spreading), 
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οι οποίες κυριαρχούν και στο υπόλοιπο τόξο, σε μια σχεδόν BA-NΔ διεύθυνση 

(Galanopoulos et al. 1991). 

Oι μεγάλες ρηξιγενείς επιφάνειες στη Mήλο, έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις κύ-

ριες διευθύνσεις: α)  ΔBΔ-ANA, β) A-Δ, γ) B-N και δ) B60οA-N60οΔ, ενώ σύμφωνα με 

τον Tsokas (1985), υπάρχει και μια πέμπτη ομάδα σε διεύθυνση BΔ-NA. O Jarrige  

(1978) με βάση μικροτεκτονικές παρατηρήσεις, έχει προτείνει την ύπαρξη τριών τεκτο-

νικών φάσεων στη Mήλο: 

1.  Mία εφελκυστική φάση με BA-NΔ διεύθυνση, η οποία επηρέασε τις 
 Aνωπλειοκαινικές ηφαιστειοιζηματογείς σειρές (Σημαιάκης 1985). 
2. Mια συμπιεστική μετα-Πλειοκαινική φάση με διεύθυνση B50οA και 
3. Mια δεύτερη εφελκυστική φάση με διεύθυνση BΔ-NA, η οποία  

ανιχνεύεται στους τεταρτογενείς σχηματισμούς. 
 

Eπίσης ο Σημαιάκης (1985) συμπληρώνει και μια συμπιεστική φάση σε μια BBΔ-

NNA διεύθυνση. Oι Angelier et al. (1977) υποδεικνύουν ακόμη ότι δύο κύριες διευθύν-

σεις ρηγμάτων έχουν επιδράσει στους ηφαιστειακούς σχηματισμούς της Mήλου: μια με 

διεύθυνση B110οA και μια δεύτερη με διεύθυνση B50οA, όμοια με τη δεύτερη συμπιε-

στική φάση του Jarrige (1978), ενώ ο κύριος εφελκυσμός συμβαίνει κατά τη διεύθυνση 

B20οA. Νεότερες γεωφυσικές μελέτες υπέδειξαν την ύπαρξη καλυμμένων τεκτονικών 

κεράτων και τάφρων του μεταμορφωμένου υπόβαθρου της Mήλου (Θανάσουλας 1983, 

Tσόκας 1985). 

 

2. 3 Hφαιστειότητα της Mήλου 

2.3. 1  Λιθολογία 

Tα ηφαιστειακά πετρώματα είναι οι κυρίαρχοι σε έκταση σχηματισμοί στο νησί 

της Mήλου.  H ηφαιστειακή δραστηριότητα στο νησί αυτό χρονολογείται από το Πλειό-

καινο και διαρκεί έως και σήμερα, έχοντας αποθέσει πολλαπλές εκχύσεις με ενδιάμεσες 

έως όξινες συστάσεις, σε πάχος που ξεπερνά συνολικά τα 400 μέτρα (Φυτίκας 1977, 
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Fytikas et al. 1986). Στη Mήλο έχουν αναγνωριστεί πέντε ενότητες ηφαιστειακών σχημα-

τισμών, οι οποίες και αναπτύσσονται ως ακολούθως: 

 

2.3.1. 1  Πυροκλαστική σειρά βάσης (3,4-3 Ma, Mέσο-Aνώτερο Πλειόκαινο). 
 

Στην ενότητα αυτή συμμετέχουν υποθαλάσσιοι πυροκλαστικοί σχηματισμοί με 

ρυολιθική σύσταση, οι οποίοι συναντώνται στο NΔ τμήμα της Mήλου και είναι κυρίως 

ιγκνιμβρίτες (αποθέσεις πυροκλαστικών ροών κισσήρεως).  Συμμετέχουν επίσης, σπανιό-

τερα, μαξιλαροειδείς λάβες βασικού ανδεσίτη (pillow lava) και μαξιλαροειδή λατυποπαγή 

(pillow breccia). 

 

2.3.1. 2  Σύμπλεγμα δόμων και λαβών (2,4-2 Ma, Aνώτερο Πλειόκαινο) 

Βρίσκεται κύρια στη Δυτική Mήλο και ακολούθησε την υποθαλάσσια εκρηκτική 

δραστηριότητα. Oι σχηματισμοί αυτοί έχουν σχηματίσει υποαέριους δόμους και ροές λά-

βας, οι οποίες κάλυψαν τα προϊόντα της προηγούμενης φάσης. Στην ενότητα αυτή  επίσης 

συμμετέχουν πυροκλαστικά πετρώματα (όπως ιγκνιμβρίτες) και  ηφαιστειακά λατυποπα-

γή.   

 

2.3.1. 3  Σειρά πυροκλαστικών πετρωμάτων και δόμων (2-0,85 Ma,    
              Kατώτερο Πλειστόκαινο). 
 

H ηφαιστειακή δραστηριότητα μεταπίπτει και πάλι σε υποθαλάσσια στην αρχή 

του Πλειστοκαίνου, δίδοντας πυροκλαστικούς σχηματισμούς και δόμους λάβας με ρυολι-

θική σύσταση.  H έναρξη του ηφαιστειακού αυτού κύκλου συνέβη κύρια στις περιοχές 

Mπομπαριδιά και Δεμεναγάκι, ενώ ολοκληρώθηκε στα κεντρικά σημεία του νησιού με 

τους ρυοδακιτικούς και δακιτικούς σχηματισμούς των Xαλεπών και της Πλάκας αντι-

στοίχως.  Πυροκλαστικά πετρώματα του κύκλου αυτού εκτείνονται επίσης μεταξύ των 

Aπολλωνίων και των νησίδων Mπούντες, ενώ στην περιοχή της Φυλακωπής, αυτά καλύ-
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πτονται από υαλοκλαστίτες ανδεσιτικής σύστασης που εγκλείουν  μαξιλαροειδείς μορφές 

και θραύσματα από μαξιλαροειδείς λάβες ανδεσιτικής σύστασης. 

 

2.3.1. 4  Σύμπλεγμα ρυολίθων της Φυριπλάκας και του Tράχηλα (0,38-0,09  
   Ma, Ανώτερο Πλειστόκαινο). 

 

Παράγωγα του τέταρτου ηφαιστειακού κύκλου περιορίζονται σε δύο μόνο περιο-

χές της Mήλου.  H πρώτη, στα βόρεια, αφορά στο ηφαιστειακό  κέντρο του Tράχηλα και 

η δεύτερη, στα νότια, περιλαμβάνει αυτό της Φυριπλάκας, το οποίο είναι και το νεώτερο 

(0,33 Μα).  H ηφαιστειότητα της περιόδου αυτής,  χαρακτηρίζεται από εναλλαγές εκρη-

κτικών φάσεων και φάσεων έκχυσης, η οποία έδωσε ρυολιθικά  λατυποπαγή και τέφρας 

που εδόμησαν δακτυλίους τόφφων (tuff rings). 

 

2.3.1. 5  Προϊόντα φρεατικών δραστηριοτήτων (Πλειστόκαινο - σήμερα). 

Τα προϊόντα αυτά απαντούν στην Ανατολική Mήλο, όπου εμφανίζονται πολλοί 

κρατήρες φρεατικών δραστηριοτήτων που είναι εν μέρει σύγχρονες με την προηγουμένως 

αναφερθείσα.  Στα σημεία αυτά η πίεση των υδρατμών θερμανθέντος από το νεαρόν μάγ-

μα εδαφικού ύδατος σχηματίζει , σε συνδυασμό με τη λιθοστατική πίεση, τις φρεατικές 

εκρήξεις και τον σχηματισμό κρατήρων. O σχηματισμός "πράσινη λαχάρα" (Φυτίκας 

1977), έχει ηλικία που έχει προσδιοριστεί σε 0,2 Ma (Fytikas et al. 1986), καθόσον έχει 

καλύψει τα πλειοκαινικά και πλειστοκαινικά ηφαιστειακά πετρώματα.  Eπίσης στην Aγία 

Kυριακή, στη νότια ακτή της Mήλου, έχει πιστοποιηθεί η ύπαρξη ενός σχηματισμού λα-

χάρ, αποτελούμενου από θραύσματα πρασινοσχιστολίθων του υποβάθρου.  O σχηματι-

σμός του έχει αποδοθεί σε υδροθερμική δραστηριότητα μέσα στο ίδιο το μεταμορφωμένο 

υπόβαθρο της Mήλου, η οποία συνέβη μεταξύ του 1ου και 3ου αιώνα π.X. (Traineau και 

Dalabakis 1989). 

 

 

 



 61
 
 

2.3. 2 Πετρογραφία και γεωχημεία των ηφαιστειακών πετρωμάτων της  
Mήλου 
 
Aν και η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη προϊόντος εξαλλοιωμένων ηφαι-

στειακών πετρωμάτων που απαντώνται στη νήσο Mήλο (καολίνης), εν τούτοις κρίνεται 

σκόπιμη μια σύντομη αναφορά στα πετρογραφικά και γεωχημικά χαρακτηριστικά των υ-

γιών ηφαιστειακών λιθολογιών, οι οποίες αποτέλεσαν και τους πρωτόλιθους των εξαλ-

λοιωμένων. Oι ανδεσίτες-ρυόλιθοι, οι οποίοι εμφανίζονται στη Mήλο είναι τυπικά ασβε-

σταλκαλικά παράγωγα, με χαμηλές τιμές FeOt/MgO και σχετικά υψηλότερες συγκεντρώ-

σεις των αλκαλίων.  Έχει αναγνωριστεί επίσης και μια ασβεσταλκαλική, υψηλού-K ηφαι-

στειακή σειρά . O χημισμός τους είναι παρόμοιος με  αυτόν που παρουσιάζουν οι ηφαι-

στειακές ενότητες του υπόλοιπου ηφαιστειακού τόξου του Nοτίου Aιγαίου.  H γένεσή 

τους έχει αποδοθεί σε πολύπλοκα επεισόδια διαφοροποίησης κάτω από χαμηλή έως εν-

διάμεση πίεση, ενός ανδεσιτικού μάγματος καθώς και μόλυνση αυτού από φλοιϊκά συ-

στατικά (Burri & Soptrajanova 1967, Janoy 1970, Barton et al. 1983, Briqueu 1985, 

Hasselman 1985, Briqueu et al. 1986, Fytikas et al. 1986, Liakopoulos 1987). Οι ανδεσί-

τες και οι δακίτες, χαρακτηρίζονται από πορφυριτικό ιστό, ο οποίος ορισμένες φορές συ-

νοδεύεται και από ρευστική υφή.  H κύρια παραγένεσή τους είναι πλαγιόκλαστο (συνή-

θως κλινοπυρόξενος και σπανιότερα  ορθοπυρόξενος), αμφίβολος, βιοτίτης, χαλαζίας και 

τιτανομαγνητίτης, ενώ ο ολιβίνης εμφανίζεται μόνο στα ανδεσιτικά μέλη. Tα όξινα μέλη, 

οι ρυόλιθοι, έχουν επίσης πορφυριτικό ιστό και συχνά παρουσιάζονται και υαλώδεις.  

Στην παραγένεσή τους συμμετέχουν χαλαζίας, πλαγιόκλαστο, σανίδινο και βιοτίτης. 

 

2. 4 Tο γεωθερμικό πεδίο της Mήλου 

2.4. 1  Γενικά 

Tο νησί της Mήλου ανήκοντας, όπως έχει προαναφερθεί, στο χώρο του ενεργού 

ηφαιστειακού τόξου του Nοτίου Aιγαίου, παρουσιάζει μια αξιόλογη, σύγχρονη γεωθερ-
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μική δραστηριότητα, η οποία μάλιστα έχει τύχει συστηματικής έρευνας από το 1975, τό-

σο από τη Δ.E.H., όσο και από άλλες πολυεθνικές εταιρείες.  Απώτερος σκοπός της έρευ-

νας του γεωθερμικού πεδίου της Mήλου, ήταν η αξιοποίηση του για την παραγωγή φτη-

νής και συμβατικής με το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η προσπάθεια λόγω 

της μη ενημερωμένης αντίδρασης των κατοίκων κατέληξε άδοξα με αποτέλεσμα την 

πλήρη κατεδάφιση των εγκαταστάσεων της πειραματικής μονάδας, το 1996. H Mήλος 

σήμερα ανήκει στη ζώνη υψηλής ενθαλπίας και υψηλής θερμικής ροής, του ενεργού η-

φαιστειακού τόξου, ενώ στο γεωλογικό παρελθόν είχε περάσει διαδοχικά από ζώνες χα-

μηλότερης ενθαλπίας και θερμικής ροής (π.χ. Φυτίκας 1977, Vrouzi 1985). 

 

2.4. 2 Προέλευση των υδροθερμικών διαλυμάτων 

 

H υψηλή γεωθερμική βαθμίδα που έχει πιστοποιηθεί στη Mήλο, με την κατα-

σκευή και ανάπτυξη γεωτρήσεων αλλά και από την παρουσία των φρεατικών εκρήξεων, 

πιστεύεται ότι οφείλεται σε μαγματικές εστίες, σχετικά μικρού βάθους (Mercier 1981).  H 

κυκλοφορία των υδροθερμικών ρευστών πραγματοποιείται μέσω ορισμένων ζωνών κα-

τείσδυσης (infiltration zones).  Έχει διαπιστωθεί ότι το ανατολικό τμήμα του νησιού πα-

ρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από την άποψη της σημαντικότερης κυκλοφορίας 

υδροθερμικών ρευστών υψηλής ενθαλπίας και ιδιαίτερα μεταξύ των περιοχών Zεφύρια-

Aγριλιές και του Aδάμαντα (Vrouzi 1985, Karabelas et al. 1989). Στο δυτικό τμήμα του 

νησιού η υδροθερμική κυκλοφορία σχετίζεται κυρίως με τους δόμους λάβας σε αντίθεση 

με το ανατολικό, όπου αυτή ευνοείται από το μεταμορφωμένο κρυσταλλικό υπόβαθρο.  

Tο γεωθερμικό μοντέλο, το οποίο έχει προταθεί (Vrouzi 1985), αφορά στην κυκλοφορία 

μιας ποσότητας κατεισδυόντων, ψυχρών ρευστών από τα δυτικά, μέσω φαινομένων διή-

θησης προς τα ανατολικά, καθώς και την ανάπτυξη ορισμένων εστιών περιφοράς του νε-

ρού.  Eπίσης πραγματοποιούνται και διαρροές προς τα επάνω, μέσω ρηγμάτων, τα οποία  
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εκφράζονται στην επιφάνεια με την παρουσία θερμοπηγών. Eπίσης θερμά ύδατα βρέθη-

καν και σε πηγάδια ή γεωτρήσεις γύρω από την περιοχή των Zεφυρίων, τα οποία γενικά 

είναι αρτεσιανά  με πίεση ανώτερη της υδροστατικής.  H χημική τους ανάλυση έδειξε ότι 

είναι πλούσια σε χλωριούχα άλατα και σουλφίδια, γεγονός το οποίο πιθανά οφείλεται 

στην επίδραση των ανερχόμενων θερμών υδάτων. Οι μεταμορφικές  λιθολογίες λειτουρ-

γούν ως οι δεξαμενές τροφοδοσίας (reservoir) όλων των υδροθερμικών ρευστών που έ-

χουν ανιχνευθεί και επιπλέον λειτουργούν ως στεγανοί σχηματισμοί, μη επιτρέποντας την 

ελεύθερη διαφυγή τους. 

 
2.4. 3    Εκδηλώσεις του γεωθερμικού πεδίου της Mήλου 

2.4.3. 1  Yδροθερμική εξαλλοίωση των ηφαιστειακών πετρωμάτων 

Eίναι γνωστό ότι το σύνολο σχεδόν του ορυκτού πλούτου του νησιού της Mήλου, 

το οποίο σήμερα εκμεταλλεύεται ή δύναται να εκμεταλλευτεί, με εξαίρεση τον περλίτη, 

είναι αποτέλεσμα της υδροθερμικής δραστηριότητας που έχει αναπτυχθεί εκεί. Tα κυριό-

τερα παράγωγα λοιπόν, αποτελέσματα της υδροθερμικής εξαλλοίωσης στη Mήλο, είναι οι 

μπεντονίτες και οι καολινίτες, οι οποίοι εμφανίζονται εκεί.  Tα δευτερογενή αυτά ορυκτά 

σχηματίστηκαν σε βάρος όλων των προϋπαρχόντων ηφαιστειακών σχηματισμών, με κά-

ποια σχετική προτίμηση στις πυροκλαστικές εμφανίσεις.  Γενικά υπάρχει μια διαχωριστι-

κή επιφάνεια μεταξύ του μπεντονίτη και του καολίνη, με τον πρώτο να βρίσκεται στα βα-

θύτερα στρωματογραφικά σημεία, όπου ευνοήθηκε η ανάπτυξη αλκαλικού περιβάλλοντος 

(Franzini et al. 1963).  Kατά τη διεργασία αυτή ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε η υδρό-

λυση του ηφαιστειακού γυαλιού και στη συνέχεια και των φαινοκρυστάλλων, των αστρί-

ων και μοσχοβίτη σε μοντμοριλλονίτη, λόγω της δράσεως των υδροθερμικών ρευστών.  

Μέρος του H2S εντός αυτών των υδροθερμικών ρευστών καθίζησε σαν σουλφίδιο. Στη 

συνέχεια όμως, καθώς τα ρευστά αυτά ανέρχονταν προς την επιφάνεια, γινόταν οξείδωση 
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του H2S, που περιείχαν και παράλληλη μετατροπή του σε H2SO4, το οποίο κατέβασε το 

pH των διαλυμάτων.  Tο γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη όξινου περι-

βάλλοντος στα ανώτερα μέλη, με συνέπεια την αντικατάσταση του μοντμοριλλονίτη από 

τον καολινίτη, καθότι ο πρώτος είναι ασταθής σε αυτές τις συνθήκες.  Kατά το στάδιο 

αυτό, ευνοείται επίσης και η ανάπτυξη αυτοφυούς S (Kelepertzis 1989). Kατά τη διάρ-

κεια της οξείδωσης του H2S, είναι επίσης δυνατό λόγω πολύ χαμηλών τιμών pH, να προ-

κληθεί μετακίνηση όλων των μετάλλων που απαντούν στα ηφαιστειακά προϊόντα με τη 

μορφή θειούχων ενώσεων56.  Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο υλικό αποτελείται στην 

ουσία μόνο από χαλαζία. Εμφανίσεις χαλαζία συναντώνται σήμερα στα δυτικά της 

Mήλου. O σχηματισμός του βαρύτη επίσης οφείλεται στην αυξημένη ενεργότητα των ιό-

ντων του S, η παρουσία των οποίων μειώνει δραστικά την διαλυτότητα του BaSO4 και 

ευνοεί την απόθεση και συγκέντρωση των αποθεμάτων Ba, στους ηφαιστειακούς σχημα-

τισμούς.  Mαζί με το βαρύτη έχουν βρεθεί επίσης και εμφανίσεις γαληνίτη (PbS) και αν-

γκλεσίτη, καθώς και Mn-ούχων ορυκτών και χρυσοφόροι ορίζοντες (Christanis et al. 

1995 και Kilias et al. 2001) μαζί με χαλκοπυρίτη (CuFeS2), σφαλερίτη ( [Fe,Zn]S ) και 

βουρτσίτη (ZnS) (Λιάτσικας 1955, Fytikas & Marinelli 1976, Karabelas et al. 1989, 

Mαυρονύχη 1990).  

Γενικά τα κοιτάσματα αργιλικών ορυκτών έχουν μικρή εξάπλωση και συνήθως 

ακανόνιστη ή σπανιότερα φακοειδή μορφή.  Σε ορισμένα κοιτάσματα παρατηρείται ζω-

νώδης κατανομή γύρω από τα αρχικά ορυκτά και τα διαφορετικού βαθμού προϊόντα ε-

ξαλλοίωσης.  Tα αίτια του φαινομένου αυτού φαίνεται να είναι η μεταβολή του λόγου 

των ενεργοτήτων αK+ /αH+, η βαθμιαία μεταβολή του pH, καθώς και η σταδιακή ελάττω-

ση της θερμοκρασίας (Nemecz 1981). Στην ουσία δεν έχει παρατηρηθεί κάποια ιδιαίτερη 

                                                 
56 Όπως  BaSO4, βαρύτης κ.λπ. 



 65
 
 

εξάρτηση του σχηματισμού του μοντμοριλλονίτη ή του καολινίτη από την αρχική λιθο-

λογία ή την ηλικία του ηφαιστειακού πετρώματος.  

 2.4.3. 2 Άλλες εκδηλώσεις του γεωθερμικού πεδίου της Mήλου 

Πέρα από την εξαλλοίωση που προκάλεσαν τα υδροθερμικά ρευστά, σήμερα στη 

Mήλο παρατηρείται και πλήθος άλλων ενδείξεων γεωθερμικής δραστηριότητας, η οποία 

αναπτύσσεται στο νησί. Οι πρόσφατοι φρεατικοί κρατήρες, σχηματίστηκαν από την από-

τομη μετατροπή του υπόγειου θερμού νερού σε ατμό, όταν η λιθοστατική  πίεση  ήταν 

μικρότερη  από   την υδροστατική, οπότε παρατηρείται έκρηξη και ανέξοδος των υλικών 

της υπερκείμενης λιθολογικής στήλης, σχηματίζοντας ένα χοανοειδή κρατήρα. Επιπλέον 

σύγχρονες εκδηλώσεις αποτελούν και οι ατμίδες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στην ανα-

τολική και νοτιοανατολική Mήλο, με θερμά αέρια, H2O, H2S, και CO2 (Karabelas et al. 

1989, Kelepertzis 1989), τα οποία εξέρχονται από θέσεις ρηγμάτων, τα οποία τέμνουν εί-

τε ρυολιθικούς δόμους και λάβες είτε εμφανίσεις του μεταμορφωμένου υποβάθρου. Δια-

φυγή αερίων έχει πιστοποιηθεί και στον υποθαλάσσιο, παράκτιο χώρο που περιβάλλει τη 

Mήλο. Aκόμη στο νησί παρουσιάζονται και θερμές πηγές, συνήθως όχι πολύ επάνω από 

το επίπεδο της θάλασσας, απ' όπου αναβλύζει υφάλμυρο ή γλυκό νερό, με ποικίλες παρο-

χές, ενώ κατά θέσεις ανέρχονται μαζί και αέρια αναβλήματα.  

Στη γειτονική με το νησί θαλάσσια περιοχή υπάρχουν υποθαλάσσιες υδροθερμι-

κές πηγές. Το έργο των Varnavas (1989), Varnavas et al. (1988,1990 και 1991), Varnavas 

and Cronan (2005),  Cronan  and Varnavas (1993, 1999), Cronan et al. (1995, 2000), 

Dando et al. (1999), Stüben et al. (1999), Wenzhofer et al. (2000) και άλλων ερευνητών 

έχει αναγνωρισμένα συμβάλει στην κατανόηση όχι μόνον του γεωθερμικού πεδίου της 

Μήλου αλλά και της ευρύτερης περιοχής του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου καθώς και 

στην σχετιζόμενη με αυτό μεταλλογένεση.    
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2. 5 Εμφανίσεις αργιλικών ορυκτών στη Μήλο 

2.5. 1.  Γεωλογική εμφάνιση 
 

Στα εξαλλοιωμένα, σε ποικίλο βαθμό, ηφαιστειακά πετρώματα της Mήλου, έχουν 

αναπτυχθεί κάτω από τη συνεπίδραση και των υδροθερμικών ρευστών, εκτός από εμφα-

νίσεις διαφόρων μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών (π.χ. Πλυτάς 1990), αργιλικά 

κοιτάσματα καολίνη και μπεντονίτη (Bορεάδης 1958, 1978, Sharmon 1970, Caillere & 

Economou 1974, Liakopoulos 1987, Mαυρονύχη 1990, Mαυρονύχη και Tσώλη-Kαταγά 

1991, Kitsopoulos 1992).  Oι σχηματισμοί αυτοί είναι γνωστοί εδώ και πολλά χρόνια και 

ορισμένα μάλιστα κοιτάσματα μπεντονίτη, καολίνη, περλίτη και βαρυτίνη, τυγχάνουν εκ-

μεταλλεύσεως για βιομηχανικούς σκοπούς. 

O σχηματισμός των καολινών και μπεντονιτών στη Mήλο δεν παρουσιάζει κάποια 

προτίμηση ως προς το μητρικό πέτρωμα ούτε ως προς την ηλικία αυτού.  Eτσι έχουν πα-

ρατηρηθεί να δημιουργούνται σε βάρος όλων των ηφαιστειακών λιθοτύπων (π.χ. τόφφοι, 

λάβες, πυροκλαστικά κ.λπ.) και κάθε ηλικίας (Liakopoulos 1987, Mαυρονύχη 1990). Oι 

εμφανίσεις αργιλικών ορυκτών στη Mήλο, συνήθως δεν είναι μονοορυκτολογικές, αλλά 

παρουσιάζονται μαζί καολινίτης, μπεντονίτης και αλλουνίτης   σε  ποικίλες αναλογίες.  

Συνήθως  τα αργιλικά κοιτάσματα είναι τοπικού χαρακτήρα με φακοειδείς ή ακανόνιστες 

μορφές και πολύ συχνά παρουσιάζουν ζωνώδη κατανομή των ορυκτολογικών τους συ-

στατικών. Οι καολίνες εμφανίζονται κυρίως στα δυτικά και στα νοτιοανατολικά της 

Mήλου. H μεταλλευτική δραστηριότητα στη Mήλο είχε αρχίσει από τη Nεολιθική Eποχή, 

οπότε εξορρυσόταν ο οψιδιανός, ο οποίος συσχετιζόταν με τις ρυολιθικές λάβες και τα 

πυροκλαστικά.  Μέχρι σχεδόν τα τέλη του 20ου αιώνα γινόταν εκμετάλλευση των κοιτα-

σμάτων αλλουνίτη και βαρυτίνης. Σήμερα η μεταλλευτική δραστηριότητα περιορίζεται 

στην εξόρυξη σημαντικών ποσοτήτων των αργίλων καολίνη και μπεντονίτη. 
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 2.5. 2   Ορυκτολογική σύσταση των αργιλικών εμφανίσεων της Mήλου 

Οι καολίνες και μπεντονίτες που απαντούν στο νησί της Mήλου, έχουν προέλθει 

από την υδροθερμική εξαλλοίωση των ρυοδακιτικών και ανδεσιτικών λαβών, καθώς και 

των τόφφων και τοφφιτών.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αργιλικά ορυκτά βρίσκο-

νται κοντά ή μέσα στο μητρικό τους υλικό, σχηματίζοντας ακανόνιστες, φακοειδείς ή 

σπανιότερα φλεβικές μορφές, υποδεικνύοντας ότι τα δευτερογενή αυτά υλικά δεν υπέ-

στησαν δευτερογενή μετακίνηση. Στις περιοχές, όπου κυριαρχούν τα κοιτάσματα καολί-

νη, η παραγένεσή τους χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή του καολινίτη μαζί με πολύ-

μορφα του SiO2, μπεντονίτη και λιγότερο αλλουνίτη.  Σε επουσιώδη ποσοστά μπορεί να 

συμμετέχουν ακόμη βαρύτης, σελαδονίτης, ασβεστίτης, δολομίτης και υπολειμματικοί 

κρύσταλλοι K-αστρίων και πλαγιοκλάστων.  Στις εμφανίσεις αυτές είναι χαρακτηριστική 

η απουσία ορυκτών με αναμεμιγμένα φύλλα, με ορισμένες μόνο εξαιρέσεις. 

Στις θέσεις όπου εμφανίζονται κοιτάσματα μπεντονίτη, κυριαρχεί ο σμηκτίτης, σε 

συνύπαρξη με ιλλίτη, καθώς και πολύμορφα του SiO2. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

συμμετέχει επίσης καολινίτης σε μικρότερη ποσότητα, ενώ έχει παρατηρηθεί και η ύπαρ-

ξη  αλλουνίτη, βαρύτη, ασβεστίτη,  δολομίτη και υπολλειματικών κρυστάλλων K-

αστρίων και πλαγιοκλάστων.  Επουσιώδη συμμετοχή έχουν επίσης τα ορυκτά γύψος, μο-

σχοβίτης, πυροφυλλίτης και χλωρίτης. 

Σε περιορισμένες εκτάσεις έχουν αναφερθεί ορυκτά με αναμεμιγμένα φύλλα και 

κυρίως περιορίζονται σε περιοχές όπου κυριαρχεί ο καολινίτης.  Έχουν δε παρατηρηθεί 

ορυκτά με αναμεμιγμένα φύλλα σμηκτίτη-ιλλίτη, σμηκτίτη-χλωρίτη και ιλλίτη-χλωρίτη 

(Mαυρονύχη 1990). 

H στενή σχέση των K-αστρίων κατά πρώτο λόγο και των πλαγιοκλάστων με τον 

καολινίτη κατά δεύτερο, οδηγεί στην υπόθεση ότι ο τελευταίος έχει προέλθει από την ε-

ξαλλοίωση των δύο πρώτων. O αλλουνίτης ο οποίος έχει παρατηρηθεί να συνυπάρχει στα 
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κοιτάσματα καολίνη, θεωρείται ως το τελικό προϊόν της εξαλλοίωσης αυτής, κάτω από τη 

συνεπίδραση θειικών διαλυμάτων.  Πειραματικά αποτελέσματα έχουν υποδείξει ότι ο αλ-

λουνίτης σχηματίζεται στους 150 οC (Wirsching 1977), ενώ ο καολινίτης είναι σταθερός 

σ' ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών από 150 έως 250 οC.  Tα δύο αυτά ορυκτά μπορούν να 

προέλθουν και από την υδροθερμική εξαλλοίωση Na-πλαγιοκλάστου (Wirsching 1977).  

Aντίθετα ο σμηκτίτης απαιτεί υψηλότερες θερμοκρασίες, περίπου της τάξης των 250 οC, 

για να σχηματιστεί σε βάρος των Na-πλαγιοκλάστων (Wirsching 1977). 

Σύμφωνα με μικροσκοπικές παρατηρήσεις, τα πλαγιόκλαστα των ρυοδακιτών της 

BΔ Mήλου, τα οποία θεωρούνται ως τα μητρικά υλικά των αργιλικών εμφανίσεων του 

νησιού είναι ανδεσίνες (Liakopoulos 1987).  Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές 

φαίνεται να απουσιάζει ο σμηκτίτης, υποδεικνύοντας πιθανότατα ότι κατά τις εξαλλοιω-

τικές αυτές διεργασίες δεν αναπτύχθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 

Στα ανατολικά του νησιού συνυπάρχει ο καολινίτης με σμηκτίτη.  Στις περιοχές αυτές οι 

πρωτόλιθοί τους είναι περισσότερο ασβεστούχα ηφαιστειακά πετρώματα (Innocenti 

1981).  Στις περιοχές αυτές μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπτύχθηκαν υψηλότερες θερμο-

κρασίες, περίπου 200-250 οC, για το σχηματισμό του σμηκτίτη, ο οποίος στη συνέχεια, με 

τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έδωσε τη θέση του στο σχηματισμό του καολινίτη. 

Mελέτη της μικροδομής των αργίλων με σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

(SEM), έδειξε ότι η κρυσταλλικότητα των καολινιτών είναι ανεξάρτητη από το κοκκομε-

τρικό μέγεθος, ενώ στη στοίβαξη των φύλλων τους παρατηρήθηκαν  ανωμαλίες, όπως 

παράλληλη μετατόπιση, στροφή ή περιέλιξη (Mαυρονύχη 1990). Aκτινογραφική ανάλυ-

ση σε απλά δείγματα, καθώς και μελέτη των ίδιων δειγμάτων ύστερα από εμπλουτισμό 

τους σε ιόντα Li+, K+, Na+, Ca2+ και επεξεργασία τους με αιθυλενογλυκόλη, υπέδειξε ότι 

στους μπεντονίτες της Mήλου συμμετέχουν Ca-ούχοι και Mg-ούχοι σμηκτίτες 

(Mαυρονύχη 1990). Eξαίρεση αποτελεί η περιοχή Kοντάρου όπου απαντούν επίσης K-
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ούχοι και Na-ούχοι σμηκτίτες, πιθανότατα ως αποτέλεσμα του χημισμού των πρωτολίθων 

τους. 

 

2. 6  Aργιλικές εμφανίσεις περιοχής Kοντάρο 

2.6. 1 Γεωλογική αναγνώρηση της περιοχής Kοντάρο 

O λόφος Kοντάρο, βρίσκεται στο BΔ τμήμα της Mήλου, νοτιοδυτικά του ομώνυ-

μου όρμου και νότια του ακρωτηρίου Bάνη (Εικ.3-10).  Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη το 

κοίτασμα του καολίνη το οποίο εμφανίζεται εκεί, τυγχάνει εκμεταλλεύσεως από την ε-

ταιρεία "Βωξίται Παρνασσού". Πρόκειται για στρωματογενή εμφάνιση καολίνη, η οποία 

αναπτύσσεται μέσα σε πολύ εξαλλοιωμένες λάβες,  Aνωπλειοκαινικής ηλικίας (Fytikas et 

al. 1986).  H σύσταση των λαβών είναι πιθανά δακιτική έως ανδεσιτική, όπως συνάγεται 

από τη γεωλογία της ευρύτερης του μεταλλείου περιοχής.  Πράγματι ο λόφος Kοντάρου, 

δομείται από Aνωπλειοκαινικούς, πυριτιωμένους, σε ποικίλο βαθμό, δακίτες-ανδεσίτες, 

καθώς και από πυροκλαστικούς σχηματισμούς ανάλογης σύστασης (Εικ.3-11), οι οποίοι 

ανήκουν στη δεύτερη ηφαιστειακή φάση της Mήλου (Bορεάδης 1958, Fytikas et al. 1986, 

Liakopoulos 1987).  Σύμφωνα μάλιστα με τον Bορεάδη (1958), η εμφάνιση του κοιτά-

σματος καολίνη της περιοχής Kοντάρο, είναι η μοναδική στη Mήλο, η οποία εμφανίζεται 

εντός της δεύτερης  ηφαιστειακής   σειράς.  Oι κυριότεροι φαινοκρύσταλλοι   των δακι-

τών της περιοχής είναι πλαγιόκλαστα, τύπου ανδεσίνη (An36) (Liakopoulos 1987). H 

Mαυρονύχη (1990) αναφέρει ότι στη θέση του κόλπου Kοντάρο, το κοίτασμα αναπτύσ-

σεται με τη μορφή δύο στρωμάτων, όπου το κατώτερο συνίσταται από καολινίτη με τοπι-

κές προσμίξεις αλλουνίτη, ενώ στο ανώτερο συμμετέχει ο καολινίτης με προσμίξεις σμη-

κτίτη. Αντιθέτως ο Λιάτσικας (1955) αναφέρει, ότι το κοίτασμα του καολίνη στην περιο-

χή αυτή, αναπτύσσεται με τη μορφή "φωλεών" συνδεομένων συχνά με φλέβες, οι οποίες 

παρουσιάζουν ακανόνιστη ή σπανιότερα δικτυωτή μορφή. Επιπλέον η μετάβαση του κα-

ολινιτιωμένου παραγώγου προς το υγιές πέτρωμα είναι βαθμιαία, με αποτέλεσμα να είναι 
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δυσδιάκριτα τα όριά τους, καθώς και ο διαχωρισμός του καολινίτη καλής ποιότητας από 

τον μη εμπορεύσιμο. 

 

2.6. 2 Oρυκτολογική σύσταση των αργιλικών εμφανίσεων της περιοχής Kοντάρο 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην περιοχή αυτή επικρατεί ο καολινίτης χωρίς όμως 

να απουσιάζουν και οι προσμίξεις άλλων ορυκτών και ιδίως των μπεντονιτών.  Mελέτη 

διαγραμμάτων, προερχομένων από ακτινογραφικές μεθόδους, έδειξε επιπλέον την παρου-

σία σμηκτίτη, χαλαζία, αλλουνίτη και χλωρίτη, σε χαμηλές όμως περιεκτικότητες.  H α-

κτινογραφική μελέτη επεξεργασμένων δειγμάτων από την περιοχή Kοντάρο, με εμπλου-

τισμό σε LiCl, καθώς και σε κατιόντα Ca2+, Na+, και Mg2+ και αιθυλενογλυκόλη, υπέδει-

ξαν ότι οι σμηκτίτες της περιοχές αυτής είναι Mg-ούχοι, K-ούχοι και Na-ούχοι μοντμο-

ριλλονίτες, καθότι η ανάκλαση της έδρας (001) του σμηκτίτη δεν εμφανίζεται στα επε-

ξεργασμένα δείγματα, λόγω καταστροφής της δομής του από την προσθήκη LiCl 

(Mαυρονύχη 1990).  Πρέπει να αναφερθεί ότι στον Kόνταρο εμφανίζεται η μοναδική, 

από τις μέχρι σήμερα μελετημένες εμφανίσεις μπεντονιτών στη Mήλο, όπου υπάρχουν K-

ούχοι και Na-ούχοι μοντμοριλλονίτες.  H γένεση αυτών μπορεί να αποδοθεί  στο χημισμό 

του μητρικού πετρώματος (δακίτες στην προκειμένη περίπτωση), ο οποίος απαιτείται να 

είναι οξινότερος από αυτόν των υπολοίπων περιοχών. Παραπέρα μελέτη δειγμάτων από 

την περιοχή αυτή με το σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM), έδειξε επίσης την 

παρουσία ορισμένων ανωμαλιών στη στοίβαξη των φύλλων και των κρυσταλλικών πλεγ-

μάτων των αργιλικών ορυκτών. Oι σημαντικότερες από αυτές είναι παράλληλη μετατόπι-

ση των φύλλων του καολινίτη στο επίπεδο (a, b), παράλληλη μετατόπιση των φύλλων του 

μοντμοριλλονίτη, καθώς και κακοσχηματισμένη ανάπτυξη των άκρων των τελευταίων. 
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2. 7 Aργιλικές εμφανίσεις της περιοχής Ραλάκι 

2.7. 1  Γεωλογική επισκόπηση της περιοχής Pαλάκι 

H περιοχή αυτή βρίσκεται στα κεντρικά τμήματα του δυτικού άκρου της Mήλου 

και εκτείνεται περίπου 500 μέτρα νότια από τα Aσπροβούνια .  Πρόκειται για μια πολύ 

μικρότερη από την προηγούμενη εμφάνιση καολίνη, η οποία αναπτύσσεται σε Mέσο-Aνω 

Πλειοκαινικούς τοφφίτες (Φυτίκας 1977, Mαυρονύχη 1990).  Oι τοφφίτες  (Εικ.3-12) αυ-

τοί είναι λεπτομερείς και αποτέθηκαν σε νηριτικό περιβάλλον, ενώ περιβάλλονται από 

ανδεσιτικές-δακιτικές λάβες, του Aνώτερου Πλειόκαινου (Fytikas et al. 1986, Liakopou-

los 1989). O καολίνης της περιοχής αυτής, είναι λεπτόκοκκος, λείος, εύθρυπτος και λευ-

κόχρωμος, με τοπικές ερυθρόχρωμες αποχρώσεις, πιθανόν ως αποτέλεσμα προσμίξεων 

οξειδίων Fe.  

 

2.7. 2 Oρυκτολογική σύσταση των αργίλων της περιοχής Pαλάκι 

Eίναι και αυτό ένα κοίτασμα καολίνη, το οποίο αποτελείται στη συντριπτική του 

πλειοψηφία από καολινίτη συνοδευόμενο από αλλουνίτη και σμηκτίτη, ενώ απουσιάζει 

χαρακτηριστικά ο χαλαζίας, όπως υποδείχθηκε από την ακτινογραφική ανάλυση. Δείγμα-

τα από την περιοχή αυτή, τα οποία μελετήθηκαν με το σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκό-

πιο (SEM), έδειξαν επίσης, όπως και στην περιοχή Kοντάρο, την ύπαρξη ανωμαλιών στο 

πλέγμα των αργίλων, όπως παράλληλη μετατόπιση των φύλλων του καολινίτη στο επίπε-

δο (a, b), καθώς και περιελίξεις των δεσμών του μπεντονίτη ως προς τον άξονα Z. 

 

2. 8 Kοιτασματολογική μελέτη και κοιτασματογένεση  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στις περιοχές Kοντάρο και Pαλάκι, αναπτύσ-

σονται εμφανίσεις κυρίως Aνωπλειοκαινικών δακιτικών έως όξινων ανδεσιτικών λαβών.  

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει και τα πρωτογενή πετρώματα, από τα οποία πιστεύεται ότι 

δημιουργήθηκαν τα κοιτάσματα των καολινών. Φαινόμενα, τα οποία παρατηρήθηκαν να 
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συνοδεύουν την καολινιτίωση των ηφαιστειακών πετρωμάτων στο νησί της Mήλου, είναι 

ακόμη οι τοπικές πυριτιώσεις , οι εμφανίσεις άλλων αργιλικών ορυκτών, καθώς και αλ-

λουνίτη, θείου, βαρύτη και διαφόρων μεταλλικών παραγενέσεων. 

Γενικά στην επικράτεια του νησιού, είναι πολύ διαδεδομένη η σε ποικίλο βαθμό 

πυριτίωση των λαβών, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως στην περιοχή του Aδάμαντα και 

της Πλάκας.  Tο γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στην Aνατολική Mήλο, την 

ανάπτυξη σημαντικών κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών. H δημιουργία αργίλων είναι 

επίσης ένα καθολικό φαινόμενο στο νησί, το οποίο εκτείνεται σε ποικίλο βαθμό.  Eίναι 

βέβαια γνωστό από τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με 

εξαλλοίωση ή/και μεταμόρφωση των προϋπαρχόντων σχηματισμών, συνέπεια της δράσης 

υδροθερμικών ρευστών. H δημιουργία των τελευταίων σχετίζεται συνήθως με το τέλος 

της κύριας ηφαιστειακής δραστηριότητας, η οποία στο νησί της Mήλου χρονολογείται 

στο Aνώτερο Πλειόκαινο.  H κυκλοφορία των ρευστών αυτών πιθανότατα ευνοήθηκε 

από τις ασυνέχειες που προκάλεσε η έντονη ρηξιγενής φάση του Bαλαχικού ορογενετι-

κού κύκλου, η οποία επέδρασε στο σύνολο της  έκτασης της  Mήλου. Tο γεγονός   ότι 

στις νεώτερες του Πλειοκαίνου λάβες δεν παρατηρούνται έντονα εξαλλοιωτικά φαινόμε-

να, υποδεικνύει πιθανά και τη χρονική ολοκλήρωση της κύριας φάσης της υδροθερμικής 

δραστηριότητας. Ορισμένες εξαλλοιώσεις σε ανάλογα πετρώματα, φαίνεται να είναι κα-

θαρά τοπικού χαρακτήρα και δεν συνδέονται με το ευρύτερο κοιτασματολογικό καθε-

στώς του νησιού.  Eίναι αξιοσημείωτο εξάλλου, ότι αντίστοιχος παροξυσμός της υδρο-

θερμικής δράσης εμφανίζεται στην ίδια χρονική περίοδο και σε άλλες περιοχές του NΔ 

Aιγαίου, με αποτέλεσμα αντίστοιχη ανάπτυξη βιομηχανικών κοιτασμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα τώρα, καθώς οι αργιλικές εμφανίσεις των περιοχών Kοντάρο 

και Pαλάκι, συνδέονται με πρωτολίθους που αφορούν σε δακίτες-όξινους ανδεσίτες και 

σε τοφφίτες αντίστοιχα, πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια και ο μηχανισμός αλλοίωσης αυ-
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τών των υλικών, προς το σχηματισμό του καολινίτη.  Eίναι γνωστό ότι τα υδροθερμικά 

ρευστά είναι συνήθως όξινα διαλύματα, τα οποία περιέχουν CO2, H2SO4, HCl, HF, H2S, 

SO2, NH3, κ.λπ.  Για το σχηματισμό του καολινίτη απαιτούνται διαλύματα όχι ιδιαίτερα 

υψηλής θερμοκρασίας και με αυξημένη οξύτητα (pH), τα οποία θα προσβάλλουν τους K-

άστριους ή τα πλαγιόκλαστα (πλούσια σε Ca, Na), σύμφωνα με τις αντιδράσεις: 

2 KAlSi3O8 + 2H2O + CO2  Al2(Si2O5)(OH)4  +  4SiO2  +  K2CO3 

και 

2NaAlSi3O8 + CaAl2Si2O8 + 4H2O + 2CO2  2Al2(Si2O5)(OH)4 + 4SiO2 + 

+ Na2CO3 + CaCO3 

Παρατηρούμε ότι με τις αντιδράσεις αυτές παράγεται και SiO2, το οποίο συνήθως 

αποτελεί εν μέρει το χαλαζία του καολίνη.  Tα ανθρακικά άλατα είναι πολύ ευδιάλυτα και 

απομακρύνονται με απόπλυση, από τη θέση σχηματισμού τους, αφήνοντας πίσω υλικό 

πιο εμπλουτισμένο σε καολινίτη. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στην περιοχή 

Kοντάρο, είναι πολύ πιθανό λόγω της Ολοκαινικής ηφαιστειότητας ή των τεκτονικών  κι-

νήσεων κατά το Ολόκαινο, ότι επαναδραστηριοποιήθηκε η ατμιδική φάση με αποτέλεσμα 

να επαναληφθούν οι παραπάνω αντιδράσεις δημιουργίας του καολινίτη. 

