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Περίληψη Έργου και Βασικές Πληροφορίες
Το έργο LIFEPOSITIVEMgOFGD περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία μιας
καινοτόμου αντιρρυπαντικής διεργασίας για την επεξεργασία βιομηχανικών αέριων ρύπων με στόχο την
μείωση των εκπομπών των οξειδίων του θείου. Η διαδικασία στοχεύει σε θετικό καθαρό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα: σε μια οικονομικά και ενεργειακά βιώσιμη προσέγγιση που εξοικονομεί υδάτινους πόρους
και παράγει παραπροϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες
αποθείωσης. Η πιλοτική εγκατάσταση βρίσκεται στο Μεταλλείο Γερακινής στη Χαλκιδική, στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Τίτλος έργου:
Κωδικός έργου:
Ακρωνύμιο έργου:
Διάρκεια έργου:
Συνολικός προϋπολογισμός:
Επιλέξιμος προϋπολογισμός:
Χρηματοδότηση EU/LIFE:
Δικαιούχοι:
Τοποθεσία:
Ιστοσελίδα:

Νέα τεχνολογία αποθείωσης για τη μείωση SOx με θετικό καθαρό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα βασισμένη σε αντιδραστήρια MgO
LIFE15 ENV/GR/000338
LIFEPOSITIVEMgOFGD
1/7/2016 – 31/12/2019
2,333,817 €
1,882,818 €
1,129,690 €
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Χαλκιδική, Μεταλλείο Γερακινής
www.betterlife-withmgo.eu

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ είναι μια ιδιωτική εξορυκτική και βιομηχανική εταιρεία που ιδρύθηκε
το 1959. Η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται Καυστική Μαγνησία, Δίπυρο Μαγνησία, Μαγνησίτη και Βασικά
Μονολιθικά Πυρίμαχα. Η εταιρεία κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών και εξαγωγέων μαγνησίας
παγκοσμίως σε ένα ευρύ φάσμα ποιοτήτων και εφαρμογών.
www.grecianmagnesite.com
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Τα Επιτεύγματα του Έργου
Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μία πιλοτική μονάδα ξηρής αποθείωσης μεγάλης κλίμακας. Είναι
καινοτόμος γιατί σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση του οξειδίου του μαγνησίου ως ροφητικό μέσου ξηρής
αποθείωσης. Η μονάδα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ελεγχόμενη κεντρικά από μία αίθουσα
ελέγχου. Επεξεργάζεται τα καυσαέρια που εκλύονται από έναν από τους τρεις περιστροφικούς
κλιβάνους στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ στη Γερακινή Χαλκιδικής.
Μετά την κατασκευή ακολούθησε μία μακρά περίοδος δοκιμών βελτιστοποίησης, υπό διαφορετικές
συνθήκες λειτουργίας, υπό διαφορετικά μίγματα καυσίμων, ακόμα και διαφορετικά ροφητικά μέσα. Το
οξείδιο του μαγνησίου που απαιτείται για τη λειτουργία της μονάδας παράγεται στο ίδιο το μεταλλείο
με την εκμετάλλευση παλαιών σωρών μεταλλευτικών αποβλήτων αντί της χρήσης «φρέσκου»
εξορυχθέντος ανθρακικού μαγνησίου, ενός εξαντλούμενου ορυκτού πόρου.

