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Πρόλογος 

 παξνύζα εξγαζία απνηειεί ηελ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο ζπγγξαθέσο. Ζ 

αθνξκή γηα ηελ εθπόλεζή ηεο αλάγεηαη ζε κία πξώηε πξνζπάζεηα πνπ 

έγηλε ην 2015 από ηε ζπγγξαθέα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπκθνηηήηξηέο ηεο 

Βνύιηζηνπ Μαξία, Αλαζηαζίνπ Άλλα θαη Νηθνιαθάθνπ Σηακαηίλα, ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Ανάλσζη Κύκλοσ Ζωής Υλικών» (LCA) ηνπ Β΄ Δμακήλνπ, 

κε δηδάζθνπζα ηελ Κα Παξαιίθα Μαξία, θαηά ηε δηάξθεηα ζπνπδώλ ηεο ζην 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ. ηνπ 

Α.Δ.Η. Πεηξαηά Τ.Τ., γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θύθινπ δσήο ελόο πξντόληνο πνπ παξάγεηαη 

από ηνλ άλζξσπν γηα λα θαιπθζνύλ νη θνηλσληθέο θαη νη πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο.  

 Από ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ θαη πξντόλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο είρε γίλεη κε ηελ 

πξώηε πξνζπάζεηα, επηινγή γηα ηελ ζπγγξαθή θαη ππνβνιή κηαο εξγαζίαο ππό κνξθή 

επαγγεικαηηθήο έθζεζεο (Final Report) γηα έλα πιηθό πνπ ζπλεηζθέξεη ζε πνιινύο 

ηνκείο θαηαζθεπώλ θαη παξαγσγήο πξντόλησλ ζε όιν ηνλ θόζκν, θαηέρεη κεγάιν 

κέξνο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ησλ, εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

δηάθνξσλ ηνκέσλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

αεηθνξίαο.   

 Δίρε επηιεγεί γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο ην «πξάζηλν» κέηαιιν ηνπ 

«Αλοσμινίοσ», έλα ζύγρξνλν πιηθό πνπ ηθαλνπνηεί ηερλνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο 

απαηηήζεηο ηαπηόρξνλα κε πνιιέο εθαξκνγέο. Δπεηδή ε έθηαζε ηεο εξγαζίαο ήηαλ 

πξνζαξκνζκέλε ζε άιινπο ζηόρνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κε απηή ηελ εξγαζία λα 

ζηνρεύζεη ζηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ πιηθνύ ζε εθαξκνγέο ηνπ ζε έλαλ από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο παξαγσγηθνύο ηνκείο, ηηο θαηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ κε έκθαζε 

ζην ζρεδηαζκό θηηξίσλ ηνπ πεξηβάιινληνο καο. 

 Καηόπηλ όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ 

αλεηέζε ζηε ζπγγξαθέα ηεο παξνύζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ε ζεκαηηθή έξεπλα κε 

ηίηιν «Εθαρμογές Αλοσμινίοσ ζηον περιβαλλονηικό ζτεδιαζμό ηετνικών έργων με 

έμθαζη ζηα κηίρια». Σε απηή ηελ  έξεπλα εθηόο από ηελ παξνπζίαζε ηνπ αινπκηλίνπ 

σο πιηθνύ, επηιέγεηαη επίζεο ε παξνπζίαζή ηνπ ζε ηνκέα εθαξκνγήο πξώηεο 

επηινγήο κε ρξήζε θξακάησλ γηα ηελ νηθνδόκεζε ησλ θηηξίσλ θαη ρξήζεηο ηνπ ζε 

πξντόληα παινπεηαζκάησλ, θνπθσκάησλ (εζσηεξηθά - εμσηεξηθά),  επελδύζεσλ 

όςεσλ (εζσηεξηθώλ - εμσηεξηθώλ), εμνπιηζκνύ ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνύ, 

ζπζηεκάησλ ζθίαζεο, αλαθιαζηήξσλ, θαζώο θαη πιήξσο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

θηεξίσλ. Δπίζεο, από αινπκίλην θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο θαη νηθίζθνη, 

θηγθιηδώκαηα  ζθαισζηέο θαη θνξεηέο ζθάιεο
1
. 

Ζ ζπγγξαθέαο επηζπκεί λα επραξηζηήζεη ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα Κα  Παξαιίθα 

Μαξία γηα ηελ ζεηηθή βνύιεζή ηεο ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηόο ηεο θαζώο θαη γηα ηηο 

γόληκεο παξαηεξήζεηο ηεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ βειηίσζε θαη νινθιήξσζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο ηεο Δξγαζίαο.  

      Καλοκύρη Καλλιόπη 

 Aζήλα 2016 

                                                 
1
 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: Δyropean aluminium association «Η Βιωζιμόηηηα ηοσ Αλοσμινίοσ ζηο 

κηίριο» ,www.aluminium.org.gr/userfiles/file/Al_Sustain.pdf  

 

Ζ 
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Δσταριζηίες - Aθιερώζεις 

 Δδώ είλαη ην ζεκείν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο πνπ ε ζπγγξαθέαο ηελ 

αθηεξώλεη σο δείγκα επγλσκνζύλεο γηα ηελ πνιύηηκε εζηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε 

ζηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη ηδηαίηεξα ζην παηέξα ηεο Πέηξν Καινθύξε. 

                   
                

         Δικ. 1 Καινθύξεο Πέηξνο                      Δικ. 2 Οηθνγέλεηα Πξνβόπνπινπ Α. 

 Δπίζεο σο ππνςήθηα δηδάθησξ ζηελ Αξρηηεθηνληθή Σρνιή ηνπ Δ.Μ.Π. ηελ 

αθηεξώλεη ζηηο επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηέο ηεο Γξαθάθνπ Μαξγαξίηα θαη Κξεκέδε 

Αηθαηεξίλε όπνπ θαηά γεληθή νκνινγία ηελ επεξέαζαλ ζηελ απόθαζή ηεο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ζε έλα απιντθό 

εξώηεκα πνπ εηέζε ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο.   

 

 

 

ææææ 
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Κεθάιαην 1
ν 

EΘΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο 

 παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία δίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί κηα 

έξεπλα, λα γίλεη κία θαηαγξαθή θαη κηα παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη έλα θαζαξά ειιεληθό πξντόλ 

«ην πιηθό ηνπ Αινπκηλίνπ» όπνπ κε θπξίαξρε παξνπζία ζε νηθνδνκηθέο εθαξκνγέο, 

βνεζά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αεηθνξία.  

 ηε ρώξα καο, ν ζεκαληηθόηεξνο ηειηθόο θαηαλαισηήο πξντόλησλ αινπκηλίνπ 

είλαη ε νηθνδνκή κε ηε ρξήζε ηνπ λα θηάλεη ην 75% ζε ζύγθξηζε κε άιια 

αληαγσληζηηθά πιηθά (PVC, μύιν θ.ιπ.)
1
. Δίλαη ην πιηθό πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ κεραληθώλ θαη ησλ αξρηηεθηόλσλ από πιεπξάο κεραληθώλ αληνρώλ,  

ιεηηνπξγηθόηεηαο, ερνκόλσζεο, ζεξκνκόλσζεο θαη αηζζεηηθήο. πλδπάδεη αλάπηπμε 

θαη νηθνινγηθή επαηζζεζία αιιά θαη ζπκβάιεη ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ησλ 

θηηξίσλ.  

 Σν Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην (1977) ζηόρεπε ζηελ παγθόζκηα κείσζε εθπνκπώλ 

ησλ έμη (6) αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κεζάλην, ππνμείδην ηνπ 

αδώηνπ, πδξνθζνξάλζξαθεο, πιήξσο θζνξηνκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο θαη 

εμαθζνξηνύρν ζείν)
2
 πνπ ζεσξνύληαη ππεύζπλα γηα ην θαηλόκελν ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ηελ ζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Κύξηνη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη είλαη ηα θηίξηα 

θαη νη κεηαθνξέο πνπ απνξξνθνύλ ην 75% ηεο ζπλνιηθά παξαγόκελεο ελέξγεηαο θαη 

επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εθπνκπώλ. Ζ απαξαίηεηε λνκνζεηηθή 

ξύζκηζε γηα ηελ Διιάδα θαηαηέζεθε γηα ςήθηζε ζηηο 5 Απξηιίνπ 2008 κε 

θαζπζηέξεζε πέληε (5) εηώλ θαη ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 

2002/91/ΔC πνπ θαζνξίδεη όζα αθνξνύλ ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ. Ζ 

Διιάδα ππνρξενύηαη λα πεξηνξίζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ έσο ην 2010 

κέρξη ην πνιύ 25% γηα ην έηνο 1990.Ο ζηόρνο απηόο ζεσξείηαη εμαηξεηηθά δύζθνινο 

αλ ιεθζνύλ ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ππνινγηζηηθνύ κνληέινπ BAU (Business 

As Usual) όπνπ πξνβιέπεηαη αύμεζε 36%. Ζ πνιηηεία ινηπόλ είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ιάβεη ζηξαηεγηθά κέηξα πνπ ζα έρνπλ γξήγνξα απνηειέζκαηα,  ην κηθξόηεξν δπλαηόλ 

θόζηνο αλά ηόλν απνκείσζεο ηζνδπλάκνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη λα αλαηάμεη ηα 

ελεξγεηαθά κεγάια παιαηά ελεξγνβόξα δεκόζηα θηίξηα ώζηε λα απνηειέζνπλ 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε
3
. 

                                                 
1
 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν :  

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-ethniko-

proion.html 

 
2
 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν :WWW.ypeka.gr 

 
3
 Σ.Δ.Δ. (2008) : Αλαθνίλσζε ζην 1

ν
 Παλειιήλην πλέδξην Γνκηθώλ Τιηθώλ θαη ηνηρείσλ κε ζέκα 

«Νέα πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. Σςμβολή ζηην αειθόπο 

δόμηζη»,  Αζήλα, ζει. 1,2  

Ζ 

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-ethniko-proion.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-ethniko-proion.html
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 Ζ νινθιεξσκέλε έθθξαζε ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο θαζηεξώλεη ηελ νιηζηηθή 

ζεώξεζε γηα ηελ ελεξγεηαθή απαίηεζε ησλ θηηξίσλ θαη ιακβάλεη ππόςε ηεο ηελ 

ζεξκηθή άλεζε ησλ ρξεζηώλ, ηνλ θιηκαηηζκό, ηελ αλάγθε αλαλέσζεο ηνπ εζσηεξηθνύ 

αέξα, ηνλ θσηηζκό θαη ηελ ελέξγεηα γηα δεζηό λεξό ρξήζεο. Δμεηάδνληαο ηνλ Κύθιν 

Εσήο ησλ Κηηξίσλ, γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό όηη ε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη 

εθείλε πνπ έρεη ηελ κεγαιύηεξε πεξηβαιινληηθή επίπησζε
4
. 

 
                            Eηθ. 3 Υαξαθηεξηζηηθά θηηξηαθνύ θειύθνπο 

                            Πεγή : http://library.tee.gr/digital/m2316/m2316_mantis1.pdf 

 Σν θηηξηαθό θέιπθνο (Δηθ.3) ελόο θηηξίνπ εμσηεξηθά αληηκεησπίδεη ην θιίκα 

θαη ηελ αθηηλνβνινύκελε ζεξκηθή ειηαθή ελέξγεηα, ελώ εζσηεξηθά επεξεάδεηαη από 

ηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Σα ζεξκηθά θαη νπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθώλ πιηθώλ ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο θαζνξίδνπλ ηνλ θώδηθα 

ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Σν όιν δήηεκα ινηπόλ αλάγεηαη ζηε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ δνκηθώλ πιηθώλ, ζηνηρείσλ θαη ππνζπζηεκάησλ θαζώο θαη ζηελ 

«έμππλε» έληαμή ηνπο ζηνλ δνκηθό ηζηό ηνπ θειύθνπο. Έλαο ζσζηόο ζπλνιηθά 

ζρεδηαζκόο θαηαιήγεη ζε θηίξηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαη σο «πξνζαξκνζκέλα» ζην 

πεξηβάιινλ θιίκα
5
 (Δηθ. 4).  

 Ζ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ησλ θηηξίσλ κε ηε ζπκβνιή ηνπ αινπκηλίνπ ζηε 

ρξήζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκάησλ από αινπκίλην παξνπζηάδεη αλνδηθή 

πνξεία θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα ε ζρεδίαζή ηνπ, ηελ απόζπαζή ηνπ από ην ηέινο ηεο 

δσήο ελόο θηηξίνπ θαη ηελ επαλάρξεζή ηνπ ζε πεξίπησζε αλαθύθισζεο. Γεδνκέλνπ 

όηη ην 75% ησλ θηηξίσλ ηεο Διιάδνο είλαη θαηνηθίεο κειεηήζεθαλ ζύγρξνλα 

θνπθώκαηα αινπκηλίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ρακειόηεξεο πεξηβαιινληηθήο 

επηβάξπλζεο ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θύθινπ δσήο ησλ. 

                                                 
4
 Σ.Δ.Δ. (2008) : Αλαθνίλσζε ζην 1

ν
 Παλειιήλην πλέδξην Γνκηθώλ Τιηθώλ θαη ηνηρείσλ κε ζέκα 

«Νέα πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. Σςμβολή ζηην αειθόπο 

δόμηζη», Αζήλα, ζει.2  

 
5
 Σ.Δ.Δ. (2008) : Αλαθνίλσζε ζην 1

ν
 Παλειιήλην πλέδξην Γνκηθώλ Τιηθώλ θαη ηνηρείσλ κε ζέκα 

«Νέα πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. Σςμβολή ζηην αειθόπο 

δόμηζη», Αζήλα, ζει.3 

 

http://library.tee.gr/digital/m2316/m2316_mantis1.pdf


EΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                  
 

 19 

 
                  Εηθ. 4 «Πξνζαξκνζκέλν» θηίξην ζηηο επνρέο 

                   Πεγή : http://library.tee.gr/digital/m2316/m2316_mantis1.pdf 

 Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα ζεκεησζεί όηη παξά ηελ έλαξμε κηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα όπνπ ηα αίηηά ηεο ιίγνη αληηιακβάλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζεί έλα βηώζηκν κέιινλ, ε Αλάιπζε Κύθινπ Ζσήο (Life Cycle 

Assessment- LCA) απνηειεί έλα ζύγρξνλν εξγαιείν γηα ηελ ζύγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο 

πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο από ηελ παξαγσγή δνκηθώλ πιηθώλ θαη ε έληαμε 

πεξηβαιινληηθώλ θξηηεξίσλ ζην ζρεδηαζκό ηνπο ζα δεκηνπξγήζεη έλα λέν είδνο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Παξάιιεια ε ζρεδίαζε πιηθνύ κε Κιεηζηό Κύθιν Ζσήο 

βνεζά ζηελ πξνζέγγηζε ζηόρσλ όπσο, κείσζε εθπνκπώλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο, θαη Υξήζεο 

Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο. Σέινο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πιηθνύ εμεηάδεηαη ε 

ελεξγεηαθή αλάισζε γηα λα δηαπηζησζεί θαη λα βειηησζεί ε νιηθή κόιπλζε ζε 

ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα απόβιεηα πνπ απηή επηθέξεη (έιεγρνο θόζηνπο απόξξηςεο)
6
. 

1.2 Πξόηαζε γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο 

 To αινπκίλην θαη ηα θξάκαηά ηνπ ραξαθηεξίδνληαη από ρακειή ππθλόηεηα 

πνπ είλαη 2,7g/m3  γηα ην αινπκίλην όηαλ γηα ηνπο ράιπβεο είλαη 7,9g/m3, πςειή 

ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή αγσγηκόηεηα θαη αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε ζε νξηζκέλα θνηλά 

πεξηβάιινληα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπλήζνπο αηκόζθαηξαο
7
. 

 Ζ ζεκαζία ηνπ κεηάιινπ ηνπ αινπκηλίνπ θαη ησλ θξακάησλ ηνπ είλαη  κεγάιε 

δηόηη απηό ην κέηαιιν θαη ηα θξάκαηά ηνπ παξνπζηάδνπλ πςειό κέηξν ειαζηηθόηεηαο 

(Δ/ξ) θαη πςειή εηδηθή κεραληθή αληνρή (ζηο/ξ) ζε ζρέζε κε άιια κέηαιια θαη 

θξάκαηα. 

 Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο δηπισκαηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθθίλεζε κηαο 

δηαδηθαζίαο όπνπ από ηελ αλαθάιπςε, ηελ παξαγσγή θαη ηελ δηεξεύλεζε δηαθόξσλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ «πιηθνύ ηνπ Αινπκηλίνπ» έγηλε ε ζπγθξόηεζε θαη παξνπζίαζε 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζην ζρεδηαζκό ησλ θηηξίσλ κέζα από ηνλ 

                                                 
6
 T.Δ.Δ. (2008) : Αλαθνίλσζε ζην 1

ν
 Παλειιήλην πλέδξην Γνκηθώλ Τιηθώλ θαη ηνηρείσλ κε ζέκα 

«Νέα πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. Σςμβολή ζηην αειθόπο 

δόμηζη», Αζήλα, ζει.14 

 
7
 Metalw Handbook 9th Edition, Properties and Selection Non ferrous Alloys and Pure Metals, Vol 2, 

ASM,USA,1979, p.3 

 

http://library.tee.gr/digital/m2316/m2316_mantis1.pdf
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Κύθιν ηεο Εσήο ηνπ. Ο Κύθινο ηεο Εσήο
8
 ηνπ πξνζεγγίδεη θπζηθέο θαη ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο, θάζκαηα εθαξκνγώλ, πνηνηήησλ θαη επεμεξγαζίαο, νηθνλνκηθέο σθέιεηεο, 

ζπλεηζθνξά ζην πεξηβάιινλ θαη γίλεηαη ην βαζηθό ειεγθηηθό κέζνλ γηα ηε βηώζηκε 

αλάπηπμε, δειαδή νπζηαζηηθά γηα ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία. 

 Κύθινο Ζσήο ηνπ αινπκηλίνπ είλαη ε ηερληθή εθηίκεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ επηβαξύλζεσλ ηεο θάζε δηεξγαζίαο ή δξαζηεξηόηεηαο 

πξνζδηνξίδνληαο θαη πνζνηηθνπνηώληαο ηελ ελέξγεηα θαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαζώο θαη ηα απόβιεηα πνπ απειεπζεξώλνληαη ζην πεξηβάιινλ
9
. 

 ην ζύλνιό ηνπ, είλαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε 

δηάθνξα ζηάδηα πνπ επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα: 

1.2.1 Σηάδηα Κύθινπ Ζσήο  Αινπκηλίνπ.  Πίλαθαο 1  
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2. Ρύπαλζε   
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3. Ρύπαλζε αέξα 

 

     

 

4. Καηαλάισζε 

ελέξγεηαο 

 

     

 

5. Καηαλάισζε     

θπζηθώλ πόξσλ 

     

 

6.Οηθνζπζηήµαηα 

 

 

    

 

7. Απόβιεηα 

     

                                                 
8
 Οκάδα Έξγνπ ΔΒΔ –Ηλζηηηνύην Δμαγσγηθώλ Δξεπλώλ & πνπδώλ- (ΗΔΔ)- (2015):  

«Αναλςηική καηαγπαθή και αποηύπωζη επισειπηζιακών διαδικαζιών (Business Process Analysis - 

BPA) εξαγωγήρ πποθίλ αλοςμινίος οικοδομικών καηαζκεςών ζηην Αςζηπαλία με πλοίο», ζει. 151 

 
9
Σζνπθαιά Κ.Β. (2009) : Πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε, Γηαηκεηηθό κάζεκα 8

νπ
 Δμακήλνπ Δ.Μ.Π. 

«Ανάλςζη Κύκλος Ζωήρ»,  δηαθάλεηα 2 
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 Η νηθνινγηθή ηζνξξνπία επηηπγράλεηαη ζην πεξηβάιινλ όηαλ ε αλάιπζε 

θύθινπ δσήο ελόο πιηθνύ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ειεγθηηθό κέζν γηα ηελ βηώζηκε 

αλάπηπμή ηνπ. 

 Η βηώζηκε αλάπηπμε ελόο πιηθνύ είλαη ε αλάπηπμε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε 

αξκνληθή ζπλύπαξμε πξντόλησλ-δηαδηθαζηώλ, παξαγσγήο-θνηλσλίαο θαη 

πεξηβάιινληνο. Απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πιηθνύ ζεσξείηαη ε νιηζηηθή 

νηθνλνκία ηεο ελέξγεηαο. 

 Η αλάιπζε θύθινπ δσήο ηνπ πιηθνύ είλαη ην εξγαιείν γηα ηελ ζπγθξηηηθή 

ελεξγεηαθή κειέηε ησλ πιηθώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ.   

 Η εκπεξηερόκελε ελέξγεηα
10

 ζε δνκηθό πιηθό είλαη ε ελέξγεηα πνπ 

εκπεξηέρεηαη θαη θαηαλαιώλεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δόκεζεο, ζπληίζεηαη από έλα 

ζύλνιν δηαθόξσλ κνξθώλ ελέξγεηαο όπσο ε κεραληθή, ε ειεθηξηθή θαη ε αλζξώπηλε 

ελέξγεηα. Ζ εκπεξηερόκελε ελέξγεηα δνκηθνύ πιηθνύ θαηαλαιώλεηαη ζε όιν ηνλ 

θύθιν ηεο δσήο ηνπ από ηε ζηηγκή ηεο απόζπαζεο από ην πεξηβάιινλ κέρξη ηελ 

ζηηγκή ηεο απόξξηςήο ηνπ. 

 Ζ εκπεξηερόκελε ελέξγεηα ζε θηήξην είλαη ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη 

από ηελ αξρή ηεο θαηαζθεπήο, κέρξη ηελ θαηεδάθηζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

νηθνδνκηθώλ απνξξηκκάησλ. 

 Η αλάιπζε θύθινπ δσήο ελόο θηεξίνπ αθνινπζεί κηα αιιεινπρία θάζεσλ 

όπνπ ε θάζε κία από απηέο απαηηεί θαηαλάισζε δηαθνξεηηθήο πνζόηεηαο θαη 

πξνέιεπζεο. Οη θάζεηο απηέο είλαη: α) ζρεδηαζκόο, β) εθζθαθή, γ) κεηαθνξά ησλ 

πιηθώλ από ην ρώξν παξαγσγήο ζην ρώξν ρξήζεο, δ) θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ε) ρξήζε 

– ζπληήξεζε, ζη) θαηεδάθηζε δ) απόξξηςε- επαλάρξεζε –αλαθύθισζε-αθνκνίσζε 

απνξξηκκάησλ  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: 

 http://www.anelixi.org/oikologiki-arxitektoniki/kathara-ulika-kai-texnologies/kritiria-

aksiologisis-ulikon/emperiexomeni-energeia 
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1.2.2 Σηάδηα Κύθινπ Ζσήο Υιηθώλ.  Πίλαθαο 2 11 

 

 

                                                 
11

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: 

http://www.anelixi.org/oikologiki-arxitektoniki/kathara-ulika-kai-texnologies/kritiria-

aksiologisis-ulikon/emperiexomeni-energeia 
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1.2.3 Σηάδηα Κύθινπ Ζσήο Κηηξίσλ. Πίλαθαο 3 12
 

 

 

 

                                                 
12

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν:  

http://www.anelixi.org/oikologiki-arxitektoniki/kathara-ulika-kai-texnologies/kritiria-

aksiologisis-ulikon/emperiexomeni-energeia 
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1.3 Πεξίιεςε ζηα ειιεληθά  

 
o αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί κία έξεπλα ζην 

ζύγρξνλν κέηαιιν ηνπ αινπκηλίνπ θαη ησλ θξακάησλ απηνύ, ηα νπνία κε 

δηάθνξεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζρεδηαζκό θηηξηαθώλ θειπθώλ, 

ηθαλνπνηώληαο ηηο απαηηήζεηο ηεο αεηθόξνπ δόκεζεο. 

  Σν αινπκίλην είλαη ην πιηθό πνπ αλ θαη θαζπζηέξεζε ε απνκόλσζή ηνπ δηόηη 

δελ ππάξρεη ζηε θύζε ζε ρεκηθέο ελώζεηο, παξά κόλν ζηα θνηηάζκαηα βσμίηε, 

παξήρζε επξέσο κεηά ηελ αλαθάιπςε θαη ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ έξεπλα ηεο επηζηήκεο ηεο ρεκείαο. Ζ ινγηθή ζρεδίαζεο ηνπ αινπκηλίνπ θαη ε 

εθαξκνγή ηνπ έσο ην ηέινο ηεο δσήο ελόο θηηξίνπ κε ηαπηόρξνλα ηελ ύπαξμε 

δπλαηόηεηαο επαλάρξεζήο ηνπ κε αλαθύθισζε δηακνξθώλνπλ ηνπο ζηόρνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ θηηξίνπ κε εμαζθάιηζε ηεο πην ρακειήο 

πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο. 

  Καηνηθίεο, βηνκεραληθνί ρώξνη, απνζήθεο, εκπνξηθά θέληξα θ.ιπ. 

ζρεδηάδνληαη θαη αμηνπνηνύλ ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία από αινπκίλην. ήκεξα ε 

βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή ζρεδηάδεη από δνκηθά θξάκαηα αινπκηλίνπ, ηα ζύγρξνλα 

ζεξκνδηαθνπηόκελα θνπθώκαηα δηπιώλ παινπηλάθσλ, ηηο δηπινθέιπθεο εμσηεξηθέο 

επελδύζεηο θηηξίσλ κε θινηνύο αινπκηλίνπ (αεξηδόκελεο όςεηο), ηα ζπζηήκαηα 

ζθίαζεο αινπκηλίνπ θαη ηελ θαηαζθεπή «θξύσλ νξνθώλ» ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ θηεξίνπ ζην ρξόλν ηεο δσήο ηνπ. Απηά ηα δνκηθά θξάκαηα 

αινπκηλίνπ δελ είλαη ηνμηθά, δελ καγλεηίδνληαη, δελ θαίγνληαη, είλαη ειαθξά θαη 

ζηηβαξά, κε κηθξό θόζηνο ζπληήξεζεο θαη πνηθηιία νηθνινγηθώλ ρξσκάησλ. 

 Σέινο επηπξόζζεηα ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδνληαη 

κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, όπνπ κε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ 

εθηηκνύληαη νη δπλαηόηεηεο αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ε εθπόλεζε 

πινπνηήζηκσλ θαηλνηόκσλ ζρεδίσλ. Γηα ηελ Διιάδα έρεη κεγάιε ζεκαζία ε 

πξνζπάζεηα ελεξγεηαθήο εμπγίαλζεο ησλ θηηξίσλ (εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ 

ΚΔΝΑΚ), ώζηε ε ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηηξίσλ λα επηηξέπεη ηελ εμαζθάιηζε ζε 

νθέιε, όπσο ελεξγεηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά.   
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1.4 Abstract 
 

he objective of the present work constitutes an investigation in the current 

Aluminum  metal and its alloys, which are employed in several building 

applications, fulfilling thus the requirements of the sustainable building 

environment. 

 Pure Aluminum production was delayed as it is not found in the nature as an 

“element “ of chemical compounds, but it is constituent of bauxite ores for which a 

commercial separation process was invented vey late. Aluminum is the material 

produced widely after the invention and exploitation of electricity in conjunction with 

the development of chemistry science with its industrial applications.The concept of 

designing Aluminum components in building applications, in order they last up to the 

end of the building life and simultaneously there is a possibility of reusing it by means 

of recycling, promotes the target of erecting buildings with smooth operation for their 

whole life cycle ensuring also the lowest environmental effect. 

 Dwellings, industrial buildings, warehouses, and trading centers are designed 

and furnished employing to the maximum extent the metallic Aluminum and its alloys 

as construction element.Nowadays, the bioclimatic architecture adopts in the building 

design the structural Aluminum alloys for the modern thermal isolated doors and 

windows with double or triple glazing, the dual shell outer walls with Aluminum 

skins (ventilated facades), Aluminum shading systems, as well as the construction of   

“cold ceilings” taking into account the energy efficiency for its whole life cycle. 

These Aluminum structural alloys are not toxic, magnetized, and flammable. They are 

also light and stiff components with low maintenance cost, and they can be painted 

with a variety of ecological colors. 

Eventually, besides, the findings and results of a particular investigation 

through questionnaire are presented in the present work. By this questionnaire the 

feasibility of architectural design and the elaboration of developing innovative plans 

are properly assessed. For Greece it is quite important the energy retrofit of buildings 

by means of application of building energy efficiency regulation KENAK to be 

achieved, ensuring thus considerable benefits in energy consumption, protection of 

the environment, and national economy. 
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Κεθάλαιο 2
ο
 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

2.1 Σκοπός και ανηικείμενο ηης εργαζίας 

θνπόο ηεο παξνύζαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη κία πξνζπάζεηα λα 

εθζέζεη ην πιηθό πνπ ζήκεξα αλαδεηθλύεη ηα ζύγρξνλα θηίξηα, δίλνληαο ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο κεραληθνύο θαη αξρηηέθηνλεο λα ζρεδηάδνπλ άπεηξεο ιύζεηο 

επηιέγνληαο γηα απηέο ην αινπκίλην, ην νπνίν δίλνληαο ρξεζηηθόηεηα θαη 

ιεηηνπξγηθόηεηα ζηηο εθαξκνγέο, δίλνληαο ρξώκαηα θαη επειημία επηινγήο 

ζπζηήκαηνο δεκηνύξγεζε ηε δηθή ηνπ αγνξά. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνύ 

θιάδνπ ζηελ Ειιάδα, ζεκειηώζεθε ε κεηαπνίεζε ηνπ αινπκηλίνπ (δηέιαζε, έιαζε, 

ρύηεπζε) κε παξαγσγή ηειηθά πξντόλησλ ή ηκεκάησλ απηώλ γηα ρξήζε ζηελ 

νηθνδνκή, ζηε ζπζθεπαζία, ζηηο κεηαθνξέο, ζηνλ νηθηαθό εμνπιηζκό, ζηηο 

κεραλνινγηθέο, ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο κεηαθνξέο. Σεκεηώλεηαη όηη ην δεηνύκελν 

είλαη λα δηαηππσζεί ε εθαξκνγή θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε όζα αλαθέξζεθαλ ζην 

Κεθάιαην 1 ηεο κειέηεο. 

 Θεσξείηαη ζθόπηκν λα ζεκεησζεί όηη θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο 

δηαηππώζεθαλ θαη θάπνηεο πξνζσπηθέο ζθέςεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνύλ δηάθνξα 

ηκήκαηα ηεο κειέηεο δηόηη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο αξθεηέο θνξέο επλννύλ πξόζθαηξε 

αλάπηπμε από θζελόηεξα ππνθαηάζηαηα (πιαζηηθά πιηθά) πξνθεηκέλνπ  λα 

ιεηηνπξγήζνπλ εηο βάξνο ηεο αεηθνξίαο.  

2.2 Μεθοδολογία 

 Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα απηήλ ηελ εξγαζία είλαη επηζηεκνληθή 

θαη ζηεξίδεηαη ζε δύν αιιειέλδεηεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Καη αξρή έγηλε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ην πιηθό αινπκίλην ζε όιεο ηηο 

θάζεηο δσήο ηνπ θαζώο θαη ζηηο  ζύγρξνλεο εθαξκνγέο ζε θηίξηα.   

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ ζηεξίδνληαη ζε ειιεληθή θαη μελόγισζζε 

βηβιηνγξαθία, ζε παξνπζηάζεηο θαη ζεκεηώζεηο θαζεγεηώλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα, ζε αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα, ζε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, ζε δηπισκαηηθέο 

θαη πηπρηαθέο εξγαζίεο θνηηεηώλ, ζε αξρεηαθό πιηθό ησλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ θαζώο 

θαη δεκνζηεύζεηο ζην δηαδίθηπν.   

 Σε ζπλέρεηα έγηλε πξσηνγελήο έξεπλα κε θαηάξηηζε θαη δηαλνκή ζρεηηθνύ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ρξήζε θαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ 

πιηθνύ ζηελ πξάμε, ζύκθσλα κε ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ. 

 2.2.1 Ερωηήμαηα  εργαζίας 

 Σεκαληηθό γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο είλαη λα ηεζνύλ εξσηήκαηα ηα 

νπνία ζα δώζνπλ ηελ επθξηλή εηθόλα, γηα ηελ ρξήζε ηνπ πξντόληνο ηνπ αινπκηλίνπ 

ζην ζρεδηαζκό ησλ θηηξίσλ παιαηώλ θαη λέσλ, ηελ εμεύξεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ 

αγνξά  αιιά θαη ηελ  απνθάιπςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ όπνπ κε ηε βνήζεηά ηνπο 

Σ 
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ζα εληνπηζζνύλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο 

ηδηόηεηέο ηνπ. Δηεξεπλάηαη ινηπόλ από ηελ αξρή πνηα είλαη ε ηζηνξία αλαθάιπςεο ηνπ 

αινπκηλίνπ, πνηα ε ηζηνξηθή δηαδξνκή παξαγσγήο ηνπ θαη ε ρξνλνινγηθή εμέιημή 

ηνπ, πνηεο επηζηήκεο αζρνιήζεθαλ κε ηα ζηάδηα θαη ηηο κεζόδνπο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ, πνηα είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θξακάησλ ηνπ, πνηα θξάκαηα 

έρνπλ εθαξκνγή θπξίσο ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο, πνηα ε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

πξντόληνο από απνξξίκκαηα, γηαηί δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ηνπ πξνβιήκαηα πγείαο θαη πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα ζην πεξηβάιινλ θαη πνηα ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο, πνηεο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη 

ηέινο, πνηα ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο.   

2.2.2 Υπόθεζη εργαζίας 

Η πξνζέγγηζε ηνπ ζθνπνύ ηεο επηζηεκνληθήο απηήο εξγαζίαο είλαη, αμηνινγώληαο 

ηα πην πάλσ εξσηήκαηα λα παξνπζηάζεη κέζα από πξνζπάζεηεο εμεύξεζεο θαη 

κειέηεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα εμεηαζζνύλ, ηνπο ιόγνπο δηαξθνύο επηηπρίαο ηνπ 

κεηάιινπ, νη νπνίνη κε βάζε ηελ νξζνινγηθή ηνπο ρξήζε είηε ζπλνιηθά είηε ζεκεηαθά 

θαη επηιεθηηθά ζα πξνζδηνξίζνπλ ηελ εμέιημή ηνπ αιιά θαη ηνλ θαζνξηζηηθό ηνπ ιόγν 

γηα θάζε εθαξκνγή. 

Από ηε ρξήζε ησλ πξώησλ πιώλ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ κεηάιινπ, 

από ηε ρξήζε θξακάησλ αινπκηλίνπ κε καγγάλην, καγλήζην, ππξίηην, θαζζίηεξν θαη 

ραιθό γηα ηελ παξαγσγή κεηαιιηθώλ θύιισλ, ηαηληώλ, ειαζκάησλ θαη δηαθόξσλ 

πξνθίι, από ηηο ηερλνινγίεο αλαθύθισζεο θαη απνβνιήο ζην πεξηβάιινλ 

ππνιεηκκάησλ θαηεξγαζίαο αινπκίλαο, από ηνλ ζπλδπαζκό αλάπηπμεο θαη 

νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο ρηίζηεθε ε πξνζπάζεηα δηεπθξηλήζεσλ ηνπ ζέκαηνο ηεο 

εξγαζίαο, αιιά θαη ε παξνπζίαζε ηνπ γεληθνύ δηαγξάκκαηνο αλαπηύμεώο ηεο.  

 Όιεο νη θαηεπζύλζεηο εζηηάδνληαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο (από 

θαζαξό αινπκίλην, από ράιπβα θαη θξάκαηα αινπκηλίνπ) θαη θπξίσο ζηνλ 

πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό ηερληθώλ έξγσλ κε έκθαζε ζηα θηίξηα θαη ειέγρνπο ηεο 

ρξήζεο ηνπ ζε απηά. Ειέγρεηαη ε κόλσζε, ε θαιαίζζεηε εκθάληζε, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλζεθηηθόηεηάο ηνπ ζην ρξόλν, ηεο αληνρήο ηνπ ζηε δηάβξσζε θαη ζηε 

ζεξκνθξαζία θαη αληρλεύνληαη νη ρξσκαηηθέο παξαιιαγέο ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή, 

πνπ ζπλήζσο γίλνληαη ε αηηία κηαο μερσξηζηήο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

εκθάληζεο, ζε ηδηόθηεηα θαη δεκόζηα θηήξηα αιιά θαη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 

Απηό ην πξντόλ είλαη ε αηηία πνιπάξηζκσλ εθαξκνγώλ από θαηαζθεπή θνπθσκάησλ, 

ζηνηρείσλ ζηήξημεο θαη επέλδπζεο όςεσλ ή ειαθξώλ δηαρσξηζηηθώλ ηνίρσλ, από 

επηθάιπςε ζηεγώλ έσο πξνζηαηεπηηθό πεξίβιεκα αζθαιηηθώλ ή ζπλζεηηθώλ πιηθώλ, 

από θξάγκα πιηθώλ έσο πιηθό πξώηεο ύιεο αλαιώζηκσλ θαη εμνπιηζκνύ (βίδεο, ήινη, 

ζύξκαηα, θηγθιηδώκαηα θ.ιπ.).        

  

ææææ 

   

 



IΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΑΛΟΤΜΙΝΑ ΚΑΙ  ΣΟΤ  

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΑΠΟ ΒΩΞΙΣΗ 

 29 

 Κεθάιαην 3
ν 

IΣΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ 

ΑΛΟΤΜΙΝΑ ΚΑΙ  ΣΟΤ  ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΑΠΟ ΒΩΞΙΣΗ 
 

3.1 Οξηζκόο Αινπκηλίνπ 

 

                   Πίλαθαο 4. Xεκηθά ζύκβνια  

 

                   Πεγή : https://el.wikipedia.org/wiki/Αξγίιην   

 
 

ν αξγίιην
11

 ή αινπκίλην (Aluminium) είλαη ην ρεκηθό ζηνηρείν κε ζύκβνιν Al 

θαη αηνκηθό αξηζκό 13. Δίλαη έλα αξγπξόιεπθν κέηαιιν, ζηνηρείν πνπ αλήθεη 

ζηελ νκάδα IIIA (13) ηνπ πεξηνδηθνύ ζπζηήκαηνο καδί κε ην βόξην. Δίλαη ην πην 

άθζνλν κέηαιιν ζην θινηό ηεο Γεο θαη ζπλνιηθά ην ηξίην (3
ν
) πην άθζνλν ρεκηθό 

ζηνηρείν ζπλνιηθά ζηνλ πιαλήηε καο, κεηά ην νμπγόλν θαη ην ππξίηην. Καηά βάξνο 

απνηειεί πεξίπνπ ην 8% ηνπ ζηεξενύ θινηνύ ηεο γεο. Ωζηόζν είλαη πνιύ δξαζηηθό 

ρεκηθά ώζηε λα βξίζθεηαη ζηε θύζε σο ειεύζεξν κέηαιιν. Αληίζεηα, βξίζθεηαη 

ελσκέλν ζε πάλσ από 270 δηαθνξεηηθά νξπθηά
. 
 Η θύξηα πεγή γηα ηε βηνκεραληθή 

παξαγσγή ηνπ κεηάιινπ είλαη ν βσμίηεο. 

 Σν κεηαιιηθό αινπκίλην έρεη (θαηλνκεληθά) κεγάιε ηθαλόηεηα ζην λα 

αληηζηέθεηαη ζηε δηάβξσζε. Απηό ζηελ νπζία ζπκβαίλεη γηαηί κε ηελ έθζεζε ηνπ 

κεηάιινπ ζηελ αηκόζθαηξα ζρεκαηίδεη ζηηγκηαία έλα ιεπηό επηθαλεηαθό, κε νξαηό, 

ζηξώκα νμεηδίνπ ηνπ, πνπ εκπνδίδεη ηε βαζύηεξε δηάβξσζή ηνπ (θαηλόκελν ηεο 

παζεηηθνπνίεζεο). Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο ζρεηηθά ρακειήο ηνπ ππθλόηεηαο θαη ηεο 

κεγάιεο ηνπ ηθαλόηεηαο λα δεκηνπξγεί κεγάιε πνηθηιία θξακάησλ, έγηλε ζηξαηεγηθό 

κέηαιιν γηα ηελ αεξνδηαζηεκηθή (θαη όρη κόλν) βηνκεραλία. Δίλαη, επίζεο, εμαηξεηηθά 

ρξήζηκν ζηε ρεκηθή βηνκεραλία, ηόζν απηνύζην σο θαηαιύηεο, όζν θαη κε ηε κνξθή 

δηαθόξσλ ελώζεώλ ηνπ. 

                                                 
11

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: https://el.wikipedia.org/wiki/Αξγίιην   
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/�������
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3.2 Aλαθάιπςε ηνπ αινπκηλίνπ θαη ηζηνξηθή δηαδξνκή παξαγσγήο 

αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ από βσμίηε  

 Η αλαθάιπςε θαη ε παξαγσγή ηνπ αινπκηλίνπ έγηλε δπλαηή κεηά ηελ ρξήζε 

ηνπ ειεθηξηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηζηήκε ηεο ρεκείαο θαη ν ρξόλνο ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ είλαη πνιύ ιίγνο, εθαηόλ είθνζη νθηώ έηε (128), ό,ηαλ πνιιά κέηαιια 

(ραιθό, ρξπζό θαη  ζίδεξν) ν άλζξσπνο ηα ρξεζηκνπνηεί εδώ θαη επηά ρηιηάδεο 

(7.000,00)  ρξόληα. 

  
 
             Εηθ.5  Η πξώηε εγθαηάζηαζε βηνκεραληθήο παξαγσγήο αινπκηλίνπ  ην 1888 

                            ηθαλόηεηαο 20 θηιώλ εκεξεζίσο, ζην Πίηζκπνπξγθ ησλ Η.Π.Α. 

  

                Πεγή : πηηηθόπνπινο  Π. (2004) ,A.T.E.I.  Xαιθίδαο, Σκήκα Ηιεθηξνινγίαο, πηπρηαθή  

                εξγαζία, «Ανακύκλωζη αλοςμινίος», Αζήλα, ζει. 6  

 Καηά ηελ αξραηόηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε κε ηελ κνξθή ηεο αξγίινπ ζαλ πξώηε 

ύιε γηα ηελ θαηαζθεπή αγγείσλ, ελώ θάπνηα άιαηα πνπ πεξηείραλ αινπκίλην 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηόζν γηα βαθέο όζν θαη γηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα 

(ζηππηεξία). Οη αξραίνη Κηλέδνη, νη Αηγύπηηνη, νη Έιιελεο θαη νη Ρσκαίνη, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην αινπκίλην ζηηο θπζηθέο ηνπ ελώζεηο ρσξίο πηζαλόηεηα λα έρνπλ 

πιήξε γλώζε ηεο ύπαξμεο ελόο κεηάιινπ πνπ έδηλε ηηο ηόζν μερσξηζηέο ηδηόηεηεο 

ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. Οη αξραίνη Έιιελεο θαη Ρσκαίνη γλώξηδαλ ηε ζηππηεξία θαη 

ηελ ρξεζηκνπνηνύζαλ. Η ζηππηεξία, κηα θξπζηαιιηθή έλσζε ηνπ αινπκηλίνπ κε ην 

ρεκηθό ηύπν K2 SO4 . Al2 (SO4)3 . 24H2O ρξεζηκνπνηήζεθε  αθόκα σο ζηππηηθό, 

θαζώο επίζεο θαη ζηε βαθηθή
12

. 

 Γεληθά, ε νλνκαζία ηεο αινπκίλαο (Αlumina) πξνέξρεηαη από ηε ιαηηληθή 

νλνκαζία alum-en (-inis) ηεο ζηύςεο ή ζηππηεξίαο επίζεο γλσζηήο κε ην ρεκηθό 

ηύπν KAl (SO4)2 · 12H2O θαη ήηαλ ε νπζία ηελ νπνία παξαζθεύαδαλ  κε επεμεξγαζία ελόο 

νξπθηνύ αινπλίηε, γλσζηνύ θαηά ηελ αξραηόηεηα σο "ζηππηεξηάηεο ιίζνο": KAl3(SO4) 

2(OH)6. Η ζηππηεξία
13

 έρεη ηελ ηδηόηεηα λα μεξαίλεη θαη λα ζπζηέιιεη ηνπο ηζηνύο, 

                                                 
12

Λάγαξεο Γ. (2009): Δ.Μ.Π., ρνιή Μεραληθώλ Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγώλ, Σκήκα Μεηαιινπξγίαο 

θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κε ζέκα: «Ανάπηςξη και ηεσνολογικέρ ιδιόηηηερ 

πποηγμένος κπάμαηορ Αλοςμινίος 7075», Αζήλα, ζει.5,6 

 
13

Ωο "ζηππηεξίεο" ζήκεξα ραξαθηεξίδνληαη ηα κηθηά ζεηηθά άιαηα κε ηνλ γεληθό ηύπν 

M(I)M'(III)(SO4)2·12H2O, όπνπ Μ(Ι) θαηηόλ ηεο νκάδαο ησλ αιθαιίσλ (εθηόο από ην Li) ή ην 
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πξνθαιώληαο αηκόζηαζε θαη νη ηαηξνί ηεο επνρήο ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ θπξίσο γηα ηε 

ζεξαπεία ηξαπκάησλ. Μεγάιεο πνζόηεηεο ζηππηεξίαο ρξεζηκνπνηνύζαλ επίζεο ζηε 

βαθή πθαζκάησλ σο πξόζηπκκα (mordant), δειαδή σο νπζία πνπ ζρεκαηίδεη 

δπζδηάιπηεο ελώζεηο κε θπζηθά νξγαληθά ρξώκαηα κε απνηέιεζκα ηελ πξνζθόιιεζε 

θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο βαθήο ζηηο ίλεο ηνπ πθάζκαηνο. 

 

Η ζηππηεξία (ιαη. alumen), ην άιαο 

KAl(SO4)2·12H2O, κηα εμαηξεηηθά 

ρξήζηκε νπζία κε αηκνζηαηηθέο ηδηόηεηεο, 

γλσζηή ήδε από ηελ αξραηόηεηα έδσζε 

ην όλνκά ηεο ζην νμείδην Al2O3 θαη ζην 

αληίζηνηρν κέηαιιν, ην αινπκίλην 

(αξγίιην), αιιά θαη ζε κηα ηάμε κηθηώλ 

ζεηηθώλ αιάησλ.    

 

ύκπιεγκα θξπζηάιισλ ζηππηεξίαο K-

Cr, KCr(SO4)2·12H2O, ελόο άιαηνο 

ηδηαίηεξα ρξήζηκνπ ζηε βπξζνδεςία. 

 

      Εηθ.6  ηππηεξίεο 

 

      Πεγή : http://195.134.76.37/chemicals/chem_Al2O3.htm 

 

Η αλαθάιπςε ηνπ κεηάιινπ γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα νλνκάζηεθε αινπκίλην 

(aluminium) θαη ζηηο ΗΠΑ : aluminum. Με  ηνλ όξν αινπκίλην αλαθεξόκαζηε ζην 

κέηαιιν θαη κε ηνλ όξν αξγίιην (ειιεληθή νλνκαζία ησλ πινύζησλ ζε αξγίιην 

πεηξσκάησλ: Άξγηινο) αλαθεξόκαζηε ζην ζηνηρείν θαη ζηηο ελώζεηο ηνπ (έηζη, π.ρ. ην 

Al2(SO4)3 αλαθέξεηαη σο ζεηηθό αξγίιην θαη ην Al2O3 αλαθέξεηαη σο νμείδην ηνπ 

αξγηιίνπ
14

. 

Καηά ην κεζαίσλα νη επηζηήκνλεο ππνπηεύζεθαλ ηελ ύπαξμε ελόο κεηάιινπ 

ζηνλ άξγηιν πνπ ζα ηνπο έδηλε ρξπζό ζε κεηάιιαμε. Με απηό ηνλ ηξόπν άξρηζε ε 

κειέηε θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αινπκηλίνπ. 

 

 

                                                                                                                                            
ακκώλην θαη Μ'(ΙΙΙ) ηξηζζελέο κεηαιιηθό θαηηόλ (θπξίσο Al, Cr θαη Fe). Σα πεξηζζόηεξα από ηα άιαηα 

απηά θξπζηαιιώλνληαη εύθνια παξέρνληαο επκεγέζεηο θαη ζπρλά δηαπγείο θξπζηάιινπο. 

 
14

α) Merck Index, 12th ed, ζει. 377. (β) Wikipedia: "Aluminium Oxide". (γ) Greenwood N, 

Earnshaw A (1984): "Chemistry of the Elements", Pergamon Press, ζει. 273-278 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mordant
http://195.134.76.37/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_oxide
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Πεξίνδνο 1761-1825 

 Σν 1761, ν Γάιινο ρεκηθόο Guyton de Morveau –Γθηηόλ ληε Μνξβό- (1737-

1816), ζπλεξγάηεο ηνπ Lavoisier γλσζηόο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζπζηεκαηηθή 

ρεκηθή νλνκαηνινγία, πξόηεηλε ηνλ όξν alumin (αινπκίλα) γηα ην νμείδην (βάζε) 

ελόο άγλσζηνπ κέρξη ηόηε κεηάιινπ ηνπ νπνίνπ ηελ παξνπζία ζεσξνύζε βέβαηε ζηε 

ζηππηεξία (alum). ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθε θαη ε ιαηηληθή θαηάιεμε -ium, όπσο 

ζπλεζηδόηαλ ζηελ νλνκαζία θάζε λένπ ρεκηθνύ ζηνηρείνπ θαη ην ππνζεηηθό απηό 

ζηνηρείν νλνκάζηεθε aluminium. Ο ίδηνο ν Lavoisier, ζην βηβιίν-ζηαζκό ηεο 

Υεκείαο "ηνηρεία Υεκείαο" (Elements of Chemistry), ζεσξνύζε σο πηζαλή ηελ 

ύπαξμε ελόο κεηάιινπ ηνπ νπνίνπ ην νμείδην ν ίδηνο είρε νλνκάζεη argilla (αξγηιία). 

Σν 1808, ν Βξεηαλόο ρεκηθόο Humphry Davy -Υάκθξεη Νηέηβ- (1778-1829), 

δηάζεκνο γηα ηελ απνκόλσζε δξαζηηθόηαησλ κεηάιισλ ησλ νκάδσλ ησλ αιθαιίσλ 

θαη γαηαιθαιίσλ (Na, K, Mg, Ca, Ba) κε ειεθηξόιπζε ηεγκάησλ ησλ αιάησλ ηνπο, 

ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηε Βαζηιηθή Δηαηξεία ηνπ Λνλδίλνπ έγξαςε όηη δελ επέηπρε λα 

απνκνλώζεη ηα κέηαιια από ηα νμείδηα alumine (Al2O3), silex (SiO2), zircone 

(ZrO2) θαη glucine (BeO), αιιά "αλ ήηαλ ηόζν ηπρεξόο" θαη ην είρε θαηαθέξεη, ηα 

ζηνηρεία απηά ζα ηα νλόκαδε silicium (ππξίηην), alumium (κεηέπεηηα aluminium, 

αινπκίλην, αξγίιην), zirconium (δηξθόλην) θαη glucium (ζηε ζπλέρεηα glucinium, 

γιπθίλην θαη κεηέπεηηα βεξύιιην). Ο Sir Humphrey Davy -εξ Υάκθξεη Νηέηβ- 

πξόηεηλε ην όλνκα "alumium" γηα ην κέηαιιν, αλ θαη ιίγν αξγόηεξα ζπκθώλεζε κε 

ην όλνκα "aluminum", όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα αθόκα γηα ην 

αινπκίλην ζηελ βόξεηα Ακεξηθή. Γελ δηαθέξεη ην όλνκα ηνπ λένπ κεηάιινπ από ηα 

άιια θαζηεξσκέλα νλόκαηα ησλ θπζηθώλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηάιεμε ζε "-ium". 