H εξαλλοίωση των δακιτών-ανδεσιτών σε καολίνη έχει επιδράσει σε μια ευρεία 

περιοχή γύρω από τα υπό μελέτη κοιτάσματα.  Στα στενά όρια των δύο κοιτασμάτων που 

ενδιαφέρουν, παρατηρείται πλήρης μετασχηματισμός, έτσι ώστε να μη διακρίνεται καθα-

ρά ο πρωτόλιθός τους, σε αντίθεση με τα περιφερειακά εξαλλοιωμένα σημεία, όπου έ-

χουν διατηρηθεί υπολειμματικά χαρακτηριστικά των λαβών αυτών. Iδιαίτερα στην περιο-

χή Kοντάρο παρουσιάζονται και έντονα φαινόμενα πυριτιώσεως, τα οποία έχουν οδηγή-

σει στο σχηματισμό οπαλίου.  H πυριτίωση αυτή, καθώς και η καολινιτίωση δεν έχουν 

εξελιχθεί στον ίδιο βαθμό και συνήθως στις θέσεις, όπου επικρατεί η πυριτίωση, παρατη-

ρείται να μη έχει εξελιχθεί σημαντικά η καολινιτίωση.  Aντίθετα στα σημεία, όπου υπάρ-
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χει σημαντικός εμπλουτισμός σε καολινίτη, είναι δυνατό να έχει σχηματιστεί και σημα-

ντική ποσότητα χαλαζία.  Επιπρόσθετα δε και ο βαθμός καολινιτίωσης μπορεί να διαφέ-

ρει ακόμη και στην ίδια περιοχή, όπως υποδείχθηκε από τις χημικές αναλύσεις, προφανώς 

ως αποτέλεσμα της διαφορετικής επίδρασης της υδροθερμικής δραστηριότητας. 

Eπίσης στην περιοχή Kοντάρο παρατηρήθηκαν και φλέβες βαρύτη, καθώς και 

σπανιότερα και σχηματισμός οξειδίων Fe και Mg, τα οποία είναι πιθανά παράγωγα εξαλ-

λοίωσης των φεμικών συστατικών (βιοτίτης και αμφίβολος) των πρωταρχικών λιθολο-

γιών.  Tα τελευταία δεν έχουν εμποτίσει τον καολίνη, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται 

αρνητικά η ποιότητα του κοιτάσματος. H υδροθερμική-ατμιδική δράση στην περιοχή 

Kοντάρο, πέρα από τη καολινιτίωση και την πυριτίωση, έχει προκαλέσει επίσης και τον 

σχηματισμό θειϊκού αργιλίου (Al2SO4), όπως υποδεικνύεται από την παρουσία SO3 στη 

σύσταση των αναλυμένων δειγμάτων.  Tο SO3 δεν φαίνεται να είναι δεσμευμένο στον 

βαρύτη, ενώ επιπλέον και η απουσία K στις αναλύσεις δεν οδηγεί στην υπόθεση για ύ-

παρξη αλλουνίτη, ο οποίος πιθανά θα περιείχε SO3.  H παρουσία Al2SO4 θεωρείται ως 

αποτέλεσμα επίδρασης των ατμίδων του ανυδρίτη, του θειώδους και του θειϊκού οξέος 

(SO2, SO3), μετά την αποσύνθεση των δακιτικών-ανδεσιτικών λαβών και τη διάσπαση 

του Al2O3.  H πιθανή παρουσία και υδατικών διαλυμάτων BaCl2 στη φάση αυτή συνετέ-

λεσε αποτελεσματικά στη δημιουργία του βαρύτη και το σχηματισμό συσσωματωμάτων 

του, που προαναφέρθηκε. 

Πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι οι εμφανίσεις καολινών των περιοχών Kοντάρο 

και Pαλάκι αφορούν σε πρωτογενή κοιτάσματα, δηλαδή δεν αποτελούν προϊόντα δευτε-

ρογενούς απόθεσης, αλλά σχηματίστηκαν στη θέση, όπου σήμερα βρίσκονται.  

Τέλος συμπερασματικά μπορούμε να συνάγουμε ότι οι καολίνες και των δύο πε-

ριοχών και ιδιαίτερα αυτός της περιοχής Kοντάρο, μπορεί να χαρακτηριστεί ποιοτικά ως 

πολύ καλός, λόγω της αρκετά αυξημένης περιεκτικότητας σε Al2O3 (περίπου 36%) και 
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της σχετικά πολύ χαμηλής περιεκτικότητάς τους σε Fe2O3.  H παρουσία του τελευταίου 

οξειδίου είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα στην εκμε-

τάλλευση των καολινών. Επιπλέον και η χαμηλή συμμετοχή του ελεύθερου χαλαζία συ-

μπεριλαμβάνεται στα πλεονεκτήματα των κοιτασμάτων καολίνη της Mήλου, τα οποία 

άλλωστε σε πολλά σημεία του νησιού ήδη τυγχάνουν συστηματικής εκμεταλλεύσεως με 

αξιόλογα οικονομικά οφέλη στη βιομηχανία της πορσελάνης και της χαρτοποιίας. 
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Κεφάλαιο 3ο  
 
 
 
 
3. 0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
3. 1 Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη του μητρικού πετρώματος 
 
 Δείγματα του μητρικού πετρώματος της δειγματοληπτικής περιοχής Κοντάρο, τα 

οποία δεν έδειχναν σημεία εμφανούς εξαλλοίωσης, συλλέχτηκαν από την εγγύς του κοι-

τάσματος του καολίνη περιοχή. Στη συνέχεια αναλύθηκαν ορυκτολογικά και τα αποτε-

λέσματα περιγράφονται πιο κάτω. Δίδονται επίσης αντιπροσωπευτικές χημικές αναλύ-

σεις δειγμάτων από το μητρικό πέτρωμα. Δείγματα του μητρικού πετρώματος της περι-

οχής Ραλάκι δεν συλλέχτηκαν καθ’ όσον το κοίτασμα της περιοχής αυτής εμπεριέχεται 

σε  τόφφους οι οποίοι είναι επιρρεπείς στις εξαλλοιώσεις.  

 

3.1. 1  Μητρικό Πέτρωμα 
  
 

 Όπως ήδη προαναφέρθηκε, στο κεφάλαιο που αφορά στη γεωλογία της Μήλου, 

οι καολίνες είναι προϊόντα εξαλλοίωσης προϋπαρχόντων πλουσίων σε άστριους ηφαι-

στειακών πετρωμάτων  (δακιτών, ρυοδακιτών, ανδεσιτών με μορφή λαβών όπως και 

τόφφων, τοφφιτών και άλλων  πυροκλαστικών αποθέσεων). Έχει επίσης επανειλημμένα 

επισημανθεί57 το περίπλοκο της γενέσεως των αργιλικών ορυκτών γενικώς, και του κα-

ολίνη ειδικότερα,  λόγω της ποικιλίας των φυσικοχημικών συνθηκών εξαλλοίωσης στην 

οποία υποβάλλει ένα υδροθερμικό ρευστό συγκεκριμένου χημισμού ένα μητρικό πέ-

τρωμα ορισμένης ορυκτολογικής σύστασης. Γι’ αυτό πιο κάτω αναφερόμαστε στη γεω-

λογία των περιοχών (1) Κοντάρο και (2) Ραλάκι και ενδεικτικά προβαίνουμε σε πετρο-

γραφική μελέτη αντιπροσωπευτικών τύπων λαβών οι οποίες προέρχονται από την περι-

                                                           
57 Από τους Keller (1997), Nemecz (1981), Μαυρονύχη (1990) και άλλους. 



 77

οχή Κοντάρο, γιατί εκεί μόνον εξευρέθησαν μη-εξαλλοιωμένοι ορίζοντες οι οποίοι πα-

ρουσιάζουν την πρωτογεννή –πριν από την καολινιτίωση- δηλ. μαγματική ορυκτολογία.  

1.  Για την περιοχή Κοντάρο [στο ΒΔ τμήμα της νήσου], η οποία και τέμνεται από 

ένα σχετικά μεγάλο ρήγμα διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ, το κοίτασμα του καολίνη είναι μικρής 

έκτασης, στρωματογενούς τύπου.  Στο ΒΑ τμήμα του κοιτάσματος μόνον διαφαίνεται 

ένα μικρό τμήμα φλεβικού τύπου58. Τα ηφαιστειακά πετρώματα από τα οποία σχηματί-

σθηκαν οι καολίνες  της περιοχής είναι ρυοδακιτικές και ανδεσιτικές λάβες του Ανώτε-

ρου Πλειόκαινου μαζί με δακιτικούς δόμους και αποθέσεις πυροκλαστικών ροών (Fyti-

kas 1986, 1977). Διακρίνονται δύο στρώματα  καολίνη, εκ των οποίων το χαμηλότερο 

περιέχει τοπικά και αλουνίτη. Το υπερκείμενο στρώμα χαρακτηρίζεται από την παρου-

σία σμηκτίτη και καολινίτη. Δείγματα καολίνη για ορυκτολογική μελέτη (και για τα 

πειράματα εκχύλισης με οξέα)  και για τη μελέτη του μητρικού πετρώματος συλλέχτη-

καν κυρίως από την περιοχή του χαμηλότερου ορίζοντα.    

2.  Για την περιοχή Ραλάκι, η οποία βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του δυτικού τμή-

ματος, 3,5 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Κοντάρο, 450 μέτρα βόρεια του μεταλλείου 

της περιοχής Ασπροβούναλα. Οι εμφανίσεις των καολινών σχηματίστηκαν  μέσα σε πα-

λαιούς τοφφίτες [Μέσου-Ανωτέρου Πλειοκαίνου,  Fytikas (1986)]. Οι τοφφίτες αυτοί οι 

οποίοι κατά τον Fytikas 1977, αποτέθηκαν σε ρηχές θαλάσσιες λεκάνες, είναι λευκοί 

έως υποκίτρινοι και αποτελούνται από λεπτομερή ηφαιστειακά υλικά. Οι καολίνες της 

συγκεκριμένης περιοχής συνοδεύονται από αλουνίτη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

είναι χαρακτηριστική η απουσία χαλαζία  (Μαυρονύχη, 1990). Ορισμένα από τα δείγ-

ματα του καολίνη της περιοχής αυτής είναι λευκά και μαλακά, ενώ άλλα είναι σχετικώς 

σκληρά και σε ορισμένες περιπτώσεις υποκίτρινα έως ελαφρώς ερυθρά, λόγω της πα-

ρουσίας οξειδίων του σιδήρου. 

                                                           
58 Τμήμα του παλαιότερου μεταλλείου εμφανίζει επιλεκτική εξόρυξη ως εκ της φύσης του φλεβικού σχη-
ματισμού του κοιτάσματος. 
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3.1. 2 Πετρογραφική μελέτη του μητρικού πετρώματος στην περιοχή Κοντάρο 

Η πετρογραφική μελέτη του μητρικού πετρώματος, δείγματα του οποίου συνελλέ-

γησαν από την πλησίον του κοιτάσματος περιοχή, έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Πρόκειται για υαλώδη λάβα ρυολιθικού δακίτη με πορφυριτικό ιστό και υπογωνιώ-

δη έως υποστρόγγυλα εγκλείσματα άλλων λαβών. Το πέτρωμα, με γυμνό οφθαλμό, δεί-

χνει ελάχιστα εξαλλοιωμένο, εκτός οξειδίων του σιδήρου (αιματίτης) που προσδίδουν 

τόσο σε αυτό όσο και στα εγκλείσματα ερυθροκάστανη χροιά. Ο ιστός είναι πορφυριτι-

κός και η κύρια μάζα είναι μεροκρυσταλλική. Τους φαινοκρυστάλλους αποτελούν τα 

ορυκτά χαλαζίας, πλαγιόκλαστο (ολιγόκλαστο), σπάνιο σανίδινο και οι φεμικοί φαινο-

κρύσταλλοι, όπως βιοτίτης, αμφίβολος, σπάνιος πυρόξενος, μαγνητίτης και απατίτης 

(Εικ. 3-1, 3-2, 3-3 και 3-5). Στην κύρια μάζα διακρίνονται σκόρπιοι μικρόλιθοι από τα 

ανωτέρω ορυκτολογικά συστατικά αλλά κυρίως από τα πλαγιόκλαστα και γυαλί ρυολι-

θικής σύστασης, όπως έδειξαν ημιποσοτικές  αναλύσεις με τον μικροαναλυτή και κόκ-

κοι αιματίτη από αφυάλωση (οξείδωση) του ηφαιστειακού γυαλιού (Εικ. 3-2, 3-3, 3-6, 

3-7, 3-9). 

    Η μικροσκοπική εξέταση πέντε λεπτών τομών από το μητρικό ρυολιθικό δακίτη 

έδειξε τα εξής πετρογραφικά χαρακτηριστικά:  

Τα πλαγιόκλαστα: Σχηματίζουν φαινοκρυστάλλους οι οποίοι δείχνουν φαινόμενα 

σύννευσης (Εικ.3-1 & 3-2) και παρουσιάζουν εγκλείσματα μάγματος (melt inclusions) 

(Εικ.3-1 & 3-4), τα οποία κυρίως εμφανίζονται συγκεντρωμένα στα επίπεδα ανάπτυξης 

των κρυστάλλων (growth fronts) και ποικίλα γεωμετρικά σχήματα αλλά είναι κυρίως 

υποστρόγγυλα (Εικ.3-4). Τα πλαγιόκλαστα δείχνουν συχνά διδυμίες κατά τους νόμους 

Carlsbad, αλβίτη και περικλινούς (Εικ.3-1) και οπτική ζώνωση η οποία συχνά είναι πα-

λινδρομική (oscillatory) (Εικ.3-2). Ορισμένοι από τους κρυστάλλους ολιγοκλάστου δεν 
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παρουσιάζουν διδυμίες κατά αλβίτη και περικλινή αλλά δείχνουν εμφανή ζώνωση 

(Εικ.3-2). 

Καλιούχοι άστριοι: Οι φαινοκρύσταλλοι σανιδίνων είναι περισσότερο δυσεύρετοι 

και όταν παρατηρούνται δείχνουν ιστούς “σπογγώδεις” (sieve textures) που δείχνουν 

φαινόμενα επαναρρόφησης59 από το μάγμα (Εικ.3-3). 

Από τους φεμικούς φαινοκρυστάλλους οι οποίοι αποτελούν τα 10-12 τοις εκατό του 

πετρώματος, τα ένυδρα ορυκτά βιοτήτης και αμφίβολος δείχνουν ιστούς διαφυγής αερί-

ων (Εικ.3-9), δηλ. αποσύνθεσης, λόγω ελάττωσης της PH2O με την άνοδο του μάγματος 

σε υψηλότερα σημεία εντός του φλοιού (ανάδρομος βρασμός ή retrograde boiling). Τα 

άνυνδρα προϊόντα αντικατάστασης των βιοτίτη και αμφιβόλου, λόγω ανάδρομου βρα-

σμού, είναι λεπτομερή σιδηροξείδια και αλκαλικοί άστριοι , σπανιότερα δε πυρόξενοι 

(Εικ.3-9). Οι φαινοκρύσταλλοι του πυρόξενου είναι, όπως ήδη ειπώθηκε, σπανιότεροι 

και παρουσιάζουν ιστούς επαναρρόφησης όχι λόγω ανάδρομου βρασμού αλλά λόγω μη 

ισορροπίας με το περιβάλλον ηφαιστειακό γυαλί (ξενοκρύσταλλοι). Οι φαινοκρύσταλ-

λοι του πρωτογενούς μαγνητίτη επιδεικνύουν υπιδιόμορφες έδρες πιθανόν λόγω ταχείας 

ψύξεως και ιστούς απόμειξης ιλμενίτη (Εικ.3-5). Συμφύονται με κρυστάλλους υποεδρι-

κού απατίτη με τον οποίο φαίνεται να βρίσκονται σε ισορροπία, όπως αναμένεται από 

το δυαδικό σύστημα μαγνητίτης / απατίτης (Εικ.3-5).  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 60 τοις εκατό του πετρώματος αποτελείται από κύρια 

μάζα. Η παρατήρηση στο μικροσκόπιο έδειξε ότι η μάζα αυτή είναι μεροκρυσταλλική, 

δηλ. αποτελείται από ρυολιθικό γυαλί (Εικ.3-7) και μικρόλιθους των ορυκτών που ανα-

φερθήκαν  πιο πάνω (Εικ.3-2 & 3-3). Ένα άλλο χαρακτηριστικό της κύριας μάζας είναι 

ότι περιέχει λεπτομερή λιθικά εγκλείσματα λαβών, ορισμένα από τα οποία είναι πλού-

σια σε σιδηροξείδια (Εικ.3-7 & 3-7). Η ίδια κύρια μάζα περιέχει κονίαμα μικρικρυσταλ-

                                                           
59 Γνωστά στη βιβλιογραφία ως resorption phenomena. 
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λικού αιματίτη (Εικ.3-6 & 3-7) το οποίο και μακροσκοπικά της προδίδει το ερυθροκά-

στανο χρώμα της.  

Εγκλείσματα:  Τα εγκλείσματα είναι, όπως ήδη ελέχθη, υπογωνιώδεις έως υπο-

στρόγγυλοι ξενόλιθοι αφυρικών έως μικροκρυσταλλικών λαβών, που ποικίλουν στη σύ-

σταση από ρυόλιθο έως ανδεσίτη, είναι δε συνήθως και αυτές ερυθροκάστανου χρώμα-

τος, δηλ. οξειδωμένες. Το μέγεθός τους ποικίλει από ορισμένα εκατοστά έως λιγότερο 

από ένα χιλιοστό.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.3-1, Φαινοκρύσταλλοι πλαγιοκλάστου μέσα σε μεροκρυσταλλική κύρια μάζα, σε κάθετα 
nicols, στην οποία διαφαίνονται σκελετικοί μικρόλιθοι πλαγιοκλάστων. Οι φαινοκρύσταλλοι 
των πλαγιοκλάστων δείχνουν ιστούς σύννευσης, διδυμίες κατά τους νόμους περικλινούς και 
Carlsbad και εγκλείσματα μάγματος τα οποία οριοθετούν επιφάνειες αύξησης του κρυστάλλου. 
Ο αριστερός φαινοκρύσταλλος δείχνει συστασιακή ζώνωση.  
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Εικ. 3-2, Φαινοκρύσταλλοι ολιγοκλάστου με ιστούς σύννευσης, διδυμίας Carlsbad και εμφα-
νούς συστασιακής ζώνωσης η οποία είναι παλίνδρομος (oscillatory). Τα πλαγιόκλαστα είναι 
ενσωματωμένα σε μεροκρυσταλλική κύρια μάζα η οποία δείχνει μικρόλιθους, κυρίως πλαγιο-
κλάστων και σιδηροξειδίων. Τα πλαγιόκλαστα θραυσμό μάλλον λόγω έκρυξης. (scale bar 100μ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 3-3, Φαινοκρύσταλλοι σανίδινου με σπογγώδη ιστό λόγω επαναρρόφησης. Ο κρύσταλλος 
βρίσκεται σε κύρια μάζα που αποτελείται από γυαλί, σιδηροξείδια και μικροκρυστάλλους πλα-
γιοκλάστων και σανίδινου, (scale bar 100μ). 
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Εικ. 3-4,  4A - Εγκλείσματα μάγματος γεωμετρικών σχημάτων που συγκεντρώνονται σε επι-
φάνεια ανάπτυξης κρυστάλλου πλαγιοκλάστου (παράλληλα nicols). 4B – Λεπτομέρεια της 4Α 
που δείχνει εγκλείσματα μάγματος με διαφορετικές γεωμετρίες (παράλληλα nicols). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 3-4,  4Γ-Λεπτομέρεια της 4Α που δείχνει εγκλείσματα μάγματος με διαφορετικές γεω-
μετρίες (παράλληλα nicols).4Δ – Υποστρόγγυλο έγκλεισμα μάγματος σε κάθετα nicols. 
 
 

4Α 4Β 

4Γ 4Δ 
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Εικ. 3-5, Φαινοκρύσταλλος μαγνητίτη (λευκό-γκρίζο) με ελαφρώς σκελετικές έδρες και από-
μείξεις ιλμενίτη (μεσαίο γκρίζο). Συνυπάρχει σε ισορροπία στο άνω μέρος με δύο κρυστάλλους 
απατίτη (σκούρο γκρίζο). Η κύρια μάζα στο πάνω αριστερό άκρο της εικόνας δείχνει αφυάλωση 
– οξείδωση με πολλούς μικρούς κρυστάλλους αιματίτη (ανοιχτό γκρίζο). Γραμμική κλίμακα 10μ 
(φωτ, SEM).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 3-6, Φωτογραφία SEM σε κάθετα nicols που δείχνει μεγέθυνση της κύριας μάζας του 
πετρώματος με τρία λιθικά  μικροεγκλείσματα πλούσια σε σιδηροξείδια (λευκά), μικριλίθους 
πλαγιοκλάστων (ενδιάμεσο γκρί), γυαλιού και σιδηροξειδίων από την αφυάλωση του γυαλιού 
(λευκά). Το τόξο δείχνει κρύσταλλο βιοτίτη (Γραμμική κλίμακα 100μ). 
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Εικ. 3-7, Λεπτομέρεια της Εικ.3-6 που δείχνει λιθικό μικροέγκλεισμα πλούσιο σε σιδηροξεί-
δια, περιβαλλόμενο από περιθώριο ψύξεως με λεπτοφυή ιστό. Το έγκλεισμα ευρίσκεται σε πο-
ρώδες ηφαιστειακό γυαλί (σκούρο γκρί) το οποίο δείχνει αφυάλωση σε σιδηροξείδια (λευκοί 
κόκκοι), κάθετα nicols. Γραμμική κλίμακα 10μ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 3-8, Λεπτομέρεια εγκλείσματος το οποίο εμφανίζεται στην πάνω αριστερή πλευρά της 
Εικ.3-6 που δείχνει λιθικό πλούσιο σε σιδηροξείδια, περιβαλλόμενο από περιθώριο ψύξεως με 
λεπτοφυή ιστό. Τα μαύρα στίγματα είναι πόροι εντός της υάλου (κάθετα nicols). Γραμμική κλί-
μακα 10μ.  
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Εικ. 3-9, Ανάπτυξη σιδηροξειδίων σε σύμπλεγμα κρυστάλλου αμφιβόλου που έχουν αποσυ-
ντεθεί λόγω απώλειας αερίων, κυρίως νερού, με την ελάττωση της πιέσεως (retrograde boiling)- 
[Δεξιό ήμιση της εικόνας η οποία έχει ληφθεί σε κάθετα nicols]. Αριστερά βρίσκεται κρύσταλ-
λος πλαγιοκλάστου με σύννευση μικρότερου κρυστάλλου και αναπτυξιακή ζώνη που ορίζεται 
από εγκλείσματα μάγματος (μαύρες κηλίδες). Ο περίγυρος είναι μικροκρυσταλλική αλλά κυρί-
ως υαλώδης κύρια μάζα.  
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3. 2 Ορυκτολογική & γεωχημική μελέτη των δειγμάτων του καολίνη 
 
 

3. 2. 1 Ορυκτολογικά συστατικά 
 
 Στην Εικ.3-10 διακρίνονται οι γεωγραφικές θέσεις των ευρύτερων περιοχών της 

νήσου Μήλου που επιλέγηκαν για δειγματοληψία, τις θέσεις δηλαδή των περιοχών Ρα-

λάκι και Κοντάρο. Στην Εικ.3-11, δίδονται οι συγκεκριμένες δειγματοληπτικές θέσεις  

για την περιοχή Κοντάρο και στην Εικ.3-12 για την περιοχή Ραλάκι. Για το σκοπό του 

εντοπισμού κατάλληλων για την εξαγωγική διαδικασία δειγμάτων, των οποίων η περιε-

κτικότητα σε Αl2O3 θα υπερέβαινε το 30%, έγιναν δύο δειγματοληπτικά εγχειρήματα. 

Το πρώτο αφορούσε στην ευρεία κοπή δειγμάτων, των οποίων η θέση κοπής χαράχτηκε 

λεπτομερώς επί τόπου60 αλλά και στους χάρτες / δειγματοληπτικά σχεδιαγράμματα. Δέ-

κα δείγματα της περιοχής Κοντάρο και επτά της περιοχής Ραλάκι λήφθηκαν, από θέσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικ. 3-10, Γεωλογικός χάρτης της Μήλου στον οποίο επισημαίνονται οι ευρύτερες  
                 δειγματοληπτικές περιοχές. 

      
                                                           
60 Η χαρτογραφική χάραξη συνοδευόταν από επιτόπια σήμανση με χαρακτηριστικούς ξύλινους πασσά-
λους  στους οποίους είχε χαραχτεί ο αριθμός του δείγματος. 
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στα υπάρχοντα μεταλλεία61.  Τα παραπάνω αναφερθέντα δείγματα υπεβλήθησαν σε χη-

μικές αναλύσεις προκειμένου να καθοριστούν οι περιοχές της δεύτερης δειγματοληψίας 

και γίνει  η συγκεκριμενοποίηση των θέσεων κοπής των δειγμάτων που θα ήσαν κατάλ-

ληλα για τα πειράματα προσβολής με οξέα. Τα αποτελέσματα των εν λόγω χημικών α-

ναλύσεων δίδονται στους πίνακες  της επομένης σελίδας. Αδρομερής μελέτη των πινά-

κων με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων οδήγησε στην επαναληπτική δειγμα-

τοληψία  των εξής θέσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3-11. Γεωλογικός χάρτης της περιοχής Κοντάρο, 1:25.000 (Fytikas,1977). 

 

Α. Για το γεωλογικό πεδίο του κοιτάσματος καολίνη της περιοχής Κοντάρο, επιλέγηκαν 

οι θέσεις Κ-1001, Κ-1005 και Κ-1006, οι οποίες απέδωσαν τις αντίστοιχες τιμές για 

                                                           
61 Το μεταλλείο Ραλάκι είναι ανοιχτού τύπου, το δε Κοντάρο  υπόγειου τύπου “στοών”.  

 
N 
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Αl2O3  -32.80%, 35.43% και 35.33%. Όπως φαίνεται στο γεωλογικό χάρτη της συγκε-

κριμένης περιοχής (Εικ.3-11), οι εμφανίσεις καολίνη υφίστανται σε περιβάλλον ανδεσι-

τικών και δακιτικών ως ρυοδακιτικών λαβών και αποτελούν προϊόντα εξαλλοίωσης μέ-

σα στο  μητρικό πέτρωμα.  

Β. Για το γεωλογικό πεδίο του κοιτάσματος καολίνη της περιοχής Ραλάκι, επιλέ-

γηκε η θέση  R-1006 η οποία απέδωσε την αντίστοιχη τιμή για Αl2O3 -32.13%. Για λό-

γους διασταύρωσης των αποτελεσμάτων και μελλοντική μελέτη των δειγμάτων τα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 3-12. Γεωλογικός χάρτης της περιοχής Ραλάκι της Μήλου, 1:25.000 (Fytikas 1977). 

 

 
N 
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οποία έδωσαν υψηλό ποσοστό περιεκτικότητας σε SiO2, επιλέχτηκε62 και η περιοχή R-

1003 και R-1004. Στην Εικ.3-14 χαράσσονται μάλιστα όχι μόνον οι συγκεκριμένες θέ-

σεις αλλά και ο  συγκεκριμένος αριθμός δείγματος που αντιστοιχεί στη δεδομένη τοπο-

θεσία. Η ένδειξη RR & RS αποτελεί αναφορά σε δείγματα της περιοχής Ραλάκι, ενώ η 

ένδειξη KS της περιοχής Κοντάρο. 

 

3. 2. 2 Χημική σύσταση  

Οι χημικές αναλύσεις των δειγμάτων καολίνη, των παραπάνω περιοχών, συγκρινόμενες 

με τον "σταθερό" καολινίτη αναφοράς63, έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Εικ. 3-13, Δειγματοληπτικές θέσεις  για την περιοχή Κοντάρο, κλίμακα 1:5000. 

                                                           
62 Τα δείγματα των δύο τελευταίων περιοχών  αποκλείσθηκαν από τους πειραματισμούς της προσβολής 
με οξέα σε πρώτη φάση, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι είναι αδύνατη η εξαγωγή της περιεχόμενης σε 
αυτά αλουμίνας. Το πρόβλημα της γενικότερης εκμετάλλευσής τους είναι καθαρά οικονομικό και είναι 
δυνατόν να επιλυθεί με μεθόδους μεταλλουργικού εμπλουτισμού του κοιτάσματος [λόγου χάριν με τη 
μέθοδο αντίστροφης επίπλευσης του χαλαζία, βαρυτομετρικές ή ηλεκτροστατικές κ.α. μεθόδους].  
63 Ο καολινίτης «αναφοράς» είναι προελεύσεως της περιοχής της Γεωργίας των ΗΠΑ, που εξασφαλίστη-
κε από την εταιρεία WARD και αποτελεί υπόδειγμα “τυπικού” καολινίτη. Χρησιμοποιείται εδώ μονάχα 
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  Εικ. 3-14, Δειγματοληπτικές θέσεις  για την περιοχή Ραλάκι, κλίμακα 1:5000. 

 

3. 2.2.1   Δειγματοληπτική περιοχή Ραλάκι  

 Με βάση τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, τα δείγματα της περιοχής 

Ραλάκι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, και πιο συγκεκριμένα  σε εκείνα στα οποία  χα-

ρακτηριστικές είναι οι υψηλές τιμές [πολύ πυριτιωμένα δείγματα] του διοξειδίου του 

πυριτίου (ανάμεσα στο 66,08% και το 71,36% SiO2) και αυτά των οποίων οι τιμές είναι, 

σχετικά πάντοτε, πιο κοντά στο φυσιολογικό [λιγότερο πυριτιωμένα δείγματα] (ανά-

μεσα στο 47,01% και το 49,65% SiO2).  

Λεπτομερής παρατήρηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των 

δειγμάτων οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα , όσον αφορά σε εκείνα που χαρακτη-

ρίσαμε ως πολύ πυριτιωμένα .  Η μέση τιμή υγρασίας των δειγμάτων με υψηλή περιε-

κτικότητα σε SiO2  είναι 12,60% (LOI), σαφώς χαμηλότερη (κατά 11% περίπου) εκείνης 

του καολινίτη αναφοράς που είναι 14,12%.  Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι  στην περί-

πτωση της περιεχόμενης αλουμίνας  στα δείγματα  της περιοχής αυτής τα οποία χαρα-

κτηρίζονται από υψηλές τιμές SiO2  (δηλαδή  στα  δείγματα RR-001, RR-002, RR-003 

                                                                                                                                                                           
για συγκριτικούς λόγους εφ΄ όσον ενδεικτικά δείχνει κατά πόσον απέχει το εκάστοτε δείγμα καολίνη από 
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και RR-004) η μέση τιμή για την αλουμίνα είναι 17.19% Al2O3 ,σαφώς χαμηλότερη ε-

κείνης του καολινίτη αναφοράς που είναι 38,83%. Η διαφορά αυτή είναι της τάξης του 

56% περίπου, πράγμα που σημαίνει ότι μόλις το 44.27% της αλουμίνας είναι παρόν στα 

δείγματα αυτά, πάντα σε σύγκριση με τον καολινίτη αναφοράς. Η μέση τιμή του SiO2 

στα ίδια δείγματα είναι περίπου 68.31% (συγκρινόμενη με  44.49% του καολινίτη ανα-

φοράς)  δηλαδή υψηλότερη κατά 35% από τα φυσιολογικά επίπεδα.  

Όσον αφορά στα επίπεδα των K2O, Na2O, P2O5 και MnO μόνον το Na2O έδωσε 

υπερδιπλάσιες τιμές για τα δείγματα υψηλής περιεκτικότητας σε SiO2  πάντα σε σύγκρι-

ση με τον καολινίτη αναφοράς. 

Στο φως των παραπάνω διαπιστώσεων, τα δείγματα του καολίνη με υψηλές τιμές 

SiO2  εξαιρέθηκαν από τα πειράματα προσβολής με οξέα, καθ όσον αποτελούν αντικεί-

μενο παραπέρα μελέτης, από τη στιγμή που, για οικονομικά κυρίως λόγους, καθίσταται 

επιτακτικός ο εμπλουτισμός του κοιτάσματος αυτού με την αφαίρεση των κόκκων του 

SiO2. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη μέθοδο της επιλεκτικής επίπλευσης ή κα-

ταβύθισης (αντίστροφης επίπλευσης) του SiO2, ή ακόμα και μέσω της μηχανικής αφαί-

ρεσης ή της ηλεκτροστατικής απομάκρυνσης των κόκκων του SiO2. Μια τέτοια παρέμ-

βαση στο  σύστημα της υδρομεταλλουργικής εξαγωγικής  διαδικασίας, θα απάλλασσε 

το υλικό από περιττά στείρα στελέχη η παρουσία των οποίων επιβαρύνει το κύκλωμα 

της προσβολής με οξέα. 

 Όσον  αφορά στα δείγματα της ιδίας περιοχής που είναι λιγότερο πυριτιωμένα 

μπορούμε να συνάγουμε τα ακόλουθα. Η μέση τιμή υγρασίας 16,6% ( LOI) των δειγμά-

των της περιοχής Ραλάκι, με τιμές SiO2  κοντά στο φυσιολογικό, είναι σαφώς υψηλότε-

ρη εκείνης του καολινίτη αναφοράς που βρίσκεται στο  14,12% περίπου. Η διαφορά αυ-

τή είναι της τάξης του 17,6% περισσότερη υγρασία. 

                                                                                                                                                                           
το «ιδανικό» μονοφασικό δείγμα.  
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Όσον αφορά στα ποσοστά αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου παρατηρούμε τα ακό-

λουθα. Η μέση τιμή αλουμίνας στα δείγματα αυτά ( RS-101, RS-102, RS-103, RS-104, 

και RS-105) είναι 32,39% ενώ στον καολινίτη αναφοράς είναι 38,83%. Στα λιγότερο 

δηλαδή πυριτιωμένα δείγματα της περιοχής Ραλάκι περιέχεται 16,6% λιγότερη αλουμί-

να απ΄ ότι στον αντίστοιχο της αναφοράς. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του διοξειδίου του 

πυριτίου στα ίδια δείγματα  είναι 48,72% συγκρινόμενη με  την 44,49% αντίστοιχη του 

καολινίτη αναφοράς. Η ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στις δύο τιμές είναι της τάξης του 

σχεδόν 10%. Όσον αφορά στα επίπεδα των K2O, Na2O, P2O5 και MnO μόνον το Na2O 

έδωσε υπερδιπλάσιες τιμές για τα λιγότερο πυριτιωμένα δείγματα, χαμηλότερης  περιε-

κτικότητας σε SiO2,   πάντα σε σύγκριση με τον καολινίτη αναφοράς. Όσον αφορά στα 

επίπεδα των Fe2O3 και TiO2, εις μεν το Fe2O3 οι τιμές ήσαν σαφώς χαμηλότερες των 

αντιστοίχων του καολινίτη αναφοράς εις δεν το TiO2 η μέση τιμή είναι της τάξης το 

0,34% δηλαδή μικρότερη του 1/4 της αντιστοίχου της αναφοράς που είναι 1,41%. 

Τα πολύ πυριτιωμένα δείγματα καολινίτη συλλέγησαν από αντιπροσωπευτικά 

σημεία της ανατολικής παρειάς του εγκαταλειμμένου ανοιχτού μεταλλείου, της περιο-

χής Ραλάκι. Κύρια φυσικά χαρακτηριστικά τους δε είναι το έντονα λευκό τους χρώμα 

όπως και η σκληρότητά τους καθώς και η απουσία διακλάσεων. Τα λιγότερο πυριτιωμέ-

να δείγματα καολινίτη συλλέγηκαν από αντιπροσωπευτικά σημεία της δυτικής παρειάς 

του εγκαταλειμμένου ανοιχτού μεταλλείου, της ομώνυμης περιοχής. Κύριο φυσικό χα-

ρακτηριστικό και αυτών των καολινών είναι το έντονα λευκό τους χρώμα. Είναι λιγότε-

ρο σκληροί από τους αντίστοιχους της ανατολικής παρειάς με έντονη την παρουσία δια-

κλάσεων πράγμα που τους καθιστά περισσότερο εύθραυστους. Είναι γενικώς γνωστό 

ότι η σκληρότητα των καολινών ποικίλει ανάλογα με τον εμποτισμό τους σε οξείδια του 

σιδήρου και με το ποσοστό του διοξειδίου του πυριτίου που περιέχουν (Μavronichi 

1990). 
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Πίνακας 3-1. Αποτελέσματα Χημικών Αναλύσεων Α΄ Δειγματοληψίας - Περιοχή 
           Ραλάκι της Μήλου 

 
 

 
% 

 
R-1001 

 

 
R-1002 

 
R-1003 

 
R-1004 

 
R-1005 

 
R-1006 

 
R-1007 

 
Al2O3 

 

 
11.62 

 
18.59 

 
16.29 

 
18.01 

 
17.89 

 
32.13 

 
17.16 

SiO2 
 

74.09 67.62 71.10 67.89 68.16 48.87 67.19 

TiO2 
 

0.825 0.445 0.413 0.474 0.418 0.419 0.188 

Fe2O3 
 

0.42 0.10 0.17 0.15 0.13 0.06 0.21 

MnO 
 

0.002 0.0018 0.0011 0.002 0.001 0.001 0.002 

MgO 
 

1.90 0.25 0.72 0.13 0.099 0.31 0.29 

CaO 
 

0.45 0.052 0.18 0.045 0.04 0.15 0.19 

Na2O 
 

0.68 0.46 0.61 0.43 0.47 0.92 0.62 

K2O 
 

0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.055 0.034 

P2O5 
 

0.115 0.055 0.121 0.061 0.052 0.191 0.078 

Cr 

V 

Co 

Ni 

Zn 

Rb 

Sr 

Y 

Zr 

Nb 

Ba 

Th 

U 

7ppm 

91 

- 

- 

246  

2  

1139  

4 

209 

10 

43 

13 

11 

- ppm 

52 

- 

- 

3 

4 

780 

2 

161 

6 

594 

5 

7 

4ppm 

47 

1 

- 

77 

1 

992 

3 

103 

4 

611 

4 

4 

- ppm 

49 

2 

- 

31 

2 

841 

1 

154 

6 

691 

4 

5 

- ppm 

51 

1 

- 

21 

3 

767 

2 

147 

5 

687 

5 

4 

3 ppm 

94 

- 

- 

39 

1 

1411 

1 

159 

1 

929 

8 

9 

- ppm 

73 

- 

3 

75 

2 

897 

1 

115 

3 

671 

7 

5 
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Πίνακας 3-2. Αποτελέσματα Χημικών Αναλύσεων Α΄ Δειγματοληψίας Περιοχή  
  Ραλάκι της Μήλου. Δείγματα με υψηλή περιεκτικότητα σε SiO2. 

