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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η Ελαφρόπετρα εlναι ένα βιομηχανικό ορυκτό γνωστό από την αρχαιότητα για τις
μοναδικές ιδιότητες της οι οποlες κατά κύρ ιο λόγο οφείλονται στην πορώδη δομή της . Συνεχίζοντας
την παράδοση αιώνων , η Ελληνική Ελαφρόπετρα από το Γυαλί Νισύρου , ένα μοναδικό φυσικό
ελαφροβαρές αδρανές υλικό , εξάγεται σε όλον τον κόσ μο και χρησιμοποιεlται σε μΙα πληθώρα

εφαρμογών όπως στην κατασκευή θερμομονωτι κών ελαφροβαρών δομικών στο ιχεlων, ελαφρο
σκυροδέματος, σε έργα οδοποιϊας και λιμενικό , σε υδροπονικές καλλιέργειες κ . α .

ABSTRACT: Pumice, as an ίndustήal mineral, is well known from the ancίent times for its unique
ρroρerties due mainly to its porous structure. Continuing the tradition Greek Pumice from Yali
Nisyros, a unique natural lightweight aggregate, is exported in all oνer the world as a basic raw
material for many uses like in the production of lightweight insulating blocks, lightweίght concrete,
for the construction of roads and ports, in hydroponics etc.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

πα {ISO 9002) έχουν κατόστήσει την Ελλάδα
την μεγαλύτερη εξαγωγό χώρα ελαφρόπετρας

Η Ελαφρόπετρα είναι ένα βιομηχανικό ορυκτό

παγκοσμlως.

γνωστό από την αρχαιότητα . Οι Αρχαίοι Ελλη 
νες και οι Ρωμαίοι την χρησιμοποlησαν στην

2. ΤΟ

ΟΡΥΧΕΙΟ

κατασκευή μεγάλων και σημαντικών κτηρlων,

όπως το ΠΑ Ν ΘΕΟΝ της Ρώμης και η ΑΓΙΑ
ΣΟΦ ΙΑ στην Κωνσταντινούπολη , πολλά εκ
των οποίων διατηρούντα ι σε άριστη κατάσταση
ακόμα και σήμερα.

Στην πάροδο των αιώνων η Ελαφρόπετρα

κατοχυρώθηκε στην συνεlδηση των ανθρώ
πων ως το φυσικό ελαφροβαρές αδρανές υλι

κό και χρησιμοποιήθη κε σε ση μαντικά τεχνικό
έργα σε όλον τον κόσμο . Οι μοναδικές ιδιότη

2.1. Κοι τα σματολογικό
Το κοlτασμα της Ελαφρόπετρας καλύπτει το
ήμισυ της έκτασης της νήσου Γυαλί , 3 ν. μ .
βορειοδυτικό της Ν ισύρου (φωτογραφία 1.).
Σχηματίστηκε πριν από 160.000 περίπου
χρόνια μετά από έκρηξη του ηφαιστείου τη ς
Νισύρου .

τές της, που οφεlλονται και στον τρόπο γένε

σής της ως πέτρωμα , την καθιστούν μία από
τις σημαντικότερες ορυκτές πρώτες ύλες για

μ ια πληθώρα εφαρμογών .
Η ελληνική Ελαφρόπετρα που παράγεται
στο Γυαλί, ένα μ ικρό νησί των Δωδεκανήσων
ανάμεσα στην Κώ και στην Νlσυρο , θεωρεlται

η

καλύτερ η παγκοσμlως

και

καλύπτει ένα

μεγάλο μέρος των αγορών της Ευρώπης, Β .
Αμερικής και του Αραβικού κόσμου. Η μονα 

δ ικότητα του κοιτάσματος και η άριστη ποιο
τητό του προϊόντος, καθώς και η παραγωγή
και διάθεσή της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυ -

Φωτογραφία

1. Το ορυχείο Γυαλί
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Η πορώδης δομή του, στην οποία οφείλονται
οι

μοναδικές

ιδιότητές

της

Ελαφρόπετρας,

αποδίδεται στη απότομη ψύξη του μόγματος

και στον εγκλεισμό φυσαλίδων αερίων μέσα
στην μόζα του . Τα βέβαια αποθέματα του κοι
τόσ μα τος ανέρχονται σε 50.000.000 τόννους
όριστης ποιοτητας υλικού .

2.2.

