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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

:

λύση που

μπορε ί να προσφέρει ουσι αστικό περιβαλλοντι κό πλεονεκτήμα τα ,

Η χρήση υπόγειων εκμεταλλεύσεων για την παραγωγή αδρανών υλικών είναι μια νέα
κάτι ιδια ιτέρως

σημαντικό σε περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος , όπως
η Αττική . Βασική συνιστώσα για την υιοθέτηση της λύσης αυτής είναι η εκτίμηση της
τεχνικοοικονομικής εφικτότητός της, κάτι που εξετάζεται στο παρόν άρθρο , έχοντας ω ς βάση το
σχέδιο εκμετάλλευσης ενός πρότυπου τέτοιου υπόγε ιου λατομείου .

ABSTRACT : The introdυction of undergroυnd aggregate qυaπies consists a noνel altem atiνe
solυtion that can sυbstantially contribυte to the imρroνement of the enνironmental conditions,
esρecially in cases sυch as Attica, where enνirόnmental qυality issυes are dominant. Neνertheless,
the most critical ρarameter of sυch aρρ\ication is its feasibility assessment exρressed in both
technical and financial terms. The ρaρer analyses those featυres, based on the design of a model
υndergroυnd quarry, in the Attica region .
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

την κάλυψη
των ετήσιων αναγκών
της
οικοδομι κής δραστηριότητας και οδοποιίας .

Στον Ελλαδικό χώρο, η κάλυψη της ζήτησης
αδρανών
γίνεται
εξ'
ολοκλήρου
από
επιφανειακές
εκμεταλλεύσεις ,
που
κατά
κανόνα βρίσκοντα ι κοντά στα κέντρα ζήτησης ,

Δεδομένου ότι , σύμφωνα με το ισχύον νομικό

για λόγους μείωσης του κόστους μεταφοράς.

αναmύσσονται , εκτός της λατομικής περιοχής

Το γεγονός αυτό ό μως έχει προκαλέσει , σε

του Ξηρορέματος , υπάρχει σήμερα ένα ανοικτό

πολλές περιmώσεις , έντονα περιβαλλοντικά

ερώτημα για την κάλυψη των αναγκών της

προβλήματα , με αποτέλεσμα η συνέχιση της

Αττικής σε αδρανή .

λε ιτουργίας των εκμεταλλεύσεων να υπόκειται
σε έντονη αμφισβήτηση ,

ιδιαίτερα από τους

καθεστώς
(ΚΥΑ
82283)
έχουν
πλέον
αναγκαστεί να αναστείλουν τη λειτουργία τους
όλες σχεδόν οι λατομικές εκμεταλλεύσεις που

Προκειμένου

να

βρεθεί

λύση

στο

κατοίκους των γειτονικών περιοχών. Έτσι η

παραπάνω πρόβλημα έχουν τεθεί υπό εξέταση
διάφορες
εναλλακτικές
λύσεις
όπως
η

προσπάθεια
εύρεσης
μ ι ας
μόνιμης
και
βιώσιμης λύσης, που θα ικανοποιεί τόσο την
κάλυψη
της
ζήτησης
αλλά
και
τους

μεταφορά αδρανών από νέες λατομικές
περιοχές εκτός Αττικής , ο ριζικός ανασχε
διασμός
υπαρχόντων
λατομείων,
κ.α.

σύγχρονους

αποτελεί ένα συνεχές ζητούμενο

(Kaliamρakos et al., 1999).
Μια ριζική προσέγγιση η οποία μπορε ί να

Το πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονο στην
περιοχή της Αττικής, όπου σήμερα απαιτούνται

λεκανοπεδίου

περιβαλλοντικούς

όρους,

περίπου 23 εκατομμύρια ton αδρανών υλικών
( Εργ . Μεταλλευτικής Τεχνολογίας , 1998) για

συνδράμει

ανόmυξη

στην

σε

κάλυψη

των

αδρανή

υπογείων

αναγκών

υλικά ,

του

είναι

εκμεταλλεύσεων

η

αδρα 

νών , κάτι που έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλές
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περιπτώσεις διεθνώς π . χ. ΗΠΑ (Stauffer,
1975), Ολλανδία , (Bekendam, 1998). Το
βασικότερο πλεονέκτημα που παρουσιάζει μια
τέτοια επιλογή, είναι η δυνατότητά της να
προσφέρει
aποτελεσματικούς
τρόπους
διαχείρισης

