“Νέα τεχνολογία αποθείωσης για τη μείωση των SOx με θετικό καθαρό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο βασισμένη σε αντιδραστήρια MgO”
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Η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

LIFEPOSITIVEMgOFGD

Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς και
εξαγωγείς μαγνησίας στην Ε.Ε.
Δραστηριοποιείται στα κοιτάσματα Μαγνησίτη της Χαλκιδικής
εφαρμόζοντας πρωτοποριακές τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η
ίδια.
Παράγει προϊόντα Μαγνησίας τα οποία είναι απαραίτητα για
πολλούς βιομηχανικούς κλάδους και συμβάλλουν στη βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου.
Επενδύει για τη βιώσιμη ανάπτυξη του μεταλλείου και την
προστασία του περιβάλλοντος.

Τα ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ είναι ένας από τους κύριους αέριους
ρύπους που εκπέμπεται λόγω της χρήσης καυσίμων στους
κλιβάνους διάσπασης του μαγνησίτη. Η μείωση των εκπομπών
αυτών με τεχνικά μέσα ονομάζεται Αποθείωση Καυσαερίων και
συνήθως προϋποθέτει τη χρήση επικίνδυνων χημικών ή/και υψηλή
κατανάλωση νερού και την παραγωγή στερεών αποβλήτων χωρίς
προστιθέμενη αξία.
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Μιχαλακοπούλου 45,
ΤΚ. 115 28, Αθήνα, Ελλάδα

LIFE15 ENV/GR/000338
LIFEPOSITIVEMgOFGD

Το LIFEPOSITIVEMgOFGD είναι ένα έργο που
συγχρηματοδοτείται από την Ελληνικοί Λευκόλιθοι και το
Πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. για την
υποστήριξη περιβαλλοντικών δράσεων και της προστασίας
της φύσης στα κράτη μέλη της Ένωσης. Το έργο
περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη
λειτουργία μιας νέας τεχνικής αποθείωσης σε ένα από του
κλιβάνους του μεταλλείου της Γερακινής. Η τεχνική
περιλαμβάνει τη χρήση της μαγνησίας, ως φιλικό προς το
περιβάλλον αντιδραστήριο, ενώ στοχεύει στο να:

With the contribution of the
LIFE Programme of the European Union

Διάρκεια Έργου: 1/7/2016 – 31/12/2019
Συνολικός Προϋπολογισμός: 2,333,817 €
Χρηματοδότηση EU/LIFE: 1,129,690 €

Σχέδιο Πιλοτικής
Μονάδας Αποθείωσης

μειώσει τις εκπομπές οξειδίων του θείου στην περιοχή
του μεταλλείου
αξιοποιήσει πάνω από το 90% του παραγόμενου στερεού
παραπροϊόντος ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
λιπασμάτων και δομικών προϊόντων
καταναλώνει 40% λιγότερη ενέργεια και 80% λιγότερο
νερό από τις τυπικές τεχνολογίες αποθείωσης
αποτελέσει παράδειγμα για άλλους παραγωγούς
μαγνησίας και εγκαταστάσεις καύσης
ανά την Ευρώπη

SUPPORTING THE ENVIRONMENT

Για περισσότερες πληροφορίες
επεσκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
betterlife-withmgo.eu