    
 
 

 
% 

 
Καολινίτης 
Αναφοράς 

 
RR-000 

 

 
RR-001 

 
RR-002 

 
RR-003 

 
RR-004 

 
RR-005 

 
RR-006 

 
 

 
Al2O3 

 

 
38.83% 

 
19.07% 

 
16.52% 

 
18.59% 

 
16.01% 

 
17.67% 

 
11.62% 

 
15.14 

SiO2 
 

44.49% 64.19 68.19 67.62 71.36 66.08 74.09 67.39% 

TiO2 
 

1.41% 0.29 0.194 0.455 0.30 0.491 0.825 0.367 

Fe2O3 
 

0.31% 2.04 0.22 0.09 0.14 0.16 0.42 0.21 

MnO 
 

- 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

MgO 
 

- 0.66 1.26 0.21 0.63 0.15 1.90 0.59 

CaO 
 

0.09% 0.31 0.38 0.05 0.21 0.05 0.45 0.35 

Na2O 
 

0.18% 0.47 0.65 0.48 0.41 0.40 0.68 0.62 

K2O 
 

0.04% 0.34 0.04 0.06 0.04 0.06 0.05 0.057 

P2O5 
 

0.07% 0.14 0.061 0.059 0.11 0.054 0.115 0.078 

LOI 14.12% 12.43 12.48 12.44 10.78 14.88 10.02 12.39 

Cr 

V 

Co 

Ni 

Zn 

Rb 

Sr 

Y 

Zr 

Nb 

Ba 

Th 

U 

n/a 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

3ppm 

46 

- 

- 

146  

2  

739  

4 

116 

5 

967 

1 

2 

5 ppm 

29 

- 

10 

182 

1 

558 

1 

62 

6 

633 

4 

2 

-ppm 

41 

- 

- 

101 

13 

678 

2 

145 

4 

6350 

4 

4 

7 ppm 

37 

2 

- 

89 

2 

965 

1 

154 

6 

683 

1 

3 

- ppm 

42 

1 

- 

21 

2 

790 

2 

146 

4 

16862 

5 

4 

7 ppm 

60 

- 

- 

230 

4 

1163 

4 

207 

9 

40 

13 

9 

- ppm 

63 

- 

3 

97 

2 

877 

1 

145 

3 

678 

4 

5 
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Πίνακας 3-3. Αποτελέσματα Χημικών Αναλύσεων Β΄ Δειγματοληψίας, Περιοχή  
  Ραλάκι της Μήλου 

           
 
 

 
% 

 
Καολινίτης 
Αναφοράς 

 
RS-106 

 
RS-100 

 

 
RS-101 

 
RS-102 

 
RS-107 

 
RS-104 

 
Al2O3 

 

 
38.83% 

 
32.13% 

 

 
32.62% 

 
33.49% 

 
31.48% 

 
31.38% 

 
32.02% 

SiO2 
 

44.49% 48.87 48.74 47.01 48.91 49.31 49.65 

TiO2 
 

1.41% 0.419 0.82 0.45 0.49 0.49 0.48 

Fe2O3 
 

0.31% 0.06 0.42 0.39 0.19 0.16 0.38 

MnO 
 

- 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 

MgO 
 

- 0.31 0.38 0.21 0.27 0.15 0.31 

CaO 
 

0.09% 0.15 0.45 0.25 0.19 0.23 0.26 

Na2O 
 

0.18% 0.92 0.68 0.48 1.02 0.41 0.94 

K2O 
 

0.04% 0.055 0.05 0.06 0.05 0.04 0.06 

P2O5 
 

0.07% 0.191 0.11 0.061 0.12 0.11 0.054 

LOI 

Cr 

V 

Co 

Ni 

Zn 

Rb 

Sr 

Y 

Zr 

Nb 

Ba 

Th 

U 

14.12% 

n/a 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

16.38 

3 ppm 

94 

- 

- 

39 

1 

1411 

1 

159 

1 

929 

8 

9 

15.70 

7ppm 

46 

- 

- 

23 

2  

1678  

4 

116 

5 

4967 

1 

2 

17.58 

6 ppm 

108 

- 

- 

29 

1 

2182 

1 

62 

6 

1133 

4 

2 

 

17.29 

7ppm 

68 

1 

- 

20 

1 

1846 

2 

145 

4 

6350 

2 

4 

17.76 

7 ppm 

49 

2 

- 

19 

2 

1790 

1 

154 

6 

683 

1 

3 

 

15.72 

12ppm 

104 

1 

- 

22 

3 

990 

2 

146 

4 

1262 

5 

4 

  
 

3.2.2.2   Δειγματοληπτική περιοχή Κοντάρο 

 Με βάση τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων είναι δυνατόν να γίνουν οι 

ακόλουθες παρατηρήσεις που αφορούν στα δείγματα της περιοχής Κοντάρο. 
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Όσον  αφορά στα δείγματα της ιδίας περιοχής μπορούμε να συνάγουμε τα ακό-

λουθα συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα πάντοτε του καολινίτη αναφοράς. Η μέση τιμή 

υγρασίας των δειγμάτων είναι 14,96% ( LOI) είναι σχετικά κοντά σε εκείνη του καολι-

νίτη αναφοράς που βρίσκεται στο  14,12% περίπου. Η αναμεταξύ τους διαφορά είναι 

της τάξης του 6% περισσότερη υγρασία στα δείγματα της περιοχής Κοντάρο. 

Όσον αφορά στα ποσοστά αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου παρατηρούμε 

τα ακόλουθα. Η μέση τιμή αλουμίνας στα δείγματα αυτά ( ΚS-101, ΚS-102, ΚS-103, 

ΚS-104, ΚS-105, KS-106 και KS-201) είναι 37,93% ενώ στον καολινίτη αναφοράς εί-

ναι 38,83%. Στα δείγματα δηλαδή του καολίνη της περιοχής Κοντάρο περιέχεται μόλις 

2,32% λιγότερη αλουμίνα απ΄ ότι στον αντίστοιχο της αναφοράς. Αντίστοιχα, η μέση 

τιμή του διοξειδίου του πυριτίου στα ίδια δείγματα  είναι 45,76% συγκρινόμενη με  την 

44,49% αντίστοιχη του καολινίτη αναφοράς. Η ποσοστιαία διαφορά ανάμεσα στις δύο 

τιμές είναι της τάξης του σχεδόν 2,8%.  

Όσον αφορά στα επίπεδα των CaO, K2O, Na2O, P2O5 και MnO, το Na2O έδωσε 

υπερδιπλάσιες τιμές (από 0,18% ΚA σε 0,44% μέση τιμή του καολινίτη της περιοχής Κοντάρο), το 

K2O σχεδόν διπλάσιες τιμές (από 0,04% ΚΑ σε 0,07% μέση τιμή του καολινίτη της περιοχής Κοντά-

ρο), ενώ το CaO έδωσε τιμές χαμηλότερες κατά το 1/3, πάντα σε σύγκριση με τον καο-

λινίτη αναφοράς. Όσον αφορά στα επίπεδα των Fe2O3 και TiO2, εις μεν το Fe2O3 οι τι-

μές ήσαν σαφώς χαμηλότερες των αντιστοίχων του καολινίτη αναφοράς εις μεν το TiO2 

η μέση τιμή είναι της τάξης το 0,37% δηλαδή μικρότερη του 1/4 της αντιστοίχου της 

αναφοράς που είναι 1,41%, εις δε το Fe2O3 0,10% δηλ. το 1/3 της αντίστοιχο της ανα-

φοράς που ανέρχεται στο 0,31%. Τα συγκεκριμένα δείγματα καολίνη συλλέγησαν από 

αντιπροσωπευτικά σημεία των υπόγειων στοών και διόδων παλαιάς εκμετάλλευσης του 

εγκαταλειμμένου υπογείου μεταλλείου της περιοχής Κοντάρο. Κύριο φυσικό χαρακτη-

ριστικό των καολινών αυτών είναι το λευκό τους χρώμα, το ποίο σε ορισμένες περιπτώ-
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σεις γίνεται ανεπαίσθητα ωχρό. Είναι σχετικά μαλακότεροι από τους αντίστοιχους της 

περιοχής Ραλάκι, με πολύ έντονη την παρουσία διακλάσεων πράγμα που τους καθιστά  

πολύ περισσότερο εύθραυστους. 
 

Πίνακας 3-4. Αποτελέσματα Χημικών Αναλύσεων Α΄ & Β΄ Δειγματοληψίας, Περιοχή  
  Κοντάρο της Μήλου             
 

 
 

% 
 

K-1001 
KS-101 

 
K-1002 

 
K-1003 

 
K-1004 
KS-104 

 
K-1005 
KS-105 

 
K-1006 
KS-106 

 
K-1007 

 
K-1008 

 
K-1009 

 
K-1010 
 

 
Al2O3 

 

 
32.80 

 
27.41 

 
23.30 

 
30.06 

 
35.43 

 
35.33 

 
20.66 

 
22.51 

 
11.41 

 
26.74 

SiO2 42.88% 46.41% 49.69% 43.46% 43.36% 42.25% 45.84% 47.75% 74.22% 54.17% 
 

TiO2 
 

0.031 0.565 0.403 0.590 0.418 0.319 0.268 0.372 0.140 0.453 

Fe2O3 
 

0.21 0.10 0.09 0.11 0.03 0.06 0.12 0.08 2.32 1.76 

MnO 
 

0.001 0.001 - 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.033 0.011 

MgO 
 

0.23 0.13 0.12 0.12 0.070 0.36 0.15 0.12 0.93 0.40 

CaO 
 

0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.11 0.47 0.01 0.29 0.33 

Na2O 
 

3.95 0.45 0.72 0.58 0.40 1.69 1.72 0.82 0.74 0.20 

K2O 
 

2.00 0.05 0.07 0.06 0.07 0.11 1.35 0.07 0.05 0.64 

P2O5 
 

0.069 0.099 0.095 0.119 0.092 0.197 0.095 0.089 0.101 0.195 

 

Cr 

V 

Co 

Ni 

Zn 

Rb 

Sr 

Y 

Zr 

Nb 

Ba 

Th 

U 

 

37ppm 

308 

3 

9 

4  

2  

427  

- 

6 

- 

337 

- 

2 
 

 

42 ppm 

201 

- 

52 

3 

1 

880 

1 

90 

2 

312 

2 

3 
 

 

27 ppm 

153 

- 

2 

2 

1 

843 

1 

68 

1 

264 

3 

5 

 

42 ppm 

196 

2 

3 

3 

1 

1088 

1 

95 

2 

385 

4 

5 

 

 

32 ppm 

403 

1 

1 

4 

- 

707 

1 

67 

1 

219 

3 

3 

 

14 ppm 

211 

3 

3 

3 

1 

1399 

- 

52 

1 

288 

2 

4 

 

13 ppm  

142 

- 

1 

3 

1 

608 

1 

45 

1 

298 

2 

2 

 

30 ppm 

150 

1 

3 

2 

- 

822 

1 

62 

2 

258 

3 

4 

 

10 ppm 

96 

8 

2 

374 

2 

766 

1 

45 

- 

79 

2 

2 

 

11 ppm 

97 

3 

- 

108 

18 

1936 

5 

110 

2 

1680 

10 

7 
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3. 3  Ανάλυση με τη μέθοδο περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ, διαφορικής θερ-
μοανάλυσης DTA, ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, σαρωτικού ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου και βασικού οπτικού μικροσκοπίου. 

 
 

3. 3. 1  Ανάλυση με τη μέθοδο περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ 

Σε γενικές γραμμές, τα πάρα κάτω είναι δυνατόν να λεχθούν όσον αφορά στη 

μέθοδο προσδιορισμού των αργιλικών ορυκτών64  με την μέθοδο περιθλασιμετρίας α-

κτίνων X.  Είναι γνωστό ότι η διαδικασία αυτή, που αφορά σε δείγματα μεγέθους μι-

κρότερου των 2μ, περιλαμβάνει τα στάδια της κονιοποίησής τους, αποδέσμευσης των 

κόκκων, απομάκρυνσης των ανθρακικών και πλύσιμο, μικρο-ομογενοποίησης και ιζη-

ματοποίησης και τέλος την παρασκευή των προσανατολισμένων δειγμάτων.  H παραπά-

νω μεθοδολογία, που με σχετική λεπτομέρεια περιγράφεται από τον Holtzapfell (1985), 

επιλεκτικά ενισχύει όλες τις 002 ανακλάσεις ενώ ταυτόχρονα καταστέλλει τις hk αντί-

στοιχες. 

Είναι επίσης γνωστό ότι, για την περίπτωση των ορυκτών της οικογενείας του 

καολινίτη, τα ακτινογραφήματα εμφανίζουν μιαν αλληλουχία χαρακτηριστικών ανα-

κλάσεων  (001) στα 7Å για τον καολινίτη και στα 10Å για τον υδροκαολινίτη65.  O καο-

λινίτης δίνει  ανακλάσεις στα 7Å  (001) και στα 3,58Å (002) οι οποίες παραμένουν σχε-

τικά σταθερές ακόμα και μετά την επεξεργασία των δειγμάτων με γλυκερίνη66, γλυκόλη 

ή οξύ, ελαττώνονται δε, και σχεδόν εξαφανίζονται, αν τα υπό μελέτην δείγματα θερμαν-

θούν στους 490 με 500 οC, για πάνω από δύο ώρες.  Oι θερμοκρασίες αυτές αντιστοι-

χούν με εκείνες της πλήρους αφυδρωξυλίωσης, στη διαφορική θερμοανάλυση (DTA).  

Για τις περιπτώσεις που ο καολινίτης είναι το μοναδικό ορυκτό του προς ακτινογράφη-

ση δείγματος οι (001) ανακλάσεις επιβεβαιώνουν την παρουσία του, όπως φαίνεται 

                                                           
64 Κατάλληλα προσανατολισμένων παρασκευασμάτων τους. 
65 O υδροκαολινίτης όταν αφυδατώνεται, μετά από θέρμανση στους 80ο έως 100οC, αλλάζει μη αντιστρέ-
ψιμα η ισοδιάστασή του από τα 10Å  στα 7Å 
66 Κορεσμό με γλυκερίνη. 
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στην Εικ 3-15. Aν όμως ο καολινίτης είναι ένα από τα ορυκτά που είναι παρόντα στο 

δείγμα, τότε είναι δυνατόν να προκύψουν κάποια προβλήματα.  Όπως επισημαίνει ο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3-15. Ακτινογραφικές ανακλάσεις καολινιτών. (Α) Καλά διατεταγμένο και μορ-
φοποιημένο, φολιδωτό υλικό (καολινίτης). (Β) Φολιδωτό υλικό, παραμορφωμένο όμως 
ως προς τον άξονα-β ( ακανόνιστα διατεταγμένος καολινίτης). (C)  Καολινιτικό υλικό, 
μερικώς παραμορφωμένο ως προ τους άξονες α & β (αλλοϋσίτης). (D) Καολινιτικό υλι-
κό ακανόνιστης στοίβαξης (αλλοϋσίτης). Από τους Brindley & Santos (1963) 
 
Dimanche et al. (1974), η συνύπαρξη του καολινίτη με άλλα αργιλικά ορυκτά, και κυ-

ρίως με τους χλωρίτες, δημιουργεί προβλήματα αναγνώρισής του67. Oι Range et al. 

                                                           
67 Όπως είναι γνωστό ο χλωρίτης χαρακτηρίζεται από μια σειρά ανακλάσεων (001) στα 14, 7, 4,7 και 
3,53Å.  Kύριο ρόλο παρεμβολής παίζουν οι ανακλάσεις των 7 και 3,53Å επειδή αντιστοιχούν με εκείνες 
του καολινίτη.  Έχουν, όπως είναι φυσικό,  προταθεί ποικίλοι τρόποι αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού 
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάποιος από αυτούς  αποτελεί και το απόλυτο κριτήριο.  Συχνά γίνεται 
χρήση της μεθόδου προσβολής του δείγματος με αραιωμένο HCl οξύ (N/5), σε περίπτωση ελαχίστων πο-
σοτήτων χλωρίτη και πυκνού σε περιπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων.  Tο υδροχλωρικό οξύ προσβάλει το 
χλωρίτη αφήνοντας σχεδόν ανέπαφο τον καολινίτη.  Στις περιπτώσεις που η ποσοστιαία περιεκτικότητα 
καολινίτη / χλωρίτη στο δείγμα είναι ίδια και τα ορυκτά τους είναι καλά κρυσταλλωμένα, παρατηρείται 
ένα διπλό (γνωστό ως doublet) στην ανάκλαση 3,53Å ως 3,58Å.  Στην περίπτωση αυτή βοηθούν οι ανα-

2θο 
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(1973) προτείνουν σχέδιο κατάταξης των καολινιτών με βάση το βαθμό αταξίας του 

πλέγματος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επίδραση της αντίδρασης που έχουν η υδραζίνη, 

το νερό, η αιθυλενογλυκόλη και η γλυκερόλη στην ισοδιάσταση δηλ. την μετάθεση ή μη 

της ανάκλασης από τα 7Å στα 10,4Å.  H συμπεριφορά του καολινίτη στη διαδοχική α-

ντικατάσταση και εκχύλισή του με τα πιο πάνω αναφερθέντα υλικά έδωσαν τη δυνατό-

τητα της σχεδιασμού του Πίνακα 3-568. Kαι εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, όπως  

 
Πίνακας 3-5. Ταξινόμηση καολινιτών σύμφωνα με τη συμπεριφορά τους σε περιβάλλο 

           ντα ένυδρης υδραζίνης, αιθυλενογλυκόλης και γλυκερόλης, κατά Range  
et al. (1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
κλάσεις 14Å και 4,7Å οι οποίες επιβεβαιώνουν μεν την παρουσία του χλωρίτη, δεν αποκλείουν όμως την 
παρουσία του καολινίτη.  Oταν τώρα, τα υπό μελέτη ορυκτά δεν είναι καλά κρυσταλλωμένα, οι ανακλά-
σεις τους στο ακτινογράφημα είναι ασύμμετρες και χαμηλής έντασης, με αποτέλεσμα το διπλό της ανά-
κλασης στα 3,5Å να μην είναι ευδιάκριτο".  O Dimanche et al. (1974) προτείνουν για τις περιπτώσεις 
αυτές, συμπληρωματική μελέτη του δείγματος με χρήση υδραζίνης, προκειμένου να επιτευχθεί η μετάθε-
ση της ανάκλασης 7Å του καολινίτη στη θέση 10,4Å.  H ανάκλαση 7Å για τον χλωρίτη παραμένει στη 
θέση της.  H μέθοδος αυτή είναι δυνατόν να αποδειχθεί ανεπαρκής στην περίπτωση που η υδραζίνη ενερ-
γήσει επιλεκτικά αφήνοντας αμετάθετα / ανέπαφα σωματίδια [εξαιρετικά λεπτόκοκκα στελέχη <1μ ] καο-
λινίτη στην ανάκλαση 7Å αντί της μετάθεσης ολόκληρης της ανάκλασης 7Å στα 10,4Å, όπως συμβαίνει 
με τα σωματίδια μεγαλυτέρου μεγέθους. 
68 Σύμφωνα με τους Range, Range and Weiss όπως ο  R.H.S.Robertson  μνημονεύει στην εργασία του 
Industrial uses of clay minerals, Silic. Ind., vol. 38, no. 2, 1973. σελ. 33-43. 
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ο Dimanche et al. (1974) επισημαίνουν, ότι η μέθοδος αυτή έχει αξία εφ’ όσον η μελέτη 

αφορά σε μίαν ορυκτολογική φάση μονάχα (ένα μονάχα ορυκτό).  Στις περιπτώσεις ταυ-

τόχρονης συνύπαρξης περισσοτέρων της μιας φάσεων στο υπό μελέτη δείγμα, τα πράγ-

ματα αλλάζουν αφού πολλές ανακλάσεις συνήθως παρεμβάλλονται, καθιστώντας την 

ερμηνεία του ακτινογραφήματος από δύσκολη μέχρι σχεδόν αδύνατη. 

Για τη μελέτη της σύνθεσης, του πολυμορφισμού, της κρυσταλλικότητας, καθώς 

και της τάξης / ή αταξίας, απαιτείται η προετοιμασία μη-προσανατολισμένων παρα-

σκευασμάτων. Το ακτινογράφημα της περίθλασης ακτίνων X για τους καολινίτη, δικίτη 

και νακρίτη έχει ενδιαφέρον από την άποψη ότι  ο νακρίτης διακρίνεται εύκολα, ενώ οι 

καολινίτης δικίτης δίνουν ορισμένες κοινές ανακλάσεις οι οποίες όμως διαφέρουν στην 

ένταση. Συγκριτικά αποτελέσματα ακτινογραφημάτων στα οποία διακρίνονται και επι-

σημαίνονται  οι τιμές hkl, d. Å και Ι,  ανακλάσεων καλά κρυσταλλωμένου καολινίτη, 

δικίτη και νακρίτη, δίνονται από τους  F. Dimanche et al. (1974). Οι Douillet et al.69 

(1969) δίνουν συγκριτικές τιμές ανακλάσεων (hkl) περίθλασης ακτίνων Χ για τους καο-

λινίτη, fire clays και αλλοϋσίτη (υδροκαολινίτη ) για να  διευκολύνουν την ταχεία δια-

φοροποίηση αναμεταξύ τους.  Τα ακτινογραφήματα επισημαίνουν την σημαντική ελάτ-

τωση έντασης των ανακλάσεων (hk) από τον καολινίτη προς τον αλλοϋσίτη.  Για τα τρία 

ορυκτά η ισοδιάσταση (001) βρίσκεται στην ανάκλαση με κορυφή 7Å περίπου (7,15Å 

για τον καολινίτη και τους fire clays, και 7,2 - 7,5Å για τον αλλοϋσίτη), ενώ η (002) α-

νάκλαση βρίσκεται στα 3,57Å. Ισχύει βεβαίως πάντοτε ότι οι σημαντικότερες αναμετα-

ξύ τους διαφορές αφορούν την απουσία ή την παρουσία συγκεκριμένων ανακλάσεων.  

Eίναι εμφανές ότι τα ορυκτά του καολινίτη δίνουν το πληρέστερο70 ακτινογράφημα ενώ 

οι βασικές ανακλάσεις τους, στα 7 και 3,5Å,  είναι γενικά οξείες και έντονες.  Παρόμοια 

                                                           
69 Douillet, P., et Nicolas, J. Les minéraux du kaolin-historique – réflexions concernant les diverses classi-
fications et nomenclatures – proposition d’ une nomenclature nouvelle. Bull. Soc. fr. ceram., vol. 83, 
1969. pp. 87-114. 
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στοιχεία παρουσιάζουν οι Holtzapflet (1985) & Caillere et al. (1982) σε σχετικές μελέ-

τες τους. O καολινίτης δίνει χαρακτηριστικές ανακλάσεις ανάμεσα στα 4,35 και 3,75Å, 

οι οποίες αναλύονται σε δέσμη ανακλάσεων στα 4,1Å για τους fire clays, ενώ στην πε-

ρίπτωση του αλλοϋσίτη είναι σχετικά μειωμένης έντασης. Χαρακτηριστικά είναι τα τρία 

καλούμενα "τριπλά" του καολινίτη71 στα  (4,35  4,17  4,12Å),  (2,55  2,52  2,48 Å)  και  

(2,37  2,33  2,38 Å), ενώ ο καλά κρυσταλλωμένος τύπος του είναι δυνατόν να παρου-

σιάσει επανάληψη της ανάκλασης στα 4,12 Å ως "διπλό".  Oι Brindley και Robinson 

(1948) πρότειναν το λεγόμενο γράφημα των Debye-Scherrer  στο οποίο προτείνεται 

σχέδιο κατάταξης των καολινιτών σε καλά κρυσταλλωμένους καολινίτες, κοινούς καο-

λινίτες ,  fire clays και αλλοϋσίτες.  Οι  Murray & Lyons (1956) πρότειναν σχέδιο δεί-

κτη κρυσταλλικότητας, βάσει του οποίου είναι δυνατόν να καθορίζεται ο βαθμός τάξης / 

αταξίας και πρόκειται για  ένα σύνολο 13 ακτινογραφημάτων, διατεταγμένων με φθί-

νουσα κρυσταλλικότητα.  H κλίμακα72 αυτή βασίζεται στο εύρος και την ένταση των 

(hkl) ανακλάσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με το πλάτος, αντικαταστάσεις "τριπλών" με "δι-

πλά" ή μεμονωμένες ανακλάσεις. Μια παραπέρα προσπάθεια εγκατάστασης κριτηρίου 

κρυσταλλικότητας καολινιτών έγινε και από τον Hinckley (1962) και τους Range et al. 

(1963). Η μέθοδός τους στηρίζεται στις τιμές του λόγου των πρώτων "τριπλών" ανα-

κλάσεων. Πέραν αυτών που παραπάνω ειπώθηκαν και που αφορούν σε προσπάθειες τυ-

ποποίησης της ποιότητας και του γενικότερου χαρακτηρισμού των καολινιτών με τη μέ-

θοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ, θα μπορούσε να λεχθεί ότι  σε κάθε περίπτωση 

καλό είναι να συνοδεύεται και από άλλες μεθόδους (όπως την ΔΘΑ, ηλεκτρονική μι-

κροσκοπία, SEM κ.λπ.) προκειμένου να  υπάρξει καλύτερη τεκμηρίωση και διασταύ-

ρωση. 

                                                                                                                                                                           
70 Oι fire clays έχουν όλες τις ανακλάσεις που έχει και ο καολινίτης, με μικρότερη όμως ένταση. Στην 
περίπτωση του αλλοϋσίτη (υδροκαολινίτη) η ένταση των ανακλάσεων δεν είναι και τόσο εμφανής . 
71 Tα χαρακτηριστικά "τριπλά" του καολινίτη αντικαθίστανται με "διπλά" για τα fire clays και με μονές, 
αλλά πλατιές ανακλάσεις για την περίπτωση του αλλοϋσίτη. 
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 Για την περίπτωση της συγκεκριμένης μελέτης των καολινών που προήρχοντο 

από τις περιοχές Ραλάκι και Κοντάρο της Μήλου, τρία αντιπροσωπευτικά δείγματα κα-

ολίνη απεστάλησαν από την συνεργαζόμενη εταιρία 73 για εργαστηριακή μελέτη, προ-

κειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για τα πειράματα προσβολής με οξέα. 

Το δείγμα Κ-19 624 προήρχετο από το κοίτασμα της περιοχής Κοντάρο της Μήλου, η 

τοποθεσία του οποίου είχε επισημανθεί στον τοπογραφικό χάρτη. Τα δείγματα Κ-19 623 

και Κ-19 622 προήρχοντο από το κοίτασμα της περιοχής Ραλάκι. Από τα δείγματα της 

περιοχής αυτής, το Κ-19 623  αποτελούσε προϊόν εξόρυξης στη θέση Νο 196 το δε  Κ-

19 622 ήταν προϊόν καινούργιας γεώτρησης που γινόταν 140m περίπου, βορείως της 

θέσης  Νο 196. Τα παραπάνω δείγματα, μαζί με το δείγμα του καολινίτη «αναφοράς» - 

προελεύσεως Γεωργίας των ΗΠΑ74 και το οποίο εξασφαλίσθηκε για συγκριτικούς μο-

νάχα λόγους - ετοιμάσθηκαν μέσω της τυπικής75 εργαστηριακής διαδικασίας κορεσμού 

με γλυκερίνη και αναλύθηκαν σε περιθλασίμετρο RΙGAKU, Miniflex 500cps, λυχνίας 

χαλκού. Τα ακτινογραφήματα των παραπάνω δειγμάτων δίνονται  στα Σχήματα 3-1 μέ-

χρι 3-4 τα οποία και ακολουθούν στην επόμενη σελίδα.   

Τα ακόλουθα συνάγονται, επιγραμματικά, ως συμπεράσματα από την μελέτη 

των ακτινογραφημάτων της πρώτης δειγματοληψίας. 

1. Το δείγμα του καολινίτη «αναφοράς», όπως διακρίνεται από το ακτινογράφημα 

του Σχήματος 3-1, είναι σχεδόν μονοφασικό. Διακρίνεται βεβαίως κάποια μικρή 

ποσότητα χαλαζία, ενώ είναι εμφανείς οι ανακλάσεις 7.15Å [d(001)] και 

3.58Å[d(002)], με ένταση ανάκλασης  περίπου 100%. Διακρίνονται επίσης τα 

«τριπλά» του στα 2,553 / 2,52 / 2,486Å καθώς και στα 2,374 / 2,331 / 2,284Å. 

                                                                                                                                                                           
72  H κλίμακα αυτή απεδείχθη, σε κάποιο βαθμό, ανεπαρκής. 
73 Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης, Ορυχεία Μήλου. 
74 Η χημική σύνθεση του δείγματος δίδεται στις σελίδες 94 και 95, Πίνακες 3-2 και 3-3. 
75 Holtzapffel, T., Les minéraux argileux (Société Géologique du Nord, Publication no. 12, 1985), μετά-
φραση στην ελληνική της καθηγήτριας του Τμήματος Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών κας. Π.Τσώλη-
Καταγά, με τίτλο «Τα Αργιλικά Ορυκτά: Ανάλυση και Προσδιορισμός με τις ακτίνες Χ». 
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Σχήμα 3-1.  Ακτινογράφημα του δείγματος  καολινίτη «αναφοράς». 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3-2.  Ακτινογράφημα του δείγματος  Κ-19 624 της περιοχής Κοντάρο, Μήλου. 
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Σχήμα 3-3.  Ακτινογράφημα του δείγματος  Κ-19 623 της περιοχής Ραλάκι, Μήλου. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 3-4.  Ακτινογράφημα του δείγματος  Κ-19 622 της περιοχής Ραλάκι, Μήλου. 
 
 

 

2. Το ακτινογράφημα του δείγματος Κ-19 624, του καολίνη της περιοχής Κοντάρο, 

δίνεται στο Σχήμα 3-2. Εκτός της εμφανούς παρουσίας του καολινίτη, με την έ-

ντονη παρουσία όλων των βασικών ανακλάσεών του, συνυπάρχουν και αλουνί-

τες [νατροαλουνίτης NaAl3(SO4)2(OH)6 και αλουνίτης KAl3(SO4)2(OH)6 ]. Όσον 

αφορά στην παρουσία ορυκτών του πυριτίου παρόντα είναι ο χαλαζίας και ο 

χριστοβαλίτης.  Η παρουσία τους δεν είναι της ίδιας ποσοστιαίας ισχύος, μάλι-
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στα δε υπερτερεί ο χριστοβαλίτης. Η τοποθεσία κοπής του δείγματος αυτού κρί-

θηκε κατάλληλη για παραπέρα δειγματοληψία. 

 

1. Το ακτινογράφημα του δείγματος Κ-19 623, της περιοχής Ραλάκι, δίνεται στο 

Σχήμα 3-3. Εμφανής είναι η παρουσία του καολινίτη, με όλες τις βασικές του 

ανακλάσεις. Από το δείγμα απουσιάζουν, σχεδόν παντελώς, τα ορυκτά αλλουνί-

της και χριστοβαλίτης, ενώ έντονη είναι η παρουσία του χαλαζία. Η τοποθεσία 

κοπής του δείγματος αυτού κρίθηκε κατάλληλη για παραπέρα δειγματοληψία. 

2. Στο Σχήμα 3-4 φαίνεται το ακτινογράφημα του δείγματος Κ-19 622, της περιο-

χής Ραλάκι. Οι ασθενείς ανακλάσεις του καολινίτη όπως και η έντονη παρουσία 

των ορυκτών του πυριτίου [χριστοβαλίτη και χαλαζία], ορίζουν το δείγμα ως 

«πυριτιωμένο» και, ως εκ τούτου, ακατάλληλο για την πρώτη σειρά πειραμάτων 

εκχύλισης του περιεχομένου αργιλίου με οξέα. Η δειγματοληπτική περιοχή απο-

κλείστηκε από παραπέρα κοπή δειγμάτων.  

 Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις ακολούθησαν επιβεβαιωτικές δειγματο-

ληψίες σε ακτίνα 10-15 m από τις θέσεις των πρώτων δειγμάτων, για την επιλογή των 

τελικών θέσεων κοπής δειγμάτων για τα πειράματα εκχύλισης του περιεχομένου αργιλί-

ου. Τα αποτελέσματα που έδωσαν οι ακτινογραφήσεις των δειγμάτων της επιβεβαιωτι-

κής δειγματοληψίας επιβεβαίωσαν της προηγούμενες παρατηρήσεις. Τα ακτινογραφή-

ματα των δειγμάτων αυτών έγιναν σε περιθλασιμετρική συσκευή RIGAKU, Miniflex 

500CPS, στο εργαστήριο της Α.Ε.Ε. Αργυρ/μάτων και Βαρυτίνης. Πέντε δείγματα  ή-

σαν προελεύσεως περιοχής Κοντάρο [Κ-94070/1&2 και Κ-94065/1-3] και δύο περιοχής 

Ραλάκι [R-94063/1&2], τα δε ακτινογραφήματά τους δίνονται στο Σχήμα 3-1, Σχήμα 3-

2 και Σχήμα 3-3.  
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Σχήμα 3-5. Ακτινογραφήματα  δειγμάτων της περιοχής Κοντάρο Κ-94070/1 &  

        Κ-94070/2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3-6. Ακτινογράφημα δειγμάτων της περιοχή Κοντάρο Κ-94065/1,  

        K-94065/2 & Κ-94065/3 
 
 
 

2θο 

2θο 
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Σχήμα 3-7. Ακτινογράφημα δειγμάτων της περιοχής Ραλάκι R-94063/1 &           
                   R-94063/2 

Στα διαγράμματα περίθλασης, οι ανακλάσεις Κ= καολινίτης, Al= αλουνίτης,  Q=  χαλα-

ζίας και Cr= χριστοβαλίτης, όπως άλλωστε διακρίνεται ως υπόμνημα στα προηγούμενα  

ακτινογραφήματα  της διερευνητικής δειγματοληψίας. Η έντονη παρουσία του αλουνί-

τη, και στα δύο δείγματα της περιοχής Ραλάκι, δηλ. το δείγμα R-94063/1 & R-94063/2, 

ιδιαιτέρως δε στο δεύτερο, όπως και στο δείγμα Κ-94065/1 της περιοχής Κοντάρο, απο-

τελούν στοιχεία δειγματοληπτικού ενδιαφέροντος όσον αφορά στο σχεδιασμό και υλο-

ποίηση της τελικής δειγματοληπτικής φάσης, δηλ. θέσεων κοπής των τελικών δειγμά-

των για τα πειράματα εκχύλισης. Η ένταση των ανακλάσεων του χριστοβαλίτη και χα-

λαζία στα δείγματα της περιοχής Κοντάρο, με εξαίρεση το δείγμα Κ-94065/2 και σε κά-

ποιο βαθμό το δείγμα Κ-94065/1, έχουν επίσης κάποιο δειγματοληπτικό ενδιαφέρον κα-

θόσον τα εξαιρετικά πυριτιωμένα δείγματα δεν κρίνονται κατάλληλα για τα πειράματα 

εκχύλισης.   

 Τα αποτελέσματα και οι παρατηρήσεις που προκύψαν από τις δύο πρώτες δειγ-

ματοληψίες οδήγησαν στην κοπή των τελικών δειγμάτων, ορισμένα εκ των οποίων χρη-

σιμοποιήθηκαν για τα πειράματα εκχύλισης. Ορισμένα από τα δείγματα του 

 
2θο 
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καολίνη της συγκεκριμένης δειγματοληψίας υπεβλήθησαν σε ανάλυση με τη μέθοδο της 

περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ, ενώ σχεδόν το σύνολό τους υπεβλήθη σε χημική ανάλυση. 

Τα δείγματα προετοιμάσθηκαν76 μέσω της τυπικής εργαστηριακής κατεργασίας κορε-

σμού με γλυκερίνη και αναλύθηκαν σε περιθλασίμετρο SIEMENS D500, λυχνίας χαλ-

κού, μονοχρομάτωρος γραφίτη, εφοδιασμένο με πρόγραμμα προσδιορισμού   των κρυ-

σταλλικών φάσεων DIFFRAC-AT της SIEMENS και βάση δεδομένων JCPDS 77. Ση-

μειωτέον ότι το παραπάνω σύστημα ήταν εφοδιασμένο και με διαγνωστική μονάδα υπέ-

ρυθρης φασματομετρίας και συγκεκριμένα με υπέρυθρο φασματόμετρο τύπου  PERKIN 

ELMER 283B. Το Σχήμα 3-8 αποτελεί συγκριτική παράθεση των ακτινογραφημάτων 

όλων των δειγμάτων της συγκεκριμένης τελικής δειγματοληψίας, δηλ. των RS-105, RS-

103, KS-106, KS-105, KS-104, και KS-101. Τα ακτινογραφήματα ενός εκάστου των 

δειγμάτων, με τις αντίστοιχες ανακλάσεις τους,  φαίνονται στις σελίδες που ακολουθούν 

[Σχήματα 3-9 έως 3-14], η δε μελέτη τους απέδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

Σε γενικές γραμμές, κύρια ορυκτά78, παρόντα στα δείγματα,  είναι ο καολινίτης, οι α-

λουνίτες (αλουνίτης [KAl3(SO4)2(OH)6] και νατροαλουνίτης [NaAl3(SO4)2(OH)6]),  

και ο χαλαζίας (με ελάχιστη παρουσία χριστοβαλίτη και εξαιρετικά σπάνια παρουσία 

τριδυμίτη σε ορισμένα από τα δείγματα) και το κορούνδιο79. 

                                                           
76 H ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων έγινε στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Με-
ταλλευτικών Ερευνών - Data File:DF-218C. 
77 Joint Committee on Powder Diffraction Standards. 
78 Όσον αφορά την ενδεικτική ποιοτική ανάλυση (ποσοστά βάρους επί τοις εκατόν,%) 
 
  # Δείγματος             Καολινίτης                 Αλουνίτες            Χαλαζίας                Άθροισμα  
 
 1. ΚS-101  28.9  71.1  0.0  100.0 
 2. KS-104  86.2  5.2  8.6  100.0 
 3. KS-105  95.0  3.2  1.8  100.0 
 4. KS-106  94.6  2.7  2.7  100.0 
 5. RS-103  60.5  18.6  20.9  100.0 
 6. RS-105  93.8  1.5  4.7  100.0 
 
Tα παραπάνω αποτελέσματα εξ΄ αιτίας της εξαιρετικά χονδροειδούς φύσης τους (ημιποσοτική ανάλυση) 
περιέχουν δεδομένο σφάλμα εκτίμησης +/- 20%, στα δε μικρά ποσοστά το σφάλμα είναι μεγαλύτερο. Η 
ποσότητα 0.0 υποδηλώνει τιμή κατώτερη του ορίου προσδιορισμού, σημειωτέον ότι το όριο αυτό διαφέ-
ρει από ορυκτό σε ορυκτό. 



 110

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 3-8. Συγκριτικά ακτινογραφήματα των δειγμάτων RS-105, RS-103,  
        KS-106, KS-105, KS-104 & KS-101. 

 

Πιο αναλυτικά, για τα δύο δείγματα της περιοχής Ραλάκι μπορούμε να συνάγουμε τα 

ακόλουθα συμπεράσματα, με βάση τα ακτινογραφήματά τους [ Σχήμα 3-9 και Σχήμα 3-

10]. Στο δείγμα RS-103 [Σχήμα 3-9] κυριαρχούν80 τα ορυκτά καολινίτης (60,5%), να-

τροαλουνίτης (18,6%) και χαλαζίας (20,9%).  Το δείγμα είναι δυνατόν να χαρακτηρι-

σθεί ως σχετικά πυριτιωμένο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει και τον αποκλεισμό του από 

τα πειράματα διαλυτοποίησης της περιεχόμενης σε αυτό αλουμίνας.  Στο δείγμα RS-105 

                                                                                                                                                                           
79 Με βασικές ανακλάσειςς 2.09, 2.55 και 1.60, σύμφωνα με το INDEX (Inorganic) to the Powder Ddif-
fraction File, 1996, J.V.Smith et al., ASTM Publication PDIS-16I, American Society for Testing and Ma-
terials, Philadelphia, PA 19103. 
80 Ποσοστά βάρους επί τοις εκατό, %. 
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KS-101 
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[Σχήμα 3-10] κυριαρχούν81 τα ορυκτά καολινίτης (93,8%), νατροαλουνίτης (1,5%) και 

χαλαζίας (4,7%). Η ένταση των ανακλάσεων του καολινίτη είναι εμφανής, ενώ αξιοση-

μείωτη είναι η απουσία σμηκτίτη.  

Για τα τέσσερα δείγματα της δειγματοληπτικής περιοχής  Κοντάρο μπορούμε να 

συνάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα, με βάση τα ακτινογραφήματά τους [ Σχήμα 3-

11 μέχρι Σχήμα 3-14]. Στο δείγμα ΚS-106 [Σχήμα 3-11] κυριαρχούν82 τα ορυκτά καολι-

νίτης (94,6%), νατροαλουνίτης (2,7%) και χαλαζίας (2,7%), ενώ παρών είναι και το κο-

ρούνδιο, σε χαμηλό ποσοστό. Το συγκεκριμένο δείγμα είναι δυνατόν να θεωρηθεί πολύ 

κατάλληλο για τα πειράματα εκχύλισης λόγο του υψηλού ποσοστού καολινίτη και του 

σχετικά χαμηλού ποσοστού χαλαζία. Στο επόμενο δείγμα ΚS-105 [Σχήμα 3-12] κυριαρ-

χούν83 τα ορυκτά καολινίτης (95,0%), νατροαλουνίτης (3,2%) και χαλαζίας (1,8%), ενώ 

παρών είναι και το κορούνδιο, σε χαμηλό ποσοστό. Το δείγμα είναι πολύ κατάλληλο για 

τα πειράματα εκχύλισης λόγο του υψηλού ποσοστού καολινίτη και του σχετικά χαμηλού 

ποσοστού χαλαζία. Στο επόμενο δείγμα ΚS-104 [Σχήμα 3-13] κυριαρχούν84 τα ορυκτά 

καολινίτης (86,2%), νατροαλουνίτης (5,2%) και χαλαζίας (8,6%), ενώ παρών είναι και 

το κορούνδιο, σε χαμηλό ποσοστό. Το δείγμα είναι κατάλληλο για τα πειράματα εκχύ-

λισης λόγω του ποσοστού καολινίτη που περιέχει και του σχετικά χαμηλού ποσοστού 

χαλαζία. Το επόμενο δείγμα ΚS-101 [Σχήμα 3-14] διαφέρει πολύ από τα άλλα δείγματα 

της περιοχής. Σε αυτό κυριαρχούν85 οι Κ-αλουνίτες και Νa-αλουνίτες  (71.1%)  και ο 

καολινίτης (28,9%) ενώ απουσιάζει, σχεδόν τελείως ο χαλαζίας. Παρών είναι και το κο-

ρούνδιο, σε χαμηλό ποσοστό. Το δείγμα κρίνεται ακατάλληλο για τα πειράματα εκχύλι-

σης λόγο του υψηλού ποσοστού αλουνιτών που περιέχει. 

 

                                                           
81 Ποσοστά βάρους επί τοις εκατό, %. 
82 Ποσοστά βάρους επί τοις εκατό, %. 
83 Ποσοστά βάρους επί τοις εκατό, %. 
84 Ποσοστά βάρους επί τοις εκατό, %. 
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Σχήμα 3-9.   Ακτινογράφημα του δείγματος RS-105, περιοχής Ραλάκι της Μήλου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3-10. Ακτινογράφημα του δείγματος RS-103, περιοχής Ραλάκι της Μήλου. 

                                                                                                                                                                           
85 Ποσοστά βάρους επί τοις εκατό, %. 
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Σχήμα 3-11. Ακτινογράφημα του δείγματος ΚS-106, περιοχής Κοντάρο της Μήλου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3-12. Ακτινογράφημα του δείγματος ΚS-105, περιοχής Κοντάρο της Μήλου. 
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Σχήμα 3-13. Ακτινογράφημα του δείγματος ΚS-104, περιοχής Κοντάρο της Μήλου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3-14. Ακτινογράφημα του δείγματος ΚS-101, περιοχής Κοντάρο της Μήλου. 
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3. 3. 2     Ανάλυση με τη μέθοδο της διαφορικής θερμοανάλυσης (DTA) 
 
Η εφαρμογή της διαφορικής θερμοανάλυσης  [DTA] και της θερμοσταθμικής ή 

θερμομετρικής ανάλυσης [ΤΡΑ] ως μεθόδων μελέτης των αργιλικών ορυκτών είναι 

γνωστή και ευρύτατα διαδεδομένη, οι βασικές δε αρχές που τις διέπουν έχουν ήδη ε-

παρκώς περιγραφεί  από τους  Wendlant (1964), Mackenzie (1957), Caillère et Hénin 

(1963) και άλλους. Θα μπορούσε όμως κανείς επιγραμματικά να συνοψίσει τα της με-

θόδου αυτής, σε σχέση με τη διαγνωστική της εφαρμογή για τα αργιλικά ορυκτά,  ως 

εξής. Οι καμπύλες της DTA, σε γενικές γραμμές,  εμφανίζουν τις ακόλουθες χαρακτη-

ριστικές ενδοθερμικές και εξωθερμικές ανακλάσεις: 

- μιαν πρώτη, σχετικά έντονη ενδοθερμική ανάκλαση, ανάμεσα στους 100 με 
150 οC, η οποία αντικατοπτρίζει την απώλεια / αφαίρεση (εξάτμιση) του υ-
γροσκοπικού ύδατος, από το δείγμα. 