Το παραπροϊόν της μονάδας είναι χρήσιμο σε μία σειρά από πιθανές εφαρμογές όπως τα
μαγνησιακά τσιμέντα ή τα λιπάσματα. Η εταιρεία πραγματοποίησε εκτενείς δοκιμές για να το
χαρακτηρίσει και να προσδιορίσει τις ιδιότητες του και ετοίμασε σχετικές εκθέσεις για την εφαρμογή
του σε τσιμέντα και λιπάσματα. Οι προσπάθειες ευοδώθηκαν καθώς το παραπροϊόν έλαβε αρχική
έγκριση από έναν μεγάλο ευρωπαίο κατασκευαστή μαγνησιακών πάνελ.
Κατά τη διάρκεια του έργου, έγιναν εντατικές προσπάθειες διάχυσης σε ημερίδες κοινού γενικού
ενδιαφέροντος, σε ειδικές ημερίδες Αναπαραγωγής και Μεταφοράς της τεχνολογίας, σε άρθρα στον
τύπο και σε παρουσιάσεις σε συνέδρια.
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Το έργο σε αριθμούς

• Η πιλοτική μονάδα επεξεργάζεται 84.000 m3 καυσαέρια την ώρα
• Οι εκπομπές SOx μειώνονται κατά 51%, επιτυγχάνοντας λιγότερα από
1.500 mg SO2 ανά m3, που αντιστοιχεί στο όριο εκπομπών που θέτει η BΔT.
• Δεσμεύει ετησίως 520 τόνους SO2 που ειδάλλως θα εκπέμπονταν στην
ατμόσφαιρα.
• Το 80% του χρησιμοποιούμενου ροφητικού MgO προέρχεται από την
αξιοποίηση παλαιών σωρών. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται πάνω από
20.000 τόνοι απόβλητα σε ετήσια βάση.
• Η πιλοτική μονάδα χρησιμοποιεί 96 % λιγότερο νερό και 24% λιγότερη
ενέργεια σε σχέση με μία αντίστοιχη μονάδα υγρής αποθείωσης
καυσαερίων.
• Η πιλοτική μονάδα παράγει πάνω από 12.000 τόνους παραπροϊόντα σε
ετήσια βάση. Το υφιστάμενο ποσοστό αξιοποίησης τους ανέρχεται στο 15%
και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 90% στην μετά LIFE περίοδο.

4

LIFEPOSITIVEMgOFGD

Πλάνο After LIFE

Το Πλάνο Ενεργειών After LIFE
To πλάνο συνίσταται στις εξής ενέργειες:
1. Συνέχιση της λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας
2. Αύξηση του βαθμού αξιοποίησης του παραπροϊόντος
3. Περαιτέρω βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της απόδοσης
4. Αναπαραγωγή της τεχνολογίας στο ίδιο μεταλλείο
5. Συνέχιση δράσεων διάχυσης
6. Ποσοτικοποιημένη παρακολούθηση της επίδρασης του έργου
7. Αναθεώρηση του BREF Τσιμέντου, Ασβέστη και Μαγνησίας (CLM)

1. Λειτουργία της πιλοτικής μονάδας
Η μονάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά το τέλος του έργου με ιδία μέσα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ για τουλάχιστον τρία χρόνια επειδή ο ρόλος της στην αποθείωση των καυσαερίων ενός από
τους περιστροφικούς κλιβάνους του μεταλλείου είναι προτεραιότητα για την εταιρεία προκειμένου να
μειώσει τις εκπομπές SOx και να βελτιώσει περαιτέρω την περιβαλλοντική της επίδοση. Επιπρόσθετα, η
ΕΛ.Λ. στοχεύει στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εγκατάστασης και να διατηρήσει τη λειτουργία
της επ’ αόριστον. Για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται σχέδια για να αυξήσει το βαθμό αξιοποίησης του
παραπροϊόντος προκειμένου να μειώσει το καθαρό λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης. Σύμφωνα με
την τεχνικοοικονομική μελέτη που έχει εκπονηθεί, εκτιμάται ότι η αξιοποίηση του 90% του
παραπροϊόντος θα καλύψει το 84% του λειτουργικού κόστους της μονάδας.