και

προβλημάτων

ελαχιστοποίηση ς

σε

σχέση

με

των

Δεν

προκαλεί

αισθητικής

γεωμορφολογικό ανάγλυφο και τοπίο της

περιοχής

•

παράλληλα με τις εργασίες της υπόγειας
εκμετάλλευσης, μπορούν να συνεχιστούν
τα έργα αποκατάστασης στον υφιστάμενο
λατομικό χώρο
Έχοντας

προβλήματα

ρύπανσης, αφού δεν προκαλεί αλλαγές στο

•

•

αντίστοιχες

υπαίθριες εκμεταλλεύσεις , αφού :

•

πολύ
μεγάλο
βαθμό
τις
αντίστοιχες
ανάγκες μιας υπόγειας εκμετάλλευσης

ως

(Μαυρίκος

Δεν

συγκε κριμένη

δημιουργούνται

προβλήματα

αέριας

τα

παραπάνω,

Κυριακού»
και
«Τριάς
Εμπορολατομική»
(Φωτογραφία 1) στην περιοχή του Κορωπίου

Τα επίπεδα δονήσεων λόγω ανατινάξεων
είναι σαφώς μειωμένα, ενώ δεν υφίσταται το
φαινόμενο του aίrblast
ρύπανσης και θορύβου , παρά μόνο από τη

γνώμονα

επιλέχθηκε ο χώρος που αναπτύσσονται οι
εκμεταλλεύσεις
των
εταιριών
« Λατομεία

κ.α .,

1999).

Πέρα από τα

καλά

μηχανικό χαρακτηριστικά του ασβεστολιθικού
κοιτάσματος, επιπρόσθετο κριτήριο για την
επιλογή

ήταν

η

στρατηγική

τοποθέτηση των λατομείων στην περιοχή των

λειτουργία του εξοπλισμού εξωτερικά του

Μεσογείων η οποία αναμένεται να γνωρίσει

χώρου

σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια . Κάτι

Παρά , όμως την περιβαλλον τική υπεροχή
της "υπόγειας λύσης", αυτή έχει να αντιπα
ρέλθει μια διάχυτη αντίληψη που αμφισβητεί

την τεχνικοοικονομική

βιωσιμότητά

της .

τέτοιο θεωρείται ότι θα βοηθήσει αποφασιστικά
σε
μια
μελλοντική
αξιοποίηση
του
εναπομείναντος χώρου .

Το

παρόν όρθρο επιχειρεί την ανάλυση των
βασικών
τεχνικών
και
οικονομικών
παραμέτρων μιας πρότυπης τέτοιας υπόγειας

εκμετάλλευσης,

σε

συνδυασμό

με

τα

πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η
δευτερογενής χρήση του εξοφλημένου χώρου .

2. ΒΑΣΙΚΑ

ΗΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Περιοχή

2.1

εξέτασης

-

Τεχνικογεωλογικά

δεδομένα
Μια συνηθισμένη πρακτική που ακολουθε ίται

είναι η υπόγεια επέκταση ενός υπάρχοντος

Φωτογραφία

1. Άποψη του λατομικού χώρου .
Photograph 1. Plan of the quarryίng sίte.

επιφανειακού λατομείου .

Μ ια τέτοια λύση δείχνει να είναι η ιδα νικότερη
και στην περίπτωση της Αττικής, διότι:

•

•

αποφεύγεται μια καινούργια «Πληγή» στο
περιβάλλον . σε μια ήδη
περιοχή όπως η Αττική

επιβαρημένη

αποφεύγεται

νέων έργων

η

δημιουργία

Εμφανίζεται παχυστρωματώδες έως άστρωτο

και το χρώμα του είναι λευκό έως ροδόχρουν

υπάρχει αρκετή γνώση του χώρου . όσον
αφορά τη γεωλογία της περιοχής , τις

είναι έντονα καρστικοποιημένο ακόμα και σε

με

φυσικοχη μικές ιδιότητες των υλικών , χάρη
στην λειτουργία του υπαίθριου λατομείου

•

οποίο αποτελεί τον βαθύτερο ορίζοντα του
μεταμορφωμένου συστήματος που εμφανίζεται
σε μεγάλη έκταση επιφανειακά στον Υμηττό .