- μιαν δεύτερη, έντονα χαρακτηριστική ενδοθερμική αντίστοιχη στους 550 με 
700 οC  και η οποία  εξαρτάται από τη φύση του υπό μελέτη καολινιτικού 
δείγματος. Σχετίζεται με την απομάκρυνση των ΟΗ δεσμών του οκταεδρικού 
φύλλου. 

- μια τρίτη ενδοθερμική ανάκλαση είναι δυνατόν να εμφανισθεί ανάμεσα 
στους 840 και 920 οC . 

- και τέλος μια τέταρτη, σχετικά έντονη εξωθερμική ανάκλαση εμφανίζεται 
ανάμεσα στους 950 και 1020 οC . Σχετίζεται με την ανακρυστάλλωση της α-
αλουμίνας και του μουλίτη. 

 
Κατά βάση, η διαφορική θερμοανάλυση αποτελεί τη θερμική  διαγνωστική μέ-

θοδο κατά την οποίαν τα φαινόμενα που συνεπάγονται των φυσικών ή χημικών αλλοιώ-

σεων του υπό μελέτη δείγματος, καταγράφονται ως συνιστώσες της μεταβολής της θερ-

μοκρασίας  ή του χρόνου στον οποίο το υπό μελέτην υλικό θερμαίνεται με σταθερά α-

νοδικό ρυθμό,  ταυτοχρόνως με το δείγμα αναφοράς86. Οι αλλαγές στην ενθαλπία, είτε 

εξωθερμικές είτε ενδοθερμικές είναι αυτές, είναι συνέπεια των αλλαγών φάσεως ή της 

θερμικής αποσύνθεσης της υπό μελέτην ύλης. Στην περίπτωση των αργιλικών ορυκτών  

οι ανακλάσεις της διαφορικής θερμοανάλυσης μας δίνουν πρώτα απ΄ όλα τις χαρακτη-

                                                           
86 Οι θερμικές αντιδράσεις και μεταβολές που συντελούνται στο δείγμα καταγράφονται σε σχέση με το 
δείγμα αναφοράς το οποίο είναι καμένο Αl2Ο3, με τη βοήθεια διαφορικών θερμοστοιχείων. 



 116

ριστικές ενδοθερμικές αντιδράσεις, ενδοθερμικές αλλαγές που προκύπτουν λόγω της 

απώλειας ύδατος, δηλ. της αφυδάτωσης και της συνεπαγόμενης αποσύνθεσης, μετατρο-

πής ή και κατάρρευσης της κρυσταλλικής δομής, και τις εξωθερμικές που είναι αποτέ-

λεσμα του σχηματισμού νέων φάσεων, την οξείδωση και κρυστάλλωση του άμορφου 

υλικού, σε υψηλότερες βεβαίως θερμοκρασίες. 

Η Εικ.3-16 δίνει μιαν παραστατική σύνοψη του συσχετισμού της μορφής των  

καμπύλων ανάκλασης της DTA με την κρυσταλλικότητα του καολινίτη, ενώ η Εικ. 3-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικ.3-16.  Συγκριτική μεταβολή των καμπύλων DTA καολινιτών σε σχέση με την κρυ-
σταλλικότητά τους (κατά Douillet et al. 1969). 
 

 
αποδίδει παραστατικά υπόδειγμα της σχέσης μορφής της θερμομετρικής καμπύλης με 

τη φύση του καολινιτικού ορυκτού. Κατά τη διαφορική θερμοαναλυτική μελέτη των 

δειγμάτων ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Ποσότητα δείγματος 0,0400g,  μεγέ-

θους των κόκκων 0,250mm [-60 mesh], τοποθετήθηκε σε θερμοστοιχεία Pt, σε περιβάλ-

λον Ν2 και φούρνο τύπου ΗΤ/1.  Al2O3, διαπυρωμένο στους 1000 οC, χρησιμοποιήθηκε 

ως δείγμα αναφοράς, η ταχύτητα θέρμανσης ρυθμίστηκε στους 10 οC/min, η ταχύτητα 

καταγραφής της ΔΘ καμπύλης ρυθμίστηκε στις 6"/h, η δε μεγίστη θερμοκρασία στους  

Καολινίτες  
υψηλού βαθμού 
κρυστάλλωσης. 
 
 
Καολινίτες  
χαμηλού βαθμού 
κρυστάλλωσης. 
 
 
Υδροκαολινίτες 
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Εικ.3-17.  Συγκριτικές θερμομετρικές καμπύλες, (κατά Douillet και Nicolas, 
1969). 

 
1100 οC. Όσον αφορά στα πεδία δράσης των επί μέρους πειραματικών καταγραφών, 

αυτά ορίσθηκαν για τη ΔΘΑ (DTA) στα 100 μV, την TG στα 10mg και την DTG στα 

5mg/min. Οι αναλύσεις γίνηκαν σε διαφορικό θερμοαναλυτή τύπου ΤΤΑ1, κατασκευής 

Mettler, ΗΠΑ.  

 

3. 3. 2. 1 DTA, TG2 και DTG καμπύλες για τη δειγματοληπτική περιοχή Ρα-
λάκι. Δείγματα RS-103 & RS-105. 

 

Η παρατήρηση και μελέτη των καμπύλων της διαφορικής θερμοανάλυσης για τα 

δείγματα  RS-103 & RS-105  οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα. Και τα δύο δείγμα-

τα δείχνουν τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις του καολινίτη. Μια πρώτη ασθενής ενδο-

θερμική αντίδραση εμφανίζεται για μεν το RS-103 στους 150 οC, για δε το RS-105 

στους 145 οC. Αφορούν στην απομάκρυνση κυρίως του υγροσκοπικού ύδατος. Σχετικά 

με την απομάκρυνση της μεγαλύτερης ποσότητας υγρασίας του δείγματος, οι καμπύλες 

TG2  και εκείνη της διαφορικής θερμοβαρυτομετρικής ανάλυσης (DTG) σημειώνουν  

 

 

1. Καολινίτης 
2. Δικίτης & 

νακρίτης 
3. Αλλοϋσίτης 
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                             100 οC 150 οC 190 οC                                                   585 οC                      990 οC 
 
Εικ.3-18. Καμπύλες DTA, DTG, TG2, και Τ, για το δείγμα RS-103 της περιοχής  

      Ραλάκι της Μήλου. 
 

απώλεια βάρους ανάμεσα στους 60 καi 110ο C.  Στην περίπτωση του RS-103,  στους 

190ο C παρατηρούμε και την εμφάνιση ενός δευτέρου ασθενούς ενδοθερμικού φαινομέ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            100 οC   150 οC               300 οC                  590 οC                        980 οC 

 

Εικ.3-19. Καμπύλες DTA, DTG, TG2, και Τ, για το δείγμα RS-105 της περιοχής  
      Ραλάκι της Μήλου. 
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νου  το οποίο μπορεί να οφείλεται  και στην παρουσία87 του αλουνίτη ΚAl3[SO4]2 (OH)6 

και κυρίως του νατροαλουνίτη {NaAl3[SO4]2(OH)6}. 

Το επόμενο σχετικά έντονο ενδοθερμικό φαινόμενο, για το δείγμα RS-103, εμ-

φανίζεται στους 560 οC  και αποτελεί αντίδραση του αλουνίτη, ενώ στους 585 οC και 

τους 590 οC, για το δείγμα RS-105, έχουμε την έντονη ενδοθερμική αντίδραση η οποία 

για τα είδη της ομάδας του καολινίτη εμφανίζεται ανάμεσα στους 550 οC και 700 οC. Το 

θερμικό αυτό γεγονός οφείλεται κυρίως στην απομάκρυνση των ΟΗ του οκταεδρικού 

στρώματος και με την καταστροφή της δομής. Οι καμπύλες TG2  και εκείνες της Διαφο-

ρικής Θερμοβαρυτομετρικής Ανάλυσης (DTG) σημειώνουν σταδιακά ριζική απώλεια 

βάρους ανάμεσα στους 450 και 650ο C. Καολινίτης με τυπικό LOI 13.8% στους  0ο C 

πέφτει στο 8.0% στους 500οC, στο 2.75% στους 600ο C, και στο 1.75% στους 700ο C 

(Chandrasekhar, 1996). Σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, περίπου το 13,9% του συνολι-

κού βάρους του δείγματος καολινίτη απόλλυται ανάμεσα στους 450-550οC, η δε δομή 

του μετακαολινίτη [700-800οC ] περιέχει μόλις το 11% περίπου του συνόλου των περιε-

χομένων στον καολινίτη υδροξυλίων ( Brown et al., 1985).  

Τέλος μια χαρακτηριστική εξωθερμική αντίδραση88, αρκετά έντονη, εκδηλώνε- 

ται για το μεν RS-103 στους 990οC για το δε RS-105 στους 980οC. Πρόκειται για την 

αντίδραση ανακρυστάλλωσης της α-Al2O3 και του μουλίτη89.  H κατά 10 οC διαφορά 

ανάμεσα στα δείγματα RS-103 και RS-105 θεωρείται αμελητέα.  

 

 

 

                                                           
 
87 Η ημιποσοτική ανάλυση του εν λόγω δείγματος έδωσε ποσοστό βάρους αλουνίτη στο δείγμα της τάξης 
του 18.6% [με σχετικό σφάλμα εκτίμησης:+/- 20%] και χαλαζία 20.9%, ενώ για τον καολινίτη 60.5%.  Η 
χημική ανάλυση του δείγματος επιβεβαίωσε την τιμή 0.41% Na2O, 71.36% SiO2 & 0.63% MgO. H πα-
ρουσία των κατιόντων Ca2

+ και Mg2
+ ενισχύουν διπλές ανακλάσεις στις χαμηλές θερμοκρασίες, πράγμα 

που ισχύει κυρίως για τους σμηκτίτες ( Hendricks, Nelson & Alexander, 1940 ). 
88 Σε γενικές γραμμές εκδηλώνεται μεταξύ των 950ο C και των 1020ο C.  
89 Χημική σύνθεση 3Al2O3. 2SiO2. 
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3. 3. 2. 2  DTA, TG2 και DTG καμπύλες για τη δειγματοληπτική περιοχή Κοντάρο. 
 
Η παρατήρηση και μελέτη των καμπύλων της διαφορικής θερμοανάλυσης για 

τα δείγματα της δειγματοληπτικής περιοχής Κοντάρο, ΚS-101, ΚS-104. ΚS-105 και 

ΚS-106 οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα. Τρία από τα τέσσερα δείγματα και συ-

γκεκριμένα τα  ΚS-104. ΚS-105 και ΚS-106 εμφανίζουν τις χαρακτηριστικές καμπύλες 

[αντιδράσεις] του καολινίτη. Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα ΚS-101, το οποίο δίδει τις 

χαρακτηριστικές καμπύλες του αλουνίτη και νατροαλουνίτη  αλλά και του καολινίτη. 

Μια πρώτη ασθενής ενδοθερμική αντίδραση εμφανίζεται για μεν το KS-104 [Εικ. 3-29] 

στους 150ο C, για δε το KS-106 στους 170ο C. Αφορούν στην απομάκρυνση κυρίως του 

υγροσκοπικού ύδατος. Σχετικά  με την απομάκρυνση της μεγαλύτερης ποσότητας υ-

γρασίας του δείγματος KS-104, η καμπύλη TG2  δίνει τη σταδιακή απώλεια βάρους α-

νάμεσα στους 60 και 450ο C.  Στην περίπτωση του KS-106 [Εικ. 3-30], η απομάκρυνση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            140οC             320 οC                      600 οC                  995 οC 
 
Εικ.3-20. Καμπύλες DTA, DTG, TG2, και Τ, για το δείγμα ΚS-104 της περιοχής  

      Κοντάρο της Μήλου. 

της μεγαλύτερης ποσότητας υγρασίας του δείγματος, όπως η καμπύλη TG2  σημειώνει, 

είναι πιο ραγδαία ανάμεσα στους 60 καi 450ο C. Το επόμενο σχετικά έντονο ενδοθερμι-
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κό φαινόμενο  παρουσιάζεται, για το δείγμα ΚS-104, στους 600ο C  και αποτελεί αντί-

δραση του καολινίτη, ενώ στους 575ο  C για το δείγμα  ΚS-106, έχουμε την έντονη εν-

δοθερμική αντίδραση η οποία για τα είδη της ομάδας του καολινίτη εμφανίζεται ανάμε-

σα στους 550ο C και 700ο C και τους 610ο C άλλο ένα εξωθερμικό φαινόμενο που απο-

δίδεται κυρίως στην παρουσία αλουνίτη στο δείγμα. Το θερμικό αυτό γεγονός οφείλεται 

κυρίως στην απομάκρυνση των ΟΗ του οκταεδρικού στρώματος και με την καταστροφή 

της δομής. Οι καμπύλες TG2  και εκείνη της διαφορικής θερμοβαρυτομετρικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170oC           350 oC                575 oC    990oC 
 
Εικ.3-21. Καμπύλες DTA, DTG, TG2, και Τ, για το δείγμα ΚS-106 της περιοχής  

      Κοντάρο της Μήλου. 

  

ανάλυσης (DTG) σημειώνουν, και για τις δύο περιπτώσεις,  σταδιακά ριζική απώλεια 

βάρους ανάμεσα στους 450 καi 650ο C. Καολινίτης με τυπικό LOI 13.8% στους  0ο C 

πέφτει στο 8.0% LOI στους 500ο C, στο 2.75% στους 600ο C, και στο 1.75% στους 700ο 

C (Chandrasekhar, 1996). Σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, περίπου το 13,9% του συνο-

λικού βάρους του δείγματος καολινίτη απόλλυται ανάμεσα στους 450-550ο C . Η δομή 
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του μετακαολινίτη [700-800οC ] περιέχει μόλις το 11% περίπου του συνόλου των περιε-

χομένων στον καολινίτη υδροξυλίων (Brown et al., 1985).  

Τέλος μια χαρακτηριστική εξωθερμική αντίδραση90, αρκετά έντονη, εκδηλώνε-

ται για το μεν KS-106 στους 990ο C για το δε ΚS-104 στους 995ο C. Πρόκειται για την 

αντίδραση ανακρυστάλλωσης της α-Al2O3 και του μουλίτη91.  H κατά 5ο C διαφορά α-

νάμεσα στα δείγματα ΚS-104 και ΚS-106 θεωρείται αμελητέα. 

Όσον αφορά στο δείγμα ΚS-105 οι καμπύλες TG2  και εκείνη της διαφορικής 

θερμοβαρυτομετρικής ανάλυσης (DTG) δεν σημειώνουν ριζική απώλεια βάρους  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     375oC            610oC     640oC             990oC 

Εικ. 3-22. Καμπύλες DTA, DTG, TG2, και Τ, για το δείγμα ΚS-105 της περιοχής  
                 Κοντάρου της Μήλου. 

 

ανάμεσα στους 100 καi 480ο C. Αντίθετα από τους 480 έως τους 700 ο C η απώλεια βά-

ρους είναι ραγδαία και αυτό το σημειώνει και η DTA αλλά με όχι τόσο ραγδαία χαρα-

κτηριστικό τόπο. Η ενδοθερμική αντίδραση έχει δύο χαρακτηριστικά πεδία, με κορυφές 

                                                           
90 Σε γενικές γραμμές εκδηλώνεται μεταξύ των 950οC και των 1020οC.  
91 Χημική σύνθεση 3Al2O3.2SiO2. 
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στους 610 και τους 640 ο C.  Και σε αυτήν την περίπτωση το σύνηθες εξώθερμο των 990 

οC είναι χαρακτηριστικό, πράγμα που επιβεβαιώνει την κυρίαρχη παρουσία του καολι-

νίτη στο δείγμα, πράγμα που άλλωστε και η ημιποσοτική ανάλυση αλλά και η χημική 

ανάλυση του δείγματος επιβεβαιώνει. 

 Όσον αφορά στο δείγμα ΚS-101 η καμπύλη TG2 σημειώνει σταδιακή απώλεια  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                165oC               350 oC              560 oC  585 oC                    785 oC                 1000 oC 

 

Εικ. 3-23. Καμπύλες DTA, DTG, TG2, και Τ, για το δείγμα ΚS-101 της περιοχής  
                 Κοντάρο της Μήλου. 

 

βάρους ανάμεσα στους 0-100 οC, ενώ η καμπύλη της DTA ένα εσώθερμο στους 170οC. 

Ραγδαία είναι η απώλεια βάρους από τους 550 έως τους 650 οC η οποία και σημειώνεται 

με την έναρξη του ενδοθερμικού επεισοδίου από τους 420οC και περάτωση στους  

650ο C . Το ενδοθερμικό επεισόδιο η DTA το σημειώνει σε δύο φάσεις. Μια έντονη κο-

ρύφωση στους 560 οC και μια επόμενη, σχετικά ασθενέστερη, στους 585 οC . Μια παρα-

πέρα ραγδαία απώλεια βάρους σημειώνεται στους 785 οC , την οποία η TG2 και η DTG 

σημειώνουν, και την οποίαν η DTA καταγράφει με σχετικά έντονο ενδοθερμικό επεισό-
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διο  το οποίο και είναι χαρακτηριστικό [σε συνδυασμό με εκείνο των 560 οC ] του αλου-

νίτη, την παρουσία του οποίου επιβεβαιώνουν η χημική ανάλυση μαζί με την XRD.  

Εξαιρετικά ασθενής είναι η ένταση του χαρακτηριστικού εξώθερμου των 1000 οC που 

χαρακτηρίζει τον καολινίτη. Τα χονδροειδή αποτελέσματα της ημιποσοτικής αναλύσεως  

δείχνουν ότι μόλις 28.9% αντιστοιχεί στον καολινίτη και το 71.1%,  του δείγματος92, 

στον αλουνίτη.  

 

3. 3. 3  Θερμοαναλυτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα 

Για τα δείγματα της περιοχής Ραλάκι μπορούμε να συνάγουμε τα ακόλουθα με 

βάση τις αναλύσεις TG, DTG και DTA. Οι 350 οC αποτελούν το όριο έναρξης της αντι-

δράσεως αφυδροξυλίωσης των δειγμάτων, η οποία μεγιστοποιείται στους 585 οC περί-

που, ολοκληρώνεται δε στους 650 οC περίπου93. Η απουσία μιας έντονης ενδοθερμικής 

αντιδράσεως στους 100-150 οC δείχνει ότι ο καολινίτης του δείγματος είναι σχετικά 

χονδρόκοκκος, όπως έχει ήδη επισημανθεί νωρίτερα94.  Η ποσότητα του προσροφημέ-

νου και υγροσκοπικού ύδατος είναι σχετικά υψηλή και η αφαίρεσή του αρχίζει από τους 

60 οC και ολοκληρώνεται στους περίπου 300 οC, πράγμα που επιβεβαιώνει το χονδρό-

κοκκο της φύσης του δείγματος. Το γεγονός της εμφανίσεως της ισχυρής ενδοθερμικής 

                                                           
92 Η σχετική μορφή της παρουσίας του αλουνίτη στο μάτριξ του καολινίτη δίνει ο Μ.Wipki (1999). Συνη-
θισμένο  φαινόμενο είναι η παρουσία φλεβών ψευδοκυβικού αλουνίτη στο σώμα του καολινίτη, όπως 
διακρίνεται στην παρακάτω εικόνα.  
 

 
93 Οι τιμή αυτή για καολινίτες Ουγκρικής προελεύσεως είναι 380 και 520 αντιστοίχως, σύμφωνα με τον 
Gabor et al. (1995) 
94 Σύμφωνα με τον Grim (1968). 
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αντιδράσεως στους 585-590 οC κατατάσσει τους καολινίτες της περιοχής αυτής στην 

κατηγορία εκείνων που έχουν  καλώς ταξινομημένη95 δομή. 

Το γεγονός της εμφανίσεως της ισχυρής εξωθερμικής αντιδράσεως μεταξύ των 980 και 

990 οC επιβεβαιώνει το γεγονός της καλώς ταξινομημένης δομής των καολινιτών της 

περιοχής αυτής. 

Για τα δείγματα KS-104, KS-105 και KS-106 της περιοχής Κοντάρο τα ακόλου-

θα συμπεράσματα συνάγονται με βάση τις αναλύσεις TG, DTG και DTA.  

1. Οι 450 οC αποτελούν το όριο έναρξης της αντιδράσεως αφυδροξυλίωσης των  

δειγμάτων, η οποία μεγιστοποιείται στους 650-680 οC περίπου, ολοκληρώνεται δε στους 

575-640  οC περίπου96.  

2. Η απουσία μιας έντονης ενδοθερμικής αντιδράσεως στους 100-150 οC δεί 

χνει ότι ο καολινίτης του δείγματος είναι σχετικά χονδρόκοκκος, όπως έχει ήδη επιση-

μανθεί νωρίτερα97.   

3. Η ποσότητα του προσροφημένου και υγροσκοπικού ύδατος είναι σχετικά  

υψηλή και η απομάκρυνσή του αρχίζει από τους 60-80 οC και ολοκληρώνεται στους πε-

ρίπου 320-375 οC, πράγμα που επιβεβαιώνει το χονδρόκοκκο της φύσης του δείγματος. 

4. Το γεγονός της εμφανίσεως της ισχυρής ενδοθερμικής αντιδράσεως στους  

575-640 οC κατατάσσει τους καολινίτες της περιοχής αυτής στην κατηγορία εκείνων 

που έχουν  καλώς ταξινομημένη98 δομή.  

5. Το γεγονός της εμφανίσεως της ισχυρής εξωθερμικής αντιδράσεως στους  

990 οC επιβεβαιώνει το γεγονός της καλώς ταξινομημένης δομής των καολινιτών της 

περιοχής αυτής.  
 

Στο δείγμα KS-101 κυριαρχεί κυρίως ο αλουνίτης - τις καμπύλες DTA του οποί-

ου διακρίνουμε στους 560 και 785 οC. Η παρουσία του καολινίτη στο δείγμα είναι εμ-

                                                           
95 Η θερμοκρασία της ενδοθερμικής αντιδράσεως των 550-700 οC, κατά την οποία πραγματοποιείται η 
αποσύνθεση της δομής, σύμφωνα  με τον Smykatz-Kloss (1974), κατηγοριοποιεί χονδροειδώς τους καο-
λινίτες στις ακόλουθες υποομάδες: 
  1. td < 530 οC  Καολινίτης με εντελώς άτακτη δομή 
  2. td = 530-555 οC Καολινίτης με σχετικά άτακτη δομή 
  3. td = 555-575 οC Καολινίτης με σχετικά ταξινομημένη δομή 
  4. td >575 οC Καολινίτης με καλά  ταξινομημένη δομή. 
96 Οι τιμή αυτή για καολινίτες προελεύσεως Ουγκρικής είναι 380 και 520 αντιστοίχως, σύμφωνα με τον 
Gabor et al. (1995). 
97 Σύμφωνα με τον Grim (1968). 
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φανής, πλην σαφώς μικρότερη, όπως διακρίνεται από τις ασθενείς καμπύλες στους 585 

και 1000 οC. Η θερμοκρασίες αυτές επιβεβαιώνουν το γεγονός της καλώς ταξινομημέ-

νης δομής των καολινιτών της περιοχής αυτής.  

 

3. 4 Ανάλυση με τη μέθοδο υπέρυθρης φασματοσκοπίας (IR) 

Δύο είναι οι κυρίως περιοχές του άμεσου ενδιαφέροντος, οι οποίες και σχετίζο-

νται με το υπέρυθρο φάσμα των φυλλοπυριτικών ορυκτών: η περιοχή της υψηλής συ-

χνότητας99  (4000 με 3000 cm-1), όπου οι δέσμες συνδέονται με την πλαστικότητα δο-

νήσεων των δεσμών Ο-Η , όπως και η περιοχή της μέσης προς τη χαμηλή συχνότητα100 

(κάτω από 1200 cm-1), όπου η προέλευση των δεσμών των ανακλάσεων  είναι σχετικά 

περίπλοκη και σχεδόν καθόλου εμφανής. Στα ζητήματα των περιοχών αυτών του υπέ-

ρυθρου φάσματος έχουν διεξοδικά αναφερθεί οι Farmer (1968), Farmer και Russell 

(1964), Pampuch και Blaszczak (1964), Pampuch και Ptak (1969),  όπως και οι Russell 

et. αl. (1970), κ.λπ.  Σε δύο όμως σχετικώς κύρια θέματα θα αναφερθούμε εδώ: 
 

α.   Τις διαφορές ανάμεσα στα φάσματα των διαφόρων ορυκτών που  

κατά τα άλλα είναι δομικά συγγενή, και  

β.    Τις μεταβολές και αποκλίσεις του φάσματος ενός δεδομένου  

ορυκτού ως συνάρτηση τελειότητας της κρυσταλλικής του δομής. 
 

Σχετικά με τα παραπάνω σημεία είναι δυνατόν να λεχθεί ότι οι συχνότητες 

προσρόφησης, όπως αυτές παρατηρούνται στα υπέρυθρα φάσματα καθορίζονται πρω-

ταρχικά από τις μάζες των ατόμων και τις αναμεταξύ τους δεσμικές δυνάμεις, χωρίς αυ-

τό να σημαίνει ότι δεν σχετίζονται και με άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα την 

κρυσταλλική συμμετρία, κ.λπ. 

                                                                                                                                                                           
98 Βλέπε υποσημείωση  #15. 
99 Μελέτη της περιοχής αυτής δίδει στοιχεία που αφορούν στο δομικό ρόλο των ομάδων -Ο-Η, πράγμα 
που είναι αδύνατον να επιτευχθεί με την μέθοδο περίθλασης ακτίνων Χ (Χ-ray diffractometry). 
100 Η προέλευση των δεσμών αυτών φαίνεται να είναι αποτέλεσμα των ακανόνιστων κινήσεων των -Ο-Η 
δεσμών ή των κινήσεων του πυριτίου-οξυγόνου ή των δεσμών κατιόντος-οξυγόνου, ή ακόμα και άλλων 
σύνθετης φύσης δονήσεων η προέλευση των οποίων δεν αποκλείεται να αποτελεί και συνδυασμό κάποιων 
από τις προαναφερθείσες αντίστοιχες.  
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Αυτό συνεπάγεται ότι δύο ουσίες της ιδίας χημικής σύστασης [ίδιου χημισμού], 

διαφορετικής όμως δομής,  θα έχουν ορισμένες περιοχές προσρόφησης κοινές με κά-

ποιες συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις στις λεπτομέρειες  των φασμάτων τους. Η διαφο-

ροποίηση των λεπτομερειών αυτών είναι δυνατόν να είναι μεγάλης έκτασης εφόσον οι 

κρυσταλλικές τους δομές είναι δραματικά διάφορες, και αντιστοίχως, πολυμορφικές 

φάσεις που χαρακτηρίζονται από δευτερεύουσας έκτασης δομικές διαφορές, να δίδουν 

υπέρυθρα φάσματα που είναι εμφανώς παρόμοια. Αυτός ο συσχετισμός διακρίνεται εμ-

φανώς στην περίπτωση σύγκρισης των φασμάτων του καολινίτη, νακρίτη και δικίτη. Τα 

καολινιτικά αυτά ορυκτά χαρακτηρίζει μεν ο ίδιος χημισμός διαφέρουν όμως στη στοί-

βαξη των στρώσεών τους. Τα υπέρυθρα φάσματά τους είναι σχετικά παρόμοια Farmer 

& Russell (1964) , ενώ το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τους καολινίτη και δικίτη 

(βλέπε Εικ. 4-10). Πέραν των διαφορών στη μορφή της δέσμης τους, τα φάσματά τους 

είναι παρόμοια. Η σχετική ομοιότητά τους απορρέει από το γεγονός ότι  η ατομική τους 

διάταξη, όπως και οι δυνάμεις των δεσμών εκάστης στρώσης είναι κατά βάση ίδιες. Οι 

διαφορές γίνονται περισσότερο εμφανείς στην περιοχή της υψηλής συχνότητας (3800 

έως 3000 cm-1) και σχετίζονται με τις ταλαντώσεις στο Ο-Η. Ακόμα, πρέπει να σημειω-

θεί ότι κάθε είδος αταξίας απαραιτήτως σχετίζεται με την ακανόνιστη κατανομή των 

δεσμικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα την εμφατική  διαπλάτυνση των δεσμών απορρό-

φησης. Τα φαινόμενα αυτά αταξίας είναι δυνατόν να οφείλονται σε μικρής έκτασης α-

τέλειες στην κρυσταλλική δομή, την ισομορφική αντικατάσταση ορισμένων κατιόντων, 

την άτακτη κατανομή κατιόντων όπως π.χ  Si-Al , ή κάποιαν αταξία θέσεως η οποία συ-

νεπάγεται μετάπτωση σε κατάσταση άμορφης φάσης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εμφα-

νείς σε υπέρυθρα φάσματα αλλοϋσίτη και μοντμοριλλονίτη. Ο αλλοϋσίτης, πέραν της 

παρουσίας ύδατος ανάμεσα στα φύλλα του, παραμένει χημικά αλλά και δομικά παρό-

μοιος με τη σειρά καολονίτη-νακρίτη-δικίτη, με μόνη διαφορά  την άτακτη στοίβαξη 
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των φύλλων του. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ομοιότητα του υπέρυθρου φάσματός του με 

εκείνο του καολινίτη, αλλά με σχετικά πλατύτερες δέσμες, που γίνονται πιο εμφανείς 

στην περιοχή των 110 έως 1000 cm-1. Παρομοίως, κάποιες εμφανείς παραλλαγές που 

αφορούν στον αριθμό και στην ένταση των δεσμών Ο-Η διακρίνονται στην περιοχή των 

3800 έως 3000 cm-1 .  

Τέλος, ας θεωρήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο υπέρυθρο φάσμα και τις ατέλειες 

στην κρυσταλλικότητα του καολινίτη. Το πρόβλημα αυτό έχει σχετικά διερευνηθεί για 

τις δέσμες υψηλής συχνότητας  των ομάδων Ο-Η. Οι δύο ασθενείς δέσμες στην περιοχή 

των 3670 και 3650 cm-1 είναι σχετικά ευαίσθητες στις κρυσταλλικές ατέλειες (Marel et 

al., 1969), και μια παραπέρα λεπτομερής  παρατήρηση στο λόγο έντασης των δεσμών  

της περιοχής των 3695 και 3625 cm-1, είναι δυνατόν να  παράσχει πληροφορίες που 

σχετίζονται με το βαθμό κρυσταλλικότητας και το σχήμα των κόκκων (Pauling, 1930). 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι θα πρέπει κανείς να εργάζεται κάτω από αυστηρά ελεγ-

χόμενες εργαστηριακές συνθήκες, προκειμένου να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλε-

σμα. Ακόμα, η διαφοροποίηση των υπέρυθρων φασμάτων, ως συνάρτηση της κρυσταλ-

λικότητας των καολινιτών, δεν περιορίζεται στη περιοχή της υψηλής συχνότητας αλλά 

συναντάται και στην αντίστοιχη μέση. Μάλιστα, ορισμένες δέσμες εμφανίζονται ως αιχ-

μηρές κορυφές, ή σχετικά στρογγυλεμένες ανακλάσεις, πράγμα που εξαρτάται από την 

κρυσταλλική τελειότητα του δείγματος (Dimanche et al. 1974). Συνοψίζοντας είναι δυ-

νατόν να λεχθεί ότι η υπέρυθρη φασματοσκοπία, σε συνδυασμό με άλλες διαγνωστικές 

μεθόδους, παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες για τη φύση και κρυσταλλική τελειότητα των 

φυλλοπυριτικών ορυκτών.   

Η υπέρυθρη περιοχή του φάσματος περικλείει ακτινοβολία της οποίας ο κυμα-

ταριθμός κυμαίνεται από 13.000 έως 33cm-1 δηλαδή μήκους κύματος από 0,75 έως 300 

μ. Η πλειονότητα των εφαρμογών όμως, των μετρήσεων της υπέρυθρης φασματοσκοπί-
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ας, φαίνεται να περιορίζονται στην περιοχή των 4.000 έως 667cm-1 (2,5 έως 15 μ). Οι 

θεωρητικές αρχές και λεπτομέρειες της μεθόδου περιγράφονται με λεπτομέρεια από 

τους Bauman (1962), Colthup et al. (1964), Szymanski (1964) , Skoog & West (1971) 

και πλήθος άλλων θεωρητικών της αναλυτικής επιστήμης. 

Η παρούσα μελέτη των δειγμάτων με τη μέθοδο της υπέρυθρης φασματοσκοπίας 

(IR) έγινε101 σε φασματοφωτόμετρο NaCl κατασκευής Perkin-Elmer - 283B και οι ανα-

λύσεις κάλυψαν την περιοχή από 4.000 έως 200cm-1. Τα της προπαρασκευής των δειγ-

μάτων, που έγιναν με τη μέθοδο του Lyon (1967), είναι γνωστά και έχουν περιγραφεί 

λεπτομερώς από τους Chester and Elderfield (1971), Τσώλη-Καταγά (1979) και άλλους. 

Οι περιοχές που ενδιαφέρουν κυρίως την μελέτη των φυλλοπυριτικών  ορυκτών 

(Dimanche et al. 1974,  και Τσώλη-Καταγά 1979) είναι, αφ΄ ενός μεν η περιοχή υψηλής 

συχνότητας (4000-3000 cm-1) και εκείνη της χαμηλής συχνότητας  (<200 cm-1). Στην 

πρώτη περίπτωση οι ζώνες συνδέονται με τις δονήσεις επιμήκυνσης των δεσμών Ο-Η, 

και δίδει πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν στο δομικό ρόλο της ομάδας Ο-Η (Τσώ-

λη-Καταγά 1979). Στην δεύτερη περίπτωση, η προέλευση των ζωνών  είναι σχετικά πιο 

περίπλοκη και όχι τόσο εμφανής, η δε αιτιολογία προέλευσής τους είναι δυνατόν να 

συνδέεται με κεκλιμένες δονήσεις των δεσμών Ο-Η, μετακινήσεις των δεσμών Si-Ο, ή 

και σε συνδυασμό πoλυπλοκότερων κινήσεων και των οποίων η προέλευση  είναι, εν 

πάση περιπτώσει, σχετικά δυσερμήνευτη.  Την τελευταία  δεκαετία οι Clark et al. 

(1993) της USGS εργάστηκαν για την εγκατάσταση του αρχείου DGL102, το οποίο πα-

ραθέτει τα IR φάσματα των περισσοτέρων ορυκτών σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύ-

ου. Οι Εικ.3-33 και Εικ.3-34 δίνουν τα υπέρυθρα φάσματα της περιοχής 0-3.0 μm, δύο  

 

                                                           
101 Στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ΙΓΜΕ. 
102 Το έργο του Clark et al. προς το παρόν καλύπτει φάσματα μήκους κύματος έως 3.0 μm, φιλοδοξεί ό-
μως να καλύψει ολόκληρη την περιοχή, έως τα 50 μm οπότε θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρήσιμο στα 
χέρια των ερευνητών, προσφέροντας συγκριτικά στοιχεία και πληροφορίες. Σπόνσορας του έργου αυτού 
είναι η United States Geological Survey. 
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Μήκος κύματος σε μm 
 
Εικ. 3-24. Υπέρυθρα φάσματα απορροφήσεως της περιοχής 0-3.0 μm, δύο  

      δειγμάτων καολινίτη προελεύσεως ΗΠΑ (Clark et at. 1993). 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                     Μήκος κύματος σε μm 
 

Εικ. 3-25. Υπέρυθρα φάσματα απορροφήσεως της περιοχής 0-3.0 μm, δύο  
      δειγμάτων αλουνίτη προελεύσεως ΗΠΑ (Clark et al. 1993). 

 

δειγμάτων καολινίτη και δύο αλουνίτη για συγκριτικούς λόγους. Οι Εικ. 3-35 και Εικ. 3-

36 δίνουν τα υπέρυθρα φάσματα απορροφήσεως των δειγμάτων της περιοχής Ραλάκι, 
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ενώ οι Εικ.3-37 έως Εικ. 3-40 της περιοχής  Κοντάρο της Μήλου,  τα οποία  υπεβλήθη-

σαν στη διαδικασία της μελέτης με IR. Τα δείγματα αυτά, των οποίων κύριο ορυκτό συ-

στατικό είναι ο καολινίτης, έδωσαν παραπλήσια φάσματα, με κάποιες εξαιρέσεις.  

 

 Για τα δείγματα RS-103 & RS-105, της περιοχής Ραλάκι, συνάγονται τα ακό-

λουθα:  

 1.  Oι 3 κύριες ζώνες επιμήκυνσης Ο-Η, της περιοχής υψηλής συχνότητας 4000-

3000 cm-1 για τον καολινίτη, διακρίνονται στα 3710 cm-1, 3660 cm-1  και στα 3640 cm-1, 

ενώ οι ζώνες επιμήκυνσης Si-Ο, της περιοχής χαμηλής συχνότητας, < 1200 cm-1, δια-

κρίνονται στα 1100 cm-1, 1030 cm-1 & 1010 cm-1. Διακρίνονται ακόμα οι ζώνες που ο-

φείλονται στα υδροξύλια, στα 940 cm-1 και 910 cm-1 , καθώς και  εκείνες που φαίνεται 

να προκαλούνται από δονήσεις υδροξυλίων στα 785 cm-1, 745 cm-1 και 686 cm-1. 

 2.  Η σχετικά ευρεία ζώνη, κοντά στα 3440-3450 cm-1, σε συνδυασμό με εκείνη 

που εμφανίζεται στα 1630 cm-1, οφείλεται σε προσροφούμενα μόρια νερού και κεκλιμέ-

νες κινήσεις του μορίου του ύδατος, και παντελώς απουσιάζουν από αποξηραμένα δείγ-

ματα του καολίνη. 

3.  Από τα δείγματα, το RS-103 δίνει διακριτές ζώνες στα 1205 cm-1, 1087 cm-1,. 

1027cm-1 και 911cm-1 [ βασικότερες συχνότητες του ιόντος SO4
2- ] που σχετίζονται 

με την παρουσία αλουνίτη στο δείγμα , καθώς και μιαν έξαρση στα  2340 cm-1. 

4. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Dimanche et al. (1974), ο βαθμό  

κρυσταλλικότητας των δειγμάτων της περιοχής Ραλάκι φαίνεται να είναι από μέτριος ως 

σχετικά υψηλός.    

Όσον αφορά στα δείγματα καολίνη ΚS-104, ΚS-105 & KS-106, της περιοχής 

Κοντάρο, συνάγονται τα ακόλουθα: 
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              3660  3640        3460                                  3000              1215                1100   1030-10      940-10       790-50        690  625-00    540 
Κυματαριθμός σε cm-1 

 

Εικ.3-26. Υπέρυθρο φάσμα απορροφήσεως του δείγματος RS-103, καολίνη  
       της Περιοχής Ραλάκι της Μήλου. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

                                  3705   3640        3450           3000                                  1215     1060-20    940-10              790-50      690                     540       470  430 

Κυματαριθμός σε cm-1 

 

Εικ.3-27. Υπέρυθρο φάσμα απορροφήσεως του δείγματος RS-105, καολίνη  
                  της Περιοχής Ραλάκι της Μήλου. 

 

1. Oι 3 κύριες ζώνες επιμήκυνσης Ο-Η [της περιοχής υψηλής συχνότητας 4000-3000 cm-1] για 

τον καολινίτη διακρίνονται στα 3710 cm-1, 3660 cm-1, και στα 3640 cm-1, ενώ οι ζώνες 

επιμήκυνσης Si-Ο [της περιοχής χαμηλής συχνότητας, < 1200 cm-1] διακρίνονται στα 1100 cm-1,  
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           3705   3640        3450                    3000                                              1100  1030-10    940-10                     790-50       680    625         530  465   

Κυματαριθμός σε cm-1 

 

Εικ.3-28. Υπέρυθρο φάσμα απορροφήσεως του δείγματος ΚS-105, καολίνη  
       της Περιοχής Κοντάρο της Μήλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   3705   3640        3450                                     3000                                                      1100  1030-10    940-10                790-50       690  

Κυματαριθμός σε cm-1 

 

Εικ.3-29. Υπέρυθρο φάσμα απορροφήσεως του δείγματος ΚS-104, καολίνη  
       της Περιοχής Κοντάρο της Μήλου 
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         3705   3640       3450                      3000                          1110  1030-10    940-10              790-50      680                530      465   

Κυματαριθμός σε cm-1 

 

Εικ.3-30. Υπέρυθρο φάσμα απορροφήσεως του δείγματος ΚS-106, καολίνη  
       της Περιοχής Κοντάρο της Μήλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            3705   3640     3450-60             3000                                  1100  1030-10    940-10                          750       680    620            540       470  430 

Κυματαριθμός σε cm-1 

Εικ.3-31. Υπέρυθρο φάσμα απορροφήσεως του δείγματος ΚS-101, καολίνη  
       της Περιοχής Κοντάρο της Μήλου 
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1030 cm-1 & 1010 cm-1. Διακρίνονται ακόμα οι ζώνες που οφείλονται στα υδροξύλια, 

στα 940 cm-1 και 910 cm-1 , όπως και  εκείνες που φαίνεται να προκαλούνται από δονή-

σεις υδροξυλίων στα 785 cm-1, 745 cm-1 και 686 cm-1. 

2. Η σχετικά ευρεία ζώνη κοντά στα 3440-3450 cm-1, σε συνδυασμό με εκείνη 

που εμφανίζεται στα 1630 cm-1, οφείλεται σε προσροφούμενα μόρια νερού και κεκλιμέ-

νες κινήσεις του μορίου του ύδατος, και παντελώς απουσιάζουν από αποξηραμένα δείγ-

ματα καολίνη. 

3. Από τα δείγματα, το ΚS-101 δίνει διακριτές ζώνες στα 1205 cm-1, 

1087cm-1, 1027cm-1 και 911cm-1 [ βασικότερες συχνότητες του ιόντος SO4
2- ] που σχετί-

ζονται με την κυριαρχία αλουνίτη στο δείγμα, εκτός του καολινίτη που είναι και αυτός 

παρών. 

4. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Dimanche et al. (1974), ο βαθμός κρυ-

σταλλικότητας των δειγμάτων της περιοχής Ραλάκι φαίνεται να είναι από μέτριος έως 

σχετικά υψηλός. 
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3. 3. 5.  Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (EM) και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία  
   Σαρώσεως - SEM 

 
 Είναι  γεγονός ότι πέραν των παραπάνω διαγνωστικών καθίσταται απαραίτητη η 

αρωγή της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (ΕΜ) για τη μελέτη λεπτόκοκκων103 ιζημάτων 

αργιλικών ορυκτών. Οι άλλες μέθοδοι, όπως για παράδειγμα η περίθλαση ακτίνων Χ, 

διαφορική θερμοανάλυση και ακόμα η υπέρυθρη φασματομετρία (φασματοσκοπία), ο-

ρισμένες φορές αδυνατούν να διαφοροποιήσουν ανάμεσα σε έναν άτακτα δομημένο κα-

ολινίτη και τον καλά κρυσταλλωμένο αλλοϋσίτη. Σε γενικές γραμμές η ηλεκτρονική 

μικροσκοπία βοηθά στην καλύτερη περιγραφή της κρυσταλλικής δομής / κρυσταλλικό-

τητας και της υφής των αργιλικών ορυκτών.  