'Ηδε από ην 1821, ν Γάιινο γεσιόγνο  Pierre Berthie -Πηεξ Μπεξηηέ- (1782-

1861) είρε δηαπηζηώζεη όηη ην θαηαιιειόηεξν κεηάιιεπκα γηα ηελ παξαζθεπή 

αινπκίλαο ήηαλ έλα νξπθηό (ηππηθά πξόθεηηαη γηα "πέηξσκα") απνηεινύκελν από 

έλπδξε αινπκίλα (ζε κίγκα κε νμείδηα άιισλ κεηάιισλ θαη θπξίσο ζηδήξνπ). Σν 

νξπθηό απηό βξηζθόηαλ ζε ζρεηηθά κεγάιεο πνζόηεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ 

θαη ην νπνίν νλόκαζε βσμίηε, από ην όλνκα ηεο πόιεο Γαιιίαο (Les Baux in 

Provence), όπνπ βξήθε πινύζηα θνηηάζκαηά ηνπ. 

 
 

Εηθ.7 Ο Γαλόο θπζηθόο Hans Christian Oersted  

          (1777-1851) πνπ παξήγαγε ην πξώην  

          θαζαξό αινπκίλην ην 1825 

 

 

 

Πεγή : πηηηθόπνπινο  Π. (2004) , 

«Ανακύκλωζη αλοςμινίος», Αζήλα, ζει. 6  

 

Εηθ.8 Ο Γεξκαλόο Friedrich Wohler (1800- 

          1882) πεηπραίλεη ην 1827 ηελ παξαγσγή  

          αινπκηλίνπ κέζσ ηεο αληίδξαζεο   

          πνηάζαο κε άλπδξν ρισξίδην ηνπ   

          αινπκηλίνπ  

Πεγή : πηηηθόπνπινο  Π. (2004) , 

«Ανακύκλωζη αλοςμινίος», Αζήλα, ζει. 6  

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Bernard_Guyton_de_Morveau
http://www.gutenberg.org/files/30775/30775-h/30775-h.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Humphry_Davy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Berthier
http://en.wikipedia.org/wiki/Bauxite
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3.2.1 Aπνκόλσζε αινπκηλίνπ- Πξώηκε βηνκεραλία αινπκηλίνπ
15

 

Πεξίνδνο 1825-1855 

 Σν 1825, o Γαλόο θπζηθόο θαη ρεκηθόο Hans Christian Oersted –Υαλ 

Κξίζηηαλ Έξλεζη- (1777-1851), γλσζηόο θπξίσο γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηνλ 

ειεθηξνκαγλεηηζκό,  δηαβίβαζε ριώξην κέζσ εξπζξνππξαθησκέλνπ κίγκαηνο 

αινπκίλαο θαη άλζξαθα θαη ζπλέιεμε ην ζρεηηθά πηεηηθό άιαο ηξηρισξηνύρν αξγίιην, 

ην νπνίν κε αληίδξαζε κε ακάιγακα κεηαιιηθνύ θαιίνπ (1,5% δηάιπκα Κ ζε Hg) 

έδσζε κεηαιιηθό αινπκίλην: 

Al2O3  +  3C  +  3Cl2     2AlCl3  +  3CO         

 AlCl3  +  3Κ    Al  +  3ΚCl  

Ο Oersted παξέιαβε κηα κηθξή πνζόηεηα κάιινλ αθάζαξηνπ κεηάιινπ, ην 

νπνίν ηνπ θάλεθε λα κνηάδεη θάπσο κε ηνλ θαζζίηεξν. Ωζηόζν, ε αλαθάιπςε απηή 

δελ έγηλε επξύηεξα γλσζηή, αθνύ ε ζρεηηθή δεκνζίεπζε έγηλε ζε έλα κάιινλ άζεκν 

επηζηεκνληθό πεξηνδηθό ηεο Γαλίαο, αιιά θαη ν ίδηνο δελ ελδηαθέξζεθε λα ζπλερίζεη 

ηελ έξεπλα πάλσ ζην λέν απηό κέηαιιν. Αλ θαη ε κέζνδνο απνκόλσζεο ηνπ κεηάιινπ 

αλαθέξεηαη σο "ρεκηθή" ζα πξέπεη εδώ λα ηνληζηεί όηη ην κεηαιιηθό θάιην (ή λάηξην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ιίγν αξγόηεξα) παξάγεηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξόιπζε 

ηήγκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ρισξηνύρνπ άιαηνο, επνκέλσο -έζησ θαη έκκεζα- ε 

κέζνδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ειεθηξνιπηηθή. 

 

Ο Oersted γλσζηνπνίεζε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηνλ Γεξκαλό ρεκηθό 

Friedrich Wöhler -Βέιεξ- (1800-1882), ν νπνίνο είλαη επξύηεξα γλσζηόο γηα ηε 

ζύλζεζε ηεο νπξίαο, έλαλ ζηαζκό ηεο ηζηνξία ηεο νξγαληθήο ρεκείαο, αθνύ έηζη 

θαηέξξηςε ηε ζεσξία ηεο δσηθήο δύλακεο (vis vitalis). Ο Wöhler -Βέιεξ- αξρηθά 

απέηπρε λα παξαιάβεη αινπκίλην κε  ηε κέζνδν ηνπ Oersted -Δξλεζη-, όκσο ζηε 

ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο σο αλαγσγηθό θαζαξό θάιην, απνκόλσζε κηα πνζόηεηα 

ηνπ κεηάιινπ ην 1827. 

 

Σα επόκελα 18 ρξόληα ν Wöhler –Βέιεξ- ζπλέρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ 

απνκόλσζε ηνπ αινπκηλίνπ. Σν 1845, είρε ζπιιέμεη αξθεηή πνζόηεηα από ην λέν 

κέηαιιν θαη έρνληαο πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπ κηα ζπκπαγή κάδα ηνπ, κπόξεζε λα 

κεηξήζεη ην εηδηθό βάξνο ηνπ. 'Δηζη, αλαθάιπςε κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο ηδηόηεηεο 

ηνπ αινπκηλίνπ: ηελ "αβάζηαρηε" ειαθξόηεηά ηνπ, δει. ην κηθξό εηδηθό βάξνο ηνπ 

(2,70 g/cm
3
), ηηκή πξσηόγλσξε γηα κέηαιιν ζηαζεξό ζηηο ζπλήζεηο αηκνζθαηξηθέο 

ζπλζήθεο.  

 

Σν 1855, ν Γάιινο ρεκηθόο Henri Etienne Saint-Claire Deville –Αλξί Δηηέλ 

ελ Κιεξ Νηεβίι- (1818-1881) αλέπηπμε κηα ρεκηθή κέζνδν, παξαγσγήο αινπκηλίνπ 

                                                 
15

 (α) Elementymology & Elements Multidict: "13. Aluminium". (β) Calvert JB (University of 

Denver): "Aluminium". (γ) Smallwood K (gizmodo.com): "When Aluminum Cost More Than 

Gold". (δ) www.aluminiumleader.com: "Encyclopedia 'Aluminium. 13 element': History of the 

Metal". (ε) www.aluminiumleader.com: "Encyclopedia 'Aluminium. 13 element':"Applications of 

Aluminium in the 19th Century"(ζη) The Aluminum Smelting Process: "Aluminum Discovery and 

Extraction - A Brief History" The Aluminum Production Process: How the Hall-Heroult Process 

works.... 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_W%C3%B6hler
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_%C3%89tienne_Sainte-Claire_Deville
http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Al
http://mysite.du.edu/%7Ejcalvert/phys/alumin.htm
http://gizmodo.com/how-aluminum-cost-more-than-gold-1575564897
http://gizmodo.com/how-aluminum-cost-more-than-gold-1575564897
http://gizmodo.com/how-aluminum-cost-more-than-gold-1575564897
http://www.aluminiumleader.com/
http://www.aluminiumleader.com/en/facts/history/
http://www.aluminiumleader.com/en/facts/history/
http://www.aluminiumleader.com/en/facts/history/
http://www.aluminiumleader.com/
http://www.aluminum-production.com/aluminum_history.html
http://www.aluminum-production.com/aluminum_history.html
http://www.aluminum-production.com/aluminum_history.html
http://www.aluminum-production.com/index.html
http://www.aluminum-production.com/index.html
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ζε κεγάιε θιίκαθα κε βάζε ηελ ίδηα ζεηξά αληηδξάζεσλ, αληηθαζηζηώληαο όκσο ην 

αθξηβό κεηαιιηθό θάιην κε ην θζελόηεξν θαη ζρεηηθά πην εύρξεζην κεηαιιηθό 

λάηξην. 

  
 

Εηθ. 9 Ο Γάιινο ρεκηθόο  

           Henri Etienne Saint- Claire Deville  

           (1818-1881) μεθίλεζε ηελ παξαγσγή 

           αινπκηλίνπ ζε βηνκεραληθή θιίκαθα (1855) 

 

 

Πεγή: 
http://195.134.76.37/chemicals/chem_Al2O3.htm 

   

 

Εηθ. 10 O Louis Napoleon III(1808- 1873)   

              ππνζηήξημε  oηθνλνκηθά ηηο 

              πξνζπάζεηεο ηνπ Deville γηα ηε 

              βηνκεραληθή παξαγσγή 

              αινπκηλίνπ 

Πεγή: 
http://195.134.76.37/chemicals/chem_Al2O3.htm   

 

 Παξά ηε βειηίσζε ηεο κεζόδνπ ην κεηαιιηθό αινπκίλην εμαθνινπζνύζε λα 

είλαη έλα παλάθξηβν κέηαιιν. 'Έηζη, ην 1852 ε ηηκή ηνπ αινπκηλίνπ βξηζθόηαλ ζην 

απιεζίαζην ύςνο ησλ 1500$/kg, ελώ ην 1859 είρε κεησζεί δξαζηηθά ζηα 40 $/kg, κηα 

ηηκή πνπ εμαθνινπζνύζε όκσο λα είλαη κεγάιε.  

 

 
 

Εηθ. 11  Σν 1855, ζηε Γηεζλή 'Δθζεζε ηνπ Παξηζηνύ (Paris Exposition Universelle) εθηέζεθαλ  

               δώδεθα ξάβδνη αινπκηλίνπ (ζπλνιηθή  πνζόηεηα: πεξίπνπ 1 kg καδί κε ηα θνζκήκαηα 

               ηνπ γαιιηθνύ ζηέκκαηνο  

 

Πεγή : Ειιεληθή Έλσζε Αινπκηλίνπ  www.aluminium.org.gr 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_%C3%89tienne_Sainte-Claire_Deville
http://195.134.76.37/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III
http://195.134.76.37/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://www.aluminium.org.gr/
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 Σν 1855, ζηε Γηεζλή 'Έθζεζε ηνπ Παξηζηνύ (Paris Exposition Universelle, 

1855), δεκηνύξγεζε αίζζεζε ε παξνπζίαζε ζην θνηλό ηνπ λένπ κεηάιινπ, ην νπνίν 

ραξαθηεξηδόηαλ σο "αζήκη από ηνλ πειό (άξγηιν)". Γώδεθα ξάβδνη αινπκηλίνπ 

ζπλνιηθνύ βάξνπο πεξίπνπ ελόο ρηιηόγξακκνπ εθηέζεθαλ καδί κε ηα θνζκήκαηα ηνπ 

γαιιηθνύ ζηέκκαηνο, αθνύ ήδε ην αινπκίλην εζεσξείην κέηαιιν πνιπηηκόηεξν αθόκε 

θαη από ηνλ ρξπζό θαη ηνλ ιεπθόρξπζν. Μάιηζηα, πνιιέο θπξίεο ηεο αξηζηνθξαηίαο 

ηεο επνρήο ζηνιίδνληαλ κε θνζκήκαηα από αινπκίλην. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην 

γεγνλόο όηη ν απηνθξάηνξαο ηεο Γαιιίαο Louis Napoleon III –Λνπί Ναπνιεόλ- 

(1808-1873) έδσζε κηα δεμίσζε πξνο ηνπο ηηκώκελνπο μέλνπο θαιεζκέλνπο, όπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά πηάηα θαη καραηξνπήξνπλα από αινπκίλην, ελώ 

γηα ηνπο ιηγόηεξν ζεκαληηθνύο θαιεζκέλνπο ηα ζεξβίηζηα ήηαλ από άξγπξν ή ρξπζό 

(!).  

Ο Ναπνιέσλ ΙΙΙ έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ην αινπκίλην, ζεσξώληαο θαηά 

θάπνην ηξόπν ην λέν κέηαιιν σο "εζληθό επίηεπγκα". Μεηαμύ άιισλ, θηινδνμνύζε λα 

εμαζθαιίζεη γηα ηνλ Γαιιηθό ζηξαηό πξνζηαηεπηηθνύο ζώξαθεο, θξάλε θαη άιινλ 

ακπληηθό εμνπιηζκό από απηό ην ειαθξύ κέηαιιν θαη πξνζέθεξε άθζνλε 

ρξεκαηνδόηεζε ζηνλ Deville γηα ηελ θαηαζθεπή ρπηεξίσλ
16

. 

Ο Hans Christian Oersted –Υαλ Κξίζηηαλ Έξλεζη- ήηαλ ν πξώηνο 

επηζηήκνλαο πνπ παξήγαγε θαζαξό αινπκίλην ην 1825, κε ηελ ρξήζε ρισξηδίνπ ηνπ 

αινπκηλίνπ (AlCl3) θαη ακάιγακα πνηάζαο, έλα θξάκα δειαδή πνηάζαο θαη 

ςεπδαξγύξνπ. Ο Oersted -Έξλεζη- αλεβάδνληαο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο, ζε 

θαηάζηαζε ρακειήο πίεζεο πέηπρε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ςεπδαξγύξνπ, ην 

ελαπνκείλαλ δε πιηθό ήηαλ ην αινπκίλην
17

. 

  

 Εηθ. 12   Ηιεθηξνιπηηθή θπςέιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηαδηθαζία αλαγσγήο  

Πεγή : πηηηθόπνπινο  Π. (2004) , A.T.E.I  Xαιθίδαο, Σκήκα Ηιεθηξνινγίαο, πηπρηαθή  εξγαζία 

κε ζέκα: «Ανακύκλωζη αλοςμινίος», Αζήλα, ζει. 6  

  (2004): A.T.E.I. Xαιθίδαο, Σκήκα Ηιεθηξνινγίαο, πηπρηαθή Σν 1885 ε 

εηήζηα παξαγσγή ηνπ κεηάιινπ είρε θζάζεη πεξίπνπ ηνπο δεθαπέληε (15) ηόλνπο, 

σζηόζν παξά ηηο βειηηώζεηο θαη ηε ζρεηηθώο κεγάιε θιίκαθα παξαγσγήο ηνπ, αιιά 

θαη ηε κείσζε θαηά 90% ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηηκέο, ε ηηκή ηνπ αινπκηλίνπ 

εμαθνινπζνύζε λα είλαη απαγνξεπηηθά πςειή γηα κεγαιύηεξεο θαηαζθεπέο θαη κηα 

                                                 
16

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : Διιεληθή Έλσζε Αινπκηλίνπ  www.aluminium.org.gr 

 
17

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν:  ibid 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III
http://www.aluminium.org.gr/
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γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ. Η ηειεπηαία (1890) θαη ρακειόηεξε ηηκή ηνπ αινπκηλίνπ 

παξαζθεπαζκέλνπ κε ηε κέζνδν Deville ήηαλ πεξίπνπ 33$/kg, πνπ εμαθνινπζνύζε λα 

είλαη πνιύ πςειή γηα ηα δεδνκέλα εθείλεο ηεο επνρήο θαη ε ρξήζε ηνπ πεξηνξηδόηαλ 

ζηελ θαηαζθεπή πνιπηειώλ ζθεπώλ.  

 

                                             

Εηθ.13 Κηάιηα όπεξαο (1865)                                                   Εηθ.14 Γηαθνζκεηηθό ζθεύνο (1878), 

             από αινπκίλην                                                                          θξνπηηέξα από αινπκίλην     

 
Πεγή :  http://195.134.76.37/chemicals/chem_Al2O3.htm 

             

 Σν αινπκίλην άξρηζε λα δεκηνπξγεί ηελ δηθή ηνπ αγνξά θαζώο ε παξαγσγή 

ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα έβγαιε ην κέηαιιν απηό από ηνπο πίλαθεο ησλ πνιπηίκσλ 

κεηάιισλ. Σόηε, ινηπόλ, ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα ε παξαγσγή έθηαζε ζε κεξηθνύο 

ρηιηάδεο ηόλνπο, δηθαηώλνληαο ηελ «πξνθεηεία» ηνπ Ινπιίνπ Βεξλ, "Από ηελ Γε ζηε 

ειήλε". 

 

   Eηθ. 15 Μηα ππξακίδα από αινπκίλην βάξνπο 2,8 kg ηνπνζεηήζεθε ηηκεηηθά ζηελ θνξπθή ηνπ  

                κλεκείνπ ηνπ  Washington θαηά ηελ αλέγεξζή ηνπ ην 1884  

 

Πεγή: http://mentalfloss.com/article/31360/whats- point-pyramid-atop    

 

http://195.134.76.37/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://mentalfloss.com/article/31360/whats-%20point-pyramid-atop
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Οη πξώηεο ρξήζεηο ηνπ αινπκηλίνπ ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο μεθίλεζαλ: 

 

 1908, κε ηελ παξαγσγή θαισδίσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο 

ηάζεο  

 1910, κε ηελ παξαγσγή θαισδίσλ γηα ρξήζε ζε ππόγεηεο γξακκέο κεηαθνξάο 

ειεθηξηθή ελέξγεηαο, κνλσκέλεο κε κνιύβη θαη ραξηί. Υξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

πξώηε θνξά ζηελ Βνζηόλε  

 1912, κε ηελ παξαγσγή θνππαζηώλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ από αινπκίλην γηα ην 

επηβαηηθό πινίν AQUITANA  

 1917, κε ηελ παξαγσγή θαισδίνπ γηα κεηαζρεκαηηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 1920, κε ηελ παξαγσγή κεραληθώλ κεξώλ γηα κεραλέο 

3.2.2 Υξνλνινγηθή εμέιημε ηεο παξαγσγήο ηνπ κεηάιινπ ηνπ 

αινπκηλίνπ
18

 

 Η ρξνλνινγηθή εμέιημε ηεο παξαγσγήο ηνπ κεηάιινπ από ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

   αηώλα 

επηγξακκαηηθά είλαη ε αθόινπζε: 

 1808: O Βξεηαλόο Davy αλαθαιύπηεη ηελ ύπαξμε ηνπ κεηάιινπ 

 1821: Ο P. Berthier αλαθαιύπηεη θνληά ζην ρσξηό Les Baux ζηελ Γαιιία κηα 

ζθιεξή, θνθθηλσπή νπζία πνπ πεξηέρεη 52 % αινπκίλην θαη ηελ νλνκάδεη 

Βσμίηε 

 1825: Ο Γαλόο Hans Christian Oersted παξάγεη κηα κηθξή πνζόηεηα 

αινπκηλίνπ ρξεζηκνπνηώληαο δηάιπκα πνηάζαο 

 1827: Ο Γεξκαλόο Friedrich Wohler αλαθνηλώλεη ηελ αλαθάιπςή ηνπ γηα ηελ 

παξαγσγή αινπκηλίνπ κέζσ ηεο αληίδξαζεο πνηάζαο κε άλπδξν ρισξίδην ηνπ 

αινπκηλίνπ 

 1845: Ο Wohler αλαθάιπςε θαη θαηέγξαςε ηελ ππθλόηεηα ηνπ αινπκηλίνπ θαη 

κία από ηηο βαζηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, ηελ ειαθξόηεηα 

 1854: Ο Γάιινο Henri Saite-Claire Deville βειηηώλεη ηελ κέζνδν ηνπ Wohler 

θαη παξάγεη βηνκεραληθά αινπκίλην, γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία. Η ηηκή ηνπ 

κεηάιινπ μεπεξλά απηή ηνπ ρξπζνύ θαη ηεο πιαηίλαο 

 1855: Μία ξάβδνο αινπκηλίνπ εθηίζεηαη ζηελ Γηεζλή Έθζεζε ησλ Παξηζίσλ 

καδί κε άιια πνιύηηκα κέηαιια 

 1886: Γύν λένη θαη άγλσζηνη επηζηήκνλεο, ν Γάιινο Paul Louis Toussaint 

Heroult θαη ν Ακεξηθάλνο Charles Martin Hall, εθεπξίζθνπλ ηελ κέζνδν 

παξαγσγήο αινπκηλίνπ κέζσ ηεο ειεθηξόιπζεο δηαιύκαηνο αινπκίλαο. Απηνί 

εξγάζηεθαλ μερσξηζηά, ρσξίο λα μέξνπλ ν έλαο ηελ εξγαζία ηνπ άιινπ 

 1888: Οη πξώηεο εηαηξείεο παξαγσγήο αινπκηλίνπ γελλήζεθαλ ζηελ Γαιιία, 

ηελ Διβεηία θαη ηηο ΗΠΑ 

 1889:
 
Ο Απζηξηαθόο Friedrich Bayer, γηνο ηνπ ηδξπηή ηεο πεξίθεκεο εηαηξίαο 

ρεκηθώλ νπζηώλ, εθεπξίζθεη ηελ κέζνδν παξαγσγήο κεγάισλ πνζνηήησλ 

αινπκίλαο από ηνλ βσμίηε 

 1900: Η εηήζηα παξαγσγή αινπκηλίνπ ζπάεη θάζε ξεθόξ, θηάλνληαο ηνπο 8 

ηόλνπο ζε εηήζηα βάζε 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν:   

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/istorika-stoixeia-alouminio/viomixaniki-paragogi-

alouminiou.html 

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/istorika-stoixeia-alouminio/viomixaniki-paragogi-alouminiou.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/istorika-stoixeia-alouminio/viomixaniki-paragogi-alouminiou.html
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3.3 Iζηνξηθή δηαδξνκή δεκηνπξγίαο βηνκεραλίαο αινπκηλίνπ ζηελ 

Ειιάδα
19

  

  ηηο 13-11-1961 δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ην 

θαηαζηαηηθό ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» όπνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί ην εξγνζηαζηαθό ζπγθξόηεκα  ηεο ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ ζηελ παξαζαιάζζηα 

πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζην θέληξν ηεο 

νξεηλήο δώλεο Διηθώλα-Παξλαζζνύ-Γθηώλαο όπνπ απιώλνληαη ηα θνηηάζκαηα 

βσμίηε. ηηο ππνδνκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ιηκάλη, πνπ επηηξέπεη άκεζε 

πξόζβαζε ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αιιά θαη επειημία. 

  πλνιηθά ζε κία έθηαζε 750 ζηξεκκάησλ ε βηνκεραληθή κνλάδα ζα 

πεξηιακβάλεη : ηνπο ρώξνπο απόζεζεο  θαη παξαιαβήο ηνπ βσμίηε, ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο αινπκίλαο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο αινπκηλίνπ, ηνλ ηαζκό 

πκπαξαγσγήο Ηιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο, ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, ηηο 

εγθαηαζηάζεηο αληηξύπαλζεο, ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ θαη πξώησλ πιώλ, 

ηα ζπλεξγεία θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο ζπληήξεζεο, ην πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ 

ππνζηήξημεο (Πεξηβάιινληνο, Πνηόηεηαο, Αζθάιεηαο, Υεκείνπ, Πιεξνθνξηθήο, 

Ιαηξείνπ, Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνύ θ.α.). Η δπλακηθόηεηα εηήζηαο παξαγσγήο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ αλακέλεηαη έσο ην 2013 λα δηακνξθσζεί ζε 1.100.000 ηόλνπο αινπκίλαο 

θαη 180.000 ηόλνπο αινπκηλίνπ. 

        

 Εηθ.16  Πνηκέλεο παξαθνινπζνύλ ηελ  ηειεηή ζεκειίσζεο ηνπ αινπκηλίνπ   

 Εηθ.17  Έξγνζηάζην  θαη πεξηβάιινλ  ρώξνο ην 1966  

 Πεγή :  «Μηζόο αηώλαο ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ». Επεηεηαθή έθδνζε ηεο ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. κέινο ηνπ 

νκίινπ επηρεηξήζεσλ Μπηηιελαίνο                                                                    

  Η εγθαηάζηαζε ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο νδήγεζε ηεο εηαηξεία 

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ ζηε δεκηνπξγία κηαο παξαθείκελεο, πξόηππεο εξγαηηθήο θνηλόηεηαο 

πνπ θηινμελνύζε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Έηζη ζην κπρό ηνπ γξαθηθνύ 

θόιπνπ ηεο Αληίθπξαο, δεκηνπξγήζεθαλ ηα ΄Αζπξα πίηηα, έλαο νηθηζκόο ρηηζκέλνο 

θαηά ηα επξσπατθά πξόηππα ηεο επνρήο από ηνλ πνιενδόκν Κσλζηαληίλν Γνμηάδε. Η     
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν:«Μηζόο αηώλαο ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ». Δπεηεηαθή έθδνζε ηεο ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ 

Α.Δ. κέινο ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ Μπηηιελαίνο 
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πξσηνπόξνο θνηλόηεηα δηέζεηε ππνδνκέο πνπ εμαζθάιηδαλ ηελ απηάξθεηά ηεο θαη κηα 

πξσηόγλσξε πνηόηεηα δσήο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο. Μεηά από δύν επεθηάζεηο ηα 

Άζπξα πίηηα ζήκεξα είλαη κηα ζύγρξνλε θσκόπνιε πνπ αλαβαζκίδεη ζπλερώο ηηο 

ππνδνκέο ηεο. Η έθηαζή ηνπο είλαη 612 ζηξέκκαηα, νη ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο 

15.500M2, ην νδηθό δίθηπν 70.154M, νη πιαηείεο 30.215M2 θαη νη παηδηθέο ραξέο 

6.120M2   
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Κεθάιαην 4
ν 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΑΗ 

ΚΡΑΜΑΣΧΝ 

 
4.1 Γεληθέο θαη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

αινπκηλίνπ 

 

 
Δηθ. 18 Γηαδηθαζία παξαγσγήο πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ 

 

Πεγή : http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/texnologies-alouminiou/paragogi-

protoxitou-deuteroxitoy-alouminiou.htm 
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 Σν νξπθηό βσμίηεο κεηά απφ εμφξπμε κεηαηξέπεηαη ζε αινπκίλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ειεθηξφιπζε κεηαηξέπεηαη ζε κέηαιιν αινπκίλην (πξσηφρπην). 

 Ζ Αινπκίλα (βι. Δηθ 16) είλαη ην βηνκεραληθφ πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ην 

κεηάιιεπκα ηνπ βσμίηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή πξσηόρπηνπ 

αινπκηλίνπ αιιά θαη άιισλ κε κεηαιινπξγηθψλ πξντφλησλ (ιεηαληηθά θαη 

κνλσηηθά πιηθά, ππξίκαρα, απνξξππαληηθά θάξκαθα θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

λεξνχ). Η αινπκίλα, ε νπνία ζηελ Διιάδα απφ ηελ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ Α.Δ.  εμάγεηαη 

απφ ην βσμίηε κε ηε κέζνδν Bayer, κπνξεί λα είλαη έλπδξε ή άλπδξε, αλάινγα κε 

ην βαζκφ επεμεξγαζίαο ηεο. Η άλπδξε, γλσζηή σο κεηαιινπξγηθή αινπκίλα, 

πξνθχπηεη απφ ην ςήζηκν ηεο έλπδξεο θαη ηελ αθαίξεζε ησλ πεξηερφκελσλ 

πνζνηήησλ λεξνχ.  

 Σν πξσηόρπην αινπκίλην
18

 παξάγεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξφιπζεο 

ηεο άλπδξεο αινπκίλαο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ θαη ηελ 

παξαγσγή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ (θνιφλεο, πιάθεο θαη ρειψλεο), ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη:  

•  ηε Γξαζηεξηόηεηα Αλόδσλ, πνπ παξάγεη θαη εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθνδνζία ηεο 

ειεθηξφιπζεο κε ηηο απαξαίηεηεο ζπλαξκνινγεκέλεο αλφδνπο. Με δπλακηθφηεηα 

90.000 ηφλνπο ςεκέλσλ αλφδσλ εηεζίσο.  

•  ηε Γξαζηεξηόηεηα Ζιεθηξόιπζεο, κε εηήζηα δπλακηθφηεηα παξαγσγήο 164.000 

ηφλνπο ξεπζηνχ αινπκηλίνπ. 

• ηε Γξαζηεξηόηεηα ηνπ Υπηεξίνπ, φπνπ ην ξεπζηφ κέηαιιν ρπηεχεηαη θαη 

κνξθνπνηείηαη ζε θνιφλεο (124.000 ηφλνη) θαη πιάθεο (40.000 ηφλνη). 

• ηε Γξαζηεξηόηεηα Τπνζηήξημεο Παξαγσγήο, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο ησλ ιεθαλψλ ειεθηξφιπζεο θαη ησλ θάδσλ 

ρχηεπζεο. 

 Σν δεπηεξόρπην αινπκίλην
19

 παξάγεηαη απφ ηελ επαλάηεμε θαη 

επαλαρχηεπζε θνκκαηηψλ ηνπ αινπκηλίνπ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί (scrap). Σν 

scrap πξνέξρεηαη είηε απφ ζπιινγή δηαθφξσλ θνκκαηηψλ αινπκηλίνπ πνπ ε ρξήζε 

ηνπο έρεη πάςεη, φπσο θάξηεξ απηνθηλήησλ, παιηά παξάζπξα ή πφξηεο, θνπηηά 

κπχξαο θαη αλαςπθηηθψλ θ.ι.π. old scarp), είηε απφ ηα απνθφκκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ αινπκηλίνπ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

new scarp). Eάλ αθνινπζεζεί ν ζσζηφο ηξφπνο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απηφ έρεη 

ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε απηφ ηνπ πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: «Αλοςμίνιον Α.Δ.»   

http://www.alhellas.com/el-gr/alumina/aluminium-products.html 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: 

 http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/texnologies-alouminiou/paragogi-protoxitou-

deuteroxitoy-alouminiou.html 
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 ηελ Διιάδα ε εμφξπμε ηνπ πεηξψκαηνο βσμίηε γίλεηαη απφ ηε ΓΔΛΦΟΙ – 

ΓΙΣΟΜΟΝ
20

. Πξφθεηηαη γηα έλα ηδεκαηνγελέο πέηξσκα, κίγκα κεηαιιηθψλ 

νμεηδίσλ. ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε δψλε Διηθψλα – Παξλαζζνχ – Γθηφλαο δηαζέηεη 

ηα ζεκαληηθφηεξα γλσζηά θνηηάζκαηα βσμίηε, πνπ εθηηκψληαη ζε πεξίπνπ 100 εθ. 

ηφλνπο. Ο ειιεληθφο βσμίηεο είλαη δηαζπνξηθνύ ηύπνπ θαη ε ζύλζεζή ηνπ 

απνηειείηαη από 1 κόξην θξπζηαιιηθνύ λεξνύ αλά 1 κόξην αινπκίλαο (νμείδην 

ηνπ αξγηιίνπ). 

 Πεξηνρέο πινχζηεο ζε βσμίηε παγθφζκηα (βι. δηάγξακκα 1) είλαη: ε Γπηηθή 

θαη ε Κεληξηθή Αθξηθή, ε Νφηηα Ακεξηθή (Βξαδηιία, Βελεδνπέια, νπξηλάκ), ε 

Καξαηβηθή (Σδακάηθα), ε Ωθεαλία, ε Νφηηα Αζία, ε Κίλα, ε Μεζφγεηνο (Διιάδα, 

Σνπξθία) θαη ηα Οπξάιηα (Ρσζία).  

 

Δηθ.19  Καζεηνπνηεκέλν Γηάγξακκα Παξαγσγήο αινπκηλίνπ 

 

Πεγή : Οκάδα Έξγνπ ΔΒΔ –Ηλζηηηνύην Δμαγσγηθώλ Δξεπλώλ & πνπδώλ- (ΗΔΔ)- 

(2015): «Αναλςηική καηαγπαθή και αποηύπωζη επισειπηζιακών διαδικαζιών (Business 

Process Analysis - BPA) εξαγωγήρ πποθίλ αλοςμινίος οικοδομικών καηαζκεςών ζηην 

Αςζηπαλία με πλοίο», ζει. 9 

 Ξεθηλψληαο κε ην βσμίηε, ελψ ε Απζηξαιία αχμεζε ην κεξίδηφ ηεο ζηελ 

παγθφζκηα παξαγσγή απφ 20% ζε 32% ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα, ε Σδακάηθα ε 

νπξηλάκ θαη ε Ρσζία δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζήκεξα ζηηο παξαγσγηθέο ρψξεο 

βσμίηε, έρνληαο αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ Βξαδηιία (15%), ηελ Κίλα (14%) θαη ηελ 

Ιλδνλεζία (11%). πλνιηθά ην κεξίδην ησλ κεγαιπηέξσλ ρσξψλ - παξαγσγψλ 

                                                 
20

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: «Αλοςμίνιον Α.Δ.»   

 http://www.alhellas.com/el-gr/alumina/aluminium-products.html 

 

http://www.alhellas.com/el-gr/alumina/aluminium-products.html
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βσμίηε αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 70%. Η Διιάδα θαηέρεη ηελ φγδνε (8
ε
)
 

ζέζε 

παγθνζκίσο ζε απνζέκαηα βσμίηε θαη ηελ πξψηε (1
ε
) ζέζε

 
 ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Δίλαη κάιηζηα απφ ηηο ιίγεο επξσπατθέο ρψξεο κε θαζεηνπνηεκέλε
21

 

παξαγσγή. 

 Οη λέεο  εθκεηαιιεχζεηο
22

  ζπλδπάδνληαη  κε  ηε  ζύκκεηξε απνθαηάζηαζε 

πθηζηάκελσλ κεηαιιεπηηθώλ πεξηνρώλ. Γηα ην 98% ησλ κεηαιιείσλ ππάξρνπλ 

ζρέδηα απνθαηάζηαζεο θαη ε έθηαζε ε νπνία απνθαζίζηαηαη θαη μαλαγίλεηαη δάζνο 

αλακέλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αξρηθή βιάζηεζε πνπ πξνυπήξρε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαιιείσλ
23

 

 Σα παγθφζκηα απνζέκαηα βσμίηε αξθνχλ γηα λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ 

βηνκεραλία αινπκηλίνπ γηα κεξηθνχο αηψλεο 

Country Thousand metric tons 

Απζηξαιία 7,400,000 

Βξαδηιία 4,900,000 

Κίλα 2,000,000 

Γνπηλέα 8,600,000 

Γνπηάλα 900,000 

Ηλδία 1,400,000 

Σδακάηθα 2,500,000 

Ρσζία 250,000 

νπξηλάκ 600,000 

Ζ.Π.Α 40,000 

Βελεδνπέια 350,000 

Άιιεο ρώξεο 4,700,000 

ΤΝΟΛΟ 34,000,000 

                      Πίλαθαο 5  Παγθφζκηα απνζέκαηα βσμίηε  

                     Πεγή : Πάληαο Γ. «Μεηαλλοςπγία αλοςμινίος»  παξνπζίαζε Δ.Μ.Π. 

 

                                                 
21

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: Αλησλνπνχινπ . (2013): Με ην φξν θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή 

ελλννχκε ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο  επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγεη ή θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 

 
22

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: «Η βιωζιμόηηηα ηος αλοςμινίος ζηο κηίπιο», EUROPEAN 

ALUMINIUM ASSOCIATION, ζει. 2 

 
23

 Γηεζλέο Iλζηηηνχην Aινπκηλίνπ (2008) : «4η Έκθεζη Βιώζιμηρ Μεηαλλεςηικήρ ηος Βωξίηη»   



ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΣΩΝ                                        

 45 

Country Thousand metric tons 

Απζηξαιία 55,602            (62,5) 

Βνζλία-Δξδεγνβίλε 100 

Βξαδηιία 13,148             (25,5) 

Κίλα 12,500             (21,60) 

Γθάλα 495                  ( 1,03) 

Διιάδα 2,418               ( 2,20) 

Γνπηλέα 15,500 

Γνπηάλα 1,500               ( 2,20) 

Οπγγαξία 666 

Ηλδία 10,002             (23,00) 

Ηλδνλεζία 1,094               (16,00) 

Ηξάλ 500 

Σδακάηθα 13,444             (14,60) 

Καδαθζηάλ 4,737               ( 5,00) 

Μαιαηζία 3 

Μνδακβίθε 12 

Παθηζηάλ 8 

Ρσζία 4,000               ( 6,10) 

εξβία-Μαπξνβνύλην 600 

νπξηλάκ 4,215               ( 5,30) 

Σνπξθία 300                  ( 0,90) 

Ζ.Π.Α Not Available 

Βελεδνπέια 5,200                ( 5,00) 

Παγθόζκηα Παξαγσγή 146,000 

                Πίλαθαο 6 Παγθφζκηα παξαγσγή Βσμίηε 2003& 2007  

                 Πεγέο :  Πάληαο Γ. «Μεηαλλοςπγία αλοςμινίος» παξνπζίαζε Δ.Μ.Π. 

                  & Geology.com: "Bauxite"          

Διιεληθή Παξαγσγή     =       1,7% ηεο Παγθόζκηαο 

Δπξσπατθή Παξαγσγή  =       2,8% ηεο Παγθόζκηαο 

Διιεληθή Παξαγσγή     =     59,2% ηεο Δπξσπατθήο 

Βαιθαληθή Παξαγσγή   =     83,7% ηεο Δπξσπατθήο 

http://geology.com/minerals/bauxite.shtml
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Πίλαθαο 7 Παγθφζκηα παξαγσγή Βσμίηε 2012 & 2013  

Πεγή : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_bauxite_production 

Rank Country/Region Bauxite (tonnes) Year 

   World 259,400,000 2013 

1  Australia 77,000,000 2013 

2  China 47,000,000 2013 

3  Brazil 34,200,000 2013 

4  Indonesia 30,000,000 2013 

5  India 19,000,000 2013 

6  Guinea 17,000,000 2013 

7  Jamaica 9,500,000 2013 

8  Russia 5,200,000 2013 

9  Kazakhstan 5,100,000 2013 

10  Suriname 3,400,000 2013 

11  Venezuela 2,500,000 2013 

12  Guyana 2,250,000 2013 

13  Greece 2,000,000 2013 

14  Turkey 1,100,000 2012 

15  Ghana 790,000 2012 

16  Sierra Leone 776,000 2012 

17  Bosnia and Herzegovina 700,000 2012 

18  Iran 600,000 2012 

19  Fiji 500,000 2012 

20  Hungary 250,000 2012 

21  Malaysia 200,000 2012 

22  United States 129,000 2012 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_bauxite_production
http://en.wikipedia.org/wiki/World
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Peoples_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Guinea
http://en.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Suriname
http://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://en.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://en.wikipedia.org/wiki/Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
http://en.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone
http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Herzegovina
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiji
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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Rank Country/Region Bauxite (tonnes) Year 

23  Vietnam 100,000 2013 

24  Montenegro 60,000 2012 

25  Tanzania 20,000 2012 

26  Mozambique 13,000 2012 

27  Pakistan 12,000 2012 

 Μία πιήξεο αλαδηάηαμε ησλ ρσξψλ παξαγσγήο έρεη ιάβεη ρψξα θαη γηα ηελ 

αινπκίλα δηαρξνληθά (βι. δηάγξακκα 2,  ράξηεο
24

 παγθφζκηαο παξαγσγήο 

αινπκίλαο-2013). Σα κεξίδηα παξαγσγήο ηεο Ιαπσλίαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Σδακάηθαο 

θαη ηνπ νπξηλάκ έρνπλ δηαρξνληθά κεησζεί δξαζηηθά θαη ζήκεξα ηέζζεξεηο ρψξεο 

(Κίλα-36%, Απζηξαιία-23%, Βξαδηιία-11% θαη Ιλδία-4%) παξάγνπλ ην 75% ηεο 

αινπκίλαο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

         Μajor Bauxite Areas 

 

       Γηάγξακκα 1. Κνηηάζκαηα βσμίηε ζε παγθφζκην επίπεδν  

       Πεγή : Διιεληθή Έλσζε Αινπκηλίνπ  www.aluminium.org.gr 

 

 

 

 

                                                 
24

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : The international Aluminium Institute  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://en.wikipedia.org/wiki/Montenegro
http://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://en.wikipedia.org/wiki/Mozambique
http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://www.aluminium.org.gr/
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Total for Jan 2013 to Dec 2013:107.121 thousand metric tonnes of alumina 

(total) 

 

         Γηάγξακκα 2. Υάξηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο αινπκίλαο-2013  

         Πεγή : Διιεληθή Έλσζε Αινπκηλίνπ  www.aluminium.org.gr 

 ε φηη αθνξά ην αινπκίλην (βι. δηάγξακκα 3) ελψ ην 62% ηεο παξαγσγήο 

ηνπ πξηλ 40 ρξφληα  πξαγκαηνπνηείην  ζε  έμη  βηνκεραλνπνηεκέλεο  δπηηθέο  αγνξέο  

(κε βαζηθφηεξεο ηηο ΗΠΑ - κεξίδην 36% θαη ηελ Ιαπσλία 10%), ζήκεξα ην 50% ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο έρεη κεηαθηλεζεί γεσγξαθηθά πξνο ηελ Κίλα, ην 10% ζηνλ 

Καλαδά, ην 8% ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ην 5% ζηελ Ιλδία. Η Διιάδα ζχκθσλα κε 

ηελ θαηάηαμε ηνπ US Geological Survey (2012)  βξίζθεηαη  ζηελ  28
ε
 ζέζε,  κε  

παξαγσγή  160  ρηι.  ηφλσλ αινπκηλίνπ.  

Total for Jan 2013 to Dec 2013 : 49,701 thousand metric tonnes of aluminium 

 

       Γηάγξακκα 3. Υάξηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο αινπκηλίνπ-2013 

         Πεγή : Διιεληθή Έλσζε Αινπκηλίνπ  www.aluminium.org.gr 

http://www.aluminium.org.gr/
http://www.aluminium.org.gr/
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4.2 Πεξηνρή ηεο έξεπλαο
25

  

 Oη αλζξψπηλεο αλάγθεο νδήγεζαλ ηνπο επηζηήκνλεο ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ γήηλσλ πιψλ. Αξρηθά πίζηεπαλ φηη απηφ ίζσο ήηαλ αληηθείκελν 

ελφο λένπ θιάδνπ ηεο ρεκείαο ηεο Δθαξκνζκέλεο Υεκείαο. κσο ζηε ζπλέρεηα 

ζπκπέξαλαλ φηη  ε Δθαξκνζκέλε Υεκεία είλαη ε ζπληζηακέλε
26

 ησλ πξνζπαζεηψλ 

φισλ ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο Υεκείαο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη εμειηθηηθή 

επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ. 

 Έλαο επηκέξνπο θιάδνο ηεο είλαη, ε αλόξγαλε ρεκηθή βηνκεραλία ε νπνία 

αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή αλφξγαλσλ νπζηψλ (βι. πίλαθα 8). Υξνλνινγνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ησλ νπζηψλ απηψλ απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν ή θαη 

λσξίηεξα. πνπδαίν θνκκάηη ηεο βηνκεραλίαο απηήο είλαη ηα κέηαιια πνπ εθηφο 

απφ ηελ πεξηνρή ησλ θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε 

πνηθίιεο άιιεο εθαξκνγέο (π.ρ. ν ςεπδάξγπξνο  ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξνζηαηεπηηθφ 

πιηθφ ελαληίνλ ηεο δηαβξψζεσο ζηε λαππήγεζε πινίσλ). 

 Οη πξψηεο χιεο ηεο κεηαιιεπηηθήο βηνκεραλίαο είλαη ηα κεηαιινθφξα 

νξπθηά. Έλα θνίηαζκα νξπθηψλ ιέγεηαη κεηαιινθόξν όηαλ ην κέηαιιν ή ηα 

κέηαιια πνπ πεξηέρεη κπνξνχλ λα εμνξπρζνχλ κε εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκν ηξφπν. 

Η πεξηεθηηθφηεηα ζε κέηαιιν ησλ θπξηνηέξσλ κε ζηδεξνχρσλ κεηαιιεπκάησλ πνπ 

εμνξχζζνληαη ζηελ επνρή καο είλαη γηα ηνλ ραιθφ 1-2%, γηα ην ληθέιην 2-4%, γηα 

ηνλ ςεπδάξγπξν 5-12% θαη γηα ην αινπκίλην πεξηζζφηεξν απφ 25%. 

 Σν 1976 ε παγθφζκηα παξαγσγή ζηδεξνχρνπ κεηαιιεχκαηνο ήηαλ 900 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Ήηαλ δψδεθα θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην επφκελν ζε αθζνλία 

κεηάιιεπκα ηνλ βσμίηε (AI2O3.H2O) ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή ηελ ίδηα ρξνληά 

έθζαζε ηα 80 εθαηνκκχξηα ηφλνπο.   

  H εηήζηα παγθφζκηα θαηαλάισζε αινπκηλίνπ έρεη μεπεξάζεη ηα 10 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο θαηά ην έηνο 1976  (βι. πίλαθα 9).  

 

 

 

 

 
                                                 
25

 Παπαγεσξγίνπ Π. Β.(1984) : «Δθαπμοζμένη Φημεία», ζει 187-190 

 
26

 Καηά ηνλ Παπαγεσξγίνπ Π. Β. («Δθαπμοζμένη Φημεία», πξφινγνο 1984) απηνί νη θιάδνη 

απνθηνχλ εθαξκνζκέλν ραξαθηήξα δηφηη  ζπλερψο απμάλνληαη νη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ γηα 

πεξηζζφηεξε ηξνθή, γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβηψζεσο, γηα πεξηζζφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα  

θάξκαθα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε αθφκε ηνπ εθηάιηε ηεο ξππάλζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ νμπηάηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ε εμάληιεζε ηνπ θπζηθνχ νπινζηαζίνπ απφ 

βαζηθέο πξψηεο χιεο (πεηξέιαην, κέηαιια, ηψδην θ.α.). 
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Πίλαθαο 8. Παξαγσγή αλφξγαλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαηά ην 1970  

Πίλαθαο 9. Παγθφζκηα παξαγσγή θαη θαηαλάισζε αινπκηλίνπ θαηά ην 1976  

Πεγή : Παπαγεσξγίνπ Π. Β. (1984) :  «Δθαπμοζμένη Φημεία», ζει 187-190 
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  Ο βσμίηεο
27

 (bauxite)  φπσο ήδε αλαθέξζεθε έρεη θχξηα ζπζηαηηθά κηθηά 

νμείδηα - πδξνμείδηα ηνπ αξγηιίνπ. Δίλαη ην ηδεκαηνγελέο πέηξσκα (rock) πνπ 

ζρεκαηίζηεθε κε απνζάζξσζε αξγηινππξηηηθψλ πεηξσκάησλ θπξίσο 

καγκαηνγελνχο πξνέιεπζεο. Δίλαη καιαθφ (ζθιεξφηεηα Mohs: 1 - 3) θαη κε κηθξφ 

εηδηθφ βάξνο (2-2,5 g/cm
3
). Καηά θαλφλα έρεη θνθθηλσπφ ρξψκα, αλ θαη ππάξρνπλ 

θάπσο αλνηρηφρξσκεο ή θαηά ηφπνπο ιεπθέο πνηθηιίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eηθ.20 Δμφξπμε βσμίηε απφ επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηνππεηξψκαηνο ζε δαζηθή πεξηνρή ηεο   

Σδακάηθαο  

 Πεγή : http://jamaicasnaturalresources.blogspot.gr 

 Σν θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ "κεζνγεηαθνύ" βσμίηε είλαη ην έλπδξν νμείδην ή 

πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ κε ρεκηθφ ηχπν Al2O3·H2O ή AlO(OH), γλσζηφ (αλάινγα 

κε ηελ θξπζηαιιηθή κνξθή ηνπ) σο κπαηκίηεο (bohemite) ή δηάζπνξν (diaspore), 

ελψ θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ βσμίηε ησλ ηξνπηθώλ ρσξώλ είλαη ην πεξηζζφηεξν 

εθπδαησκέλν νμείδην ή πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ Al2O3·3H2O ή Al(OH)3, ην 

νπνίν είλαη γλσζηφ σο γθηκπζίηεο (gibbsite) ή πδξαξγηιίηεο (hydrargillite). 'Δηζη, 

ν γεληθφο (κηθηφο) ηχπνο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηα νξπθηά αινπκηλίνπ πνπ 

πεξηέρεη ν βσμίηεο είλαη AlOx(OH)3-2x (0<x<1).  

 Άιια νξπθηά πνπ πεξηέρνπλ βσμίηεο ζε δηάθνξεο αλαινγίεο είλαη ηα : 

ραιαδίαο (SiO2), ιεηκσλίηεο (Fe2O3·xH2O), αηκαηίηεο (Fe2O3), καγλεηίηεο 

(Fe3O4), ζηδεξίηεο (FeCO3), ηικελίηεο (FeTiO3), αλαηάζεο (TiO2), θανιηλίηεο 

(Al2O3·2SiO2·2H2O) θ.α.  

                                                 

 
27

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: α) http://jamaicasnaturalresources.blogspot.gr β)    www.mining- 

technology.com: "Bauxite behemoths: the worlds biggest bauxite producers", May 2014  

http://jamaicasnaturalresources.blogspot.gr/
http://jamaicasnaturalresources.blogspot.gr/
http://www.mining-/
http://www.mining-technology.com/features/featurebauxite-behemoths-the-worlds-biggest-bauxite-producers-4274090/


Καινθχξε Καιιηφπε 

 52 

 Ο βσμίηεο ζχληνκα αληηθαηέζηεζε ηελ ζρεηηθψο αθξηβή ζηππηεξία K-Al σο 

πεγή αινπκηλίνπ, έηζη ε πξψηε βηνκεραληθή παξαγσγή αινπκηλίνπ απφ ηνλ Deville 

(1855) βαζίζηεθε ζηελ αινπκίλα πνπ απνκνλψζεθε απφ ηνλ βσμίηε κε ζχληεμε ηνπ 

νξπθηνχ κε Na2CO3.Ωζηφζν, ην 1888 ν Απζηξηαθφο ρεκηθφο  Karl Josef Bayer 

(1847-1904) ήηαλ εθείλνο πνπ εθεχξε ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπ 

βσμίηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζήκεξα.  

