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ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΙΚΕΛΙΟΥΧΩΝΝΙΚΕΛΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ((HELLASHELLAS))

ΤοΤο ΕργαστήριοΕργαστήριο ΜεταλλουργίαςΜεταλλουργίας, , μετάμετά απόαπό πολλάπολλά χρόνιαχρόνια
συστηματικήςσυστηματικής έρευναςέρευνας, , εφεύρεεφεύρε μιαμια ολοκληρωμένηολοκληρωμένη
υδρομεταλλουργικήυδρομεταλλουργική μέθοδομέθοδο παραγωγήςπαραγωγής νικελίουνικελίου γιαγια τηντην
αξιοποίησηαξιοποίηση τωντων φτωχώνφτωχών οξειδωμένωνοξειδωμένων νικελιούχωννικελιούχων
((λατεριτικώνλατεριτικών) ) κοιτασμάτωνκοιτασμάτων τηςτης ΕλλάδοςΕλλάδος αλλάαλλά καικαι άλλωνάλλων
χωρώνχωρών. . ΕίναιΕίναι ηη μέθοδοςμέθοδος HELLAS (HELLAS (HEHEapap LLeachingeaching LALAteriteteriteSS).).

ΤηΤη βάσηβάση τηςτης μεθόδουμεθόδου αποτελείαποτελεί ηη εκχύλισηεκχύλιση τωντων λατεριτώνλατεριτών
σεσε σωρούςσωρούς μεμε αραιόαραιό θειικόθειικό οξύοξύ, , στηστη θερμοκρασίαθερμοκρασία
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος. . ΗΗ ολοκληρωμένηολοκληρωμένη μέθοδοςμέθοδος απεικονίζεταιαπεικονίζεται στοστο
ΔιάγραμμαΔιάγραμμα 1.1.





Η διεργασία της εκχύλισης σε
σωρούς, εξομοιωθείσα με εκχύλιση
σε στήλη, εφαρμόσθηκε σε μικρή
πιλοτική κλίμακα, μεγέθους
επεξεργασίας 1,2t μεταλλεύματος, 
στις εγκαταστάσεις της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. 
ΛΑΡΚΟ, στα Πολιτικά Ευβοίας, με
εξαιρετικά αποτελέσματα
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Διάγραμμα 2. Ανακτήσεις μετάλλων κατά την εκχύλιση σε σωρούς ελληνικού
λατερίτη με αραιό θειικό οξύ



ΣήμεραΣήμερα, , ηη ΓΓ..ΜΜ..ΜΜ..ΑΑ..ΕΕ. . ΛΑΡΚΟΛΑΡΚΟ
κατασκευάζεικατασκευάζει στοστο ΜεταλλείοΜεταλλείο τουτου ΑγίουΑγίου
ΙωάννουΙωάννου ΒοιωτίαςΒοιωτίας, , μεμε χρηματοδότησηχρηματοδότηση
απόαπό τοτο ΙΙ..ΓΓ..ΜΜ..ΕΕ. . στοστο πλαίσιοπλαίσιο τουτου
ΕπιχειρησιακούΕπιχειρησιακού ΠρογράμματοςΠρογράμματος
««ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»» ((ΕΕ..ΠΠ..ΑΑ..ΝΝ.), .), 
σωρόσωρό εκχύλισηςεκχύλισης 10001000t t νικελιούχουνικελιούχου
μεταλλεύματοςμεταλλεύματος μεμε περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε
νικέλιονικέλιο 0,7% 0,7% γιαγια τητη μελέτημελέτη τηςτης
μεθόδουμεθόδου σεσε ακόμηακόμη μεγαλύτερημεγαλύτερη
κλίμακακλίμακα. . 

