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Με τον ερχοµό του νέου έτους, κρατάτε στα χέρια σας το όγδοο τεύχος της
εφηµερίδας µας. Η αποδοχή της από τον κόσµο των εκρηκτικών ως ένα µέσο
ενηµέρωσης, όχι µόνο για τις δραστηριότητες της εταιρίας µας αλλά και
γενικότερα για τον κλάδο, µας ενθαρρύνει να συνεχίσουµε ακόµα πιο
εµπεριστατωµένα. Ευελπιστώντας να αποτελέσει η εφηµερίδα ένα βήµα
έκφρασης επιστηµονικών απόψεων αλλά και τεχνικών εµπειριών, µε χαρά θα
δεχτούµε να φιλοξενήσουµε στην εφηµερίδα απόψεις, επιστηµονικά άρθρα και
εµπειρίες από ανθρώπους του χώρου.
Εκ µέρους της διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας θα θέλαµε να σας
ευχηθούµε καλή και δηµιουργική χρονιά !

Σε αυτό το τεύχος µπορείτε να διαβάσετε :
9 Η EXTRACO διοργάνωσε την γιορτή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης

πίτας για το 2009.
9 Αντιµετώπιση προβληµάτων στη διάτρηση και στις ανατινάξεις
Η περίπτωση του λατοµείου Helwan στην Αίγυπτο.
9 Συµµετοχή της EXTRACO στην αναβαθµισµένη 5η METEC.

Η EXTRACO διοργάνωσε την γιορτή της κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2009
Το προσωπικό της εταιρίας διοργάνωσε την καθιερωµένη γιορτή για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η γιορτή πραγµατοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου
σε παραδοσιακή ταβέρνα της Ασωπίας και το ανθρώπινο δυναµικό που
στελεχώνει την EXTRACO Α.Ε. παραβρέθηκε σύσσωµο.
Οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα πλούσια εδέσµατα
ενώ στη συνέχεια έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η γιορτή ολοκληρώθηκε µε τους ευχαριστήριους λόγους του Προέδρου και του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου προς το προσωπικό, για την πολύτιµη συνεισφορά
του στην εταιρία τη χρονιά που πέρασε, η οποία αποτελεί πρωταρχικό
παράγοντα, συµβάλλοντας καταλυτικά στην πραγµατοποίηση των στόχων της
εταιρίας.
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Αντιµετώπιση προβληµάτων στη διάτρηση και στις ανατινάξεις
Η περίπτωση του λατοµείου Helwan στην Αίγυπτο
Το λατοµείο Helwan βρίσκεται 35 χιλιόµετρα νότια του Καΐρου. Η εκµετάλλευση
του γίνεται από την εταιρία Helwan Cement Company (HCC) µε σκοπό την
εξυπηρέτηση των αναγκών εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου, που είναι από
τα µεγαλύτερα στη χώρα.
Η ποσότητα ασβεστόλιθου που απαιτείται για την οµαλή λειτουργία του
εργοστασίου είναι της τάξεως των 5,5 εκατοµµυρίων τόνων το χρόνο !!
Στη δεκαετία του '80 ένας νέος οικισµός (15th of May City) δηµιουργήθηκε δίπλα
στο λατοµείο της HCC, το οποίο λειτουργεί από το 1929.
Οι εργασίες εξόρυξης άρχισαν να αποτελούν πρόβληµα καθώς η περιφερειακή
οδός της νέας πόλης περνάει κοντά στο µέτωπο του λατοµείου.
Η διερεύνηση του προβλήµατος έδειξε ότι δεν υπήρχε καµία πιθανότητα
ασφαλούς επέκτασης του λατοµείου προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, που δεν
θα ενοχλούσε τη νέα πόλη.