     Η μέθοδος της σαρωτικής ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM) διακρίνεται κυρίως για 

την υψηλή ευκρίνεια των εικόνων που δίνει, εξ΄ αιτίας του μεγαλυτέρου βάθους πεδίου, 

των αναλύσεων και των μεγεθυντικών δυνατοτήτων που παρέχει104 στον ερευνητή,  

προσφέροντας συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες, μαζί με εκείνες που προσφέρει 

το πολωτικό μικροσκόπιο, συμβάλλουν στον αρτιότερο χαρακτηρισμό του υπό μελέτη 

αργιλικού υλικού. Όταν μια συσκευή SEM συνοδεύεται από το σύστημα EDX, το οποίο 

παρέχει την ταυτόχρονη δυνατότητα ταχείας ημιποσοτικής αναλύσεως για όλα τα στε-

λέχη του υπό μελέτην δείγματος, τότε η μελέτη των δειγμάτων καθίσταται συντομό-

τερη και οικονομικά πιο συμφέρουσα. 

Ένας σχετικά επαρκής αριθμός δειγμάτων, που προέρχονταν και από τις δύο 

δειγματοληπτικές περιοχές Ραλάκι και Κοντάρο, υπεβλήθη στη διαδικασία μελέτης105 

με SEM και ΕΜ. Σαράντα πέντε φωτογραφίες δειγμάτων και των δύο δειγματοληπτικών 

περιοχών εξετάσθηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Εξ’ αυτών επιλέγηκαν 

έξι αντιπροσωπευτικέ της περιοχής Ραλάκι [Εικ.3-40 έως και Εικ.3-45] και πέντε της 

                                                           
103 Μεγέθους μικρότερου των 2μ. 
104 Ορισμένες αναλύσεις ορυκτών με SEM δίνουν μεγεθύνσεις της τάξης των 10Χ μέχρι 30ΚΧ. 
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περιοχής Κοντάρο [Εικ.3-46 έως και Εικ.3-50]. Παρατίθενται επίσης SEM φωτογραφίες 

υψηλής ευκρίνειας των Terzaghi et al. (1996), Berner et al. (1987) και Rees (2000), οι 

οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως ενδεικτικές για τον χαρακτηρισμό καλά, μέτρια και φτωχά 

κρυσταλλωμένου καολινίτη.    

Τα δείγματα που προορίζονταν για μελέτη με ΕΜ, κονιοποιούντο λεπτομερώς σε 

ιγδίο αχάτη και μετά διαλύονταν  με αποσταγμένο και απιονισμένο νερό. Μία σταγόνα 

του σχετικά αραιού αυτού εναιωρήματος,  εφαρμοζόταν στο κιγκλίδωμα του υποδοχέα  

του μικροσκοπίου, ο οποίος ήταν επικαλυμμένος με άνθρακα, και αφού στέγνωνε υπο-

βαλλόταν στη διαδικασία της μικροσκοπικής παρατήρησης. Δέκα έξι φωτογραφίες υ-

ψηλής ευκρίνειας λήφθηκαν, εκ των οποίων οι δέκα παρατίθενται με την ακόλουθη διά-

ταξη. Οι Εικ.3-56, 3-57, 3-58, 3-59 και 3-64, αποτελούν φωτογραφικές απεικονίσεις 

δειγμάτων καολίνη της περιοχής Ραλάκι, οι δε Εικ.3-60, 3-61, 3-62, 3-63 και 3-65 είναι 

της περιοχής Κοντάρο.  Οι φωτογραφίες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου έδωσαν τα 

ακόλουθα αποτελέσματα: 

Για τα δείγματα της περιοχής Ραλάκι παρατηρείται ότι οι περισσότεροι κόκκοι 

παρουσιάζουν ψευδο-εξαγωνικό106 σχήμα. Ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός κόκκων 

παρουσιάζει τέλεια εξαγωνικό σχήμα ενώ δεν απουσιάζουν και κόκκοι που έχουν σωλη-

νοειδή μορφή. Τα φυλλάρια του καολινίτη είναι διαφόρων μεγεθών. Σπάνια διακρίνο-

νται, σχετικά διάσπαρτοι, και κόκκοι χαλαζία, επίσης διαφορετικών μεγεθών. Τα ίδια 

συμπεράσματα συνάγονται και από τη μελέτη των φωτογραφιών του σαρωτικού ηλε-

κτρονικού μικροσκοπίου, μόνο που στην περίπτωση αυτή, και ιδιαίτερα στις μεγαλύτε-

ρες μεγεθύνσεις, διακρίνονται και διατάξεις φύλλων καολινίτη στοιβαγμένων σαν "βι-

βλία". Με λεπτομερέστερη παρατήρηση διακρίνονται ψευδο-κυβικοί κρύσταλλοι αλου-

νίτη. 

                                                                                                                                                                           
105 Τα δείγματα εξετάστηκαν στα Εργαστήρια Μεταλλουργικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Ερευνητι-
κού Κέντρου της Armour Chem., στο ΜcCook του Ιλλινόϊς των ΗΠΑ. 



 138

Για τα δείγματα της περιοχής Κοντάρο παρατηρείται ότι οι περισσότεροι κόκκοι 

παρουσιάζουν ψευδο-εξαγωνικό σχήμα ενώ δεν απουσιάζουν κόκκοι που έχουν σωληνο-

ειδή μορφή. Κόκκοι που παρουσιάζουν τέλεια εξαγωνικό σχήμα μπορεί να μην αφθο-

νούν δεν απουσιάζουν όμως παντελώς. Διακρίνονται ακόμα, σχετικά διάσπαρτοι, και 

κόκκοι χαλαζία. Τα ίδια συμπεράσματα συνάγονται και από τις φωτογραφίες του σαρω-

τικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, μόνο που στην περίπτωση αυτή, και ιδιαίτερα στις 

μεγαλύτερες μεγεθύνσεις, φαίνονται (αν και κάπως δυσδιάκριτα εξ’ αιτίας της αλλοίω-

σης των φωτογραφιών με SEM, λόγο της φύσης του φιλμ – τύπου polaroid το οποίο εί-

ναι χημικά ευαίσθητο) και διατάξεις φύλλων καολινίτη στοιβαγμένων σαν "βιβλία". Με 

λεπτομερέστερη παρατήρηση διακρίνονται και ψευδο-κυβικοί κρύσταλλοι νατροαλουνί-

τη. Φολιδωτές επιφάνειες και λεπτόκοκκοι κρύσταλλοι καολινίτη χαρακτηρίζει τα δείγ-

ματα της περιοχής αυτής. Συνοψίζοντας θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι καολίνες των 

περιοχών Ραλάκι και Κοντάρο αποτελούνται κυρίως από καλά έως μέτρια κρυσταλλω-

μένους καολινίτες, αλουνίτες και χαλαζία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           
106 Αποτελεί τη συνήθη μορφή των καολινιτών. 
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RALAKI K-195 5KX SEM RALAKI K-195 300KX 

SEM RALAKI K-195  10KX SEM RALAKI K-195 7KX 

 

SEM RALAKI K-195 15KX 

 

Εικ.3-32 & 3-33. SEM καολίνη περιοχής Ραλάκι, Μήλου [Lot K-195], μεγέθυνσης 10.000Χ και 
7.000Χ αντιστοίχως. Διακρίνεται η ψευδοεξαγωνική και σωληνοειδής μορφή του καολινίτη. 

Εικ.3-34 & 3-35. SEM καολίνη περιοχής Ραλάκι, Μήλου [Lot K-195], μεγέθυνσης 5.000Χ και 
30.000Χ αντιστοίχως. Διακρίνονται ψευδοεξαγωνικά αλλά και εξαγωνικά φυλλάρια καολινίτη δια-
φορετικά προσανατολισμένα. 

Εικ.3-36 & 3-37. SEM καολίνη περιοχής Ραλάκι, Μήλου [Lot K-195], μεγέθυνσης 15.000Χ και 
30.000Χ αντιστοίχως. Διακρίνονται κάποια σχεδόν τέλεια εξαγωνικά φυλλάρια καολινίτη, άλλα σω-
ληνοειδούς μορφής, αλλά και αλουνίτης σε μικροκρυσταλλικό πορώδες υλικό. 
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Εικ.3-38. SEM καολίνη 
περιοχής Κοντάρο, Μή-
λου,  μεγέθυνσης 42.000Χ. 
Διακρίνονται κάποια σχε-
δόν τέλεια εξαγωνικά 
φυλλάρια καολινίτη, άλλα 
σωληνοειδούς μορφής, 
αλλά και αλουνίτης. Δια-
κρίνονται επίσης κάποιες 
δέσμες φυλλαρίων και 
κόκκοι χαλαζία.  

Εικ.3-39. SEM καολίνη 
περιοχής Κοντάρο, Μή-
λου,  μεγέθυνσης 30.000Χ. 
Διακρίνονται κάποια ψευ-
δοεξαγωνικά φυλλάρια 
καολινίτη, άλλα σωληνο-
ειδούς μορφής, αλλά και 
αλουνίτης. Διακρίνονται 
επίσης κάποιες δέσμες 
φυλλαρίων καολινίτη και 
κόκκοι χαλαζία. 

Εικ.3-40. SEM καολίνη 
περιοχής Κοντάρο, Μή-
λου,  μεγέθυνσης 20.000Χ. 
Διακρίνονται κάποια τέ-
λεια εξαγωνικά φυλλάρια 
καολινίτη, αλουνίτης και 
κόκκοι χαλαζία. 
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Εικ.3-41. SEM καολίνη περι-
οχής Κοντάρο, Μήλου,  με-
γέθυνσης 30.000Χ. Διακρί-
νονται κάποια εξαγωνικά και 
ψευδοεξαγωνικά φυλλάρια 
καολινίτη διαφορετικών με-
γεθών και κάποια σωληνοει-
δούς μορφής. Διακρίνονται 
επίσης κάποιες δέσμες φυλ-
λαρίων καολινίτη και κόκκοι 
χαλαζία. 

Εικ.3-42. SEM καολίνη περι-
οχής Κοντάρο, Μήλου,  με-
γέθυνσης 40.000Χ. Διακρί-
νονται κάποια ψευδοεξαγω-
νικά φυλλάρια καολινίτη 
διαφορετικών μεγεθών. Δια-
κρίνονται επίσης κάποιες 
δέσμες φυλλαρίων μέτρια 
κρυσταλλωμένου καολινίτη 
και κόκκοι χαλαζία. 
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Εικ.3-43 & Εικ.3-44. SEM καολινίτη υψηλής ευκρίνειας, μεγέθυνσης 40.000Χ. Διακρίνονται ψευδοεξα-
γωνικά φυλλάρια καολινίτη διαφορετικών μεγεθών και δέσμες φυλλαρίων μέτρια  και καλά κρυσταλ-
λωμένου καολινίτη [Rees (2000)]. 

Εικ.3-46. SEM καολινίτη υψηλής ευκρίνειας. Δια-
κρίνονται φυλλάρια καλά προς μέτρια κρυσταλλω-
μένου καολινίτη [Terzaghi et al. (1996)]. 
 

Εικ.3-45. SEM καολινίτη υψηλής ευκρίνει-
ας. Διακρίνονται φυλλάρια φτωχά κρυ-
σταλλωμένου καολινίτη [Berner et al. 
(1987)]. 
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Εικ.3-47 και 3-48: Ηλεκτρονικές μικροφωτογραφίες, 
μεγέθυνσης 20ΚΧ, περιοχής Ραλάκι, Μήλου. Διακρί-
νονται φυλλάρια καλά κρυσταλλωμένου καολινίτη, 
εξαγωνικής, ψευδοεξαγωνικής και σωληνοειδούς 
μορφής,  καθώς και ελάχιστα στελέχη αλουνίτη και 
χαλαζία. 

Εικ.3-49 και 3-50: Ηλεκτρονικές μικροφωτογραφίες, 
μεγέθυνσης 20ΚΧ και 30ΚΧ, περιοχής Ραλάκι, Μή-
λου. Διακρίνονται φύλλα καλά κρυσταλλωμένου καο-
λινίτη, διαφόρων μεγεθών, εξαγωνικής, ψευδοεξαγω-
νικής και σωληνοειδούς μορφής, καθώς και ελάχιστα 
στελέχη αλουνίτη και χαλαζία. 
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Εικ.3-51 και 3-52: Ηλεκτρονικές μικροφωτογραφίες, 
μεγέθυνσης 20ΚΧ και 25ΚΧ αντιστοίχως, περιοχής 
Κοντάρο, Μήλου. Διακρίνονται φυλλάρια καλά κρυ-
σταλλωμένου καολινίτη, εξαγωνικής, ψευδοεξαγω-
νικής και σωληνοειδούς μορφής, καθώς και ελάχιστα 
στελέχη αλουνίτη και χαλαζία. 

Εικ.3-53 και 3-54: Ηλεκτρονικές μικροφωτογραφίες, 
μεγέθυνσης 25ΚΧ, περιοχής Κοντάρο, Μήλου. Δια-
κρίνονται φύλλα καλά κρυσταλλωμένου καολινίτη, 
διαφόρων μεγεθών, εξαγωνικής και ψευδοεξαγωνικής 
μορφής, καθώς και ελάχιστα στελέχη αλουνίτη και 
χαλαζία. 
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Εικ.3-55: Ηλεκτρονική μικροφωτογραφία, μεγέθυνσης 25ΚΧ, περιοχής Ραλάκι, Μήλου. Διακρίνονται 
φύλλα καλά κρυσταλλωμένου καολινίτη, διαφόρων μεγεθών, κυρίως ψευδοεξαγωνικής με ελάχιστα σχε-
δόν εξαγωνικής μορφής, καθώς και κάποια στελέχη αλουνίτη και χαλαζία. 

Εικ.3-56: Ηλεκτρονική μικροφωτογραφία, μεγέθυνσης 35ΚΧ, περιοχής Κοντάρο, Μήλου. Διακρίνονται 
φύλλα καλά κρυσταλλωμένου καολινίτη, διαφόρων μεγεθών, κυρίως ψευδοεξαγωνικής με ελάχιστα σχε-
δόν εξαγωνικής μορφής, καθώς και κάποια στελέχη αλουνίτη ψευδοκυβικού τύπου. 



 146

Κεφάλαιο 4ο  
 

 
4. 0 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ   
 

4. 1   Προπαρασκευή του υλικού 

 
Η προετοιμασία  δειγμάτων πρώτης ύλης, κατάλληλων για τα πειράματα εκχύλι-

σης, κατά κύριο λόγο, περιελάμβανε τη θραύση και την λειοτρίβηση των δειγμάτων 

του καολίνη που συνελλέγη κατά την τελική δειγματοληψία στις περιοχές Pαλλάκι και 

Kοντάρο. Τα δείγματα που κρίθηκαν κατάλληλα  ήσαν τα  KS-104, KS-105, KS-106 

& RS-105. Αποκλείστηκαν τα KS-101 και RS-103 επειδή, στο μεν πρώτο το ποσοστό 

του καολινίτη (στο δείγμα) είναι εξαιρετικά χαμηλό [28,9%], με έντονη την παρουσία 

του αλουνίτη [71.1%], ενώ το δεύτερο είναι σχετικά πυριτιωμένο [20.9% χαλαζία] και 

με σχετικά υψηλό ποσοστό αλουνίτη [18.6]. Για καθένα από τα δείγματα ξεχωριστά 

ακολουθήθηκε η διαδικασία που δίνεται παρακάτω και που αφορούσε κυρίως στην 

μείωση του μεγέθους των κόκκων. Το σύνολό εκάστου δείγματος υπεβάλετο  σε δια-

δικασία ξήρανσης σε θερμοκρασία 130ο  C, προτού θραυσθεί και κονιοποιηθεί. Η ε-

λάττωση του μεγέθους των κόκκων για την παραγωγή κατάλληλων για την εκχύλιση 

κοκκομετρικών κλασμάτων επιτυγχάνετο σε τέσσερα στάδια ως ακολούθως: 

α.  Tο στάδιο της πρωτογενούς θραύσης σε εργαστηριακό θραυστήρα σιαγόνων 

απλής ενέργειας.  Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο μέγεθος τεμαχίου, στην τροφοδο-

σία,  ήταν διαμέτρου 10 εκατοστών του μέτρου περίπου. 

 β.  Tο στάδιο της δευτερογενούς θραύσης σε εργαστηριακό θραυστήρα κυλίν-

δρων.  Tο μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας στη φάση αυτή ήταν 180μm. και  το ελάχιστο 

70μm., δηλαδή το προϊόν της πρωτογενούς φάσης κατάτμησης. 
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 γ.  Tο στάδιο της τριτογενούς θραύσης του υλικού στον ίδιο εργαστηριακό 

θραυστήρα κυλίνδρων.  Το άνοιγμα της εξόδου του θραυστήρα ρυθμίστηκε αναλόγως 

προκειμένου να αποδοθούν προϊόντα μεγέθους 10-2 χιλιοστών. Mέγιστο μέγεθος τρο-

φοδοσίας στη φάση αυτή ήταν 55 χιλιοστά και το ελάχιστο 5 χιλιοστά, δηλαδή το προ-

ϊόν της δευτερογενούς φάσης. 

δ.  Tο στάδιο της τελικής λειοτρίβησης, ξηρού περιβάλλοντος, σε εργαστηριακό 

περιστροφικό σφαιρόμυλο κλειστού κυκλώματος.  Tο φορτίο των σφαιρών χυτοσιδή-

ρου, διαμέτρου 2 εκατοστών περίπου, καταλαμβάνει το 40% του όγκου του μύλου, ο 

οποίος είναι εσωτερικού μήκους 30 cm και διαμέτρου 19 cm.  H μεγίστη ταχύτητα πε-

ριστροφής, η κρίσιμη δηλαδή ταχύτητα,  είναι συνάρτηση της διαμέτρου του σφαιρό-

μυλου και υπολογίστηκε με βάση τον τύπο: 

rpm
D

42.3nk =  ή   
kn

42,3
0,19

rpm=   ή   42,3
0,436

97rpm=  

H ταχύτητα περιστροφής ρυθμίστηκε στο 70% της κρισίμου, στις 68 δηλ. περι-

στροφές ανά λεπτό και η διάρκεια της λειοτρίβησης στα 15 λεπτά. Το περιεχόμενο, ο 

κάδος και οι σφαίρες αποπλένονταν με απιονισμένο νερό. Στη συνέχεια ο πολφός περ-

νούσε πρώτα από το μαγνητικό πεδίο εργαστηριακού ηλεκτρομαγνήτη τύπου SALA, 

για την συγκράτηση και  απομάκρυνση προϊόντων φθοράς των σφαιρών και του κάδου 

τα οποία, υπό μορφήν αποκολλημένων τεμαχιδίων σιδήρου, μπορεί να ήσαν παρόντα 

στον πολφό. 

Ο πλακούς του διηθητήρα ξηραινόταν στους 130ο C - σε κλίβανο μεταφοράς 

θερμότητας δια ρευμάτων (convection furnace) - επί 16 ώρες.  Το σύνολο του αποξη-

ραμένου προϊόντος των τεσσάρων επιλεγμένων δειγμάτων, μετά από λεπτομερή ανά-

μειξη, χωριζόταν σε κλασματικές μονάδες των 25 γραμμαρίων για τα πειράματα εκχύ-
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λισης. Η κοκκομετρική ανάλυση του composite που προέκυψε δίνεται στον παρακάτω 

πίνακα 4-1.  

Πίνακας 4-1. Τυπική εργαστηριακή κοκκομετρική ανάλυση του composite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2    Αφυδάτωση – Ξήρανση   

Tα αποξηραμένα δείγματα της πρώτης ύλης περνούσαν στην φάση της τελικής 

διαδικασίας για την προσβολή με οξέα. Δείγματα 25 γραμμαρίων διαπυρώνονταν σε 

εργαστηριακό μεταλλουργικό κλίβανο και σε υποδοχείς τήξης – crucibles - στους 730ο 

– 732 οC περίπου για δύο ώρες και στη συνέχεια τοποθετούντο σε υποδοχείς ξυρού 

περιβάλλοντος, όπου και παρέμεναν μέχρι την προσβολή τους με τα επιλεγμένα οξέα. 

Η επιλογή της θερμοκρασίας αυτής γινόταν με βάση το γεγονός ότι θερμοβαρυτομε-

τρικές μετρήσεις σε διαπυρωμένο καολίνη δεν έδιναν περαιτέρω απώλεια βάρους μετά 

τη θερμοκρασία αυτή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την απομάκρυνση του συνόλου 

του ύδατος απορρόφησης και ενυδάτωσης στους 730ο C. 

H αλουμίνα που περιέχεται στον καολινίτη είναι παρούσα σε μορφή ένυδρου πυριτι-

κού αργιλίου - Al2O3⋅ 2SiO2⋅ 2H2O.  H αφυδάτωση, για την απαλοιφή της υγρασίας 

200 Mesh1, % 0,15gr 0.015% 

325 Mesh, % 1,50 0.148 

- 10 microns, % 410,21 40.496 

- 5 microns, % 285,74 28.208 

- 2 microns, % 160,09 15.804 

- 1 microns, % 95,03 9.381 

- 0.05 microns, % 40,11 3.959 

- 0.25 microns, % 15,01 1.482 

- 0.10 microns, % 5,12 0.505 

Σύνολο                      1.012,96 gr                       99.998 % 
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και του συνδεόμενου ύδατος που είναι συνήθως  παγιδευμένο σε πόρους και μικρο-

ρήγματα των κόκκων,  έχει ως εξής: 

Al2O3 ⋅ 2SiO2 ⋅ 2H2O   →  (Al2O3 +2SiO2) + H2O  

Kατά τη διάρκεια της διαπύρωσης οι άργιλοι γενικώς ενώνονται και σχηματί-

ζουν άμορφα οξείδια αργιλίου και πυριτίου.  Στην περίπτωση που η διαδικασία θέρ-

μανσης του καολινίτη107 συνεχισθεί πάνω από τους 950ο C, όπως είναι γνωστό, σχη-

ματίζεται μουλίτης  3Al2O3⋅2SiO2 , σύμφωνα με τη διαδοχή των ακόλουθων χημικών 

εξισώσεων: 

  O2H2SiOOAlO2H2SiOOAl 22322232

C 650o550o

+⋅⋅⋅
−

→   (4-1) 
                             καολινίτης                                            μετακαολινίτης 

 

( ) SiOOAlSi2SiOOAl 2 21243232

C  980o

+⋅ →        (4-2) 
                                               μετακαολινίτης                                    Al -Si σπινέλιος 

 

3(Si3Al4O12)       2(3Al2O3.2SiO2)  +  5SiO2        (4-3) 
      Al-Si σπινέλιος                    μουλίτης                    χριστοβαλίτης 

      
 

Oι παραπάνω διαδικασίες / χημικές διεργασίες αποτυπώνονται ως καμπύλες της δια-

φορικής θερμoανάλυσης (DTA) η οποία σημειώνει αφ’ ενός μεν τη θερμοκρασία στην 

οποία θερμικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα στο υλικό, αφ’ ετέρου την ένταση και το 

φυσικοχημικό χαρακτήρα των αντιδράσεων αυτών.  Oι πρακτικές και θεωρητικές αρ-

χές της DTA έχουν εκτενώς περιγραφεί κυρίως από τους Wendlant (1964), Mackenzie 

(1957), Grim και Bradley (1940, 1951), Caillère & Hénin (1963).  Tο εκάστοτε  αργι-

λικό δείγμα θερμαίνεται ταυτόχρονα με δείγμα αναφοράς, συνήθως Al2O3 διαπυρωμέ-

νη στους 1100ο C και κάθε θερμοαντίδραση καταγράφεται πάντα σε σχέση μ’ αυτό, με 

τη βοήθεια διαφορικών θερμοστοιχείων. Οι καμπύλες της ΔΘΑ καταγράφουν τα ενδο-

                                                 
107  Για τον καολινίτη η πρακτική θερμότητα αφυδάτωσης στους 25ο C είναι 56,380 cal/mol (Barany,  
1961). 

 1000 - 1030oC 
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θερμικά και εξωθερμικά φαινόμενα / αλλοιώσεις τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια της θερμοαναλυτικής διαδικασίας.  Οι αλλαγές αυτές είτε θερμικές ή ενθαλ-

πικές είναι, είτε εξοθερμικές ή ενδοθερμικές, είναι αποτέλεσμα: 

α. Μεταπτώσεων φάσεων - όπως σύντηξης, αναστροφής κρυσταλλικής δομής, βρα- 
σμού, εξάχνωσης, εξάτμισης κλπ. 

β. Aντιδράσεων αφυδάτωσης. 
γ. Aντίδρασης διάστασης. 
δ. Aντίδρασης αποσύνθεσης. 
ε. Aντίδρασης οξειδοαναγωγής. 
στ. Kαταστροφής της κρυσταλλικής δομής και 
ζ. Χημικών αντιδράσεων. 

 
Σε γενικές γραμμές, οι ενδοθερμικές αντιδράσεις, τις οποίες η διαφορική θερμι-

κή ανάλυση καταγράφει ως καμπύλες, για τα ορυκτά της ομάδας του καολίνη, οφείλο-

νται κυρίως σε μεταπτώσεις φάσεων - μετατροπή της δομής, αφυδάτωση, αναγωγή 

καθώς και σε ορισμένες αντιδράσεις αποσύνθεσης.  Eξωθερμικά φαινόμενα παρατη-

ρούνται με την κρυστάλλωση (κυρίως του άμορφου υλικού) και την οξείδωση.  

4.3   Eκχύλιση – Προσβολή - Διαλυτοποίηση 

Για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας του θειικού, νιτρικού και υδρο-

χλωρικού οξέος για τη διαλυτοποίηση και εξαγωγή της αλουμίνας που περιέχεται στο 

composite δείγμα του αποξηραμένου καολίνη ακολουθήθηκε η ακόλουθη εργαστηρι-

ακή μέθοδος (Hulbert et.al.1970). Δύο όξινα διαλύματα 5.9 N και 8.6 N, με λόγο στε-

ρεού προς υγρό της τάξης των 166 γραμμαρίων ανά λίτρο και 153 γραμμαρίων ανά λί-

τρο αντιστοίχως χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα εκχύλισης.  Αντιστοιχούν με το 

100% και 160% του  απαιτούμενου οξέος προκειμένου να διαλυτοποιηθεί το σύνολο  

του τριοξείδιου του αργιλίου και του τριοξείδιου του σιδήρου που περιέχεται στον κα-

ολίνη. Tο όξινο διάλυμα που αντιστοιχεί στο 100% και 160% της στοιχειομετρικής 

απαιτήσεως για την πλήρη διαλυτοποίηση του αργιλίου και του σιδήρου ήταν 150.8 

ml, 5.9 οξέoς και 163.7 χιλιοστά του λίτρου 8.6 N οξέoς αντίστοιχα.  Tα ψηγμένα πλέ-



 151

ον δείγματα καολίνη, 25 γραμμάρια έκαστο, τοποθετούντο στον αντιδραστήρα για τα 

πειράματα της εκχύλισης - διαλυτοποίησης. 

 O αντιδραστήρας, χωρητικότητας 250 ml, ήταν εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό 

πίνακα ελέγχου και σταθεροποίησης της θερμοκρασίας, στο εκάστοτε επιθυμητό επί-

πεδο. Αυτό γινόταν μέσω ελέγχου της αντιστάσεως του θερμικού μανδύα ο οποίος πε-

ρικάλυπτε τον αντιδραστήρα. Η Εικ.4-1 αποτελεί σχέδιο παράστασης της πειραματι-

κής συνδεσμολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα διαλυτοποίησης της α-

λουμίνας η οποία περιεχόταν στα δείγματα του καολίνη, η δε Εικ.4-2 φωτογραφική 

απεικόνισή της. H ανάδευση του αιωρήματος [συστήματος οξέος / καολίνη] γινόταν 

με ηλεκτροκίνητο αναδευτήρα, στις 480 rpm. Η υγροποίηση των υδρατμών γινόταν 

μέσω υάλινου στελέχους συμπυκνώσεως, από το περίβλημα του οποίου περνούσε ψυ-

χρό νερό συνεχούς ροής, με σταθερή θερμοκρασία εισόδου 15ο C. Tο εκάστοτε αιώ-

ρημα, παρέμεινε, στον παραπάνω αντιδραστήρα διαλείποντος έργου, για το  χρονικό 

διάστημα του κάθε πειράματος, δηλαδή 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 λεπτά της 

ώρας.  Mετά τη λήξη του χρόνου παραμονής του υλικού στον αντιδραστήρα, το αιώ-

ρημα υπέκειτο σε διαχωρισμό του στερεού υπολείμματος από την υγρή φάση μέσω 

διήθησης. Tο διήθημα, που περιείχε το διάλυμα του αργιλικού άλατος, ξηραινόταν με 

εξάτμιση, το ίδιο και το στερεό υπόλειμμα. Τα αποξηραμένα στελέχη διαπυρούνταν σε 

κλίβανο θερμοκρασίας 1150ο C επί δύο ώρες για το σχηματισμό οξειδίων των αντι-

στοίχων αλάτων θειικού, νιτρικού και χλωριούχου αργιλίου.  Ακολουθούσε καταγρα-

φή του βάρους και των δύο στελεχών το δε βάρος του εκάστοτε αργιλικού άλατος κα-

ταγραφόταν ως ποσοστό πλήρους αντιδράσεως και γινόταν έλεγχος του συνδυασμού 

των βαρών αργιλίου / πυριτίου, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις στην 

πειραματική διαδικασία. 
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Εικ. 4-1.  Σχηματική απεικόνιση του εργαστηριακού αντιδραστήρα που           
χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα εκχύλισης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εικ. 4-2.  Φυσική εργαστηριακή συνδεσμολογία των πειραμάτων διαλυτοποίησης. 
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4. 4    Πειράματα διαλυτοποίησης Al2O3 του καολίνη με  HNO3, HCl, H2SO4. 

 
4.4. 1 Γενικές παρατηρήσεις 
 

Aπό τη στιγμή που η υγρά κατάσταση δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί στο 

βαθμό που κατανοείται η στερεά  ή η αέρια, η μελέτη της αλληλεπίδρασης υγράς -

στερεάς κατάστασης γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη108.  H μελέτη κάθε ετερογενούς α-

ντιδράσεως απαιτεί τη θεώρηση δύο επιπλέον παραγόντων από εκείνους των ομογε-

νών αντιδράσεων.  O πρώτος παράγοντας συνδέεται με τη μεταφορά μάζας ανάμεσα 

στις φάσεις και ο δεύτερος με τους μηχανισμούς επαφής των αντιδρώντων φάσεων.  

Στην αέρια κατάσταση, γενικώς, η αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων είναι μικρή και 

θα μπορούσε μάλιστα κανείς να πει, γενικεύοντας,  πως τα μόρια εκτελούν τυχαίες κι-

νήσεις.  Τα στερεά, αντιθέτως, έχουν κανονικά διατεταγμένη δομή και είναι δυνατόν 

να  κατανοηθούν μέσω μοντέλων. Τα υγρά δεν έχουν ούτε εντελώς τυχαία, αλλά ούτε 

και έχουν εντελώς κανονική δομή. Όταν, τώρα, πρόκειται για αντιδράσεις που περι-

λαμβάνουν στερεά και υγρά αντιδρώντα, η προσφυγή σε πειραματικές μεθόδους καθί-

σταται απαραίτητη προκειμένου να καθορίζεται η εκάστοτε φύση της  αντίδρασης. 

Στην παρούσα μελέτη, η οποία αφορά στο σύστημα οξέος - φρυγμένου καολίνη,  λαμ-

βάνονται υπ’ όψιν οι ακόλουθες μεταβλητές:  Συγκέντρωση οξέος και αργίλου, θερ-

μοκρασία φρύξης της αργίλου, μέγεθος των κόκκων της αργίλου, θερμοκρασία της 

αντίδρασης, βαθμός ανάμειξης και το εκάστοτε οξύ της εκχύλισης (διαλυτοποίησης). 

Τα οξέα που επιλέχτηκαν, στην προκειμένη περίπτωση, ήσαν τα HCl, H2SO4 & HNO3. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων οξέων έγινε με βάση το πόσο αυτά είναι διαθέσιμα, 

(προσιτή τιμή, εύκολη χρήση, βιβλιογραφικές ενδείξεις, κτλ.). Όσον αφορά στην ορυ-

κτή πρώτη ύλη των πειραμάτων εκχύλισης, χρησιμοποιήθηκε το σύνθετο δείγμα [com-

                                                 
108 Οι Sepulveda & Herbst (1978) πρότειναν το εξής γενικευμένο πρότυπο, που περιγράφει αντίδραση 
διαλυτοποίησης στερεού σε υδαρές περιβάλλον:   aAsolid + bBfluid  cCsolid + Διάλυμα Προϊόντων. 
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posite] το οποίο προέκυψε από την ισόποση / ισομερή ανάμειξη των δειγμάτων φρυγ-

μένου καολίνη των περιοχών Ραλάκι και Κοντάρο της Μήλου, η ορυκτολογία των ο-

ποίων συζητήθηκε σε προηγούμενο κεφαλαίο. Η χημική σύσταση του σύνθετου δείγ-

ματος [composite] που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα εκχύλισης δίνεται στον Πί-

νακα 4-2.  

 

4.4. 2  Kινητική Aνάλυση 

 Στο Σχ 4-1 δείχνεται η μεταβολή του ποσοστού της διαλελυμένης αλουμίνας με 

το χρόνο για διαλύματα  των τριών διαφορετικών οξέων με την ίδια συγκέντρωση και 

την ίδια θερμοκρασία. Στα Σχ.4-2 – Σχ.4-4 δείχνεται η μεταβολή του ποσοστού της 

διαλελυμένης αλουμίνας με το χρόνο διάλυσης για διαφορετικές συγκεντρώσεις και 

διαφορετικές θερμοκρασίες  των τριών διαφορετικών οξέων. Στους Πίνακες 4-1 έως 4-

3 παρουσιάζονται αριθμητικά τα ίδια αποτελέσματα. Στο Σχ. 4-5 παρουσιάζο-νται συ-

γκριτικά γραφήματα  και για τα τρία οξέα, ενώ στο Σχ. 4-6 παρουσιάζεται η μεταβολή 

του κλάσματος του καολίνη που αντέδρασε με την  παράμετρο t/t0.5. 

 

΄Oπως ήδη ελέχθη, τα πειράματα έγιναν σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου. 

Ως εκ τούτου κάθε σημείο αντιπροσωπεύει και συγκεκριμένο, αυτοτελές, πείραμα. Tο 

σύνολο των σημείων είναι δυνατό να θεωρηθεί ως η καμπύλη μέσου όρου με σχετικά  

ικανοποιητική ακρίβεια.  H καμπύλη που προκύπτει, από την γραφική παράσταση της 

ποσοστιαίας  ολοκλήρωσης της αντίδρασης  X, και συνάγεται από τα Σχημ. 4-2, 4-3 & 

4-4, ως προ μίαν ανηγμένη κλίμακα  χρόνου t / tX, όπου tX είναι ο χρόνος που απαι-

τείται για την ολοκλήρωση του ημίσεως (50%) του συνόλου της αντιδράσεως, δίδεται 

στο Σχ. 4-6.  H καμπύλη αυτή του ανηγμένου χρόνου (Brindley, 1967) 

Πίνακας 4-2. Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων της τελικής δειγματοληψίας των   
           περιοχών Ραλάκι & Κοντάρο της Μήλου και της σύνθεσης του composite. 
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% 
 

Καολινί-
της Ανα-
φοράς 

 
RS-103 

 
KS-101 

 
RS-105

 
KS-104

 
KS-105

 
KS-106 

 

Θεωρητι-
κές Τιμές 

COMPOSITE 

 

Πραγματι-
κές Τιμές 

COMPOSITE

Al2O3 
 

38.83% 16.08% 32.80% 32.41% 30.06% 35.43% 35.33% 33.31% 33.43% 

SiO2 
 

44.49% 70.76 12.88 48.91 43.46 43.36 42.25 44.49 44.21 

TiO2 
 

1.41% 0.302 0.031 0.485 0.59 0.418 0.319 0.453 0.411 

Fe2O3 
 

0.31% 0.138 0.21 0.05 0.11 0.03 0.06 0.062 0.066 

MnO 
 

- 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

MgO 
 

- 0.71 0.23 0.29 0.12 0.07 0.36 0.211 0.200 

CaO 
 

0.09% 0.19 0.03 0.16 0.02 0.01 0.11 0.075 0.075 

Na2O 
 

0.18% 0.43 3.95 0.96 0.58 0.40 1.69 0.907 0.915 

K2O 
 

0.04% 0.06 2.01 0.06 0.06 0.07 0.11 0.08 0.07 

P2O5 
 

0.07% 0.122 0.069 0.183 0.119 0.092 0.197 0.148 0.144 

LOI 14.12% 10.43 46.44 16.31 23.67 20.01 19.43 19.85 20.03 

 

Cr 

V 

Co 

Ni 

Zn 

Rb 

Sr 

Y 

Zr 

Nb 

Ba 

Th 

U 

 

n/a 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

' 

 

10 ppm 

36 ppm 

2 ppm 

- 

80 ppm 

2  ppm 
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37 ppm 
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- 

2 ppm 
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- 
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- 
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- 
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- 

- 
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- 
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- 
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Σχήμα 4-1. Μεταβολή του ποσοστού της διαλελυμένης αλουμίνας με το χρόνο , στους 
95o C με 5.7Ν ΗΝΟ3, ΗCl και H2SO4. 
 
 
Πίνακας 4-1.  Αποτελέσματα διαλυτοποίησης Al2O3 από μετακαολίνη με HCl. 

 

Χρόνος  α-
ντίδρασης  

 
15min 

 
30min 

 
45min 

 
60min 

 
90min 

 
120min 

 
150min 

 
180min 

% Ανάκτηση    
Al2O3 με 

5.7N109 HCl  
στους 60οC 

 
1,89 

 
2,21 

 
3,79 

 
5,13 

 
7,84 

 
10,13 

 
15,04 

 
20,31 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 

8.4N110 HCl  
στους 60οC 

 
1,73 

 
2,35 

 
2,63 

 
3,89 

 
6,31 

 
8,11 

 
12,98 

 
16,42 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 
5.7N HCl  
στους 80οC 

 
7,42 

 
15,93 

 
30,27 

 
38,12 

 
51,04 

 
60,88 

 
69,36 

 
74,61 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 
8.4N HCl  
στους 80οC 

 
7,09 

 
16,82 

 
27,02 

 
40,53 

 
56,96 

 
64,47 

 
71,32 

 
78,44 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 
5.7N HCl  
στους 95οC 

 
30,36 

 
56,55 

 
65,49 

 
69,64 

 
74,53 

 
79,89 

 
86,63 

 
91,32 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 
8.4N HCl  
στους 95οC 

 
33,95 

 
55,88 

 
65,47 

 
71,23 

 
75,64 

 
82,34 

 
91,31 

 
97,83 

 
 
Πίνακας 4-2.  Αποτελέσματα διαλυτοποίησης Al2O3 από μετακαολίνη με ΗΝΟ3. 
 
Χρόνος  α-
ντίδρασης  

        

                                                 
109 100% του στοιχειομετρικά απαιτουμένου οξέoς για τη διαλυτοποίηση του συνόλου της περιεχόμενης 
στην πρώτη ύλη αλουμίνας. 
110 Περίσσια (160%) του στοιχειομετρικά απαιτουμένου οξέoς για τη διαλυτοποίηση του συνόλου της  
περιεχόμενης στην πρώτη ύλη αλουμίνας. 
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15min 30min 45min 60min 90min 120min 150min 180min 
% Ανάκτηση    

Al2O3 με 
5.7N  HNO3 
στους 60οC 

 
1,09 

 
2,01 

 
2,53 

 
2,98 

 
4,93 

 
6,43 

 
9,88 

 
11,51 

 
% Ανάκτηση 

Al2O3 με 
8.4N  HNO3 

στους 60οC 

 
0,89 

 
2,03 

 
2,51 

 
2,95 

 
3,43 

 
6,11 

 
8,30 

 
9,81 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 

5.7N HNO3 

στους 80οC 

 
4,92 

 
12,91 

 
19,42 

 
27,77 

 
43,27 

 
58,73 

 
63,05 

 
78,48 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 

8.4N HNO3 

στους 80οC 

 
4,41 

 
9,44 

 
13,92 

 
22,41 

 
39,29 

 
56,72 

 
61,63 

 
72,89 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 

5.7N HNO3 

στους 95οC 

 
19,41 

 
49,73 

 
65,32 

 
74,86 

 
82,38 

 
86,21 

 
89,39 

 
96,12 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 

8.4N HNO3 

στους 95οC 

 
21,13 

 
51,62 

 
65,10 

 
70,61 

 
80,11 

 
85,33 

 
88,41 

 
94,50 

 

Πίνακας 4-3.  Αποτελέσματα διαλυτοποίησης Al2O3 από μετακαολίνη με Η2SΟ4. 

Χρόνος  α-
ντίδρασης  

 
15min 

 
30min 

 
45min 

 
60min 

 
90min 

 
120min 

 
150min 

 
180min 

% Ανάκτηση    
Al2O3 με 

5.7N H2SO4 
στους 60οC 

 
1,98 

 
3,19 

 
3,91 

 
5,12 

 
8,69 

 
12,51 

 
15,91 

 
17,88 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 

8.4N  H2SO4 
στους 60οC 

 
1,64 

 
2,98 

 
3,68 

 
5,86 

 
7,73 

 
12,94 

 
16,22 

 
20,14 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 

5.7N H2SO4 
στους 80οC 

 
7,81 

 
19,49 

 
30,21 

 
46,50 

 
57,71 

 
68,30 

 
74,15 

 
82,49 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 

8.4N H2SO4 
στους 80οC 

 
7,44 

 
23,13 

 
38,61 

 
51,83 

 
61,32 

 
72,41 

 
87,58 

 
95,91 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 

5.7N H2SO4 
στους 95οC 

 
23,54 

 
52,21 

 
66,23 

 
75,54 

 
81,83 

 
85,93 

 
89,48 

 
94,61 

% Ανάκτηση 
Al2O3 με 

8.4N H2SO4 
στους 95οC 

 
28,43 

 
53,14 

 
71,44 

 
82,25 

 
86,91 

 
88,99 

 
94,81 

 
98,73 
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Σχήμα 4-2.  Συγκριτικές καμπύλες διαλυτοποίησης της αλουμίνας που περιέχεται 
στον μετακαολίνη της Μήλου με 5.7 & 8.4Ν HCl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4-3. Συγκριτικές καμπύλες διαλυτοποίησης της αλουμίνας που περιέχεται στον 
μετακαολίνη της Μήλου με 5.7 & 8.4Ν HΝΟ3. 
 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

15min 30min 45min 60min 90min 120min 150min 180min

Χρόνος t προσβολής με ΗΝΟ3 οξύ

Π
οσ

οσ
τό

 %
 α
λο
υμ

ίν
ας

 σ
το

 δ
ιά
λυ
μα

5.7N
HNO3-
60C

8.4N
HNO3-
60C

5.7N
HNO3-
80C

8.4N
HNO3-
80C

5.7N
HNO3-
95C

8.4N
HNO3-
95C

60

70

80

90

100

να
ς 
στ
ο 
δι
άλ

υμ
α

5.7N
H2SO4-
60C

8.4N
H2SO4-
60C

5.7N
H2SO4-
80C



 159

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4-4. Συγκριτικές καμπύλες διαλυτοποίησης της αλουμίνας που περιέχεται στον 
μετακαολίνη της Μήλου με 5.7 & 8.4Ν H2SΟ4. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4-5. Συγκριτικό γράφημα των HCl, HNO3 και H2SO4 οξέων. 