 Η ζχλζεζε ησλ βσμηηψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή 

ηνπο. Σππηθέο πεξηεθηηθφηεηεο ζε δηάθνξα ζπζηαηηθά είλαη: 40-60% Al2O3, 12-30% 

ζε ειεχζεξν θαη ελσκέλν Η2Ο, 1-15% ζε ειεχζεξν θαη ελσκέλν SiO2, 7-30% 

Fe2O3, 3-4% TiO2 θαη κηθξέο πνζφηεηεο F, P2O5, V2O5. Οηθνλνκηθά 

εθκεηαιιεύζηκνο γηα ηελ παξαγσγή αινπκίλαο θαη επνκέλσο θαη αινπκηλίνπ 

ζεσξείηαη ν βσμίηεο, ν νπνίνο πεξηέρεη πεξηζζφηεξν απφ 45-50% Al2O3, ιηγφηεξν 

απφ 20% Fe2O3 θαη κέρξη 10-12% SiO2 (ζε δηάθνξεο κνξθέο). Απφ 4 έσο 5 ηφλνπο 

βσμίηε (θαηά κέζνλ φξν απφ 4,2 ηφλνπο επξσπατθνχ βσμίηε) παξάγνληαη 2 ηφλνη 

αινπκίλαο, νη νπνίνη παξέρνπλ 1 ηφλν αινπκηλίνπ. Βσμίηεο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο 

ζηελ ηζηκεληνβηνκεραλία, φπσο θαη ζηελ παξαγσγή ζηδήξνπ. 

 

 

 

ΒΧΞΊΣΔ
28 

 
 

   

 

    Δηθ .21 Γείγκαηα βσμίηε δηαθνξεηηθψλ πξνειεχζεσλ θαη κε ηειείσο δηαθνξεηηθή εκθάληζε  

    Πεγή: http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

 

                                                 
28

  ζo πεξηζζφηεξν ζίδεξν πεξηέρεη ν βσμίηεο, ηφζν πην θφθθηλν ρξψκα έρεη. Ο βσμίηεο ηππηθά δελ 

ζεσξείηαη νξπθηφ (ore) αιιά πέηξσκα (rock), δει. κίγκα δηαθφξσλ νξπθηψλ. ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

εηθνληδφκελα δείγκαηα είλαη εκθαλήο ε αλνκνηνγέλεηά ηνπο.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Josef_Bayer
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
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Πίλαθαο 10. Καηεγνξίεο Βσμηηψλ  

Πεγή : http://www.metal.ntua.gr 

 Σν αξγίιην
29

 (αινπκίλην ζε θαζαξά κνξθή), είλαη κεηά ην νμπγφλν θαη ην 

ππξίηην, ην αθζνλφηεξν ζηνηρείν πνπ απαληά ζηε θχζε. Απνηειεί ην 8% ηνπ 

εμσηεξηθνχ θινηνχ ηεο Γεο θαη είλαη ην ηξίην ζε αθζνλία ρεκηθφ ζηνηρείν κεηά ην 

νμπγφλν (47%) θαη ην ππξίηην (28%), ελψ ν ζίδεξνο είλαη ην ηέηαξην ζε αθζνλία 

ζηνηρείν (5%). Σν νμείδηφ ηνπ είλαη ε αινπκίλα (alumina) θαη ζπαληφηεξα ε 

αξγηιία. Σν νμείδην ηνπ αξγηιίνπ είλαη έλα ζθιεξφ θαη δχζθακπην ζηεξεφ, πνιχ 

θαιφο αγσγφο ηεο ζεξκφηεηαο θαη εμαηξεηηθφο κνλσηήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Οη θξχζηαιινη ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξνχο ηνληηθνχο 

δεζκνχο. Σν νμείδην ηνπ αξγηιίνπ είλαη πξαθηηθψο αδηάιπην ζην λεξφ θαη 

εμαηξεηηθά δχζηεθην (ζεκείν ηήμεσο 2072°C). 

 Έλα ιεπηφ θαη ζπλεθηηθφ ζηξψκα ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ (ηππηθφ πάρνο 4 

nm) ζρεκαηίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηαιιηθνχ αξγηιίνπ. Σν ζηξψκα απηφ 

πξνζηαηεχεη ην αξγίιην απφ πεξαηηέξσ νμείδσζε θαη ζηαζεξνπνηεί ην κέηαιιν ζην 

αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ παξά ηε κεγάιε ρεκηθή δξαζηηθφηεηά ηνπ.  

 Οη θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη ε ρεκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αινπκίλαο 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο θαη επεμεξγαζίαο ηεο. 'Δηζη, αινπκίλα πνπ 

έρεη παξαζθεπαζζεί ζην εξγαζηήξην κε ζρεηηθψο ήπηα ζέξκαλζε (<900ºC) 

πδξνμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ, δηαιχεηαη εχθνια ζε δηαιχκαηα ηζρπξψλ νμέσλ θαη 

βάζεσλ (επακθνηεξίδνλ νμείδην). Ωζηφζν, αλ ππξαθησζεί ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

θαη αθπδαησζεί πιήξσο, ε δηαιπηνπνίεζή ηεο θαζίζηαηαη πιένλ δπζρεξέζηαηε. Η 

αινπκίλα επθνιφηεξα δηαιχεηαη ζην πδξνθζνξηθφ νμχ (ν ζρεκαηηζκφο ζηαζεξψλ 

ζπκπιφθσλ Al-F δηεπθνιχλεη ηε δηαιπηνπνίεζή ηεο) θαη ην θσζθνξηθφ νμχ, αιιά 

θαη ζε ηήγκαηα ηζρπξψλ βάζεσλ ή ζε ππθλά δηαιχκαηά ηνπο κε ζέξκαλζε ππφ 

πίεζε.  

 Σν νμείδην ηνπ αξγηιίνπ είλαη έλα απφ ηα ζθιεξφηεξα θεξακηθά πιηθά, ελψ 

εμαηξεηηθψο δηαδεδνκέλν ππφ ηε κνξθή δηάθνξσλ πεηξσκάησλ θαη νξπθηψλ, φπσο 

ν βσμίηεο (AI2O3.H2O), ην θπξηφηεξν νξπθηφ-κεηάιιεπκα αινπκηλίνπ θχξηα 

ζπζηαηηθά ηνπ νπνίνπ είλαη δηάθνξεο κνξθέο έλπδξεο αινπκίλαο. Η αινπκίλα ζε 

ζρεδφλ θαζαξή κνξθή βξίζθεηαη ζην νξπθηφ θνξνύλδην (corundum).Η ζκύξηδα 

(emery) απνηειεί κηα αθάζαξηε κνξθή θνξνπλδίνπ. Κξπζηαιιηθέο κνξθέο ηεο 

αινπκίλαο είλαη νη πνιχηηκνη ιίζνη ζάπθεηξνο (sapphire, δαθείξη) θαη ξνπβίλην 

                                                 
 
29

 (α) Merck Index, 12th ed, ζει. 377. (β) Wikipedia: "Aluminium Oxide". (γ) Greenwood NN, 

Earnshaw A: "Chemistry of the Elements", Pergamon Press, 1st ed. 1984, ζει. 273-278 

 

 

Κατηγορίες Βωξιτών 

Ερυθροί 15 – 30% Fe2O3 

Κίτρινοι 10 – 25% Fe2O3 

Λευκοί 0,5 – 5% Fe2O3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bauxite
http://en.wikipedia.org/wiki/Corundum
http://en.wikipedia.org/wiki/Emery_%28mineral%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Sapphire
http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_oxide
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(ruby, ξνπκπίλη), νη νπνίνη απνηεινχλ δηαπγείο θξπζηαιιηθέο παξαιιαγέο ηνπ 

θνξνπλδίνπ, φπνπ ίρλε δηαθφξσλ ζηνηρείσλ παξέρνπλ ραξαθηεξηζηηθνχο 

ρξσκαηηζκνχο.  

 Σν αξγίιην δελ παξαζθεπάδεηαη κε ηνλ ζπλεζηζκέλν ηξφπν, δειαδή κε 

αλαγσγή ηνπ νμεηδίνπ ηνπ, δηφηη ην νμείδην ηνπ αξγηιίνπ είλαη πνιχ ζηαζεξφ, έρεη 

πνιχ πςειφ ζεκείν ηήμεσο θαη δελ είλαη θαιφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηζκνχ. Δπνκέλσο 

ε παξαζθεπή ηνπ αξγηιίνπ κε απεπζείαο ειεθηξφιπζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ δελ 

εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε. 

 Η θαηεξγαζία ηνπ βσμίηε γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αξγηιίνπ γίλεηαη ζε δχν 

ζηάδηα. Αξρηθά ν αθαηέξγαζηνο βσμίηεο κεηαηξέπεηαη ζε αινπκίλα (νμείδην ηνπ 

αξγηιίνπ), πνπ είλαη ε πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αξγηιίνπ (βι. πίλαθα 11).  

ΣΤΠΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

πζηαηηθό % θαηά βάξνο 

Al2O3 30-60 

Fe2O3 1-30 

SiO2 0,5 – 10 

TiO2 0,5 - 10 

CaO 0,1 - 2 

P2O5 0,02 - 1 

Organic Carbon 0,02 – 0,4 

        Πίλαθαο 11.  Πξψηε χιε γηα παξαγσγή Αινπκηλίνπ  

          Πεγή : http://www.metal.ntua.gr 
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Σππηθή κνξθή βσμίηε, θύξην 

κεηάιιεπκα αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ 

κε πεξηεθηηθόηεηα ζε Al2O3 ζηελ 

πεξηνρή 40-60%. Σν θνθθηλσπό 

ρξώκα ηνπ νθείιεηαη ζηε ζρεηηθώο 

κεγάιε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε Fe2O3. 

 

Καζαξό Al2O3, αινπκίλα, πξντόλ 

ιακβαλόκελν από ηνλ βσμίηε. 

 

Κνξνύλδην, ζρεδόλ θαζαξό Al2O3, από 

ηα ζθιεξόηεξα νξπθηά, ην νπνίν 

ραξάζζεηαη κόλν από ηνλ αδάκαληα. 

 

κύξηδα, κηα κνξθή θνξνπλδίνπ, από 

ηα θαιύηεξα πιηθά ιείαλζεο. 

 

άπθεηξνη (δαθείξηα), πνιύηηκνη ιίζνη, 

θξπζηαιιηθή κνξθή θνξνπλδίνπ κε 

γαιάδην ρξώκα νθεηιόκελν ζε ίρλε 

Fe(ΗΗ,ΗΗΗ) (>0,1%) θαη Ti(ΗV). 

 

Ρνπβίλην (ξνπκπίλη), πνιύηηκνο ιίζνο, 

θξπζηαιιηθή κνξθή θνξνπλδίνπ κε 

θόθθηλν ρξώκα νθεηιόκελν ζε ίρλε 

(>1%) 

          Δηθ.22  Οξπθηά ζηα νπνία βξίζθεηαη Αινπκίλα 

          Πεγή : http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

 

 

http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
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Ζιεθηξνιπηηθέο κέζνδνη
30

  

 Σν 1886, o Ακεξηθαλφο ρεκηθφο, εθεπξέηεο θαη κεηέπεηηα επηρεηξεκαηίαο 

Charles Martin Hall (1863-1914) θαη ν Γάιινο εθεπξέηεο Paul Heroult (1863-

1914) θαη νη δχν ζε ειηθία κφιηο 22 εηψλ, αλαθάιπςαλ αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, 

ζηελ Ακεξηθή θαη ζηε Γαιιία αληίζηνηρα, ηελ ειεθηξνιπηηθή κέζνδν παξαιαβήο 

ηνπ κεηάιινπ απφ ζχληεγκα αινπκίλαο θαη θξπφιηζνπ. Ο θξπόιηζνο (cryolite, 

Na3AlF6) είλαη έλα ζπάλην νξπθηφ, κηθηφ θζνξηνχρν άιαο λαηξίνπ-αξγηιίνπ, ζην 

ηήγκα ηνπ νπνίνπ ε αινπκίλα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαιπηφηεηα. Οη Hall θαη 

Heroult δηαπίζησζαλ φηη ε αινπκίλα (ζ.η. 2072ºC) κπνξνχζε λα δηαιπζεί ζε 

ηεγκέλν θξπφιηζν παξέρνληαο επηεθηηθφ κίγκα κε ζ.η. πεξίπνπ 1000ºC, φπνπ 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί αλαγσγή ηνπ Al(III) κε ειεθηξφιπζε πξνο 

κεηαιιηθφ αινπκίλην.  Η κέζνδνο ηνπο, κε ηηο βειηηψζεηο πνπ ππέζηε ζηε ζπλέρεηα, 

ράξαμε ηνλ δξφκν ηεο ζεκεξηλήο ειεθηξνιπηηθήο κεζφδνπ θαη επέθεξε νπζηαζηηθή 

πιένλ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ αινπκηλίνπ, ην νπνίν θαηέζηεζε έλα κέηαιιν ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, δεχηεξν ζε παξαγσγή θαη εθαξκνγέο κεηά ηνλ ζίδεξν.  

   
 

Δηθ. 23 Charles Martin Hall 

 (1863-1914) 

 

Πεγή: 

http://www.chem.uoa.gr/chem

icals/chem_Al2O3.htm  

 

Δηθ. 24 Paul Heroult  

(1863-1914) 

 

Πεγή: 

http://www.chem.uoa.gr/chemi

cals/chem_Al2O3.htm 

 

Δηθ. 25 Karl Josef Bayer, 

 

Πεγή: 

http://www.chem.uoa.gr/chemi

cals/chem_Al2O3.htm (1847-

1904) 

 

 Καηά ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο απνκφλσζεο ηνπ κεηάιινπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο πεγή αινπκηλίνπ ε δαπαλεξή ζηππηεξία K-Al, ε νπνία φκσο ζχληνκα 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ βσμίηε, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζηε θχζε ζε άθζνλεο 

πνζφηεηεο.  

  Ο Devill παξαιάκβαλε ηελ αινπκίλα απφ ηνλ βσμίηε κε κηα δχζρξεζηε θαη 

φρη ηδηαίηεξα απνδνηηθή κέζνδν, πνπ βαζηδφηαλ ζηε ζχληεμε κίγκαηνο 

ιεπηνθνληνπνηεκέλνπ πεηξψκαηνο θαη Na2CO3 ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (κέζνδνο 

Le Chatelier). Ωζηφζν, ην 1888, ν Απζηξηαθφο ρεκηθφο Karl Josef Bayer (1847-

1904) ζπλέβαιε ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ αινπκηλίνπ, κε ηελ 

επηλφεζε κηαο νηθνλνκηθφηεξεο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο ηνπ βσμίηε. Οη κέζνδνη 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

                                                 
30

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Martin_Hall
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_H%C3%A9roult
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryolite
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Martin_Hall
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_H%C3%A9roult
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Josef_Bayer
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Josef_Bayer
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
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Eξγαζηεξηαθή Παξαζθεπή 

  Καηά ηελ παξαγσγή ηεο αινπκίλαο (Μέζνδνο Bayer)
31

, ν βσμίηεο 

αλακηγλχεηαη κε δηάιπκα θαπζηηθήο ζφδαο ζε ζεξκέο δεμακελέο ππφ πίεζε. Σν 

νμείδην ηνπ αξγηιίνπ δηαιχεηαη, ελψ νη αθαζαξζίεο παξακέλνπλ αδηάιπηεο θαη 

απνκαθξχλνληαη. 

 ηε ζπλέρεηα ην αξγίιην ππφ ηε κνξθή πδξνμεηδίνπ δηαρσξίδεηαη κε 

θαζίδεζε θαη ην ηειεπηαίν ζεξκαίλεηαη ζηνπο 1300
0 C 

νπφηε αθπδαηψλεηαη θαη έηζη 

παξάγεηαη ε αινπκίλα.  

                      2AI(OH)3 ---
1300 C 

------------- AI2O3 +3 H2O 

 ηελ ηειηθή θάζε ε αινπκίλα αλακηγλχεηαη κε θξπφιηζν (Νa3 AIF6), γηα λα 

βειηησζεί ε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα θαη λα ειαηησζεί ην ζεκείν ηήμεσο θαη γίλεηαη 

ειεθηξφιπζε ζε εηδηθά ειεθηξνιπηηθά δνρεία, νπφηε απνηίζεηαη ζηελ θάζνδν ην 

αξγίιην. 

                       AI2O3---------------------- AI 
3+

 + AI O3
3- 

                       Κάζνδνο 2AI 
3+ 

+
 
6e ----------------------2AI 

                       Άλνδνο 2AI2O3
3+

- 
 
6e ---------------------- AI2O3 + 3 (O) 

Βηνκεραληθή παξαγσγή 

  Ο Deville επηλφεζε κηα κέζνδν γηα ηελ παξαιαβή θαζαξήο αινπκίλαο απφ 

βσμίηεο, ε νπνία είλαη γλσζηή σο κέζνδνο Le Chatelier. Η κέζνδoο βαζηδφηαλ ζηε 

ζχληεμε ιεπηνθνληνπνηεκέλνπ βσμίηε κε Na2CO3 ζηνπο 1200ºC, πνπ νδεγεί ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ άλπδξσλ αξγηιηθψλ αιάησλ ηνπ λαηξίνπ, φπσο ην (κεηα)αξγηιηθφ 

λάηξην (NaAlO2). Σν ζχληεγκα δηαιπφηαλ ζε λεξφ, ηα αδηάιπηα ζπζηαηηθά 

απνκαθξχλνληαλ θαη αθνινπζνχζε δηαβίβαζε CO2 ζην δηήζεκα, πνπ παξείρε ίδεκα 

Al(OH)3, ην νπνίν κε ππξάθησζε έδηλε Al2O2:  

                                     Al2O3 + Na2CO3     2NaAlO2 + CO2 

NaAlO2  +  2H2O     Na
+
  + Al(OH)4

- 

                          2[Al(OH)4]
-
  +  CO2     2Al(OH)3  +  CO3

2-
 +  H2O            

         2Al(OH)3  Al2O3  +  3H2O 

Oη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ην ζηάδην απηφ, εμαξηψληαη 

απφ ηνλ ηχπν ηνπ βσμίηε. Οη δηαζπνξηθνί βσμίηεο, απνηεινχκελνη θπξίσο απφ AlO 

(OH) απαηηνχλ εληνλφηεξεο ζπλζήθεο αληίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο γθηκπζηηηθνύο 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

 

http://www.scs.illinois.edu/%7Emainzv/HIST/bulletin_open_access/num17-18/num17-18%20p15-19.pdf
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
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βσμίηεο, πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ Al(OH)3 . Οη πξψηνη απαηηνχλ 

ζεξκνθξαζία επεμεξγαζίαο: 200-240ºC θαη ζπγθέληξσζε NaOH: 180-220 g/L, ελψ 

νη δεχηεξνη απαηηνχλ ζεξκνθξαζία επεμεξγαζίαο: 140ºC θαη ζπγθέληξσζε NaOH: 

140 g/L. Σν παξακέλνλ αδηάιπην κίγκα, γλσζηφ σο θόθθηλε ιάζπε (red mud), έλα 

περηφ θαη θαπζηηθφ κίγκα δηαιχκαηνο NaOH θαη (θπξίσο) έλπδξνπ Fe2O3, ζην 

νπνίν νθείιεη ην ραξαθηεξηζηηθφ θφθθηλν ρξψκα ηνπ, απνκαθξχλεηαη σο ην θχξην 

παξαπξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Γηαγ.4 πλνπηηθφ δηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο Bayer (παξαιαβή αινπκίλαο απφ βσμίηεο). ε 

νξηζκέλεο βηνκεραλίεο παξαγσγήο αινπκίλαο παξαιακβάλεηαη θαη ην ηρλνζηνηρείν γάιιην απφ ην 

αλαθπθινχκελν αιθαιηθφ δηάιπκα (Bayer's liquor) 

Πεγή : ππξηδνπνύινπ . (2016), « Οκνγελνπνίεζε κπηγεηώλ ηνπ θξάκαηνο Αl 6060 ζε 

ζεξκνθξαζίεο 570, 580,590 
O
C θαη ραξαθηεξηζκόο ηνπ πιηθνύ» Θεο/ληθε, ζει.10 

Η πεξηεθηηθφηεηα ηεο θφθθηλεο ιάζπεο ζε ζηεξεά πνηθίιεη ζηελ πεξηνρή 25-50%, 

ελψ ην pH ηεο θζάλεη ην 13. Δάλ ζην αιθαιηθφ θαη ππθλφ δηάιπκα αξγηιηθνχ 

λαηξίνπ, ππάξρνπλ κηθξέο πνζφηεηεο δηαιπκέλσλ ππξηηηθψλ αιάησλ, πξνζηίζεηαη 

πνζφηεηα πδξνμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ, ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ σο αδηάιπην 

CaSiO3 καδί κε ηελ θφθθηλε ιάζπε. Ωζηφζν, εάλ ηα ππξηηηθά άιαηα ζηνλ βσμίηε 

μεπεξλνχλ ην 10% (σο SiO2), ε κέζνδνο Bayer δελ είλαη πιένλ νηθνλνκηθή, αθνχ 

κεγάιν κέξνο ηνπ αξγηιίνπ θαζηδάλεη σο δπζδηάιπην κηθηφ αξγηινππξηηηθό 

λάηξην (κηα ηππηθή ζχζηαζε πνπ έρεη αλαθεξζεί είλαη: 14SiO2·Al2O3·Na2O·3H2O 

ή Na2Al2Si14O32·3H2O), νπφηε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί άιιε κέζνδνο 

επεμεξγαζίαο ηνπ βσμίηε.  

 πρλά ζην αξγηιηθφ λάηξην απνδίδεηαη ν ηχπνο NaAlO2 (κεηα-αξγηιηθφ 

λάηξην). Ωζηφζν, ην άιαο απηφ πξνθχπηεη θαηά ηελ ηζρπξή ζέξκαλζε ηνπ 

πδξνμπζπκπιφθνπ: Na[Al(OH)4]  NaAlO2 + 2H2O. Μεηά ηε δηήζεζε θαη 

απαιιαγή απφ ηα αδηάιπηα ζπζηαηηθά αθνινπζεί ην ζηάδην ηνπ εκβνιηαζκνύ 

(seeding) θαηά ην νπνίν ζην ππθλφ αιθαιηθφ δηάιπκα ηα αξγηιηθά αληφληα 

ζηαδηαθά δηαζπψληαη παξέρνληαο ζηεξεφ Al(OH)3. 
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   Ο Bayer αλαθάιπςε (1888) φηη ε δηάζπαζε απηή επηηαρχλεηαη κε ηελ 

πξνζζήθε κηθξήο πνζφηεηαο ζηεξενχ θξπζηαιιηθνχ πδξνμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ θαη 

επηπιένλ φηη ην κεηξηθφ αιθαιηθφ πγξφ κπνξνχζε λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί. 

Αθφκε, δηαπίζησζε φηη ην Al(OH)3 πνπ θαζηδάλεη θαηά ηε δηάζπαζε ησλ 

αξγηιηθψλ αληφλησλ, έρεη κνξθή ζπλεθηηθή θαη εχθνια δηεζήζηκε, ζε πιήξε 

αληίζεζε κε ηε δειαηηλψδε κνξθή πνπ απνθηά θαηά ηελ θαζίδεζε απφ φμηλα 

δηαιχκαηα, κνξθή ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα παξαιεθζεί. Απηέο νη 

αλαθαιχςεηο ηνπ Bayer ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο αινπκίλαο θαη επνκέλσο θαη ηνπ αινπκηλίνπ. 

 Σν ππθλφ δηάιπκα αξγηιηθνχ λαηξίνπ αληιείηαη ζε κεγάιεο δεμακελέο 

θαηαβχζηζεο, πνπ κπνξεί λα έρνπλ χςνο κεγαιχηεξν θαη απφ 24 κέηξα θαη 

ρσξεηηθφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ 1000 θπβηθά κέηξα. Δθεί ςχρεηαη, αξαηψλεηαη 

θαη εκβνιηάδεηαη κε θξπζηαιιηθφ Al(OH)3 θαη αλαδεχεηαη κέρξη θαη ηξεηο εκέξεο, 

νπφηε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ειεγρφκελν ηξφπν θξπζηάιισζε, ψζηε λα ιεθζεί 

Al(OH)3 κε ηελ επηζπκεηή θαηαλνκή κεγέζνπο θξπζηάιισλ γηα ηα επφκελα 

ζηάδηα. 

 ηε ζπλέρεηα, ην Al(OH)3 δηαρσξίδεηαη θαη ππφθεηηαη ζε ππξάθησζε 

(calcination) ζε πςειή ζεξκνθξαζία (ηππηθά: ζηνπο 980ºC) ζε πεξηζηξνθηθνχο 

θιηβάλνπο (rotary kilns), παξέρνληαο θαζαξή αινπκίλα (νμείδην ηνπ αξγηιίνπ). Σν 

ζηάδην ηεο ππξάθησζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη πξνζεθηηθά, δηφηη θαζνξίδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο: 

                    [Al(OH)4]
-
    Αl(OH)3  + OH

-
            

                     2Al(OH)3   Al2O3  +  3H2O 

 

 

 

 

 

Δηθ.26 πζηνηρία δεμακελψλ θαηαβχζηζεο Al(OH)3 θαη πεξηζηξνθηθφο θιίβαλνο ζεξκαηλφκελνο 

κε θαχζε αεξίνπ φπνπ ην Al(OH)3 κεηαηξέπεηαη ζε Al2O3 (αινπκίλα) 

Πεγή: http://www.rocksandminerals.com/aluminum/process.htm 

 

 

 

http://www.rocksandminerals.com/aluminum/process.htm
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Παξαιαβή γαιιίνπ
32

  

ηνπο βσμίηεο ζπλαληψληαη δηάθνξα ζπάληα κέηαιια ζε ηρλνπνζφηεηεο. 

εκαληηθφηεξν απφ απηά είλαη ην γάιιην (Ga), έλα ηδηαίηεξα εχηεθην κέηαιιν 

(ζ.η. 29,8°C). Σν γάιιην, θπξίσο σο αξζελίδην (GaAs) θαη ληηξίδην (GaN), 

ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηε ζχγρξνλε ειεθηξνληθή ηερλνινγία. ήκεξα, ην 

95% ηνπ παξαγφκελνπ γαιιίνπ θαηεπζχλεηαη ζηελ παξαγσγή εκηαγσγψλ. Οη 

ελψζεηο ηνπ γαιιίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο νζφλεο θαη ζε νινθιεξσκέλα 

θπθιψκαηα κεγάιεο ηαρχηεηαο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ζηελ παξαγσγή 

θσηνεθπνκπώλ δηόδσλ (light emitting diode, LED), ιέηδεξ ζηεξεάο θαηάζηαζεο, 

θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ θαη πνιιψλ άιισλ νπηνειεθηξνληθψλ (θπξίσο) 

εμαξηεκάησλ.  

                       
 

Δηθ.27 ε πνιιέο βηνκεραλίεο παξαγσγήο αινπκίλαο επηδηψθεηαη ε παξαιαβή ηνπ    πνιχηηκνπ 

            Γηα ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία γαιιίνπ (Ga). Η θχξηα ρξήζε ηνπ γαιιίνπ ζήκεξα εληνπίδεηαη 

            ηε ζχλζεζε ηνπ ληηξηδίνπ ηνπ (GaN), ελφο εκηαγσγνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

            Λπρλίεο LED ιεπθνχ θσηφο (δεμηά). 

 

Πεγή : http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

 Δπεηδή δελ ππάξρνπλ θνηηάζκαηα ζπγθεθξηκέλσλ νξπθηψλ γαιιίνπ, αιιά ην 

ζηνηρείν απηφ βξίζθεηαη δηάζπαξην ζηε θχζε θαη ζπλνδεχεη δηάθνξα νξπθηά, 

αιιά πάληνηε ζε πνιχ κηθξέο αλαινγίεο. Σν γάιιην πνπ βξίζθεηαη ζηνπο βσμίηεο, 

κε ηππηθή πεξηνρή πεξηεθηηθνηήησλ: 0,003-0,01% θαη κέζε ηηκή ην 0,005% ή 50 

ppm, είλαη νπζηαζηηθά ην κφλν απφ ηα ηρλνζηνηρεία ηνπ πεηξψκαηνο απηνχ, ηνπ 

νπνίνπ ε παξαιαβή κπνξεί λα έρεη θάπνηα νηθνλνκηθή ζεκαζία.  

 Η επεμεξγαζία πνπ ππφθεηληαη νη βσμίηεο γηα ηελ παξαιαβή ηεο αινπκίλαο 

βνεζά έκκεζα ηελ παξαιαβή ηνπ γαιιίνπ. Σν γάιιην, φπσο θαη ην αξγίιην, 

ζρεκαηίδεη πδαηνδηαιπηά πδξνμπζχκπινθα κε απνηέιεζκα ην αλαθπθινχκελν 

δηάιπκα NaOH (Bayer's liquor) λα εκπινπηίδεηαη ζηαδηαθά κε ην πνιχηηκν απηφ 

κεηαιιηθφ ζηνηρείν (π.ρ. απφ κηα αξρηθή αλαινγία Ga:Al 1:5000, θζάλεη ζε 

αλαινγία 1:300). Μηα ηππηθή ζχλζεζε ησλ αλαθπθινχκελσλ δηαιπκάησλ θαη 

εκπινπηηζκέλσλ ζε γάιιην κπνξεί λα είλαη: 100-200 mg Ga/L, 70-120 g Al2O3/L 

θαη 140-240 g Na2O/L  

 Σν ξεπζηφ αινπκίλην νδεγείηαη ζε θαινχπηα «ρειψλεο» θαη κεηά ηελ ςχμε 

κεηαθέξεηαη ζε βηνκεραλίεο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Οη ζπλεζέζηεξνη  

κέζνδνη κνξθνπνίεζεο ηνπ αινπκηλίνπ θαη ησλ θξακάησλ ηνπ είλαη ε ρχηεπζε, ε 

έιαζε θαη ε δηέιθπζε. Οη δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα 
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 Kekesi Σ: "Gallium extraction from synthetic Bayer liquors using Kelex 100-kerosene, the 

effect of loading and stripping conditions on selectivity", Hydrometallurgy 88(1-4):170-179, 

2007. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gallium_arsenide
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallium_nitride
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304386X07001065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304386X07001065
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γηα ηελ παξαζθεπή ξάβδσλ δηαθφξσλ δηαηνκψλ, ηππνπνηεκέλσλ ειαζκάησλ, 

παξαζχξσλ θ.ι.π.  

Iδηόηεηα Πξόζκημε 

Αχμεζε ιφγνπ αληνρήο πξνο βάξνο Zn, θαη Mg, Zn, Mg θαη Cu 

Βειηίσζε κεραληθψλ ηδηνηήησλ γεληθά Mn 

Βειηίσζε αλζεθηηθφηεηαο ζε δηάβξσζε Mn, Si, Mg 

Μείσζε ζεκείνπ ηήμεο Si 

Βειηίσζε πιαζηηκφηεηαο Si 

Αχμεζε αληνρήο ζε ζιίςε θαη θφπσζε. Sn, Ni , Ti 

 Cu 

  Πίλαθαο 12. Eπίδξαζε δηαθφξσλ θξακάησλ ζηηο ηδηφηεηεο θξακάησλ αινπκηλίνπ 

  Πεγή : Maguire,B.W “Constraction Materials”, Reston Publish Comrany, Inc 

 Η  θαζαξφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ηελ παξαπάλσ 

κέζνδν είλαη 99-99,8% θαη κπνξεί λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν κε επαλάιεςε 

ηεο ειεθηξφιπζεο. Σν θαζαξφ φκσο αινπκίλην ρξεζηκνπνηείηαη ζπαλίσο, θπξίσο 

ιφγσ ηεο κηθξήο κεραληθήο αληνρήο ηνπ. πλεζέζηεξα ζηελ πξάμε είλαη ηα 

θξάκαηά ηνπ κε ραιθφ, καγλήζην, καγγάλην ζίδεξν, ππξίηην, ςεπδάξγπξν θαη 

ληθέιην. Οη ηδηφηεηεο πνπ πξνζδίδνληαη ζηα θξάκαηα αινπκηλίνπ απφ ηηο 

πξνζκίμεηο πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 12 (Μaguire 1981)
33

. Δηδηθφηεξα ζηνηρεία 

γηα ηελ επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ κεηάιισλ ζηελ εθειθπζηηθή αληνρή ησλ 

θξακάησλ αινπκηλίνπ δίλεη θαη ν Πίλαθαο 13
34

  

   Πίλαθαο 13. Eπίδξαζε δηαθφξσλ κεηάιισλ ζηελ αληνρή θξακάησλ αινπκηλίνπ  

 
   Πεγή:Σξηαληαθύιινπ Α.(2013),Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, «Γομικά Υλικά», Πάηξα,ζει.327 
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 Maguire,B.W (1981) : Constraction Materials, Reston Publish Comrany, Inc 

 

 
34

 Σξηαληαθχιινπ Υ. Α. (2013) :Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Δξγαζηήξην Μεραληθήο θαη 

Σερλνινγίαο Τιηθψλ,  «Γομικά Υλικά», Πάηξα, ζει.327 

 

πκβνιηζκόο ηνηρεία θξάκαηνο 

Mn Mg Si Cu Zn 

Eθειθπζηηθή 

αληνρή(MPa) 

Αl  70 

Αl Mn 0,8-1,5 100 

Αl Mg 3 0,0-0,4  2,6-3,3 180 

Αl Mg 5 0,0-0,6  4,3-5,5 240 

Αl Mg Mn 0,5-1,5  1,6-2,5 180 

Αl Mg Si 1 0,0-1,0 0,6-1,4 0,6-1,6 320 

Αl Cu Mg 2 0,3-1,1 1,2-1,8 3,8-4,9 440 

Αl Zn Mn Cu 1.5 0,0-0,3  2,1-2,9 0,0-0,5 1,2-
2,0  5,1-6,1 

520 
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 Δηθ. 28 Βσμίηεο        

Πεγή : http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

                            4.3 Tη είλαη κέηαιιν θαη ηη θξάκα; 
35

  

 Μέηαιια είλαη κία κεγάιε θαηεγνξία ρεκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνπλ 

νξηζκέλεο θνηλέο ηδηφηεηεο, ηνλ «κεηαιιηθό ραξαθηήξα», δειαδή: 

 Eίλαη ζηεξεά ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (πιελ ηνπ Hg) 

 Έρνπλ πςειή ππθλφηεηα 

 Δίλαη θαινί αγσγνί ηεο ζεξκφηεηαο θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ 

 Αλαθινχλ φια ηα κήθε θχκαηνο, έρνπλ ιεπθφ ρξψκα (πιελ Cu θαη Au) 

 Σα πεξηζζφηεξα είλαη καγλεηηθά σο έλα βαζκφ (Fe, Ni, Co) 

 Δίλαη ειαηά (ειάζκαηα) θαη φιθηκα (ζχξκαηα) 

  Έρνπλ θαιή θαηεξγαζηκφηεηα 

                                                 
35

 Φνπληνπθίδεο Δ., Μεηξέα Κ. (2015):  εκεηψζεηο εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο Σκήκαηνο  

Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ., Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά, «Έλεγσορ ποιόηηηαρ και ηεσνολογία δομικών ςλικών»,  

ζει. 9 

 

 

 

 

Βσμίηεο 

 

 

 

 
 

Αινπκίλα (θαζαξό Al2O3)                                            

 

 

 

 

Κόθθηλε ιάζπε 

 (θπξίσο Fe2O3)  

 

http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
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 Γηαπεξλψληαη δχζθνια απφ ηηο αθηίλεο Υ 

 Έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή κεηαιιηθή ιάκςε 

 Δίλαη ειεθηξνζεηηθά ζηνηρεία (ράλνπλ ηα ειεθηξφληα ζζέλνπο πνπ 

δηαζέηνπλ) 

 Kξάκα (alloy), νλνκάδεηαη θάζε κεηαιιηθφ ζψκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αλάκημε δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ, απφ ηα νπνία ην έλα 

ηνπιάρηζηνλ είλαη κέηαιιν (κέηαιιν βάζεο), ελψ ην άιιν κπνξεί λα είλαη επίζεο 

κέηαιιν ή ακέηαιιν. Σα θξάκαηα είλαη ηερληθά πιηθά, δειαδή πξννξίδνληαη γηα 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ηερληθήο, παξνπζηάδνληαο βειηησκέλεο 

ηδηφηεηεο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηα πιηθά θαη ηηο αλαινγίεο αλάκημεο. 

4.4 Ση είλαη έιαζε
36

, δηέιαζε
37

, εμέιαζε
38

, ηη ρύηεπζε
39

 θαη ηη 

νιθηκόηεηα;
40

  

 Οη κεραληθέο δηεξγαζίεο έιαζε θαη δηέιαζε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα  

παξαγσγή πιαηηψλ ή επηκεθψλ πξντφλησλ κηθξήο δηαηνκήο, ζπλήζσο ζε 

βηνκεραληθή θιίκαθα. Έιαζε (rolling), είλαη ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ελ 

ζεξκψ ή ελ ςπρξψ ελφο   κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ ρξήζε αληίξξνπα 

πεξηζηξεθφκελσλ θπιίλδξσλ. 

 

 Δηθ.29 Γηαδηθαζία ζεξκήο έιαζεο  

Πεγή : Αεξάθεο Γ.-ηαζάηνο Ζ., (2002) Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, ρνιή  Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, Σκήκα 

Μεραλνινγίαο, «Μησανική ζςμπεπιθοπά διαβπωμένων κπαμάηων αλοςμινίος ζειπάρ 5ΦΦΦ», ζει. 16 

          H κεραλή πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ έιαζε νλνκάδεηαη έιαζηξν θαη 

απνηειείηαη απφ θπιίλδξνπο νη νπνίνη πεξηζηξέθνληαη κε αληίζεηε θνξά θαη 

παξαζχξνπλ ην πιηθφ κε ηε βνήζεηα ηεο ηξηβήο. Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν 

θπιίλδξσλ θαζνξίδεη ην πφζν ζα κεησζεί ην πάρνο ηνπ πιηθνχ. ηα θξάκαηα 

αινπκηλίνπ εθαξκφδεηαη ε ζεξκή έιαζε φηαλ ζέινπκε λα πεηχρνπκε κεγάιεο 

                                                 
36

 Φνπληνπθίδεο Δ & Μεηξέα Κ. (2015):  «Έλεγσορ ποιόηηηαρ και ηεσνολογία δομικών ςλικών», 

εκεηψζεηο εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο, Σκήκαηνο  Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ.,ΣΔΙ Πεηξαηά, ζει. 47 

 
37

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν (2015): Διιεληθή Βηνκεραλία Αινπκηλίνπ: «Λεξικό όπων» 

http://www.elval.gr/default  

 
38

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν (2015): Διιεληθή Βηνκεραλία Αινπκηλίνπ: «Λεξικό όπων» 

http://www.elval.gr/default 
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 Πεηξφπνπινο Π. Γ. (1996) : Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, 

«Μεηαλλοςπγία», Αζήλα  
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 Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, «Μεηαλλοςπγία», Αζήλα  

 

http://www.elval.gr/default
http://www.elval.gr/default.asp?pid=243&la=1
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κεηψζεηο πάρνπο. Η ζέξκαλζε γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 500
ν 

C θαη ην 

θξάκα πεξλάεη αξθεηέο θνξέο απφ ηνπο θπιίλδξνπο. Σν αξρηθφ θνκκάηη θξάκαηνο 

κπνξεί λα έρεη πάρνο έσο 600 mm θαη κε δηαδνρηθέο ειάζεηο λα θηάζεη ζε πάρνο 

ηα 6 mm. Γηα κεγαιχηεξε κείσζε πάρνπο θαη Παξαζθεπή ιεπησλ θχιισλ πάρνπο 

έσο θαη 0,05 mm ρξεζηκνπνηείηαη ε ςπρξή έιαζε
41

.  

 Γηέιαζε (extrusion) είλαη ε πιαζηηθή παξακφξθσζε κε ηελ νπνία 

παξάγεηαη ην αξρηηεθηνληθφ πξνθίι (πφξηεο - παξάζπξα). Γίλεηαη ζε εηδηθέο 

πξέζεο, φπνπ κία πξνζεξκαζκέλε κπηγέηα αινπκηλίνπ ππνρξεψλεηαη πηεδφκελε λα 

«ξεχζεη» κέζα απφ ηε κήηξα πνπ θαζνξίδεη ηε κνξθή ηνπ πξνθίι.  

 

Δηθ.30 Γηαδηθαζία δηέιαζεο 

Πεγή : Αεξάθεο Γ.-ηαζάηνο Ζ.,(2012) Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, ρνιή  Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, Σκήκα 

Μεραλνινγίαο, «Μησανική ζςμπεπιθοπά διαβπωμένων κπαμάηων αλοςμινίος ζειπάρ 5ΦΦΦ», ζει. 14  

 Καηά ηε δηέιαζε ην θξάκα, αλ θαη είλαη ζε ζηεξεή κνξθή, είλαη έληνλα 

ζεξκφ θαη σο εθ ηνχηνπ αξθεηά καιαθφ, ψζηε δηεπθνιχλεηαη ε δηέιαζε. Η 

ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ζεξκαίλεηαη ην θξάκα είλαη κεηαμχ 375
ν 

C έσο 500
ν 

C. 

Αθνχ ηνπνζεηεζεί ε κπηγέηα ζηελ πξέζα  ηεο δηέιαζεο, αζθείηαη ηάζε ηεο ηάμεσο 

ησλ 500 έσο 700 MPa, νπφηε ε κπηγέηα αλαγθάδεηαη λα δηέιζεη απφ ηελ κήηξα θαη 

λα πάξεη ην επηζπκεηφ ζρήκα. Δάλ ζέινπκε λα πάξνπκε θνίιε δηαηνκή ηφηε 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία κπηγέηα ε νπνία έρεη δηαηεξεζεί θαη επηπιένλ 

κία βειφλα λα πεξλάεη κέζα απφ ηελ νπή απηήο, ζε αληίζεηε θνξά κε ηελ θίλεζε 

ηνπ εκβφινπ πνπ πξνσζεί ηελ κπηγέηα. Ο ξπζκφο παξαγσγήο ηεο πξέζαο δηέιαζεο 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζθιεξφ είλαη ην θξάκα ηνπ αινπκηλίνπ. Έηζη γηα έλα 

ζθιεξφ θξάκα κε πνιχπινθε δηαηνκή, ν ξπζκφο δηέιαζεο κπνξεί λα είλαη 60 έσο 

80 cm ην ιεπηφ. Αληηζέησο γηα καιαθφ θξάκα θαη απιή δηαηνκή ν ξπζκφο 

δηέιαζεο κπνξεί λα είλαη έσο θαη 60-70 m ην ιεπηφ. Καζψο ην ηειηθφ 

δηακνξθσκέλν θξάκα εμέξρεηαη απφ ηε κήηξα ςήρεηαη είηε θπζηθά είηε κε λεξφ ή 

αέξα. Σν ζηάδην ηεο ςχμεο είλαη ζεκαληηθφ γηαηί δίλεη ηηο απαξαίηεηεο 

κεηαιινπξγηθέο ηδηφηεηεο ζην θξάκα
42

.  

                                                 
41

 Αεξάθεο Γ. ηαζάηνο Η. (2012) : Σ.Δ..Ι. Πεηξαηά, ρνιή  Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Μεραλνινγίαο, πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα, «Μησανική ζςμπεπιθοπά διαβπωμένων κπαμάηων 

αλοςμινίος ζειπάρ 5ΦΦΦ».  Αηγάιεσ 2012, ζει. 16 

 
42

 Αεξάθεο Γ. ηαζάηνο Η. (2012) : Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά, ρνιή  Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Μεραλνινγίαο, πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα, «Μησανική ζςμπεπιθοπά διαβπωμένων κπαμάηων 

αλοςμινίος ζειπάρ 5ΦΦΦ».  Αηγάιεσ 2012, ζει. 15   
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 Δμέιαζε είλαη ε θαηεξγαζία δηακφξθσζεο, φπνπ ην αινπκίλην πηέδεηαη λα 

αθνινπζήζεη πεξηθεξεηαθά ηε κνξθή ελφο θαινππηνχ. 

 Υύηεπζε (casting)είλαη ε πξψηε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

κνξθνπνίεζε ησλ κεηάιισλ. Γηα ηε ρχηεπζε ην κέηαιιν ή ην θξάκα ηήθεηαη θαη 

θαηφπηλ ρπηεχεηαη ζε κία κήηξα (θαινχπη). Γηα αληηθείκελα κεγάισλ δηαζηάζεσλ, 

ε ρχηεπζε κπνξεί λα γίλεη ζε θαινχπηα πνιιαπιήο ρξήζεο ζπλήζσο θηηαγκέλα 

απφ ρπηνζίδεξν, νξείραιθν, θ.ιπ. Σν κεηαιιηθφ αληηθείκελν πνπ παξάγεηαη κε 

ρχηεπζε, ζπλήζσο θαζαξίδεηαη απφ αηέιεηεο θαη εμσηεξηθέο αθαζαξζίεο, 

ιεηαίλεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο ηειηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. ηε βηνκεραλία 

ππάξρεη θαη ε ζπλερήο ρχηεπζε, ε νπνία εθαξκφδεηαη γηα ηελ παξαγσγή πιαηηψλ 

ή καθξψλ πξντφλησλ, φπσο δνθνί θαη πιηλζψκαηα ράιπβα, αινπκηλίνπ θαη 

ραιθνχ. Δπεηδή ε ρχηεπζε ζπλδέεηαη κε πνιχπινθα θαηλφκελα κεηαθνξάο 

ζεξκφηεηαο θαη αιιαγψλ θάζεσλ, ζήκεξα ε ρχηεπζε ζεσξείηαη μερσξηζηφο 

ηνκέαο ηεο κεηαιινγλσζίαο. 

 Οιθή (drawing) είλαη ε ηερληθή κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ ή θξάκαηνο κε 

ειθπζκφ (ηξάβεγκα). Σν κέηαιιν ή ην θξάκα είλαη αλαγθαζκέλν λα πεξάζεη κέζα 

απφ κηα κήηξα (νπή) κηθξήο δηακέηξνπ θαη έηζη κεηψλεηαη πνιχ ην πάρνο ηνπ. Η 

κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζηε ζπξκαηνπνηία (παξαγσγή ζπξκάησλ). 

 

Δηθ.31 Κνιψλεο απφ αινπκίλην  

 

Πεγή : http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-

alouminiou-kramaton.html 

4.5 Πνηεο νη ηδηόηεηεο ηνπ αινπκηλίνπ
 
θαη πνηεο νη εθαξκνγέο 

ηνπ;
43

  

 Σν αινπκίλην έρεη ρεκηθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο νη νπνίεο θπξίσο 

επηδεηθλχνληαη θαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ θξακάησλ ηνπ.  

Σν Al είλαη ηζρπξά ειεθηξνζεηηθφ κέηαιιν θαη γη απηφ νμεηδψλεηαη εχθνια φηαλ εθηίζεηαη ζε 

νμπγφλν, λεξφ θαη ζε άιια νμεηδσηηθά κέζα ζρεκαηίδνληαο έλα πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα νμεηδίνπ 

 

Πίλαθαο 14.  Υεκηθέο ηδηφηεηεο αινπκηλίνπ  

 
Πεγή : Διιεληθή Βηνκεραλία Αινπκηλίνπ: «Ιδιόηηηερ ηος μεηάλλος»  http://www.elval.gr/default.  
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν (2015): Διιεληθή Βηνκεραλία Αινπκηλίνπ: «Ιδιόηηηερ ηος μεηάλλος»  

http://www.elval.gr/default.  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-alouminiou-kramaton.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-alouminiou-kramaton.html
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Xεκηθέο ηδηόηεηεο
44

  

 

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ είλαη ν επακθνηεξίδσλ 

ραξαθηήξαο ηνπ, φπσο επίζεο θαη ε ρεκηθή ηνπ αδξάλεηα. Ο επακθνηεξίδσλ 

ραξαθηήξαο θαηαθαίλεηαη θαιχηεξα ζην πδξνμείδηφ ηνπ, ην νπνίν δηαιχεηαη 

ηαρχηαηα ζηα νμέα θαη ζηηο βάζεηο. 'Δηζη ζε φμηλα θαη ζε αιθαιηθά δηαιχκαηα 

έρνπκε ηηο αληηδξάζεηο: 

ε pH<4:   Al(OH)3  +  3 Η
+
    Al

3+
  +  3 H2O                  ε pH>9:   

Al(OH)3  +   OΗ
-
    [Al(OH)4]

-
  

 Δλδεηθηηθφ ηεο ρεκηθήο αδξάλεηαο ηνπ Al2O3, είλαη ην φηη ην αινπκίλην, 

εμαηηίαο ελφο ζπλεθηηθνχ, ιεπηφηαηνπ, ζρεδφλ κνλνκνξηαθνχ ζηξψκαηνο Al2O3, 

πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά απφ πεξαηηέξσ νμείδσζε. Δλδεηθηηθφ ηεο ρσξίο 

απηφ ην ζηξψκα, ην αινπκίλην σο δξαζηηθφ κέηαιιν ζα αληηδξνχζε απζφξκεηα 

αθφκε θαη κε ην λεξφ. Ο ζρεκαηηζκφο πξνζηαηεπηηθνχ ζηξψκαηνο νμεηδίνπ 

ζπκβαίλεη θαη ζε άιια κέηαιια θαη είλαη έλα θαηλφκελν γλσζηφ σο 

παζεηηθνπνίεζε (passivation). 

 
Δηθ.32 Κξπζηαιιηθή δνκή ηνπ α-Al2O3 , ηεο ζηαζεξφηεξεο κνξθήο ηεο αινπκίλαο (θφθθηλεο  

            ζθαίξεο: Al, θίηξηλεο: Ο): Αξηζηεξά: Πιεπξηθή φςε, Γεμηά: ςε εθ ησλ άλσ (θάηνςε) 

 

Πεγή : http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

     

  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη ην ακάιγακα αινπκηλίνπ (δηάιπκα 

αινπκηλίνπ ζε πδξάξγπξν), φπνπ ην κέηαιιν δελ πξνζηαηεχεηαη απφ επηθαλεηαθφ 

Al2O3, αληηδξά κε ην λεξφ: Al(Hg) + 3H2O    Al(OH)3 + 3/2H2 θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ηζρπξφ αλαγσγηθφ κέζν ζηελ νξγαληθή ζχλζεζε. Αθφκε είλαη 

εθπιεθηηθφ ην φηη κηθξή πνζφηεηα πδξαξγχξνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη 

αληηθείκελα απφ αινπκίλην. Αλ ν πδξάξγπξνο έξζεη ζε επαθή κε ηεκάρην 

αινπκηλίνπ θαη απνμεζηεί ηνπηθά ην πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα ηνπ νμεηδίνπ, 

ζρεκαηίδεηαη ακάιγακα Hg-Al, ην αινπκίλην νμεηδψλεηαη ηνπηθά θαη ν 

πδξάξγπξνο πξνσζείηαη ζε λέα πνζφηεηα κεηάιινπ θαη ηειηθά κπνξεί νμεηδσζεί 

κεγάιν κέξνο ή νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ. 

 Με αλνδηθή νμείδσζε ην πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα νμεηδίνπ απμάλεηαη ζε 

πάρνο θαη απνθηά ηε δπλαηφηεηα πξνζξφθεζεο ρξσκάησλ γηα ηε βαθή ηνπ 

κεηαιιηθνχ αξγηιίνπ (αινπκηλίνπ). 

                                                 
44 (α) Halvarsson M: "Alumina crystal structures", 2002. (β) Stewart T (Tutor: Johnson A): 
"Removal of Fluoride from Drinking Water: Analysis of Alumina Based Sorption", Term 
Paper, FS 2009, Institute of Biogeochemistry and Pollutant Dynamics Department 
Environmental Sciences, ETH Zürich (γ) Haverkamp RG, Metson JB, Hyland MM, Welch BJ: 
"Adsorption of Hydrogen Fluoride on Alumina", Surface and Interface Analysis, 19:139-144, 
1992 . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Passivation_%28chemistry%29
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_amalgam
http://fy.chalmers.se/%7Ef10mh/CVD/aluminaintro.html
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 Η δξαζηηθφηεηα ησλ ζπλήζσλ ηζρπξψλ νμέσλ έλαληη ηεο αινπκίλαο είλαη 

ειάρηζηε έσο κεδεληθή θαη εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία πνπ 

έρεη ππνζηεί (γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ Al(OH)3 ζε Al2O3). 'Οζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ζεξκνθξαζία ππξάθησζεο ηεο αινπκίλαο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρεκηθή ηεο 

αδξάλεηα. 