Άποψη του λατοµείου και του οικισµού
Κατά συνέπεια οι αρχές επέβαλαν στην HCC να ερευνήσει σε γειτονική περιοχή
ώστε να ανοίξει ένα νέο λατοµείο, για να αποφύγει τα προβλήµατα οχλήσεων
στον οικισµό.
Οι γεωλογικές έρευνες εντόπισαν ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς σε περιοχή
περίπου 5 χιλιόµετρα βόρειο-ανατολικά του παλαιού λατοµικού χώρου.
Το πέτρωµα στη νέα λατοµική περιοχή είναι έντονα ρηγµατωµένο, µια και
πρόκειται για λεπτοστρωµατώδη ασβεστόλιθο έντονα τεκτονισµένο.
Λόγω της γεωλογικής πολυπλοκότητας οι εργασίες διάτρησης καθώς και
γόµωσης των διατρηµάτων, γίνονται υπό τις δυσκολότερες συνθήκες.
Επιπλέον, η επέκταση του οικισµού προς το νέο λατοµικό χώρο καθιστά
ιδιαιτέρως σηµαντικό τον έλεγχο των δονήσεων που προκαλούνται από τις
ανατινάξεις για την αποφυγή προβληµάτων.
Τα προβλήµατα αυτά συνοψίζονται ως εξής :
¾ Λόγω του πυκνού δικτύου ρωγµών & διακλάσεων η ταχύτητα διάτρησης
είναι µικρή. Επίσης είναι πολύ συχνό το φαινόµενο του «φρακαρίσµατος»
της διατρητικής στήλης µε αποτέλεσµα το 19 % των διατρηµάτων να
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εγκαταλείπονται και να ορύσσονται ξανά !! Αυτό ισούται µε 350 χαµένες
ώρες διάτρησης το χρόνο !!
¾ Η γόµωση των εκρηκτικών υλών είναι πολύ δύσκολη, δεδοµένου ότι τα
διατρήµατα «µπαζώνουν» λόγω ολίσθησης µικρών τεµαχίων πετρώµατος.
¾ Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε διαρροή σηµαντικής ποσότητας ANFO
(εκρηκτική ύλη κύριας γόµωσης) στα κενά που υπήρχαν στη ζώνη
ρηγµάτωσης. Ετσι σε κάποιες ανατινάξεις υπήρξαν ανεξέλεκτα φαινόµενα
εκτίναξης τεµαχίων πετρώµατος, αλλά και σηµαντικός θόρυβος.
¾ Λόγω της ύπαρξης πυκνού δικτύου ρωγµών, κατά την ανατίναξη διαφεύγει
σηµαντική ποσότητα αερίων της έκρηξης, µε αποτέλεσµα να µην
επιτυγχάνεται καλός θρυµµατισµός του πετρώµατος.

Εικόνες από τις βαθµίδες του λατοµείου µε έντονη την εµφάνιση
ρωγµών & διακλάσεων
¾ Η γειτονική πόλη παρουσιάζει µια µεγάλη αύξηση του πληθυσµού, και τα
κοντινότερα κτίρια της πόλης βρίσκονται ήδη σε απόσταση 600 µ από το νέο
λατοµείο.
Λόγω της γεωλογικής ιδιοµορφίας αλλά και ατυχούς σχεδιασµού, οι
ανατινάξεις προκάλεσαν σηµαντικές δονήσεις (υψηλές τιµές PPV) στα
παρακείµενα σπίτια, µε αποτέλεσµα οι ιδιοκτήτες τους να εκφράσουν έντονα
την ανησυχία τους.
Γι’ αυτό λοιπόν οι αρµόδιες αρχές επέβαλαν αυστηρούς περιορισµούς,
επιτρέποντας να γίνονται ανατινάξεις µόνο µια φορά την εβδοµάδα αντί για 4
ή 5 φορές.
Τούτο είχε σαν συνέπεια να πραγµατοποιούνται ανατινάξεις της τάξεως των
20 τόνων εκρηκτικών υλών, µε αποτέλεσµα να γίνουν εντονότερα τα
παράπονα των περιοίκων για δονήσεις και θόρυβο.
Όλα τα παραπάνω επέβαλαν την εφαρµογή µιας σειράς συστηµατικών
διαδικασιών, έπειτα από εκπόνηση τεχνικής µελέτης, ώστε να :
♦ ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις των περιοίκων
♦ βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας των ανατινάξεων
♦ ξεπεραστούν τα καθηµερινά προβλήµατα στην παραγωγή και τελικά να
βελτιωθεί το αποτέλεσµα της εκµετάλλευσης.
Η τεχνική µελέτη για το λατοµείο προήλθε έπειτα από πληθώρα δοκιµών &
µετρήσεων καθώς και λεπτοµερή γεωλογική µελέτη της περιοχής, προκειµένου
να ανιχνευθούν η θέση, η κατεύθυνση και η ανύψωση των ρηγµάτων.
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Η αντιµετώπιση του προβλήµατος ξεκίνησε µε προσεκτική και ελεγχόµενη
διάτρηση. Προς τούτο άρχισαν συστηµατικές µετρήσεις και καταγραφή των
παραµέτρων της διάτρησης, δηλαδή θέση, βάθος, απόκλιση και πραγµατικό
φορτίο κάθε διατρήµατος.
Εγκαταστάθηκε λοιπόν ένας «σαρωτής λέϊζερ» απέναντι από τις βαθµίδες,
οπότε απεικονίστηκε το πραγµατικό τους «σχήµα». Έτσι υπολογίστηκε ο
πραγµατικός όγκος πετρώµατος µπροστά από το κάθε διάτρηµα, δηλαδή το
πραγµατικό φορτίο.
Επίσης µετρήθηκαν µε ηλεκτρονικά όργανα το βάθος και οι αποκλίσεις των
διατρηµάτων.
Με επεξεργασία όλων των παραπάνω δεδοµένων από κατάλληλο λογισµικό,
δηµιουργήθηκε τρισδιάστατη εικόνα της «πραγµατικής βαθµίδας» και της
«πραγµατικής θέσης» των διατρηµάτων σε αυτήν. Από την εικόνα των
βαθµίδων προέκυψε αµέσως ποια διατρήµατα είχαν µεγάλο ή πολύ µικρό
φορτίο, δηλαδή τα πιθανά σηµεία αποτυχίας κατά την ανατίναξη.