Διαμόρφωση χώρου εκχύλισης
μεταλλεύματος και δεξαμενών
διαλύματος εκχύλισης και συλλογής
μεταλλοφόρου διαλύματος



Δεξαμενές διαλύματος εκχύλισης
και μεταλλοφόρου διαλύματος

Χώρος απόθεσης σωρού
μεταλλεύματος προς εκχύλιση



Δεξαμενές διαλύματος εκχύλισης
και μεταλλοφόρου διαλύματος, 1500m3

εκάστη – Έλεγχος διαρροών

Δεξαμενές αποθήκευσης πυκνού θειικού
οξέος, χωρητικότητας 40t εκάστη



ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα τηςτης μεθόδουμεθόδου HELLASHELLAS
ΕίναιΕίναι απλήαπλή, , οιοι δεδε μοναδιαίεςμοναδιαίες διεργασίεςδιεργασίες πουπου τητη συνιστούνσυνιστούν είναιείναι σήμερασήμερα καθιερωμένεςκαθιερωμένες
στηστη βιομηχανικήβιομηχανική πρακτικήπρακτική
ΔενΔεν απαιτείαπαιτεί λειοτρίβησηλειοτρίβηση τουτου μεταλλεύματοςμεταλλεύματος καικαι γιγι’’ αυτόαυτό ηη μέθοδοςμέθοδος δενδεν περιλαμβάνειπεριλαμβάνει
πάχυνσηπάχυνση ήή διήθησηδιήθηση τουτου πολφούπολφού, , διεργασίεςδιεργασίες άκρωςάκρως προβληματικέςπροβληματικές γιαγια τοτο λατερίτηλατερίτη
ΤαΤα παραγόμεναπαραγόμενα προϊόνταπροϊόντα είναιείναι υψηλήςυψηλής ποιότηταςποιότητας καικαι διατίθενταιδιατίθενται εύκολαεύκολα στηνστην αγοράαγορά
ΈχειΈχει χαμηλόχαμηλό κόστοςκόστος κεφαλαίουκεφαλαίου, , λόγωλόγω τηςτης τεχνολογικήςτεχνολογικής απλότητοςαπλότητος τηςτης μεθόδουμεθόδου καικαι
τωντων φθηνώνφθηνών υλικώνυλικών κατασκευήςκατασκευής τουτου εξοπλισμούεξοπλισμού, , ωςως αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής
ήπιωνήπιων συνθηκώνσυνθηκών
ΈχειΈχει χαμηλόχαμηλό λειτουργικόλειτουργικό κόστοςκόστος, , πουπου οφείλεταιοφείλεται: : 
●● στηνστην πολύπολύ μικρότερημικρότερη κατανάλωσηκατανάλωση ενέργειαςενέργειας, , λόγωλόγω τωντων χρησιμοποιουμένωνχρησιμοποιουμένων
χαμηλώνχαμηλών θερμοκρασιώνθερμοκρασιών (25(25--9595ooCC), ), σεσε σχέσησχέση μεμε τηντην εφαρμοζόμενηεφαρμοζόμενη σήμερασήμερα
πυρομεταλλουργικήπυρομεταλλουργική μέθοδομέθοδο

●● στιςστις περιορισμένεςπεριορισμένες απαιτήσειςαπαιτήσεις σεσε εργατικόεργατικό δυναμικόδυναμικό
ΠροσφέρειΠροσφέρει δυνατότηταδυνατότητα οικονομικήςοικονομικής αξιοποίησηςαξιοποίησης εκτεταμένωνεκτεταμένων λατεριτικώνλατεριτικών
κοιτασμάτωνκοιτασμάτων, , τωντων οποίωνοποίων ηη περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε νικέλιονικέλιο δεδε θαθα επέτρεπεεπέτρεπε επεξεργασίαεπεξεργασία μεμε
καμίακαμία απόαπό τιςτις εφαρμοζόμενεςεφαρμοζόμενες, , σήμερασήμερα, , βιομηχανικέςβιομηχανικές μεθόδουςμεθόδους, , επιμηκύνονταςεπιμηκύνοντας κατάκατά
πολύπολύ τητη μεταλλευτικήμεταλλευτική καικαι μεταλλουργικήμεταλλουργική δραστηριότηταδραστηριότητα τηςτης πατρίδαςπατρίδας μαςμας σεσε έναένα
στρατηγικήςστρατηγικής σημασίαςσημασίας μέταλλομέταλλο
ΕισάγειΕισάγει νέανέα τεχνολογίατεχνολογία στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα, , εντελώςεντελώς διαφορετικήδιαφορετική απόαπό τηντην παραδοσιακήπαραδοσιακή
πυρομεταλλουργικήπυρομεταλλουργική πουπου εφαρμόζεταιεφαρμόζεται σήμερασήμερα..