 Οη δνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ θξπζηαιιηθψλ κνξθψλ ηνπ Al2O3 

θαη ηνπ Al(OH)3 είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθεο θαη έρνπλ ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ 

θαη ηερλνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Η πιένλ θνηλή θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ Al2O3 θαη 

ζηαζεξή ζε θάζε ζεξκνθξαζία είλαη γλσζηή σο α-Al2O3, ζπλαληάηαη ζην 

εμαηξεηηθήο ζθιεξφηεηαο νξπθηφ θνξνχλδην (ην ζθιεξφηεξν νξπθηφ κεηά ηνλ 

αδάκαληα, εηδ. βάξνο: 4,0 g/cm
3
), ηελ θαζαξφηεξε θπζηθή κνξθή ηνπ Al2O3. 

Ππξάθησζε Al(OH)3 ή δηαθφξσλ αιάησλ ηνπ αξγηιίνπ ζηνπο 1200ºC νδεγεί απ' 

επζείαο ζηε δνκή α-Al2O3, ηε ζηαζεξφηεξε (θαηαιεθηηθή) δνκή θαη νπζηαζηηθά 

ρεκηθψο αδξαλή κνξθή ηνπ Al2O3. 

 H αινπκίλα πξνζβάιιεηαη ή δηαιχεηαη
45

 απφ ην πδξνθζνξηθφ νμχ, ην πγξφ 

πδξνθζφξην αιιά θαη ην ίδην ην θζφξην, ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπγγέλεηαο ηνπ 

αξγηιίνπ κε ην θζφξην θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζηαζεξψλ ζπκπιφθσλ Al-F, [AlFx]
3-x

 

(x = 1-6): 

Al2O3 + 12 HF     2[AlF6]
3-

 +  3H2O  +  6H
+
               2Al2O3  +  3F2    

4AlF3  +  3O2 

 Η ζπγγέλεηα ηνπ αξγηιίνπ κε ην θζφξην έρεη αμηνπνηεζεί ή έρεη πξνηαζεί γηα 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ θζνξηνχρσλ απφ ην πφζηκν χδσξ κε δηαβίβαζή ηνπ κέζσ 

ζηήιεο αινπκίλαο, φπσο επίζεο θαη γηα ηε δέζκεπζε πνζνηήησλ ηνπ εθιπφκελνπ 

αεξίνπ HF απφ ηα ειεθηξνιπηηθά ζηνηρεία θαη θαη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζηα 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο αινπκηλίνπ. Η ξφθεζε (sorption) ησλ θζνξηνχρσλ απφ 

ηελ αινπκίλα κπνξεί λα απνδνζεί απφ ηηο αθφινπζεο αληηδξάζεηο ηζνξξνπίαο:  

-AlOH2
+
(επηθ.)  +  F

-
    AlF

+
(επηθ.)  +  H2O       -AlOH(επηθ.)  +  F

-
    -

AlF(επηθ.)  +  OH
-
 

 ηε κεγάιε ρεκηθή ζπγγέλεηα ηνπ αξγηιίνπ κε ην θζφξην νθείιεηαη θαη ε 

δηαιπηφηεηα ηεο αινπκίλαο ζε ηήγκαηα θζνξηνχρσλ αιάησλ (φπσο ζηνλ 

θξπφιηζν, Na3AlF6), ηδηφηεηα πνπ αμηνπνηείηαη ζηελ ειεθηξνιπηηθή παξαγσγή 

αινπκηλίνπ κε ηε κέζνδν Hall-Héroult . 

 Ο φμηλνο ραξαθηήξαο ηεο αινπκίλαο "απνθαιχπηεηαη" θαηά ηε ζέξκαλζή 

ηεο κε ππθλά δηαιχκαηα ηζρπξψλ βάζεσλ πξνο ζρεκαηηζκφ δηαιπηψλ πδξνμπ-

ζπκπιφθσλ (ζπιινγηθά γλσζηψλ σο "αξγηιηθά αληφληα"), αληίδξαζε ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη ε κέζνδνο Bayer. Ωζηφζν, ε πιήξσο αθπδαησκέλε αινπκίλα αληηδξά 

δχζθνια κε ηήγκαηα βάζεσλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο παξέρνληαο πιήξσο 

αθπδαησκέλα αξγηιηθά άιαηα (κεηα-αξγηιηθά). Οη αληηδξάζεηο απηέο (γλσζηέο σο 

"ζπληήμεηο") θαζηζηνχλ εθηθηέο ηηο δηαιπηνπνηήζεηο δεηγκάησλ αινπκίλαο αιιά 

θαη θπζηθψλ αξγηιηθψλ νξπθηψλ. 

Al2O3 + 2 OH
-
 + 3H2O    2 [Al(OH)4]

-
        Al2O3 + 2NaOH    2NaAlO2  +  

H2O         Al2O3 + Na2CO3   2NaAlO2  +  CO2  

 

                                                 
45 Stewart T (Tutor: Johnson A): "Removal of Fluoride from Drinking Water: Analysis of 
Alumina Based Sorption", Term Paper, FS 2009, Institute of Biogeochemistry and Pollutant 
Dynamics Department Environmental Sciences, ETH Zürich  
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Δηθ.33 Καηαλνκή ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο αινπκίλαο θαηά ην έηνο 2010 

 

Πεγή : http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

 

εκείν Σήμεο 933,5Κ ή 660νC 

εκείν Βξαζκνύ 2767Κ ή 2494νC 

Ππθλόηεηα (ζηεξεό) 2697-2699kg/m3 

Θεξκηθή Αγσγηκόηεηα 

(k) 

2,37W/cm.K ζηνπο 298Κ 

Ζιεθηξηθή Δηδηθή 

Αληίζηαζε 

2,655x10-8Χm ζηνπο 298Κ 

Πίλαθαο 15. Φπζηθέο ηδηφηεηεο Αινπκηλίνπ  

Πεγή : Παξνπζηάζεηο Πάληαο Γ. «Μεηαλλοςπγία Αλοςμινίος», 

Ποιότητες Αλουμινίου 

% Αλουμίνιο Τύπος 

<99,5 Scrap ή κραματωμένο Al 

99,5 – 99,9 Εμπορική καθαρότητα 

99,9 – 99,99 Υψηλή καθαρότητα 

>99,99 Υπερυψηλή καθαρότητα 

  Πίλαθαο 16. Μεραληθέο ηδηφηεηεο Αινπκηλίνπ  

   Πεγή : Παξνπζηάζεηο Πάληαο Γ. «Μεηαλλοςπγία Αλοςμινίος», http://www.metal.ntua.gr  

 

http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
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Οη ηδηόηεηεο  ηνπ αινπκηλίνπ  αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

1.Έρεη ρακειφ εηδηθφ βάξνο. Μφιηο ην 1/3 εθείλνπ ηνπ ζηδήξνπ. Βιέπνπκε 

εθαξκνγή ηνπ ζηα κέζα κεηαθνξάο
46

. 

2. Γηακνξθψλεηαη ειάζεηαη, εμειάζεηαη, δηειάζεηαη, ζπγθνιιείηαη κε 

επθνιία ζπλεπψο είλαη  ηδαληθφ κέηαιιν θαηαζθεπψλ. Σν κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο ηνπ (70.000 ΜPa) είλαη 3 θνξέο ρακειφηεξν απφ εθείλν ηνπ 

ζηδήξνπ. ε δεδνκέλε θαηάζηαζε θφξηηζεο, κία θαηαζθεπή απφ αινπκίλην 

παξνπζηάδεη 3 θνξέο κεγαιχηεξε ειαζηηθή επηκήθπλζε απ' φ,ηη κία 

ζηδεξέληα.  

3. Σν ίδην θαη πεξηζζφηεξα θξάκαηά ηνπ είλαη αλζεθηηθφ έσο πνιχ 

αλζεθηηθφ ζε πνιιέο κνξθέο δηάβξσζεο. Λφγσ ηεο κεγάιεο ρεκηθήο 

ζπλάθεηαο κε ην νμπγφλν, ε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ είλαη κφληκα 

θαιπκκέλε κε ζηξψκα νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ, πνπ απνηειεί έλα πνιχ 

απνηειεζκαηηθφ εκπφδην εμάπισζεο ηεο δηάβξσζεο. Απηή είλαη ε ηδηφηεηα 

πνπ ην θάλεη ηφζν δεκνθηιέο ζηε Γφκεζε, ζηε Ναππεγηθή θαη ζηε 

βηνκεραλία θαηαζθεπήο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (Απηνθίλεηα, Σξαίλα, 

Αεξνπιάλα). Σν κεησκέλν έσο κεδεληθφ θφζηνο ζπληεξήζεσο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ εηδηθφ βάξνο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ επηινγή ηνπ 

αινπκηλίνπ. Eμαηηίαο δε ηεο αληνρήο ηνπ ζηε δηάβξσζε έρεη κεγάιε 

δηάξθεηα δσήο. 

4. Δίλαη πνιχ θαιφο αγσγφο ηεο ζεξκφηεηαο θαη  ηνπ ειεθηξηζκνχ. Έρεη 

εθαξκνγέο ζηνπο αγσγνχο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηα νηθηαθά 

ζθεχε. 

5. Γε καγλεηίδεηαη θαη δελ θαίγεηαη, ηδηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη πνιχ 

νπζηψδεηο γηα εηδηθέο εθαξκνγέο, φπσο Σερλνινγία Ηιεθηξνληθψλ θαη 

θαηαζθεπέο ζαιάζζεο (πιαηθφξκεο άληιεζεο πεηξειαίνπ). 

6. Γελ είλαη ηνμηθφ ζε επαθή κε ηξφθηκα (ινγηθνχ εχξνπο δείθηε νμχηεηαο) 

ελψ σο θηικ πξνζηαζίαο επηδεηθλχεη πνιχ ρακειή δηαπεξαηφηεηα, ηδηφηεηεο 

πνπ ην θαζηέξσζαλ βαζηθή πξψηε χιε γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ θαη 

εηδηθφηεξα ηηο εχθακπηεο ζπζθεπαζίεο πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ (πρ 

πνιπεζηέξαο, αινπκίλην, πνιπαηζπιέλην). Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε 

ζπζθεπαζίεο θαξκαθνβηνκεραλίαο. 

7. Έρεη πςειή δηάρπηε αλαθιαζηηθφηεηα (albedo) θαη ρακειφ ζπληειεζηή 

δεπηεξνγελνχο ζεξκηθήο εθπνκπήο. Οη δχν (2) απηέο ηδηφηεηεο ην θαζηζηνχλ 

απαξαίηεην σο εμσηεξηθφ «θξχν» θινηφ  γηα ηα λέα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελνχο 

ηνκέα (θηήξηα γξαθείσλ, δεκφζηα θηήξηα γεληθά, βηνκεραληθά θηήξηα) 

θαζψο θαη ζε ελεξγεηαθέο αλαηάμεηο παιαηψλ  «ελεξγνβφξσλ» θηεξίσλ. Με 

ηελ ίδηα ηδηφηεηα θαηαζθεπάδνληαη θνπβέξηεο δηάζσζεο. 

8. Δίλαη 100% αλαθπθιψζηκν  θαη βνεζά ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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 ηηο κεηαθνξέο ην αινπκίλην βξίζθεη ζπλερψο απμαλφκελε εθαξκνγή ζηελ θαηαζθεπή ηξαίλσλ, 

απηνθηλήησλ, θνξηεγψλ, βπηίσλ θαη επηβαηεγψλ πινίσλ (π.ρ. fast ferries) ιφγσ   ηνπ ζπλδπαζκνχ 

ρακεινχ βάξνπο θαη ζηηβαξφηεηαο θαηαζθεπήο πνπ πξνζθέξεη. Δηδηθά ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία 

ε ειάηησζε ηνπ βάξνπο ζπλεπάγεηαη κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο 

ηνπ απηνθηλήηνπ. Έηζη, γηα θάζε 100 θηιά πνπ κεηψλεηαη ην βάξνο ελφο απηνθηλήηνπ κεζαίνπ 

θπβηζκνχ ιφγσ ρξήζεο αινπκηλίνπ αληί ράιπβα, πξνθχπηεη κείσζε εθπνκπήο θαπζαεξίσλ 

πνζφηεηαο 2 ηφλσλ γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ απηνθηλήηνπ, ελψ ζηνλ ίδην ρξφλν ε αλακελφκελε 

νηθνλνκία θαπζίκνπ είλαη 900 ιίηξα βελδίλεο. Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν (2015): 

http://www.elval.gr/default.asp 
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 Δθηφο απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ ππάξρνπλ θαη     

ηδηφηεηεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ. Οη ηδηφηεηεο απηέο είλαη ην 

κεγαιχηεξν θφζηνο ηνπ απφ ηνλ ράιπβα, ε κηθξφηεξε αληνρή ηνπ, ην κηθξφηεξν 

κέηξν ειαζηηθφηεηαο (70Μpa) θαη ε δπζθνιία ηνπ ζηε ζπγθφιιεζε
47

. 

 Κπξηφηεξνο ιφγνο θξακαηνπνίεζεο είλαη ε αχμεζε ηεο αληνρήο. Σα 

θξακαηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξακάησλ. Οη επηπηψζεηο ησλ θπξηφηεξσλ θξακαηηθψλ 

ζηνηρείσλ απηέο θαίλνληαη θαη αλαιχνληαη ζηνλ πίλαθα 17.  

ΠΡΟΘΖΚΖ 

 

ΔΠΗ∆ΡΑΖ ΣΗ Η∆ΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

Υαιθόο ε πνζνζηφ σο 12% πξνθαιεί βειηίσζε ηεο µεραληθήο αληνρήο 

θαη θαηεξγαζηµφηεηαο. Δπηηπγράλεηαη ζθιήξπλζε µε 

θαηαθξήµληζε. 

ίδεξνο ε µηθξά πνζνζηά βειηηψλεη ηελ αληνρή θαη ηε ζθιεξφηεηα. 

Μεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο ζεξµήο ξεγµάησζεο θαηά ηε ρχηεπζε. 

Μαγγάλην Βειηηψλεη  ηελ  νιθηµφηεηα  θαη  ζε  ζπλδπαζµφ µε  ην  ζίδεξν  

ηε ρπηεπζηµφηεηα. 

Μαγλήζην Βειηηψλεη  ηελ µεραληθή  αληνρή  θαη  ηελ  αληνρή  ζε  

δηάβξσζε. ε πνζνζηφ µεγαιχηεξν απφ 6% πξνθαιεί 

ζθιήξπλζε ζε θαηαθξήµληζε. 

Ππξίηην Βειηηψλεη θαηά πνιχ ηε ρπηεπζηµφηεηα θαη ηελ αληνρή ζε 

δηάβξσζε. 

Φεπδάξγπξνο Μεηψλεη ηε ρπηεπζηµφηεηα, αιιά ζε ζπλδπαζµφ µε άιια 

ζηνηρεία πξνζζήθεο βειηηψλεη ηελ µεραληθή αληνρή. 

Πίλαθαο 17. Δπίδξαζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αινπµηλίνπ ζηηο ηδηφηεηέο ηνπ 

Πεγή : Κνξσλαίνο Γ.Α., Πνπιάθνο I.Γ. (2006) :  Δ.Μ.Π. «Τεσνικά ςλικά» Σόκνο 4 ζει. 92 

4.6 Πξώηεο ρξήζεηο ζε βηνκεραληθέο εθαξκνγέο 
48

  

 Η πξψηε κνλάδα παξαγσγήο πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ ζε βηνκεραληθέο 

πνζφηεηεο  δεκηνπξγήζεθε ζηνλ Καλαδά απφ ηελ Northern Aluminium Company, 

πνπ αξγφηεξα έγηλε ε γλσζηή ζε φινπο Alcoa. Με ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο απφ 

ην 1901 ε πνζφηεηά ηνπ έθηαλε ηνλ έλα ηφλν. Η πξψηε απηή κνλάδα ιεηηνχξγεζε 
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 H ζπγθφιιεζε ηνπ αινπκηλίνπ απαηηεί πνιχ κεγαιχηεξε ηερλνγλσζία απφ απηήλ πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ   ζπγθφιιεζε ηνπ ράιπβα. Δίλαη δχζθνιε φηαλ πξφθεηηαη λα γίλνπλ επηζθεπέο ή κεηαηξνπέο 

ζε έλα  ζπλεξγείν.  

Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : www.pischools.gr/download/lessons/tee/mechanical/1b/.../kef_1.pdf  
 
48 Περιοδικό "Αλουμίνιο", Alcan, Alcoa 

 

http://www.pischools.gr/download/lessons/tee/mechanical/1b/.../kef_1.pdf
http://www.aluminium.gr/
http://www.alcan.com/
http://www.alcoa.com/
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ζην Shawinigan Falls Quibec, θνληά ζηνλ πνηακφ Saint Maurice, πνπ ήηαλ κηα  

ηδαληθή ηνπνζεζία γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

ηε ζπλέρεηα ην 1925 φηαλ απμάλνληαλ ε δήηεζε γηα αινπκίλην ε Alcan αχμεζε 

ηελ παξαγσγή ηεο θαηαζθεπάδνληαο λέα κνλάδα παξαγσγήο αινπκηλίνπ θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πφιε Arvida ηεο ίδηαο Καλαδηθήο πνιηηείαο. Η ηζηνξία 

ηεο Alcan ήηαλ παξάιιειε κε ηελ ηζηνξία παξαγσγήο πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ 

ζηηο ΗΠΑ απφ ηελ Alcoa θαη αξγφηεξα απφ άιιεο Δπξσπατθέο εηαηξίεο. Η άλνδνο 

ηεο θαηαλάισζεο αινπκηλίνπ ζήκαλε ηελ κείσζε θαηαλάισζεο ραιθνχ. 

Year Copper Aluminium Cu/Al 

Ratio 

Year Copper Aluminium Cu/Al 

Ratio 

1978 710 610 1,16 1988 1500 1450 1,03 

1979 1040 785 1,32 1989 1750 1290 1,35 

1980 930 845 1,10 1990 1500 900 1,66 

1981 800 650 1,23 1991 1350 700 1,92 

1982 800 585 1,36 1992 1300 710 1,83 

1983 1100 900 1,22 1993 1250 675 1,85 

1984 1180 970 1,21 1994 1485 950 1.56 

1985 1080 690 1,56 1995 1860 1150 1.61 

1986 935 785 1,19 1996 1475 970 1,52 

1987 1050 1000 1,05 1997 1395 980 1,42 

Πίλαθαο 18. London Metal Exchage (LME): Μέζε εηήζηα ηηκή ραιθνχ θαη αινπκηλίνπ (Αγγιηθή 

ιίξα/ ηφλνο)  

Πεγή:http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/istorika-stoixeia-alouminio/apodoxi-

alouminiou-viomixania.html  

Οκάδα Έξγνπ ΔΒΔ –Ιλζηηηνχην Δμαγσγηθψλ Δξεπλψλ & πνπδψλ (ΙΔΔ) 2015: «  

Αλαιπηηθή θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (Business Process 

Analysis - BPA) εμαγσγήο πξνθίι αινπκηλίνπ νηθνδνκηθψλ θαηαζθεπψλ ζηελ Απζηξαιία 

κε πινίν», ζει. 13 

Υξνλνινγηθά θαη κεηά ην 1906 νη ρξήζεηο ηνπ αινπκηλίνπ ζε βηνκεραληθέο 

εθαξκνγέο είλαη νη αθφινπζεο:  

1889:
 
Ο Απζηξηαθφο Friedrich Bayer, γηνο ηνπ ηδξπηή ηεο πεξίθεκεο εηαηξίαο 

ρεκηθψλ νπζηψλ, εθεπξίζθεη ηελ κέζνδν παξαγσγήο κεγάισλ πνζνηήησλ 

αινπκίλαο απφ ηνλ βσμίηε. 

1908: Παξαγσγή θαισδίσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο.  

1910: Παξαγσγή θαισδίσλ γηα ρξήζε ζε ππφγεηεο γξακκέο κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεκνλσκέλεο κε κνιχβη θαη ραξηί. Υξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

πξψηε θνξά ζηε Βνζηψλε. 

1912:
  
Παξαγσγή θνππαζηψλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ απφ αινπκίλην γηα ην επηβαηηθφ 

πινίν AQUITANA 

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/istorika-stoixeia-alouminio/apodoxi-alouminiou-viomixania.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/istorika-stoixeia-alouminio/apodoxi-alouminiou-viomixania.html
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1917: Παξαγσγή θαισδίνπ γηα κεηαζρεκαηηζηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

1920:
  
Παξαγσγή κεραληθψλ κεξψλ γηα κεραλέο 

4.7 Eθαξκνγέο ηνπ αινπκηλίνπ ζηελ Διιάδα 
49

 

 Σν αινπκίλην ζηε ρψξα καο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 αθνχ πξνεγήζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ ηεο «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» πνπ ιεηηνχξγεζε ην 

1965 θαη κε ην νπνίν αμηνπνηήζεθε ν ειιεληθφο βσμίηεο πνπ είλαη ε πξψηε χιε 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, ηα θνηηάζκαηα ηνπ νπνίνπ ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηα 

κεγαιχηεξα ζηελ Δπξψπε. 

 

Δηθ. 34 Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο 

 

Πεγή: http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-   

ethniko-    proion.html 

 Η ειιεληθή βηνκεραλία αινπκηλίνπ είλαη ζήκεξα έλαο απφ ηνπο πιένλ 

δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην 65% ησλ πξντφλησλ ηεο 

εμάγνληαη ζε φιν ηνλ θφζκνπ, θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζε 

αλεπηπγκέλεο αγνξέο θαη πξνζθέξνληαο ηερλνγλσζία θαη πξντφληα πςειήο 

πνηφηεηαο. Μάιηζηα ζηα Βαιθάληα θαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Αλαη. Δπξψπεο, ην 

ειιεληθφ αινπκίλην έρεη θπξίαξρε παξνπζία ηδίσο ζε νηθνδνκηθέο 

εθαξκνγέο.Kνπθψκαηα απφ αινπκίλην δίλνπλ ηηο ζσζηέο θαη ελδεδεηγκέλεο 

ιχζεηο ηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο κνληέξλσλ θηηξίσλ, φζν θαη ζε 

πεξηπηψζεηο αλαθαίληζεο ή ζπληήξεζεο παιαηψλ θηηξίσλ. 

 Η εηαηξεία «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» θαηέρεη ην Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο 

θαηά ην δηεζλέο πξφηππν ISO 9001: 2008 γηα ηα πξντφληα ηεο. Παξάιιεια, ην 

ρεκείν ηεο είλαη δηαπηζηεπκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο 

πξνηχπνπ ISO 17025:2005, απφ ην Δ.Τ.Γ (Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο), κε 

                                                 
49

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : 

 http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-   ethniko-    

proion.html 

 

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-%20%20%20ethniko-%20%20%20%20proion.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-%20%20%20ethniko-%20%20%20%20proion.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-%20%20%20ethniko-%20%20%20%20proion.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-%20%20%20ethniko-%20%20%20%20proion.html
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πεδίν δηαπίζηεπζεο ηελ αλάιπζε ησλ βσμηηψλ, ησλ αινπκηλψλ, ηνπ αινπκηλίνπ 

θαη ησλ θξακάησλ ηνπ
50

. 

                    

Δηθ.35 Καηαλνκή αγνξάο θνπθσκάησλ  

Πεγή: http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-ethniko-

proion.html 

 H ειιεληθή βηνκεραλία
51

 «Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο» είλαη εγθαηεζηεκέλε 

ζηε Βνησηία θαη ζηε Φσθίδα, κε επθνιία ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο θαη δηαθξηηηθή 

έληαμε ζην πεξηβάιινλ ζπλδπάδνληαο ζηελ ίδηα ζέζε κνλάδα παξαγσγήο 

αινπκίλαο (θνληά ζε θνηηάζκαηα βσμίηε) θαη κνλάδα παξαγσγήο αινπκηλίνπ 

(θνληά ζε ειεθηξνπαξαγσγηθφ θέληξν). Σν βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκά ηεο 

πεξηιακβάλεη:  

α) Μηα µνλάδα επεμεξγαζίαο βσμίηε γηα ηελ παξαγσγή αινπµίλαο  

β) Μηα µνλάδα επεμεξγαζίαο αινπµίλαο γηα ηελ παξαγσγή αινπµηλίνπ  

γ) Μηα µνλάδα  παξαγσγήο αινπµηλίνπ (ζεηξέο  ειεθηξφιπζεο,  παξαγσγή 

αλφδσλ, ρπηήξην). 

 Η κνλάδα παξαγσγήο αινπκίλαο απνηειείηαη απφ κία πιεηάδα ηκεκάησλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο κε θπζηθνρεκηθέο δηεξγαζίεο δηαρσξίδεηαη ην νμείδην 

ηνπ αινπκηλίνπ (αινπκίλα) απφ ην κεηάιιεπκα ηνπ βσμίηε. Πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

ηκήκαηα: 

α) Θξαχζε-Άιεζε βσμίηε  

β) Απαζβεζηνπνίεζε  

γ) Πξνζβνιή-∆ηαιπηνπνίεζε αινπµίλαο 

δ) ∆ηήζεζε-∆ηαρσξηζµφ θαηαινίπσλ  

ε) Δμάηµηζε- πµπχθλσζε ζφδαο  

ζη)  ∆ηαπχξσζε αινπµίλαο  

                                                 
50

 Παξνπζίαζε ηεο «Αλοςμίνιο Α.Δ.» ζην δηαδίθηπν 

 
51

Αλέζηεο Γ.(2005) : Σ.Δ.Ι.  Υαιθίδαο, πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα,  «Αςηομαηοποίηζη βιομησανίαρ 

άλεζηρ βωξίηη ζηον ηομέα Αλοςμίνα για ηην παπαγωγή Αλοςμίναρ –Αλοςμινίος», ζει  14,15,16, 

19, 20 ,21, 25,27,28  

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-ethniko-proion.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/alouminio-ethniko-proion.html
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δ) Παξαγσγή αηµνχ 

Σν  ρπηήξην  είλαη  ε  ρχηεπζε  θαη  ε µνξθνπνίεζε  ηνπ µεηάιινπ  πνπ 

παξαιαµβάλεηαη  ζε  ξεπζηή µνξθή  απφ  ηελ  ειεθηξφιπζε. Υπηεχεηαη  θαη 

κνξθνπνηείηαη ζε ηξία είδε πξντφλησλ:  

α) θνιόλεο πξσηόρπηνπ θαη δεπηεξόρπηνπ αινπµηλίνπ (110.000 ηφλνη) 

 β) πιάθεο (50.000 ηφλνη)  

γ) ρειώλεο µε ηνµή ζρήµαηνο Σ(5.000 ηφλνη). Πεξηιαµβάλεη  θνχξλνπο  

θξαµαηνπνίεζεο,  ζπζηήµαηα  θαζαξηζµνχ  ηνπ µεηάιινπ, θνχξλν 

νµνγελνπνίεζεο, ζπζηήµαηα πξηνληζµνχ θαη δεµαηνπνίεζεο. Η δξαζηεξηφηεηα 

ησλ αλφδσλ παξάγεη θαη εμαζθαιίδεη ηε ηξνθνδνζία ηεο Ηιεθηξφιπζεο µε ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλαξµνινγεµέλεο αλφδνπο. Υξεζηµνπνηεί ζαλ πξψηεο χιεο γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ αλφδσλ: θνθ, πίζζα θαη ππνιείκµαηα αλφδσλ. Η δξαζηεξηφηεηα 

ησλ αλφδσλ απνηειείηαη απφ ηξία ηµήµαηα: 

 α) Ωµήο παξαγσγήο 

 β) Φνχξλνο ςεζίµαηνο  

γ) πλαξµνιφγεζεο 

 Δθηφο  απφ  ηηο  ηξεηο  θχξηεο µνλάδεο  επεμεξγαζίαο,  ην  βηνµεραληθφ 

ζπγθξφηεµα πεξηιαµβάλεη:  

α) Σνλ ππνζηαζµφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ∆ΔΗ  

β) Σηο ιηµεληθέο εγθαηαζηάζεηο, ηθαλέο λα εμππεξεηήζνπλ πινία ρσξεηηθφηεηαο 

µέρξη 50.000 ηφλσλ  

γ) Σηο εγθαηαζηάζεηο αληηξχπαλζεο  

δ) Σνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίµσλ θαη πξψησλ πιψλ  

ε) Σα ζπλεξγεία θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο ζπληήξεζεο  

ζη) Σν  πιέγµα  ησλ  δξαζηεξηνηήησλ  ππνζηήξημεο (πεξηβάιινληνο,  πνηφηεηαο, 

αζθάιεηαο,  ρεµείνπ,  πιεξνθνξηθήο,  ηαηξείνπ,  δηαρείξηζεο  πξνζσπηθνχ, 

ινγηζηεξίνπ, εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ).  

 Με βάζε φια απηά ηα ηµήµαηα ε δπλαµηθφηεηα ηνπ εξγνζηάζηνπ είλαη φηη  

επεμεξγάδεηαη 1.400.000t Διιεληθνχ  βσμίηε  θαη 200.000t ηξνπηθνχ  βσμίηε  θαη 

παξάγεη 750.000t αινπµίλαο θαη 160.000t αινπµηλίνπ. 

 Η  παξαγσγή  αινπµίλαο βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη ην θαπζηηθφ 

δηάιπµα θάησ απφ νξηζµέλεο ζπλζήθεο (κέζνδνο ΒΑYER) , λα πξνζβάιιεη ην 

βσμίηε θαη λα δηαιχεη ηελ αινπµίλα, ελψ ηα άιια ζπζηαηηθά, θπξίσο ν ζίδεξνο, λα 

µέλνπλ αδηάιπηα ή λα ζρεµαηίδνπλ αδηάιπηεο ελψζεηο. Απφ ην φλνµα ηνπ ΒΑΤΔR 
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έρεη πάξεη ην φλνµα θαη ε µέζνδνο  πξνζβνιήο.  Η µέζνδνο  ΒΑΤΔR είλαη  ε  πιένλ  

δηαδεδνµέλε  θαη εθαξµφδεηαη  ζηα  εξγνζηάζηα  παξαγσγήο  αινπµίλαο µε  

δηάθνξεο  παξαιιαγέο, αλάινγα µε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βσμηηψλ θαη ηελ 

ηερλνινγία. 

 ηα  ζρήµαηα απεηθνλίδεηαη  ν  θχθινο  παξαγσγήο  θαη ε ζπλνπηηθή 

παξάζηαζε ηνπ θπξίνπ θπθιψκαηνο αινπµίλαο. Απφ ηελ εμφξπμε βσμίηε έσο ηελ 

παξαγσγή αινπµίλαο δηαθξίλνπµε δπν βαζηθέο θάζεηο : α) Πξνζβνιή β) ∆ηάζπαζε.  

Η πξνζβνιή είλαη ε πξώηε βαζηθή θάζε ηνπ θχθινπ παξαγσγήο αινπµίλαο 

(ΑΙ2Ο3) απφ ην βσμίηε κε «πδξφιπζε»  θαη είλαη ν δηαρσξηζµφο ηεο αινπµίλαο απφ 

ηα άιια ζπζηαηηθά ηνπ. Η δηάζπαζε είλαη ε δεύηεξε βαζηθή θάζε ηνπ θχθινπ 

παξαγσγήο αινπµίλαο φπνπ κε «ειεθηξφιπζε» γίλεηαη ε επαλάθηεζε ηεο 

αινπµίλαο απφ ην δηάιπµα ζφδαο. Δθηφο φµσο απφ ηηο δπν βαζηθέο θάζεηο 

ππάξρνπλ θαη άιιεο δπν θάζεηο πνπ ζπµπιεξψλνπλ  ηνλ  θχθιν  παξαγσγήο  

αινπµίλαο.  Απηέο  είλαη  ε  θαζίδεζε,  φπνπ γίλεηαη ν δηαρσξηζµφο πγξψλ-ζηεξεψλ 

θαη ε ζπµπχθλσζε γηα λα ρξεζηµνπνηεζεί ζηε πξψηε θάζε θιείλνληαο έηζη ηνλ 

θχθιν παξαγσγήο αινπµίλαο. 

 

 Δηθ.36 πλνπηηθή παξάζηαζε θχξηνπ θπθιψκαηνο παξαγσγήο αινπκίλαο  

 

Πεγή : Aλέζηεο Γ. (2005), Σ.Δ.Η. Υαιθίδαο, ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, Σκήκα Απηνκαηηζκνύ, 

«Αςηομαηοποίηζη βιομησανίαρ άλεζηρ βωξίηη ζηον ηομέα αλοςμίνα για ηην παπαγωγή αλοςμίναρ και 

αλοςμινίος»,ζει. 21& 27 
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Παξάδεηγκα παξαγσγήο ελόο ηόλνπ αινπκηλίνπ 

Eθαξκφδνληαη δχν (2) ζηάδηα:  

 ην πξώην  ζηάδην  ρξεζηµνπνηνχληαη  ηα  εμήο  πιηθά:  Βσμίηεο 4.3 Σ,  

ζφδα  0.06 Σ, αζβέζηεο 0.2 Σ, πεηξέιαην 0.7 Σ, λεξφ 5 Σ, άιαηα βαξίνπ 0.004 Σ, 

θνθ 0.45 Σ θαη πίζζα 0.1 Σ.  

   Γηα λα δηαρσξίζνπµε ην νμείδην ηνπ αινπµηλίνπ (αινπµίλα) απφ ηα άιια 

ζπζηαηηθά ηνπ βσμίηε ρξεζηµνπνηνχµε, θάησ απφ νξηζµέλεο ζπλζήθεο, ην δηάιπµα 

ζφδαο. Η παξνπζία αζβέζηε είλαη µηα απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ ρξεζηµνπνηνχµε γηα ηε 

δηάιπζε ηεο αινπµίλαο. Σν λεξφ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ αξαίσζε ηνπ πινχζηνπ 

δηαιχµαηνο ζφδα ζε αινπµίλα θαζψο θαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ αδηάιπησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ βσμίηε ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε ζφδα ππφ µνξθή εξπζξάο ιάζπεο. 

Σα άιαηα βαξίνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ θαπζηηθνπνίεζε µε βάξην φπνπ 

γίλνληαη δπν ρεµηθέο δηεξγαζίεο. Σέινο µε  θνθ  θαη  πίζζα  έρνπµε  ηελ  παξαγσγή  

ησλ  αλφδσλ  πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζην δεχηεξν ζηάδην, ζην ζηάδην ηεο 

ειεθηξφιπζεο. Σα πιηθά απηά µε θαηάιιειε επεμεξγαζία, ε νπνία γίλεηαη µέζα 

απφ ηηο θάζεηο ηεο βηνµεραληθήο παξαγσγήο αινπµίλαο, παξάγνπλ 2 Σ αινπµίλαο 

θαη ηνπο αλφδνπο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξφιπζε.       

                              ην δεύηεξν ζηάδην, ζην ζηάδην ηεο ειεθηξφιπζεο έρνληαο ηνπο δπν           

ηφλνπο αινπµίλαο θαη ρξεζηµνπνηψληαο θζνξηνχρν αινπµίλην 16 Κgs, θξπφιηζν 8 

Kgs, ηνπο αλφδνπο θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα 13.000 KWH έρνπµε ηελ ηειηθή 

παξαγσγή ελφο ηφλνπ αινπµηλίνπ. 

πλνπηηθό παξάδεηγκα παξαγσγήο ελόο θηινύ αινπκηλίνπ 

 Παξφκνηεο πνζφηεηεο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο δείρλνληαη γηα ηελ παξαγσγή 1 

kg αινπκηλίνπ ζην επφκελν ζρήκα. 

 

Δηθ.37  Παξάζηαζε παξαγσγήο ελφο θηινχ αινπκηλίνπ 

Πεγή: http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
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                Δηθ. 38   ρεκαηηθή παξάζηαζε παξαγσγήο ελφο ηφλνπ αινπκηλίνπ  

                Πεγή :Aλέζηεο Γ. (2005), Σ.Δ.Η. Υαιθίδαο, ρνιή Σερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ, Σκήκα 

                Απηνκαηηζκνύ, «Αςηομαηοποίηζη βιομησανίαρ άλεζηρ βωξίηη ζηον Τομέα αλοςμίναγια  

                ηην παπαγωγή αλοςμίναρ και αλοςμινίος», ζει. 19 
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Η ειεθηξφιπζε απαηηεί κεγάιε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γη' απηφ νη κν-

λάδεο παξαγσγήο αινπκηλίνπ βξίζθνληαη θνληά ζε κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

   Πίλαθαο 19 Δκπεξηερφκελε ελέξγεηα αινπκηλίνπ  

   Πεγή:  

   «http://www.anelixi.org/oikologiki   arxitektoniki/kathara-ulika-kai-texnologies/kritiria- 

   aksiologisis-ulikon/emperiexomeni-energeia 

 

χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 19396/1546/1997 « Μέηπα και όποι για ηη διασείπιζη 

επικίνδςνων αποβλήηων » (ΦΔΚ 604/Β/18-7-97) ηα ζηεξεά απφβιεηα δηαθξίλνληαη 

ζε επηθίλδπλα θαη κε επηθίλδπλα
52

 . H  πην πάλσ ΚΤΑ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

Τ.ΑΗ.Π. 13588/725/2006 «Μέηπα όποι και πεπιοπιζμοί για ηη διασείπιζη 

επικίνδςνων αποβλήηων ζε ζςμμόπθωζη με ηιρ διαηάξειρ ηηρ οδηγίαρ 91/689/ΔΟΚ» 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12
εο

 Γεθεκβξίνπ 1991 « για ηα επικίνδςνα απόβληηα ». Απηή 

πάιη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13/2/2012) « Ποινική 

πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ – Δναπμόνιζη με ηην οδηγία 2008/99/ΔΚ - Πλαίζιο 

παπαγωγήρ και διασείπιζηρ αποβλήηων – Ρύθμιζη θεμάηων Τποςπγείος 

Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ » αιιά θαη ηελ Τ.Α. 

8668/2007(ΦΔΚ 187/Β/2.3.2007)  «Έγκπιζη Δθνικού σεδιαζμού Δπικίνδςνων 

Αποβλήηων (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Α) ηεο ππ΄αξηζκ. 

13588/725/2006  θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Μέηπα, όποι και πεπιοπιζμοί για ηη 

διασείπιζη επικίνδςνων αποβλήηων κ.λπ.» (Β 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 (παξ. 1) ηεο ππ αξηζκ. 91/156/ΔΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991. Σέινο ηξνπνπνηήζεθε εθ λένπ ε ππ΄αξηζκ. 13588/725/2006 

θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηπα, όποι και πεπιοπιζμοί για ηη διασείπιζη 

επικίνδςνων αποβλήηων κ.λπ.» (Β 383) θαη ε ππ΄αξηζκ. 24944/1159/2006 θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε « Έγκπιζη Γενικών Σεσνικών Πποδιαγπαθών για ηη διασείπιζη 

επικίνδςνων αποβλήηων….κ.λπ » (Β791)».   

 

                                                 
52

 Γθνπδηψηε Α. (2003): Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ρνιή Σερλνινγηθψλ   Δθαξκνγψλ, Σκήκα 

Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ, πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα, «Ππωηογενήρ παπαγωγή αλοςμινίος και 

καηαγπαθή μεθόδων καηεπγαζίαρ για παπαγωγή βιομησανικών πποϊόνηων με πλαζηική 

παπαμόπθωζη»,  ζει. 62,63,64,65 



ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΣΩΝ                                        

 79 

Α/Α ΣΤΠΟ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

gr/έηνο 

1 Μπεηό θαη Σνύβια Καηαζθεπέο ζεκειηώζεηο 13500 

2 Ππξίκαρα ηνύβια 

ιάζπεο 

Φνύξλνη-θάδνη 1900 

3 Άκκνο Καζίδεζε, πιύζε 9000 

4 Άςεηνο αζβέζηεο Καζίδεζε, πιύζε 7000 

5 Τπνιείκκαηα 

αλόδσλ 

πλαξκνιόγεζε 2000 

6 θόλεο αινπκίλαο Δγθαηαζηάζεηο 

αινπκίλαο  

3000 

 
Πίλαθαο 20. Με Δπηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟ 

1 Κξπνιηζηθό ινπηξό Δγθαηαζηάζεηο ιεηνηξίβεζε 

2 Τπνιείκκαηα αλόδσλ Παξαγσγή αλόδσλ 

3 Κνκκάηηα αινπκηλίνπ Φνύξλνη 

4 θόλεο αζβέζηε 

(θαηαιύηεο) 

Υνάλε ππνδνρήο αζβέζηε 

5 Τπνιείκκαηα δεηγκάησλ 

πξνο αλάιπζε 

Δγθαηαζηάζεηο εξγνζηαζίνπ 

Πίλαθαο 21. Δίδε απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηνλ εξγνζηαζηαθφ ρψξν θαη αλαθπθιψλνληαη  

Α/Α ΔΗΓΟ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

1 Αλζξαθόζθνλε Παξαγσγή Αλόδσλ (θπθιώλεο) 

2 Ππξόηνπβια Φνύξλνη 

3 Παιηνζίδεξα Δγθαηαζηάζεηο εξγνζηαζίνπ 

4 Αινπκίλην Υώξνο Ζιεθηξόιπζεο, Υπηεξίνπ 

5 Υαξηί Γξαθεία εξγνζηαζίνπ 

6 Ξύια πζθεπαζία 

7 Υαξηνθηβώηηα πζθεπαζία 

8 Κνπηηά αινπκηλίνπ Αζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

9 Καιώδηα Ζιεθηξνινγηθέο Τπεξεζίεο 

10 Σζέξθηα πζθεπαζίεο 

Πίλαθαο 22. Δίδε απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηνλ εξγνζηαζηαθφ ρψξν θαη αμηνπνηνχληαη πξνο 

πψιεζε  
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Καηεγνξίεο πγξώλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ζην εξγνζηάζην  

 κβξηα χδαηα 

 Τθάικπξν λεξφ (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε εγθαηαζηάζεσλ) 

 Τγξά απφβιεηα ηκεκάησλ 

 Δπεμεξγαζκέλα ιχκαηα βηνινγηθνχ ζηαζκνχ 

Α/Α ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΑΛΟΤΜΗΝΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΧΝ 

ΥΤΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

1 SO2 ΖF SO2 SO2 θόλεο 

2 NOx SO2 CO2/CO NOx Βσμίηεο 

3 θόλε CO2/CO NOx CO2 Αινπκίληα 

4 Βσμίηεο CF4/C2F6  θόλεο Αζβέζηεο 

5 Αινπκίλα  Αινπκίλα  Αινπκίλα Κνθ 

6 Αζβέζηεο Φζνξηνύρα   Πίζζα 

Πίλαθαο 23. Δίδε αεξίσλ εθπνκπψλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην 

εξγνζηάζην αλά ηνκέα  

 
 

Γηαγ. 5 Δθπνκπέο  δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο  θαηεξγαζίαο ηνπ 

             Αινπκηλίνπ 

 

Πεγή : http://www.alouminum.org/sites/default/files/LCA_Report_Aluminum_Association_12_13.p
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Γηαγ. 6 Γπλακηθφ πξφθιεζεο νμίληζεο ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο  θαηεξγαζίαο ηνπ  

             Αινπκηλίνπ  

 

Πεγή : http://www.alouminum.org/sites/default/files/LCA_Report_Aluminum_Association_12_13.p 

 

 
 

Γηαγ. 7 Γπλακηθφ πξφθιεζεο επηξνθηζκνχ ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαηεξγαζίαο ηνπ 

             Αινπκηλίνπ  

 

Πεγή : http://www.alouminum.org/sites/default/files/LCA_Report_Aluminum_Association_12_13.p      
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Γηαγ. 8 Γπλακηθφ πξφθιεζεο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο  

             θαηεξγαζίαο ηνπ Αινπκηλίνπ  

 

Πεγή: http://www.alouminum.org/sites/default/files/LCA_Report_Aluminum_Association_12_13.p      

 

 

 
 

 
Γηαγ. 9 Γπλακηθφ πξφθιεζεο λέθνπο ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαηεξγαζίαο 

             ηνπ Αινπκηλίνπ 

 

Πεγή : http://www.alouminum.org/sites/default/files/LCA_Report_Aluminum_Association_12_13. p   
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Γηαγ. 10 Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπλδεδεκέλεο κε  ηελ αλαθχθισζε ηνπ Αινπκηλίνπ  

                αλαπαξηζηψληαο 1000 θηιά απφ επαλαθηεκέλν αινπκίλην 

 

Πεγή: http://www.alouminum.org/sites/default/files/LCA_Report_Aluminum_Association_12_13. p 

4.8 Kξάκαηα αινπκηλίνπ θαη θαηεγνξίεο ηνπο 

              Σν αινπκίλην δηαηίζεηαη ζε κεγάιε πνηθηιία θξακάησλ
53

. Η επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ θξάκαηνο γίλεηαη αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, θαζψο θαη απφ ηελ κέζνδν ηεο παξαγσγηθήο επεμεξγαζίαο. Η 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην αινπκίλην, λα επηηπγράλεη δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο θάζε πξντφληνο, νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο ηεο εχθνιεο θξακαηνπνίεζήο ηνπ. Με ηελ πξνζζήθε κηθξψλ πνζνηήησλ 

θξακαηνπνηψλ (ρεκηθψλ) ζηνηρείσλ (π.ρ. ραιθφο, καγλήζην, ππξίηην, καγγάλην, 

ςεπδάξγπξνο θιπ), κπνξνχκε λα επηηχρνπκε πξψηε χιε αινπκηλίνπ κε ηηο 

επηζπκεηέο θαη θαηάιιειεο ηδηφηεηεο γηα θάζε ηχπν πξντφληνο. 

 Οη ηειηθέο ηδηφηεηεο θάζε πξντφληνο πνπ ζα παξαρζεί απφ αινπκίλην, 

επηηπγράλνληαη κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θξάκαηνο
54

 αινπκηλίνπ, ηελ κέζνδν 

επεμεξγαζίαο ηνπ (κεραληθή πιαζηηθή δηακφξθσζε ή ρχηεπζε) θαη ηηο ζεξκηθέο 

θαηεξγαζίεο (βαθή, ηερλεηή γήξαλζε, αλφπηεζε θιπ) πνπ ζα ππνζηεί. 

                                                 
53

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : Πεξηνδηθφ «Το Αλοςμίνιο»  

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-

alouminiou-kramaton.html 

 
54

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : Πεξηνδηθφ «Το Αλοςμίνιο» 

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-

alouminiou-kramaton.html  

 

 

http://www.aluminium.gr/
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-alouminiou-kramaton.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-alouminiou-kramaton.html
http://www.aluminium.gr/
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-alouminiou-kramaton.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-alouminiou-kramaton.html
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ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΘΑΡΟΤ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

 ηνηρεία Μνλ. κέηξ. 

Αηνκηθφ βάξνο 26,98  

Ππθλφηεηα (20 
0
C) 2,6898 gr/cm

3
 

εκείν Σήμε 660,2 
0
C 

Γξακκηθή δηαζηνιή (0-100 
0
C) 23,5X10

-6
 (m/m)/

0
C 

Ηιεθηξηθή Αληίζηαζε (20 
0
C) 2,69 κΩcm 

Μέηξν Διαζηηθφηεηνο (E) 68,3 GPa 

Μέηξν ηξέςεο (G) 25,5 GPa 

πληειεζηήο Poisson 0,34  

 
Πίλαθαο 24 . Ιδηφηεηεο αινπκηλίνπ  

 

Πεγή : http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-

alouminiou-kramaton.html 

 Σν αινπκίλην θαη ηα θξάκαηά ηνπ, (είηε πξσηφρπην είηε δεπηεξφρπην), 

δηαηξνχληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο : 

 Aινπκίλην ή θξάκαηα αινπκηλίνπ γηα ρξήζε ζε ρπηήξηα (παξαγσγή ρπηψλ 

αληηθεηκέλσλ). Σα ραξαθηεξηζηηθφηεξα θξάκαηα γηα ηελ παξαγσγή ρπηψλ 

αληηθεηκέλσλ είλαη απηά πνπ έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ππξίηην. Σν ππξίηην 

βειηηψλεη ηηο ξενινγηθέο ηδηφηεηεο έηζη ψζηε ην ξεπζηφ κέηαιιν λα θαηαιακβάλεη 

φιεο ηηο θνηιφηεηεο ηνπ θαινππηνχ. 

 Αινπκίλην ή θξάκαηα αινπκηλίνπ γηα κεραληθή κεηαπνίεζε (παξαγσγή 

πξντφλησλ έιαζεο, δηέιαζεο, νιθήο, θιπ). Σν αινπκίλην θαη ηα θξάκαηά ηνπ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα κεραληθή πιαζηηθή δηακφξθσζε (έιαζε, δηέιαζε, νιθή, 

ζθπξειαζία θιπ) πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 573 θαη 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε βάζεη ελφο δηεζλψο απνδεθηνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξηο αξηζκνχο. Σα θξάκαηα γηα κεραληθή 

επεμεξγαζία ρσξίδνληαη ζε: ζεξκνζθιεξπλόκελα θαη  κε ζεξκνζθιεξπλόκελα. 

 Οη ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ ηνπ αινπκηλίνπ ή ησλ θξακάησλ ηνπ, 

εμαξηψληαη ηφζν απφ ηελ θξακαηνπνίεζε φζν θαη απφ ηηο κεραληθέο ή ζεξκηθέο 

θαηεξγαζίεο πνπ ζα ππνζηεί. 

 

 

 

 

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-alouminiou-kramaton.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/idiotites-alouminiou/idiotites-katharou-alouminiou-kramaton.html
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Πίλαθαο 25. Η ζεκαζία ηνπ πξψηνπ αξηζκνχ ζην ηεηξαςήθην ζχζηεκα ζπκβνιηζκνχ ησλ 

θξακάησλ ηνπ αινπκηλίνπ 

Πεγή : Αεξάθεο Γ.,  ηαζάηνο Ζ. (2012) : Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, ρνιή  Σερλνινγηθώλ 

Δθαξκνγώλ, Σκήκα Μεραλνινγίαο, πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα, «Μησανική ζςμπεπιθοπά 

διαβπωμένων κπαμάηων αλοςμινίος ζειπάρ 5ΦΦΦ».  Αηγάιεσ, ζει. 23-27  

πκβνιηζκόο Πεξηγξαθή ηεο θύξηαο πξόζκημεο 

1ΥΥΥ ρεδόλ θαζαξό αινπκίλην (άλσ ηνπ 90%) 

2ΥΥΥ Κξάκαηα αινπκηλίνπ - ραιθνύ      ( Al + Cu) 

3ΥΥΥ Κξάκαηα αινπκηλίνπ - καγγαλίνπ ( Al + Μn) 

4ΥΥΥ Κξάκαηα αινπκηλίνπ - ππξηηίνπ    ( Al + Si) 

5ΥΥΥ Κξάκαηα αινπκηλίνπ – καγλεζίνπ ( Al +Μg) 

6ΥΥΥ Κξάκαηα αινπκηλίνπ-καγλεζίνπ-ππξηηίνπ 

( Al+Μg+ Si) 

7ΥΥΥ Κξάκαηα αινπκηλίνπ – ςεπδαξγύξνπ ( Al +Εn) 

        8ΥΥΥ Άιια ζηνηρεία 

 

Σα θξάκαηα αινπκηλίνπ ζπκβνιίδνληαη κε έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκφ, π.ρ. «1060» , 

«6061». Ο πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ηελ βαζηθή πξφζκημε ηνπ θξάκαηνο φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα (25). Οη ηξεηο επφκελνη θαζνξίδνπλ ηηο άιιεο ηδηφηεηεο ηηο 

νπνίεο γηα λα βξνχκε πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζε πίλαθεο. 