.
Τρισδιάστατο µοντέλο αναπαράστασης των διατρηµάτων
Η συστηµατική καταγραφή έδειξε επίσης µεγάλες αποκλίσεις των διατρηµάτων,
που οφείλονται κυρίως στον εξοπλισµό διάτρησης (διατρητικό µηχάνηµα και
στήλη), καθώς και µικρή ταχύτητα διάτρησης.
Για να αντιµετωπισθούν λοιπόν τα προβλήµατα αποφασίστηκε άµεση
αντικατάσταση των πνευµατικών διατρητικών µηχανηµάτων µε νέας γενιάς
υδραυλικά, ενώ µειώθηκε και το ύψος των βαθµίδων στα 20 µέτρα.
Αµέσως αυξήθηκε η ταχύτητα διάτρησης µε συνακόλουθη µείωση του χρόνου,
ενώ λόγω των αυτοµατισµών που διαθέτουν τα σύγχρονα διατρητικά
µηχανήµατα µειώθηκαν οι αποκλίσεις και τα προβλήµατα φρακαρίσµατος της
διατρητικής στήλης.
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας της
διάτρησης.
Ένα ακόµα πρόβληµα που έπρεπε να λυθεί ήταν η κατάπτωση των
διατρηµάτων, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν ρήγµατα. Η λύση που υιοθετήθηκε ήταν
αυτή της τοποθέτησης σωλήνων PVC .
Στο θέµα της γόµωσης η συνήθης πρακτική ήταν η χρήση ίδιας ποσότητας
εκρηκτικής ύλης για όλα τα διατρήµατα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε πολλά
προβλήµατα λόγω κακού θρυµµατισµού και δονήσεων.
Όµως όπως αποδείχτηκε από τη µελέτη των παραµέτρων της διάτρησης
υπάρχει διαφοροποίηση στη γεωµετρία της ανατίναξης. Γνωρίζοντας τον
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πραγµατικό όγκο του πετρώµατος που υπάρχει µπροστά από κάθε διάτρηµα, οι
µηχανικοί της HCC ήταν πια σε θέση να υπολογίσουν την ποσότητα των
εκρηκτικών υλών για κάθε διάτρηµα χωριστά, ώστε να επιτυγχάνεται το
βέλτιστο αποτέλεσµα, δηλαδή καλός θρυµµατισµός και ελάχιστες δονήσεις.
Ο περιορισµός των δονήσεων επέβαλε την εφαρµογή της µεθόδου της
διακεκοµµένης γόµωσης, συνηθέστερα µε δύο διακοπές σε κάθε διάτρηµα.
Όλα τα ανωτέρω επέφεραν µείωση της κατανάλωσης εκρηκτικών περίπου κατά
8,4%
Ο µέγιστος αριθµός διατρηµάτων σε
κάθε ανατίναξη ήταν µόλις επτά (7).
Ο περιορισµός αυτός επιβλήθηκε από
τους χρόνους επιβράδυνσης των
ηλεκτρικών καψυλλίων, ( Νο 1 - 20).
Προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός
των διατρηµάτων, αποφασίστηκε η
χρήση µη ηλεκτρικών πυροκροτητών
(NONEL). Το σύστηµα µη ηλεκτρικής
πυροδότησης (NONEL) εφαρµόστηκε
στο λατοµείο το 2006, οπότε και
αυξήθηκε ο συνολικός αριθµός
διατρηµάτων σε κάθε ανατίναξη, λόγω
των πολλών συνδυασµών στους
χρόνους καθυστέρησης των µη
ηλεκτρικών καψυλλίων.
∆ιακεκοµµένη γόµωση διατρηµάτων
Για τη γόµωση των διατρηµάτων παραδοσιακά χρησιµοποιούνταν
ζελατινοδυναµίτιδα ως γόµωση πυθµένα και ANFO ως βασική γόµωση.
Για περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσµάτων αποφασίστηκε να γίνονται
ανατινάξεις σε τρεις σειρές διατρηµάτων, η γόµωση στις δυο πρώτες να γίνεται
µε ζελατινοδυναµίτιδα και ANFO, ενώ στην τελευταία να γίνεται µε συνδυασµό
ANFO και αµµωνίτη για να µειωθεί ο όγκος των αερίων.
Οι δυο πρώτες σειρές διατρηµάτων πυροδοτούνται σε σχήµα V, ενώ η
τελευταία σειρά πυροδοτείται ταυτόχρονα ακολουθώντας τη µέθοδο της απαλής
εξόρυξης, ώστε να δηµιουργηθεί οµαλότερο περίγραµµα της βαθµίδας. Για να
αντιµετωπιστεί πιθανό πρόβληµα δονήσεων, στην τελευταία σειρά διατρηµάτων
γίνονται πέντε (5) διακοπές στη γόµωση, αντί τριών (3).
Μια άλλη ενδιαφέρουσα παραλλαγή στη µέθοδο γόµωσης ήταν η
χρησιµοποίηση µιας στήλης αέρα κατά µήκος του διατρήµατος, χωρίς να
διακόπτεται η στήλη του ANFO. Ετσι δηµιουργήθηκε ένα αξονικό κενό στο
κέντρο του διατρήµατος. ∆ιαπιστώθηκε ότι µε αυτό το σύστηµα
αντικαταστάθηκε αποτελεσµατικά περίπου το 8% του όγκου του ANFO.
Από τις καταγραφές της ταχύτητας έκρηξης (VOD) αποδείχτηκε πως η χρήση
διακεκοµµένης γόµωσης παρουσίασε βελτίωση στις τιµές VOD κατά 6% σε
σύγκριση µε τη συνεχή .
Η προσθήκη της στήλης αέρα κατά µήκος στη γόµωση δεν δηµιούργησε καµία
σηµαντική διαφορά στις τιµές VOD.
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∆εδοµένου ότι το αποτέλεσµα της ανατίναξης έχει επιπτώσεις σε όλες τις
επόµενες διαδικασίες του λατοµείου, είναι σηµαντικό να καθοριστεί µέχρι ποιο