 

 «φιλτράρει» και, σε κάποιο βαθμό μετριάζει, τις μεταβλητές ανάμεσα στα διάφορα 

διαλύματα οξέων, δίδοντας καμπύλες οι οποίες προσεγγίζουν  η μία την άλλη.  Εκείνο 

το οποίο συνάγεται είναι ότι, για τις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες, ο μηχανι-

σμός της αντίδρασης παραμένει ο ίδιος σ’ όλες  σχεδόν τις περιπτώσεις.   
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Στην περίπτωση που η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ανάλογη της ποσότητας 

των αντιδρώντων, θα πρέπει να υπάρχει μια γενική  τάξη αντίδρασης111. Αυτό φυσιο- 

 

 

                                                 
111 Οι Hulbert et.al. (1970) αποτόλμησαν, μάλλον άστοχα,  την εφαρμογή ανάλυσης της γνωστής δια-
φορικής εξίσωσης van’t Hoff,  

2dT
dlnK

RT

oΔΗ= , όπως την περιγράφουν οι Benson (1960), Κατσάνος 

(1990), Atkins (1990) κ.ά.,  για κάθε σετ πειραματικών δεδομένων, προκειμένου να διευκρινισθεί αν η 
κινητική της διαλυτοποίησης / εκχύλισης αλουμίνας από φρυγμένους καολινίτες είναι δυνατόν να 
ταξινομηθεί  σε κάποια τάξη αντίδρασης. Το ζήτημα όμως που γεννάται εδώ είναι ότι η  διαφορική 
εξίσωση van’t Hoff αφορά στην ισορροπία και όχι στην κινητική των αντιδράσεων. Με βάση το 
γνωστό νόμο της χημικής ισορροπίας, η εξίσωση: 

ΔGo  = -RTlnKp    (Υ4-1) 
 

δίνει την ισόθερμο μιας αντιδράσεως. Λύνοντας την εξίσωση ως προς lnKp   έχουμε 
 

lnKp   =  ΔGo  / -RT     ή    lnKp   = - 1/R . ΔGo/Τα (Υ4-2) 
 

Παραγώγιση της πάρα πάνω εξίσωσης υπό συνθήκες σταθερής πίεσης και σταθερών αριθμών γραμμο-
μορίων έχουμε: 
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  (Υ4-3) 

Από τη στιγμή που η σταθερά Kp  είναι ανεξάρτητη της πιέσεως και των ποσοτήτων των αντιδρώντων 
ουσιών  είναι δυνατόν να αντικατασταθεί απλά από τη σχέση  dlnKp/dT . Ακόμα η μερική παράγωγος 
ως προς Τα, μέσα στις αγκύλες του δεύτερου σκέλους της εξίσωσης, ισούται με –ΔΗο/Τ2 . Η τελική  
μορφή της εξίσωσης ως εκ τούτου, έχει ως εξής:  
 

2

ln
RTdT

Kpd οΔΗ
=     (Υ4-4) 

Η σχέση αυτή είναι  γνωστή ως εξίσωση van’t Hoff, ή ισοβαρής της αντιδράσεως, και με αυτήν είναι 
δυνατόν να υπολογισθεί η μεταβολή της σταθεράς χημικής ισορροπίας  με την θερμοκρασία αν είναι 
γνωστή η θερμότητα της αντιδράσεως υπό σταθερή πίεση. Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις ενδό-
θερμων αντιδράσεων (ΔΗο>0) η σταθερά χημικής ισορροπίας Κp αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Ολο-
κληρώνοντας την εξίσωση van’t Hoff είναι δυνατόν να υπολογιστεί η Κp σε οποιανδήποτε θερμοκρασία 
Τ2, εφ’ όσον η τιμή της σε κάποιαν άλλη Τ1 και η ΔΗο είναι γνωστές. Έχουμε λοιπόν: 
 

dt
RT

HKpd
o

2
ln Δ=    (Υ4-5) 

Ολοκληρώνοντας έχουμε:  

dt
RT

Kpd
T

T

oKp

Kp ∫∫ ΔΗ
=

2

1

2

1

2ln                       (Υ4-6) 

Αν υποθέσουμε ότι οι τιμές της ΔΗο αλλάζουν ελάχιστα με την θερμοκρασία (στο σημείο που να είναι 
σχεδόν ανεξάρτητη της θερμοκρασίας) στα πλαίσια της στενής περιοχής των θερμοκρασιών του ενδια-
φέροντός μας, είναι δυνατόν να βγει εκτός διαφορικού, οπότε έχουμε: 

⎟⎟
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TTRK
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p             (Υ4-7) 

Η εξίσωση αυτή καθιστά δυνατόν τον υπολογισμό της τιμής του Kp2 αν είναι γνωστή η Kp1 και η ΔΗο. Ο 
υπολογισμός της ΔΗο προκύπτει όταν σχηματίζεται η γραφική παράσταση των  -lnKp ως προς  1/Τ. Από 
την εξίσωση: 

R
Kd o

T
d

ΔΗ−=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 1
ln                         (Υ4-8) 

συνάγεται ότι η κλίση θα είναι ΔΗο/R .  

Συγκέντρωση 
100% 
 
HCl 80o C 
H2SO4 80o C 
HNO3 80o C 
 
HCl 95o C 
H2SO4 95o C 
HNO3 95o C 
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Σχήμα 4-6. Κλάσμα αντιδράσαντος μετακαολίνη, Χ, ως προς t / t 0.5 
[t 0.5  είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του 50% της αντίδρασης διαλυτοποίησης.] 

 

λογικά δεν είναι αναμενόμενο και τα πειραματικά δεδομένα επιβεβαίωσαν αυτό ακρι-

βώς το γεγονός, της απουσίας δηλαδή κάποιας κλασσικής τάξης αντίδρασης.    

Η αντίδραση της προβολής αφυδροξυλιωμένου καολίνη (μετακαολίνη) με οξέα 

προσομοιάζει (από φυσική άποψη) εκείνης της αφυδροξυλίωσης του καολινίτη. Με 

βάση αυτήν τη συλλογιστική μελετήθηκε.  O Brindley (1967), κατά την συζήτηση της 

αφυδροξυλίωσης της κρυσταλλικής δομής του καολινίτη,  συμπέρανε ότι η διάχυση 

φαίνεται να εξελίσσεται ευχερέστερα παραλλήλως των στρώσεων της δομής του.  Oι 

Holt, Cutter & Wadsworth (1962) κατέληξαν στην σχέση: 

kt = (l-x) ln (1-x) + x            (4-1) 

η οποία αφορά σε ακτινική ροή (radial flow) μέσω κυλινδρικού περιβλήματος - κελύ-

φους αυξανόμενου πάχους.  H σταθερά, k, είναι ο συντελεστής διάχυσης που  

εκλαμβάνεται ως σταθερά  του υλικού. Το Σχ. 4-7 παρουσιάζει τα  (l-x) ln (l-x) + x 

ως προς t και επισημαίνει την απόκλιση112 από την επιθυμητή σχέση. Η απόκλιση αυ-

τή γίνεται διακριτή καθώς ο χρόνος της αντίδρασης, πάντοτε σε αντιδραστήρα διαλεί-
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ποντος έργου, υπερβαίνει τα 25 min και ακόμα περισσότερο στις υψηλότερες θερμο-

κρασίες.  Tο αποτέλεσμα αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στην περίπτωσή μας δεν 

έχουμε σταθερή ροή προϊόντων διάχυσης και ότι η δομή του μετακαολίνη καταρρέει 

μετά την διαλυτοποίηση του αργιλίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4-7. Ανάλυση κυλινδρικού μοντέλου ακτινικής διάχυσης και συνεχούς εκροής 
των διαχεομένων στελεχών. 
 

Ένα πιθανό εναλλακτικό μοντέλο θα μπορούσε να στηρίζεται στις ακόλουθες 

παραδοχές: 

(α) ότι το υδρογόνο διαχέεται στις δραστικές θέσεις  
(β) ότι λαμβάνει χώραν πυρηνογένεση των προϊόντων στις δραστικές θέσεις,  
(γ) ότι τα προϊόντα ενυδατώνονται και διαχέονται στο διάλυμα. 

 

Εάν τα παραπάνω ισχύουν τότε, αναγκαστικά, τα πειραματικά δεδομένα θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στην εξίσωση της πυρηνογένεσης.  H εξίσωση αυτή, στη γενική της 

μορφή, δίδεται από τον Christian (1965) με την ακόλουθη λογαριθμική συνάρτηση: 

                                                                                                                                             
112 Η οποία δικαιολογείται από το γεγονός της περιπτώσεως μη-σταθεράς ροής προϊόντων διάχυσης και,  
ακόμα, της φυσικής κατάρρευσης της δομής του μετακαολινίτη εξ’ αιτίας της απομάκρυνσης [λόγω δι-
αλυτοποίησης] του αργιλίου. 
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   mkt
x1

1ln =
−

    (4-2)  

  

όπου η παράμετρος (εκθέτης) m είναι συνάρτηση του μηχανισμού αντιδράσεως, του 

μεγέθους των κόκκων, της ταχύτητας ανάμειξης, της συγκέντρωσης, της ταχύτητας 

πυρηνογένεσης,  του βαθμού της ενυδάτωσης και της συμπλεγματότητας των προϊό-

ντων. Στο συγκεκριμένο σύστημα,  η υπόθεση μιας αρχικά καθολικής παρουσίας όλων 

των πυρήνων, εξ αιτίας του σχηματισμού ενεργών κέντρων κατά τη διαδικασία αφυ-

δάτωσης (αφυδροξυλίωσης), φαίνεται να είναι σχετικά ρεαλιστική. Όλοι οι πυρήνες 

είναι παρόντες και διαθέσιμοι στην αρχή της αντίδρασης. Κατά τη διάρκεια  όμως ε-

ξέλιξης της αντίδρασης, είναι λογικό ο αριθμός των εστιών ενεργοποίησης να 

ελαττώνεται. 

Εάν το μοντέλο πυρηνογένεσης περιγράφει επαρκώς την αντίδραση διαλυτο-

ποίησης της αλουμίνας από φρυγμένους καολινίτες, σύμφωνα με την εξίσωση 4-2, τό-

τε η γραφική παράσταση ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

− x1
1lnln  ως προς ln t θα πρέπει αναγκαστικά να δώσει 

μιαν ευθεία γραμμή με κλίση (m) και τεταγμένη επί την αρχή m ln k. Στο Σχ. 4-8 πα-

ριστάνεται η γραφική παράσταση της διαλυτοποίησης της Al2O3 από φρυγμένους κα-

ολινίτες σε περιβάλλον  HNO3, HCl & H2SO4 οξέων αντιστοίχως. Oι αριθμητικές 

τιμές του m δίδονται στον Πίνακα 4-6 και η αντίδραση, κάτω από τις εκάστοτε συν-

θήκες, είναι δυνατόν να διατυπωθεί μαθηματικά με τον τρόπο αυτό. 

 

 

 

 

 

 

Συγκέντρωση 100% 
 
HCl  95 oC 
 

H2SO4 95 oC 
HNO3 95 oC 
 

HCl  80 oC 
HNO3 80 oC



 164

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4-8. Ανάλυση που στηρίζεται στην ανάπτυξη πυρήνων. 

 

Για την επαρκή κατανόηση της σημασίας της μεταβολής των τιμών του (m), είναι α-

παραίτητη η γνώση του βαθμού αλληλεπίδρασης του διαλύματος του οξέος και της ε-

πιρροής που ασκεί το αντίστοιχο ανιόν του οξέος. Η επίδραση την οποία ασκεί το α-

νιόν του οξέος διαφαίνεται και κατά την προσβολή του ανιόντος στο αργίλιο με την 

προσφορότερη προσβολή του οξυγόνου στο δεσμό οξυγόνου-αργιλίου από το ιόν του 

υδρογόνου και / ή από το ανιόν το οποίο συμπλέκεται με το ιόν του αργιλίου. 

O Geiss (1963) έδειξε ότι ανεξάρτητα από πια εξίσωση αντίδρασης επιλεγεί, η 

ενέργεια ενεργοποίησης, με σταθερή την τάξη της αντίδρασης, παραμένει η ίδια. H ε-

ξίσωση της ταχύτητας είναι: x = f(kt). Αν το x διατηρηθεί σταθερό, κάθε εξίσωση έχει 

τη δική της τιμή kt, η οποία  μάλιστα παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από την τιμή της 

θερμοκρασίας.  Tα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον υπολογισμό του k, χρησι-

μοποιώντας  την εξίσωση 4-2 και με τιμή m = 1.17 και σταθερό x = 0.10, δίδονται στο 

Σχ. 4-9. 

Πίνακας 4-6. Τιμές “m” της εξίσωσης πυρηνογένεσης.  

ΟΞΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ % 
 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ο C TIMH m 

HCl  100 95 1,146 

H2SO4 100 95 1,149 
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HNO3 100 95 1,148 
HCl 100 80 1,190 
H2SO4 100 80 1,250 
HNO3 100 80 1,202 
HCl 150 95 1,095 
H2SO4 150 95 1,105 
HNO3 150 95 1,075 
HCl 150 80 1,371 
H2SO4 150 80 1,331 
HNO3 150 80 1,572 

 

 H ανάλυση αυτή δίνει ενέργεια ενεργοποίησης της τάξης των 24.9 kcal mole-1 με υ-

δροχλωρικό οξύ 5.9N,  26.3 k cal mole-1 με νιτρικό οξύ 5.9N, και  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4-9. Θερμοκρασιακή εξάρτηση της σταθεράς ταχύτητας αντιδράσεως κατά το 
10 % της ολοκλήρωσής της. 
 

28.7 kcal mole-1 με θειικό οξύ 5.9N. Οι τιμές αυτές υποδηλώνουν ότι το βραδύ στάδιο 

που καθορίζει  το ρυθμό της διεργασίας της διαλυτοποίησης δεν μπορεί να είναι ούτε 

η διάχυση του Η από το διάλυμα προς τις δραστικές θέσεις,  (με την επιφύλαξη βρα-

δείας επιφανειακής διαχύσεως), ούτε η διάχυση των προϊόντων της διαλύσεως από το 

στερεό προς το διάλυμα.  
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Σ’ αυτήν τη συνάφεια θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εργασία των Gastuche 

et.al. (1960), κάνει αναφορά σε ενέργειες ενεργοποίησης της τάξης 18 έως 20 kcal 

mole-1 για τη διαλυτοποίηση του συστήματος πυριτίου-αλουμίνας σε καολινίτες οι ο-

ποίοι δεν είχαν υποβληθεί σε διαδικασία φρύξης.  Τα πειράματά τους περιελάμβαναν 

προσβολή τους με HCl, σε διάφορες θερμοκρασίες και συγκεντρώσεις οξέος, και τους 

οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι, κατά την  διαλυτοποίηση του καολινίτη με υδροχλω-

ρικό οξύ, η διαλυτοποίηση του διοξειδίου του πυριτίου είναι και ο παράγων που καθο-

ρίζει την διαδικασία. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα πειράματά τους έγιναν κάτω 

από συνθήκες αφ’ ενός μεν σχετικά μεγάλης αναλογίας οξέος / καολινίτη και αφ’ ε-

ταίρου με μη-διαπυρωμένο καολινίτη. Ο Ford (1992) διερεύνησε την κινητική της δι-

αλυτοποίησης φρυγμένου ορυκτού καολίνη της περιοχής Natal, ΝΑ με Η2SO4. Συγκε-

κριμένα μελέτησε την ταχύτητα απομάκρυνσης του αργιλίου από τον λεπτόκοκκο κα-

ολίνη κάτω από διαφορετικές θερμοκρασίες και συγκεντρώσεις Η2SO4. Με βάση τα 

πειραματικά αποτελέσματα, ο Ford συμπέρανε ότι η αντίδραση διαλυτοποίησης είναι 

πρώτης τάξης, σε σχέση με το αδιάλυτο αργίλιο, η ταχύτητα της αντίδρασης είναι σε 

μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την θερμοκρασία, η δε ενέργεια ενεργοποίησης είναι 

της τάξης των 67.4 kJ/mol. Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο συμπεριέλαβε και στά-

διο συσφαιροποίησης των λεπτομερών στελεχών του καολίνη και τη διερεύνηση της 

επίδρασης του μεγέθους των συσφαιρωμάτων / σφαιριδίων στη διαλυτοποίηση. Ο 

Ford κατέληξε πως η ταχύτητα είναι συνάρτηση της διαμέτρου των σφαιριδίων και ε-

λέγχεται από την αντίδραση χωρίς να περιορίζεται από τη διάχυση μέσα από το στρώ-

μα της πορώδους ύλης.  Οι Gajam et al. (1985) μελέτησαν την διαλυτοποίηση φρυγ-

μένου καολινίτη με υδροχλωρικό οξύ και παρουσία φθοριούχων ιόντων τα οποία έκα-

ναν εφικτή την εκχύλιση  σε χαμηλότερες θερμοκρασίες προσβολής αλλά και φρύξης / 

έψησης. Η ενέργεια ενεργοποίησης για την εκχύλιση καολινίτη – φρυγμένου στους 
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540οC – μειώθηκε από 71 kJ/mol σε 23 kJ/mol με την παρουσία φθοριούχων ιόντων, η 

δε διαλυτοποίηση στο συγκεκριμένο περιβάλλον προσδιορίστηκε ως δευτέρας τάξεως.  

Η εργασία των Colina et al. (2001) και Colina et al. (2002), επικεντρώθηκε στην προ-

σβολή  μη-φρυγμένου καολινίτη με πυκνό θειικό οξύ (36Ν H2SO4) σε θερμοκρασίες 

από 150-1.000 οC και χρόνο αντίδρασης από 2-360 min. Ως προϊόντα της αντιδράσεως 

του συγκεκριμένου συστήματος αναφέρονται το Al2(SO4)3 και, πάνω από τους 800-

900 oC, η Al2O3. Τα πειράματα έδειξαν υψηλότερα ποσοστά αργιλίου στο διάλυμα 

ανάμεσα σε θερμοκρασίες της τάξης των 600 με 800 oC. Σημειωτέον ότι τα πειράματα 

λάμβαναν χώρα σε δείγματα καολινίτη χωρίς να διευκρινίζεται εάν το εργαστηριακό  

σύστημα ήταν αυτόκλειστο ή ανοικτής φύσης. Εκτός από τις πολύ υψηλές, για ανοικτό 

σύστημα, θερμοκρασίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, κάποια από τα συμπεράσματα 

τους είναι από μη ρεαλιστικά έως ατεκμηρίωτα. Υποθέτουν αφυδροξηλίωση του καο-

λινίτη σε υδάτινο / υδαρές περιβάλλον, παραθέτουν δε πειραματικές τιμές διαλυτότη-

τας σε υπερβολικές θερμοκρασίες, ο δε στόχος του όλου εγχειρήματός τους παραμένει 

άγνωστος. Οι Nagy113 et al. (1990, 1991 και 1992) μελέτησαν την κινητική διαλυτο-

ποίησης και κατακρήμνισης του καολινίτη και του γκυψίτη στους 80°C και pH 3. Η 

έρευνά τους επικεντρώθηκε στην εξάρτηση των παραγόντων της κατάστασης κορε-

σμού του διαλύματος. Η έρευνά τους απέδειξε ότι η γενικής μορφής, μη-γραμμική 

σχέση ταχύτητας η οποία περιγράφει την διαλυτοποίηση και την κατακρήμνιση  σε 

συνθήκες σταθερής πίεσης εκφράζεται ως ακολούθως:  

Ταχύτητα = -k (1 - exp(ΔGr / RT ))n  
όπου: 

• Ταχύτητα = συνολική ταχύτητα της αντίδρασης (mol m-2 sec-1)  
• k = συντελεστής ταχύτητας (mol m-2 sec-1) 
• n = τάξη της αντίδρασης 
• ΔGr = ελεύθερη ενέργια Gibb's του συνόλου της αντίδρασης 

                                                 
113 Το έργο των οποίων, σημειωτέον δεν περνά εύκολα απαρατήρητο, είναι αξιόλογο όπως εξ’ άλλου 
συνάγεται και από τα σύγχρονα συγγράμματα της επιστημονικής σπουδής των αργιλικών ορυκτών  
Schroeder (2002). 
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και  ΔGr= RTln(Ω) = 0 σε συνθήκες ισορροπίας.   
 

Παραπέρα εργαστηριακές μελέτες των Cama et al.(2000) και Cama et al.(2002), εκ 

των οποίων οι δεύτερες αφορούσαν στη διερεύνηση της επιδράσεως του pH (0,5-4,5) 

και της θερμοκρασίας (25 οC – 70 oC) στην διαλυτοποίηση του καολινίτη, έδειξαν ότι 

η ταχύτητα διαλυτότητας του καολινίτη αυξάνεται μεν με την θερμοκρασία,  

μειώνεται δε με το pH. Η γενικευμένη αντίδραση που περιγράφει τη διαλυτοποίηση 

του καολινίτη με οξέα δίδεται ως: 

 

Από τις παρατηρήσεις τους συμπέραναν ότι κατά την διαλυτοποίηση του μη-

φρυγμένου καολινίτη, σε pH  από 0.5 έως 4.5, δύο ανεξάρτητοι μεν, αλλά παράλληλοι  

μηχανισμοί ελέγχουν  την ταχύτητα. Καθένας τους αφορά στην ταχεία προσρόφηση 

πρωτονίου σε διαφορετική επιφάνεια, ακολουθούμενη από ένα αργό στάδια υδρόλυ-

σης. Η σχέση που περιγράφει την δράση της θερμοκρασίας κατά την διαλυτοποίηση 

του καολινίτη σε όξινα περιβάλλοντα είναι: 
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όπου ρr (mol m-2) είναι η πυκνότητα των αντιδρώντων θέσεων στην επιφάνεια του ο-
ρυκτού,  A (s-1) είναι ο προ-εκθετικός παράγων, Ea (kcal mol-1) είναι η φαινομενική 
ενέργεια ενεργοποίησης, K0 (M-1) είναι σταθερά και σχετίζεται με την εντροπία προσ-
ρόφησης του πρωτονίου, ΔH0 (kcal mol-1) είναι η ενθαλπία της προσρόφησης, aH+ εί-
ναι η ενέργεια των πρωτονίων στο διάλυμα, R (kcal K-1 mol-1) είναι η σταθερά αερίου, 
T είναι η θερμοκρασία (K) και οι δείκτες 1 και 2 σχετίζονται με τον πρώτο και δεύτερο 
μηχανισμό αντιστοίχως. 
 

Οι παράμετροι του νόμου της ταχύτητας καθορίστηκαν με την εφαρμογή των πειρα-

ματικών αποτελεσμάτων διαλυτοποίησης του καολινίτη, στους 25, 50 και 70 °C και 

OHSiOHAlHOHOSiAl 244
3

4522 226)( ++⇔+ ++
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pH από 0.5 έως 4,5, χρησιμοποιώντας μιαν πολλαπλή μη-γραμμική εξίσωση παλιν-

δρόμησης. Η εξίσωση που προκύπτει είναι:      
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Η αντίδραση του πρώτου μηχανισμού κυριαρχεί της ταχύτητας σε pH >2,5, ενώ ο δεύ-

τερος μηχανισμός ελέγχει την ταχύτητα σε pH <0,5. Μεταξύ του pH 0,5 και 2,5 και οι 

δύο μηχανισμοί φαίνεται να επηρεάζουν ταυτοχρόνως την ταχύτητα της αντίδρασης. 

Σημειωτέον ότι τα πειράματά τους έγιναν σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, χωρίς 

τη συμμετοχή αναδευτήρα σε δείγματα μη-φρυγμένου καολινίτη114. Οι μετρήσεις τους 

έδωσαν ταχύτητες διαλυτοποίησης που κυμαίνονται, συναρτήσει της θερμοκρασίας 

και της σύνθεσης του διαλύματος, από 8±1x10-15 mol m-2 s-1 (στους 25oC και pH 4,5) 

μέχρι 1,5±0,2x10-11 mol m-2 s-1 (στους 70oC και pH 0,5). Το ερευνητικό έργο των Metz 

et al. (2001) εστιάστηκε στις επιπτώσεις της ανάδευσης στο σύστημα καολινίτης – όξι-

νο διαλυτικό μέσον. Οι μετρήσεις ταχύτητας της αντίδρασης διαλυτοποίησης του καο-

λινίτη έδειξαν αύξηση, αυξανομένης της ταχύτητας ανάδευσης και αντιστρόφως. Επί-

σης σημειώνουν ότι η επιρροή της ταχύτητας ανάδευσης στην διαλυτοποίηση του κα-

ολινίτη είναι μεγαλύτερη στους 25 °C από αυτήν των 50°C και 70°C και στο pH 4 απ’ 

ότι στο pH 2 και 3. Η εξήγηση του φαινομένου αυτού αποδίδεται στη δημιουργία λε-

πτόκοκκων στελεχών καολινίτη, ως αποτέλεσμα θρυμματισμού, εκτριβής  ή απόξεσης 

που συνεπάγεται η ανάδευση. Τα λεπτόκοκκα  αυτά στελέχη διακρίνονται από έναν 

αυξημένο λόγο αντιδρώντος εμβαδού επιφάνειας ως προς το ειδικό εμβαδόν επιφάνει-

ας, μέγεθος που συμβάλει στην αύξηση της ταχύτητας διαλυτοποίησης. Η ισορροπία 

ανάμεσα στην δημιουργία και την διάλυση των λεπτόκοκκων αυτών στελεχών φαίνε-

                                                 
114 Τα δείγματα του καολινίτη [96% κατά βάρος Αl2Si2O5(OH)4 με μικρή παρουσία TiO2 Fe2O3] παρέ-
μειναν σε περιβάλλον 0,001 Ν ΗClO4 και 80οC για μερικούς μήνες το δε διαλυτικό μέσον ήταν 70% 
ΗClO4. 
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ται να αιτιολογεί και την αντιστρέψιμη φύση αλλά και την εξάρτηση της ανάδευσης 

από την θερμοκρασία και το pH. Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν μοιραία στο 

συμπέρασμα της πιθανής επίδρασης της ανάδευσης στη ενέργεια ενεργοποίησης. Βε-

βαίως, κάτι τέτοιο θα αποδεικνυόταν μάσα από μια σειρά πειραμάτων διαλυτοποίη-

σης, τα οποία θα γίνονταν χωρίς ανάδευση και τα οποία θα εστίαζαν σε κινητικά συ-

μπεράσματα (διαλυτοποίησης και ιζηματοποίησης), τουλάχιστον για τις αργές αντι-

δράσεις οι οποίες είναι επιφανειακά ελεγχόμενες. Παρόμοια είναι και τα συμπεράσμα-

τα των Schroth et al. (1997), Ward et al. (1998) και Huertas et al. (1998 και 1999). 

Όσον αφορά στην επίδραση του pH στην διαλυτοποίηση και την ενέργεια ενεργοποί-

ησης του καολινίτη, το έργο των Ganor et al. (1995) έγινε κάτω από συνθήκες εκτός 

ισορροπίας (ΔG<-2.9 kcal/mole) και με χρήση καταλυτών, σε θερμοκρασίες  25οC, 

50οC and 80οC και pH από 2 – 4,2 οπότε οι ταχύτητες διαλυτοποίησης θα αποτελού-

σαν συνάρτηση του pH και της θερμοκρασίας. Οι μετρήσεις τους έδειξαν ότι στους 

25οC και 50οC η ταχύτητα διαλυτοποίησης είναι ανεξάρτητη του pH (pH  2-3), ενώ 

στους 80οC είναι ανάλογη του aH+
0.4±0.2 . Η ίδια αναλογία (aH+

0.4±0.2) διαπιστώθηκε 

στους 25οC και 50οC και σε pH  3 έως 4. Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν τους Ganor 

et al. (1995) στο συμπέρασμα ότι το pH δεν ασκεί επίδραση στην ενέργεια ενεργοποί-

ησης της αντίδρασης διαλυτοποίησης του καολινίτη115. Η ενέργεια ενεργοποίησης, με 

βάση το σύνολο των μετρήσεων, ήταν της τάξης των 7.0±1.1 kcal/mole. Παρόμοια εί-

ναι και τα συμπεράσματα των Carroll et al. (1988) και Walther (1996).  

Οι Livingston et al. (1983) μελέτησαν την διαλυτοποίηση αργιλικών ορυκτών 

(κυρίως καολινίτη) που περιέχονται σε απόβλητα-απορρίμματα ανθρακωρυχείων και 

σε στερεά προϊόντα καύσης άνθρακα, με HCl για την παραγωγή αλουμίνας ως υπο-

προϊόν. Οι δυσκολίες με τις οποίες οι παραπάνω ερευνητές ήλθαν αντιμέτωποι αφο-

                                                 
115 Φυσικά, στα πλαίσια του αναλυτικού σφάλματος των δεδομένων για τα συγκεκριμένα εργαστηριακά 
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ρούσαν κυρίως στην πολυπλοκότητα και πολυμορφία του πρωτογενούς υλικού το ο-

ποίο προκύπτει από την ανάμειξη τόσο διαφορετικών υλών. Υλικό το οποίο είχε δια-

πυρωθεί σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 850-900ο C δεν ανταποκρίθηκε καλά 

στην συγκεκριμένη μέθοδο. Παρέμεινε δηλ. σχεδόν αδιάλυτο όταν προσβλήθηκε με το 

υδροχλωρικό οξύ. Το υλικό που υπεβλήθη σε φρύξη στους 650-850οC έδωσε 50-70% 

ανάκτηση της περιεχόμενης αλουμίνας μετά από 2 ώρες και 75-90% μετά από 7 ώρες 

σε 6Μ HCl και 90-100οC. Η ερευνητική ομάδα των Okada et al. (1995 και 1998), α-

νακοίνωσε σχετικά καλά αποτελέσματα όσον αφορά στην προσβολή μετακαολινίτη 

(φρυγμένο στους 600οC για 24 ώρες) με Η2SΟ4 (20% κατά βάρος) σε αντιδραστήρα 

διαλείποντος έργου με ανάδευση στους 90οC και για 0.5-5 ώρες. Το ζητούμενο, στα 

παραπάνω πειράματα, δεν ήταν η αλουμίνα αλλά μεσοπορώδης γ-αλουμίνα και μικρο-

πορώδης σίλικα αντιστοίχως. Το ερευνητικό έργο του Lasaga (1981, 1984, 1995 και 

1998) και των Lasaga et al. (1994), επικεντρώθηκε κυρίως σε βασική έρευνα η οποία 

αφορά στην κινητική των γεωχημικών διεργασιών, στην χημική κινητική της αλληλε-

πίδρασης ορυκτού – ύδατος, στους νόμους που διέπουν την χημική αποσάθρωση των 

πετρωμάτων καθώς και κάποια θεμελιώδη φυσικοχημικά μεγέθη των γεωχημικών φαι-

νομένων τα οποία περιγράφουν τη διαλυτοποίηση και την ιζηματοποίηση ορυκτών. Οι 

Park et al. (1996) διερεύνησαν την παρασκευή αλουμίνας για εξειδικευμένες κεραμι-

κές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, η οποία θα περιείχε χαμηλά ποσοστά νατρίου (< 

0.1 % κατά βάρος) από αργίλους της περιοχής Sancheong της Κορέας. Για το σκοπό 

αυτό προσέβαλαν την άργιλο με HCl  για την παραγωγή χλωριούχου αργιλίου το ο-

ποίο περιείχε 180 ppm Na, συγκρινόμενο με  1500 ppm Na που προκύπτει από τη μέ-

θοδο Bayer. Τα φυσικά χαρακτηριστικά116 και οι μορφολογικές αλλαγές (αλλοιώσεις)  

                                                                                                                                             
πειράματα. 
116 Συμπεριλαμβάνουν κυρίως το πορώδες της φύσης του AlCl3.6H20, την επιφανειακή έκταση των κρυ-
στάλλων, την πυκνότητα, τις ρωγμές καθώς και το σχήμα τους. 



 172

του προϊόντος της θερμικής αποσύνθεσης του χλωριούχου αργιλίου απετέλεσαν το ε-

πίκεντρο της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας. Οι Devidal et al. (1997), μελέτη-

σαν τις συνθήκες διαλυτοποίησης και κατακρήμνισης δειγμάτων καλά κρυσταλλωμέ-

νου καολινίτη σε αντιδραστήρα μεικτής ροής, στα 40 bars και σε pH 2, 6,8 και 7,8. Το 

ερευνητικό τους έργο επικεντρώθηκε κυρίως στην εφαρμογή των πειραματικών δεδο-

μένων σε φυσικο-μαθηματικά μοντέλα (που αφορούσαν σε ταχύτητες αντίδρασης, χημική 

συγγένεια και σύνθεση διαλύματος) τα οποία παρουσίασαν αποκλίσεις, ιδιαιτέρως σε 

συνθήκες ισορροπίας. Θεωρητικής φύσεως είναι και η κατεύθυνση της έρευνας των  

Wieland et al. (1992), οι οποίοι ερμήνευσαν πειραματικά δεδομένα ως συνάρτηση μο-

ντέλου επιφανειακής συμπλεγματότητας, ενώ μελέτησαν και τις αντιδράσεις ανταλλα-

γής ιόντων στην επιφάνεια του καολινίτη και τις ακραίες θέσεις των ΟΗ ομάδων σε 

όξινα περιβάλλοντα και στους 25οC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. 3  Απελευθέρωση / διαλυτοποίηση σιδήρου και τιτανίου 
 

 Τα αποτελέσματα  ακτινογραφικών αναλύσεων, σε μια σειρά δειγμάτων αλου-

μίνας που προέκυψαν μετά από τη διαδικασία εκχύλισης με οξέα 8.4Ν στους 95ο C 

(Πίνακας 4-7), δείχνουν ότι η απελευθέρωση του σιδήρου είναι, σχετικά, ελαφρώς ευ-
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χερέστερη εκείνης του αργιλίου, όχι όμως κατά πολύ. Αυτό εξηγείται από το γεγονός 

ότι ο σίδηρος, που αντικαθιστά το αργίλιο στο πλέγμα του καολινίτη πρέπει να  συνδέ-

εται ασθενέστερα, να είναι δηλ. ασθενέστερα προσαρτημένος.  Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης με φθοριούχο / φθοριομετρική ακτινοσκόπηση ( X-ray fluorescence)  δείχνουν 

ότι ο περιεχόμενος, στην διαλυτοποιημένη αλουμίνα, σίδηρος είναι της τάξης του 0.20 

έως 0.23 % περίπου, συγκρινόμενο με 0.10% που περιέχεται στον φρυγμένο καολινί-

τη.  Περίπου 0.23% σίδηρου θα  ήταν παρόν στο διάλυμα εάν ελευθερωνόταν όλη η 

αλουμίνα και ο περιεχόμενος σίδηρος από τον φρυγμένο καολινίτη. Από την άλλη με-

ριά καθίσταται δύσκολη η εξήγηση  της μορφής των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

από τις μετρήσεις σιδήρου για την περίπτωση του υδροχλωρικού οξέος. Οι τιτανιούχες 

μετρήσεις, που έγιναν στα  ίδια δείγματα δεν παρουσίασαν ιδιομορφίες ανάλογες με 

εκείνες του σιδήρου.  

 Ακτινογραφικές αναλύσεις για τιτάνιο, που έγιναν στα  ίδια δείγματα τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για τις αναλύσεις του σιδήρου, έδειξαν ότι κάποια αρχική απελευ-

θέρωση τιτανίου προκύπτει και η οποία είναι σχετικά υψηλότερη εκείνης που προκύ-

πτει στους μεγαλύτερους χρόνους. Ο μη ισόρροπη [προς ακανόνιστη] ατομική συνδε-

σμολογία,  στην επιφάνεια των κόκκων, μοιάζει να εξηγεί σε κάποιο βαθμό το φαινό-

μενο. Η ποσότητα  Τi που ελευθερώνεται, ελαχιστοποιείται  μετά από χρόνο αντίδρα-

σης 45 έως 60 λεπτών. Το ποσοστό τιτανίου στα δείγματα της αλουμίνας είναι λιγότε-

ρο  από 0,025% συγκρινόμενο με 0,46% του τιτάνιου που περιέχεται  στον φρυγμένο 

καολινίτη. Η μικρή αυτή απελευθέρωση του τιτανίου δικαιολογείται από την μικρή σε 

έκταση προσβολή των οξέων στο πλέγμα του διοξειδίου του πυριτίου.   

 
 
Πίνακας 4-7. Αποτελέσματα φθοριομετρικής  ακτινοσκόπησης για την παρου- 
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σία διαλελυμένου σιδήρου και τιτανίου στο αργιλούχο διάλυμα117. 
 

Α. Τιμές σιδήρου (counts/min.) 

 
t  αντίδρασης 8.4Ν 

H2SO4 
8.4N 
ΗNO3 

8.4N  
HCl 

 
15 min 2378  - 1294 

30 min 2066  2058 1689 

45 min 1968  1869 1087 

60 min 1949 1930 690 

90 min 1902 1867 2089 

120 min 1896 1845 1992 

150 min 1870 1866 1998 

180 min 1889 1853 1935 

 

 

 

B. Τιμές τιτανίου (counts/min.) 
 

t   αντίδρασης 8.4Ν 
H2SO4 

8.4N 
ΗNO3 

8.4N  
HCl 

 
15 min 181 / 220 - 183 / 224 

30 min 160 / 195 132 / 162 166 / 202 

45 min 153 / 186 126 / 154 157 / 192 

60 min 152 / 185 122 / 150 163 / 199 

90 min 159 / 194 130 / 159 186 / 227 

120 min 158 / 193 124 / 152 205 / 250 

150 min 158 / 193 125 / 153 195 / 239 

180 min 155 / 189 124 / 152 201 / 245 

 

 

 

4. 5 Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

 

Για τον καθορισμό του μηχανισμού κάθε αντιδράσεως καθίσταται απαραίτητη 

αφ’ ενός μεν η καθόλου αποτίμησή της και αφ’ ετέρου η σε κάποιο βαθμό ικανοποιη-

                                                 
117 Αντιστοιχίες ρύθμισης Fe:  Στάνταρτ  2,38% Fe = 33.800 cpm / Μετακαολινίτης πειραμάτων 0,10% 
Fe = 1.420 cpm. Αντιστοιχίες ρύθμισης Ti:  Στάνταρτ  2,21% Ti = 14.950 cpm / Μετακαολινίτης πει-
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Γράφημα 4-1, Γράφημα διαλυτοποίησης του τιτανίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφημα 4-2, Γράφημα διαλυτοποίησης του σιδήρου. 

 

t Χρόνος αντίδρασης σε min 

% Fe 

 

 

t χρόνος αντίδρασης σε min 

% Ti 
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τική επεξήγηση της μεταβολής της ταχύτητας της αντίδρασης ως συνάρτηση του χρό-

νου. Στην προκειμένη περίπτωση, την προσβολή δηλαδή κόκκων μετακαολινίτη με 

οξέα, μπορούμε να πούμε ότι οι επί μέρους κόκκοι, μετά την αφαίρεση [διαλυτοποίη-

ση και απομάκρυνση] του αργιλίου, θρυμματίζονται με αποτέλεσμα την κατάρρευση 

και αποσυγκρότηση του κρυσταλλικού πλέγματος και, εκ των πραγμάτων, αυτού τού-

του του αντιδράσαντος κόκκου – [ή τουλάχιστον μέρος αυτού].   

Mικροσκοπικές παρατηρήσεις προσβολής κόκκων καολινίτη με υδροχλωρικό 

οξύ, σε θερμοκρασία δωματίου, επιβεβαιώνουν την αποσύνθεση και τον θρυμματισμό 

των κόκκων του στερεού στελέχους κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.   Για τις αντι-

δράσεις αυτές, που χαρακτηρίζονται ως ετερογενείς από τη στιγμή που δύο διαφορετι-

κής φύσης φάσεις έρχονται σε επαφή118, ισχύουν γενικά τα ακόλουθα στάδια119: 

Στάδιο α. Διάχυση του αντιδρόντος οξέος από την  κυρίως μάζα του διαλύματος 
(υγρής φάσης), μέσω του οριακού στρώματος,  προς την επιφάνεια του 
ορυκτού. 

Στάδιο β. Χημική αντίδραση του οξέος στην διεπιφάνεια  [μεταξύ του διαλύματος 
και του ορυκτού] για την παραγωγή διαλυτού μεταλλικού προϊόντος. 

Στάδιο γ. Διάχυση των /του προϊόντος της αντίδρασης από την επιφάνεια του ο-
ρυκτού, διαμέσου του οριακού στρώματος, προς την κυρίως μάζα της 
υγρής φάσης. 

Στάδιο δ. Παραπέρα διάχυση120 του οξέος μέσα  από το πορώδες στρώμα  του 
υπολείμματος  των προϊόντων αντίδρασης προς το υπόλοιπο του στε-
ρεού. 

Στάδιο ε. Διάχυση του προϊόντος της αντίδρασης μέσα από το πορώδες στρώμα 
των προϊόντων αντίδρασης προς το διάλυμα. 