Σα θξάκαηα αινπκηλίνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρχηεπζε ζπκβνιίδνληαη κε κία ηειεία 

πξηλ απφ ην ηειεπηαίν ςεθίν, Π.ρ. 1ΥΥ.Υ (ζεηξά ηνπιάρηζηνλ 99% αινπκίλην), 

2ΥΥ.Υ (ζεηξά ραιθνχ), 3ΥΥ.Υ (ζεηξά ππξίηην, ην ραιθφ θαη ην καγλήζην) θ.ι.π 

Σα θξάκαηα ησλ ζεηξψλ 2ΥΥΥ θαη 7ΥΥΥ δελ είλαη ζπγθνιιήζηκα πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ. Δχθνιε είλαη ε ζπγθφιιεζε ησλ θξακάησλ 1ΥΥΥ θαη 6ΥΥΥ. Σα 

θξάκαηα ηεο ζεηξάο 6ΥΥΥ επηδέρνληαη ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο φπσο νη ράιπβεο. 
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Κξάκαηα ρπηώλ 

 Σα ραξαθηεξηζηηθφηεξα θξάκαηα γηα ηελ παξαγσγή ρπηψλ αληηθεηκέλσλ 

είλαη απηά πνπ έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ππξίηην. Σν ππξίηην βειηηψλεη ηηο 

ξενινγηθέο ηδηφηεηεο έηζη ψζηε ην ξεπζηφ κέηαιιν λα θαηαιακβάλεη φιεο ηηο 

θνηιφηεηεο ηνπ θαινππηνχ. 

 Η πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θξάκαηνο ρχηεπζεο δηαθέξνπλ απφ  

εθείλα ηεο δηακφξθσζεο.Σα ρπηά εμαξηήκαηα έρνπλ νξηζηηθή θαη θαζνξηζκέλε 

κνξθή θαη δελ πθίζηαληαη πιένλ θακία πιαζηηθή παξακφξθσζε. Σα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη έλα θξάκα ρχηεπζεο αινπκηλίνπ είλαη
55

:  

 H θαιή ρπηεπζηκφηεηα 

 Η απνπζία ξεγκαηψζεσλ 

 Η νκνγελήο θαηαλνκή ηνπ πνξψδνπο (αηέιεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθιεζνχλ ιφγσ ηεο ζπζηνιήο ηνπ κεηάιινπ θαηά ηελ ζηεξενπνίεζε ) 

 Η παξαγσγή ιεπηφθνθθσλ ρπηψλ αληηθεηκέλσλ 

 Η θαιή αληνρή ελ ζεξκψ 

 Η θαιή αληνρή ζηε δηάβξσζε 

 Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηήμεο ησλ θξακάησλ αινπκηλίνπ , επηηξέπνπλ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θαινππηψλ ρχηεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηξεηο 

ηξφπνπο
56

:  

Xύηεπζε ζε άκκν. Η κέζνδνο εθαξκφδεηαη γηα ηελ παξαγσγή κηθξήο πνζφηεηαο  

ρπηψλ αληηθεηκέλσλ, πνιχπινθσλ εμαξηεκάησλ ή αληηθεηκέλσλ ηδηαίηεξεο κνξθήο. 

Υύηεπζε ζε κεηαιιηθό ηύπν. Σν θξάκα ρπηεχεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο βαξχηεηαο ή 

ρακειήο πίεζεο. Με ηε κέζνδν απηή ηα παξαγψκελα ρπηά, παξνπζηάδνπλ 

κηθξφηεξν πνξψδεο ζε ζχγθξηζε κε ηε ρχηεπζε ζε άκκν. Ωζηφζν ε κέζνδνο 

αληελδείθλπηαη ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο εμαξηεκάησλ, εξγαιείσλ ή 

αληηθεηκέλσλ πνιχπινθεο γεσκεηξίαο.  

Υύηεπζε ππό πίεζε. Με ηε κέζνδν απηή ιακβάλνληαη ιεπηφθνθθα ρπηά, κε ιείεο 

επηθάλεηεο θαη γεσκεηξηθή αθξίβεηα. 

 Ο πίλαθαο 25 αλαθέξεηαη ζην πξψην κέξνο ηεο θσδηθήο νλνκαζίαο ησλ 

θξακάησλ αινπκηλίνπ. Ο πίλαθαο 26 αλαθέξεηαη ζην δεχηεξν κέξνο ηεο θσδηθήο 

νλνκαζίαο, αλάινγα κε ηελ θαηεξγαζία κεραληθή ή ζεξκηθή πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα 

θξάκαηα δηακφξθσζεο  θαη ρχηεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην 1060-Η14 είλαη 
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αινπκίλην θαζαξφηεηαο 99,60% ην νπνίν έρεη ππνζηεί κφλν ελδνηξάρπλζε, ε νπνία 

έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηάο ηνπ θαηά 50%
57

.    

Πίλαθαο 26. Ολνκαηνινγία ζεξκηθψλ θαηεξγαζηψλ θξακάησλ αινπκηλίνπ 

Πεγή : Αεξάθεο Γ.,  ηαζάηνο H. (2012) : Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, ρνιή  Σερλνινγηθώλ 

Δθαξκνγώλ, Σκήκα Μεραλνινγίαο, πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα, «Μησανική ζςμπεπιθοπά 

διαβπωμένων κπαμάηων αλοςμινίος ζειπάρ 5ΦΦΦ».  Αηγάιεσ, ζει. 14 

ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ 

F Πξνηφλ φπσο παξήρζε, ρσξίο κεραληθή 

ε ζεξκηθή θαηεξγαζία  

O Αλφπηεζε 

H Δλδνηξάρπλζε, κφλν γηα ηα θξάκαηα 

δηακφξθσζεο 

Ζ1Υ Μφλν ελδνηξάρπλζε, (Σν Υ 

αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ελδνηξάρπλζεο)  

Η11 : Kξάκα ειάρηζηεο ζθιεξφηεηαο 

Η12 : Kξάκα ζθιεξεκέλν θαηά 25% 

Η14 : Kξάκα ζθιεξεκέλν θαηά 50% 

Η16 : Kξάκα ζθιεξεκέλν θαηά 75% 

Η18 : Kξάκα ζθιεξεκέλν θαηά 100% 

Η19 : Τπέξζθιεξν θξάκα  

Ζ2Υ Δλδνηξάρπλζε αθνινπζνχκελε απφ 

ζεξκηθή θαηεξγαζία ζηαζεξνπνίεζεο 

ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ζθιήξπλζε ιφγσ 

γήξαλζεο. Σν 8 θπκαίλεηαη απφ ην 1-8, 

ππνδειψλνληαο ηνλ βαζκφ ζθιήξπλζεο 

πξηλ απφ ηε ζηαζεξνπνίεζε 

Ζ3Υ Δλδνηξάρπλζε αθνινπζνχκελε απφ 

ζεξκηθή θαηεξγαζία ζηαζεξνπνίεζεο 

ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ζθιήξπλζε ιφγσ 

γήξαλζεο. Σν 8 θπκαίλεηαη απφ ην 1-8, 

ππνδειψλνληαο ηνλ βαζκφ ζθιήξπλζεο 

πξηλ απφ ηε ζηαζεξνπνίεζε 

Σ Θεξκηθή θαηεξγαζία ζθιήξπλζεο κε 

γήξαλζε 

Σ1 Βαθή απφ ηελ ζεξκνθξαζία ζεξκήο 

κνξθνπνίεζεο θαη θπζηθή γήξαλζε 
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Σ2 Βαθή απφ ηελ ζεξκνθξαζία ζεξκήο 

κνξθνπνίεζεο, κεραληθή θαηεξγαζία 

ελ ςπρξψ θαη θπζηθή γήξαλζε 

Σ3 Θεξκηθή θαηεξγαζία νκνγελνπνίεζεο, 

βαθή, θαηεξγαζία ελ ςπρξψ θαη 

θπζηθή γήξαλζε 

Σ4 Θεξκηθή θαηεξγαζία νκνγελνπνίεζεο, 

βαθή θαη θπζηθή γήξαλζε 

Σ5 Βαθή απφ ηελ ζεξκνθξαζία ζεξκήο 

κνξθνπνίεζεο θαη ηερλεηή γήξαλζε, 

ζε ζεξκνθξαζία πςειφηεξε απφ απηήο 

ηνπ πεξηβάιινληνο 

Σ6 Θεξκηθή θαηεξγαζία νκνγελνπνίεζεο, 

βαθή θαη ηερληθή γήξαλζε, ζε 

ζεξκνθξαζία πςειφηεξε απφ απηήο 

ηνπ πεξηβάιινληνο 

Σ7 Θεξκηθή θαηεξγαζία νκνγελνπνίεζεο, 

βαθή, ζεξκηθή θαηεξγαζία 

ζηαζεξνπνίεζεο 

Σ8 Θεξκηθή θαηεξγαζία νκνγελνπνίεζεο, 

βαθή, θαηεξγαζία ελ ςπρξψ θαη 

ηερλεηή γήξαλζε 

Σ9 Θεξκηθή θαηεξγαζία νκνγελνπνίεζεο, 

βαθή, ηερλεηή γήξαλζε θαη θαηεξγαζία 

ελ ςπρξψ 

Σ10 Βαθή απφ ηελ ζεξκνθξαζία ζεξκήο 

κνξθνπνίεζεο, θαηεξγαζίαο ελ ςπρξψ 

θαη ηερλεηή γήξαλζε 

W Θεξκηθή θαηεξγαζία νκνγελνπνίεζεο. 

Xξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα θξάκαηα, 

πνπ πθίζηαληαη ζθιήξπλζε κε γήξαλζε 

Θεξκηθέο θαηεξγαζίεο κεηαιιηθώλ πιηθώλ
58

 

 Οη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζεξκηθή θαηεξγαζία ελφο κεηαιιηθνχ 

πιηθνχ είλαη: α) Ο ρξφλνο παξακνλήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία β) Η 

ηαρχηεηα δηέιεπζεο απφ ηελ αξρηθή ζηελ ηειηθή ζεξκνθξαζία. 

 Οη ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο ησλ κεηαιιηθώλ πιηθώλ είλαη: α) ε βαθή, β) ε 

θιηκαθσηή βαθή,  γ) ε επαλαθνξά κεηά απφ βαθή θαη  δ) ε ηζνζεξκηθή αλφπηεζε. 

 Η βαθή  πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηαρεία εκβάπηηζε ηνπ κεηάιινπ ή ηνπ 

θξάκαηνο πςειήο ζεξκνθξαζίαο Σ, ζε κέζν βαθήο ή ινπηξφ βαθήο, ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο Σ3. Ωο κέζα βαθήο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ν αέξαο, ην λεξφ ην 

ιάδη, ηήγκαηα αιάησλ θ.ι.π 
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 Η θιηκαθσηή βαθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ην κέηαιιν ή ην θξάκα λα κελ 

απνςχρεηαη θαηεπζείαλ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία Σ3 αιιά ζε ελδηάκεζε 

ζεξκνθξαζία Σ2, ε νπνία είλαη θαηψηεξε ηεο Σ1 ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ν 

αληηζηξεπηφο κεραληζκφο. 

 Η επαλαθνξά κεηά από βαθή ζπληζηάηαη αλαζέξκαλζε ηνπ πιηθνχ κέρξη 

ηε ζεξκνθξαζία Σ2, φπνπ ην κέηαιιν παξακέλεη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Αθνινπζεί απφςπμε ζηνλ αέξα. Μεηά ηελ επαλαθνξά, ε απμεκέλε ζθιεξφηεηα πνπ 

είρε απνθηήζεη ην κέηαιιν απφ ην ζηάδην ηεο βαθήο ειαηηψλεηαη, ελψ απμάλνληαη ε 

δπζζξαπζηφηεηα θαη ε νιθηκφηεηά ηνπ. 

 H αλόπηεζε εθαξκφδεηαη ζε ζεξκηθψο θαη κε ζεξκηθψο θαηεξγάζηκα 

θξάκαηα κε ζθνπφ λα κεηψζεη ηηο παξακέλνπζεο ηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά 

ηε ςπρξή θαηεξγαζία ή ηε ρχηεπζε. Αθφκε κεηαβάιιεη ηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

πιηθνχ. ην αινπκίλην γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 300
ν
 C έσο 450

ν
 C.  

Γηαθξίλεηαη ζε :α) νιηθή αλφπηεζε, β) κεξηθή αλφπηεζε, γ) απνηαηηθή αλφπηεζε 

θαη δ) αλφπηεζε ησλ ρπηψλ θξακάησλ ηνπ αινπκηλίνπ.  

α) Η νιηθή αλφπηεζε εθαξκφδεηαη ζε ζεξκηθψο θαη κε ζεξκηθψο θαηεξγάζηκα 

θξάκαηα θαη δίλεη πξνηφληα ηα νπνία έρνπλ ηελ κέγηζηε θαηεξγαζηκφηεηα θαη 

νιθηκφηεηα. Οη ζεξκνθξαζίεο ζηηο νπνίεο ζπλήζσο εθαξκφδεηαη απηή ε θαηεξγαζία 

ζηα θξάκαηα αινπκηλίνπ θπκαίλνληαη απφ ηνπο 345
ν
C έσο ηνπο  415

ν
C γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2-3 σξψλ. ηα ζεξκηθψο θαηεξγάζηκα θξάκαηα αινπκηλίνπ νη 

θάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ ηελ νιηθή αλφπηεζε θαηαθξεκλίδνληαη θαη 

έηζη ζηαζεξνπνηνχληαη, έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα λα απνθεχγεηαη ε θπζηθή 

γήξαλζε. 

β) Η κεξηθή αλφπηεζε εθαξκφδεηαη ζε ςπρξά θαηεξγαζκέλα, κε ζεξκηθψο 

θαηεξγάζηκα θξάκαηα αινπκηλίνπ. θνπφ έρεη λα παξάγεη πξντφληα κε κεραληθέο 

ηδηφηεηεο ελδηάκεζεο απφ εθείλεο ηνπ πιηθνχ πνπ έρεη ελδνηξαρπλζεί ζηνλ κέγηζην 

βαζκφ (Η18) θαη ηνπ πιηθνχ πνπ έρεη ππνζηεί νιηθή αλφπηεζε.  

γ) Απνηαηηθή αλφπηεζε εθαξκφδεηαη ζηα ζεξκηθψο θαηεξγάζηκα θξάκαηα 

αινπκηλίνπ κε ζθνπφ ηελ απαιιαγή ηνπ πιηθνχ απφ ηηο κεραληθέο ηάζεηο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδνηξάρπλζεο. Η απνηαηηθή αλφπηπζε 

γίλεηαη ζηηο ζεξκνθξαζίεο κέρξη  345
ν
C. Καηά ηελ απνηαηηθή αλφπηεζε ην πιηθφ 

ελδέρεηαη λα ππνζηεί κεξηθή ε νιηθή αλαθξπζηάιισζε 

δ) Γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 315
ν
 C έσο 345

ν
 C κε ζθνπφ ηελ απαιιαγή ησλ ρπηψλ 

απφ ηηο παξακέλνπζεο ηάζεηο.   
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Κξάκαηα ζεξκνζθιεξπλόκελα 

 Σα θξάκαηα απηά απνθηνχλ ηηο κεραληθέο αληνρέο κεηά απφ ζεξκηθή 

επεμεξγαζία.  

εηξά 2000: θξάκαηα αινπκηλίνπ  ραιθνχ. Σα θξάκαηα ηεο ζεηξάο απηήο απνθηνχλ 

κεραληθέο αληνρέο πςειφηεξεο απφ απηέο ηνπ κέζνπ ράιπβα. Υξεζηκνπνηνχληαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπψλ κε απαίηεζε πςειέο κεραληθέο αληνρέο. Κάησ απφ 

εηδηθέο ζπλζήθεο παξνπζηάδνπλ κηα απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ αηκνζθαηξηθή 

δηάβξσζε, γη απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα πξνζηαζίαο. Σα 

θξάκαηα ηεο ζεηξάο απηήο κπνξνχλ λα ζπγθνιιεζνχλ κε εηδηθέο ηερληθέο, κφλνλ 

φπσο ε ζπγθφιιεζε κε δέζκε ειεθηξνλίσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηελ 

αεξνλαππεγηθή, βηνκεραλία φπισλ θιπ. Υαξαθηεξηζηηθά θξάκαηα 2017, 2024. 

εηξά 6000: θξάκαηα αινπκηλίνπ - ππξηηίνπ καγλεζίνπ. Απνηεινχλ ηα θξάκαηα 

πνπ θαηά βάζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηέιαζε γηα ηελ παξαγσγή πξνθίι. Η νκάδα 

απηή ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. ηελ θαηεγνξία ησλ θξακάησλ πνπ 

έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε καγλήζην θαη ππξίηην θαη πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

καγγάλην, ρξψκην θαη ςεπδάξγπξν εμαζθαιίδνπλ πςειέο κεραληθέο ηδηφηεηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά θξάκαηα: 6005, 6061, 6082. Η άιιε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ 

θξάκαηα πνπ πεξηέρνπλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο καγλεζίνπ θαη ππξηηίνπ θαη 

πξνζθέξνπλ κεγάιεο ηαρχηεηεο δηέιαζεο, αιιά ρακειφηεξεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. 

Παξνπζηάδνπλ θαιή δηαθνζκεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη έηζη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 

ζηηο αξρηηεθηνληθέο θαη δηαθνζκεηηθέο εθαξκνγέο. Υαξαθηεξηζηηθά θξάκαηα: 

6060,6063. 

εηξά 7000: θξάκαηα αινπκηλίνπ ςεπδαξγχξνπ. Ο ςεπδάξγπξνο κε ην καγλήζην 

είλαη ηα θχξηα θξακαηνπνηά ζηνηρεία. Σα θξάκαηα απηά επηηπγράλνπλ ηηο 

πςειφηεξεο κεραληθέο ηδηφηεηεο απφ φια ηα θξάκαηα αινπκηλίνπ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηελ αεξνλαππεγηθή θαη αεξνδηαζηεκηθή βηνκεραλία. 

Κξάκαηα κε ζεξκνζθιεξπλόκελα 

Σα θξάκαηα απηά απνθηνχλ ηηο κεραληθέο αληνρέο ηνπο αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο 

κεραληθήο θαηεξγαζίαο πνπ πθίζηαληαη. 

εηξά 1000: θαζαξφ αινπκίλην κε 99,00% ειάρηζηε θαζαξφηεηα. Σν θαζαξφ 

αινπκίλην ππνδηαηξείηαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε 

αινπκίλην. Σν θαζαξφ αινπκίλην ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πςειή αληίζηαζε ζηε 

δηάβξσζε, πςειή ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα θαη ηελ εχθνιε 

κνξθνπνίεζε. Οη κεραληθέο αληνρέο είλαη ζρεηηθά ρακειέο.  

εηξά 3000: θξάκαηα αινπκηλίνπ – καγγαλίνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξακάησλ 

ηεο ζεηξάο απηήο είλαη: ε εχθνιε κνξθνπνίεζε, ε θαιή αληνρή ζηελ αηκνζθαηξηθή 

δηάβξσζε, ε επθνιία ζπγθφιιεζεο κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο. Υαξαθηεξηζηηθά 

θξάκαηα ην 3003 θαη 3004. 

εηξά 4000: θξάκαηα αινπκηλίνπ – ππξηηίνπ. Η παξνπζία ηνπ ππξηηίνπ ειαηηψλεη 

ην ζεκείν ηήμεο ησλ θξακάησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Σν γεγνλφο απηφ, θαζηζηά 
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απηά ηα θξάκαηα θαηάιιεια γηα ρξήζε σο ειεθηξφδηα πιήξσζεο ζε εξγαζίεο 

ζπγθφιιεζεο θνκκαηηψλ αινπκηλίνπ. 

εηξά 5000: θξάκαηα αινπκηλίνπ – καγλεζίνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξακάησλ 

απηψλ είλαη: πνιχ θαιή ζπγθνιιεηηθφηεηα, πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο (θξπνγεληθά ζπζηήκαηα), πνιχ θαιή αληηδηαβξσηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, κέζεο κεραληθέο αληνρέο. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε 

λαππεγηθή, ζηε ρεκηθή βηνκεραλία, ζηηο νηθνδνκέο, ζηα κεηαθνξηθά κέζα, θιπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά θξάκαηα: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182 

 ηνλ παξαθάησ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά νη θαηεγνξίεο θαη νη ζπκβνιηζκνί 

γηα ηα δηάθνξα θξάκαηα αινπκηλίνπ, νη ζεξκηθέο επεμεξγαζίεο πνπ ζπλήζσο 

ππνβάιινληαη, θαζψο θαη ε επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ θξακαηνπνηψλ ζηνηρείσλ ζηηο 

ηδηφηεηεο. 

ΚΡΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

 
Κσδηθφο 

θξάκαηνο 

Κχξην  

θξακαηνπνηφ  

ζηνηρείν 

θιήξπλζε  

κε κεραληθή 

επεμεξγαζία 

θιήξπλζε  

κε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία 

 

EN AW- 

1ΥΥΥ 

Καλέλα 

(min.99,00% 

Al) 

Υ  

Με ζεξκν-  

ζθιεξπλφκελα 3ΥΥΥ Mn X  

4ΥΥΥ Si X  

5XXX Mg X  

2XXX Cu (X) Xs 

Θεξκν- 

ζθιεξπλφκελα 

6XXX Mg+Si (X) X 

7XXX Zn (X) X 

8XXX Αιιν (Υ) Υ 

πκβνιηζκνί: ΔΝ: Δπξσπατθφ πξφηππν, Α: Αινπκίλην,W: Μεραληθή πιαζηηθή 

δηακφξθσζε 

Πίλαθαο 27 Κξάκαηα ζεξκνζθιεξπλφκελα θαη κε ζεξκνζθιεξπλφκελα  

Πεγή:http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/kramata-alouminiou/kramata-alouminiou-

xaraktiristika.html 

 

 

 

 

 

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/kramata-alouminiou/kramata-alouminiou-xaraktiristika.html
http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/kramata-alouminiou/kramata-alouminiou-xaraktiristika.html
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4.9 Aλαθύθισζε αινπκηλίνπ
59

  

  

  Η δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ελψ γηα ηελ πξσηνγελή παξαγσγή 1  θηινχ αινπκηλίνπ κε 

ειεθηξφιπζε αινπκίλαο απφ βσμίηε απαηηείηαη ελέξγεηα 14 kWh (θηινβαηψξεο), ε 

αλαθχθισζε ηεο ίδηαο πνζφηεηαο απφ scrap ρξεηάδεηαη κφλν 5% ηεο ελέξγεηαο 

ειεθηξφιπζεο. 

 Γεληθά ζηνλ θφζκν θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ψζηε ε δηαρείξεζε 

νξπρείσλ λα γίλεηαη κε ρξήζε πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ειεθηξφιπζε. ε 

πνιιά νξπρεία βσμίηε πνπ θιείλνπλ ε επαλαθνξά ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ είλαη 

θαζηεξσκέλε, ελψ ηα Ηλσκέλα Έζλε έρνπλ βξαβεχζεη ηελ αλαδάζσζε παιαηψλ 

νξπρείσλ κεγάιεο εηαηξίαο ζηελ Απζηξαιία. Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο 

ειεθηξφιπζεο (πάλσ απφ 60% παγθνζκίσο) ηξνθνδνηνχληαη πιένλ απφ 

πδξνειεθηξηθέο πεγέο πνπ ζεκαίλεη θαζαξφηεξε ελέξγεηα ρσξίο επηβάξπλζε ηεο 

αηκφζθαηξαο κε αέξηεο εθπνκπέο. 

 Πνιιέο πξνζπάζεηεο γίλνληαη δηαξθψο γηα ηελ νηθνλνκηθφηεξε δηεξγαζία 

ειεθηξνιχζεσο κε κείσζε ηεο ελέξγεηαο έσο θαη 30% απφ απηή πνπ ρξεηάδνληαλ 

πξηλ 30 έηε.  

 Μεηά ηελ αλαθχθισζε ην αινπκίλην δηαηεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρσξίο 

πνηνηηθή ππνβάζκηζε. Μηα ηέηνηα ηδηφηεηα νλνκάδεηαη «Δλεξγεηαθή Σξάπεδα».   

 Γεδνκέλνπ φηη ηα θηήξηα θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη  αινπκίλην  ζηελ  θαηαζθεπή  ηνπο,  έρνπλ κεγάιε  δηάξθεηα  δσήο,  

ε  δηαζέζηκε  πνζφηεηα  παιαηνχ αινπκηλίνπ  (scrap)  είλαη  πεξηνξηζκέλε.   Η  

πνζφηεηα  απηή δελ  αξθεί  γηα  λα  ηθαλνπνηήζεη  ηελ  ηξέρνπζα  δήηεζε  θαη  ε 

ππνιεηπφκελε  πνζφηεηα  θαιχπηεηαη  απφ  ηε  βηνκεραλία παξαγσγήο πξσηφρπηνπ 

αινπκηλίνπ. 

 Ωο πξνο ηηο ζπζθεπαζίεο πνηψλ θαη αλαςπθηηθψλ, ηα θνπηηά ησλ 

αλαςπθηηθψλ απφ αινπκίλην κε πνζφηεηα 330cl δπγίδνπλ 15g έλαληη ησλ 38g πνπ 

δπγίδνπλ ηα ζηδεξέληα κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κείσζε θαηαλάισζεο ηεο 

ελέξγεηαο ιφγσ ηεο κεηαθνξάο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ.  

 Ωο πξνο ηε δφκεζε ε πξνζζήθε ελφο εμσηεξηθνχ καλδχα απφ αινπκίλην ζε 

λέα ή ππάξρνληα θηίξηα βειηηψλεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηεξίνπ. Γηάθνξεο 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : 

  http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/efarmoges-alouminiou/anakiklosi-efarmoges-

alouminiou.html 
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κειέηεο έδεημαλ φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πιεζηάδεη ην 50% ην ρεηκψλα 

(ελέξγεηα ζέξκαλζεο) θαη ην 25% ην θαινθαίξη (ελέξγεηα ςχμεο). Δίλαη ηδαληθφ 

πιηθφ γηα ζπζηήκαηα ζθηαζκνχ θηεξίσλ θαη ζηήξημεο θσηνβνιηαηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 Δηθ. 39 Αλαθχθισζε 

Πεγή : http://ecologygreece.blogspot.gr/2012/04/blog-post_9308.html 

 

Δηθ. 40 Αλαθχθισζε 

Πεγή : http://ecologygreece.blogspot.gr/2012/04/blog-post_9308.html                    

4.10 Πξντόληα αινπκηλίνπ θαη αινπκίλαο 

1. Etalbond: Έλα ηερλνινγηθά πξνεγκέλν πξντφλ ηνπ νπνίνπ ηα κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγηθή αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε. Σν 

Etalbond είλαη έλα πξψηεο ηάμεο ζχλζεην πιαίζην, ηχπνπ "sandwich", πνπ 

απνηειείηαη απφ κε ηνμηθφ ππξήλα πνιπαηζπιελίνπ πνπ είλαη θαιά θνιιεκέλνο 

αλάκεζα ζηελ πξφζνςε ιεπηνχ αινπκηλίνπ θαη ζηα θχιια επαθήο. Διθπζηηθφ θαη 

επέιηθην, είλαη ε απφιπηε ιχζε κεηαιιηθήο επηθάιπςεο γηα εζσηεξηθέο θαη 
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εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζε λέεο θαηαζθεπέο θαη αλαθαηλίζεηο (γηα επηθαιχςεηο 

θηηξίσλ, επηγξαθέο, ζήκαλζε, δεκηνπξγίαο ηαπηφηεηαο δηθηχνπ θ.α.) 

2. Λεηαληηθά αινπκίλαο
60

 : Η αινπκίλα, ζηελ θαζαξφηεξε θπζηθή κνξθή ηεο, σο 

ην νξπθηφ θνξνύλδην ή σο ζκύξηδα (emery), κηα κνξθή θνξνπλδίνπ 

αλακεκηγκέλνπ κε άιια νξπθηά ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιεηαληηθά κέζα (abrasive). Η 

Διιάδα (λήζνο Νάμνο) θαη ε Σνπξθία είλαη νη θχξηνη παξαγσγνί ζκχξηδαο ζηνλ 

θφζκν. Σν Alundum είλαη έλα ηερλεηφ πιηθφ ιακβαλφκελν κε ηζρπξή πχξσζε 

κέρξη ηήμεο (παινπνίεζε) αινπκίλαο ή βσμίηε θαη απνηειεί έλα είδνο ηερλεηήο 

ζκχξηδαο. Σα πιηθά απηά ηα ζπλαληνχκε ζε πιήζνο εξγαιείσλ θαη πξντφλησλ 

επξχηαηεο ρξήζεο θαη ρακεινχ θφζηνπο, φπσο είλαη νη ζκπξηδνηξνρνί, 

ζκπξηδφπαλα θαη ζκπξηδφραξηα δηάθνξσλ ηχπσλ. 

 Ωο θαζαξή αινπκίλα (99+%), πξντφλ ππξάθησζεο ή ζχληεμεο Al(OH)3, 

θπθινθνξεί ζην εκπφξην ε νλνκαδφκελε δηαβαζκηζκέλε αινπκίλα (graded 

alumina), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κέγεζνο θφθθνπ, πνπ κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ κεξηθέο δεθάδεο κm έσο θαη 50 nm. Λείεο, θαηνπηξηθέο επηθάλεηεο 

κεηάιισλ, νπηηθψλ εμαξηεκάησλ, δίζθσλ ππξηηίνπ (wafers), πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη 

άιισλ πιηθψλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ιείαλζε θαη ζηίιβσζή ηνπο κε ζεηξά απφ 

δηαβαζκηζκέλεο αινπκίλεο κε δηαδνρηθψο κεηνχκελν κέγεζνο θφθθνπ (ηππηθά: 1,0, 

0,3 θαη 0,05 κm).  

 

3.Ινώδης αλουμίνα 61. 

  
 

Δηθ.41 Ιλψδεο Αινπκίλα 

 

Πεγή : http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

  

'Ηδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, παξαζθεπάζζεθαλ θαη άξρηζαλ λα 

θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην κε δηάθνξεο εκπνξηθέο νλνκαζίεο (Saffil, Zircal) ηλψδεηο 

κνξθέο αινπκίλαο (95-97% Al2O3, 3-5% SiO2). Οη ίλεο αινπκίλαο έρνπλ 

πνιπθξπζηαιιηθφ ραξαθηήξα θαη δηάκεηξν 2 έσο 6 κm. Οη ηερληθέο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαιχπηνληαη θάησ απφ δηπιψκαηα 
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 (α) Electron Microscopy Sciences: "Polishing Powders, Paste, and Suspensions". (β) Pace 

Technologies: "Alumina Polishing Abrasives"(γ)Us-product.com: "Lapping/Polishing 

Compounds". (δ) Saint Gobin Abrasives: "Alumina-Zirconia (40%)" 

 
61

 Mahapatra A, Mishra BG, Hota G: "Synthesis of ultra-fine α-Al2O3 fibers via electrospinning 

method", Ceramics International 37:2329-2333, 2011 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corundum
http://en.wikipedia.org/wiki/Emery_%28mineral%29
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
https://www.emsdiasum.com/microscopy/products/materials/polishing_supplies.aspx
http://www.us-products.com/sitehtml/lappingabrs.html
http://www.us-products.com/sitehtml/lappingabrs.html
http://www.abrasivematerials.saint-gobain.com/landingimg.aspx?id=202616
http://www.academia.edu/3519599/Synthesis_of_ultra-fine_a-Al2O3_fibers_via_electrospinning_method
http://www.academia.edu/3519599/Synthesis_of_ultra-fine_a-Al2O3_fibers_via_electrospinning_method
http://www.academia.edu/3519599/Synthesis_of_ultra-fine_a-Al2O3_fibers_via_electrospinning_method
http://www.academia.edu/3519599/Synthesis_of_ultra-fine_a-Al2O3_fibers_via_electrospinning_method
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επξεζηηερλίαο, ζπλήζσο φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πεξηδίλεζεο (spinning) 

ηήγκαηνο αινπκίλαο.  

 Η ηλνπνίεζε νπζηψλ κε πεξηδίλεζε είλαη κηα παιηά ηερληθή θαηά ηελ νπνία 

ην ηήγκα κηαο νπζίαο πεξηζηξέθεηαη ηαρχηαηα θαη ππνρξεψλεηαη απφ ηε θπγφθεληξν 

δχλακε λα δηέιζεη κέζσ ιεπηψλ νπψλ ελφο πεξηζηξεθφκελνπ δνρείνπ. Σν 

παζίγλσζην "καιιί ηεο γξηάο" (cotton candy) απνηειεί ην πην θνηλφ παξάδεηγκα 

παξαζθεπήο ιεπηφηαησλ ηλψλ θαιακνζαθράξνπ κε ηε κέζνδν ηεο πεξηδίλεζεο 

ηήγκαηφο ηνπ. Οη ίλεο ζρεκαηίδνπλ ζπζζσκαηψκαηα πνπ ζπκίδνπλ βάκβαθα θαη 

δηακνξθψλνληαη ζε "ηάπεηεο" (mats), κε θαηλνκεληθή ππθλφηεηα 0,035 g/cm
3
. 

Απηά ηα ηλψδε πιηθά ραξαθηεξίδνληαη απφ ρεκηθή αδξάλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζεξκνθξαζίεο 

κέρξη θαη ηνπο 1600-1650ºC ρσξίο νη ίλεο λα ππνζηνχλ ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε. Η 

ηλψδεο αινπκίλα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ ζε βηνκεραληθνχο 

θνχξλνπο θαη θιηβάλνπο, σο ερνκνλσηηθφ, σο ππφζηξσκα θαηαιπηψλ, φπσο θαη 

ζηελ νδνληηαηξηθή θαη ηε βηνκεραλία εκηαγσγψλ. Αλαθέξεηαη φηη κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ζε ζρεηηθέο εθαξκνγέο ηνλ ακίαλην (asbestos), ρσξίο φκσο λα 

παξνπζηάδεη αληίζηνηρε επηθηλδπλφηεηα γηα ηελ πγεία. Γηα λα κεησζεί ε 

επηθηλδπλφηεηα απηή, επηδηψθεηαη λα πεξηνξηζζεί ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ πιηθψλ 

απηψλ ζε ίλεο κε δηάκεηξν 1 κm ή κηθξφηεξε, φπσο θαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε 

ειεχζεξν SiO2.  

4.11 Δηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ Διιαδηθό Υώξν  

 Οη ειιεληθέο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο αινπκηλίνπ θαηαθηνχλ δηαξθψο 

έδαθνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο έρνληαο πιένλ κηα ζπλερψο απμαλφκελε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 Ο θιάδνο ηνπ αινπκηλίνπ ζπληζηά κηα βηνκεραλία πςειήο ηερλνγλσζίαο κε 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Η Διιάδα απνηειεί κία απφ ηηο 

ιίγεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ δηαζέηνπλ θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή αινπκηλίνπ 

απφ ηελ εμφξπμε βσμίηε κέρξη ηα δηεζλψο πηζηνπνηεκέλα πξντφληα, ζηνηρείν ην 

νπνίν θαζηζηά ηνλ ειιεληθφ θιάδν αινπκηλίνπ έλαλ απφ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο ηεο 

εγρψξηαο νηθνλνκίαο. χκθσλα, κάιηζηα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Αξρήο θαη ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Αινπκηλίνπ, ππήξμε ν δεχηεξνο θαηά ζεηξά 

θιάδνο κε ην θαιχηεξν εκπνξηθφ ηζνδχγην γηα ην 2015 (662 εθ. επξψ 

πεξίπνπ).Παξαγσγηθέο κνλάδεο κε πςειή ηερλνγλσζία εκπνξηθή παξνπζία ζε 

αξθεηέο ρψξεο θαη πξντφληα θνξπθαίαο πνηφηεηαο, πνπ αληαγσλίδνληαη ηζάμηα 

πξντφληα άιισλ ρσξψλ απνδεηθλχνπλ ηελ αμηφινγε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη 

σο ηψξα αλαπηχμεη .  

 Υάξε, ινηπφλ, ζηελ πνηφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ 

θαζψο θαη ηελ εγγελή εμσζηξέθεηά ηνπ, ν ειιεληθφο θιάδνο αινπκηλίνπ έρεη 

θαηνξζψζεη λα είλαη ν δεχηεξνο πην εμαγσγηθφο θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο, κε 

εμαγσγέο χςνπο 1,4 δηο. Δπξψ πεξίπνπ ην 2015(5,5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

ρψξαο). Σα πξντφληα ησλ ππνθιάδσλ δηέιαζεο θαη έιαζεο εμάγνληαη ηφζν σο 

επψλπκα πξντφληα γηα αξρηηεθηνληθέο, θπξίσο, εθαξκνγέο φζν θαη σο εηδηθά 

πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε θνξπθαίεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ηεο 

βφξεηαο Δπξψπεο αιιά θαη πξσηνπφξεο λαππεγηθέο βηνκεραλίεο παγθνζκίσο, 

θαιχπηνληαο αθφκε θαη ηηο πην πςειέο πξνδηαγξαθέο ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη 

πνηφηεηαο. Ο ειιεληθφο θιάδνο αινπκηλίνπ απαζρνιεί άκεζα ή έκκεζα 30.000 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton_candy
http://en.wikipedia.org/wiki/Asbestos
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εξγαδφκελνπο, ελψ ζην πιαίζηφ ηνπ ιεηηνπξγνχλ 6.000 κηθξέο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο
62

.  

 

     Δηθ.42 Δμέιημε πσιήζεσλ θιάδνπ έιαζεο 

     Πεγή: http://www.alunet.gr  

 

Δηθ.43 Δμέιημε πσιήζεσλ θιάδνπ δηέιαζεο  

Πεγή: http://www.alunet.gr 

Α. Δμόξπμε Βσμίηε  
 S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ.  http://www.sandb.gr ΓΔΛΦΟΙ                                             

 -ΓΙΣΟΜΟN Α.Μ.Δ.   http://194.30.225.104/gr                                                   

 ΔΛΜΙΝ Α.Δ.        http://www.elmin.gr  

 "Διιεληθνί Βσμίηαη Διηθψλνο" 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν :   http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine" 

http://www.alunet.gr/
http://www.alunet.gr/
http://www.sandb.gr������/
http://194.30.225.104/gr
http://www.elmin.gr/
http://www.aluminium.gr/
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 Η ειιεληθή παξαγσγή βσμίηε μεπεξλάεη ηνπο 2.500 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο/έηνο. Ο θιάδνο Βσμίηεο-Αινπκίλην-Αινπκίλα είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία: Απαζρνινχκελα άηνκα (άκεζα ή έκκεζα): 40.000, θχθινο 

εξγαζηψλ: 3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ (2003). Σα πξντφληα αινπκηλίνπ απνηεινχλ: ην 

7% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ή ην 10% ησλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ ή ην 60% ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ αινπκηλίνπ ή ην 1% ηνπ ΑΔΠ. Η 

αλεμαξηεζία ζε πξψηε χιε ηνπ θιάδνπ ηνπ αινπκηλίνπ ζηελ Διιάδα νδήγεζε ζε 

πιήξε θαζεηνπνίεζε ηελ παξαγσγή θαη δηακφξθσζε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα 

κε κεγάιν νηθνλνκηθφ θαη εμαγσγηθφ κέιινλ γηα ηελ Διιάδα. 

 Η Διιάδα θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε φρη κφλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά 

θαη παγθνζκίσο θαζψο είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο βσμηηνπαξαγσγέο 

ρψξεο. Η εμφξπμε ηνπ βσμίηε ζηε ρψξα καο γίλεηαη θαηά 65% κε ππφγεηεο θαη 35% 

κε ππαίζξηεο εθκεηαιιεχζεηο. Σα βέβαηα απνζέκαηα βσμίηε ηεο Διιάδαο 

αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 130.000.000 ηφλνπο θαη ε εηήζηα παξαγσγή μεπεξλά ηνπο 

2.400.000 ηφλνπο.           

Β. Παξαγσγή αινπκίλαο - αινπκηλίνπ
63

  

ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.     http://www.alhellas.gr 

 Η εηαηξεία "Αινπκίλην ηεο Διιάδνο Α.Δ." είλαη ην κνλαδηθφ εξγνζηάζην 

ηεο Διιάδνο γηα παξαγσγή πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ θαη αλήθεη ζηνλ φκηιν 

Μπηηιελαίνπ. (Πξψελ Πεζηλέ Pechiney).    

         

Δηθ.44, 45 Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο "Αινπκίλην ηεο Διιάδνο" ζηνλ φξκν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηε 

Βνησηία θαη νη πεξηνρέο εμφξπμεο βσμίηε 

 Πεγή: Σδηκόπνπινο Υ , (2006): T.E.E.,"Βσμίηεο - Αινπκίλα - Αινπκίλην θαη ε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηελ εζληθή αλάπηπμε. Πελήληα ρξόληα δξάζεο θαη ζπλύπαξμεο ζηνπο 

λνκνύο Βνησηίαο, Φσθίδα θαη Φζηώηηδαο" 

 To εξγνζηαζηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο εηαηξείαο είλαη έλα απφ ηα ιίγα πιήξσο 

θαζεηνπνηεκέλα εξγνζηάζηα ζηελ Δπξψπε, ην νπνίν παξάγεη θαη αινπκίλα θαη 

αινπκίλην. Οη βαζηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ "Αινπκηλίνπ ηεο Διιάδνο Α.Δ." 

βξίζθνληαη ζην φξκν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, θνληά ζηνλ νηθηζκφ 'Αζπξα πίηηα 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : Σδηκφπνπινο Υ -ΜΜΜ Γειθνί Γίζηνκν ΑΜΔ- (2006): T.E.E, 

"Βωξίηηρ - Αλοςμίνα - Αλοςμίνιο και η ζςμβολή ηοςρ ζηην πεπιθεπειακή και ηην εθνική 

ανάπηςξη. Πενήνηα σπόνια δπάζηρ και ζςνύπαπξηρ ζηοςρ νομούρ Βοιωηίαρ, Φωκίδα και 

Φθιώηιδαρ". 

http://www.alhellas.gr/
http://www.alhellas.gr/static/index.html
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(παξαιία Γηζηφκνπ). Καιχπηνπλ έθηαζε πεξίπνπ 1000 ζηξεκκάησλ θαη είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζχγρξνλεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο. Σν ιηκάλη εμππεξεηεί 

απνθιεηζηηθά ην εξγνζηάζην γηα εθθφξησζε πξψησλ πιψλ (βσμίηε) θαη θφξησζε 

ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο (αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ). Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

πνπ απαζρνιεί ην "Αινπκίλην ηεο Διιάδνο Α.Δ." είλαη πεξίπνπ 1100 άηνκα, ελψ 

πεξίπνπ 400 άηνκα απαζρνινχληαη ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο.  

 

Γ. Αλαθύθισζε Αινπκηλίνπ   ΔΛΒΑΛ
64

 θαη ΚΑΝΑΛ Α.Δ 
65

. 

       Η  Διιεληθή  Έλσζε  Αινπκηλίνπ
66

  -  Αζηηθή  κε  Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία 

(ΔΔΑ-ΑΜΚΔ)  είλαη  επίζεο  ν  Φνξέαο  Πηζηνπνίεζεο  ζχκθσλα κε  ην  ΔΝ  

45011  γηα  ηηο  κνλάδεο  βαθήο  θαη  αλνδίσζεο αινπκηλίνπ ζχκθσλα  κε  ηηο  

Πξνδηαγξαθέο  QUALICOAT  &  QUALANOD αληίζηνηρα  θαη  θαηέρεη ην   

ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ  Γηαπίζηεπζεο  Νν 34 απφ ην ΔΤΓ/ΔΤΠ. 

 

Γ. Φάζκα παξαγσγηθνύ θπθιώκαηνο βσμίηεο – αινπκίλα – 

αινπκηλίνπ- κεηαπνίεζε αινπκηλίνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία
67

. 
 

 ηελ Διιεληθή νηθνλνκία ην παξαγσγηθφ θχθισκα βσμίηεο –αινπκίλα- 

αινπκίλην παξνπζηάδεη κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά αλαθνξηθά κε ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ. Οη ηδηψηεο 

κεγαινεπηρεηξεκαηίεο ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ελψ ηελ κεηαπνίεζε ηνπ αινπκηλίνπ 

κηθξέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Η νξγάλσζε ηεο αγνξάο είλαη νιηγνπσιηαθή γηα ην 

βσμίηε, κνλνπσιηαθή γηα ηελ αινπκίλα-αινπκίλην, νιηγνπσιηαθή, αληαγσληζηηθή 

ζηελ κεηαπνίεζε ηνπ αινπκηλίνπ.   

 To 1985 παξήρζεζαλ πξντφληα αμίαο 70 δηο $ θαη απφ ηε ηειηθή αμία 

παξαγσγήο (πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμία ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 

αινπκηλίνπ) ην 0,5% απνηειεί ηελ αμία ηνπ βσμίηε θαη ηεο αινπκίλαο. Σν 65% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο παξαγσγήο πξνζηίζεηαη ζην ζηάδην ηνπ αινπκηλίνπ θαη ην 35% 

πξνζηίζεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην παξαγσγήο. Αληίζεηα ην 61% ηνπ ζπλνιηθνχ 

παξαγφκελνπ φγθνπ πξντφληνο φινπ ηνπ θπθιψκαηνο είλαη βσμίηεο, ην 21% 

αινπκίλα θαη ην ππφινηπν 18% αινπκίλην θαη πξντφληα κεηαπνίεζεο αινπκηλίνπ. 

 Γχν είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ θπθιψκαηνο. Ο θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο ελέξγεηαο (γηα βσμίηε θαη 

αινπκίλην) θαη ην πςειφ θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ θπθιψκαηνο. Οη παξαγσγνί αινπκηλίνπ έρνπλ 
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 Έρεη θάλεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε λέαο ηερλνινγίαο κνλάδεο επεμεξγαζίαο scrap ψζηε λα 

απμήζεη ην πνζνζηφ αλαθπθινχκελνπ αινπκηλίνπ 

 
65

 ηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ θνπηηψλ αινπκηλίνπ 

 
66

 Ο  θιαδηθφο  θνξέαο  ζηνλ  νπνίν  αλήθνπλ  νη  ζεκαληηθφηεξεο επηρεηξήζεηο  ηνπ  θιάδνπ  είλαη  ε  

Διιεληθή  Έλσζε  Αινπκηλίνπ (www.aluminium.org.gr)  κε  έδξα  ζηελ  Αζήλα,  ε  νπνία  είλαη  θαη  

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Αινπκηλίνπ (European Aluminium Association EAA 

http://www.alueurope.eu/.)  

 
67

 Πεηξάθεο Π.Δ.(1990) : «Το παπαγωγικό κύκλωμα βωξίηηρ – αλοςμίνα – αλοςμίνιο -μεηαποίηζη 

αλοςμινίος», Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, ζει. 34,36,38,51  

 

http://www.alueurope.eu/
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ηέζζεξηο βαζηθνχο ζηφρνπο : Α) Δμαζθάιηζε θηελήο ελέξγεηαο, Β) Έιεγρν ηηκψλ, 

Γ) Δμαζθάιηζε ζπλζεθψλ θεξδνθνξίαο Γ)Σελ απνθπγή εηζφδνπ λέσλ κε 

ειεγρφκελσλ παξαγσγψλ ζην παξαγσγηθφ θχθισκα. 

 O παξαδνζηαθφο ππνθιάδνο ηεο δηέιαζεο γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε 

εμαηηίαο ηεο δηείζδπζεο ηνπ αινπκηλίνπ ζηηο νηθνδνκέο πνπ ηνπ εμαζθάιηζαλ 

πςειά επίπεδα δήηεζεο. Οη ππνθιάδνη έιαζεο ρπηεξίσλ θαη θαισδίσλ ζεκείσζαλ 

ρακειφηεξνπο ξπζκνχο αλφδνπ ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο ησλ 

βηνκεραληθψλ κέζσλ (βηνκεραλίεο απηνθηλήησλ, αεξνπιάλσλ θ.ι.π.) 

κεραλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ζπζθεπαζίαο θ.ιπ. ζηνπο νπνίνπο 

ηα πξντφληα ηνπο απεπζχλνληαη. 

 

Δ. Γηάξζσζε θόζηνπο παξαγσγήο βσμίηε ζηελ Διιάδα
68

 θαη 

ρξήζεσλ αινπκηλίνπ
69

 

Γηα ηελ παξαγσγή βσμίηε ην θφζηνο ησλ εηαηξεηψλ ην έηνο 1985 δηαξζξψλεηαη 

σο εμήο:  

1. 50% Mηζζφο- Ηκεξνκίζζην  2. 15%  Τιηθά- Αληαιιαθηηθά 3. 10%  Καχζηκα- 

Δλέξγεηα  4. 10%  Μεηαθνξηθά- Ηκεξνκίζζηα 5. 10%  Γηάθνξα έμνδα 6. 5%  

Έξεπλεο  =   100%  ύλνιν 

Η πνζνζηηαία δηάξζξσζε ρξήζεσλ ηνπ αινπκηλίνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη: 

 ΄Διαζε   30% 

 Γηέιαζε  51% 

 Καιψδηα 14% 

 Υπηήξηα    5% 

      ύλνιν 100 % 

Η πνζνζηηαία δηάξζξσζε ρξήζεσλ πξντφλησλ ηνπ αινπκηλίνπ ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία είλαη: 

 Μεηαθνξέο                   2% 

 Μεραλ. Δθαξκνγέο      4% 

 Ηιεθηξ. Δθαξκνγέο   16% 

 Οηθνδνκέο                 50% 

 Γεσξγ. Δθαξκνγέο       4% 

 πζθεπαζία                11% 

 Οηθηαθφο εμνπιηζκφο    8% 

 Γηάθνξα                       5% 

                         ύλνιν  100 % 
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 Διιεληθή βσμηηνπναξαγσγφο εηαηξεία 
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 ΙΟΒΔ 1985 
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   χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν ξφινο ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα νηθνδνκηθή ρξήζε θαη ηηο θαηαζθεπέο ππήξμε θαζνξηζηηθφο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ ησλ πξντφλησλ 

κεηαπνίεζεο αινπκηλίνπ. Απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή ε δήηεζε πξντφλησλ ηνπ 

αινπκηλίνπ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε παξαγσγήο ηνπο θαη 

δηακφξθσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ
70

. 