επίπεδο µπορεί να µειωθεί το κόστος της ανατίναξης χωρίς να επηρεάσει
αρνητικά το συνολικό αποτέλεσµα.
Η βελτιστοποίηση του κόστους επιτεύχθηκε κυρίως µε τη µείωση του
συντελεστή κατανάλωσης εκρηκτικής ύλης (εκρηκτική ύλη [kg] / όγκο του
πετρώµατος [m3]). Η ανάλυση κόστους έδειξε ότι η µείωση του συντελεστή
κατανάλωσης εκρηκτικής ύλης οδηγεί σε µείωση της τάξης του 8,9% του
κόστους ανατίναξης ανά τόνο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των αλλαγών στη µέθοδο εξόρυξης µετρήθηκαν οι
δονήσεις από 360 ανατινάξεις. Από τη µελέτη των αποτελεσµάτων οι µηχανικοί
της HCC κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι µε την υιοθέτηση της νέας µεθόδου
(ελεγχόµενη διάτρηση, διακεκοµµένη γόµωση, µη ηλεκτρικοί πυροκροτητές) οι
τιµές PPV (επίπεδο δονήσεων) µειώθηκαν κατά 46,5% σε σχέση µε το
παρελθόν !!!
Για να κριθεί όµως συνολικά το αποτέλεσµα του εγχειρήµατος, έπρεπε να
µετρηθεί και η παραγωγικότητα του λατοµείου, υπό τις νέες συνθήκες.
Ως πιο αξιόπιστος τρόπος µέτρησης θεωρήθηκε ο υπολογισµός της
παραγωγικότητας του συγκροτήµατος θραύσης (παραγωγή σε τόνους / ώρα).
Με βάση τα στοιχεία παρατηρήθηκε µια βελτίωση της τάξης του 3,19 %.
Τα έντονα και πιεστικά προβλήµατα στη λειτουργία του λατοµείου της HCC
οδήγησαν στην άµεση εφαρµογή µιας σειράς συστηµατικών διαδικασιών µε
χρήση σύγχρονου εξοπλισµού.
Τα συµπεράσµατα από την αξιολόγηση των συστηµατικών καταγραφών όλων
των κρίσιµων παραµέτρων (ταχύτητα διάτρησης, αποκλίσεις διατρηµάτων,
πραγµατικό φορτίο, ταχύτητα της έκρηξης, δονήσεις) οδήγησαν στην υιοθέτηση
µιας νέας µεθόδου εξόρυξης.
Με τη νέα αυτή µέθοδο «θεραπεύτηκαν» τα προβλήµατα του παρελθόντος,
εξαλείφθηκε ο κίνδυνος παύσης λειτουργίας του λατοµείου ενώ βελτιώθηκε
και η παραγωγικότητα της εγκατάστασης.
∆εδοµένου ότι στην επιτυχία του εγχειρήµατος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τα
χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων εκρηκτικών υλών και µέσων έναυσης
– λόγω της γεωλογικής ιδιαιτερότητας της περιοχής – θα πρέπει να διευρυνθεί
η περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσµατος µε χρήση σύγχρονων
εκρηκτικών υλών, όπως το εκρηκτικό γαλάκτωµα
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι βασισµένα σε άρθρο των M. Khaled, K. Abdel Rahman, M. Khattab
που έχει δηµοσιευθεί στο Journal of Explosives Engineering και έχει παρουσιαστεί από τους συγγραφείς
η
του στη 34 ετήσια διάσκεψη της International Society of Explosives Engineers τον Ιανουάριο του 2008 στη
Νέα Ορλεάνη.
Για τη µετάφραση Π. Γρηγορόπουλος Μηχ. Μεταλλείων ΕΜΠ – Λ. Καζάκος Μηχ. Μεταλλείων ΕΜΠ
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Συµµετοχή της EXTRACO στην αναβαθµισµένη 5η METEC
Η 5η διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης «METEC - Μηχανήµατα Έργων» θα
πραγµατοποιηθεί από τις 20 έως τις 23 Μαρτίου 2009 αρκετά ανανεωµένη. Η
απόφαση της διοργανώτριας «Τεχνοεκδοτική» για µια γενική αναβάθµιση της
έκθεσης σε όλα τα επίπεδα (όγκος και εύρος εκθεµάτων, παράλληλες
εκδηλώσεις) συνδυάζεται µε τη µεταφορά της στο νέο και υπερσύγχρονο
εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo που βρίσκεται στο διεθνή
αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η έκθεση «METEC - Μηχανήµατα Έργων», το «ραντεβού των γιγάντων» όπως
ονοµάζεται, ξεκίνησε το 2001 και έχει καθιερωθεί πλέον, όχι µόνο στην χώρα
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσελκύοντας
στελέχη από όλο το φάσµα των κατασκευαστικών εταιριών, των τεχνικών
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δηµόσιων Οργανισµών,
υπεύθυνους λατοµείων, µεταλλείων, ορυχείων, ιδιοκτήτες και χειριστές
µηχανηµάτων έργων κλπ.
Στην έκθεση εκτός από την EXTRACO ΑΕ που για µια ακόµη φορά θα δώσει το
παρόν µε στόχο την καλύτερη ενηµέρωση των πελατών της και την προβολή
των προϊόντων και του έργου της, θα παραβρίσκονται επιχειρήσεις που
κατασκευάζουν ή αντιπροσωπεύουν:
•