 

                                                                                                                                             
ραμάτων 0,46% Ti = 3.150 cpm.  
118 Η στερεά [μετακαολινίτης] και η υγρά [το εκάστοτε οξύ που χρησιμοποιείται για τη διάλυση / εκχύ-
λιση, γνωστή ως leaching] 
119 Τα παρακάτω περιγραφόμενα στάδια πρέπει να γίνονται διαδοχικά για να συμβεί η αντίδραση, και, 
επομένως έχουμε στην ουσία διαδοχικές αντιστάσεις εν σειρά για την πρόοδο της αντίδρασης. Το στα-
διο με την μεγαλύτερη αντίσταση, δηλ. το βραδύτερο από τα πέντε επόμενα στάδια, θα είναι εκείνο που 
επιβάλλει την ταχύτητα σ΄ ολόκληρη την αντίδραση. Η γνώση του βραδύτερου σταδίου είναι πολύ ση-
μαντική. Ακόμα είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε πότε και πώς μεταβάλλεται το βραδύτερο στάδιο και 
κάτω από ποιες μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας – Κοντόπουλος(1985), σελ. 103. 
120 Διείσδυση και διάχυση του αντιδρώντος, μέσω του στρώματος της «τέφρας» [του ήδη κατακρημνι-
σμένου δηλαδή αντιδράσαντος ορυκτού υπολοίπου]προς την επιφάνεια του μη-αντιδράσαντος υπολοι-
πόμενου πυρήνα [επιφάνεια αντιδράσεως]. 
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Γενικώς, σύμφωνα με τον E. Peters et al. (1972), οι παρατηρήσεις που ακολου-

θούν, είναι δυνατόν να γίνουν εφ’ όσον υποθέσουμε το ακόλουθο απλό, μονοδιάστατο 

εξιδανικευμένο πρότυπο που δίδεται στο παρακάτω Σχήμα 4-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4-10. Μονοδιάστατη απεικόνιση προσβολής επιφάνειας ορυκτού το  
οποίο διαλυτοποιείται  εντελώς (κατά Peters et al. 1972) 
 

1. H ταχύτητα της αντίδρασης είναι ανάλογη του εμβαδού της επιφάνειας. 

2. Oι παραπάνω διαδικασίες α και γ αφορούν στην διάχυση υγρής φάσης και, τις  
περισσότερες φορές, είναι δυνατόν να περιγραφούν από μιαν εξίσωση σταθε-
ράς ροής, όπως για  παράδειγμα: 

 

  [ ] [ ]( )
R

ibRR
RRDJ

δ
−=

←
     (4-3) 

  [ ] [ ]( )
Μ

biM
M

δ
J MMD −=
→

    (4-4) 

όπου D είναι ο συντελεστής  διάχυσης (σε cm2 sec-1), δ είναι το πάχος του οριακού 

στρώματος (σε cm), [Μ] ή [R] είναι οι συγκεντρώσεις του μετάλλου ή του αντιδρα-

στηρίου αντίστοιχα (σε gms ή moles/cm3), J121 είναι η ροή -ταχύτητα διαλυτοποίησης- 

σε gms ή moles ανά cm2 ανά sec.  H τιμή του δ καθορίζεται από την ενέργεια μεταφο-

ράς στην υγρή φάση.  Mικρές τιμές του δ αφορούν σε υψηλό βαθμό ανάδευσης / τρι-

                                                 
121 Οι μονάδες  του J είναι ίδιες με εκείνες των [Μ] και [R], παρεκτός της μονάδος του χρόνου. 
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βής [που συνεπάγεται και διάτμηση ως αποτέλεσμα της κρούσης των κόκκων αναμεταξύ τους και της 

βιαίας διέλευσης των μορίων του διαλύματος στις επιφάνειες]122 ανάμεσα στη στερεά και υγρή, 

που έχουν σαν αποτέλεσμα υψηλότερες ροές διάχυσης.  Για το λόγο αυτό το φαινόμε-

νο σταθερής μεταφοράς διάχυσης στο διαμέτωπο, ή αλλιώς το οριακό στρώμα, εξαρ-

τάται από το βαθμό ανάδευσης-ανάμειξης. Στην περίπτωση που τα στάδια α & γ απο-

τελούν τους παράγοντες που καθορίζουν την ταχύτητα της αντίδρασης, τότε αναγκα-

στικά και σε κάποιο βαθμό, θα είναι  εμφανής η βελτίωση / μεγιστοποίηση της ταχύ-

τητας διαλυτοποίησης, αυξανομένου του βαθμού ανάδευσης / ανάμειξης.   

Στην περίπτωση που  η διάχυση του αντιδρώντος ρευστού (περίπτωση α) κα-

θορίζει την ταχύτητα, η αντίδραση θα πρέπει λογικά να επιταχύνεται με την αύξηση 

της συγκέντρωσης του (στην περίπτωσή μας του οξέος).  Aν το κυρίαρχο αντιδρών 

ρευστό είναι συμπλεγματικό μέσον (complexing agent), η διαλυτότητα του μεταλλικού 

ιόντος είναι δυνατόν  να μεγιστοποιηθεί. Αποτέλεσμα αυτού είναι η παρατήρηση 

υψηλότερων ταχυτήτων μεταφοράς, όταν το στάδιο γ καθορίζει την ταχύτητα της α-

ντίδρασης, επειδή η τιμή του [M]i στην εξίσωση 4.4 αντιπροσωπεύει τη διαλυτότητα 

του μετάλλου στην διεπιφάνεια (interface) κάτω από συνθήκες ελεγχόμενες πλήρως 

από τη διάχυση.  

Στις ίδιες περιπτώσεις, η διαφασική αντίδραση (βήμα β) είναι δυνατόν να ρυθ-

μίζει την ταχύτητα, πλήρως ή μερικώς. Κατά συνέπεια η [M]i δεν αποτελεί τιμή δια-

λυτότητας123, αλλά τιμή σταθεράς κατάστασης.  Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η 

αντίδραση που γίνεται στη διαφασική περιοχή είναι δυνατόν να υποδιαιρεθεί, στα  ε-

ξής τρία παραπέρα βήματα, σύμφωνα με τους Peters και Warren (1972):  

B(i)  Προσρόφηση (adsorption) των αντιδρώντων ουσιών. 

                                                 
122 Γνωστής στην υδρομεταλλουργία ως shearing action. 
123 Ή τιμή ισορροπίας. 
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 B(ii)  Xημική αντίδραση στην επιφάνεια. 

 B(iii)  Εκρόφηση (desorption) των μεταλλικών στελεχών.  

Σε γενικές γραμμές, η προσρόφηση [βήμα B(i)] θα εξαρτάται από τη συγέ-

ντρωση των αντιδρώντων ουσιών, όχι όμως από την ανάδευση.  Τα  επί μέρους στάδια 

της αντίδρασης στην επιφάνεια [βήμα B(ii)] και της εκρόφησης [βήμα B(iii)], είναι ε-

ξαιρετικά δύσκολο να απομονωθούν.  Συνήθως, η ταχύτητα αντίδρασης παραμένει 

σχετικά ανεπηρέαστη από τις μεταβλητές του διαλύματος στις περιπτώσεις που κάποιο 

από τα δύο αυτά βήματα καθορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης. Eντούτοις, είναι δυ-

νατόν να εξαρτάται από παραμέτρους της στερεάς κατάστασης, όπως τη συγκέντρωση 

σημείων κρυσταλλικής αταξίας, ατελειών (βλαβών-defects) ή εξάρθρωσης 

(dislocation), το φυσικό μέγεθος των κόκκων, την περιεκτικότητα σε μεταλλικές [ο-

ρυκτές] προσμείξεις κ.λ.π.  Σε περίπτωση που θερμική προπαρασκευαστική κατεργα-

σία, στο βαθμό βέβαια που δεν προκαλεί αλλοίωση των ακτινογραφημάτων 

περίθλασης ακτίνων-X, επαυξάνει την ταχύτητα διαλυτοποίησης (με κριτήριο την 

ταχύτητα ανά μονάδα επιφάνειας), τότε η αντίδραση στην επιφάνεια είναι ο παράγων 

που καθορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης.  

 Το Σχ. 4-11 απεικονίζει την περίπτωση διάλυσης (εκχύλισης) κατά την οποία 

σχηματίζεται ή απομένει κάποιο πορώδες αδιάλυτο στερεό κατάλοιπο στην επιφάνεια 

του διαλυτοποιούμενου ορυκτού. Στις περιπτώσεις αυτές, το στάδιο που συνήθως κα-

θορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης είναι η διάχυση μέσω της υγρής φάσης που πε-

ριέχεται μέσα στους πόρους του υλικού.  Kαθώς η "διαδρομή" της διάχυσης επιμηκύ-

νετα με την πάροδο του χρόνου, επιβραδύνεται η ταχύτητα της διάλυσης.   

Τη ροή, ανά μονάδα επιφάνειας, δίνει η ακόλουθη σχέση: 

  ( ) [ ] [ ]( )
l

IIIM
M

MMD xJ −=
←

    (4-5) 
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όπου [M]I είναι η συγκέντρωση του μετάλλου που διαλύθηκε, στη διεπιφάνεια ορυ-

κτού / κατάλοιπου, [M]II η συγκέντρωση στη διεπιφάνεια κατάλοιπου/  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Σχήμα 4-11. Μονοδιάστατη σχηματική απεικόνιση επιφάνειας ορυκτού η οποία από- 
          συντιθέμενη αφήνει πορώδες υπόλειμμα (κατά Peters et al. 1972)  
 

διαλύματος, l  το πλάτος124 του πορώδους κατάλοιπου, DΜ ο συντελεστής της διάχυ-

σης στην υγρά φάση και X  παράγων που εξαρτάται από την διαπερατότητα125 της τέ-

φρας και τη στρεβλότητα της διαδρομής της διάχυσης, που συνήθως εκλαμβάνονται 

ως σταθερές.  

 Όταν η διαδικασία αυτή αποτελεί το καθορίζον την ταχύτητα στάδιο, το [M]I 

ορίζεται από τη διαλυτότητα του μετάλλου, το [M]II από τη συγκέντρωση του διαλύ-

ματος και το d είναι ανάλογο του χρόνου t.  Kάτω από αυτές τις συνθήκες η εξίσωση 

(6.10) γίνεται: 

  ( )
l

l kdt
dkJ

1
21M ==

→
          (4-6)  

  

 

                                                 
124 ή αλλιώς το πάχος του πορώδους υπολείμματος. 
125 πορώδης φύση, μέγεθος των διαύλων, πολυπλοκότητα των περασμάτων διέλευσης κ.λπ. 

( )
l

l kdt
d 1

p=ή (4-7) 
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όπου k1 συσχετίζει το πλάτος του υπολείμματος  l με την ποσότητα του μετάλλου που 

διαλύθηκε και το k2 είναι ίσο με DΜ (x) ( [M]I - [M]II ).  Ακόμα, το  k1
p  ισούται με 

τον λόγο k2 / k. H ολοκληρωμένη μορφή της εξίσωσης αυτής είναι:  

   l2 = 2 k1
p  t  + C    (4-8) 

και είναι γνωστή ως νόμος της παραβολικής ταχύτητας και το k
1
p

  ως η σταθερά της 

παραβολικής ταχύτητας. 

 

4.5. 1     Eξισώσεις ταχύτητας εκχύλισης /διαλυτοποίησης κόκκων. 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η εκχύλιση κόκκων λαμβάνει χώρα τρισδιάστατα 

και όχι μονοδιάστατα.  Στην περίπτωση που η ταχύτητα εκχύλισης  / διαλυτοποίησης 

είναι γραμμική , έχουμε: 

   - (dr / dt)  =  k l    (4-9) 

όπου kl είναι η σταθερά γραμμικής ταχύτητας και r είναι η μέση ακτίνα του κόκκου.  

H εξίσωση αυτή ισχύει εφόσον η εκχύλιση λαμβάνει χώρα ισοτροπικά.  Mονάδα για 

το kl είναι cm/sec.  Στην περίπτωση αυτή σχετίζεται με τη ροή των ιόντων του μετάλ-

λου που εγκαταλείπουν μια μονάδα εμβαδού επιφάνειας, σύμφωνα με τη σχέση: 

  
dt
drM.W.

dt
drVMMJ ⋅==

ρ
   (4-10) 

όπου VM  είναι ο μοριακός όγκος σε cm3 και M.W.  το μοριακό βάρος του στερεού 

(ανά γραμμοάτομο του για διαλυτοποίηση μετάλλου) και ρ η πυκνότητα του στερεού σε 

gr/cm3.  H σχέση αυτή διευκολύνει τη μετατροπή της σταθεράς γραμμικής ταχύτητας 

kl σε μονάδες μεταφοράς μάζας, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από μοντέλο ορι-
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ακής στρώσης (boundary layer model) - εξισώσεις 4-4 ή διαφασικό μοντέλο (interface 

model) που συμπεριλαμβάνει εξίσωση ταχύτητας ετερογενούς αντιδράσεως. Mετά από 

παρέλευση χρόνου t η ακτίνα του σωματιδίου / κόκκου ορίζεται από μια ολοκληρωμέ-

νη μορφή της εξίσωσης 4-9, δηλ. 

    r  =  ro  -  k l  t                       (4-11) 

Tο τμήμα του κόκκου που παρέμεινε ακέραιο ή αδιάλυτο, χωρίς δηλ. να αντιδράσει, Fi 

γίνεται: 
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H εξίσωση αυτή ισχύει εφόσον όλοι οι κόκκοι στον πολφό είναι του ιδίου μεγέθους τη 

στιγμή της έναρξης της διαδικασίας διαλυτοποίησης.  Aκόμα, για να ισχύει, θα πρέπει 

η διαλυτοποίηση να είναι γραμμική, κάθε κόκκος να αποτελείται από ένα μόνο ορυκτό 

και ο παράγων σχήμα του κόκκου να παραμένει αμετάβλητος.  Εάν η διαλυτοποίηση 

είναι παραβολική, η εξίσωση της ταχύτητας για τον αδιαλυτοποίητο κόκκο είναι: 

    -
( )rro

k
dt

dr p
−

=             (4-13) 

όπου kp σχετίζεται με το kp
1 της εξίσωσης (6-7) όμοια όπως το (ro-r) σχετίζεται με το 

l.  Oλοκληρώνοντας την εξίσωση αυτή έχουμε: 

   (ro- r)2  =  2 kp t                              (4-14) 

         ή   r  =  ro - (2 kp t)1/2                         (4-15) 

Eτσι, το τμήμα του αδιαλυτοποίητου Fi σε χρόνο t, δίδεται από την εξίσωση: 
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Στην περίπτωση κατεργασιών διαλυτοποίησης ορυκτών υλών126, έχουμε σχετικά ευ-

ρεία κατανομή μεγεθών των κόκκων.  Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η χρήση της 

συνάρτησης ψ(ro) που είναι αντιπροσωπευτική της κατανομής των μεγεθών των τε-

μαχιδίων κόκκων (κοκκομετρική κατανομή  / ανάλυση) του υπό διαλυτοποίηση ορυ-

κτού.  H συνάρτηση ψ είναι η διαφορική της συνάρτησης y της θεωρίας του 

Schuhmann (1960) δηλ. 

   dx
dy=ψ   ή ( ) dx y x

o∫ ×= ψ   (6-17)  

και η παράμετρος του μεγέθους που χρησιμοποιείται εδώ είναι ro, η μέση δηλ. ακτίνα 

στη θέση του x της εξίσωσης Schuhman. 

Για την κατανομή127 αυτή των τεμαχιδίων του ορυκτού, το μέρος των αδιαλυ-

τοποίητων τεμαχιδίων Fi(συν) γίνεται: 

  ( )
( )( )

( )( )
∫
∫=

r
o oo
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rdr
rdFrF i
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ψ    (4-18) 

όπου το Fi(συν) αφορά σε σύνθετο, πολυμεγέθη πολφό, ενώ το Fi αφορά σε απλό μονο-

μεγέθη πολφό. Μαθηματική κανονικοποίηση του ψ (ro), δίνει τη σχέση:  

  ( )( ) 1dr roo
r max
o

o =∫ ψ             (4-19)    

Έτσι   ( ) ( )( ) rdFrF oo iσυνi
r max
o

o

∫= ψ             (4-20) 

 

H εξίσωση αυτή περιγράφει την κινητική διαλυτοποίησης και των γραμμικών, αλλά 

και των παραβολικών αντιδράσεων ως εξής: 

 

                                                 
126 Είτε ορυκτά είναι αυτά, είτε συμπυκνώματα που προκύπτουν μετά από διαδικασίες μεταλλευτικού 
εμπλουτισμού. 
127 Την κοκκομετρική κατανομή των σωματιδίων. 
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Γραμμικές :         
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Παραβολικές:      
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με τον περιορισμό ότι: 
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Eίναι αυτονόητο ότι η ευκολότερη μέθοδος χειρισμού των πιο πάνω εξισώσεων 

είναι η γραφική.  Συνήθως το ψ(ro) είναι γνωστό σε γραφική μορφή, από κοκκομετρι-

κές αναλύσεις ή δεδομένα που προκύπτουν από τον κοκκομετρικό αναλυτή.  Εάν το 

ψ(ro) είναι γνωστό, είτε γραφικά, αριθμητικά ή αλγεβρικά, εύκολη καθίσταται η λύση 

ως προς Fi(συν) για επιλεγμένες αριθμητικές τιμές (μεταξύ 0 & 1) της 
( ) ⎟⎠
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στην περίπτωση γραμμικής κινητικής ή ( )
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1  στην περίπτωση της παραβολικής 

κινητικής. Στις περιπτώσεις αυτές το μέγιστο μέγεθος κόκκου δηλ. ro(max) είναι εκείνο 

που ενδιαφέρει.  Aκόμα δεν χρειάζεται να υπάρχουν τιμές των kp, kl, t ή ro(max) για τη 

γραφική παράσταση από τη στιγμή που οι τιμές του Fi(max) ως προς 
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tk
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p
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2
1

ήl  μας ενδιαφέρουν στο σημείο αυτό. Σχηματική παράσταση της 

γραφικής ολοκλήρωσης δίνεται στο Σχ. 4-12. Όταν οι ολοκληρωμένες  

 

 

 

ψ =  (ro) Fi 
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Σχήμα 4-12. Γραφική ολοκλήρωση του F(συν) για διάφορες τιμές του k1t/ro(max) (κατά  
         E.Peters et al., 1972)  

 

τιμές παριστώνται γραφικά ως προς επιλεγμένες τιμές του k l t / ro(max), προκύπτει η 

γραφική παράσταση του Σχ. 4-13. H παράσταση αυτή είναι δυνατόν να συγκριθεί με 

τα πειραματικά αποτελέσματα ενός πραγματικού συστήματος διαλυτοποίησης, εφόσον 

οι τιμές του αδιαλυτοποίητου Fi(συν) μπορεί να ληφθούν από τα υπολείμματα τα οποία 

αφαιρούνται διαδοχικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4-13. Γραφική παράσταση ολοκληρωμένων τιμών του F(συν) ως προς  k1t/ro(max)  

                (κατά  Peters et al 1972) 
 

 πειραμάτων διαλυτοποίησης. Oταν αντίστοιχες τιμές του kl t / ro(max), και t απεικονι-

στούν  γραφικά προκύπτει, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-14, ένα κριτήριο για γραμμική 

διαλυτοποίηση, η δε κλίση έχει τιμή kl  / ro(max).  H μεθοδολογία αυτή  

 

 

 

 

ro                                           ro(max) 

kl t / ro(max) 

F (συν) 

k1 t / ro(max) Γραμμική 
 
Παραβολική 
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Σχήμα 4-14. Πειραματικές τιμές k1 t / ro ως προς χρόνο για αντίστοιχες τιμές του  
          Fi(συν)  (κατά  Peters et al. 1972). 
 
 

δοκιμάζει τη γραμμική κινητική αντίδραση σε φυσιολογικό, θα λέγαμε, πολφό διαλυ-

τοποίησης και μας δίδει τη σταθερά ταχύτητας kl.  Στην περίπτωση που η κινητική της 

αντίδρασης είναι παραβολικής φύσης, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι ίδιες διαδικα-

σίες, με τη διαφορά ότι η συνάρτηση ( )
( )rtk2
maxo

p 2
1  χρησιμοποιείται αντί της 

( )
( )rtk
maxol  και η τιμή του k p λαμβάνεται από τη γραφική συνάρτηση όμοια εκεί-

νης του Σχήματος 4-15, όταν t1/2 χρησιμοποιείται ως τετμημένη.  

 

 

 

4. 5. 2     Εξάρτηση της σταθεράς της αντιδράσεως από τη θερμοκρασία. 

Όσον αφορά στην επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα διαλυτοποίησης, 

αυτή δίνεται από τη γνωστή εξίσωση του Arhenius: 

   log kr = log A - Eα / 2.3 RT                  (4-24) 

όπου A είναι ο παράγοντας συχνότητας της αντίδρασης, Eα η ενέργεια ενεργοποίησης 

για την αντίδραση, R η σταθερά αερίου, T η θερμοκρασία σε βαθμούς οKelvin & kr η 

σταθερά ταχύτητας της αντιδράσεως. 

t (sec) 

k1/ro(max) 
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H ενέργεια ενεργοποίησης Eα προσδιορίζεται από τη γραφική παράσταση του 

log kr ως προς 1/TοK και τον υπολογισμό της κλίσης που είναι Eα/2.3.R. 

Eάν οι μονάδες του R είναι σε calories ανά mole ανά βαθμό Kelvin (τιμής 1.987), η 

Eα θα εκφράζεται σε calories ανά mole.  Aν το Joule χρησιμοποιηθεί ως μονάδα μέ-

τρησης της ενέργειας αντί για calories η Eα θα είναι σε Joules ανά gm/mole εφόσον R 

είναι 8.3 Joules ανά gm/mole ανά βαθμό Kelvin. 

 H ενέργεια ενεργοποίησης σχετίζεται με το μηχανισμό της αντίδρασης. 

Eνέργεια ενεργοποίησης της τάξης των 2-3 K cals/mole χαρακτηρίζει διαδικασίες διά-

χυσης σε υδατικά διαλύματα.  Σε περιπτώσεις ιξώδους διπλοστοιβάδας η τιμή αυτή 

αυξάνεται στα 4-5 K cals/mole εξ αιτίας του ότι αύξηση στη θερμοκρασία αυξάνει α-

ντίστοιχα τις τιμές του D και μειώνει τις τιμές του δ στο μοντέλο αυτό. 

Oταν την ταχύτητα της αντίδρασης την καθορίζουν οι αντιδράσεις που λαμβά-

νουν χώρα στην επιφάνεια του υπό διαλυτοποίηση ορυκτού, η ενέργεια ενεργοποίησης 

είναι συχνά σαφώς υψηλότερη από 10-20 K cal/mole.  Eν τούτοις οι διαφασικές αντι-

δράσεις χαρακτηρίζονται από σημαντικές ανωμαλίες που αφορούν στην ομοιομορφία 

της διαλυτοποίησης.  Είναι δυνατόν να υπάρξει επιλεκτική προσβολή σε ενεργά ση-

μεία (active sites) της επιφάνειας που οδηγεί σε διαβρώσεις, ή προσβολή στα όρια ή 

τις άκριες των κόκκων με αποτέλεσμα την κατάρρευση ή τεμαχιακή διάλυση των κόκ-

κων. Η προσβολή μπορεί να είναι επίσης επιλεκτική ως προς συγκεκριμένα κρυσταλ-

λικά επίπεδα ή σημεία, ή να είναι γαλβανικά επιλεκτική, πράγμα που συμβαίνει όταν 

ορυκτοί κόκκοι ή τεμαχίδια αντιδρούν ηλεκτροχημικά με αποτέλεσμα να επιταχύνεται 

η διαλυτοποίηση ενός ορυκτού και να επιβραδύνεται ενός άλλου.   
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4.6 Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα θα μπορούσαμε να 

συνάγουμε τα ακόλουθα. Τα πειραματικά δεδομένα περιγράφονται επαρκώς από το 

μοντέλο πυρηνογένεσης, επιβεβαιώνοντας έτσι στο γεγονός αντίδρασης που ελέγχεται 

από τη διάχυση όταν οι ενεργείς θέσεις των κόκκων είναι παρούσες στην αρχή. Παρα-

τηρώντας τα Σχήμα 4-3, 4-4, και 4-5 η επίδραση της αυξημένης συγκέντρωσης οξέoς 

δεν φαίνεται να αυξάνει, στον αντίστοιχο βαθμό, και την ταχύτητα της αντιδράσεως, 

τουλάχιστον στις περιπτώσεις των νιτρικού και υδροχλωρικού οξέος. Απ’ αυτό είναι 

δυνατόν να συνάγουμε ότι το στάδιο που καθορίζει  την ταχύτητα δεν είναι η διάχυση 

του ιόντος του υδρογόνου προς τον δεσμό αργιλίου-οξυγόνου αλλά μάλλον η διάχυση 

των προϊόντων της αντιδράσεως από την επιφάνεια των κόκκων. Στην περίπτωση της 

αντιδράσεως με θειικό οξύ η αύξηση της συγκεντρώσεως του ιόντος του υδρογόνου 

αυξάνει την ταχύτητα της αντιδράσεως . Αυτό δείχνει ότι το καθορίζον τη ταχύτητα 

της αντιδράσεως στάδιο είναι η διάχυση του ιόντος του υδρονίου128.  Η διαφοροποίη-

                                                 
128 Το υδρόνιο ή καλύτερα το ιόν υδροξονίου Η3Ο+ ή [Η(Η2Ο) +], κατά τους Cotton & Wilkinson 
(1972), είναι δυνατόν να προκύψει και από το ασθενή ιονισμό128 του ύδατος ως ακολούθως:     

2Η2Ο  =   Η3Ο+ + ΟΗ-     ή     Η2Ο  =  Η+ + ΟΗ- 
Aπό την ταχύτητα μεταφοράς πρωτονίων από τα ιόντα των H3O+ στα άτομα του ύδατος συνάγουμε ότι 
τα ιόντα του υδρονίου H3O+ δεν είναι δυνατό να είναι μόνιμες οντότητες σε ενυδατωμένα διαλύματα.  
Tη στιγμή που ένα H3O+ χάνει το πρωτόνιό του, το οποίο κάποιο γειτονικό μόριο ύδατος αποδέχεται, 
μετασχηματίζεται σε μόριο ύδατος.  O χρόνος όμως που μεσολαβεί για να γίνει η μεταφορά αυτή είναι 
περίπου 10-14 sec, ενώ ο χρόνος που ένα ιόν H3O+ αναμένει τον επαναπροσανατολισμό του γείτονός 
του μορίου ύδατος είναι περίπου 2.4X10-13 sec.  Aπό τη στιγμή που το πρωτόνιο δαπανά το 96% του 
χρόνου του συνδεδεμένο με συγκεκριμένο μόριο σε μορφή H3O+ είναι δυνατόν να συμπεράνουμε ότι τα 
ιόντα του H+ σε υδάτινα /ένυδρα περιβάλλοντα έχουν ενεργητική παρουσία ως H3O+.  H ηλεκτρονική 
δομή του υδρονίου ή υδροξονίου σύμφωνα με τους Cotton & Wilkinson (1972) είναι: 

[ ]+
Η

ΗΟΗ :¨
¨

:

 

Tο ιόν του υδρογόνου, H+, είναι δυνατόν να πούμε πως είναι ένα γυμνό πρωτόνιο και δεν υφίσταται 
από μόνο του σε διάλυμα.  Στο νερό, ένα πρωτόνιο ενώνεται με ένα μόριο πολικού ύδατος και σχηματί-
ζει ένα ιόν ενυδατωμένου υδρογόνου,  H3O+ [H (H2O) +]  γνωστό ως ιόν υδρονίου. 
Για ευκολία συχνά χρησιμοποιείται το H+ αντί των H3O+ :    H+ + H2O  →  Η3Ο+ 

Σε καθαρό νερό η ενέργεια του H+ είναι μόλις 10-7 mol/l.  Tο ηλεκτροδιακό του όμως δυναμικό, σύμ-
φωνα με την εξίσωση Nernst όπου: 
   

αναγωγικού ενέργεια
ύοξειδωτικο ενέργεια

         10
0

log
nF

RT  2.3026EE +=  

είναι πιο αρνητικό από το (στάνταρτ) σταθερό δυναμικό, δηλ. το υδρογόνο γίνεται πιο αναγωγικό: 
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ση αυτή μάλλον οφείλεται στη ύπαρξη λιγότερων ιόντων υδρονίου στο θειικό οξύ, σε 

σύγκριση με τα  υδροχλωρικό και νιτρικό, σε συνθήκες ίδιας συγκεντρώσεως.  

 Η παραπέρα μελέτη της ταχύτητας της αντιδράσεως με νιτρικό οξύ στους 

60οC, οδηγεί στο συμπέρασμα  ότι αυξημένη συγκέντρωση οξέος μειώνει την ταχύτη-

τα της αντιδράσεως. Αυτό εξηγείται εφ’ όσον το καθορίζον τη ταχύτητα στάδιο είναι η 

διάχυση του σύμπλοκου ή του ένυδρου αργιλίου προς το σώμα του διαλύματος. Όσο 

περισσότερο αυξημένη είναι η συγκέντρωση του διαλύματος τόσο πλέον σθεναρή κα-

θίσταται η αντίσταση, το φαινόμενο δε αυτό γίνεται εμφανέστερο στην περίπτωση των 

χαμηλότερων θερμοκρασιών. 

 Στο σημείο αυτό καθίσταται αναγκαία η θεώρηση των διαχεομένων στελεχών 

και των γενικότερων μηχανισμών. Με την κατάρρευση του δεσμού αργιλίου-οξυγόνου 

το ιόν του αργιλίου ενυδατώνεται και σχηματίζει σύμλοκα, όταν αυτό καθίσταται δυ-

νατόν. Η γνώση που σχετίζεται με το σχηματισμό των συμπλόκων των τρισθενών ιό-

ντων σε ένυδρα διαλύματα, είναι σχετικά περιορισμένη, είναι όμως πολύ πιθανόν το 

ιόν του αργιλίου να συμπλέκεται με τα ιόντα του θειικού και χλωριούχου άλατος για 

τον σχηματισμό συμπλόκων του τύπου  AlSO2(H2O)+1
4 και AlCl2(H2O)+1

4. Το ίδιο δεν 

συμβαίνει με τα ιόντα του νιτρικού άλατος, τα οποία δεν έχουν τάση δημιουργίας συ-

μπλόκων με το ιόν του αργιλίου, γι’ αυτό και σχηματίζεται Al(H2O)3+
6. Παρά το γεγο-

νός της υπόθεσης σχηματισμού των ως άνω συμπλόκων, σχετικώς λίγα είναι γνωστά 

για τα σύμπλοκα του Al+3 γενικώς. Το έργο των Davidson (1951), Whiteher & David-

son (1953) και Woods (1961) με τον Fe3+, του οποίου το ιόν είναι του ιδίου περίπου 

μεγέθους με εκείνο του Al+3, αφήνει περιθώριο να συνάγουμε ότι τα ιόντα του θειικού 

                                                                                                                                             
Η+(aq) (10-7 M) + e-  =  ½ H2 όπου, σύμφωνα με τους Cotton & Wilkinson (1972),  E298 = - 0.414 Volts. 
Tώρα αναφορικά με τις ταχύτητες των αντιδράσεων βάσεων με οξέα θα πρέπει να ειπωθεί ότι, όλα τα 
πρωτόνια στο νερό, όπως ήδη ειπώθηκε πιο πάνω, υπόκεινται σε ακαριαίες μετακινήσεις από το ένα 
άτομο οξυγόνου στο άλλο.  H ταχύτητα της αντίδρασης του H3O+ με κάποιο ιόν όπως το OH- στο νερό 
είναι όχι μόνο ταχύτατη, αλλά και ελεγχόμενη από τη διάχυση. 
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και υδροχλωρικού άλατος συμπλέκονται ευκολότερα από το αντίστοιχο ιόν του νιτρι-

κού άλατος. 

 Το ασθενέστερο φορτίο του ιόντος του χλωριούχου αργιλίου, σε σύγκριση με 

το Al(H2O)3+
6  που σχηματίζεται στο διάλυμα του νιτρικού οξέος, εξηγεί τον αργό 

ρυθμό στην ταχύτητα της αντίδρασης που οφείλεται στην όχι και τόσο ευχερή διάχυση 

των στελεχών του αργιλίου, τα οποία  έχουν υψηλότερο φορτίο.  

 Η μικρές διαφοροποιήσεις στην ενέργεια ενεργοποίησης των αντιδράσεων, 

όπως εμφανίζονται στο Σχήμα 4-10 και δίδονται παραπάνω, δείχνει ότι το καθορίζον 

στάδιο στην αντίδραση είναι σχετικά παρόμοιο από οξύ σε οξύ. Σύμφωνα με τον Kiel-

land (1987), οι ωφέλιμοι διάμετροι των ιόντων των Η+  και Αl3+ σε υδατικό περιβάλ-

λον είναι της τάξης των 9 Å. Παρά το γεγονός ότι, για την περίπτωση του υδροχλωρι-

κού οξέος, η τιμή αυτή είναι κάπως μειωμένη, πράγμα που εξαρτάται φυσικά από την 

έκταση σχηματισμού συμπλόκων, οι ομοιότητες των ενεργειών ενεργοποίησης επιβε-

βαιώνουν  την πιθανότητα του προτεινόμενου μηχανισμού που καθορίζει την ταχύτητα 

της αντιδράσεως. Παραμένει δύσκολο το έργο του απόλυτου και ακριβούς καθορι-

σμού του σταδίου ελέγχου της ταχύτητας της αντιδράσεως. Ο συνδυασμός των στοι-

χείων που έχουμε στη διάθεσή μας φαίνεται να υπαγορεύει ότι στην περίπτωση του 

θειικού οξέoς η διάχυση του ιόντος του υδρονίου προς τις ενεργές θέσεις καθορίζει τη 

ταχύτητα ενώ στην περίπτωση του νιτρικού και υδροχλωρικού οξέος η διάχυση των 

προϊόντων της αντίδρασης προς το κυρίως σώμα του διαλύματος -  το περιβάλλον διά-

λυμα – καθορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης. 
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Κεφάλαιο 5ο  
 

5. 0 ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΞΑΓΩ-
ΓΗΣ ΔΙ’ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΤΗ (SX) - ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΩΝ ΑΜΙΝΩΝ129. 
 

 

5. 1 Γενικά 

Το ζήτημα της παραγωγής μεταλλουργικής αλουμίνας, από καολίνες και αργί-

λους γενικότερα, δεν αφορά μόνον στη δυνατότητα της εξαγωγής αλλά και στην αποτε-

λεσματική και οικονομική απομάκρυνση των ιόντων του σιδήρου από το διάλυμα. Το 

Σχήμα 5-1 αφορά σε τμήμα του  προτεινόμενου130 – για τους καολίνες της Μήλου – με-

ταλλουργικού διαγράμματος ροής για την ανάκτηση αλουμίνας. Το στάδιο απομάκρυν-

σης του περιεχόμενου στο μεταλλοφόρο διάλυμα σιδήρου παρεμβάλλεται μεταξύ των 

διεργασιών της «Διαύγασης» και της «Εξάτμισης».  

Σχήμα 5-1. Λεπτομέρεια διαγράμματος ροής στο οποίο διακρίνεται το στάδιο απομά-
κρυνσης του σιδήρου με τη μέθοδο εξαγωγής δι’ οργανικού διαλύτη (SX). 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Κυρίως του τύπου [R-N(CH3)3]+Cl-. 
130 Βλέπε Σχήμα 6-1, προτεινόμενου μεταλλουργικού διαγράμματος ροής για την εξαγωγή αλουμίνας 
από καολίνες της Μήλου, με υδροχλωρικό οξύ και απομάκρυνση του σιδήρου με τεταρτοταγείς αμίνες. 

 
ΕΚΧΥΛΙΣΗ HCl 

ΔΙΗΘΗΣΗ 

Διαύγαση 

SX-Απομάκρυνση Fe 

Εξάτμιση 
Ιζηματοποίηση / 
Κρυστάλλωση 

Απόβλητα 

Σίδηρος
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Κατάλληλη για την ηλεκτρολυτική διαδικασία κρίνεται η αλουμίνα που περιέχει ποσο-

στά σιδήρου131 μικρότερα του 0.10%. Για τις περισσότερες από τις  αλκαλικές μεθό-

δους132 εξαγωγής Αl2O3, κυρίως από βωξίτες, δεν τίθεται ζήτημα καθόσον ο σίδηρος 

παραμένει πρακτικά αδιάλυτος σε βασικά περιβάλλοντα. Η περιεκτικότητα του σιδή-

ρου στην αλουμίνα η οποία παράγεται δια της μεθόδου Bayer, για παράδειγμα, είναι 

της τάξης του 0,010-0,015%, ποσοστό χαμηλό και ανεκτό για την διαδικασία της ηλε-

κτρολυτικής αναγωγής. Όσον αφορά όμως στην αλουμίνα που παράγεται από τις όξινες 

μεθόδους, ο σίδηρος είναι παρών και συχνά σε επίπεδα μεγαλύτερα των επιτρεπομέ-

νων. Ως μέθοδος απομάκρυνσης των ιόντων του σιδήρου από το διάλυμα, το οποίο 

προκύπτει από την υδρομεταλλουργική επεξεργασία, εφαρμόζεται σε αρκετές περιπτώ-

σεις η μέθοδος της εξαγωγής δι’ οργανικού διαλύτη (solvent extraction, συντμ. SX).  Η 

εφαρμογή αυτή λαμβάνει χώρα μετά το φυσικό διαχωρισμό του μεταλλοφόρου ή κυο-

φορούντος αργιλούχου διαλύματος από τα στείρα αδιάλυτα στελέχη [την διήθηση δη-

λαδή] και πριν το στάδιο κρυστάλλωσης και ανάκτησης του οξέος. Για την επίτευξη 

του στόχου μείωσης του ποσοστού του Fe2O3 και με προηγούμενο τις βιβλιογραφικές 

ενδείξεις (βλέπε κεφ.1) αλλά και την φύση του προβλήματος, επελέγησαν τριτοταγείς 

(R3N), αλλά κυρίως τεταρτοταγείς (R4N+X-) αμίνες. Είκοσι τρις διαφορετικές μοριακές 

ενώσεις δοκιμάστηκαν, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι διαθέσιμες στο εμπόριο, 

ορισμένες δε που ακόμα βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, διετέθησαν από την εταιρία 

Akzo Nobel για τα πειράματα φόρτωσης και απομάκρυνσης του σιδήρου. Εκτός των 

παραπάνω, ως κριτήριο επιλογής των ενώσεων που συμπεριελήφθησαν στα πειράματα 

                                                 
131 Για τις βιομηχανικές μονάδες της Βορ. Αμερικής οι προδιαγραφές της αλουμίνας – κατάλληλης για 
την αναγωγική διαδικασία – έχουν ως ακολούθως: SiO2 <0,03%, Fe2O3, 0.03%, TiO2, 0.002%, Na2O 
<0.50%, Υγρασία <0.50%. Οι αντίστοιχες τιμές που ισχύουν στον ευρωπαϊκό χώρο είναι:  SiO2 <0,10%, 
Fe2O3 <0.08%, TiO2 ,0.01%, Na2O <0.50%, Υγρασία <0.50%. Οι παραπάνω τιμές είναι μέσου όρου. 
132 Περιγραφή των μεθόδων αυτών έγινε στο κεφ. 1.2.5. 
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φόρτωσης ήταν και οι χημικές τους δυνατότητες καθώς και η ευχερής εξασφάλιση 

δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 

5. 2  Θεωρητικό μέρος 

Η θεωρία της μεθόδου εξαγωγής δι’ Οργανικού Διαλύτη (SX) έχει επαρκώς περι-

γραφεί από τους Jamrack (1963), Marcus & Kertes (1969), Anderson et al (1971), 

Chapman et al (1978) κτλ. και, όπως ήδη ελέχθη, αποτελεί συνήθη πρακτική των σύγ-

χρονων υδρομεταλλουργικών μονάδων σε  διεθνές επίπεδο.  Επιγραμματικά όμως θα 

μπορούσε να λεχθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος στοχεύει στην επιλεκτική δέσμευση 

και απομόνωση ενός ή περισσοτέρων μετάλλων [ιόντων και ενώσεών τους] από υδατι-

κό διάλυμα εκχύλισης, κατόπιν ανάμειξής του με συγκεκριμένη ποσότητα οργανικού 

διαλύτη εξαγωγέα [solvent extractant]. Στην οργανική υγρή φάση [η οποία αποτελείται 

από τον οργανικό εξαγωγεα και το αραιωτικό στο οποίο διαλύεται ο εξαγωγέας, λ.χ.  

κηροζίνη] το προς απομάκρυνση μέταλλο δεσμεύεται επιλεκτικά  - με τη μορφή οργα-

νομεταλλικού συμπλόκου - και απομονώνεται. Μετά τον διαχωρισμό της οργανικής 

υγρής φάσης από το υπόλοιπο υδατικό διάλυμα, ακολουθεί διαδικασία αποδέσμευσης – 

ανάκτησης του μετάλλου – πράγμα που επιτυγχάνεται με την προσβολή της με όξινο 

διάλυμα. Αυτό αποτελεί στην ουσία  διαδικασία αντιστροφής του φαινομένου εξαγω-

γής. Το δεσμευμένο στην οργανική φάση μέταλλο αποδεσμεύεται στη νέα υδατική φά-

ση ενώ ο οργανικός διαλύτης133, ελεύθερος πλέον από το προς απομάκρυνση μέταλλο, 

είναι διαθέσιμος για να χρησιμοποιηθεί ξανά, οπότε και διοχετεύεται στο φυσικό κύ-

κλωμα με τις αναπληρώσεις οι οποίες καθίστανται απαραίτητες λόγω των αναπόφευ-

κτων απωλειών.  

                                                 
133 Ο εκάστοτε οργανικός διαλύτης πρέπει να έχει εκλεκτικότητα προς το προς αφαίρεση /απομάκρυνση 
μέταλλο, μεγάλην ικανότητα εξαγωγής, να μπορεί εύκολα να ξαναχρησιμοποιηθεί, να διαχωρίζεται εύ-
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Όσον αφορά στις εφαρμογές της συγκεκριμένης μεθόδου στην υδρομεταλλουρ-

γία είναι δυνατόν να πούμε ότι, σε γενικές γραμμές, κατατάσσονται (σύμφωνα με τον 

Flett, 1971) στα ακόλουθα τρία συστήματα:  (Ι) Σύστημα Σχηματισμού Συμπλόκων με 

Εναλλαγή Κατιόντων, (ΙΙ) Σύστημα Σχηματισμού Συμπλόκων με Συνδυασμό Ιόντων 

και (ΙΙΙ) Σύστημα Σχηματισμού Συμπλόκων με Διάλυση, γνωστή και ως extraction by 

solvation. Οι διαδικασίες Εναλλαγής Κατιόντος απαιτούν την ανταλλαγή του ιόντος του 

μετάλλου – του οποίου η αφαίρεση μας ενδιαφέρει – με το υδρογόνο του οξέος, ως ε-

ξής: Mn+ + nRH            MRn + nH+, όπου M είναι n-σθενές κατιόν μετάλλου, RH 

είναι ο εκάστοτε οργανικός διαλύτης, η δε γραμμή πάνω από τα συγκεκριμένα στελέχη 

(δηλ. το nRH και το MRn ) αποτελεί ένδειξη της οργανικής φάσης. Για το συγκεκρι-

μένο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιούνται οργανικά οξέα όπως αλκυλο-φωσφορικά, 

σουλφονικά  ή καρβοξυλικά. Για τις περιπτώσεις Συνδυασμού Ιόντων, χρησιμοποιού-

νται long chain αμμωνιοβάσεις [αμίνες] σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση:   Bn+ + 

nR4N+A-    (R4N+)n Bn- +  nA-, όπου Bn- είναι n-σθενές κατιόν μετάλλου, R4N+ εί-

ναι αλκυλαμμωνιακό κατιόν, όπου R αλκυλικός δεσμός ή υδρογόνο.  Εδώ θα πρέπει να 

σημειωθεί πως αρχικά η αμίνη μετατρέπεται σε αμινοάλας με προσθήκη οξέος, π.χ. 