2. Αύξηση του βαθμού αξιοποίησης του παραπροϊόντος
Στο τέλος του έργου, το 15% του παραπροϊόντος αξιοποιείται αναμιγνύοντας το με ένα τρέχον εμπορικό
προϊόν της ΕΛ.Λ. για εφαρμογές μαγνησιακών τσιμέντων. Ο στόχος είναι μέσα σε 3 χρόνια να αυξηθεί
αυτό το ποσοστό στο 90%. Αυτό θα επιτευχθεί με το συνδυασμό των παρακάτω προσπαθειών:
• Αύξηση του βαθμού ανάμιξης με το τρέχον εμπορικό προϊόν: 18%
• Ανάμιξη του παραπροϊόντος με τις σκόνες φίλτρων των κλιβάνων. Αυτοί πελλετοποιούνται και
ανακυκλώνονται πίσω στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή εμπορικών προϊόντων
χαμηλής ποιότητας (π.χ. πυρίμαχες εφαρμογές): 23%
• Οριστικοποίηση της συμφωνίας για την πώληση του παραπροϊόντος για παραγωγή πάνελ: 26%
• Πώληση σε άλλους παραγωγούς πάνελ ή άλλες εφαρμογές (π.χ. ως α΄ ύλη για την παραγωγή
λιπασμάτων): 23%
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Οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιηθούν από την ΕΛ.Λ. με ιδία μέσα σε προσωπικό (παραγωγή,
πωλήσεις και marketing) και παραγωγικό εξοπλισμό.

3. Περαιτέρω βελτιστοποίηση
Θα γίνουν προσπάθειες για να εξεταστούν τρόποι για να αυξηθεί περαιτέρω η απόδοση αποθείωσης της
μονάδας. Αυτές θα επικεντρωθούν στην αύξηση της αποδοτικότητας του ροφητικού MgO με:
• Προσθήκη συνεργιστικών προσθέτων (π.χ. ουσιών που προάγουν την καταλυτική οξείδωση)
• Ανάμιξη με άλλες αλκαλικές ουσίες
Η όποια βελτίωση της απόδοσης θα μειώσει την κατανάλωση του ροφητικού και την παραγωγή
παραπροϊόντος μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη. Η ΕΛ.Λ. θα εξετάσει επίσης και τη δυνατότητα
υποβολής ερευνητικής πρότασης για χρηματοδότηση εθνική ή ευρωπαϊκή στα επόμενα δύο χρόνια σε
συνεργασία με ακαδημαϊκούς εταίρους.
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4. Αναπαραγωγή
Θα γίνουν προσπάθειες αναπαραγωγής της τεχνολογίας σε έναν ακόμη κλίβανο στις ίδιες εγκαταστάσεις
τα επόμενα δύο χρόνια, με ιδία μέσα και τραπεζικό δανεισμό. Οι ομοιότητες ανάμεσα στους κλιβάνους
της εγκατάστασης καθιστούν δυνατή την αναπαραγωγή με μικρές μόνο τροποποιήσεις.

5. Δραστηριότητες διάχυσης
Η επαφή με το στοχευόμενο κοινό του έργου θα διατηρηθεί. Αυτό περιλαμβάνει το γραφείο IPPC, το
ΥΠΕΚΑ καθώς και άλλους σημαντικούς ενδιαφερόμενους που ταυτοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του
έργου. Τα κύρια εργαλεία διάχυσης για μία περίοδο τριών ετών θα είναι:

Διανομή του Φυλλαδίου Layman’s Report. Αυτό θα είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και θα διαχυθεί στο στοχευόμενο κοινό.

Ιστοσελίδα. Αυτή θα παραμείνει ενεργή και θα ανανεώνεται σε συχνή βάση. Θα χρησιμοποιηθεί ως
βασικό εργαλείο διάχυσης και θα περιέχει όλη τη σχετική πληροφόρηση όπως αποτελέσματα,
παραδοτέα, νέα, βίντεο, το φυλλάδιο Layman’s Report καθώς και το τρέχον πλάνο. Οι σχετικοί δείκτες
είναι οι ακόλουθοι:

Αρ. μοναδικών επισκεπτών
Αρ. επισκέψεων
Αρ. downloads

Τρέχουσα τιμή,
τέλος 2019
1.925
7.508
4.564

Τιμή στο
τέλος 2022
4.000
10.000
10.000

Το βίντεο του έργου. Το βίντεο που έχει παραχθεί θα διαχυθεί στον τύπο, στους ενδιαφερόμενους
και τους πελάτες της ΕΛ.Λ.

