
Συνεπείς στο ραντεβού µας, επανερχόµαστε µε το
πρώτο τεύχος της εφηµερίδας µας για το 2020.

∆εδοµένης της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί
την συγκεκριµένη περίοδο επιλέξαµε σε αυτό το
τεύχος να συµπεριλάβουµε ως κύριο θέµα την
επεξήγηση των βασικών παραµέτρων σχεδια-
σµού µιας ανατίναξης. Τώρα που όλοι #Μενου-
µεΣπιτι είναι ευκαιρία να φρεσκάρουµε τις γνώ-
σεις µας.

Υπενθυµίζουµε πως το εν λόγω έντυπο απο-
τελεί βήµα ελεύθερης έκφρασης για όσους επι-
θυµούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους ή/και
να µοιραστούν τις γνώσεις τους. Με χαρά θα δε-
χτούµε να φιλοξενήσουµε στην εφηµερίδα από-
ψεις, επιστηµονικά άρθρα και εµπειρίες από αν-
θρώπους του χώρου.

Στο παρόν τεύχος θα βρείτε:
• Η EXTRACO AE διοργάνωσε την

γιορτή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης
πίτας για το 2019
• Παράγοντες που επηρεάζουν το απο-

τέλεσµα της ανατίναξης.
• Ασκηση ΠΥ.

Σας ευχόµαστε καλή και εποικοδοµητική
ανάγνωση.

Η οµάδα σύνταξης
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ΗΓια ακόµα µια χρονιά το προσωπι-
κό της εταιρείας διοργάνωσε την

καθιερωµένη γιορτή για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η γιορτή πραγ-
µατοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιανουα-
ρίου 2020 σε παραδοσιακή ταβέρνα της
Ασωπίας.

Οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαι-
ρία να απολαύσουν πλούσια εδέσµατα.
Μετά την ολοκλήρωση της κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας η διοίκηση
απευθυνόµενη στο προσωπικό παρου-
σίασε τα αποτελέσµατα της προηγού-
µενης χρονιάς και ανέπτυξε τις αναµε-
νόµενες προοπτικές της επόµενης.
Τονίστηκε η αµέριστη προσφορά των
ανθρώπων της εταιρίας καθώς και η δέ-
σµευση της εταιρίας για τους νέους στό-
χους µε ανάπτυξη της συνεργασίας και

TA NEA THΣ EXTRACO
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Η EXTRACO AE διοργάνωσε την γιορτή
της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2019

ανάδειξη των στρατηγικών πλεονεκτηµάτων της
εταιρίας. Παρά την ρευστή κατάσταση που ακό-
µα αντιµετωπίζει η αγορά η θετική πορεία της
εταιρίας συνεχίζεται και αναµένεται ακόµα κα-
λύτερη στο µέλλον.



Για τον σωστό και αποτελεσµατικό σχεδια-
σµό µιας επιφανειακής ανατίναξης υπάρ-

χουν συγκεκριµένοι παράγοντες που πρέπει να
εξεταστούν.

Μπορούν να διαχωριστούν σε αυτούς που
µπορούµε να ελέγξουµε και στους παράγοντες
που δεν µπορούµε να επηρεάσουµε.

Οι βασικοί παράγοντες που µπορούµε να
ελέγξουµε παρουσιάζονται στο σχήµα και είναι:

Η ∆ιάµετρος του διατρήµατος (D)
Εξαρτάται από το διατρητικό εξοπλισµό που χρη-
σιµοποιείται, είναι καθοριστικός παράγοντας για
τον υπολογισµός των αποστάσεων µεταξύ των
διατρηµάτων.

Το Φορτίο (Β)
Φορτίο ονοµάζεται η µέγιστη απόσταση από το
διάτρηµα, της πρώτης σειράς κυρίως, έως την
µπροστινή ελεύθερη επιφάνεια της βαθµίδας.

Επίσης η ίδια απόσταση χρησιµοποιείται συνή-
θως για να οριστεί και η απόσταση µεταξύ όλων
των σειρών της ανατίναξης.

Ένας εµπειρικός κανόνας για τον υπολογισµό
του φορτίου το ορίζει ως 25 έως 40 φορές τη διά-
µετρο (D). Φυσικά για την επιλογή του σωστού
φορτίου πρέπει να συνυπολογιστεί ο τύπος του
πετρώµατος και η αντοχή του καθώς και το είδος
της εκρηκτικής ύλης που θα χρησιµοποιηθεί.

Η Απόσταση µεταξύ των διατρηµάτων (S)
Η απόσταση µεταξύ των διατρηµάτων της ίδιας
σειράς εξαρτάται τόσο από το πέτρωµα όσο και
το είδος της εκρηκτικής ύλης που θα χρησιµο-
ποιηθεί, αλλά καθοριστικός παράγοντας είναι το
Φορτίο που έχει επιλεχθεί. Ο εµπειρικός κανόνας
υπολογισµού ορίζει την απόσταση από 0,7 έως
1,2 φορές το µήκος του Φορτίου, γενικότερα δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 φορές το µήκος του
Φορτίου.
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Το ύψος της βαθµίδας (BH)
∆εν θα πρέπει να είναι µικρότερο από το Φορτίο.