Εκμετόλλευση

Το Ορυχείο ανήκει στον Δήμο Νισύρου και το
εκμεταλλεύεται η εταιρία ΜΒΑ ΜΕΤΑΜΕΥ
τικΗ ΚΑΙ ΜΤΟΜΙΚΗ ΑΕ η οποία ανήκει στον
Όμιλο «ΑΓ. Ε. Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ » από το 1977. Η
εταιρία ασχολείται κυρίως με την εκμετάλλευση
ορυχείων Βιομηχανικών Ορυκτών (ελαφρόπε

Φωτογραφία

3. Γερανός

φόρτωσης

Οι πωλήσεις της ελαφρόπετρας ανέρχονται

τρα, γύψος , ποζολόνη και πυριτικό) και την

στους

εμπορία των προϊόντων που εξορύσσει. Συμ

ων το 75% περiπου είναι οι εξαγωγές και το
υπόλοιπο 25% απορροφό η ελληνική αγορό ,
ποσοστό το οποίο καλύmει το σύνολο των

μετέχει επίσης σε εταιρίες παραγωγής προϊό

ντων τσιμέντου . Η εξόρυξη και η εμπορία της
ελαφρόπετρας αποτελούν την κύρια δραστη
ριότητα της εταιρίας.
Στο ορυχείο ελαφρόπετρας η εκμετόλλευση
του

κοιτόσμ ατος

γίνεται

χωρίς

την

850-900.000

ΤΝ ετησίως εκ των οποί 

αναγκών τη ς χώρας.

3. ΤΟΥΛΙΚΟ

χρήση

εκρηκτικών . Προωθητές τροφοδοτούν με υλι
κό ένα σύστη μα μεταφορικών ταινιών , κόσκι
νων και σπαστήρων, που αποθέτει τα τελικό
προϊόντα σε ειδικό διαμορφωμένες πλατείες

Οι κυριότερες ιδιότητες της ελαφρόπετρας ,
που την ξεχωρίζουν από τα όλλα υλικό , είναι :

(φωτογραφ ία

•

2).

3.1. Ιδιότητες της Ελαφρόπετρας

Το χαμ ηλό ει δικό βόρος το οποίο κυ μαί
νεται από

700-900 kgr/m', έναντι 1600 1700 kgrtm• για τα συνήθη αδρανή υλικό .

•

Οι όριστες θερμομονωτικές και ηχομονω
τικές ιδ ιότητες της

•
•

Η ακαυστότητα του υλικού .

•
•
•
•
•

Το σταθερό λευκό χρώμα .

Η μεγόλη μηχανική αντοχή στην κατηγορία
των ελαφ ροβαρών υλικών .
Η ομοιογένεια του προϊόντος
Το ότι το υλικό είναι χημικό αδρανές.
Η φιλι κότητα προς το περιβόλλον.
Ε ίναι φυσικό προϊόν.

3.2. Παραγόμενα κλόσματα
Φωτογραφία

2. Ταινίες aπόθεσης

Οι

Από εκεί ένα δεύτερο σύστημα ταινιών
φόρτωσης τροφοδοτεί με υλικό πλοία έως
30.000τν με ρυθμούς της τόξεως των 1.000
τν/ώρα. Η εγκατόσταση έχει την ευελιξία να
προσαρμόζεται όμεσα στις ποσοτικές και ποιο

τικές ανόγκες των πελατών (φωτογραφία

3).

Ειδικό για την παραγωγή της ελαφρόπε

τρας στο ορυχείο Γυαλί, ακολουθούνται οι
διαδικασίες του ISO 9002 που σκοπό έχουν
την διασφόλι ση της ποιότητας των παραγόμε
νων προϊόντων.
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παραγόμενες

κοκκομετρίες

στο

ορυχείο

είναι :
Κοκκομετρία

Εμπορική ονομασία

Ο-5ΜΜ

Sρecίal Besser
Besser
Rice
German
Stone wash

0-βΜΜ
5-βΜΜ

8-16ΜΜ
0-70ΜΜ

Παρόλληλα μπορεί κατό τη διόρκεια της φόρ
τωσης να γίνει

οποιοδήποτε μείγμα ,

πελότης το ζητήσει .

εόν

ο

4.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑΣ

υψηλές αντοχές με περίπου

30% χαμηλότερο

βόρος από το συμβατικό σκυρόδεμα , με σημα
Οι κυριότερες χρήσεις της ελαφρόπετρας είναι :

•
•
•
•

ντικά πλεονεκτήματα για την οικονομία και τη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

συμπεριφορά της κατασκευής (μείωση νεκρών
φορτίων, κόστους μεταφοράς όταν πρόκειται
για προκατασκευή) . Μεταβάλλ οντας τη κοκκο

ΓΕΩΡΠΚΕΣ

μετρία της ελαφρόπετρας και την σύνθεση του

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ

σκυροδέματος, επιτυγχάνεται η παραγωγή ό
λων των τύπων ελαφροσκυροδέματος όπως
θερμομονωτικό, δομικό, πληρώσεως κ.λ.π.

4.1 . Οικοδομικές χρήσεις
Η ελαφρόπετρα χρησιμοποιείται κυρίως στην
παραγωγή ελαφροβαρών τσιμεντοπροϊόντων
και δομικών στοιχείων τοιχοποιίας (φωτογρα
φία 4) τα οποία με τον κατόλληλο σχεδιασμό
διαθέτουν:

•
•

Θερμομονωτικές ιδιότητες
Ηχομονωτικές ιδιότητες
Υψηλές αντοχές για την κατηγορία των
ελαφροβαρών στοιχείων

σημαντική μείωση του βάρους τους

•

Χαμηλό κόστος κατασκευής της τοιχοποι
ίας.