το

προσπέλασης (δρόμοι σύνδεσης
οδικό δίκτυο τη ς περιοχής κ.λ.π. )

•

Κυρίαρχη θέση στην περιοχή του λατομικού

χώρου καταλαμβάνει το κατώτερο μάρμαρο , το

ο υπάρχων μηχανολογικός εξοπλισμός του
υπαίθριου

λατομείου.

τα

συγκροτήματα

θραύσης
όπως
και
οι
κτιριακές
εγκαταστάσει ς μπορούν να καλύψουν σε
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και μερικές φορές κυανότεφρο . Στο μάρμαρο
υπάρχουν πολλές διαρρήξεις και διακλάσεις,
μεγάλο
περιοχή

βάθος,
όμως
οι
εμφανίσεις

στη
συγκεκριμένη
τέτοιων χαρακτη

ριστικών είνα ι μάλλον περιορισμένες.
Με βάση τα υπάρχοντα υδρογεωλογικά
στοιχεία, ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε
υψόμετρο

100 - 120 m,

αρκετά χαμηλότερα

από το επίπεδο εκμετάλλευσης, οπότε δεν

αναμένονται

ιδιαίτερα

προβλήματα

με

τα

της μάζας του πετρώματος πραγματοποιήθηκε

κάτι που χαρακτηρίζει το πέτρωμα και στις
δύο περιmώσεις ως «μέτριας ποιότητας» .
Για τις ανάγκες του σχεδιασμού λήφθηκαν
οι τιμές RMR=60 και 0=5. Ο συντελεστής ESR

τόσο

επιλέχθηκε να είναι

7,5,

υπόγεια νερά .

Η

προκαταρκτική
κατά

γεωτεχνική

όσο

RMR,

και

ταξινό μηση

κατά

Όπως

Q.

παρουσιάζεται στους αντίστοιχους πίνακες

1,2
η ταξινόμηση κατά RMR έδωσε τιμές από 58 62 ενώ οι η αντίστοιχη κατά Q τιμές σττό 3,3 -

συνεπάγεται

την

παρόλο που αυτό

1,0,

αυξημένη

υποστήριξη

του

υπόγειου μεταλλείου , κάτι τέτοιο όμως κρίνετα ι
;'~ναγκαiο , λόγω της προοmική ς εγκατάστασης
σε αυτό νέων χρήσεων .

Πίνακας 1. Υπολογισμός του δείκτη RMR
Table 1 Estimation of the RMR index
ΠΑΡΑΜΕτΡΟΣ

1. Αντοχή πετρώματος
2. RQD
3. Απόσταση ασυνεχειών
4. Κατάσταση ασυνεχειών
5. Υπόγεια νερά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

90 MPa
65-80%
40-200mm

7
13- 17
5-8
20
15
60-67

Ελαφρά τραχείες, απόσταση < 1mm
Τελείως ξηρό πέτρωμα
Συνολικό

RMR

6. Διόρθωση
Διορθωμένο

-2 ή- 5
RMR

58-62

Πίνακας 2. Υπολογισμός του δεlκτη Q .
Table 2 Estimation of the Q index
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

1. RQD
2. Jn
3. Jr
4.Ja
5. Jw
6. SRF

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΌΓΙΑ

65-80%

75
6-9
2-3
1-2
1
2,5
3,3 - 7,5

Δύο κύριες, άλλες τυχαίες ή Τρεις οικογένειες ασυνεχειών
Λείες έως τραχείες επιφάνειες
Ελαφρά εξαλλοιωμένες επιφάνειες
Εντελώς ξηρό πέτρωμα
Συνολική τιμή

2 2 Χαρακτηριστικά

Q

τμήμα του υπάρχοντος λατομείου , πίσω σττό

σχεδίου εκμετάλλευσης

βαθμίδες που έχουν ήδη αποκασταθεi
Σε

αντίθεση

με

μια

υπόγεια

όπου έχουν σαφώς οριοθετηθεl τα όρια του
προς απόληψη κοιτάσματος, στην περlπτωση

Ως μέθοδος εκμετάλλευσης, επιλέχθηκε , η
μέθοδος των θαλάμων και στύλων (room-andpillar) με ορθή βαθμίδα (Μούσουλος, 1985). Η

του υπόγειου λατομείου ως χρήσιμο συστατικό
μπορεί
να
χαρακτηριστεί
ολόκληρος
ο

επιλογή

ορίζοντας

βασικούς

του

κατώτερου

.