Ο λόγος µεταξύ ύψους βαθµίδας και φορτίου
(ΒΗ / Β) µπορεί προσεγγιστικά να χρησιµοποι-
ηθεί για τον έλεγχο του επίπεδου του θρυµµατι-
σµού. Εφόσον αυτός ο λόγος είναι από 2 έως 3,5
θεωρείται ότι θα οδηγήσει σε καλό θρυµµατισµό,
ενώ όταν είναι 3,5 σε πολύ καλό θρυµµατισµό.

Κλίση του διατρήµατος (α)
Αποτελεί την κλίση ως προς την κατακόρυφο µε
την όποια επιλέγεται να γίνει η διάνοιξη των δια-
τρηµάτων. Εξαρτάται από την γωνία του µετώ-
που αλλά και από την κλίση των πρανών που θέ-
λουµε να επιτύχουµε. Συµβάλει στην καλύτερο
τελικό αποτέλεσµα της ανατίναξης ειδικά για τον
σωστό θρυµµατισµό και απαιτεί ιδιαίτερα ποιο-
τικές εργασίες διάτρησης.

Υποδιάτρηση (SD)
Η υποδιάτρηση αποτελεί κρίσιµο παράγοντα ει-
δικά για την διαµόρφωση του δαπέδου της βαθ-
µίδας. Επηρεάζεται αρκετά από την σωστή διά-
τρηση εφόσον ενδέχεται στο «πόδι» της
βαθµίδας το φορτίο να είναι µεγαλύτερο επηρε-
άζοντας αρνητικά το τελικό αποτέλεσµα.Ανάλο-
γα µε τον τύπο του πετρώµατος και το είδος της
εκρηκτικής ύλης που θα χρησιµοποιηθεί αλλά
και την ποιοτική εργασία διάτρησης υπολογίζετε
από 0,2 έως 0,5 του φορτίου, συνήθως είναι στο
0,3 του φορτίου.

Επιγόµωση (SL)
Το µήκος της επιγόµωσης είναι σηµαντικό ώστε
να µην υπάρχει διαφύγει των αέριων της ανατί-
ναξης , αλλά και να µην δηµιουργηθούν µεγάλοι
όγκοι πετρώµατος. Συνήθως υπολογίζεται ως

ίδιο µε το µήκος του Φορτίου. Σηµαντικός παρά-
γοντας είναι και το είδος του υλικού που επιλέ-
γεται για την επιγόµωση καθώς αυτό θα πρέπει
να είναι λεπτόκοκκο αδρανές υλικό.

Το µήκος του διατρήµατος (L)
Εξαρτάται από Υψος της βαθµίδας, την Γωνία
κλίσης του διατρήµατος και την Υποδιάτρηση
που έχει επιλεχθεί.

Για τον υπολογισµό του συνήθως αθροίζουµε
το µήκος της επιγόµωσης (SL), το µήκος της γό-
µωσης (C) και το µήκος της υποδιάτρησης (SD).

Ειδική κατανάλωση εκρηκτικής ύλης
Η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης σε ένα διάτρη-
µα µπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγο-
ντες όπως η εκλυόµενη ενέργεια των εκρηκτι-
κών, η γεωλογία η αντοχή του πετρώµατος και
οι διακυµάνσεις της µέσα στο διάτρηµα, η πα-
ρουσία νερού, ο επιθυµητός βαθµός θρυµµατι-
σµού και το µήκος και ο όγκος που θα καταλάβει
το εξορυσόµενο πέτρωµα, περιορισµοί σε δονή-
σεις ή/και εκτίναξη τεµαχίων.

Για την τελική επιτυχία του αποτελέσµατος
όµως η ειδική κατανάλωση εκρηκτικής ύλης
αποτελεί τον πλέον ενδεικτικό παράγοντα αξιο-
λόγησης της ανατίναξης.