•

Μηχανήµατα έργων πάσης φύσεως: Χωµατουργικά, ανυψωτικά,
σκαπτικά, διατρητικά, µεταφορικά, οδοποιίας, λατοµείων, λιµένων,
διάνοιξης σηράγγων, φόρτο-εκφορτωτικά, παραγωγής σκυροδέµατος,
κατεδάφισης, ανακύκλωσης, καθαριότητας κλπ καθώς και εξαρτήµατα,
ανταλλακτικά και λιπαντικά.
Είδη εξοπλισµού εργοταξίων: Καλούπια, σκαλωσιές, µεταλλικές
κατασκευές, γεννήτριες, τόρνοι, κάδοι, µονωτικά, εργαλεία, όργανα,
στολές, λογισµικά, συστήµατα ελέγχου, ασφαλείας, ποιότητας,
επικοινωνίας, σχεδίασης, αντισεισµικής προστασίας κ.α.

Συµµετέχουν επίσης, κρατικές υπηρεσίες, Οργανισµοί, επιστηµονικοί,
επαγγελµατικοί, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, ινστιτούτα, τράπεζες,
εταιρίες ασφαλειών, leasing κ.ά.
Περιµένουµε να σας δούµε όλους από κοντά στην αίθουσα 3 στο περίπτερο ∆3
που θα διατηρεί η εταιρία µας στην 5η METEC.
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