ææææ 
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Κεθάιαην 5
ν 

Α. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΟΝ 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 

 

 
 
Eηθ. 46 Δθαξκνγέο αινπκηλίνπ ζηε δφκεζε 

 

Πεγή :«Η βιωζιμόηηηα ηος αλοςμινίος ζηο κηίπιο», EUROPEAN ALUMINIUM 

ASSOCIATION, ζει. 1 

 

5.1 To  αινπκίλην ζηε δόκεζε
95

 

 
πσο αλαθέξζεθε ην αινπκίλην ρξεζηκνπνηείηαη γηα κία ζεηξά απφ 

εθαξκνγέο ζηε δφκεζε θαη ηελ θαηαζθεπή θαη είλαη ην θχξην πιηθφ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο επηινγήο γηα παινπεηάζκαηα, θνπθψκαηα θαη ηδάκηα ζε 

φιεο ηηο δνκέο. Γειαδή  ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξζίδεο, ξνιά, πφξηεο, πξνθίι γηα 

γθαξαδφπνξηεο θαη βηνκεραληθέο πφξηεο, πηπζζφκελεο πφξηεο θαη πφξηεο 

αζθαιείαο, θνπηηά γηα ξνιά παξαζχξσλ, πξεβάδηα παξαζχξσλ, ζπζηήκαηα ζήηαο, 

εμσηεξηθέο επελδχζεηο πξνζφςεσλ θαη ζηέγεο, ζπζηήκαηα νξνθψλ, ςεπδνξνθέο, 

πάλει ηνίρνπ θαη ρσξίζκαηα, γσλίεο αινπκηλίνπ γηα θηίξηα (γσληφθξαλα), 

εμαξηήκαηα παξαζχξσλ θαη νξνθψλ, ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ 

αεξηζκνχ, ζπζηήκαηα πδξνξξνψλ, ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο, δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία, ζπζηήκαηα παινπεηαζκάησλ, ειηαθέο ζπζθεπέο ζθίαζεο, αλαθιαζηήξεο 

θσηφο, ειηαθνχο ζπιιέθηεο, θσηνβνιηαηθά θαη βάζεηο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

θηηξίσλ.  

Σν αινπκίλην είλαη ην πιηθφ πνπ δίλεη ζε αξρηηέθηνλεο θαη ζρεδηαζηέο ην θπζηθφ 

κέζν γηα ηελ επίηεπμε δεκηνπξγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζην ζρεδηαζκφ. Γίλεη πνιιέο 

επηινγέο αθφκα θαη πνιχ ιεπηέο δνκέο γηαηί είλαη ζηαζεξφ θαη ειαθξχ ζηε δνκή. 
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Δίλαη ην πιηθφ πνπ επηηξέπεη πνηθηιία θηληξηζκάησλ πξηλ ηα πξνθίι θαη ηα ινηπά 

πιηθά εγθαηαιείςνπλ ην εξγνζηάζην, πνπ κεηψλεη ην θφξην εξγαζίαο ζην 

εξγνηάμην. Bάθεηαη κε πνηθηιία νηθνινγηθψλ ρξσκάησλ, θαη είηε αλνδησκέλν είηε 

δηάηξεην γηα ιφγνπο ζθίαζεο, δεκηνπξγεί έληνλεο αληηζέζεηο ή θαιχπηεη απαιά  

κεγάιεο επηθάλεηεο κε ηε ιηηή κεηαιιηθή ηνπ φςε. 

    

Eηθ. 47 Δίδε αινπκηλίνπ 

Πεγή : http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine" 

Με ην αινπκίλην ζηε δφκεζε επηηπγράλεηαη
96

:  

 

α) ρεδηαζκφο ιεηηνπξγία θαη νηθνλνκία, β) επξεία επηινγή ησλ θξακάησλ, γ) 

επειημία ζρεδηαζκνχ, δ) κεγάιε δηάξθεηα δσήο, ε) ρακειή ζπληήξεζε, ζη) 

εθαηνληάδεο επηινγέο επηθαλεηψλ, δ) πςειή ζρέζε αληνρήο πξνο βάξνο ε) πςειή 

αγσγηκφηεηα ζ) αγσγηκφηεηα ζεξκφηεηαο η) ππξαζθάιεηα θ) κε απειεπζέξσζε 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ι) βέιηηζηε αζθάιεηα. 

 

α) ρεδηαζκόο ιεηηνπξγία θαη νηθνλνκία 

Σν αινπκίλην είλαη έλα απφ ηα πην άθζνλα κέηαιια ζηνλ θφζκν, κε πςειή 

κνξθσζηκφηεηα κεηάιινπ, πςειή αληνρή πξνο ην βάξνο ηνπ, αληνρή ζηε 

δηάβξσζε θαη επθνιία ζηελ αλαθχθισζή ηνπ 

β) Δπξεία επηινγή ησλ θξακάησλ  

ηηο νηθνδνκηθέο εθαξκνγέο δελ είλαη θαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ηνπ. 

Υάξε ζηελ πξνζζήθε ζηνηρείσλ θξακαηνπνίεζεο φπσο ραιθφο, καγγάλην, 

καγλήζην θ.ι.π, θαζψο θαη ράξε ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο νη θπζηθέο θαη 

κεραληθέο ηδηφηεηεο κεηαβάιινληαη ζε έλα επξχ θάζκα πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο κεγάινπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ.  

γ) Δπειημία ζρεδηαζκνύ 

Ζ δηαδηθαζία έιαζεο αιιά θπξίσο ηεο δηέιαζεο πξνζθέξεη κία ζρεδφλ άπεηξε 

πνηθηιία ησλ κνξθψλ θαη ησλ ηκεκάησλ, επηηξέπνληαο ζηνπο ζρεδηαζηέο λα 

ελζσκαηψζνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο ζε έλα πξνθίι. Δπηθαιπκκέλα θχιια θαη 

ζχλζεηα πάλει κπνξεί λα θαηαζθεπαζηνχλ επίπεδα, θακπχια, ή ζρεκαηηζκέλα ζε 

θαζέηεο, ή λα ζπλδένληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε άιια πιηθά. Δπηπιένλ ην 
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αινπκίλην κπνξεί λα θαηεξγαζηεί, λα δηαηξεζεί κε πξηηζίληα ή βίδεο θπξησκέλν, 

ζπγθνιιεκέλν θαη θνιιεκέλν ζην εξγαζηήξην ή ζην εξγνηάμην. 

δ) Μεγάιε δηάξθεηα δσήο 

Σα πξντφληα αινπκηλίνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θηίξην πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ 

δηάθνξα θξάκαηα, ην θαζηζηνχλ αδηάβξνρν, αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη πην 

αλζεθηηθφ απφ ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο 

εμαζθαιίδνληαο ηε βέιηηζηε απφδνζε πάλσ απφ έλα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα 

ε) Υακειή ζπληήξεζε  
Δθηφο απφ ηε ξνπηίλα θαζαξηζκνχ γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο, νχηε απιφ/άβαθν 

νχηε βακκέλν ή αλνδησκέλν ην αινπκίλην δελ απαηηεί ζπληήξεζε, ην νπνίν 

κεηαθξάδεηαη ζε έλα ζεκαληηθφ θφζηνο θαη νηθνινγηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε 

ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο 

ζη) Δθαηνληάδεο επηινγέο επηθαλεηώλ  
Σν αινπκίλην κπνξεί λα είλαη αλνδησκέλν ή βακκέλν ζε νπνηαδήπνηε ρξψκα, κε 

νπνηνδήπνηε νπηηθφ απνηέιεζκα, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ή πνιιαπιά επίπεδα 

βαθήο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη δηαθνζκεηηθέο αλάγθεο ελφο ζρεδηαζηή. 

Σέηνηεο κέζνδνη ρξεζηκεχνπλ επίζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληνρήο θαη αληνρήο 

ζηε δηάβξσζε ηνπ πιηθνχ, θαζψο θαη παξέρνληαο έλα εχθνιν ηξφπν θαζαξηζκνχ 

ηεο επηθάλεηαο. 

 δ) Τςειή ζρέζε αληνρήο πξνο βάξνο (strength to weight ratio) 

Ζ κνλαδηθή απηή ηδηφηεηα επηηξέπεη ζηνπο αξρηηέθηνλεο λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο απφδνζεο, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ην λεθξφ 

θνξηίν δνκήο ζηήξημεο ηνπ θηηξίνπ. Απηφ είλαη έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ 

επέλδπζε θηηξίσλ θαη γηα ηηο εθαξκνγέο ζε αίζξηα. Δπηπιένλ, ράξε ζηελ επγελή 

δχλακε θαη ηελ αθακςία ηνπ κεηάιινπ, είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο νη επηθάλεηεο 

παινπεηαζκάησλ, κεγηζηνπνηψληαο ηα ειηαθά νθέιε γηα ελέξγεηα θπξίσο ζε 

κεγάιεο επηθάλεηεο. Σέινο, ην κηθξφ βάξνο ηνπ πιηθνχ ην θαζηζηά πην εχθνιν λα 

ην κεηαθέξνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη επί ηφπνπ, κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο
97

. 

 
Eηθ. 48 Κνηλφ δηάγξακκα ηάζεσλ – παξακνξθψζεσλ θνηλνχ ράιπβα θαηαζθεπψλ St 37.2 θαη 

              θξάκαηνο αινπκηλίνπ 7075 –Σ6 

 
Πεγή : Μάληεο Κ. (2008) : Σ.Δ.Δ., Αλαθνίλσζε ζην 1ν Παλειιήλην πλέδξην Γνκηθψλ Τιηθψλ θαη 

ηνηρείσλ κε ζέκα:  «Νέα πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. Σςμβολή 

ζηην αειθόπο δόμηζη», Αζήλα ζει. 10  
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Ζ απαξαίηεηε αθακςία Δρ Η γηα ηνπο ζηαηηθνχο θνξείο θαιχπηεηαη είηε κε 

πνηθίιεο κνξθέο δηειάζεσο είηε κε απιέο δηεξγαζίεο δηακφξθσζεο θχιισλ ή 

ηαηληψλ. Κιαζζηθή εθαξκνγή δηακφξθσζεο είλαη ηα απιαθσηά θχιια ή sandwich 

panel αινπκηλίνπ κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ πνπ σο ζηνηρεία ζηέγεο ή 

πιαγηνθάιπςεο δίλνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο θφξηηζεο ζε πίεζε ρηνληνχ θαζψο θαη 

ζε αλεκνπηέζεηο
98

. 

 
 

 Eηθ. 49 Φνξείο αινπκηλίνπ 

  

 Πεγή :  Μάληεο Κ. (2008) : Σ.Δ.Δ., Αλαθνίλσζε ζην 1ν Παλειιήλην πλέδξην Γνκηθώλ Τιηθώλ 

θαη ηνηρείσλ κε ζέκα:   «Νέα πποιόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην    

Ελλάδα. Σςμβολή ζηην αειθόπο δόμηζη», Αζήλα ζει. 10 

 

ε)Τςειή αγσγηκόηεηα   
Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θαζηζηά ην αινπκίλην έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ πιηθφ 

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θσηφο. Ζιηαθά πάλει θαη ζπιιέθηεο αιιά θαη θαλάιηα 

αινπκηλίνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα κεηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε γηα ηερλεηφ θσηηζκφ θαη ζέξκαλζε ην ρεηκψλα. Σα θάζε κνξθήο 

ζθίαζηξα θαη ζπζθεπέο ζθίαζεο απφ αινπκίλην είλαη επίζεο πνιχ δηαδεδνκέλα σο 

ελαιιαθηηθά κέζα ςχμεο θηηξίσλ. 

ζ) Αγσγηκόηεηα ζεξκόηεηαο  
Σν αινπκίλην είλαη θαιφο αγσγφο ηεο ζεξκφηεηαο, ην νπνίν ην θαζηζηά έλα 

εμαηξεηηθφ πιηθφ γηα ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ελεξγεηαθά απνδνηηθά ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ ή ζε ειηαθνχο ζπιιέθηεο 

ζεξκφηεηαο. Δλψ κπνξεί λα είλαη έλα κεηνλέθηεκα ζην παξάζπξν θαη ζε 

πξνζφςεηο, απηή ε ηδηφηεηα μεπεξληέηαη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ πξνθίι θαη κε 

ηελ ρξήζε ηεο ζεξκνδηαθνπήο πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ρακειά πιηθά ρακειήο 

αγσγηκφηεηαο (παινεληζρπκέλν πνιπακίδην). 

η) Ππξαζθάιεηα 
Σν αινπκίλην δελ θιέγεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο κε εχθιεθην 

πιηθφ θαηαζθεπήο (european Fire θαηεγνξίαο Α1).Σα θξάκαηα αινπκηλίνπ 

σζηφζν ζα ιηψζνπλ ζηνπο πεξίπνπ 650
ν
C, αιιά ρσξίο απειεπζέξσζε επηβιαβψλ 

αεξίσλ. Οη βηνκεραληθέο ζηέγεο θαη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη φιν θαη 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ιεπηέο πιάθεο επίζηξσζεο αινπκηλίνπ (bond) πνπ 

πξννξίδνληαη γηα λα ιηψζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεγάιεο ππξθαγηάο, 

                                                 
 
98
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επηηξέπνληαο ζεξκφηεηα θαη ηνλ θαπλφ λα δηαθχγεη θαη έηζη λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ.   

θ) Με απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα πξντφληα ηνπ αινπκηλίνπ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηα θηίξηα δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα θίλδπλν γηα ηνπο θαηνίθνπο 

ή ην πεξηβάιινλ. Καη γηα ηα δχν επίπεδα ( άλζξσπνο- πεξηβάιινλ) νη ζεκεξηλέο 

κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ηα θξάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, νη επηθαλεηαθέο 

επεμεξγαζίεο ηνπ (είηε θάιπςε κε βαθή ή αλνδίσζε) θαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη φια νπδέηεξα. Σα πξντφληα απφ αινπκίλην γηα ηελ 

νηθνδνκή δελ έρνπλ θακία αξλεηηθή επίπησζε, είηε ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ αέξα ή ζην έδαθνο, ηα επηθαλεηαθά θαη ηα ππφγεηα χδαηα.   
ι) Βέιηηζηε αζθάιεηα 

Όηαλ απαηηείηαη πςειή αζθάιεηα, εηδηθά ζρεδηαζκέλα εληζρπκέλα πξνθίι 

αινπκηλίνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή θνπθσκάησλ 

αινπκηλίνπ. Δλψ ην γπαιί γηα ηέηνηεο εθαξκνγέο κπνξεί λα είλαη βαξχ, ην 

ζπλνιηθφ βάξνο ηεο θαηαζθεπήο παξακέλεη δηαρεηξίζηκν ράξε ζην κηθξφ βάξνο 

ηνπ πιαηζίνπ (θνπθψκαηνο) αινπκηλίνπ. 

 

 
 

Eηθ. 50 Υξσκαηηθέο εθαξκνγέο αινπκηλίνπ   

 

Πεγή: Γεηγκαηνιόγην θαηαζθεπαζηώλ  

 

5.2 Δθαξκνγέο αινπκηλίνπ 

 Γηα θάζε ηνκέα εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θξάκαηα θαη παξάγνληαη 

πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζε κεγάιε πνηθηιία
99

.  Μεξηθά απφ απηά θαίλνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

Σνκείο εθαξκνγώλ Πξντόληα Κξάκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη 

Αεξνπνξηθή βηνκεραλία 

θαηαζθεπέο πςειψλ 

αληνρψλ 

2014 2014A 2017A 2024 7010 7075 

θαηαζθεπέο κέζεο 

αληνρήο 

6061 6082 

                                                 
99

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : 

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/kramata-alouminiou/tomeis-efarmogis-

kramata-alouminiou-xrisi.html 
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Απηνθηλεηνβηνκεραλία 

ζθειεηνί κε πξνθίι 6005A 6060 6063 6082 

ζθπξήιαηα 2014 6082 

νξνθέο/ζψκα 1200 3003 3103 5005 

ηακπέιεο αξηζκψλ 

θπθινθνξίαο 

1200 

δεμακελέο θαπζίκσλ 5083 5251 5454 

Οηθνδνκή 

ςεπδνξνθέο 1050A 1200 3003 3103 5005 5005A 

6060 

πφξηεο / παξάζπξα/ 

πξνζφςεηο 

6060 6063 6082 

ζθάιεο 6060 6063 6082 

πάλειο 1050A 1200 3003 3103 5005A 5052 

5251 5754 

θάγθεια 6060 6061 6063 6082 

πχξγνη/ζθαισζηέο 5083 5086 6061 6082 

Υεκηθή βηνκεραλία 

δνρεία 1005 3003 3103 5005 5005A 

ζσιήλεο 1050A 1200 3003 3103 5005 5005A 

5052 5154A 5251 5454 5754 6061 

6082 

δνρεία πίεζεο 5052 5083 5086 5154A 5251 5454 

5754 

δεμακελέο 3003 3103 5083 5086 5154A 5454 

5754 

Ηιεθηξηθέο εθαξκνγέο 

θεξαίεο/δνξπθνξηθέο 5251 6063 6082 

ςχθηξεο 6060 6063 

θέιπθνο θηλεηήξα 6060 6063 6082 

ππιψλεο 5083 5454 6005A 6061 6082 7020 

Γεληθέο θαηαζθεπέο 

θαηαζθεπέο πςειψλ 

αληνρψλ 

2014 2014A 2017A 2024 7075 

πδξαπιηθά 

ζπζηήκαηα 

2017A 2024 6082 7075 

ζσιελψζεηο 1050A 3003 3103 5005 5005A 5052 

5083 5086 5154 5251 5754 6005A 

6061 6082 

πιαηθφξκεο 5083 5086 6005A 6082 7020 

πλεπκαηηθά 

ζπζηήκαηα 

6005A 6060 6063 6082 

δνρεία 1050A 5005A 5083 5086 5454 5754 

ζπγθνιιεκέλεο 

θαηαζθεπέο 

5083 5086 5154A 5251 6060 6063 

6082 7020 

Οδνπνηία 

γέθπξεο 6061 6082 7020 

πηλαθίδεο 5005 5005A 5052 5251 

θσηηζηηθά 5251 6060 6061 6063 6082 

Δμνπιηζκόο 

ζπλαξκνινγνχκελα 

ζπζηήκαηα 

6060 6063 

έπηπια 5005 5005A 6005A 6060 6063 
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ζπζθεπέο γξαθείνπ 3003 3103 5154A 5754 6060 6063 

πλδέζεηο 

βίδεο/παμηκάδηα 2007 2011 2024 2030 6061 6082 

7075 

πξηηζίληα 2017A 2024 5052 5754 6061 6082 

7075 

Ναππεγηθή 

βάξθεο/ ζθάθε 

αλνηθηήο ζαιάζζεο 

5005 5005A 5083 5086 5251 5454 

5754 6005A 6061 6082 

θαηάξηηα 5454 6005A 6061 6082 

πζθεπαζία 

ζψκα θνπηηψλ 5052 

θαπάθηα 1050A 3003 3103 

Foil 1050A 1200 

Όξγαλα πνξ 

πνδήιαηα 6082 7020 

ζθη 7075 

ξαθέηεο ηέληο 7075 

Πίλαθαο 28 Δθαξκνγέο πξντφλησλ αινπκηλίνπ θαη θξάκαηα 

Πεγή : http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/kramata-alouminiou/tomeis-

efarmogis-kramata-alouminiou-xrisi.html 

5.2.1 Δθαξκνγή ζηελ νηθνδνκή–θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 

γηα αεηθόξν ζρεδηαζκό  

 
Πέξγθνια αινπκηλίνπ.  

Δθαξκνγή κε ζθνπφ ηελ ειηνπξνζηαζία θαη ηε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε 

ηνπνζέηεζε ηεο θπξίσο ζηα «έμππλα» θηίξηα. Παξαδνζηαθή θαηαζθεπή, κε 

κεγάιε αληνρή ζε δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, επθνιία ζηε ζπλαξκνιφγεζε, 

ηνπνζέηεζε θαη πξνζαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

θαηαζθεπή ηεο πέξγθνιαο κπνξεί λα δερζεί πνιπθαξκπνληθφ θχιιν ή ξακπνηέ 

αινπκίλην. Με ρξήζε αηζζεηήξσλ αιιάδεη ε ρξήζε ησλ πηεξπγίσλ. ε επηινγέο 

ρσξίο θίλεζε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη θαξαβφπαλν. Βάθεηαη ειεθηξνζηαηηθά 

κε κεγάιε ρξσκαηηθή πνηθηιία, γηα πξνζηαζία απφ αικχξα θαη δελ ρξεηάδεηαη 

ζπληήξεζε. 

         
Δηθ. 51 Πέξγθνια αινπκηλίνπ                    Δηθ. 52 Πέξγθνια αινπκηλίνπ 

 

 Πεγή : https://goo.gl/sNv1BO 

 

http://www.atem-oe.gr/alouminio-plirofories/kramata-alouminiou/tomeis-efarmogis-kramata-alouminiou-xrisi.html
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Δηθ. 53 Πέξγθνια αινπκηλίνπ  

 

Πεγή : https://goo.gl/sNv1BO 

 
ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο πέξγθνιαο κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο απφ 0

Ο 
 έσο 

135
Ο
πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηα πξνθίι ηεο θαηαζθεπήο απηφο είλαη πξνζηαηεπκέλνο 

κε κεδεληθή ζπληήξεζε θαη θξπθφο θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ην ζχλνιν ησλ 

απηνκαηηζκψλ θαη smarthouse εθαξκνγψλ. Σα πηεξχγηα ηεο θάζε πεξζίδαο ηεο 

πέξγθνιαο κπνξεί λα θηάλνπλ έσο ηα 4,00κ θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη 

ρεηξνθίλεηα.  

 
 
Δηθ. 54 Πέξγθνια αινπκηλίνπ κε κεραληζκφ πεξηζηξνθήο 

  

Πεγή : https://goo.gl/sNv1BO 

 
Οη θαηαζθεπέο πέξγθνιαο κε κεραληζκφ κπνξεί λα έρνπλ θηλνχκελα πηεξχγηα 

ζθίαζεο 150 ρηι. ή 200 ρηι. πνπ κπνξεί λα θέξνπλ θαη ιάζηηρα πνπ ζην θιείζηκφ 

ηνπο ζθξαγίδνπλ πξνζηαηεχνληαο απφ ηε βξνρή. Γηαθξίλνληαη επηινγέο 

πέξγθνιαο κηθηήο θαηαζθεπήο (κε νξηδφληηα θαη θάζεηα ζηαζεξά πηεξχγηα 
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ζθίαζεο θαη ηεληφπαλα), πέξγθνιαο εηδηθήο θαηαζθεπήο (κε πηπζζφκελε ηέληα)  

πέξγθνιαο κνληέξλαο ζρεδίαζεο (κε ρξήζε παληνχ, πνιπθαξκπνληθψλ θχιισλ ή 

γπαιηνχ), πέξγθνιαο παξαδνζηαθήο αηζζεηηθήο (κε ή ρσξίο παλί) πέξγθνιαο κε 

ειεθηξηθά πξνβαιιφκελα παξάζπξα νξνθήο. 

 

ήηεο αινπκηλίνπ
100

. 

 

 
 

Δηθ. 55 ήηα αινπκηλίνπ  

 

Πεγή: http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine"  Απξίιηνο 2016, ζει. 23 

  

 

ε φια ηα ζπζηήκαηα αινπκηλίνπ αληηθαζίζηαληαη νη παιηέο ζήηεο κε λέεο πνπ 

δηαηίζεληαη ζε πνιιά ρξψκαηα ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε πηζηνπνηεηηθά αληνρήο 

ζηηο θαηαπνλήζεηο ζην βάξνο θαη ζηελ αλεκνπίεζε. ε πεξίπησζε έιιεηςεο 

ρψξνπ ηνπνζέηεζεο κέζα απφ ην ηδακηιίθη ή αλάκεζα ζε ηδακηιίθη θαη παηδνχξη 

ξνιφ ηνπνζεηείηαη εμσηεξηθά ηνπ θνπθψκαηνο είηε ζην «ιακπά» είηε εμσηεξηθά 

ηνπ αλνίγκαηνο θαη ζηεξεψλεηαη ζηνλ ηνίρν. 

 
 

Δηθ. 56 ήηα αινπκηλίνπ  

 

Πεγή  : http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine"  Απξίιηνο 2016, ζει. 23 

 

                                                 
100
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πζηήκαηα θαγθέισλ αινπκηλίνπ
101

. 

Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα γηα θάγθεια αινπκηλίνπ θηηαγκέλα απφ 100% αινπκίλην 

πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ πηζαλψλ αξρηηεθηνληθψλ εθαξκνγψλ κε ιάκεο, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε αξρηηέθηνλεο, δηαθνζκεηέο θαη θαηαζθεπαζηέο λα 

απηνζρεδηάζνπλ.  

 
 

Δηθ. 57 Κάγθεια αινπκηλίνπ  

 

Πεγή : http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine"  Απξίιηνο 2016, ζει. 23 

 

Θεξκνδηαθνπηόκελα ζπζηήκαηα
102

. 

Σν ζεξκνδηαθνπηφκελν αλνηγφκελν ζχζηεκα θνπθψκαηνο βαζίδεηαη ζηε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία θνπθσκάησλ θαη ζηα πςειφηεξα ζηάληαξλη θαηαζθεπήο. 

Πξνζθέξεη απφιπηε πξνζηαζία απφ ην θξχν θαη ηε δέζηε ράξε ζην ζχζηεκα 

ζεξκνδηαθνπήο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο πςειήο ερνκφλσζεο. Σν 

ζρέδηφ ηνπ έρεη άςνγε αηζζεηηθή θαη είλαη ζρήκαηνο νβάι. Γηαθξίλεηαη γηα 

ρξήζεηο ζε αλνηγφκελν ζχζηεκα κε ζεξκνδηαθνπή, ζπξφκελν ζχζηεκα κε 

ζεξκνδηαθνπή θαη ζε παινπεηάζκαηα κε πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζηηο ζχγρξνλεο 

θαηαζθεπέο πιάηνπο 50 ρηιηνζηά  θαη παινπίλαθα 6 έσο 36 ρηιηνζηά.   

 

                              
 

Δηθ. 58 Αλνηγφκελν ζχζηεκα κε ζεξκνδηαθνπή  Δηθ. 59 πξφκελν ζχζηεκα κε ζεξκνδηαθνπή 

 

Πεγή :  http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine"  Απξίιηνο 2016, ζει. 70-71                                                       
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ζει. 23 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν :  http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine"  Απξίιηνο 2016, 

ζει. 70-71 
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Αηζζεηηθή θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκόζησλ θηηξίσλ θαη ζρνιείσλ
103

. 

Οη ελεξγεηαθέο επηδφζεηο ελφο θηηξίνπ απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ κειεηνχλ θαη εθεπξίζθνπλ ζπλερψο λέεο πξνεγκέλεο ιχζεηο γηα 

ζπζηήκαηα πςειψλ επηδφζεσλ. Δηδηθέο ιχζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κε 

αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη θηηξίσλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιεζψξα έξγσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζηελ βφξεηα 

Διιάδα. Πνιιαπιά έξγα ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ ζην Γήκν Ππιαίαο –

Παλνξάκαηνο, ζην Γήκν Αγίνπ Παχινπ, ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο, ζην Γήκν 

πθεψλ – Νεαπφιεσο θαη αιινχ είηε έρνπλ νινθιεξσζεί είηε βξίζθνληαη ζε θάζε 

νινθιήξσζεο.  

 

 
 

Δηθ. 60 ρνιείν γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

 

Πεγή: http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine"  Απξίιηνο 2016, ζει. 73 

 

 

Σα αξρηηεθηνληθά ζπζηήκαηα εηαηξεηψλ ηθαλνπνηνχλ απαηηήζεηο γηα βέιηηζηε 

ζεξκνκφλσζε ζπλδπάδνληαο παξάιιεια ηηο παξακέηξνπο θφζηνπο νθέινπο θαη 

πςειήο αξρηηεθηνληθήο αηζζεηηθήο. πλεξγαζία κειεηεηψλ έξγσλ θαζψο θαη κε 

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ βνεζνχλ ζηε ζχληαμε 

ζρεδίσλ θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπλαξκνγή ησλ 

θαηαζθεπψλ αινπκηλίνπ κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ φπσο θαη ζηε ζχληαμε 

ηεο απαηηνχκελεο ζπλνδεπηηθήο ελεξγεηαθήο κειέηεο. Δχρξεζηεο εθαξκνγέο θαη 

πίλαθεο Uw δηαθφξσλ ηππνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ αινπκηλίνπ ππνινγίδνπλ ηνπο 

ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θνπθψκαηνο ελφο θηηξίνπ θαζψο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. 
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Καηαζθεπή «θξύσλ» νξνθώλ θηηξίσλ 
104

. 

Απιά ή βακκέλα απιαθσηά panels  ή sandwich panels κε κνλσηηθφ ελδηάκεζα, 

γηα πιένλ «πξνζαξκνζκέλνπο» ζεξκηθά (κε ιηγφηεξε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα 

ρεηκψλα θαη θαινθαίξη) βηνκεραληθνχο ρψξνπο θαη απνζήθεο. 

 
                                

Δηθ. 61 Οξνθή βηνκεραληθνχ ρψξνπ  

 

Πεγή : Μάληεο Κ. «Νέα πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. 

Σςμβολή ζηην αειθόπο δόμηζη», Αζήλα, ζει. 10 

 

πζηήκαηα ζθίαζεο αινπκηλίνπ 

πζηήκαηα αινπκηλίνπ ηνπνζεηεκέλα εμσηεξηθά ζην θηίξην γηα λα απνθφπηνπλ 

ζεκαληηθά κεγάιν κέξνο ηεο αθηηλνβνινχκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ θιίζε 

ησλ ζθηαδίσλ είλαη πνιιέο θνξέο ξπζκηδφκελε ή θαη απηφκαηε ζε ζρέζε κε ηελ 

εκεξήζηα πνξεία ηνπ ειίνπ ζηνλ νπξαλφ. 

 
 

Δηθ. 62 πζηήκαηα ζθίαζεο             

 

Πεγή : Μάληεο Κ. «Νέα πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. 

Σςμβολή ζηην αειθόπο δόμηζη», T.E.E., Αζήλα, ζει. 10 

                                                 
104

 Μάληεο Κ. (2008) : T.E.E. 1
o  

Παλειιήλην πλέδξην Γνκηθψλ Τιηθψλ θαη ηνηρείσλ «Νέα 

πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. Σςμβολή ζηην αειθόπο 

δόμηζη», Αζήλα, ζει. 10 
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Γηαρσξηζηηθό εζσηεξηθώλ ρώξσλ
105

 

Αζθαιήο θαηαζθεπή ηδαληθή γηα ηε δηακφξθσζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ, πξνζηηή, 

νηθνλνκηθή θαη γξήγνξε ιχζε κε ερνκφλσζε θαη δπλαηφηεηεο ειεθηξνζηαηηθήο 

βαθήο κε εηδηθέο επεμεξγαζίεο.   

 

5.2.2 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

αινπκηλίνπ
106

 

 
Σερληθά ζπζηήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ιεηηνπξγηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα 

ηα θηήξηα είλαη: 

Ηιηαθνί ζπιιέθηεο 

Δηδηθέο «ζπιιεθηηθέο» επηθάλεηεο απφ αινπκίλην ή ζπλέιαζε ηαηληψλ αινπκηλίνπ/ 

ραιθνχ κε εηδηθή επηθαλεηαθή επεμεξγαζία γηα ηελ κεγαιχηεξε θαηά ην δπλαηφλ 

απφδνζε ζηε ζέξκαλζε λεξνχ ρξήζεο/ζέξκαλζεο κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

 
 

Δηθ. 63 Ζιηαθφο ζπιιέθηεο  

 

Πεγή : Μάληεο Κ. «Νέα πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. 

Σςμβολή ζηην αειθόπο δόμηζη», T.E.E., Αζήλα, ζει. 10 

 

 

Δηδηθνί πεξηζηξνθηθνί ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο 

Όια ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη ελαιιαγήο θξέζθνπ αέξα γηα ηα κεγάια 

θηήξηα γξαθείσλ ζηα Βφξεηα Γεσγξαθηθά πιάηε είλαη ζήκεξα εθνδηαζκέλα κε 

«ζεξκηθνχο ξφηνξεο». Οη ηδηφηππνη απηνί ελαιιάθηεο αέξνο-αέξνο είλαη ζηελνί 

ξφηνξεο δηακέηξνπ απφ 0,60 έσο 3 θαη άλσ κέηξσλ θαηαζθεπαζκέλνη κε ππθλή 

ηχιημε δηάηξεηεο / γθνθξέ ηαηλίαο αινπκηλίνπ (θξάκαηνο).Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηά 

ηνπο είλαη κεγάιε, ελψ παξάιιεια ην αινπκίλην έρεη έλαλ πνιχ θαιφ ζπληειεζηή 

ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο. Οη ξφηνξεο  απηνί πεξηζηξέθνληαη κε πνιχ ρακειή 

γσληαθή ηαρχηεηα κέζα ζηνλ θνηλφ δηπιφ αεξαγσγφ εηζαγσγήο θξέζθνπ θξχνπ 

αέξα/εμαγσγήο ζεξκνχ εζσηεξηθνχ αέξα, φπνπ είλαη εγθάξζηα ηνπνζεηεκέλνη.   
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 Πιεξνθνξία ζην  δηαδίθηπν: http://www.atem-oe.gr/seires-alouminiou/diaxoristika-

esoterikon-xoron/proteus-e-1300.htm 
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 Μάληεο Κ. (2008) : T.E.E. 1
o  

Παλειιήλην πλέδξην Γνκηθψλ Τιηθψλ θαη ηνηρείσλ «Νέα 

πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. Σςμβολή ζηην αειθόπο 

δόμηζη», Αζήλα ζει. 11-12 

 

 

http://www.atem-oe.gr/seires-alouminiou/diaxoristika-esoterikon-xoron/proteus-e-1300.htm
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 Δηθ. 64 Πεξηζηξνθηθνί ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο  

 

Πεγή : Μάληεο Κ. «Νέα πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. 

Σςμβολή ζηην αειθόπο δόμηζη», T.E.E., Αζήλα, ζει. 10 

 

5.2.3 Δθαξκνγή ζηνλ εμνπιηζκό θηηξίνπ 
 

Καηαζθεπή θαξέθιαο
107

. 

Πξψην βξαβείν (gold) ζηελ θαηεγνξία Home Interior Products θαη ηηκεηηθή κλεία 

(horonable mention) ζηελ θαηεγνξία Interior Furniture ησλ International Design 

Awards γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαξέθιαο «Origami Chaise Longue» πνπ 

κειεηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Παξακεηξηθφο ρεδηαζκφο 1» 

(δηδάζθσλ: Α. Βαδάθαο),  δφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 ζην θνηηεηή ηεο ρνιήο 

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ Γεκήηξε εξγεληάθε. Ζ θαξέθια θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ζχλζεηα θχιια αινπκηλίνπ Etalbond ζην Δξγαζηήξην Πξνπιαζκάησλ θαη 

Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηεο ρνιήο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ.   

 

                         
 
 

          Δηθ. 65 Καξέθια απφ ζχλζεηα θχιιa                           Δηθ. 66 εξγεληάθεο Γεκ. 

                        

          Πεγή: Foititikanea. 
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  Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : http://www.foititikanea.gr 

 

http://www.foititikanea.gr/
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5.2.4 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο θαηαζθεπώλ θαη πεξηνξηζκόο 

ελεξγεηνβόξσλ θηηξίσλ 

 

Α. Πηζηνπνηεηηθό CE 

 

 
 
Δηθ.67 Γήισζε επηδφζεσλ θνπθσκάησλ 

 

Πεγή: http://www.profil.gr/index.php/gr/ce  

 
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαζηέξσζε ην πηζηνπνηεηηθφ CE

108
 γηα λα δηαζθαιηζηεί  ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ φηη ν αινπκηλνθαηαζθεπαζηήο, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή 

πνξηψλ θαη παξαζχξσλ αινπκηλίνπ, πιεξνί ζηηο θαηαζθεπέο ηνπ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε παξαγσγφο 

εηαηξεία βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 305/11, νη νπνίεο ελαξκνλίδνληαη κε ην πξφηππν 

ΔΝ 14351-1. Ζ ζήκαλζε CE άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηελ 1
ε 

 Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 

2010 ζηα πξντφληα θαη είλαη ε δηαθάλεηα ζε φηη αθνξά ζηηο επηδφζεηο ηνπ 

θνπθψκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Αθνξά πφξηεο θαη παξάζπξα, ηφζν εμσηεξηθά, φζν θαη εζσηεξηθά, ζχκθσλα κε 

ηα παξαθάησ πξφηππα αλαθνξάο: 

ΔΝ 14351-1: Παξάζπξα θαη πφξηεο - Πξφηππν πξντφληνο, ραξαθηεξηζηηθά 

επίδνζεο - Μέξνο 1: Παξάζπξα θαη εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ζπξψλ γηα πεδνχο 

ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά ππξαληίζηαζεο ή/θαη δηαξξνήο θαπλνχ. Απηφ ην πξφηππν 

ζα νινθιεξσζεί κε ην 2ν θαη 3ν κέξνο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο 
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  Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: http://www.profil.gr/index.php/gr/ce 
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δηακφξθσζήο ηνπο (pr EN 14351-2: Eζσηεξηθά ζπζηήκαηα ζπξψλ γηα πεδνχο 

ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά ππξαληίζηαζεο ή/θαη δηαξξνήο θαπλνχ θαη pr EN 14351-3: 

Παξάζπξα θαη ζπζηήκαηα ζπξψλ γηα πεδνχο κε ραξαθηεξηζηηθά ππξαληίζηαζεο 

ή/θαη δηαξξνήο θαπλνχ). Όκσο πξνο ην παξφλ, αλαθεξφκαζηε κφλν ζην πξφηππν 

αλαθνξάο ΔΝ 14351-1. 

O θαηαζθεπαζηήο ησλ θνπθσκάησλ παξάιιεια κε ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο 

αινπκηλίνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα παξαθάησ ζπλνδεπηηθά έγγξαθα: 1) 

Γήισζε Δπηδφζεσλ CE 2)
 
 Υαξαθηεξηζηηθά Πξντφληνο 3)

 
Δγγχεζε 4) Οδεγίεο 

Υξήζεο θαη πληήξεζεο 

Ζ επζχλε γηα ηελ νξζή ελαπφζεζε ηεο ήκαλζεο CE, είλαη πάληα απνθιεηζηηθά 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θνπθσκάησλ. Απηφο πξέπεη λα  δψζεη ηε δήισζε 

ζπκκφξθσζεο CE γηα ηα θνπθψκαηα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ρξήζεο θαη 

ζπληήξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ν ίδηνο θαη 

ηνπνζεηεηήο, ηφηε  ζα πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα δψζεη ζην ζπλεξγείν 

ηνπνζέηεζεο νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζή ηνπο. 

Β. Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο Κηηξίσλ 

 
Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ ελεξγεηαθή εμπγίαλζε ησλ 

θηηξίσλ θνηλνπνηεί έλα θαλνληζκφ (ΚΔΝΑΚ) κε βάζε ην λφκν 3661/2008 (ΦΔΚ 

89/ Α /19-5-2008) ζηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη δηαηάμεηο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

θαη θαζηεξψλεηαη ζεζκηθά γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα αμηνιφγεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ κε πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ : 1. 

Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο 2. Σελ κέζνδν 

ππνινγηζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο λέσλ (άξζξν 3) θαη πθηζηάκελσλ θηηξίσλ 

(άξζξα 4 θαη 5) 3. Σελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο (άξζξν 6) 

4. Σηο επηζεσξήζεηο ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ (άξζξα 7 θαη 8) 5. 

Σελ πξφβιεςε εηδηθεπκέλσλ θαη δηαπηζηεπκέλσλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ. 

Μέζσ απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ ζα γίλεη πξνζπάζεηα κέζσ ελφο ζεσξεηηθνχ 

ππνβάζξνπ λα ππνινγηζηεί ζηελ πξάμε ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θηηξίσλ 

(kWh/m2) ζε εηήζηα βάζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα 

ππνινγηζηνχλ νη παξαθάησ παξάγνληεο: ηερληθέο θαη ζεξκνκνλσηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνηρνπνηίαο, πξνδηαγξαθέο θιηκαηηζηηθψλ ή ελαιιαθηηθψλ κέζσλ 

ζέξκαλζεο φπσο θαινξηθέξ, ηδάθηα θαη ζφκπεο, ν ιέβεηαο, ηα θνπθψκαηα, ε 

χπαξμε ζεξκνγεθπξψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά κφλσζεο ηεο ζηέγεο θαη ηνπ δαπέδνπ 

αλάινγα ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηέινο ν εμαεξηζκφο θαη θσηηζκφο. 

Ο δηαπηζηεπκέλνο ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο αλαθνξηθά κε ηα θνπθψκαηα ελφο 

παιαηνχ ή λένπ θηηξίνπ ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία:1. Γηαζηάζεηο πξνζαλαηνιηζκφο θαη 

ηχπνο αλνηγκάησλ 2. Καηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ γηα εθηίκεζε 

αεξνζηεγαλφηεηαο 3. πληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο (Uw)  ησλ θνπθσκάησλ 4. 

πληειεζηέο ειηαθψλ ζεξκηθψλ θεξδψλ (g) ησλ θνπθσκάησλ 5. Σχπνπο θαη 

γσλίεο ζθίαζεο (sc). Aλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ αλνίγκαηνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

θχιισλ, ηνλ ηχπν ηεο πάισζεο ηα πηζηνπνηεκέλα θνπθψκαηα θέξνπλ ηνπο 

ελδεηθηηθνχο ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο. (Πρ. αινπκίλην κε ζεξκνδηαθνπή    

(Uw =3,22kWh/m2)  θαη αινπκίλην ρσξίο ζεξκνδηαθνπή (Uw =3,61kWh/m2) 

.Σέινο αλεμαξηήησο πιηθνχ ηέζζεξηο (4) θιηκαηηθέο δψλεο (Α,Β,Γ,Γ) ζε φιε ηε 
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ρψξα νξίδνπλ ηνλ θαηψηαην ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο Uw ησλ θνπθσκάησλ 

(W/m2Κ). 

 

Γ. Δηηθέηεο γηα πξνδηαγξαθέο πξντόλησλ αινπκηλίνπ 

Σα πξντφληα ησλ πξνκεζεπηψλ αινπκηλίνπ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ νξηζκέλεο 

πξνδηαγξαθέο γηα θάζε θάζε θαη λα θέξνπλ εηδηθφ ζήκα πνηφηεηαο γηα πιήξσζε 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ:   

QUALICOAT
109

 : Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζήκαηνο πνηφηεηαο ζηα 

επηζηξψκαηα ρξσκάησλ κε πνχδξεο, ιάθθεο θαη πγξέο βαθέο ζην αινπκίλην πνπ 

πξννξίδεηαη γηα αξρηηεθηνληθή ιχζε 

QUALANOD
110

 Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζήκαηνο πνηφηεηαο γηα αλνδίσζε 

αινπκηλίνπ κε βάζε ην ζεηηθφ νμχ 

QUALIDECO
111

 : Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζήκαηνο πνηφηεηαο γηα ηελ 

δηαθφζκεζε ηνπ βακκέλνπ αινπκηλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξρηηεθηνληθέο 

εθαξκνγέο 

       

Β. ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ ΑΔΙΦΟΡΙΑ & ΒΙΩΙΜΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

5.3 Πξνβιήκαηα πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα 
 

5.3.1 Γνκηθά ζηνηρεία αινπκηλίνπ – πεξηβαιινληηθά 

πιενλεθηήκαηα 
 
Δθηφο απφ ηα νθέιε ιφγσ ησλ κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ πνπ έρεη ην 

αινπκίλην παξνπζηάδεη θαη κεγάια πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα: 

 

1. Πξντφληα αινπκηλίνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο νηθνδνκέο, κπνξνχλ λα 

αλαθπθισζνχλ πιήξσο πνιιέο θνξέο, εμνηθνλνκψληαο ελέξγεηα θαη 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο.  

 

Δλεξγεηαθό ηζνδύγην. Αλ εμεηάζνπκε ηνλ πιήξε θχθιν δσήο, απφ ηελ παξαγσγή 

ηεο πξψηεο χιεο κέρξη ηελ αλαθχθισζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ θνκκαηηψλ, ηα 

πξντφληα αινπκηλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νηθνδνκηθή θαη γεληθά ζηελ 

θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ πιεπξάο 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν:  

http://www.aluminium.fr/industrie/associations/adal/les-labels/label-qualicoat 

 
110

 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: 

 http://www.aluminium.fr/industrie/associations/adal/les-labels/label-qualanod 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: 

 http://www.aluminium.fr/industrie/associations/adal/les-labels/label-qualideco 
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εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ. Μειέηεο πνπ έρνπλ 

γίλεη γηα δηάθνξα πξντφληα, απνδεηθλχνπλ φηη ηα ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά 

νθέιε απφ ηελ ρξήζε πξντφλησλ αινπκηλίνπ είλαη ζεκαληηθά
112

. 

2. Με ηελ επαλαιακβαλφκελε αλαθχθισζε ηνπ αινπκηλίνπ, δηαηεξνχληαη ηα 

αξρηθά πςειά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηνηρεία ελφο 

παξαζχξνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ 

θαηαζθεπή ελφο λένπ παξαζχξνπ ή βεβαίσο ηελ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

πξντφληνο αινπκηλίνπ
113

. 

   

 

     Δηθ. 68 Αλαθχθισζε 

   

     Πεγή: http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine" Απξίιηνο 2016, ζει. 49 

3. Σα ζχγρξνλα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζεξκνδηαθνπήο 

βνεζνχλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ζεξηλφ θιηκαηηζκφ 

εληζρχνληαο ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ νπηηθή 

άλεζε ησλ ρξεζηψλ. Σν 75% ησλ Διιεληθψλ θηηξίσλ είλαη θαηνηθίεο. Πξφζθαηε 

ζρεηηθά κειέηε θαηέδεημε φηη ν εγρψξηνο  νηθηζηηθφο ηνκέαο κπνξεί λα βειηηψζεη 

ηηο ηζνδχλακεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 56% κε αιιαγή ησλ απιψλ 

παιαηψλ θνπθσκάησλ κε ζχγρξνλα ζεξκνδηαθνπηφκελα θνπθψκαηα δηπιψλ 

παινπηλάθσλ. Μηα ζχγρξνλε κειέηε γηα ην ζχλνιν ηνπ Δπξσπατθνχ νηθηζηηθνχ 

ηνκέα απφ ηελ Βξεηαληθή εξεπλεηηθή εηαηξεία CALEB έδεημε φηη
114

 : 

 To 60% ησλ παξαζχξσλ έρνπλ κνλνχο παινπίλαθεο 

 Έλα δεθαεηέο πξφγξακκα αιιαγήο ηνπο ζα δεκηνπξγνχζε 110.000 λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε κε αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε πεξίπνπ 11 δηο επξψ απφ ηα 

ηακεία αλεξγίαο 

 Απηφ ην πξφγξακκα ζα δηέζσδε 1 δηζεθαηνκκχξην gigajoules ελέξγεηαο 

 Θα είρακε εηεζίσο κείσζε ηζνδπλάκσλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

κέρξη 94 κεγαηφλνπο 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν :   http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine" Απξίιηνο 2016, 

ζει. 49 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν :   http://www.alunet.gr "Aluminium Magazine" Απξίιηνο 2016, 

ζει. 49 
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4. Oη δηπινθέιπθεο εμσηεξηθέο επελδχζεηο θηηξίσλ κε θινηνχο αινπκηλίνπ 

(αεξηδφκελεο φςεηο) αμηνπνηνχλ δχν νπζηαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ αινπκηλίνπ, ηελ 

πςειή δηάρπηε αλαθιαζηηθφηεηα ηεο αθηηλνβνινχκελεο ζεξκηθήο ειηαθήο 

ελέξγεηαο θαη ηελ ρακειή ζεξκηθή εθπνκπή ηνπ εμσηεξηθνχ θινηνχ πξνο ην ζψκα 

ηνπ θηηξίνπ. Γειαδή κηα εμσηεξηθή επέλδπζε απφ αινπκίλην ζπκπεξηθέξεηαη 

ζηελ νπζία σο «θξχνο» θινηφο. Ο εμσηεξηθφο απηφο θινηφο ζπληίζεηαη ζηελ 

πξάμε απφ panels αινπκηλίνπ (ή sandwich panels) πνπ αλαξηψληαη πάλσ ζε 

κεηαιιηθή ππνθαηαζθεπή, θαηάιιεια ζηεξεσκέλε ζην θχξην ζψκα ηνπ θηηξίνπ. 

Ζ απνθπγή ζεξκνγεθπξψλ είλαη πξνθαλήο κειεηεηηθή αλάγθε. Ζ δηάρπηε (φρη 

θαηεπζπλφκελε ζην απέλαληη θηίξην) αλαθιαζηηθφηεηα ηεο εμσηεξηθήο φςεο 

(public side) απαγνξεχεη ηελ δηείζδπζε κεγάινπ κέξνπο ηεο ζεξκηθήο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, ιεηηνπξγψληαο ζηελ νπζία σο «ζεξκηθή αζπίδα» γηα ην θηίξην. Ζ 

ιεηηνπξγία απηή νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ρακειφ ζπληειεζηή δεπηεξνγελνχο 

ζεξκηθήο εθπνκπήο, εζσηεξηθά, πξνο ην ζψκα ηνπ θηηξίνπ. Γειαδή, παξφιν πνπ ν 

θινηφο ζεξκαίλεηαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, δελ εθπέκπεη ζεξκφηεηα πξνο ην 

ζψκα ηνπ θηηξίνπ θαη δελ ην δεζηαίλεη. Σνλ ρεηκψλα, ν θινηφο ιεηηνπξγεί σο 

δηαθφπηεο γηα ηνπο θξχνπο βφξεηνπο αλέκνπο. Με ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ θινηψλ 

αινπκηλίνπ είλαη αθφκε εθηθηή ε αλαδξνκηθή εμσηεξηθή κφλσζε παιαηψλ 

θηηξίσλ (ρσξίο λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπο) ελψ παξάιιεια δηεπθνιχλεηαη θαη 

ε ηερλνινγηθή ηνπο  αλαβάζκηζε κε πξνζζήθεο γξακκψλ θαη ζσιελψζεσλ 

εμσηεξηθά θαη κε ηηο ιηγφηεξεο θαηά ην δπλαηφλ δηαηξήζεηο ηνπ ζψκαηνο ηνπ 

θηηξίνπ. Έηζη, θάπνηα παιαηά κεγάια δηνηθεηηθά ή θηίξηα γξαθείσλ είλαη δπλαηφλ 

λα αλαλεσζνχλ ελεξγεηαθά θαη λα εθζπγρξνληζζνχλ, απνθεχγνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ θαηεδάθηζε θαη ηελ εμ΄ απηήο πφισζε ηνπ πεξηαζηηθνχ ηζηνχ κε 

δνκηθά απφβιεηα
115

. 