Πρακτικά δείχνει τα κιλά εκρηκτικής ύλης
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Τύπος Πετρώµατος Ειδική κατανάλωση
εκρηκτικής ύλης (kg/m3)

Σκληρό 0,7 - 0,8

Μέτριο 0,4 - 0,5

Μαλακό 0,25 – 0,35

Πολύ µαλακό 0,15 – 0,25



που χρειάζονται για την εξόρυξη ενός m2 πετρώ-
µατος. Κυµαίνεται από 0,15 εως 0,8 kg/ m2 ανά-
λογα µε τον τύπο του πετρώµατος. Για τα συνήθη
ελληνικά πετρώµατα το εύρος είναι 0,3 έως 0,4
kg/ m2.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό
αποτέλεσµα της ανατίναξης και πρέπει να γίνει
σωστά η επιλογή τους είναι:

• ο σχεδιασµός της θέσης των διατρηµάτων,
• η ποιότητα της εργασίας διάτρησης,
• το συνολικό µέγεθος της ανατίναξης,
• το είδος των εκρηκτικών που θα χρησιµο-

ποιηθούν,
• το είδος των εναυσµατικών µέσων που θα

χρησιµοποιηθούν,
• οι χρόνοι καθυστέρησης ανά διάτρηµα και

ανά σειρά που θα επιλεχθούν,
• η διεύθυνση της ανατίναξης,
• η παρουσία ελεύθερων επιφανειών.

Στους παράγοντες που δεν µπορούµε να επη-
ρεάσουµε αλλά συνεισφέρουν στο τελικό απο-
τέλεσµα είναι:

• η γεωλογία και η µορφολογία του πετρώµα-
τος,

• οι µηχανικές ιδιότητες του πετρώµατος,
• η ύπαρξη ασυνεχειών και ρηγµάτων,

• οι καιρικές συνθήκες,
• η παρουσία νερού στα διατρήµατα,

Τέλος για να εξετάσουµε την επιτυχία µια
ανατίναξης, κάτι που παίζει καθοριστικό ρολό
για τον σχεδιασµό της, είναι να υπάρχουν τα επι-
θυµητά αποτελέσµατα ως αφορά:

• τον θρυµµατισµό,
• το προφίλ, τη θέση και τον χώρο που κατα-

λαµβάνει το εξορυσόµενο πέτρωµα,
• την αποφυγή υπερθραυσης και ρωγµών στο

υγιές πέτρωµα,
• την έλλειψη υπερµεγεθών τεµαχίων (εφοσον

αυτό δεν είναι το επιδιωκόµενο αποτέλε-
σµα),

• την έλλειψη δονήσεων, θορύβου και εκτι-
νασσόµενων τεµαχιδίων,

• την έλλειψη αστοχιών κατά την ανατίναξη.
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ΗExtraco διατηρεί πάντοτε υψηλές προδια-
γραφές λειτουργιάς και ιδιαίτερα στους το-

µείς της ασφάλειας. Η 24ωρη φύλαξη, ο φράκτης
και τα συρµατοπλέγµατα εξασφαλίζουν την συ-
νεχή ασφάλεια του χώρου, ενώ ειδικά συστήµατα
ασφαλείας και πυρασφάλειας, είναι µόνιµα σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση οποιοδήποτε
συµβάντος µέσα στον µεγάλο χώρο που καλύπτει
τις εγκαταστάσεις της εταιρίας.

Η σωστή προετοιµασία, η ετοιµότητα και η
συνεργασία µε τις αρχές και τους αρµοδίους φο-
ρείς είναι απαραίτητη και αναγκαία και αντικα-
τοπτρίζει τον υψηλό βαθµό υπευθυνότητας της
εταιρίας.

Στα πλαίσια αυτή της συνεργασίας µετά από
πρόταση της ΠυροσβεστικήΥπηρεσία διοργανώ-
θηκε την Πέµπτη 12/3/2020 µία άσκηση επί χάρ-
του. Σε αυτή τη άσκηση συµµετείχαν επίσης οι αρ-
µόδιες Υπηρεσίες, όπως Πολιτική Προστασία,
Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, ΕΚΑΒ, Αστυνοµία.

Οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών προσήλθαν
στην εγκατάσταση στη Βορόνιζα σε µια πολύω-
ρη εκδήλωση. Κατά την παρουσία τους έγινε
ενηµέρωση για την εγκατάσταση και για τα µέσα
προστασίας που διαθέτει και στη συνέχεια τέθη-
κε ένα σενάριο έκτακτης ανάγκης και ακολού-
θησε συζήτηση και τοποθέτηση των υπηρεσιών.

Το σενάριο περιλαµβάνει την εκδήλωση πυρ-
καγιάς στον εξωτερικό χώρο ανατολικά της εγκα-
τάστασης στη Βορόνιζα. Από αυτή κινδυνεύει η
εγκατάσταση και κυρίως τα κτίρια που είναι κο-
ντά στο όριο αυτής.
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Η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση ήταν
αρκετά ενδιαφέρουσα και έφερε θετικά µηνύµα-
τα προς όλους τους εµπλεκοµένους. Ενώ τονί-
στηκαν όλες οι ενέργειες και πράξεις που παρέχει
η εταιρία για την ασφάλεια τόσο των εγκαταστά-

σεων όσο και των εργαζοµένων σε αυτές. Επίσης
για ακόµα µια φόρα αναδείχτηκε η απόλυτη και
συνεχής συνεργασία της EXTRACO µε τις το-
πικές αρχές και τους αρµόδιους φορείς.
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