Φωτογραφίες

5,6. Εργοστάσιο παραγωγής

θερμομονωτικών στοιχεiων στην Κρήτη .
Αλλες εφαρμογές ε ίναι η παραγωγή ελαφρο
βαρών μονωτικών επιχρισμάτων , ελαφροσκυ
ροδέματος

και

χύμα

υλικού

για

μονώσεις

νία , Αγγλία, Αμερική κ . α . , η ελαφρόπετρα χρη

ταρατσών και πληρώσεις δαπέδων, σε επιχω
ματώσεις και γεμlσματα που δεν θέλουμε να
έχουμε φορτία δηλαδή σε προεξοχές υπογεlων
γκαρόζ, σε ζαρντινιέρες κλπ.
Η ελαφρόπετρα στον τομέα των οικοδο
μικών εφαρμογών απευθύνεται σε :
}> Εταιρίες εμπορlας οικοδομικών υλικών
}> Εταιρίες παραγωγής δομικών στοιχε Ιων

σιμοποιείται στην παραγωγή θερμομονωτικών

}>

Εταιρίες προκατασκευών

δομικών στοιχείων εδώ και αρκετές δεκαετίες,

}>

και με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στο συνο
λικό όγκο τοιχοποιίας, ενώ στην Ελλάδα δεν

}>

Εταιρίες σκυροδέματος
Εταιρlες μονώσεων
Τεχνικές εταιρίες

Φωτογραφία

4

Θερμομονωτικά δομικά στοι

χεiα
Σε αρκετές προηγμένες χώρες , όπως η Γερμα

έχει ξεπεράσει ακόμα το

6%

κι αυτό σε ορισμέ

νες περιοχές όπως του Ναυπλίου και της Κρή
της όπου και υπάρχουν μεγάλα εργοστάσια
παραγωγής (φωτογραφία
Επίσης

5,6).

χρησιμοποιείται

στην

παραγωγή

ελαφροσκυροδέματος και προκατασκευασμέ
νων στοιχείων . Η ελαφρόπετρα ως πρώτη ύλη

στην

παραγωγή

σκυροδέματος

επιτυγχάνει

}>

4.2. Γεωτεχνικές χρήσεις
Άλλος ένας τομέας εφαρμογής εlναι οι Γεω
τεχνικές

χρήσεις

της

ελαφρόπετρας

όπου

μπορεi να χρησιμοποιηθεl:
ο

Ως ελαφροβαρές υλικό πλήρωσης

ο

Ως υπόστρωμα σε χαλαρά εδόφη
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ο

Σε έργα οδοποιfας, λιμενικό, αεροδρόμια,
γήπεδα κ.α . (φωτογραφfα

};>

Υαλουργία

7)

Ηδη στην Αμερική χρησψοποιεfται σε δρόμους
και στην Ελλάδα έχει μπεΙ στις προδιαγραφές

4.4.

για τα νέα λιμάνια Πατρών , Ηγουμενίτσας,
Αιγίου και Ιτέας ως ελαφροβαρές υλικό πλήρω

Χρησιμοποιεfται :

σης τμημάτων των κρηπιδωμάτων.

};>
};>

Γεωργικές χρήσεις

Ως βελτιωτικό εδαφών
Ως υπόστρωμα σε Υδροπονικές καλλιέρ
γειες (φωτογραφiα

Φωτογραφία
};>

9

9).

Υδροπονική καλλιέργεια

Στον εμπλουτισμό φυτοχωμάτων

και σε

βιοτεχνiες παρασκευής φυτοχωμάτων

Φωτογραφiα

7.

Γεωτεχνικές εφαρμογές

:ο>

Η ελαφρόπετρα στον τομέα των γεωτεχνικών
εφαρμογών απευθύνεται σε :
};> Τεχνικές κατασκευαστικές
};>

Η Ελληνική Ελαφρόπετρα εfναι ένα βιομηχα
νικό ορυκτό άριστης ποιότητας και μοναδικών
ιδιοτήτων . Τα μεγάλα αποθέματά της και η

έργων .

συνεχώς αυξανόμενη παγκοσμίως ανάγκη για

φωτογραφία

Φωτογραφία

(stone wash) -

8.

8. Stone-wash

Λειαντικό υλικό (σε ειδικές εφαρμογές)
Φαρμακευτικές χρήσεις (π . χ. οδοντόκρεμες
κ.λ.π. )
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φυσικό ελαφροβαρή υλικά και προϊόντα καθι
στούν την ελαφρόπετρα ένα από τα σημαντικά
στοιχεfα του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας
και
την Ελλάδα την μεγαλύτερη εξαγωγέα

Βιομηχανικές χρήσεις

Χρησιμοποιείται σε:
};> Πετροπλύσιμο υφασμάτων

};>
};>

οδο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ποιfας, λιμενικών κ.λ.π.
Γραφεfα μελετών δημοσfων και ιδιωτικών

4.3.

εταιρfες

5.

Ως επικόλυψη εδαφών

χώρα παγκοσμfως