 

             Δηθ. 69 Δπελδχζεηο θηηξίσλ κε θινηνχο αινπκηλίνπ 

             Πεγή : πηηηθόπνπινο  Π. (2004) , «Ανακύκλωζη αλοςμινίος», Αζήλα, ζει. 6 

                                                 
115

 Μάληεο Κ. (2008) : T.E.E. 1
o  

Παλειιήλην πλέδξην Γνκηθψλ Τιηθψλ θαη ηνηρείσλ «Νέα 

πποϊόνηα και εξελίξειρ ζηη βιομησανία αλοςμινίος ζηην Ελλάδα. Σςμβολή ζηην αειθόπο 

δόμηζη», Αζήλα ζει. 6,7  



 Καινθχξε Καιιηφπε 

 120  

 

                       Δηθ. 70 Δπελδχζεηο θηηξίσλ κε θινηνχο αινπκηλίνπ 

                       Πεγή : http://www.technikal.gr/Why-Aluminum 

5.3.2 Πεξηβαιινληηθά  κεηνλεθηήκαηα παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο αινπκηλίνπ  

5.3.2. α  Πξνβιήκαηα πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληψλ αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ ησλ πεξηνρψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαη 

βαξχηαηεο επηπηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ έιθπζε πξντφλησλ θαχζεο 

πεηξειαίνπ θαη θπξίσο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2), ζθφλεο βσμίηε, ιεπηφθνθθεο 

ζθφλεο αινπκίλαο. ηελ Διιάδα θαη ζηελ «ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ» 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα επίζεο δεκηνπξγεί ε απφξξηςε ηεο θφθθηλεο ιάζπεο 

βσμίηε ζηε ζάιαζζα, ε έθιπζε αεξίσλ θζνξηνχρσλ πξντφλησλ (θπξίσο 

πδξνθζνξίνπ) θαηά ηελ ειεθηξφιπζε ηνπ αινπκηλίνπ θαη ε έθιπζε θαπζαεξίσλ 

ρπηεξίσλ θαη θακίλσλ.
116

  

1. Δμόξπμε βσμίηε. Ζ εμφξπμε ηνπ βσμίηε δεκηνπξγεί κεγάιε πιεγή ζην 

πεξηβάιινλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε επηθαλεηαθψλ θνηηαζκάησλ πνπ ε εμφξπμή 

ηνπ πξνυπνζέηεη πιήξε απνςίισζε ηεο πεξηνρήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε 

Σδακάηθα
117

 ε εμφξπμε βσμίηε (επηθαλεηαθά θνηηάζκαηα) ζεσξείηαη σο κηα απφ 
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 Greekscapes: "Σν βηνκεραληθό ηνπίν ηεο "Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο" / Pechiney". 
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 Neufville Ε: "ENVIRONMENT-JAMAICA: Bauxite Mining Blamed for Deforestation", 

InterPress Service, Apri 2001. 
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ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο απνδάζσζεο ηεο λήζνπ. Οη εηαηξείεο θαη νη βηνκεραλίεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ βσμίηε είλαη ππνρξεσκέλεο λα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ, κεηά ηελ εμάληιεζε 

ησλ ζρεηηθψλ θνηηαζκάησλ.  

2. Κόθθηλε ιάζπε
118

. Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ 

«ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», εγθαηέζηεζε  έλα  ζχζηεκα  

ππνζαιάζζηαο  έθρπζεο  κεηαιιεπηηθψλ απνβιήησλ γηα ηελ έθρπζε θφθθηλεο 

ιάζπεο (εξπζξάο ηιχνο) ζηνλ θφιπν ηεο Αληίθπξαο, πνπ  βξίζθεηαη  ζην  βφξεην  

πεξηζψξην  ηνπ  Κνξηλζηαθνχ  θφιπνπ.  Ζ ηζηνξία μεθίλεζε ην 1970 θαη ηψξα 

εθηηκάηαη πσο έρνπλ ελαπνηεζεί θαη εμαπισζεί πεξηζζφηεξνη απφ 20 εθαηνκκχξηα 

(20.000.000) ηφλνη θφθθηλεο ιάζπεο νη νπνίνη  θαιχπηνπλ  ζε  πνζνζηφ 12 % ηελ  

επηθάλεηα  ηνπ  ππζκέλα  ηνπ Κνξηλζηαθνχ Κφιπνπ. Ζ θφθθηλε ιάζπε (red mud) 

πξνθχπηεη σο ζηεξεφ απφβιεην θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο αινπκηλίνπ-

αινπκίλαο απφ βσμίηε  κε  ηε  κέζνδν Bayer.  ηελ  Διιάδα  παξάγνληαη 

επηαθφζηεο ρηιηάδεο (750.000) ηφλνη  έλπδξεο αινπκίλαο, εθ ησλ νπνίσλ ην 90% 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή αινπκηλίνπ. Ζ αινπκίλα είλαη νμείδην ηνπ 

αινπκηλίνπ θαη κπνξεί λα είλαη έλπδξε ή άλπδξε, αλάινγα κε ην βαζκφ 

επεμεξγαζίαο ηεο. Σν αινπκίλην είλαη ην πξσηφρπην πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

ειεθηξφιπζε ηεο άλπδξεο αινπκίλαο. 

  Γηα θάζε ηφλν (1 tn) αινπκίλαο παξάγεηαη έλαο (1tn) έσο δχν ηφλνη (2tn) 

θφθθηλεο ιάζπεο αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ βσμίηε ζε Αl2O3  θαη Fe2O3. 

Ζ θφθθηλε ιάζπε είλαη ιεπηφθνθθν πιηθφ αξγηινχρνπ πεινχ θαη πεξηέρεη ρξήζηκα 

ζηνηρεία (ζίδεξν, ππνιείκκαηα αξγηιίνπ, ηηηάλην), σζηφζν δελ ππάξρεη θάπνηνο 

νηθνλνκηθφο ηξφπνο παξαιαβήο ηνπο. Καηά θαλφλα, ε θφθθηλε ιάζπε θπιάζζεηαη 

ζε κεγάιεο αλνηθηέο δεμακελέο - ηερλεηέο ιίκλεο θαηαθάζηζεο (red mud 

settiling ponds), ζηηο νπνίεο ηα αλαρψκαηα, θξάγκαηα θ.ιπ. ζα πξέπεη λα 

ππφθεηληαη ζε ηαθηηθνχο ειέγρνπο γηα πηζαλέο δηαξξνέο.  

 Βαζηθφ κέιεκα απνηειεί ε θαηά ην δπλαηφλ εμνπδεηέξσζε ηεο κεγάιεο 

αιθαιηθφηεηαο ηεο θφθθηλεο ιάζπεο. Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη ηξφπνη, φπσο 

εμνπδεηέξσζε κε ηζρπξά νμέα ή κε CO2 πξνεξρφκελν απφ δηάθνξεο θαχζεηο ζηα 

εξγνζηάζηα αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ, αιιά θαη απφ ην CO2 ηεο αηκφζθαηξαο, 

έζησ θαη κε αξγφ ξπζκφ.  

 ηηο ηερλεηέο ιίκλεο θαηαθάζηζεο αθήλεηαη ε θφθθηλε ιάζπε λα μεξαλζεί 

θαηά ην δπλαηφλ θαη ε εμνπδεηεξσκέλε, σο πξνο ηελ αιθαιηθφηεηά ηεο, μεξή 

ιάζπε κπνξεί λα ζπιιερζεί απφ ηηο πεξηθέξεηεο ησλ δεμακελψλ θαη λα κεηαθεξζεί 

ζε άιινπο ρψξνπο κφληκεο απφζεζεο. 

 Δθηηκάηαη φηη εηεζίσο παξάγνληαη πεξί ηα 200 εθαηνκκχξηα ηφλνη 

θφθθηλεο ιάζπεο, ε δηαρείξηζε θαη ε ζπζζψξεπζε ηεο νπνίαο απνηειεί έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα ησλ εξγνζηαζίσλ αινπκίλαο 

θαη αινπκηλίνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. 
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Δηθ.71  Σππηθή ηερλεηή ιίκλε θαηαθάζηζεο ηεο θφθθηλεο ιάζπεο 

 Πεγή :  http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm. 

 

 

 

 

 
 

Πίλαθαο  29 .Κχξηα ζπζηαηηθά θφθθηλεο ιάζπεο θαη ηππηθέο πεξηνρέο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο   

                      (%     ζε μεξά δείγκαηα)  

 

Πεγή : http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm 

  

 ηηο 4 Οθησβξίνπ 2010 ζπλέβε έλα βηνκεραληθφ αηχρεκα  ζε εξγνζηάζην 

ηεο αινπκίλαο ζηελ πφιε Ajka ηεο βνξεηνδπηηθήο Οπγγαξίαο φπνπ κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε θξάγκαηνο χςνπο 6 m ηερληηήο ιίκλεο θαηαθάζηζεο δεκηνπξγήζεθε 

ηαρχηαηε δηαξξνή πεξίπνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ θπβηθψλ κέηξσλ θφθθηλεο ιάζπεο 

πνπ απηφ ζπγθξαηνχζε. 

 'Δλαο ρείκαξξνο θφθθηλεο θαπζηηθήο ιάζπεο χςνπο 1-2 κέηξσλ απιψζεθε 

ζε κηα πεξηνρή ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 40 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ (βι. ράξηε). 

Ζ θφθθηλε ιάζπε πιεκκχξεζε ηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο Kolontar θαη Devecser, 

πξνθαιψληαο ηνλ ζάλαην 10 θαη ηνλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ 150 αλζξψπσλ θπξίσο 

απφ ρεκηθά εγθαχκαηα. 

http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm
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Υάξηεο 1.  Δπέθηαζε θφθθηλεο ιάζπεο  

Πεγή: «http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm»  

    

 

Δηθ.72 Αεξνθσηνγξαθίεο ζεκείνπ  θαηάξξεπζεο ηνπ θξάγκαηνο θαη θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ 

            ηελ θαηάζηαζε ζηηο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο, πνπ πιεκκχξηζαλ απφ ηελ θφθθηλε ιάζπε ηνπ 

            εξγνζηαζίνπ αινπκίλαο ηεο πφιεο Ajka. 

 

Πεγή : «http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_Al2O3.htm» 
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5.3.2.β Πξνβιήκαηα πγείαο από έθζεζε πεξηβαιινληηθή &  

επαγγεικαηηθή ζην κέηαιιν ηνπ αινπκηλίνπ 
119

 
 

 Καζ' φιε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο αινπκηλίνπ απφ ηελ εμφξπμε ηνπ 

βσμίηε κέρξη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε αινπκίλα θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο ηειεπηαίαο 

ζε αινπκίλην παξάγεηαη πιεζψξα ζσκαηηδίσλ, αεξίσλ θαη αηκψλ βιαπηηθψλ ζηελ 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Γηάθνξεο ηνμηθέο επηδξάζεηο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αλζξώπνπ είλαη: 

1. Βξνγρηθφ άζζκα: Απνδίδεηαη ζηηο αλαζπκηάζεηο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ 

ειεθηξφιπζε θαη θπξίσο ζην θζφξην θαη ηα παξάγσγα ηνπ. 

2. Υξφληα απνθξαθηηθή βξνγρίηηδα:Βξέζεθε φηη νη δηαηαξαρέο ηεο αλαπλεπζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ έθζεζε ζην θζφξην. 

3. Πλεπκνληθή ίλσζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εηζπλνή αηκψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

επεμεξγαζίαο ηνπ βσμίηε γηα παξαγσγή αινπκίλαο (Νφζνο ηνπ Shaver
120

) θαη  

απφ ηελ έθζεζε ζε ζθφλε κεηαιιηθνχ αινπκηλίνπ, φηαλ ε θνληνξηνβξίυεηα είλαη 

έληνλε. 

4. Καξδηαθέο βιάβεο: Πξνθαιεί ζηεθαληαία λφζν.  

5. Νεπξνςπρηθέο δηαηαξαρέο: Υαξαθηεξίδεηαη απφ άλνηα, δηαηαξαρέο ιφγνπ θαη 

κλήκεο θαη κπνθινληθνχο ζπαζκνχο. 

6. Νφζνο ηνπ Alzheimer: Τπάξρνπλ παξαηεξήζεηο πνπ ππαηλίζζνληαη ηελ αχμεζε 

ηεο ζπρλφηεηαο ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer κε ηελ πξφζιεςε ηνπ αινπκηλίνπ, 

θπξίσο κέζσ ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζηνλ εγθέθαιν 

7. Δπίζεο ε απμεκέλε έθζεζε ηνπ αλζξψπνπ
121

 ζην αινπκίλην κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο, κεηψλνληαο ελδερνκέλσο 

ζεκαληηθά ηελ αλδξηθή γνληκφηεηα.  

5.4 Δξεπλεηηθή αμηνπνίεζε απνβιήησλ  

 Γηεξεπλάηαη ψζηε ηα θαηάινηπα επεμεξγαζίαο ηνπ βσμίηε λα κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ: α) αλ πεγή ζηδήξνπ ζηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ β) αλ 

ζπκπιεξσκαηηθή πξψηε χιε ζηελ θεξακνηνπβινπνηία γ) αλ κέζν εκπινπηηζκνχ 

θαη βειηίσζεο ππνβαζκηζκέλσλ εδαθψλ δ) αλ θάιπκκα ζηνπο ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ (ΥΤΣΑ) ε) αλ εδαθηθφ θάιπκκα γηα 

θαιιηέξγεηα θπηψλ ζη) αλ πιηθφ πιήξσζεο θαη απνθαηάζηαζεο παιαηψλ 

κεηαιιείσλ.  

 Σέινο πηζηεχεηαη φηη έσο ην 2025 ζα αλαθπθιψλεηαη πεξίπνπ ην 25% ηεο 

παξαγφκελεο θφθθηλεο ιάζπεο. 

ææææ 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν:  

http://www.epneumon.gr/assets/files/books/sexletidis/KEF.%2028%20%28243-254%29.pdf 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν :  http://www.ethorax.gr/assets/files/books/patakas/16.pdf 
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 Παπιφπνπινο  Πέηξνο (22 Οθη.2014) : «Reproductive Toxicology» 
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Κεθάιαην 6
ν 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ –ΠΡΟΣΑΔΙ
 

 
 

           Δηθ. 73  Ο θύθινο δσήο ηνπ αινπκηλίνπ 

                    Πεγή : www.kathekoutimetrai .gr 

6.1 πκπεξάζκαηα 

 Μεηά ηελ έθζεζε ηνπ πιηθνύ ηνπ αινπκηλίνπ ζηα πξνεγνύκελα Κεθάιαηα, ζε 

απηό ην Κεθάιαην επηζπλάπηεηαη έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν ζπληάρζεθε γηα ηελ 

παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαη αληηθεηκεληθόηεξε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο πξσηνβνπιίαο, γηα ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ πιηθνύ από ηνπο 

θαηαλαισηέο, θπξίσο κεραληθνύο. 

 Σν εξσηεκαηνιόγην δηαλεκήζεθε πξνο ζπιινγή απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

πξνηηκήζεηο θαηαλαισηώλ (αξρηηεθηόλσλ, πνιηηηθώλ κεραληθώλ, κεραλνιόγσλ, 

ειεθηξνιόγσλ), ρσξίο όκσο λα δηαλεκεζεί ζε αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ 

βηνηερλία θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ γηα λα κελ ζπιιερζνύλ πιαζκαηηθά 

απνηειέζκαηα.  

 Bέβαηα, ε ζύληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαηππώζεθε  ζε ώξηκεο ζπλζήθεο, 

δειαδή αθνύ είρε πξνεγεζεί νιόθιεξν ην αξρηθό ζώκα ηεο έξεπλάο καο. Ο ζρεηηθόο 

πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο αλέθπςε κε ηελ πξόζεζε 

επαιεζεύζεσο ή δηαςεύζεσο ησλ παξαδνρώλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

ιόγσλ δηαξθνύο επηηπρίαο ηνπ κεηάιινπ ηνπ αινπκηλίνπ, ζηνλ πεξηβαιινληηθό 

ζρεδηαζκό ηερληθώλ έξγσλ θαη θπξίσο θηηξίσλ, νη νπνίνη ηειηθά πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

εμέιημή ηνπ ζηηο εθαξκνγέο ηνπ. Οη παξαδνρέο είλαη ππνζέζεηο εξγαζίαο ηεο έξεπλαο. 

http://www.kathekoutimetrai/
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ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηελ ππνρώξεζε ηεο νηθνδνκηθήο θαη ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ιόγσ θξίζεο αιιά θαη ηελ επξεία εθαξκνγή ηνπ 

αινπκηλίνπ ζε ζπκβαηηθέο θαηαζθεπέο κε πξννπηηθέο ελίζρπζήο ηνπ σο πξντόληνο 

αεηθόξνπ αλάπηπμεο γηα νηθνινγηθή δόκεζε, ήηαλ αλαγθαία ε εξεπλεηηθή 

πξσηνβνπιία πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ε δηακόξθσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηνλ 

ειιεληθό ηερληθό ρώξν.    

 Από έλα ζύλνιν 180 (εθαηόλ νγδόληα) εξσηεζέλησλ θαηαλαισηώλ κε 

ζπγθεθξηκέλα  εξσηήκαηα, εξκελεύηεθε κία πξαγκαηηθόηεηα ε νπνία είλαη ζθόπηκν 

λα αλαθεξζεί όηη ζεκεηώζεθε ζρεδόλ ηαπηόρξνλα κε εξσηεζέληεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε πεξηνρέο ηνπ λνκνύ Αηηηθήο. Δάλ ην ίδην εξσηεκαηνιόγην είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα όπνπ είλαη άιιε ε θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηηζκνύ αιιά θαη νη επηηξεπόκελεο ζπλζήθεο 

ρξήζεο ησλ πιηθώλ ζηε δόκεζε (πρ. ζε παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο όπνπ επηβάιιεηαη 

ρξήζε μύινπ), ηόηε ζα κηινύζακε θαη κε άιιεο αλαθνξέο ζηελ έξεπλά καο ηηο νπνίεο 

ζα ελζσκαηώλακε ζηα ζπκπεξάζκαηά καο. 

 Σν εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν ππνζηεξίρζεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα 

πεξηιακβάλεη 24 (εηθνζηηέζζεξηο) ζπλνπηηθέο εξσηήζεηο κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επεμεξγαζία ηεο έξεπλαο γύξσ από ην αινπκίλην, γηα ηνπ νπνίνπ ηα ζπκπεξάζκαηα 

νκηινύκε αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνύλ. ηελ έξεπλα γίλεηαη 

αληηιεπηό όηη δελ απάληεζαλ όινη νη θαηαλαισηέο ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ή ζε όια ηα 

ππνεξσηήκαηα είηε γηαηί δελ ήζειαλ είηε γηαηί δελ γλώξηδαλ. 

ΔΡΩΣΗΗ 1
ε
: Πνην είλαη ην εύξνο ησλ ρξήζεσλ ηνπ πιηθνύ ηνπ αινπκηλίνπ ζηνλ 

πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό ηερληθώλ έξγσλ; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 11)  

 ηελ παξνύζα εξώηεζε απαληήζεθαλ ηα ππνεξσηήκαηα 1 θαη 10 από ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο εξσηεζέληεο θαη βξέζεθε ζπκπεξαζκαηηθά όηη νη θαηαλαισηέο 

δηαρεηξίδνληαη ην πιηθό ηνπ αινπκηλίνπ ζε όιεο ηηο θαηαζθεπέο ζε πνζνζηό 55% 

(πελήληα πέληε επί ηνηο %) ελώ ην ίδην επίζεο κεγάιν πνζνζηό 55% ρξεζηκνπνηεί 

θπξίσο ην πιηθό ζε πνξηνπαξάζπξα. Έλα πνζνζηό 40% (ζαξάληα επί ηνηο %) ησλ 

θαηαλαισηώλ ην ρξεζηκνπνηεί ζε πάλειο θαη δηαρσξηζηηθά (ππνεξώηεκα 4) δηόηη ην 

πιηθό από κόλν ηνπ πξνηξέπεη ζε εύθνιεο ελαιιαζζόκελεο ιύζεηο θαη έλα πνζνζηό 

30% (ηξηάληα επί ηνηο %) θαηαλαισηώλ ην ρξεζηκνπνηεί γηα πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ 

(ππνεξώηεκα 2) γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηελ επθνιία ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ. ε ίζα 

πνζνζηά 20% (είθνζη επί ηνηο %) ην ρξεζηκνπνηνύλ νη θαηαλαισηέο γηα ζθάιεο θαη 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (ππνεξσηήκαηα 6 θαη 7) ελώ έλα πνζνζηό 25% (είθνζη πέληε 

επί ηνηο %) ησλ θαηαλαισηώλ πξαγκαηνπνηεί ρξήζεηο ηνπ πιηθνύ ζε ζεξκνθήπηα θαη 

αίζξηα αιιά θαη θάγθεια (ππνεξσηήκαηα 8 θαη 9). Ζ ρξήζε ηνπ πιηθνύ ζε 

ππεξθαηαζθεπέο (ππνεξώηεκα 5) έδσζε έλα κηθξό πνζνζηό 15% (δέθα πέληε επί ηνηο 

%) είηε ιόγσ θξίζεο ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα είηε ιόγσ κεησκέλνπ 

ζρεδηαζκνύ θαηαζθεπώλ πςειώλ πξνζδνθηώλ. Αμηνπξόζεθην είλαη ην πνζνζηό 5% 

(πέληε επί ηνηο %) πνπ βξέζεθε  γηα θαηαζθεπέο ζηεγώλ (ππνεξώηεκα 5) ην νπνίν 

θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ άπνςή καο ζε εμππεξέηεζε πξνζσξηλώλ αλαγθώλ θαη όρη 

ζηε ινγηθή αληηκεηώπηζεο πνηόηεηαο θαη κνληέξλνπ ζρεδηαζκνύ ηεο θαηαζθεπήο. 

ΔΡΩΣΗΗ 2
ε
: Πνηα είλαη κέρξη ζήκεξα ε γεληθή ζαο γλώκε γηα ηα πξντόληα 

αινπκηλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ηερληθά έξγα θαη ζηα θηίξηα; (βι. ζρεηηθό 

δηάγξακκα 12)   
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 ε απηή ηελ εξώηεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη νη πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο 

θαηαλαισηώλ ζην ππνεξώηεκα 1 ζε πνζνζηό 60% ( εμήληα επί ηνηο %) έρνπλ πνιύ 

ζεηηθή γλώκε θαη θάπνηνη άιινη κε ακειεηέν πνζνζηό 2,22% (δύν θαη είθνζη δύν επί 

ηνηο %) έρνπλ ζεηηθή ε νπδέηεξε γλώκε. Σέινο δελ δόζεθε θακία αξλεηηθή απάληεζε 

(ππνεξσηήκαηα 4 θαη 5).  

ΔΡΩΣΗΗ 3
ε
: Πσο αμηνινγείηε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αινπκηλίνπ 

ζηνλ ηνκέα ηεο δόκεζεο ζε ζρέζε κε άιια αληαγσληζηηθά πξντόληα όπσο μύιν 

θαη PVC; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 13)   

 ηελ εξώηεζε απηή επηιέγεηαη βαζκνινγία γηα θάζε παξάγνληα βαζκνύ 1 γηα 

πνιύ ζεηηθή αμηνιόγεζε, βαζκνύ 2 γηα ζεηηθή αμηνιόγεζε, βαζκνύ 3 γηα νπδέηεξε 

αμηνιόγεζε, βαζκνύ 4 γηα αξλεηηθή αμηνιόγεζε θαη βαζκνύ 5 γηα πνιύ αξλεηηθή. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αινπκηλίνπ γηα ηα νπνία θαινύληαη λα απαληήζνπλ νη 

θαηαλαισηέο αθνξνύλ ηελ ηηκή (1), ηε ζεξκνκόλσζε (2), ηελ αληνρή ζην ρξόλν (3) , 

ηελ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο (4), ηελ αηζζεηηθή (5), ηελ αζθάιεηα (6), ηελ 

ζπληήξεζε (7), ην άθαπζην πιηθό (8), ηελ ηερλνινγία (9), ηελ αλαθύθισζε (10), ηελ 

ζρέζε κε άιια αληαγσληζηηθά πιηθά όπσο ην μύιν ή ην PVC (11). Δδώ γηα ηνλ 

παξάγνληα βαζκνύ 1 αμηνινγείηαη ζην πςειό πνζνζηό ησλ 70% (εβδνκήληα επί ηνηο 

%) ην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο (ραξ.7), ζε πνζνζηό 50% (πελήληα επί ηνηο %) ε αληνρή 

ζην ρξόλν (ραξ.3) θαη ε ηερλνινγία (ραξ.9). Γηα ηνλ παξάγνληα βαζκνύ 2 ζην ίδηα 

εξώηεζε αμηνινγείηαη ζε πνζνζηό ησλ 45% (ζαξάληα πέληε επί ηνηο %) ε αηζζεηηθή 

(ραξ.5) θαη ζε πνζνζηό 35% (ηξηάληα πέληε επί ηνηο %) ε αζθάιεηα (ραξ. 6), ε 

ηερλνινγία (ραξ.9), θαη ε ζρέζε κε άιια αληαγσληζηηθά πιηθά όπσο ην μύιν ή ην 

PVC (ραξ.11). Γηα ηνλ παξάγνληα βαζκνύ 3 ζηελ ίδηα εξώηεζε αμηνινγείηαη ζε 

πνζνζηό 25% (εηθνζηπέληε επί ηνηο %) ε ηηκή (ραξ.1), ε ζπληήξεζε (ραξ. 7) θαη ην 

άθαπζην πιηθό (ραξ.8). ηνλ παξάγνληα βαζκνύ 4 αμηνινγείηαη ε πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο (ραξ. 4) ζε πνζνζηό 20% (είθνζη επί ηνηο %) ελώ γηα ηνλ παξάγνληα 

βαζκνύ 5 νη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο δελ απάληεζαλ.     

ΔΡΩΣΗΗ 4
ε
: Πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ ζα ζαο νδεγνύζε ζηελ αγνξά 

θαηλνύξγησλ θνπθσκάησλ κέζα ζηελ επόκελε 3εηία; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 14) 

 ηελ εξώηεζε απηή εκθαλίδνληαη νη ιόγνη πνπ ζα νδεγνύζαλ ηνπο 

θαηαλαισηέο λα πξνηείλνπλ ηελ αιιαγή θνπθσκάησλ θπξίσο ζε παιηέο θαηνηθίεο, 

ζρνιεία, γξαθεία, επηρεηξήζεηο θ.ιπ. κέζα ζηελ επόκελε 3εηία. Δπηιέρζεθαλ 6 (έμη) 

ππνεξσηήκαηα όπνπ ζην ππνεξώηεκα 3 έλα πνζνζηό 97,20 % (ελελήληα επηά θαη 

είθνζη επί ηνηο %) αλέθεξε ηελ θζνξά ή θαηαζηξνθή ππαξρόλησλ θνπθσκάησλ θαη 

ζην ππνεξώηεκα 4 έλα πνζνζηό 40% (ζαξάληα επί ηεο %) ηελ ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε θηηξίσλ. Δπίζεο ζην ππνεξώηεκα 2 γηα ηελ αλαθαίληζε θαηνηθίαο 

επηιέρζεθε ζε πνζνζηό 35% (ηξηάληα πέληε επί  ηνηο %) ην αινπκίλην, ελώ ίζα 

πνζνζηά 15% (δεθαπέληε επί ηνηο %) ησλ εξσηεζέλησλ θαηαλαισηώλ έδσζαλ 

απάληεζε γηα ηα ππνεξσηήκαηα 1 θαη 6 ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα ζρνιηαζηνύλ ζε 

ηθαλή έθηαζε. 

ΔΡΩΣΗΗ 5
ε
: Αμηνινγείζηε ζην ζρεδηαζκό κηαο θαηαζθεπήο πνηνπο από ηνπο 

παξαθάησ παξάγνληεο ζεσξείηε ζεκαληηθνύο όηαλ πξόθεηηαη λα πξνβείηε ζηελ 

αγνξά θάπνηνπ νηθνδνκηθνύ πιηθνύ από αινπκίλην; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 15)  
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 ηελ εξώηεζε απηή επηιέγεηαη βαζκνινγία γηα θάζε παξάγνληα όπσο, βαζκνύ 

1 γηα πνιύ ζεκαληηθόο, βαζκνύ 2 γηα ζεκαληηθόο, βαζκνύ 3 γηα κέηξηα ζεκαληηθόο, 

βαζκνύ 4 γηα ιίγν ζεκαληηθόο θαη βαζκνύ 5 γηα αζήκαληνο. Οη παξάγνληεο 

αμηνιόγεζεο ζην ζρεδηαζκό κηαο θαηαζθεπήο γηα ηελ αγνξά νηθνδνκηθνύ πιηθνύ από 

αινπκίλην ηνπο νπνίνπο θαινύληαη λα επηιέμνπλ νη θαηαλαισηέο αθνξνύλ ηελ 

πξνζηηή ηηκή (1), ηελ πνιύ θαιή πνηόηεηα θαηαζθεπήο (2), ηελ άξηζηε ζρέζε 

πνηόηεηαο / ηηκήο (3), ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε (4), ηελ πςειή ζεξκνκόλσζε (5), ηελ 

πςειή ερνκόλσζε (6), ηελ κεγαιύηεξε αληνρή ζην ρξόλν (7), ηελ ειάρηζηε 

ζπληήξεζε (8), ηελ πςειή αηζζεηηθή (9), ηελ θηιηθόηεηα πξντόληνο σο πξνο ην 

πεξηβάιινλ (10), ηελ κεγάιε αζθάιεηα (11), ηελ πνηθηιία ρξσκαηηζκώλ (12), ηελ 

πγηεηλή πνηόηεηα δηαβίσζεο (13), ηελ παξνρή εγγπήζεσλ κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

(14), ηελ κεγάιε εμππεξέηεζε θαη κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο (15), ηελ επσλπκία 

ηεο επηρείξεζεο (16), ηελ εκπηζηνζύλε, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πσιεηή (17), ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο 

(18) θαη άιινπο ηπρόλ ιόγνπο (19). 

 Δδώ από ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ θαηαλαισηώλ γηα ηνλ παξάγνληα 

βαζκνύ 1 αμηνινγείηαη ζην πςειό πνζνζηό ησλ 75% (εβδνκήληα πέληε επί ηνηο %) ην 

ζέκα ηεο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο (παξαγ.4), ζε πνζνζηό 70% (εβδνκήληα επί ηνηο %) ε 

κεγαιύηεξε αληνρή ζην ρξόλν (παξαγ.7), ζε πνζνζηό 65% (εμήληα πέληε επί ηνηο % ) 

ε ειάρηζηε ζπληήξεζε (παξαγ. 8), ζε πνζνζηό 60% (εμήληα επί ηνηο % ) ε πνιύ θαιή 

πνηόηεηα θαηαζθεπήο (παξαγ. 2), ζε πνζνζηό 55% (πελήληα πέληε  επί ηνηο %), ε 

πνηθηιία ρξσκαηηζκώλ (παξαγ. 12), ζε πνζνζηό 45% (ζαξάληα πέληε  επί ηνηο %) ε 

άξηζηε ζρέζε πνηόηεηαο / ηηκήο (παξαγ. 3),ζε πνζνζηό 40,56%% (ζαξάληα θαη 

πελήληα έμη επί ηνηο %) ε πγηεηλή πνηόηεηα δηαβίσζεο (παξαγ.13), ζε πνζνζηό 40% 

(ζαξάληα επί ηνηο %) ε πςειή ζεξκνκόλσζε (παξαγ. 5) θαη ε κεγάιε εμππεξέηεζε 

κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο (παξαγ.15) θαη δελ αμηνινγνύληαη θαζόινπ νη ζρέζεηο 

πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο. Όια ηα ππόινηπα πνζνζηά 

θάησ από ην 40% (ζαξάληα επί ηνηο %)  δελ ζρνιηάδνληαη παξά κόλνλ όηη αλ θαη είλαη 

κηθξά πάιη αλήθνπλ ζηνλ πνιύ ζεκαληηθό βαζκό 1.  

 ηε ζπλέρεηα από ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ θαηαλαισηώλ γηα ηνλ 

παξάγνληα βαζκνύ 2 αμηνινγνύληαη ζην πςειό πνζνζηό ησλ 60% (εμήληα επί ηνηο 

%) ε κεγάιε αζθάιεηα (παξαγ.11) θαη ε πνηθηιία ρξσκαηηζκώλ (παξαγ.12), ζε 

πνζνζηό 50% (πελήληα  επί ηνηο %) ε πξνζηηή ηηκή (παξαγ.1), ε πςειή αηζζεηηθή 

(παξαγ.9), θαη ε θηιηθόηεηα πξντόληνο σο πξνο ην πεξηβάιινλ (παξαγ.10), ζε 

πνζνζηό 45% (ζαξάληα πέληε  επί ηνηο %) ε πςειή ζεξκνκόλσζε (παξαγ.5), ε 

πςειή ερνκόλσζε (παξαγ.6) θαη ζε πνζνζηό 40% (ζαξάληα επί ηνηο %) ε άξηζηε 

ζρέζε πνηόηεηαο /ηηκήο (παξαγ.3) θαη ε πγηεηλή πνηόηεηα δηαβίσζεο(παξαγ.13). Όια 

ηα ππόινηπα πνζνζηά θάησ από ην 40% (ζαξάληα επί ηνηο %) δελ ζρνιηάδνληαη παξά 

κόλνλ όηη αλ θαη είλαη κηθξά πάιη αλήθνπλ ζηνλ ζεκαληηθό βαζκό 2.  

 Σέινο από ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ θαηαλαισηώλ γηα ηνλ παξάγνληα 

βαζκνύ 3 αμηνινγνύληαη ζην πνζνζηό ησλ 30% (ηξηάληα επί ηνηο %) ε πνηθηιία 

ρξσκαηηζκώλ (παξαγ.12) θαη  ζε πνζνζηό 20% (είθνζη επί ηνηο %) ε παξνρή 

εγγπήζεσλ κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο (παξαγ.14) θαη ε κεγάιε εμππεξέηεζε θαη 

κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο (παξαγ.15). Όια ηα ππόινηπα πνζνζηά θάησ από ην 

20% (είθνζη επί ηνηο %) δελ ζρνιηάδνληαη παξά κόλνλ όηη αλ θαη είλαη κηθξά πάιη 

αλήθνπλ ζηνλ κέηξηα ζεκαληηθό βαζκό 3.  



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

 129 

 Οη ππόινηπνη βαζκνί ζεσξνύληαη αζήκαληνη γηα ηελ εξγαζία θαη δελ 

ζρνιηάδνληαη. 

ΔΡΩΣΗΗ 6
ε
: ε ηη πνζνζηό % νη παξαθάησ παξάγνληεο απνηεινύλ πεγή 

πιεξνθόξεζεο ζαο γηα ηελ ύπαξμε κηαο επηρείξεζεο κε επηιεγκέλα νηθνδνκηθά 

πξντόληα αινπκηλίνπ; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 16)  

 Οη θαηαλαισηέο απάληεζαλ ζε έμη (6) ππνεξσηήκαηα, ζε πνζνζηό επί ηνηο % 

πνπ είλαη θαη νη παξάγνληεο πνπ απνηεινύλ πεγέο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ύπαξμε κηαο 

επηρείξεζεο κε επηιεγκέλα νηθνδνκηθά πξντόληα αινπκηλίνπ. Βξέζεθε  όηη πνζνζηό 

33,18% (ηξηάληα ηξία θαη δέθα νθηώ επί ηνηο %) παίξλεη πιεξνθνξίεο από ην 

δηαδίθηπν (Internet), πνζνζηό 28,92 %  (είθνζη νθηώ θαη ελελήληα δύν επί ηνηο %) 

παίξλεη πιεξνθνξίεο από ηε δηαθήκηζε κέζσ ΜΜΔ, πνζνζηό 18,71%  (δεθανθηώ θαη 

εβδνκήληα έλα  επί ηνηο %) από ζπγγελείο, πνζνζηό 13,23%  (δεθαηξία θαη είθνζη 

ηξία επί ηνηο %) από εθζέζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηέινο πνζνζηό 5,95% ( πέληε θαη 

ελελήληα πέληε επί ηνηο %) ηπραία. 

ΔΡΩΣΗΗ 7
ε
: Πνηα είλαη ε βαζηθόηεξε πεγή πιεξνθόξεζεο πνπ εκπηζηεύεζηε 

πεξηζζόηεξν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έξεπλαο αγνξάο; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 17)  

 Γηα ηηο αλάγθεο κηαο ζπγθξνηεκέλεο έξεπλαο αγνξάο νη θαηαλαισηέο 

απάληεζαλ ζε πέληε ππνεξσηήκαηα όπνπ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό πήξε ε θνηλή 

γλώκε δει. πνζνζηό 35% (ηξηάληα πέληε επί ηνηο %), ηα άξζξα πήξαλ πνζνζηό 30% 

(ηξηάληα επί ηνηο %), ν πσιεηήο/ θαηαζθεπαζηήο 20% (είθνζη επί ηνηο %) θαη ε 

δηαθήκηζε 5% (πέληε επί ηνηο %).Έηζη ινηπόλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζηε δηάξθεηα 

κηαο έξεπλαο γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε θνηλή γλώκε ζπκβάιιεη πεξηζζόηεξν. 

ΔΡΩΣΗΗ 8
ε
: ε πνην βαζκό πηζηεύεηε πσο ζαο επεξεάδεη ε δηαθήκηζε ζηε 

ιήςε απόθαζεο γηα ηελ αγνξά ή όρη ελόο πξντόληνο ζηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ 

θηηξίνπ; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 18)  

 ηελ εκθάληζε κηαο δηαθήκηζεο ν θόζκνο ησλ θαηαλαισηώλ θαιείηαη λα 

απαληήζεη γηα ηελ επηξξνή ηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αγνξά ε όρη ελόο 

πξντόληνο ζηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ. ηελ εξώηεζε απηή πνπ απνηειείηαη 

από 5 (πέληε) ππνεξσηήκαηα 45% (ζαξάληα πέληε επί ηνηο %) ησλ θαηαλαισηώλ 

απάληεζε κέηξηα, 15% (δεθαπέληε επί ηνηο %) απάληεζε πνιύ  θαη άιιν ηόζν  ιίγν, 

10% (δέθα επί ηνηο %)  απάληεζε θαζόινπ θαη 5% (πέληε επί ηνηο %) πάξα πνιύ.  

ΔΡΩΣΗΗ 9
ε
: Πνηό από ηα παξαθάησ πιηθά έρεηε ζπλαληήζεη πεξηζζόηεξν ζηηο 

δηαθεκίζεηο πξντόλησλ; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 19)  

 ηελ παξνύζα εξώηεζε είλαη ραξαθηεξηζηηθό ην κεγάιν πνζνζηό ζην 2
ν
 

ππνεξώηεκα πνπ αθνξά ην αινπκίλην θαη πνπ νη θαηαλαισηέο ζε πνζνζηό 80% 

(νγδόληα επί ηνηο %) έρνπλ ζπλαληήζεη πεξηζζόηεξν ζηηο δηαθεκίζεηο πξντόλησλ. Σν 

ζπλζεηηθό πιηθό PVC ην έρνπλ ζπλαληήζεη  ζε πνζνζηό 10% (δέθα επί ηνηο %) θαη ην 

μύιν ην έρνπλ ζπλαληήζεη  ζε πνζνζηό 5% (πέληε επί ηνηο %). 
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 ΔΡΩΣΗΗ 10
ε
: εκεηώζηε ην βαζηθόηεξν παξάγνληα πνπ ζα κπνξνύζε λα ζαο 

θάλεη λα επηιέμεηε ην αινπκίλην σο πιηθό γηα ην ζρεδηαζκό κηαο θαηαζθεπήο; (βι. 

ζρεηηθό δηάγξακκα 20)   

 ηελ παξνύζα εξώηεζε απαληήζεθαλ θαη ηα επηά ππνεξσηήκαηα κε 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ζην ππνεξώηεκα 3 πνπ θηάλεη ην 75% (εβδνκήληα πέληε επί 

ηνηο %) ησλ θαηαλαισηώλ λα δειώλεη σο βαζηθόηεξν παξάγνληα ηελ αληνρή ζηε 

δηάβξσζε θαη ηε βέιηηζηε απόδνζή ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. ην 

ππνεξώηεκα 2 δειώζεθε έλαο άιινο παξάγνληαο, ην ρακειό βάξνο ηνπ ζε πνζνζηό 

45% (ζαξάληα πέληε επί ηνηο %) ησλ θαηαλαισηώλ, ελώ ζην ππνεξώηεκα 1 

δειώζεθε ν παξάγνληαο ηεο αηζζεηηθήο ππεξνρήο ηνπ θαη νη εθαηνληάδεο επηινγέο 

επηθαλεηώλ ζε πνζνζηό 30% (ηξηάληα επί ηνηο %) ησλ θαηαλαισηώλ. Σα 

ππνεξσηήκαηα 4 θαη 5 πνπ αθνξνύλ ηνπο παξάγνληεο ηεο κεγάιεο αλαθιαζηηθόηεηάο 

ηνπ πνπ πξνζθέξεη ζεξκνκνλσηηθά απνηειέζκαηα θαη ηεο επθνιία αλαθύθισζήο ηνπ 

νη θαηαλαισηέο απάληεζαλ ζε πνζνζηό 20% (είθνζη επί ηνηο %). Σέινο έλα πνζνζηό 

δηαθόξσλ απαληήζεσλ αθνξά ην 5% (πέληε  επί ηνηο %). 

ΔΡΩΣΗΗ 11
ε
: Eπηιέμηε ην βαζηθόηεξν παξάγνληα πνπ ζα κπνξνύζε λα ζαο 

απνηξέςεη λα επηιέμεηε ην αινπκίλην σο πιηθό γηα ην ζρεδηαζκό κηαο 

θαηαζθεπήο; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 21)  

 Όπσο ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε απαληήζεθε από ηνπο θαηαλαισηέο ν 

βαζηθόηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηνπ αινπκηλίνπ σο πιηθό γηα ην ζρεδηαζκό 

κηαο θαηαζθεπήο έηζη θαη εδώ δίλεηαη απάληεζε γηα ην βαζηθόηεξν παξάγνληα πνπ ζα 

απέηξεπε ηελ  επηινγή ηνπ αινπκηλίνπ γηα ην ζρεδηαζκό κηαο θαηαζθεπήο. Απηόο 

βξέζεθε όηη είλαη ε ηηκή ηνπ ζε πνζνζηό 59,44% (πελήληα ελλέα θαη ζαξάληα 

ηέζζεξα επί ηνηο %). ηε ζπλέρεηα γηα δεύηεξνο παξάγνληαο απαληήζεθε ε κεραληθή 

ηνπ αληνρή ζε πνζνζηό 35% (ηξηάληα πέληε επί ηνηο %) θαη ηέινο ν πεξηνξηζκέλνο 

ρξόλνο παξαγσγήο ηνπ από βσμίηε ζε πνζνζηό 4,44% (ηέζζεξα θαη ζαξάληα ηέζζεξα 

επί ηνηο %).  

ΔΡΩΣΗΗ 12
ε
: Γλσξίδεηε ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο ηνπ αινπκηλίνπ ζε ζρέζε κε 

άιια αληαγσληζηηθά ηνπ πξντόληα γηα ηελ θαηαζθεπή θνπθσκάησλ; (βι. ζρεηηθό 

δηάγξακκα 22)  

 Ζ εξώηεζε απηή απνηειείηαη από (4) ηέζζεξα ππνεξσηήκαηα γηα ηα νπνία 

δόζεθαλ απαληήζεηο ζε όια. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό 65% (εμήληα πέληε επί ηνηο %) 

δόζεθε ζην ππνεξώηεκα 4 δει. όηη ην μύιν είλαη πάλσ από 1700 θνξέο πην 

ζεξκνκνλσηηθό ζε ζρέζε κε ην αινπκίλην. ηε ζπλέρεηα ην επόκελν πνζνζηό 50% 

δόζεθε ζην ππνεξώηεκα 1 όηη δειαδή ν βσμίηεο εμαληιείηαη κέρξη ην 2050, ελώ ην 

μύιν είλαη βηνινγηθό πξντόλ αεηθνξίαο. Σέινο  αθνινπζνύλ ην ππνεξώηεκα 2 κε 

πνζνζηό 30% (ηξηάληα επί ηνηο %) όηη ην δάζνο δεζκεύεη  1tn CO2 από ηελ 

αηκόζθαηξα, ελώ ε εθιπόκελε πνζόηεηα CO2/m3 είλαη 20 tn γηα ην αινπκίλην θαη ην 

ππνεξώηεκα 3 κε πνζνζηό 25% (είθνζη πέληε επί ηνηο %) όηη                                                  

ε  θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή 1m3 μύινπ είλαη 180KWh ελώ γηα ην 

ράιπβα 8.700.     

ΔΡΩΣΗΗ 13
ε
:  Πόζν επεξεάδνπλ ηελ πξόζεζε αγνξάο ζαο νη επηπηώζεηο πνπ 

πξνθαινύληαη ζην πεξηβάιινλ από ηελ παξαγσγή ησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ;   
(βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 23-24)  
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 Οη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ αθνξνύλ πέληε ππνεξσηήκαηα  θαη νη επηπηώζεηο 

πνπ πξνθαινύληαη ζην πεξηβάιινλ είλαη ζε πνζνζηό 59,44% (πελήληα ελλέα θαη 

ζαξάληα ηέζζεξα επί ηνηο %) κέηξηεο, ζε πνζνζηό 15% (δεθαπέληε επί ηνηο %) πάξα 

πνιύ, ζε πνζνζηό 10% (δέθα επί ηνηο %) πνιύ θαη ηέινο ιίγν θαη θαζόινπ από  5% 

(πέληε ηνηο %). 

ΔΡΩΣΗΗ 14
ε
:  Γλσξίδεηε όηη ηα νηθνδνκηθά πξντόληα αινπκηλίνπ κπνξνύλ λα 

κνξθνπνηεζνύλ, λα ηξππεζνύλ θαη λα ζπγθνιιεζνύλ ζην εξγνζηάζην 

παξαζθεπήο ή ζην εξγνηάμην; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 23-24)  

 ηελ εξώηεζε απηή έλα πνζνζηό 90% (ελελήληα επί ηνηο %) απάληεζε ΝΑΗ 

θαη ην ππόινηπν πνζνζηό  10% (δέθα επί ηνηο %) ησλ θαηαλαισηώλ απάληεζε ΟΥΗ. 

ΔΡΩΣΗΗ 15
ε
: ε εξγαζίεο θηηξίσλ ππό αλαθαίληζε ζα ζπληζηνύζαηε αιιαγή 

ππαξρόλησλ θνπθσκάησλ κε θνπθώκαηα αινπκηλίνπ;  (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 25) 

 Από ηα πέληε (5) ππνεξσηήκαηα ηεο εξώηεζεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

49,44% (ζαξάληα ελλέα θαη ζαξάληα ηέζζεξα επί ηνηο %) δόζεθε ζην ππνεξώηεκα 1 

δει. ζίγνπξα. ηε ζπλέρεηα ζην ππνεξώηεκα 2 δόζεθε ην επόκελν κεγάιν πνζνζηό 

41,67% (ζαξάληα έλα θαη εμήληα επηά επί ηνηο %) δει. πηζαλόλ θαη ηέινο ζην 

ππνεξώηεκα 3 ην ππόινηπν 8,89% (πνζνζηό  επί ηνηο %) δει. πηζαλόλ δελ είκαη 

ζίγνπξνο. 

ΔΡΩΣΗΗ 16
ε
: Θα πξνηείλαηε ην ελδερόκελν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλόκεζε θαη΄νίθνλ» γηα ηελ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ; ;  (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 26-27) 

 Ζ εξώηεζε απηή ε νπνία  απνηειείηαη από 5 (πέληε) ππνεξσηήκαηα 

πεξηγξάθεη κε ηα απνηειέζκαηά ηεο ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ αζηηθώλ 

επηπέδσλ δηαβίσζεο εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηώλ ζε 

ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα όπσο απηό ηεο «εμνηθνλόκεζεο θαη΄νίθνλ». Οη 

απαληήζεηο γηα ην ππνεξώηεκα 1 δει. ζίγνπξα έθηαζαλ ζην πνζνζηό 55% ( πελήληα 

πέληε επί ηνηο %) , γηα ην ππνεξώηεκα 2 δει. πηζαλόλ έθηαζαλ ζην πνζνζηό 45% 

(ζαξάληα πέληε επί ηνηο %). Σα ππόινηπα ππνεξσηήκαηα  δελ απαληήζεθαλ. 

 ΔΡΩΣΗΗ 17
ε
:  Γλσξίδεηε πιεξνθνξίεο γηα ηε ζήκαλζε πνηόηεηαο CE

126
 πνπ 

νη πεξηζζόηεξνη αινπκηλνθαηαζθεπαζηέο ελαπνζέηνπλ ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο; (βι. 

ζρεηηθό δηάγξακκα 26-27) 

 Οη απαληήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ ζηελ εξώηεζε απηή γηα ΝΑΗ έθηαζε ην 35% 

(ηξηάληα πέληε επί ηνηο %) ελώ γηα ΟΥΗ ην 33,33% (ηξηάληα ηξία θαη ηξηάληα ηξία επί 

ηνηο %). Δδώ ν θαλνληζκόο 305/11 δηαπηζηώλεηαη όηη δελ είλαη πνιύ γλσζηόο.     

ΔΡΩΣΗΗ 18
ε
: Γλσξίδεηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηεζλείο «Πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ζήκαηνο πνηόηεηαο QUALICOAT
127

, QUALANOD
128

 θαη QUALIDECO)
129

; (βι. 

ζρεηηθό δηάγξακκα 28-29) 
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 CE : Απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ 305/2011 ηεο Δ.Δ. 
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 ηελ πεξίπησζε ηεο εξώηεζεο απηήο αληηιακβάλεηαη θαλείο όηη νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πηνζεηνύλ ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη ηεο 

θαηαλάισζεο νθείινπλ λα πξνζαξκνζζνύλ θαη λα γλσξίδνπλ. Έλα πνζνζηό 60% 

(εμήληα επί ηνηο %) απάληεζε όηη δελ γλσξίδεη απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη έλα  άιιν 

15% (δεθαπέληε επί ηνηο %) απάληεζε όηη γλσξίδεη. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 19
ε
: Δίλαη ην αινπκίλην νηθνινγηθό πξντόλ ή ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία απνξξηκκάησλ;  (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 28-29) 

  

 ηελ εξώηεζε απηή ην πνζνζηό 59,44% (πελήληα ελλέα θαη ζαξάληα ηέζζεξηο 

επί ηνηο%) ησλ θαηαλαισηώλ απάληεζε ΝΑΗ θαη ην 15%  (δεθαπέληε επί ηνηο %) 

απάληεζε ΟΥΗ. 

  

ΔΡΩΣΗΗ 20
ε
: Γλσξίδεηε όηη ηα πξντόληα αινπκηλίνπ αλαθπθιώλνληαη; (βι. 

ζρεηηθό δηάγξακκα 30-31)                                                               

 ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ γηα απηή ηελ εξώηεζε 

δηαπηζηώζεθε όηη έλα πνζνζηό 61,67% (εμήληα έλα θαη εμήληα επηά επί ηνηο %) 

γλώξηδε όηη ηα πξντόληα ηνπ αινπκηλίνπ αλαθπθιώλνληαη θαη απάληεζε ΝΑΗ ελώ έλα 

κηθξό πνζνζηό 7,22%  (επηά θαη είθνζη δύν επί ηνηο %) δελ ην γλώξηδε θαη απάληεζε 

ΟΥΗ.  

ΔΡΩΣΗΗ 21
ε
: Έρεηε πξνσζήζεη γηα αλαθύθισζε/επαλαρξεζηκνπνίεζε 

πξντόληα αινπκηλίνπ θαηόπηλ θαηεδάθηζεο θηηξίνπ; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 30-

31) 

 Οη απαληήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηελ εξώηεζε απηή έθηαζαλ ζην πνζνζηό 

ησλ 74,44% (εβδνκήληα ηέζζεξα επί ηνηο %) γηα ην ΝΑΗ θαη ζην πνζνζηό 1,67% (έλα 

θαη εμήληα επηά επί ηνηο %)  γηα ην ΟΥΗ. 