εκμετάλλευση

μαρμάρου .

Κάτι

της

μεθόδου

στηρίχθηκε

παράγοντες ,

την

σε

δύο

επίτευξη

της

τέτοιο αν και έχει μεγάλη σημασlα όσον αφορά

μικρότερης δυνατής περιβαλλοντικής όχλησης

πιθανές

της

(ελαχιστοποίηση προβλημάτων επιφανειακών

ζήτημα

καθιζήσεων) και την αξιοποίηση του χώρου

μελλοντικές

εκμετάλλευσης,

επεκτάσεις

εντούτοις

θέτει

επιλογής των διαστάσεων του υπό απόληψη

μετά το πέρας των εργασιών

τμήματος.
Επιλέχθηκε τελικά το προς εκμετάλλευση

τμήμα να είναι οριζόντιο, στο επίπεδο των
+200 m, έχοντας σχεδόν παραλληλόγραμμο
σχήμα μ ε διαστάσεις

Κάτι

τέτοιο

1050m

διευκολύνει

χ

470m

την

χ

12m.

εξορυκτική

Το ασβεστολιθικό κοίτασμα πληρεί τις
προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου , αφού
είναι οριζόντιο, με μικρό βάθος από την
επιφάνεια ,

με

ανθεκτική

οροφή .

Επιπλέον

όγκο και δίνει ι κανοποι ητική διάρκεια ζωής του
μεταλλείου . Στο σχήμα 1 φαlνεται η περιοχή

πλεονεκτήματα , που ώθησαν στη συγκε
κριμένη επιλογή είναι ο μεγάλος βαθμός
εκμηχάνισης που μπορεί να επιτευχθεί, αλλά
και η μεγάλη εμπειρία που
διαθέτει ο

ανάπτυξης

Ελλαδ ικός χώρος στην εν λόγω μέθοδο .

διαδικασία , διασφαλίζει μεγάλο εκμεταλλεύσιμο

της

εκ μετάλλευσης,

στο

βόρειο
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Σχήμα 2. Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης μέσω
του μεταλλευτικού προγράμματος Sυrpac
Figure 2. Exρloitation design using the Surρac
Σχήμα
Figυre

1 Χώρος ανάπτυξης της εκμετάλλευσης
1. Plan of the ρroρosed exρ loitation area

Οι στύλοι που θα αφεθούν τελικά θα είναι
τετραγωνικής

διατομής ,

πλάτους

επιτυγχάνοντας
έτσι ,
ένα
αρκετά
συντελεστή ασφαλείας της τάξης του

7

m,

υψηλό
3,4, ενώ

αντίστοιχα ο συντελεστής απόληψης εκτιμάται

σε

83% περίπου. Για την υποστήριξη της

mining software
Το
κυρίως
στάδιο
ανάπτυξης
του
κοιτάσματος πραγματοποιείται με την όρυξη
παράλληλων και εγκάρσιων στοών , πλάτους

1Ο
m
δημιουργώντας
έτσι
τετραγωνικής διατομής , πλότους
αιτίας του

μεγάλου

στύλους
Εξ'

24 m.

ύψους της διατομής ,

η

όρυξη σχεδιάστηκε να πραγματοποιείται σε

άμεσης οροφ ή ς χρ ησιμ οποιείτα ι συστηματική

δύο τμήματα , στο ανώτερο

κοχλίωση με κάνναβο 1-1 ,5 m σε συνδυασμό
με
μεταλλικό
πλέγμα .
Εξετάζονται
δυο

στην κατώτερη βαθμίδα

περιπτώσεις κοχλίωσης με "Sυper Swellex",
λόγω της μεγαλύτερης αντοχής του ς στο

επιτυγχάνεται
αυξημένη
παραγωγικότητα,
λόγω της χρήσης κατακόρυφων διατρημάτων
για την ό ρυξη της βαθμίδας .

χρόνο

και

με

κοχλίες

ρητίνης

λόγω

της

και

7m

αντίστοιχα .