(R3Ν)org + HCl   (R3NH+Cl-)org . Στη συνέχεια η οργανική έρχεται σε επαφή με 

την υδατική φάση, η οποία περιέχει το προς εξαγωγή μέταλλο. Με βάση την αντίδρα-

ση134:   R3NH+Cl- + [ΜClx]n-x    [R3NH]+
n-x [MClx] n-x  + Cl-, σημειωτέον ότι 

[MCl4]- > [MCl4] 2-   ≈  [MCl6]2- > [MCl4] 3-. Όσον αφορά στα συστήματα σχηματι-

                                                                                                                                               
κολα από την υδατική φάση [να μη δημιουργεί γαλάκτωμα], να μην εξατμίζεται ούτε να είναι τοξικός, 
και τέλος να είναι διαθέσιμος σε σχετικά φθηνή τιμή, Φραγκίσκος και Κατράκης (1979).  
134 Παράδειγμα δέσμευσης σιδήρου, με τη μέθοδο συνδυασμού ιόντων, είναι το ακόλουθο: HCl  +  Fe+3  

  HFeCl4  με βάση την σχέση [MClx]n-x    [FeCl4]3-4=-1  και R3N + HCl   R3NH+Cl-. Θεωρητικά αυτό 
που ισχύει είναι: R3NH+Cl- + [MClx]n-x  [R3NH]+

x-n  [MClx]n-x +  Cl-, δηλαδή R3NH+Cl- + [FeCl4]3-4 (n-x)  
 [R3NH]+

4-3  [FeCl4]3-4  +  Cl-. Ως εκ τούτου R3NH+Cl- + [FeCl4]-1   [[R3NH]+  [FeCl4]-1]org + Cl-. 
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σμού Συμπλόκων με Διάλυση [extraction by solvation] απαιτείται η μεταφορά αρνητικά 

φορτισμένων στελεχών από την υγρά στην οργανική φάση μέσω διάλυσης (sοlvation) 

του ιόντος του υδρογόνου – για τις περιπτώσεις όξινων διεργασιών εξαγωγής – και διά-

λυση (sοlvation) του ιόντος του μετάλλου – για τις περιπτώσεις μεταλλικού άλατος ή με-

ταλλικού συμπλόκου. Η γενικευμένη μορφή αυτής της διαδικασίας έχει ως εξής:  

(MA)(H2O)m  +  nS     MA (H2O)m-n (S)n  +  nH2O, όπου (MA)(H2O)m είναι το 

ένυδρο ζεύγος ιόντος του μετάλλου, S είναι ο διαλύτης. Συνοψίζοντας θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται μεταφορά ζεύγους ηλεκτρονίων από 

το ισχυρό διπολικό μόριο του οργανικού διαλύτη (λ.χ. αιθέρες, κετόνες, αλκοόλες, ε-

στέρες) προς το ηλεκτρικώς ουδέτερο μόριο της υδατικής φάσης. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα αυτού αποτελεί η εξαγωγή ουρανίου με εστέρα: 

                      P – O   +  UO2(NO3)2     [              P– O] - UO2(NO3)2   

 

5. 3 Πειραματικό μέρος 

Ο τρόπος προετοιμασίας των διαλυμάτων στο εργαστήριο απεικονίζει τη σύνθε-

ση του διαλύματος που προκύπτει κατά την εργαστηριακή προσβολή αφυδροξιλιωμέ-

νου καολίνη / μετακαολίνη με υψηλό (σχεδόν υπερδιπλάσιο) ποσοστό σιδήρου, με HCl 

οξύ, ως εξής: 80.217 gr Al2O3/l, 2.50 gr Fe2O3/l & 10.0 gr HCl/l.  Για την προετοιμασία 

αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα  ένυδρα μεταλλικά χλωριούχα άλατα, δηλ. χλω-

ριούχο αργίλιο και σίδηρος, σε διάλυμα  υδροχλωρικού οξέος. 

 

 

RO     
RO     
RO 

RO     
RO     
RO 
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5. 3. 1  Προετοιμασία της οργανικής φάσης για τους πειραματισμούς 

Η σύσταση της οργανικής φάσης ήταν:  4.7% τεταρτοταγής αμίνη, 9.3% δεκα-

νόλη και 86% κεροσίνη.  Τα  εκάστοτε οργανικά διαλύματα προετοιμάζοντο τοποθε-

τώντας την αμίνη και την αλκοόλη σε εργαστηριακή ογκομετρική φιάλη και η συ-

μπλήρωση με κεροσίνη.  Στις περιπτώσεις που η δραστικότητα κάποιας αμίνης δεν ή-

ταν 100% αυτό ελαμβάνετο  υπ’ όψιν και γινόταν η αντίστοιχη αναπλήρωση, προκει-

μένου να ισχύει πάντοτε το ποσοστό του 4.7% με τη σχετική αντιστοιχία μείωσης της 

κεροσίνης στο οργανικό διάλυμα.  Η διαλυτοποίηση των τεταρτοταγών αμινών στην 

κεροσίνη διευκολύνετο με την πρόσθεση της αλκοόλης.  Εξαίρεση αποτέλεσαν τα 

δείγματα  # 10 & 11 που παρέμειναν παντελώς αδιάλυτα και, ως εκ τούτου αποκλεί-

στηκαν από τους πειραματισμούς φόρτωσης, κριθέντα ως ακατάλληλα.  

5.3. 2   Εργαστηριακή διαδικασία φόρτωσης / Εξαγωγή του σιδήρου 
 

          Για κάθε δοκιμασία φόρτωσης του σιδήρου στην οργανική φάση ακολουθήθηκε 

η εξής διαδικασία (Metcalfe 1969).  Σε γυάλινους εργαστηριακούς υποδοχείς, χωρητι-

κότητας 200 ml, τοποθετούντο 20 ml του ένυδρου διαλύματος και 50 ml του οργανικού 

διαλύματος φορέα της εκάστοτε αμίνης  (λόγος οργανικής προς ένυδρη φάση  2.5 / 1.0).  

Τα μείγματα υποβάλλονταν σε διαδικασία μηχανικής ανάμειξης με δόνηση, σε αυτόμα-

το εργαστηριακό παλινδρομικό δίσκο με ανάλογες υποδοχές.  Η ταχύτητα των παλιν-

δρομικών δονήσεων ήταν της τάξης των 270 ανά λεπτό, για διάστημα 30΄ λεπτών.  Με-

τά το πέρας της διαδικασίας αυτής ακολουθούσε παρατήρηση της φυσικής κατάστασης 

των δειγμάτων μετά 10΄ και  24- 48 ωρών.  Επαναληπτική διαδικασία φόρτωσης γινό-

ταν για κάθε δείγμα.  Η φυσική κατάσταση των μειγμάτων, μετά την πάροδο των 10΄ 

λεπτών και 24-48 ωρών, δίνεται στον Πίνακα 5-1, που ακολουθεί. 
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5.3. 3 Ανάλυση της ένυδρης φάσης. 

Η προκύπτουσα, μετά τα πειράματα φόρτωσης, ένυδρη φάση υποβάλετο σε 

ανάλυση Fe & Al με τη μέθοδο της φθοριομετρικής ακτινοσκόπησης - Χ-ray 

fluorescence - για δε το αργίλιο χρησιμοποιήθηκε επιπροσθέτως και η μέθοδος της 

τιτλοδότησης διαλύματος (titration method).  Στις περιπτώσεις παρουσίας γαλακτώ-  

Πίνακας 5-1. Φυσική κατάσταση του μείγματος της οργανικής και ένυδρης 
φάσης, μετά την φόρτωση του σιδήρου. 
 

Νο. Δείγμ. Περιγραφή φυσικής κατάστασης των φάσεων μετά από 10 min. μετά 24-48 hrs. 

1  Εμφανής διαχωρισμός φάσεων     ίδια  

2  Γαλάκτωμα / Emulsion      ίδια 

3        Γαλάκτωμα / Emulsion            διάσπαση 

4  Σχετικά εμφανής διαχωρισμός φάσεων    ίδια 

5  Χαρακτηριστικός διαχωρισμός φάσεων    ίδια 

6  Γαλάκτωμα / Emulsion      ίδια 

7  Σχετικά εμφανής διαχωρισμός φάσεων    ίδια 

8  Σχετικά εμφανής διαχωρισμός φάσεων (θολή ΟΦ)   ίδια 

9  Σχετικά εμφανής διαχωρισμός φάσεων (θολή ΟΦ)     διαύγαση ΟΦ 

10  Αδύνατη η διαλυτοποίηση της αμίνης στον οργαν. Φορέα  --- 

11  Αδύνατη η διαλυτοποίηση της αμίνης στον οργαν. Φορέα  --- 

12  Απόλυτα εμφανής διαχωρισμός φάσεων (διαυγής ΟΦ)  ίδια 

13  Ικανοποιητικά καλός διαχωρισμός φάσεων (διαυγής ΟΦ)  ίδια 

14  Εμφανής διαχωρισμός φάσεων 

15  Διαχωρισμός φάσεων      ίδια 

16   Διαχωρισμός φάσεων      ίδια 

17   Διαχωρισμός φάσεων      ίδια 

18   Διαχωρισμός φάσεων      ίδια 

19   Διαχωρισμός φάσεων      ίδια 

20   Διαχωρισμός φάσεων      ίδια 

21   Διαχωρισμός φάσεων      ίδια 

22  Γαλάκτωμα / Emulsion      ίδια 

23  Γαλάκτωμα / Emulsion      ίδια 
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ματος ακολουθούσε διαδικασία διάσπασής του με την απομάκρυνση του γαλακτώ-

ματος από το μείγμα και την φυγοκέντρησή του.  Σε ορισμένες περιπτώσεις δοκιμα-

ζόταν και η μέθοδος διάσπασης του γαλακτώματος με την πρόσθεση περίσσιου χλω-

ροφορμίου και στη συνέχεια την απομόνωση της ένυδρης φάσης για ανάλυση σιδή-

ρου και αργιλίου.  Τα αποτελέσματα δίδονται στον Πίνακα  5-2  και συμπεριλαμβά-

νουν την αντίστοιχη μέθοδο που ακολουθήθηκε για τη διάσπαση του γαλακτώματος, 

στις περιπτώσεις εμφάνισής του. 

5. 4 Αποτελέσματα  πειραμάτων φόρτωσης του Fe  στην οργανική φάση.  

Από τον πρώτο κύκλο των πειραμάτων φόρτωσης του σιδήρου στην οργανι-

κή φάση προέκυψαν τα ακόλουθα:       

 Τα δείγματα που έδωσαν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό εξαγωγής σιδήρου ήσαν 

τα # 5 & 12 χωρίς τον σχηματισμό γαλακτώματος.  Εννέα παρασκευάσματα τεταρ-

τοταγών αμινών, έδωσαν σχετικά υψηλά ποσοστά εξαγωγής σιδήρου, ανεβάζοντας 

όμως στην οργανική φάση και κάποιο ποσοστό αργιλίου, όπως φαίνεται από τον Πί-

νακα  5-2.  Είναι προφανές ότι οι συνθήκες και παράμετροι των πειραμάτων είναι 

δυνατόν να βελτιωθούν, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ταυτόχρονη φόρτωση α-

λουμινίου στην οργανική φάση καθώς και τα προβλήματα της γαλάκτωσης του μείγ-

ματος.  Όσον αφορά τις διαδικασίες απελευθέρωσης / αποδέσμευσης του Fe3O4 από 

την οργανική φάση για την ανακύκλωσή της και επαναχρησιμοποίησή της, δοκιμά-

στηκε η ακόλουθη μέθοδος  και αφορά στις περιπτώσεις που η οργανική και ένυδρη 

φάση ήσαν πλήρως διαχωρισμένες.   

 Είκοσι ml της οργανικής φάσης αντέδρασαν με 5 ml ένυδρου καυστικού δια-

λύματος. Ο σίδηρος κατακρημνίζεται ως υδροξείδιο του σιδήρου στην ένυδρη φάση 
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μετά από ολιγόλεπτη δόνηση σε παλινδρομικό αναμικτήρα, η δε ελεύθερη σιδήρου 

οργανική φάση είναι σε θέση να επαναχρησιμοποιηθεί.  

Πίνακας 5-2. Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων της ένυδρης φάσης 
μετά την φόρτωση του σιδήρου. 

 

Αρ. 
Δείγμ. 

Μέθοδος διάσπασης γαλακτώματος / δι-
αχωρισμού φάσεων, κατά περιπτωση 

 

Fe2O3 (g) Al2O3 (g) 

 
  ΑΡΧΙΚΟ ΕΝΥΔΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ        2,50    80,217 
ΑMP LA1 απουσία γαλακτώματος        0,160      79,43 
 
1 φυγοκεντρική         0,006    79,10  
2 φυγοκεντρική         2,302    78,30 
3  φυγοκεντρική         2,200    76,80 
4 φυγοκεντρική       0,133    76,79 
5 απουσία γαλακτώματος     0,000    72,87 
6 διάσπαση αδύνατη 
7 χλωροφόρμιο       1,150    73,78 
8 χλωροφόρμιο       0,124    77,23 
9 αυτοδιάσπαση γαλακτώματος     0,009    77,59 
10 - 
11 - 
12 απουσία γαλακτώματος     0,005    78,57 
13 χλωροφόρμιο       0,007    77,48 
14 απουσία γαλακτώματος     1,705    74,42 
15 χλωροφόρμιο       0,013    77,05 
16 χλωροφόρμιο       0,015    79,22 
17 χλωροφόρμιο       0,021    76,51 
18 χλωροφόρμιο       0,236    80,18 
19 χλωροφόρμιο       2,500    70,86 
20 χλωροφόρμιο       0,121    80,10 
21 χλωροφόρμιο       0,200    80,18 
22 χλωροφόρμιο       0,363    80,20 
23 χλωροφόρμιο       0,503    77,87 
 

Στα πλαίσια της μελέτης φόρτωσης του Fe2O3 στην οργανική φάση απομονώθηκαν 

τα εξής δείγματα τεταρτοταγών αμινών που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο. 

1. Benzyl Quat DML-11 (της ARMOUR CHEMICALS/AKZO CHEMIE) 

2. Benzyl Quat DML-15 (της ARMOUR CHEMICALS/AKZO CHEMIE) 
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3. Amberlite LA-1 (της ROHM AND HAAS CHEMICAL Cο.) 

4. Aliguat 336 (της GENERAL MILLS CHEMICAL Cο.) 
 

Τα συγκριτικά αποτελέσματα συμπεριφοράς καθεμιάς από τις παραπάνω μοριακές 

ενώσεις δίδονται στον Πίνακα 5-3. 

Πίνακας 5-3.  Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων φόρτωσης 
Fe2O3 στην οργανική φάση. 

Παρασκεύασμα Τεταρτοταγούς Αμίνης       Fe2O3 g /l     Al2O3 g /l  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Αρχικό διάλυμα-ακατέργαστο  2.50  80.5 

Amberlite LA 1    0.110  79.43 

Aliguat 336     0.021  78.80 

Benzyl Quat DML-11    0.000  72.87 

Benzyl Quat DML-15    0.005  78.57 

 

Στα πλαίσια της μελέτης φόρτωσης σιδήρου και έχοντας εντοπίσει την σχετι-

κά ικανοποιητική συμπεριφορά των συγκεκριμένων τεταρτοταγών αμινών, κρίθηκε 

αναγκαίο να μελετηθεί και ο ρόλος της θέσης της ενεργούς / δραστικής ομάδας του 

αζώτου (nitrogen functional group).  Σύμφωνα με τις οδηγίες σύνθεσης των τεταρτο-

ταγών αμινών Benzyl Quat DML-11 & DML-15, χρησιμοποιήθηκαν αμίνες των ο-

ποίων οι αμινο-ομάδες ήσαν στις υψηλές θέσεις 2 και 3 ενώ άλλες στις αντίστοιχες 

χαμιλές και αυτό για λόγους σύγκρισης.  Τα συγκριτικά αποτελέσματα δίδονται στον 

Πίνακα  5-4. Οι επαναληπτικοί πειραματισμοί φόρτωσης του σιδήρου στην οργανική 

φάση έδωσαν συγκριτικά καλύτερα επίπεδα φόρτωσης με τεταρτοταγείς αμίνες που 

είχαν υψηλά ποσοστά αμινοομάδων στις θέσεις 2 και 3 παρά με εκείνες που είχαν 

χαμηλά επίπεδα.  Αναλυτικοί πίνακες που δίδουν στοιχεία της θεσιακής ισομερούς 

κατανομής των Benzyl Quat L-11 & L-15, είναι ο Πίνακας 5-5 έως Πίνακας 5-8.  Η 
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ισομερής κατανομή της τεταρτοταγούς αμίνης είναι ο παράγων δραστικότητας για τη 

φόρτωση του σιδήρου από όξυνα αργιλικά διαλύματα με τη μέθοδο εξαγωγής δια δι-

αλύτου-SX. 

Πίνακας 5-4. Συγκριτικά επαναληπτικά αποτελέσματα που δίνουν την 
% τιμή του σιδήρου στην οργανική φάση για τις περιπτώσεις χαμηλής ή υψη-
λής θέσης της αμινο-ομάδας 

 
                   Εξαγωγική ισχύς τεταρτοταγούς αμίνης 
Σύνθεση παρασκευάσματος        %Fe2O3/l        %Al3O4/l             

L 11 Benzyl Quat     0.023  76.5        
χαμηλή θέση 2 & 3 

L 11 Benzyl Quat     0.000  72.9          
υψηλή θέση 2 & 3 

L 15 Benzyl Quat     0.027  77.9           
χαμηλή θέση 2 & 3 

L 15 Benzyl Quat     0.005  78.6             
υψηλή θέση 2 & 3 

Αρχικό διάλυμα-ακατέργαστο               2.50  80.5
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Πινακας 5- 5. Κατανομή θέσης ισομερών τεταρτοταγούς άλατος του βενζυλο-
διμεθυλολουρικού οξέος, ARMEEN L 11 [υψηλή θέση 2. 3]. 

 

     Μήκος της αλυσίδας  

ΘΕΣΗ ΙΣΟ-
ΜΕΡΟΥΣ 

C11% C12 % C13 % C14% C15% 

2 36,2 33,6 37,1 33,4 33,7 

3 37,8 33,1 35,2 31,9 34,5 

4+ 26,0 16,4 12,5 16,5 13,9 

5+  16,7 15,1 9,2 10,5 

6+    8,9 7,4 

 

 

Πινακας 5- 6. Κατανομή θέσης ισομερών τεταρτοταγούς άλατος του βενζυλο-
διμεθυλολουρικού οξέος,  ARMEEN L 15 [υψηλή θέση 2. 3]. 

 

     Μήκος της αλυσίδας  

ΘΕΣΗ ΙΣΟ-
ΜΕΡΟΥΣ 

C15% C16 % C17 % C18% C19% C20% 

2 35,4 34,1 34,8 34,8 31,9 33,0 

3 36,4 36,5 35,7 35,3 37,8 37,7 

4 13,8 13,4 12,2 12,7 11,9 13,6 

5+ 14,4 16,0 17,3 17,2 18,4 25,7 
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Πινακας 5-7 . Κατανομή θέσης ισομερών τεταρτοταγούς άλατος του βενζυλο-
διμεθυλολουρικού οξέος,  ARMEEN L 11 [χαμηλή θέση 2. 3]. 

 

     Μήκος της αλυσίδας  

ΘΕΣΗ ΙΣΟ-
ΜΕΡΟΥΣ 

C11% C12 % C13 % C14% 

2 24,2 21,2 20,1 16,3 

3 27,8 30,5 29,8 27,1 

4+ 25,5 24,3 20,3 20,4 

5+ 22,5 24,0 12,9 17,6 

6+   16,9 18,6 

 

 

Πινακας 5- 8. Κατανομή θέσης ισομερών τεταρτοταγούς άλατος του βενζυλο-
διμεθυλολουρικού οξέος,  ARMEEN L 15 [χαμηλή θέση 2. 3]. 

     Μήκος της αλυσίδας  

ΘΕΣΗ ΙΣΟ-
ΜΕΡΟΥΣ 

C15% C16 % C17 % C18% C19% C20% 

2 19,6 23,3 17,2 16,4 20,9 16,5 

3 27,3 28,1 28,8 27,5 25,5 26,4 

4 22,9 15,2 15,2 14,3 12,5 13,2 

5+ 30,2 33,4 38,8 14,6 11,9 12,9 

6+    27,3 29,2 31,0 
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Πίνακας 5- 9. Αμίνες που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα φόρτωσης του 
σιδήρου στην οργανική φάση με τη μέθοδο της SX. 

1.  Cl

RN
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R

−
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⎦
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⎢
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⎢
⎢
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⎣

⎡  

Δι-αλκυλο, διμέθυλο αμωνιακό χλωρίδιο         
Dialkyl dimethyl ammonium chloride. 

2.  
( )12

2CH

3CH
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3C N CH C CH Cl
'
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− − − − −

⎡

⎣

⎢
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⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

+

−     (54.14%) 

Δι-τεταρτοταγές αμμωνιακό άλας του τολουολο-στεαρικού οξέος 

3. Tolyl stearyl Duoguad         (41.8%) 

4. Quaternary anisylstearyl amine                                                                       
τεταρτοταγής αμίνη του ανισυλο-στεαρικού οξέoς     (41.1%)
  

5. Benzyl Quat DML-11(dimethyllaurate-11)      (45,7%) 
 τεταρτοταγές άλας του βενζυλο-διμεθυλολουρικού οξέος 
 Βenzyl Ammonium Chloride 
 N,N-dimethyl-N-(C11-C14 secondary-alkyl) 
 N,N διμεθυλο (C11-C14 δευτεροταγές αλκυλο-βενζυλο-αμμωνιακό χλωρίδιο) 

6. ( ) NOOHCH2CH2N
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7.       
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−             (75%)  

8. Ιδιο με #7, με τη διαφορά ότι R=Emersol 3131     (75%)  

9. Dialkyl Ethoxylated (7μόρια) Benzyl Ammonium Chloride   
 Διάλκυλο-αιθοξυλιομένο βενζυλο-αμμωνιακό χλωρίδιο 

10. Μethylbis (2-hydroxyethyl) octadecylammonium chloride  (70%) 
 Διμέθυλο (2-υδροξυαίθυλο) οκταδεκυλαμμωνιακό χλωρίδιο 

 γεν. μορφής 
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ClCHNR 3
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  όπου:  R=C12 έως C18  &   X+y=2 ή 15  

11. Trimethyldodecyl Ammomium Bromide     
  Τριμεθυλοδωδέκυλο Αμμωνιακό Βρωμίδιο  

12. Benzyl Quaternary Ammonium Salt DML-15    (73%) 
 Τεταρτοταγές Βενζυλο-Αμμωνιακό άλας 

13. Arguad L-16        (50%) 

14. Arguad L-11        (33%) 
15. Trimethylsoya Ammonium Chloride     (50%) 
 Τριμεθυλοσόγια-Αμμωνιακό Χλωρίδιο 
 
16. 1:1 Mixture of Trimethyltallow Ammonium Chloride &  
 Dimethyl-dicoco Ammonium Chloride 
 1:1 Μήγμα Τριμεθυλολιπαρο Αμμωνιακό Χλωρίδιο & 
 Διμεθυλο-δικόκο Αμμωνιακό Χλωρίδιο 

17. Trimethyl Di-soya Ammonium Chloride    (75%) 
 Τριμεθυλο δι-σόγια Αμμωνιακό Χλωρίδιο 

18. Methylabis (2-hydroxyethyl)Coco Ammonium Chloride   (75%) 
 Διμεθυλο (2-υδροξυαίθυλο) Κόκο Αμμωνιακό Χλωρίδιο 

19. Methylpolyoxyethylene (15) Coco Ammonium Chloride   
 Μεθυλο-πολυοξυαιθυλένιο (15) Κόκο Αμμωνιακό Χλωρίδιο 

20. Propoguad C-12 

21. Methylbis (2-hydroxyethyl) Oleyl Ammonium Chloride 

 Διμέθυλο (2-υδροξυαίθυλο) Ολεϊκό Αμμωνιακό Χλωρίδιο 

22. Methylpolyoxyethylene (15) Oleyl Ammonium Chloride   
 Μεθυλοπολυοξυαιθυλένιο (15) Ολεϊκό Αμμωνιακό χλωρίδιο 

23. Methylpolyoxyethylene (15) Octadecyl Ammonium Chloride   
 Μεθυλοπολυοξυαιθυλένιο (15) Οκταδέκυλο Αμμωνιακό Χλωρίδιο  
  

Τυπική μοριακή συνδεσμολογία της αμίνης ARMEEN L-10. 

 

 

 

 
    H  H H H H H H H H H  
 H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-H 
     H  H H H H H H H     H 
             N 
        H       H 
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Κεφάλαιο 6ο  
 

 

6.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
 
 1. Η ευρύτατη κατανάλωση του στρατηγικού μετάλλου του αλουμινίου σε πα-

γκόσμιο επίπεδο, η οποία  πλησιάζει τα τριάντα εκατομμύρια τόνους σε ετήσια βάση, 

οι προοπτικές της ραγδαίας αύξησης της χρήσης του στον 21ο αιώνα, η συνεχιζόμενη 

αναζήτηση εντοπίων ορυκτών πρώτων υλών, το απρόβλεπτο του διεθνούς οικονομι-

κο-κοινωνικο-πολιτικού σκηνικού, οδηγούν στη θεώρηση εξεύρεσης εναλλακτικών 

πρώτων υλών και τεχνολογιών εξαγωγής για μέταλλα ευρείας χρήσης. Το ενδιαφέρον 

της έρευνας, σε διεθνές επίπεδο, εστράφη κυρίως προς την κατεύθυνση της αξιοποίη-

σης αργιλούχων πρώτων υλών και η τεχνολογική προσέγγιση εξαγωγής του αλουμι-

νίου με τη χρήση όξινων μεθόδων.   

2. Το παρόν ερευνητικό έργο αφορά στη μελέτη εξαγωγής μεταλλουργικής α-

λουμίνας, κατάλληλης για την ηλεκτρολυτική διαδικασία, από καολίνες της νήσου 

Μήλου. Στις περιοχές Ραλάκι και Κοντάρο εντοπίζονται κοιτάσματα καολίνη με τους 

ακόλουθους χαρακτήρες: 

 α) Συνδέονται με πρωτολίθους, που αφορούν σε ηφαιστειακά πετρώματα , η-

λικίας ανωτέρου Πλειόκαινου (κυρίως ρυοδακίτες, δακίτες – όξινοι ανδεσίτες και 

τοφφίτες), τα οποία εξαλλοιώθηκαν με την δραστηριότητα όξινων υδροθερμικών δια-

λυμάτων. Πρόκειται για προσβολή κυρίως Κ-αστρίων και πλαγιοκλάστων και τον in-

situ σχηματισμό των καολινών. 

β) Οι εμφανίσεις καολινών, και των δύο περιοχών, αφορούν σε πρωτογενή 

κοιτάσματα, δηλαδή δεν αποτελούν προϊόντα δευτερογενούς απόθεσης, αλλά σχημα-

τίστηκαν στη θέση όπου σήμερα βρίσκονται. 
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 γ)  Η επιτόπια  φύση του σχηματισμού τους αιτιολογεί τη διάσπαρτη φύση  

τους και την εγγύτητά τους κοντά ή μέσα στο μητρικό πέτρωμα. 

 δ)  Ως επί το πλείστον οι καολίνες των περιοχών αυτών περιέχουν καολινίτη -

σχετικά υψηλού βαθμού κρυστάλλωσης – ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις συνυ-

πάρχει με μικρές ποσότητες αλουνιτών (αλουνίτη και νατροαλουνίτη) σε ποσοστό 1% 

έως 5% και με ελεύθερο χαλαζία  (κυρίως με χαλαζία και λίγες φορές και με χριστο-

βαλίτη). 

 ε)  Ο μέσος όρος υγρασίας των καολινών της περιοχής Ραλάκι, για μεν τους 

πυριτιωμένους – με ποσοστό SiO2 > 65% - είναι 10%, για δε τους μη-πυριτιωμένους 

είναι έως 15%. Το  ποσοστό υγρασίας των καολινών της περιοχής Κοντάρο είναι, κα-

τά μέσον όρο στο 20%. Η ποσοστιαία παρουσία των αλουνιτών είναι μεγαλύτερη 

στην περίπτωση των καολινών της περιοχής Κοντάρο.  

 στ)  Τους καολίνες και των δύο περιοχών χαρακτηρίζουν σχετικά  μικρές συ-

γκεντρώσεις οξειδίων του σιδήρου και τιτανίου, σε ποσοστά < 0,2% και <0,6% αντι-

στοίχως. Το ποσοστό των Na2O & K2O είναι 0,9% και 0,08% περίπου αντιστοίχως. 

 ζ)  Τα ποσοστά του περιεχόμενου Al2O3 είναι και για τις δύο περιοχές περίπου 

τα ίδια, 32% έως 36%, με κάποιαν ελαφρά υπεροχή του καολίνη της περιοχής Κο-

ντάρο κατά 1-2 ποσοστιαίες μονάδες.  

 

3.  Για τα πειράματα διαλυτοποίησης - της περιεχόμενης στους καολίνες των 

παραπάνω περιοχών αλουμίνας - χρησιμοποιήθηκε το προϊόν που προέκυψε από την 

ισομερή ανάμειξη των δειγμάτων RS-105, KS-104, KS-105 και KS-106. Τα δείγματα 

αυτά κρίθηκαν κατάλληλα, για την παρούσα μελέτη, με κύριο κριτήριο την ορυκτο-

λογική τους σύσταση. Συγκεκριμένα, αποφεύχθηκαν τα δείγματα που είχαν υψηλό 

ποσοστό οξειδίου του πυριτίου και αλουνίτη.   
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 4.   Η χημική σύνθεση του προϊόντος αυτού ήταν: Al2O3 33,32%, SiO2 44,49%, 

TiO2 0,453%, Fe2O3 0,062%, MnO 0,001%, MgO 0,211%, CaO 0,075%, Na2O 

0,907%, K2O 0,08%, P2O5  0,148% και LOI 19,85%. Στο προϊόν αυτό εκτελέστηκαν 

τα πειράματα διαλυτοποίησης, της αλουμίνας που περιείχαν, με  τα HCl, HNO3 και 

H2SO4 οξέα.   

 

5.    Ως μέση θερμοκρασία ξήρανσης των δειγμάτων επιλέγησαν οι 730ο C και για 

διάστημα δύο ωρών. Η θερμοκρασία αυτή, με βάση τα δεδομένα των γραφημάτων 

της διαφορικής θερμοανάλυσης και DTG-TG2, εγγυάται την απομάκρυνση του συνό-

λου του περιεχόμενου στον καολίνη ύδατος ως και την σχεδόν πλήρη αφυδροξιλίωσή 

του. Το προϊόν που προκύπτει, το οποίο στην περίπτωση αυτή είναι κυρίως μετακαο-

λινίτης, προσβάλλεται με τα HCl, HNO3 και H2SO4 οξέα, σε αντιδραστήρα διαλείπο-

ντος έργου και σε διαφορετικές συγκεντρώσεις οξέος, χρονικά διαστήματα  και θερ-

μοκρασίες προσβολής. Τα αποτελέσματα καταγράφονται προσεκτικά και αναλύονται, 

ως ακολούθως: 

 α) Η διαλυτοποίηση / εκχύλιση της περιεχόμενης στους μετακαολινίτες αλου-

μίνας των περιοχών Ραλάκι και Κοντάρο της Μήλου με το HCl, H2SO4 και HNO3  

περιγράφεται μαθηματικά από εξίσωση ταχύτητας πυρήνωσης, γενικής μορφής: ln 1 / 

1 - x  =  k tm όπου το m κυμαίνεται από 1.071 έως 1.57 και αποτελεί συνάρτηση των 

πειραματικών συνθηκών. 

 β)  Ο παράγοντας ελέγχου ταχύτητας της αντίδρασης για τις περιπτώσεις προ-

σβολής του καολίνη με HCl και HNO3  φαίνεται είναι η διάχυση του ένυδρου ιόντος 

Al+3 ή του συμπλέγματος του αργιλίου, από το αντιδρών επιφανειακό διαμέτοπο.  
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 γ)  Ο παράγοντας ελέγχου ταχύτητας της αντίδρασης για την περίπτωση προ-

σβολής του καολίνη με H2SO4 είναι η διάχυση του ιόντος του υδρογόνου προς την 

αντιδρώσα  επιφάνεια. 

 δ)  Η ταχύτητα διαλυτοποίησης του αργιλίου είναι μεγαλύτερη με τη χρήση 

του HCl οξέος, βραδύτερη με H2SO4 και ακόμη βραδύτερη με HNO3.  

 ε)  Αύξηση της συγκέντρωσης του οξέος ελάχιστα συμβάλλει στην διαλυτο-

ποίηση / εκχύλιση του αργιλίου, στους 95οC, και στις χαμηλότερες θερμοκρασίες μά-

λιστα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό της εκχύλισης του αργιλίου στο διάλυμα. 

 στ) Η διαλυτοποίηση του τιτανίου είναι σχεδόν αμελητέα και αντιστοιχεί στο 

<10% εκείνης που περιέχεται στο φρυγμένο καολίνη. 

 

6.  Η απομάκρυνση του περιεχομένου στο διάλυμα  HCl σιδήρου, με τη μέθοδο 

οργανικού διαλύτη / SX, εξετάσθηκε με διάφορες αμίνες. Οι παρακάτω οργανικοί 

διαλύτες: 

 α) κοκο αμμωνιακό χλωρίδιο μεθυλο-πολυοξυαιθυλένιου   
  (αφαίρεσε το 100% του σιδήρου) 

 

β) δι-τεταρτοταγές αμμωνιακό άλας του τολουολο-στεαρικού οξέος  
(αφαίρεσε το 92.08% του σιδήρου) 

 

γ) tolyl  stearyl Duoquad  
(αφαίρεσε το 88.0% του σιδήρου), και 

 

δ) Arquad L-11  
(αφαίρεσε το 68.2% του σιδήρου). 

 

έδωσαν θετικά αποτελέσματα με ποσοστό 100% έως 68.2% στην απομάκρυνση του 

περιεχόμενου στο διάλυμα σιδήρου. 

 

7. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα καταρτίστηκε το παρακάτω  μεταλ-

λουργικό διάγραμμα ροής (Σχήμα 6-1),  το οποίο και προτείνεται για την εξαγωγή 

μεταλλουργικής αλουμίνας από τους καολίνες των περιοχών Ραλάκι και Κοντάρο της 

νήσου Μήλου. Περιλαμβάνει τα βασικά στάδια επεξεργασίας του καολίνη, δηλ. την 
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θραύση και λειοτρίβηση,  την ξήρανση στους 700ο C,  την εκχύλιση (διαλυτοποίηση 

της περιεχόμενης αλουμίνας) με HCl οξύ, την διήθηση, διαύγαση και την αφαίρεση 

του περιεχόμενου στο διάλυμα Fe με την SX (χρήση τεταρτοταγών αμμωνιακών αλά-

των σε κηροζίνη & αλκοόλη), ιζηματοποίηση και κρυστάλλωση, αποσύνθεση και 

φρύξη για την παραγωγή της Al2O3.  

 Το ζήτημα το οποίο ετέθη στο Κεφ. 4.1 και το οποίο αφορούσε στον χαρα-

κτηρισμό κάποιων δειγμάτων ως πολύ πυριτιωμένα και τον αποκλεισμό τους από τη 

διεργασία εκχύλισης, θα μπορούσαν να λεχθούν τα ακόλουθα. Στην μεταλλευτική 

πράξη, κατά την εξόρυξη δηλ. και μεταφορά του κοιτάσματος του καολίνη από το 

μεταλλείο στο κύκλωμα θραύσης και την παραπέρα μεταλλουργική επεξεργασία του, 

θα μπορούσε κανείς να ασκεί γεωχημικό έλεγχο (monitoring) ο οποίος θα λειτουρ-

γούσε ως  σύστημα ελέγχου του κοιτασματικού φορτίου το οποίο θα προωθείτο  στο 

υδρομεταλλουργικό κύκλωμα. Κάτι τέτοιο θα απέκλειε το συγκεκριμένο σημείο του 

κοιτάσματος από την εξόρυξη και θα καθοδηγούσε τους χειριστές των μονάδων εκ-

σκαφής στις κατάλληλες θέσης. Η φύση της παραπάνω διαδικασίας επιφορτίζει χρο-

νικά την εκμετάλλευση σε σημείο που είναι δυνατόν να την καταστήσει έως και μη-

οικονομική, από τη στιγμή που τα κοιτάσματα του καολίνη των περιοχών που μελε-

τήθηκαν είναι της in situ μορφής που οι Fytikas (1997) και  Mavronichi (1990) περι-

γράφουν – και ο συγγράφων επιβεβαιώνει με βάση τις επιτόπιες γεωλογικές παρατη-

ρήσεις κατά την διαδικασία κοπής των προς εκχύλιση δειγμάτων, στα μεταλλεία Ρα-

λάκι και Κοντάρο. 

 Η προτεινόμενη διαδικασία, για την επίλυση του ζητήματος, αφορά στην 

πρόσθεση μονάδας εμπλουτισμού του κοιτάσματος του καολίνη με τη μέθοδο της ε-

πίπλευσης. Για την περίπτωση αυτή, αμέσως μετά το στάδιο της λειοτρίβησης, ο 

πολφός της εξόδου του μύλου  υποβάλλεται σε διαδικασία αντιστρόφου επίπλευσης. 
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Το SiO2 επιπλέει, σε περιβάλλον pH από 3 έως 12,5 με χρήση αμινών. Από οικονομι-

κής απόψεως, το pH της χαμηλότερης κατανάλωσης  κατιονικού συλλέκτη επίπλευ-

σης είναι από 7-9. Η απαιτούμενη ποσότητα αμίνης είναι της τάξης του 0,1 έως 0,3 

mg / l (Manser 1997). Οι Hu et al. (2004) έδειξαν ότι, σε βασικά περιβάλλοντα, ο κα-

ολινίτης δεν ανταποκρίνεται στην επίπλευση με κατιονικούς συλλέκτες. Πέραν αυ-

τού, τα επίπεδα (0 0 1) προσροφούν κατιονικά μακρομόρια που φέρουν ισχυρές ηλε-

κτροαρνητικές ομάδες  όπως –Ο-, -Ν- και –F- οι οποίες κροκιδώνουν (flocculate), 

ιδιαιτέρως τα λεπτομερή στελέχη του. Στη συνάφεια αυτή, είναι γνωστή η δράση 

καυστικοποιημένου αμύλου αραβοσίτου ως καταβυθιστικού αντιδραστηρίου καθώς 

επίσης και των πολυ (βινυλιο αλκοόλης) και καρβοξυ-μεθυλο κυτταρίνης (Jamstrom 

1995). Με τη χρήση, ως εκ τούτου, καταβυθιστικών αντιδραστηρίων και κατιονικών 

συλλεκτών σε περιβάλλον ουδέτερου pH, είναι δυνατή η απομάκρυνση του SiO2 και 

μάλιστα με σχετικά χαμηλό κόστος. Φυσικά η επίπλευση του χαλαζία δεν αποτελεί 

την μοναδική επιλογή, ιδιαιτέρως δε εάν το ποσοστό του χαλαζία ο οποίος είναι πα-

ρών στην τροφοδοσία είναι υψηλό είναι δυνατόν να επιτευχθεί επίπλευση του καολι-

νίτη (Mathur 2002)  με κατιονικούς συλλέκτες και όχι μόνον. Οι Maslennikova et al. 

(2002) έδειξαν ότι επιτυχής εμπλουτισμός είναι δυνατόν να επιτευχθεί και με μηχανι-

κά μέσα, χωρίς τη χρήση αντιδραστηρίων και συλλεκτών.   

 

8.  Οι προτάσεις για παραπέρα έρευνα είναι οι ακόλουθες: 

  Μελέτη της φύσης των αδιάλυτων στείρων στελεχών και διερεύνηση της  

απομόνωσης του οξειδίου του πυριτίου – με εμπλουτισμό μέσω της επίπλευσης - για 

την παρασκευή γυαλιού ή άλλων συναφών προϊόντων.   

  Διερεύνηση του παράγοντα μεγέθους των κόκκων στο στάδιο τροφοδοσίας 

για τη διαλυτοποίηση, σε ένα μελλοντικό ερευνητικό πρόγραμμα. 
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  Διερεύνηση της ρύθμισης των ποσοστών σύστασης [τεταρτοταγής αμίνη, κηρο-

σύνη, αλκοόλη] του οργανικού διαλύτη για την SX, για την μεγιστοποίηση της εξαγωγι-

κής ισχύος του με λιγότερο κόστος. 

  Εκτέλεση δοκιμών εξαγωγής αλουμίνας σε εμπλουτισμένα δείγματα καολί-

νη με την εφαρμογή ειδικών μεθόδων απομάκρυνσης των πυριτικών στείρων στελε-

χών του. Για την περίπτωση πυριτιομένων περιοχών του κοιτάσματος, πριν το κύ-

κλωμα της αφυδροξιλίωσης το προϊόν του μύλου της λειοτρίβησης   (-200 Mesh) εί-

ναι δυνατόν να υποβληθεί σε επεξεργασία με καταβυθιστικό αντιδραστήριο (όπως 

καυστικοποιημένο άμυλο – πχ depramin της Akzo/Nobel) σε pH 8-10, για την επιλε-

κτική καταβύθιση του καολινίτη [ισοηλεκτρικό σημείο – pzc  pH 3.4]. Στη συνέχεια, 

η αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια του χαλαζία [ισοηλεκτρικό σημείο – pzc pH 1.8] 

προσελκύει την αμίνη, καθίσταται υδροφοβική και ο χαλαζίας απομακρύνεται μηχα-

νικά από τους κάδους επίπλευσης (κατιονική επίπλευση με τη χρήση αμινών – pri-

mary beta-amine & beta-diamine – αντίστροφη επίπλευση επειδή απομακρύνεται το 

στείρο στέλεχος). Τουλάχιστον δύο σημεία «αδυναμίας» της παραπάνω πρότασης 

αφορούν: 1. Στο ρόλο που διαδραματίζουν τα λεπτομερή τεμαχίδια [η ιλύς] στην δια-

δικασία της επίπλευσης. Αν χρειαστεί να συμπεριλάβουμε στο κύκλωμα της επίπλευ-

σης και τη διαδικασία της απίλυσης (απομάκρυνσης των λεπτομερών στελεχών – 

fines) αυτό μάλλον θα γίνει μέσω επιλεκτικής κροκίδωσης προκειμένου η απίλυση να 

είναι επιτυχής (selective flocculation / desliming). 2. Στις επιπτώσεις που θα έχει η 

διαδικασία της επίπλευσης (pH 10) στο στάδιο της προσβολής του καολινίτη με οξέα 

(κατανάλωση οξέος). 

  Εκτέλεση δοκιμών εξαγωγής αλουμίνας σε εμπλουτισμένα δείγματα καολί-

νη με την εφαρμογή ειδικών μεθόδων απομάκρυνσης των αλουνιτών που περιέχει ο 

καολίνης και η διερεύνηση των επιπτώσεων της παρουσίας τους στην όλη διαδικασία. 
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Σχήμα 6-1. Προτεινόμενο σχέδιο μεταλλουργικό διάγραμμα ροής για την εξαγωγή 
αλουμίνας από καολίνες της Μήλου με HCl οξύ και απομάκρυνση του Fe με  τεταρ-
τοταγείς αμίνες. 
 
 

ΟΡΥΚΤΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ – ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ  
 
 

ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ (-200mesh) 
   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ΕΚΧΥΛΙΣΗ  

HCl ΟΞΥ  

ΔΙΗΘΗΣΗ 

Διαύγαση 

SX - Απομάκρυνση Fe 

Έκπλυση με νερό των στείρων 
στερεών 

Ιλύς, απόβλητα 

Εξάτμιση 
Ιζηματοποίηση 
Κρυστάλλωση  

Σίδηρος 

Ανάκτηση Οξέος 

Φυγοκέντριση  

Θερμική Αποσύνθεση 

Τελικό στάδιο Φρύξης 

Τελικό 
Προϊόν 
Al2O3 

Ατμοί HCl οξέος 

Ατμοί HCl οξέος

Αναπλήρωση  
HCl οξέος 

Ατμοί HCl οξέος 

Μεταλλοφόρο  Διάλυμα 

Μητρικό Διάλυμα 

ΞΗΡΑΝΣΗ  στους  7000 C 
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