 ΔΡΩΣΗΗ 22
ε
: Αλ ΝΑΙ κε πνηόλ ηξόπν; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 32) 

 Ζ εξώηεζε απηή είλαη ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο θαη έλα κεγάιν πνζνζηό 

δει. ην 71,67% ησλ θαηαλαισηώλ πνπιάεη θαηεπζείαλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

αλαθύθισζεο ελώ ζε πνιύ κηθξά θαη ακειεηέα πνζνζηά ηα πξντόληα αινπκηλίνπ 

πσινύληαη ζε ελδηάκεζνπο εκπόξνπο θαη ζε ηδηώηεο. 

ΔΡΩΣΗΗ 23
ε
: Πνηα ρξεζηκνπνηνύκελα πξντόληα αινπκηλίνπ αλαθπθιώλνληαη 

πεξηζζόηεξν κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζθξαπ
130

;(βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 33-34) 
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 QUALICOAT: Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζήκαηνο πνηόηεηαο ζηα επηζηξώκαηα κε πνύδξεο, 

ιάθθεο θαη πγξέο βαθέο ζην αινπκίλην πνπ πξννξίδεηαη γηα αξρηηεθηνληθή ιύζε 

 
128 QUALANOD: Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζήκαηνο πνηόηεηαο γηα αλνδίσζε αινπκηλίνπ κε βάζε ην 

ζεηηθό νμύ 

 
129 QUALIDECO : Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζήκαηνο πνηόηεηαο γηα ηελ δηαθόζκεζε ηνπ βακκέλνπ 

αινπκηλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξρηηεθηνληθέο εθαξκνγέο 

 
130

 θξαπ : Μέηαιιν πνπ πξνέξρεηαη από ηελ επαλαρύηεπζε κεηαρεηξηζκέλσλ πξντόλησλ θαη 

απνξξηκκάησλ από αινπκίλην 
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 Οη απαληήζεηο ζηελ εξώηεζε απηή έδσζαλ γηα ην ππνεξώηεκα 3 πνζνζηό 

86,67% (νγδόληα έμη θαη εμήληα επηά επί ηνηο %) γηα πξντόληα ζπζθεπαζίαο θαη 

αλαςπθηηθώλ, γηα ην ππνεξώηεκα 2 πνζνζηό 61,67% (εμήληα έλα θαη εμήληα επηά επί 

ηνηο % ) γηα δάληεο θαη πηλαθίδεο θαη γηα ην ππνεξώηεκα 1 πνζνζηό 37,22% (ηξηάληα 

επηά θαη είθνζη δύν επί ηνηο %) γηα πξντόληα νηθνδνκώλ. 

ΔΡΩΣΗΗ 24
ε
: Mεηά ηε ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνηα είλαη ε 

γλώκε ζαο γηα ηα πξντόληα αινπκηλίνπ πνπ πξννξίδνληαη ζηα ηερληθά έξγα θαη 

ηδηαίηεξα  ζηα θηίξηα; (βι. ζρεηηθό δηάγξακκα 33-34) 

 Με απηή ηελ εξώηεζε πνπ είλαη θαη ηειεπηαία  θιείλεη ην εξσηεκαηνιόγην θαη 

είλαη απηή ε εξώηεζε όπνπ θαινύληαη λα αλαθέξνπλ ζπγθεληξσηηθά ηε γλώκε ηνπο  

νη 180 (εθαηόλ νγδόληα) θαηαλαισηέο γηα ηα πξντόληα αινπκηλίνπ πνπ είηε 

ρξεζηκνπνίεζαλ είηε πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε ηερληθά έξγα θαη ηδηαίηεξα 

ζηα θηίξηα. Ζ εξώηεζε απηή απνηειείηαη από 5 (πέληε) ππνεξσηήκαηα ηα νπνία 

απαληήζεθαλ σο εμήο: ηo ππνεξώηεκα 1 πήξε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό δειαδή 

51,11% (πελήληα έλα θαη έλδεθα επί ηνηο %) γηα  πνιύ ζεηηθή γλώκε, ην ππνεξώηεκα 

2 πήξε ην επόκελν κεγάιν πνζνζηό δειαδή 43,89% (ζαξάληα ηξία θαη νγδόληα ελληά 

επί ηνηο %) γηα ζεηηθή γλώκε θαη ηέινο ην ππνεξώηεκα 3 πήξε ην ηειεπηαίν θαη κηθξό 

πνζνζηό δειαδή 5% ( πέληε επί ηνηο %) γηα νπδέηεξε γλώκε. 

 ην ηέινο ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ ππήξραλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

θαηαλαισηώλ από ηα νπνία ηα πξνζσπηθά ήηαλ πξναηξεηηθά θαη δελ 

ζπκπιεξώζεθαλ, ελώ ζπκπιεξώζεθαλ όζα αθνξνύζαλ ην θύιιν, ηελ ειηθία, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ επηθάλεηα ηεο θαηνηθίαο ηνπο, ην επάγγεικά ηνπο, ην 

επίπεδν ησλ γλώζεσλ, θαη ην κέζν κεληαίν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. Βξέζεθε ινηπόλ 

όηη νη άλζξσπνη νη νπνίνη ζπληέιεζαλ ζηε δηακόξθσζε  ησλ απαληήζεσλ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ όισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη θπξίσο άλδξεο, έρνπλ 

ειηθία 41-50 εηώλ, είλαη έγγακνη ζπλήζσο κε δύν παηδηά, δηακέλνπλ ζε δηακέξηζκα ή 

επηθάλεηα θαηνηθίαο 100-150 ηκ, ζην επάγγεικα είλαη θπξίσο ειεύζεξνη 

επαγγεικαηίεο θαη έπεηηα δεκόζηνη ππάιιεινη, νη γλώζεηο ηνπο είλαη επηπέδνπ Α.Δ.Η. 

(Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ) αιιά θαη Α.Σ.Δ.Η. Σ.Σ. (Αλσηάησλ 

Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ) θαη ην κέζν θαζαξό κεληαίν νηθνγελεηαθό 

ηνπο εηζόδεκα αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 1000Δ-2000Δ. 

  Δίλαη κεγάιε επθαηξία κε ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο λα ζθεθηεί 

θαλείο όηη ε ρώξα καο ζα δπζθνιεπηεί λα δήζεη δίρσο ηελ νινθιεξσηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ακύζεηνπ ζεζαπξνύ ηεο ειιεληθήο γεο. ΄Διιελεο επηζηήκνλεο 

αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνί κεραληθνί, ρεκηθνί, κεηαιιεηνιόγνη, ειεθηξνιόγνη θαη 

κεραλνιόγνη κεραληθνί αγσλίδνληαη καθξηά από βεβαηόηεηεο γηα λα πείζνπλ ην 

ζεκεξηλό παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ όπνπ ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε νηθνλνκία 

θαη ην managment, όηη δελ ππάξρεη ακθηβνιία ό,ηη ελεξγνύλ δεκηνπξγώληαο ζπλέρεηα 

πξντόληα αινπκηλίνπ γηα ηελ νηθνδόκεζε ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ 

κε ακέξηζηε θξνληίδα γηα θάζε παξέκβαζε ώζηε απηή λα ζπκβάιιεη ζην ζεβαζκό 

ησλ αλζξώπηλσλ αμηώλ ηεο ρώξαο καο.  

 Οη εμειίμεηο είλαη γξήγνξεο θαη ε ηερλνινγία πνπ δηαζέηεη ε αλζξώπηλε 

ειιεληθή θνηλόηεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηθαλνύο επηζηήκνλεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζε 

απηή, θξαηνύλ ηε βηνκεραλία ησλ πξντόλησλ αινπκηλίνπ δσληαλή θαηαθιύδνληαο ηελ 

αγνξά κε ηνικεξέο λέεο πξνηάζεηο ή βειηηώλνληαο κε πξνζεθηηθά βήκαηα ηηο παιηέο. 
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 Με ηελ πξνώζεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ιύζεσλ αληηκεησπίδνληαη δηαξθώο νη 

θιηκαηηθέο αιιαγέο ηνπ «θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ»
131

 θαη εμαζθαιίδεηαη ε 

βησζηκόηεηα ζηνλ πιαλήηε καο. Γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ αεηθνξίαο ζην δηεζλέο 

πιηθό ηνπ αινπκηλίνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο ηνπ από ην 

βσμίηε λα κεησζεί ε ελέξγεηα, λα πεξηνξηζζεί πνζόηεηα ησλ ξύπσλ ηνπ αέξα θαη ησλ 

λεξώλ θαη λα ειεγρζεί θαη λα βειηησζεί ε πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο (ζπλδπαζκόο 

ηερλνινγηθώλ θαη νηθνινγηθώλ απαηηήζεσλ =  πξάζηλν κέηαιιν) .  

 Γηα ηα δύν πξώηα ζεκαληηθό κέζν είλαη ε αλαθύθισζε ηνπ. Ζ δηαηήξεζε ηεο 

αγνξαζηηθήο αμίαο ηνπ κεηάιινπ ηνπ αινπκηλίνπ κε ηελ επ΄ άπεηξν δπλαηόηεηα 

αλαθύθισζεο (ελεξγνβόξα δηαδηθαζία) απνηεινύλ εμαηξεηηθά ειθπζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληζρύνπλ ην πξνθίι νηθνινγίαο ηνπ.  

 Ωζηόζν ε αλαθύθισζε θαη ε αληίζηνηρε αγνξά πνπ πξέπεη λα νξγαλσζεί γηα 

ηελ αλάπηπμή ηεο, είλαη ηνκείο πνπ απηή ηελ πεξίνδν επξίζθνληαη ζε εκβξπαθή 

θαηάζηαζε. Μπνξεί κελ ε αλαθύθισζε λα αλαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε νδεγία ηνπ 

πκβνπιίνπ (δειαδή ηνπ Κξάηνπο), θαη κπνξεί, λα αλαθέξεηαη σο ζηόρνο ζην 1
ν
 

ρέδην Γξάζεσο γηα ην Πεξηβάιινλ ππό ηελ έλλνηα ηεο κειινληηθώο ζθνπνύκελεο 

αλάπηπμεο ησλ ζρεηηθώλ ηερλνινγηώλ – αιιά ε αλαθύθισζε είλαη έλαο ξηδηθώο 

δηαθνξνπνηεκέλνο ηνκέαο, απ΄όηη νη άιινη ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δίλαη άιιν πξάγκα λνκηθώο λα ππνρξεώλεζαη λα αγνξάζεηο έλα απηνθίλεην κε λέα 

ηερλνινγία θηλεηήξα θαη είλαη άιιν πξάγκα λα ζπιιέγεηο ηνκεαθά ηα απνξξίκκαηα, 

λα πξνρσξείο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθπθιώζεσο θαη θαηόπηλ  λα αλακέλεηο από ηνλ 

θαηαλαισηή λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζε έλα πξντόλ  πξνεξρόκελν από 

αλαθπθισκέλα πιηθά ζε ζρέζε κε έλα άιιν πξντόλ πνπ πξνέξρεηαη από κε 

αλαθπθισκέλα πιηθά. ηελ πξώηε, πεξίπησζε ιόγσ ηνπ έληνλνπ δηεζλνύο 

αληαγσληζκνύ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνύ πξνζηαηεπηηζκνύ ε βηνκεραλία 

πξνζαλαηνιίδεηαη αθαξηαίσο, θαη νη πξνζθεξόκελεο επηινγέο ζηνλ θαηαλαισηή είλαη 

άθακπηεο. ηελ δεύηεξε, όκσο πεξίπησζε, απαηηείηαη νξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

θξάηνπο, ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, 

κεηαβνιή ησλ θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ  θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ρσξίο 

λα ππνινγίζνπκε θαη ηηο επελδύζεηο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ζρεηηθώλ ηερλνινγηώλ, νη νπνίεο θαη δηέπνληαη από κεγάιν βαζκό επηρεηξεκαηηθνύ 

θηλδύλνπ. Έηζη δελ είλαη ηπραίν όηη νη πξώηεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε απηή αλαιακβάλνληαη ζε επίπεδν Κνηλόηεηνο κέζσ Γηεζλώλ πκβάζεσλ 

πνπ ζπλάπηεη ad hoc ε ηειεπηαία κε Δπξσπατθέο κε Κνηλνηηθέο ρώξεο  πνπ είραλ κηα 

νξηζκέλε πξσηνπνξία ζε απηά ηα δεηήκαηα, όπσο ε ύκβαζε Α (COST -68b) / 79 
132

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ηιύνο ησλ απνβιήησλ
133

.  

                                                 
131

Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα θαη Τδξαηκνί  είλαη επηιεθηηθνί απνξξνθεηέο κεγάινπ κέξνπο ηεο ελέξγεηαο 

πνπ εθπέκπεη ε Γε κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ αηκνζθαηξηθνύ 

αέξα θαη λα ζπγθξνύνληαη κεηαμύ ηνπο. Οη ζπγθξνύζεηο απηέο πξνθαινύλ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ. Όηαλ νη ζπγθεληξώζεηο ησλ αεξίσλ ηεο αηκόζθαηξαο είλαη θπζηνινγηθέο ε πξνθαινύκελε αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο εμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε δσή κε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε (15
Ο
 C) .Σηο 

ηειεπηαίεο όκσο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηώλα ε ηζνξξνπία ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ αηκνζθαηξηθώλ 

αεξίσλ, θύξηα ηνπ Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα έρνπλ δηαηαξαρζεί πξνθαιώληαο αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

γλσζηή ζαλ «θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» (Παξαιίθα Μ. 2015 : 15) 

 
132

 C.E.C (1979/2) : «Commiunity- Cost Concertation Agreement Α (COST -68b)  on a Concerted 

Action Project in the Field of Treatment and Use of Sewage Sludge » , Ο.Ξ.Λ-072/23.03.1979 : 36-41, 

Luxembourg (πξάμε επξσπαηθνύ όξγαλνπ) 
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  Όζν γηα ηε  δηάξθεηα δσήο ησλ πξντόλησλ αινπκηλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηηο νηθνδνκέο είλαη κεγάιε (κεγαιύηεξε από ηνπ ράιπβα) κε κηθξή ή ακειεηέα 

ζπληήξεζε, αιιά θαη κεγάιε αληνρή ζηε δηάβξσζε. Οη αξρηηέθηνλεο ζπλδπάδνληαο 

ην κηθξό βάξνο ηνπ ειαρηζηνπνηνύλ ηα θνξηία ζην ζθειεηό ησλ νηθνδνκώλ. Δπεηδή 

κπνξεί λα βαθεί ή λα αλνδησζεί ηθαλνπνηεί θαη ηηο απαηηήζεηο δηαθνζκεηώλ αιιά θαη 

ηελ θπζηθή ηνπ αληνρή θαη αληηδηαβξσηηθή ζπκπεξηθνξά δίλνληαο ζηελ νηθνδνκή  

κηα επηθάλεηα  εύθνιε ζηνλ θαζαξηζκό. 

 Σν αινπκίλην, είλαη ε «Σξάπεδα Δλέξγεηαο», είλαη ην βηώζηκν πιηθό, όπνπ 

θαη ζε όπνηα κνξθή θαη αλ βξίζθεηαη, κεηά ηελ ρξήζε ησλ πξντόλησλ  ζπιιέγεηαη θαη 

επαλαρπηεύεηαη απαηηώληαο κόλν ην 5% ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ 

πξσηνγελή παξαγσγή ηνπ
134

. Αλαθπθιώλεηαη ζρεδόλ 100% ρσξίο απώιεηα 

πνζόηεηαο, έρεη επαλαιακβαλόκελν θύθιν δσήο θαη πςειή αλζεθηηθόηεηα. ηηο 

ζύγρξνλεο θαηαζθεπέο ζπλεηζθέξεη ζην θπζηθό θσηηζκό, ζηα ζπζηήκαηα 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ζηελ αεξνζηεγαλόηεηα θαη αιινύ. 

 Δλ ηέιεη νη εηαηξείεο παξαγσγήο ηνπ αινπκηλίνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ 

έρνληαο σο ζθνπό ηελ πξνβνιή ηεο ρξήζεο ηνπ, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

πξντόλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο θάζε ρώξαο κέζα ζηα πιαίζηα ελόο πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη 

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, πξνβάιινληαο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή κέξηκλα ζην 

πιαίζην ηεο ηήξεζεο ησλ λόκσλ ηνπ θξάηνπο επηδηώθνληαο ηε λνκηκόηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 
133

 Λάζθαξεο Κ.(2002) : E.M.Π, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Πνιενδνκίαο θαη 

Υσξνηαμίαο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κε ζέκα: «Kοινυνικέρ μεηαβολέρ και αλλαγή ηυν ανηιλήτευν για 

ηο πεπιβάλλον-Η ειδική πεπίπηυζη ηυν Εςπυπαφκών Κοινοηήηυν», Αζήλα, ζει. 1223,1224 

134 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν : http://www.aluminium.org.gr 

 

 

 

 

http://www.aluminium.org.gr/%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF-i-129.html
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 ΑΔΙ Πεηξαηά Σ.Σ. 

TMHMA ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. 

 

 
 

Πέηξνπ Ράιιε & Θεβώλ 250 - Αηγάιεσ - 12244 -  Διιάδα 

Τπεύζπλε : Γξ. Παξαιίθα Μαξία 

Σει. : +30210 538 1364 - +30210 538 1184 - Fax: +30210 538 1214 - Email : retrofit@teipir.gr 
 

 

Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην απνηειεί κηα εξεπλεηηθή πξσηνβνπιία ηεο Καινθύξε Καιιηόπεο, θνηηήηξηαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ κε ζέκα «Ανηιζειζμική και Ενεπγειακή Αναβάθμιζη Καηαζκεςών και Αειθόπορ Ανάπηςξη» ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ππεύζπλε θαζεγήηξηα Παξαιίθα Μαξία ηνπ ΑΔΗ Πεηξαηα Σ.Σ., ζην πιαίζην ηεο δηεξεύλεζεο ησλ Διιήλσλ 
θαηαλαισηώλ γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ αινπκηλίνπ ζηνλ πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό ησλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θηηξίσλ.   

Θα παξαθαινύζακε όπσο δηαζέζεηε 10 ιεπηά από ηνλ πνιύηηκν ρξόλν ζαο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ζαο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Κα. Καινθύξε Καιιηόπε (θηλ. 6977588033) ή κε ηελ ππεύζπλε θαζεγήηξηα 
Κα Παξαιίθα Μαξία. 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΓΙΑΙΣΔΡΑ 

ΚΣΙΡΙΩΝ 

 
 

1. Πνην είλαη ην εύξνο ησλ ρξήζεσλ ηνπ πιηθνύ ηνπ αινπκηλίνπ ζηνλ 

πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό ηερληθώλ έξγσλ; (ζεκεηώζηε Υ) 

 

 Πνξηνπαξάζπξα                     Πξνζήθεο θαηαζηεκάησλ           ηέγεο  

 Πάλειο θαη δηαρσξηζηηθά       Τπεξθαηαζθεπέο                         θάιεο 

 πζηήκαηα ζέξκαλζεο           Θεξκνθήπηα θαη αίζξηα               Κάγθεια 

 Όια ηα πην πάλσ 

 

2. Πνηα είλαη κέρξη ζήκεξα ε γεληθή ζαο γλώκε γηα ηα πξντόληα αινπκηλίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ηερληθά έξγα θαη ζηα θηίξηα;  

      (ζεκεηώζηε Υ ζε κία κόλν απάληεζε) 

 

 Πνιύ ζεηηθή     Θεηηθή     Οπδέηεξε     Αξλεηηθή      Πνιύ αξλεηηθή 

 

mailto:retrofit@teipir.gr
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3. Πσο αμηνινγείηε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αινπκηλίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δόκεζεο ζε ζρέζε κε άιια αληαγσληζηηθά πξντόληα όπσο μύιν θαη PVC; 

(επηιέμηε ηε βαζκνινγία ζαο γηα θάζε παξάγνληα σο εμήο: 1= Πνιύ ζεηηθή, 2= 

Θεηηθή, 3= Οπδέηεξε, 4= Αξλεηηθή, 5= Πνιύ αξλεηηθή) 

 
                                          

Σηκή 1 2 3 4 5 

Θεξκνκόλσζε 1 2 3 4 5 

Αληνρή ζην ρξόλν                                                             1 2 3 4 5 

Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο                                                 
 

1 2 3 4 5 

Αηζζεηηθή 1 2 3 4 5 

Αζθάιεηα 1 2 3 4 5 

πληήξεζε                                                                        
 

1 2 3 4 5 

Άθαπζην πιηθό                                                                 
 

1 2 3 4 5 

Σερλνινγία   1 2 3 4 5 

Αλαθύθισζε    1 2 3 4 5 

ε ζρέζε κε άιια αληαγσληζηηθά πιηθά( μύιν, PVC)          
 

1 2 3 4 5 

                                                                                                                                                                         

4. Πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ ζα ζαο νδεγνύζε ζηελ αγνξά θαηλνύξγησλ θνπθσκάησλ 

κέζα ζηελ επόκελε 3εηία; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

 

  Καηλνύξγηα θαηνηθία  

  Αλαθαίληζε θαηνηθίαο 

  Φζνξά/ θαηαζηξνθή ππαξρόλησλ θνπθσκάησλ 

  Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε  

  Άιιν……………………(αλαθέξαηε) 

  Γελ έρσ ηέηνηα πξόζεζε 

 

5. Αμηνινγείζηε ζην ζρεδηαζκό κηαο θαηαζθεπήο πνηνπο από ηνπο παξαθάησ 

παξάγνληεο ζεσξείηε ζεκαληηθνύο όηαλ πξόθεηηαη λα πξνβείηε ζηελ αγνξά 

θάπνηνπ νηθνδνκηθνύ πιηθνύ από αινπκίλην;  

      (επηιέμηε ηε βαζκνινγία ζαο γηα θάζε παξάγνληα σο εμήο : 1= Πνιύ ζεκαληηθόο,  

      2= εκαληηθόο, 3= Μέηξηα ζεκαληηθόο, 4= Λίγνο ζεκαληηθόο, 5= Αζήκαληνο) 
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ                                                                            

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
Πξνζηηή ηηκή                                                                                                     1 2 3 4 5 

Πνιύ θαιή πνηόηεηα θαηαζθεπήο                                                                        1 2 3 4 5 

Άξηζηε ζρέζε πνηόηεηαο /ηηκήο                                                                          1 2 3 4 5 

σζηή ηνπνζέηεζε                                                                                             1 2 3 4 5 

Τςειή ζεξκνκόλσζε                                                                                         1 2 3 4 5 

Τςειή ερνκόλσζε                                                                                             1 2 3 4 5 

Μεγαιύηεξε αληνρή ζην ρξόλν 1 2 3 4 5 

Διάρηζηε ζπληήξεζε                                                                                           1 2 3 4 5 

Τςειή αηζζεηηθή                                                                                                1 2 3 4 5 

Φηιηθόηεηα πξντόληνο σο πξνο ην πεξηβάιινλ                                                       1 2 3 4 5 

Μεγάιε αζθάιεηα                                                                                               1 2 3 4 5 

Πνηθηιία ρξσκαηηζκώλ                                                                                        1 2 3 4 5 

Τγηεηλή πνηόηεηα δηαβίσζεο                                                                                 1 2 3 4 5 

Παξνρή εγγπήζεσλ κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο                                                    1 2 3 4 5 

Μεγάιε εμππεξέηεζε θαη κεηά ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο 1 2 3 4 5 

Ζ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο                                                                                 1 2 3 4 5 

Ζ εκπηζηνζύλε, ην ελδηαθέξνλ θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ πσιεηή                               1 2 3 4 5 

Οη ζρέζεηο πνπ έρεηε κε ηνλ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο (θνληά ζην 

ζπίηη ζαο)        

1 2 3 4 5 

 Άιιν ………………………………………….(αλαθέξαηε)                               1 2 3 4 4 

                                                                                                                                                                         

6. ε ηη πνζνζηό % νη παξαθάησ παξάγνληεο απνηεινύλ πεγή πιεξνθόξεζεο ζαο 

γηα ηελ ύπαξμε κηαο επηρείξεζεο κε επηιεγκέλα νηθνδνκηθά πξντόληα 

αινπκηλίνπ; (ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηώλ ησλ απαληήζεώλ ζαο λα είλαη 100%) 

…….%  Γηαθήκηζε κέζσ ΜΜΔ 

…….%  Γηαδίθηπν (Ηnternet) 
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             …….%  Φίινπο / πγγελείο 

             …….%  Μέζσ εθζέζεσλ ηνπ θιάδνπ 

             …….%  Σπραία 

             …….%   Άιιν……………..(αλαθέξαηε) 

 
7. Πνηα είλαη ε βαζηθόηεξε πεγή πιεξνθόξεζεο πνπ εκπηζηεύεζηε πεξηζζόηεξν 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έξεπλαο αγνξάο; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

 

 Γηαθήκηζε    Πσιεηήο / Καηαζθεπζηήο    Κνηλή γλώκε   Άξζξα  

  

 Άιιν……….  

 

8. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε πσο ζαο επεξεάδεη ε δηαθήκηζε ζηε ιήςε απόθαζεο 

γηα ηελ αγνξά ή όρη ελόο πξντόληνο ζηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ; 

(ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

 

 Πάξα πνιύ     Πνιύ     Μέηξηα     Λίγν      Καζόινπ 

 

9. Πνηό από ηα παξαθάησ πιηθά έρεηε ζπλαληήζεη πεξηζζόηεξν ζηηο 

δηαθεκίζεηο πξντόλησλ; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

                Ξύιν             Αινπκίλην            πλζεηηθό (PVC) 

 

10.  εκεηώζηε ην βαζηθόηεξν παξάγνληα πνπ ζα κπνξνύζε λα ζαο θάλεη λα     

επηιέμεηε ην αινπκίλην σο πιηθό γηα ην ζρεδηαζκό κηαο θαηαζθεπήο; 

(ζεκεηώζηε  Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

              Ζ αηζζεηηθή ππεξνρή ηνπ θαη νη εθαηνληάδεο επηινγέο επηθαλεηώλ 

 

                    Σν ρακειό βάξνο ηνπ 

 

                    Ζ αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη ε βέιηηζηε απόδνζή ηνπ γηα κεγάιν 

                       ρξνληθό δηάζηεκα 

 

                    Ζ κεγάιε αλαθιαζηηθόηεηά ηνπο πνπ πξνζθέξεη ζεξκνκνλσηηθά  

                       Απνηειέζκαηα 

 

                    Ζ επθνιία ζηελ αλαθύθισζή ηνπ 

 

                    H πνηθηιία ησλ ρξσκαηηζκώλ ηνπ 

 

                    Άιιν……………………(αλαθέξαηε) 

 

11. Eπηιέμηε ην βαζηθόηεξν παξάγνληα πνπ ζα κπνξνύζε λα ζαο απνηξέςεη λα 

       επηιέμεηε ην αινπκίλην σο πιηθό γηα ην ζρεδηαζκό κηαο θαηαζθεπήο;  
      (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

 

                    Ζ ηηκή ηνπ 
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                    Ο πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο παξαγσγήο ηνπ από βσμίηε 

 

                    Ζ κεραληθή ηνπ αληνρή 

 

                     Άιιν……………………………(αλαθέξαηε) 

 

12.  Γλσξίδεηε ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο ηνπ αινπκηλίνπ ζε ζρέζε κε άιια    

 αληαγσληζηηθά ηνπ πξντόληα γηα ηελ θαηαζθεπή θνπθσκάησλ; 

(ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

 

1. Ο βσμίηεο (αινπκίλην) εμαληιείηαη κέρξη ην 2050, ελώ ην μύιν είλαη 

βηνινγηθό πξντόλ αεηθνξίαο (απεξηόξηζηα απνζέκαηα)   ΝΑΗ           ΟΥΗ                                                                          

                                                                                                                                        

2. Σν δάζνο δεζκεύεη 1tn CO2 από ηελ αηκόζθαηξα, ελώ ε εθιπόκελε 

πνζόηεηα CO2/m3 είλαη 20 tn γηα ην αινπκίλην              ΝΑΗ           ΟΥΗ                                                                                                            

                                             

3. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή 1m3 μύινπ είλαη 180KWh ελώ 

γηα ην ράιπβα 8.700                                                         ΝΑΗ           ΟΥΗ                                                                                                                                                      

                                                                                   

4. Σν μύιν είλαη πάλσ από1700 θνξέο πην ζεξκνκνλσηηθό ζε ζρέζε κε ην 

αινπκίλην                                                                          ΝΑΗ          ΟΥΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                 

                        Πεγή Καθαξάο Ι. (2011) – http://epipleon.gr/pdf/TEXNIKA_44.pdf  
 

13. Πόζν επεξεάδνπλ ηελ πξόζεζε αγνξάο ζαο νη επηπηώζεηο πνπ 

πξνθαινύληαη ζην πεξηβάιινλ από ηελ παξαγσγή ησλ θνπθσκάησλ 

αινπκηλίνπ; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

             Πάξα πνιύ        Πνιύ          Μέηξηα         Λίγν          Καζόινπ  

 

14. Γλσξίδεηε όηη ηα νηθνδνκηθά πξντόληα αινπκηλίνπ κπνξνύλ λα 

κνξθνπνηεζνύλ, λα ηξππεζνύλ θαη λα ζπγθνιιεζνύλ ζην εξγνζηάζην 

παξαζθεπήο ή ζην εξγνηάμην; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

                  ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

15. ε εξγαζίεο θηηξίσλ ππό αλαθαίληζε ζα ζπληζηνύζαηε αιιαγή 

ππαξρόλησλ θνπθσκάησλ κε θνπθώκαηα αινπκηλίνπ; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 

κόλν απάληεζε) 

 ίγνπξα   Πηζαλόλ    Γελ είκαη ζίγνπξνο   Μάιινλ όρη    ίγνπξα όρη 

 

16. Θα πξνηείλαηε ην ελδερόκελν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνδνηνύκελνπ 

πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλόκεζε θαη΄νίθνλ» γηα ηελ ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε θηηξίσλ; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε)  

              ίγνπξα  Πηζαλόλ    Γελ είκαη ζίγνπξνο   Μάιινλ όρη    ίγνπξα όρη 

http://epipleon.gr/pdf/TEXNIKA_44.pdf
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17. Γλσξίδεηε πιεξνθνξίεο γηα ηε ζήκαλζε πνηόηεηαο CE
135

 πνπ νη 

πεξηζζόηεξνη αινπκηλνθαηαζθεπαζηέο ελαπνζέηνπλ ζηηο θαηαζθεπέο 

ηνπο; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

    ΝΑΗ           ΟΥΗ     

  

18. Γλσξίδεηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηεζλείο «Πξνδηαγξαθέο ηνπ ζήκαηνο  

      πνηόηεηαο QUALICOAT
136

, QUALANOD
137

 θαη QUALIDECO)
138

;  

      (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε)     

         
                ΝΑΗ           ΟΥΗ     

  

19. Δίλαη ην αινπκίλην νηθνινγηθό πξντόλ ή ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

απνξξηκκάησλ; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

 

          ΝΑΗ           ΟΥΗ   

  

20. Γλσξίδεηε όηη ηα πξντόληα αινπκηλίνπ αλαθπθιώλνληαη; (ζεκεηώζηε Υ ζε 

1 κόλν απάληεζε) 

 

   ΝΑΗ           ΟΥΗ    

 

21. Έρεηε πξνσζήζεη γηα αλαθύθισζε/επαλαρξεζηκνπνίεζε πξντόληα 

αινπκηλίνπ θαηόπηλ θαηεδάθηζεο θηηξίνπ; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν 

απάληεζε) 

 

  ΝΑΗ          ΟΥΗ  

 

22. Αλ ΝΑΙ κε πνηόλ ηξόπν; (ζεκεηώζηε Υ) 

 

  Πώιεζε ζε ηδηώηεο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

 

  Πώιεζε ζε ελδηάκεζνπο εκπόξνπο 

 

  Πώιεζε θαηεπζείαλ ζε επηρεηξήζεηο αλαθύθισζεο 

 

              Άιιν……………………(αλαθέξαηε) 

 

23. Πνηα ρξεζηκνπνηνύκελα πξντόληα αινπκηλίνπ αλαθπθιώλνληαη 

πεξηζζόηεξν κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζθξαπ
139

; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν 

απάληεζε) 

                                                 
135

 CE : Απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ 305/2011 ηεο Δ.Δ. 

 
136 QUALICOAT: Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζήκαηνο πνηόηεηαο ζηα επηζηξώκαηα κε πνύδξεο, ιάθθεο θαη πγξέο βαθέο 

ζην αινπκίλην πνπ πξννξίδεηαη γηα αξρηηεθηνληθή ιύζε 

 
137 QUALANOD: Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζήκαηνο πνηόηεηαο γηα αλνδίσζε αινπκηλίνπ κε βάζε ην ζεηηθό νμύ 

 
138 QUALIDECO : Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζήκαηνο πνηόηεηαο γηα ηελ δηαθόζκεζε ηνπ βακκέλνπ αινπκηλίνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξρηηεθηνληθέο εθαξκνγέο 
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  Πξντόληα νηθνδνκώλ                           Εάληεο θαη πηλαθίδεο απηνθηλήησλ 

                     

  Πξντόληα ζπζθεπαζίαο θαη αλαςπθηηθώλ    

  

24.  Mεηά ηε ζπκπιήξσζε απηνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνηα είλαη ε γλώκε 

ζαο γηα ηα πξντόληα αινπκηλίνπ πνπ πξννξίδνληαη ζηα ηερληθά έξγα θαη 

ηδηαίηεξα  ζηα θηίξηα; (ζεκεηώζηε Υ ζε 1 κόλν απάληεζε) 

 

           ΠΟΛΤ ΘΔΣΗΚΖ     ΘΔΣΗΚΖ     ΟΤΓΔΣΔΡΖ    ΑΡΝΖΣΗΚΖ   ΠΟΛΤ ΑΡΝΖΣΗΚΖ 

 

Πξνζσπηθά ζηνηρεία εξσηώκελνπ 
(Σα ζηνηρεία ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθό ζθνπό θαη δελ ζα δεκνζηεπηνύλ) 

Ολνκαηεπώλπκν : ……………………………….…… (πξναηξεηηθά) 

Σει. – email        : ……………………………….…… (πξναηξεηηθά) 

 

Φύιν      :            Άλδξαο             Γπλαίθα 

Ηιηθία    :     < 20      21-30      31-40      41-50        51-60       > 60  

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:   Άγακνο         Έγγακνο            Με 1-2 παηδηά      

                                                Με 3 παηδηά   Γηαδεπγκέλνο   Με γνλείο 

 

Δίδνο θαηνηθίαο:        Ηδηόθηεην δηακέξηζκα    Δλνηθηαδόκελν δηακέξηζκα 

                                     Μνλνθαηνηθία       Δξγαηηθέο θαηνηθίεο       Άιιν………. 

 

Δπηθάλεηα θαηνηθίαο: (ζε ηκ)     < 100                 < 100-150         < 150-200                         

                                                      < 200-250          > 250      

    

Δπάγγεικα :  Γεκόζηνο Τπάιιεινο        Ηδησηηθόο Τπάιιεινο   πληαμηνύρνο                          

                       Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο  Φνηηεηήο/καζεηήο        Άιιν………. 

 

Γξακκαηηθέο γλώζεηο:           Γεκνηηθνύ              Λπθείνπ      

                                                 ΑΔΗ- ΣΔΗ                Μεηαπηπρηαθά 

 

Μέζν θαζαξό κεληαίν νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα:  

 

             < 1.000Δ                       1.000-2.000Δ                2.000-3.000Δ          

             3.000-5.000Δ                > 5.000Δ 

 

Αλ επηζπκείηε λα ελεκεξσζείηε ιεπηνκεξώο γηα ην αινπκίλην ρξεζηκνπνηείζηε ηελ 

ηζηνζειίδα http://www.aluminium.org.gr   

 

ρόιηα-Παξαηεξήζεηο 

………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………….………                                                       

 

                                                                          αο επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία 
 

                                                                                                                                            
139

 θξαπ : Μέηαιιν πνπ πξνέξρεηαη από ηελ επαλαρύηεπζε κεηαρεηξηζκέλσλ πξντόλησλ θαη απνξξηκκάησλ από 

αινπκίλην 

http://www.aluminium.org.gr/
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6.2 Πξνηάζεηο 

 Όπσο αλαθέξζεθε ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη πξνεγεζεί ζην 

πεδίν ηεο αξρηηεθηνληθήο ε ρξήζε ηνπ αινπκηλίνπ είλαη αθίλδπλε. ηνλ νηθνδνκηθό 

ηνκέα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θξάκαηα αινπκηλίνπ όπνπ κε παξαγσγή κεηαιιηθώλ 

θύιισλ, ηαηληώλ ειαζκάησλ θαη δηαθόξσλ πξνθίι αμηνπνηείηαη ην θιίκα θαη 

επηηπγράλεηαη ν αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο. Αθόκε θαη κε ηε κνξθή ζθόλεο 

αινπκηλίνπ παξαζθεπάδνληαη ρξώκαηα γηαηί απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξώηε ύιε. 

    Σν κέιινλ ηεο παγθόζκηαο βηνκεραλίαο αινπκηλίνπ επεξεάδεηαη ζην βαζκό 

πνπ όιεο νη επηρεηξήζεηο κε ηηο ιύζεηο ηνπο ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηώζεηο, ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αλαθύθισζεο απνξξηκκάησλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο πιηθώλ, κε πεξηνξηζκό ηεο ζπαηάιεο λεξνύ θαη ελέξγεηαο, 

ώζηε ην ρξεζηκνπνηνύκελν πιηθό λα είλαη ε ιύζε γηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηηο εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2 ) θαη άιισλ 

αεξίσλ.   

 Σν γεγνλόο όηη ην αινπκίλην απεηιείηαη από ππνθαηάζηαηα πνπ ζπλερώο 

εκθαλίδνληαη, πξέπεη λα δνζνύλ γηα ηνλ θύθιν δσήο ηνπ πιηθνύ κε ζηελόηεξε 

ζπλεξγαζία όισλ ησλ επηζηεκόλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γεσθπζηθώλ θαη 

πεξηβαιινληνιόγσλ) πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξντόληνο 

ρσξίο πεξηβαιινληηθέο, πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο.   

 ήκεξα ε βηνκεραλία ζηδήξνπ θαη ράιπβα ζπλερίδεη λα επελδύεη εθαηνκκύξηα 

δνιάξηα γηα λα απνδείμεη όηη κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ράιπβαο πςειήο αληνρήο, 

πνπ ζα παξέρεη ηελ ίδηα εμνηθνλόκεζε βάξνπο κε ην αινπκίλην. Δπηπιένλ ζπλζεηηθά 

πιηθά, όπσο νη ίλεο άλζξαθα, απνηεινύλ βαζηθό αληαγσληζηή ζηνπο ηνκείο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ηεο αεξνδηαζηεκηθήο. Παξά ην γεγνλόο όηη εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθά θόζηε επηζθεπήο, ε ηηκή ηνπο είλαη ρακειόηεξε θαη πξνζθέξνπλ 

βειηησκέλε δηάβξσζε θαη πνιύ θαιή αηζζεηηθή 
140

. 

 Ζ λέα ηερλνινγία ησλ θξακάησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επθνιία ππνβηβαζκνύ 

ηνπ πάρνπο ησλ κε ηελ έιαζε δίλεη λέα δηάζηαζε ζε δπλαηόηεηα νηθνλνκίαο ηνπ 

κεηάιινπ ζηηο θαηαζθεπέο ( ζθιεξόηεξα θξάκαηα – ρακειόηεξν πάρνο ) 

 ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο Διιεληθήο ΄Δλσζεο Αινπκηλίνπ, ζηελ Διιάδα 

ην θόζηνο ελέξγεηαο ζέηεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκόηεηα ησλ βηνκεραληώλ πνπ 

αδπλαηνύλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά. Σελ ίδηα ζηηγκή 

όκσο ζηελ Κίλα, αιιά θαη ζε ρώξεο ηεο ΔΔ, νη θπβεξλήζεηο ζπλερίδνπλ λα 

ιακβάλνπλ λέα κέηξα ζηήξημεο ησλ βηνκεραληώλ ηνπο εληζρύνληαο ηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ απαζρόιεζε ζηηο ρώξεο ηνπο. Οη κεγάιεο επξσπατθέο βηνκεραλίεο θύξηα 

εμαγσγηθέο, βγαίλνπλ δηπιά σθειεκέλεο ηόζν από ηηο ρακειέο ηηκέο ζηηο 
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 Οκάδα Έξγνπ ΔΒΔ –Ηλζηηηνύην Δμαγσγηθώλ Δξεπλώλ & πνπδώλ- (ΗΔΔ)- (2015): «Αναλςηική 
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ρνλδξεκπνξηθέο αγνξέο ελέξγεηαο όζν θαη από ηα κέηξα θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ, 

κεησκέλσλ ξπζκηζηηθώλ ρξεώζεσλ, ππεξεζηώλ δηαθνπηόκελνπ θνξηίνπ θ.α.
141

     

 ηελ Διιάδα ν θιάδνο ηνπ αινπκηλίνπ από ππάξμεώο ηνπ έδσζε ηδηαίηεξν 

βάξνο ζηελ πνηόηεηα θαη νξζνινγηθή αλάπηπμή ηνπ. Οη επελδύζεηο θαη νη ελέξγεηέο 

ηνπ, νδήγεζαλ κέζα από ηελ «Αιπζίδα Πνηόηεηαο» ζε αληαγσληζηηθά πνηνηηθά 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο.  

 πλνπηηθά ε απνηίκεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη «Πνηόηεηα»  γηα ηνλ ειιεληθό θιάδν 

ηνπ αινπκηλίνπ απνηππώλεηαη από ηελ πηζηνπνίεζε ησλ βηνκεραληώλ αιιά θαη 

αξθεηώλ βηνηερληώλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ όηη ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ηξηώλ πξνηύπσλ
142

 : 

1. ύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαηά ISO 9001
143

 

2. ύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ISO 14001
144

 

3. ύζηεκα δηαρείξηζεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ΟΖSAS 18001 

Πξνθεηκέλνπ όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ αιιά θαη όζα δελ επηζεκάλζεθαλ 

λα ζπληειέζνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

νη πξαθηηθέο εθείλεο πνπ ζα λνκηκνπνηνύλ όιεο ηηο πξνζπάζεηεο παξαγσγήο ηνπ 

αινπκηλίνπ (είηε από ηε θύζε είηε ρεκηθά). Δπίζεο ζα πξέπεη θαη ε Σερλνινγία λα 

δώζεη ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο εξπζξάο ηιύνο «θόθθηλεο ιάζπεο » ώζηε ηα 

ξαδηελεξγά θαη θαξθηλνγόλα ζηνηρεία ηεο λα πάςνπλ λα κνιύλνπλ ην Πεξηβάιινλ. 

  

 

æææ 
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 Οκάδα Έξγνπ ΔΒΔ –Ηλζηηηνύην Δμαγσγηθώλ Δξεπλώλ & πνπδώλ- (ΗΔΔ)- (2015): «Αναλςηική 

καηαγπαθή και αποηύπυζη επισειπηζιακών διαδικαζιών (Business Process Analysis - BPA) 

εξαγυγήρ πποθίλ αλοςμινίος οικοδομικών καηαζκεςών ζηην Αςζηπαλία με πλοίο», ζει. 17 
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 Πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν: http://www.aluminium.org.gr 

 
143

 Βι. ππόδεηγκα βηνκεραλίαο DORAL 
144

 Βι. ππόδεηγκα βηνκεραλίαο DORAL 

http://www.aluminium.org.gr/
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 Δηθ. 74  Πηζηνπνηεηηθό ΔLOT EN ISO 9001 

 (Γηαθεκηζηηθό πξντόλ εηαηξείαο DORAL) 



 Καινθύξε Καιιηόπε 

 186 

 

Δηθ. 75  Πηζηνπνηεηηθό ΔLOT EN ISO 14001  

(Γηαθεκηζηηθό πξντόλ εηαηξείαο DORAL) 
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6.3 Απνζπαζκαηηθέο θσηνγξαθίεο θαηαζθεπώλ κε πιηθό «αινπκίλην» 

 
 
 Φση 1. Μπαρξέηλ ανπδηθήο Αξαβίαο, Δπέλδπζε κε αινπκίλην θαη ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο 

 

Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 

 

 
 
 Φση 2. Κόκπε Ηαπσλίαο, Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο κε αινπκίλην. Γηθηπώκαηα     

 

 Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 
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Φση 3. Κόκπε Ηαπσλίαο, Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο κε αινπκίλην. Γηθηπώκαηα 

 

Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 

 
 

 
 
 Φση 4. Κόκπε Ηαπσλίαο, Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο κε αινπκίλην. Γηθηπώκαηα 

 

 Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 
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Φση 5. Κόκπε Ηαπσλίαο, Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο κε αινπκίλην. Δπέλδπζε γέθπξαο 

 

 Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 

 
 

 
 
Φση 6. Κόκπε Ηαπσλίαο,  Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο κε αινπκίλην. ηέγαζηξν 

 

 Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 
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 Φση 7. Πίηζκπνπξγθ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο,  Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο κε αινπκίλην.   

              Γέθπξα 

 

 Φση. αξρείν : Αλαζηαζίνπ ΄Αλλα 

 
 
 

 
 
Φση 8. Πίηζκπνπξγθ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο,  Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο κε αινπκίλην. 

             Πξόζνςε ΑLCOA 

 

Φση. αξρείν : Αλαζηαζίνπ ΄Αλλα 
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Φση 9. ΄Αιηκνο - Διιάδα,  Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο κε αινπκίλην.Πιαηθόξκα ζηάζεο κεηξό  

 

Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 

 
 

 
 
 Φση 10. ΄Αιηκνο –Διιάδα, Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο κε αινπκίλην.Πιαηθόξκα ζηάζεο κεηξό  

 

 Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 
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 Φση 11. Πόξην Ράθηε -Διιάδα, Μειεηνθαηαζθεπή θαηνηθίαο  (Aξρηηέθησλ :Καινθύξε Καιιηόπε)  

                Κνπθώκαηα αινπκηλίνπ 

 

 Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 

 
 

 
Φση 12. Πόξην Ράθηε- Διιάδα, Μειεηνθαηαζθεπή θαηνηθίαο  (Αξρηηέθησλ: Καινθύξε Καιιηόπε)   

               Κνπθώκαηα αινπκηλίνπ 

 

Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 
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 Φση 13. Υατδάξη -Διιάδα, Μειεηνθαηαζθεπή θαηνηθίαο  (Αξρηηέθησλ: Καινθύξε Καιιηόπε) 

                Κνπθώκαηα – θηγθιηδώκαηα αινπκηλίνπ 

 

Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 

 

 

           

Φση 14 & 15. Γηόλπζνο –Διιάδα, Μειεηνθαηαζθεπή θαηνηθίαο (Αξρηηέθησλ: Καινθύξε Καιιηόπε) 

                        Κνπθώκαηα αινπκηλίνπ 

 

Φση. αξρείν : Καινθύξε Καιιηόπε 
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Φση 16. Water Treatment Plant, Lévis, Lévis, Canada 3.  

               Architects: STGM + Associates Architects  Photographer: Alexandre Guérin 

 

Πεγή : http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

 
  
Φση 17. Schulich School of Music, McGill University, Montreal, Canada 3.  

              Architects: STGM +  Associates Architects  Photographer: Alexandre Guérin 

 

 Πεγή :  http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html              

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φση 18. Canadian Center for Architecture, Montreal, Canada.   

               Architect: Peter Rose Photographer: Étienne Bourque-Viens 

                    

Πεγή : http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html              

 

Φση 19. Canadian Center for Architecture, Montreal, Canada.  

               Architect: Peter Rose. Photographer: Étienne Bourque-Viens 

 

 Πεγή : http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φωτ 20. Science Museum, Valencia, Spain Kalzip. 

 

Πηγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

 

Φωτ 21. The Wave, Almere, Netherlands Νοvelis Europe. 

 

Πηγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φωτ 22. Grandstand, Dubai, UAE Kalzip. 

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

Φωτ 23. The Wave, Almere, Netherlands Novelis Europe. 

 

Πηγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φωτ 24. Rich Mix, London, UK. Architects: Penoyre & Prasad Architects 

               Photographer :Morley Von Sternberg 

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

 

Φωτ 25. Rich Mix, London, UK. Architects: Penoyre & Prasad Architects 

               Photographer :Morley Von Sternberg 

 

Πηγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φση 26. Hongkong and Shanghai Bank HQ, Hong Kong, China.  

               Architects:Foster + Partners Photographer : Ian Lambot 

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

 

Φση 27. Nasher Sculpture Center, Dallas, USA. Architects:Renzo Piano Building Workshop 

               Photographer : Michel Denancé  

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φωτ 28. Nasher Sculpture Center, Dallas, USA. Architects:Renzo Piano Building Workshop 

               Photographer : Michel Denancé  

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

 

Φωτ 29. Melvin J. and Claire Levine Hall, Philadelphia, USA. Kieran Timberlake 

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φωτ 30. Sino-Italian Ecological & Energy Efficient Building (SIEEB), Beijing, China. 

                 Architects:Mario Cucinella  Photographer : Daniele Domenicali  

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 
 

Φωτ 31. Sino-Italian Ecological & Energy Efficient Building (SIEEB), Beijing, China. 

                Architects: Mario Cucinella Photographer : Digaetano 

 

Πηγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φωτ 32. Commerzbank Building, Frankfurt, Germany Architects: Foster +Partners  

               Photographer :Ian Lambot  

 

Πηγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

 

Φση 33. Sino-Italian Ecological & Energy Efficient Building (SIEEB), Beijing, China 

              Architects: Mario Cucinella  Photographer : Daniele Domenicali 

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φση 33. Famborough Airport, United Kingdom 3DReid Architects 

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

 

Φωτ 34. AluminiumHoyse System,Kyushu,JapanRiken Yamamoto & Fieldshop 

 

Πηγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φωτ 35. AluminiumHoyse System,Kyushu,Japan Riken Yamamoto & Fieldshop 

 

Πηγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

 

Φση 36. Ballingdon Bridge, United Kingdom Suffolk Country & Michael Stacey Arhitects 

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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Φωτ 37.  XVI Chilean Architecture Biennale Pavilion, Santiago, Chile. 

                  Architects: Felipe Assadi & Francisca Pulido Photographer : Nicolas Saijeh 

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

Φση 38. Building scarp  

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html


 Καινθύξε Καιιηόπε 

 206 

 
Φση 39.  XVI Chilean Architecture Biennale Pavilion, Santiago, Chile  

                Architects: Felipe Assadi & Francisca Pulido  Photographer : Pablo Casals 

 

Πεγή :http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

 

Φση 40. Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malaysia Alcoa 

 

Πεγή http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html 

 

 

http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
http://greenbuilding.world-aluminium.org/benefits/flexible/the-wave.html
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ 

η βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαηαλεκήζεθαλ ζε δύν θαηεγνξίεο, ηελ 

θαηεγνξία ηωλ βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ θαη ηελ θαηεγνξία επξέζεωλ 

πιεξνθνξηώλ από ην δηαδίθηπν. Πνιιέο θνξέο ζηηο εηθόλεο, ηνπο πίλαθεο θαη 

ηα δηαγξάκκαηα ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηίηινη πεγώλ νη νπνίνη εμ αηηίαο ηεο 

αλάγθεο ηαρείαο εξκελείαο αλαθέξζεθαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο θάηω από ηελ 

αξίζκεζε απηώλ. 
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