Πινακίδες. Οι εγκατεστημένες πινακίδες θα παραμείνουν και θα συντηρούνται καθ’όλη τη διάρκεια
της After LIFE περιόδου.

Ξεναγήσεις στη μονάδα. Αυτές θα συνεχιστούν και θα διατίθενται για τους ενδιαφερόμενους,
περιλαμβανομένων φοιτητών από τοπικά πανεπιστημιακά τμήματα.

Ελληνική Ομάδα Κρούσης LIFE. Η συνεργασία θα συνεχιστεί με συμμετοχή στις εκδηλώσεις της
ομάδας καθώς και στην ανακήρυξη του LIFEPOSITIVEMgOFGD ως το έργο του μήνα μέσα στο 2020.

Κλαδικές Εκδηλώσεις. Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν στο Magforum – Magnesium
Minerals and Markets Forum 2020 (27-29 Μαΐου, Άμσερνταμ) ή στο Magforum του 2021 (άνοιξη,
άγνωστο μέρος διεξαγωγής).
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Συνέδρια. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ θα επιδιώξει τη συμμετοχή σε συνέδρια και θα καλύψει τα
σχετικά έξοδα. Μια επιλογή από κατάλληλα συνέδρια για υποβολή περιλήψεων είναι:
• International Conference on Air Quality – Science and Application, 12th International Conference
on Air Quality, 2020, 9-12 Μαρτίου 2020, Θεσσαλονίκη.
• Air Pollution 2020, 28th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of
Air Pollution, 8–10 Ιουνίου 2020, Σεβίλλη, Ισπανία
• ICEEA 2020, 11th International Conference on Environmental Engineering and Applications, 28-30
Ιουνίου 2020, Βουδαπέστη, Ουγγαρία.
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6. Παρακολούθηση
Η ΕΛ.Λ. θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να μετρά τον αντίκτυπο του έργου και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του, μέσω των καθορισμένων δεικτών απόδοσης.

7. Αναθεώρηση CLM-BREF
Το πιο σημαντικό έργο της περιόδου After-LIFE είναι να λάβει υπόψη του το γραφείο IPPC την
προτεινόμενη τεχνολογία ως βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική (ΒΔΤ) στην επόμενη αναθεώρηση του
εγγράφου αναφοράς για το Τσιμέντο, Ασβέστη και Μαγνησία (CLM BREF) που αναμένεται να αρχίσει τον
Απρίλιο του 2021. Η ΕΛ.Λ. σκοπεύει να εξασφαλίσει συμμετοχή στην Τεχνική Ομάδα Εργασίας (TWG)
που θα αναλάβει την αναθεώρηση, ως μέλος του ΣΜΕ της Euromines, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου των
Εξορυκτικών Βιομηχανιών και με τον τρόπο αυτόν να διαμορφώσει της συνθήκες για την υιοθέτηση της
τεχνολογίας. Σύμφωνα με σχετικά συντηρητικές εκτιμήσεις, η διαδικασία αυτή αναμένεται να
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2022. Το έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ έχει ήδη συνταχθεί και θα υποβληθεί στο
σώμα του TWG μόλις αυτό διαμορφωθεί.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
http://www.betterlife-withmgo.eu/el/epikoinonia
info@grecianmagnesite.com
+30 210 7240446 (Γραφεία Αθηνών)
+30 23710 51251 (Μεταλλείο Γερακινής)

Με τη συγχρηματοδότηση
του προγράμματος LIFE
της ΕΕ