(top-heading) και
(bench), με ύψος 5m

Με

τον

τρόπο

αυτό

οικονομικότητάς τους.
Στον πίνακα 3 δίδονται τα σημαντικότερα
στοιχεία της εκμετάλλευσης.
Πίνακας

Βασικά

3.

χαρακτηριστικά

εκμετάλλευσης

Tabfe 3. Characteristic
exploitation
Συνολική Έκταση
Συντελ . Απόληψης

Απολήψιμα Αποθέματα
Ετήσια Δυναμικότητα
Διάρκεια Εκμετάλλευσης
Ωφέλιμος Όγκος

featυres

of

the

500.000 m"
,., 83%
"' 12.950.000 tn
1.100.000 tn
12-12 , 5έτη

"' 5.000.000 m•
Σχήμα

3.

Λεπτομέρεια

Οι προσπελαστικές στοές πεταλοειδούς
διατομής
θα
εκκινούν
σπό
εξοφλημένες

εκμετάλλευσης
Figυre 3. Detailed νiew

βαθμίδες

scheme

του

υπαίθριου

λατομεlου

σε

υψόμετρο +200m και τοποθετούνται κατά το
δυνατόν στο κέντρο βάρους του κοιτάσματος,
ενώ στη συνέχε ια ενώνονται με ένα εγκάρσιο ,

δημιουργώντας
αερισμού .

έτσ ι

ένα

πρώτο

κύκλωμα

Στη

συνέχεια

της

of the exploitation

ακολουθεl

η

της

μέχρ ι να φτάσουν τις τελικές τους διαστάσεις .
Όπως παρατηρείται και στο σχήμα 4, έχουν
σχεδιαστεί δύο επιμήκεις στύλοι
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φάση

εξόφλησης , με την απομεlωση των στύλων ,

(rib

ρillars) , με

στόχο το διαχωρισμό του υπόγειου χώρου σε

τρεις διακριτές περιοχές , βελτιώνοντας
πρακτικότητα και εργονομία του .

την

Στον Πίνακα

4

παρουσιάζεται η ανάλυση

των λειτουργικών δαπανών για τις διάφορες
φάσεις της εκμετάλλευσης. Η διαφοροποίηση
που

παρατηρείται

είναι

αποτέλεσμα

της

θεώρησης του κόστους υποστήριξης με τη
χρήση δύο τύπων κοχλιών , "Super Swellex·
(Διάγραμμα 1) και "ρητίνης" (Διάγραμμα 2).
Πίνακας

4.

Ανάλυση

των

λειτουργικών

δαπανών

Table 4. Analysis of operational cost
ΦΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διάτe.ι:J..ση
Υποστήριξη

Γόμωσ..!J..Ι Πυροδό!!J.σ...!l
Φόρτωση Ι Μεταφορά
Σχήμα

4.

Τελική

μορφή

του

Α~q}!_ός

υπόγειου

ΣΥΝΟΛΟ

λατομείου

Figure 4. Final layout of the underground
quarry

Ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής
αποτελεί κ υρ ίαρχο στοιχεiο του οικονομικού
σχεδιασμού και η ελαχιστοποiησή του συνιστά
βασικό
στόχο
κάθε
εκμετάλλευσης .
Τα
παραπάνω ισχύουν πολύ περισσότερο στην
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περίπτωση της εκμετάλλευσης αδρανών από
ένα υπόγειο λατομείο, το οποiο παρουσιάζει,

εν γένει , αυξημένο κόστος έναντι της υπαίθριας
λατόμευσης .

Η πραγματοποίηση της προαναφερθείσας
ανάλυσης προϋποθέτει τον προσδιορισμό
ενός αριθμού παραμέτρων, όπως:

•
•

Διάγραμμα 1. Κόστος λειτουργικών δαπανών
(Super Swellex)
Chart 1. Operational Cosι (Super Swellex)

Το ύψος των αποθεμάτων .

Την ετήσια δυναμικότητα παραγωγής κα ι
την διάρκεια ζω ής της εκμετάλλευσης .

•

Την απαιτούμενη δαπάνη επένδυσης .

Οι
δαπάνες
της
εκμετάλλευσης
που
λα μβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του
κόστους είναι οι δαπάνες λειτουργίας της
παραγωγής, οι οποίες υποδιαιρούνται σε

δαπάνες

προσωπικού ,

λοιπά

έξοδα

παραγωγής και γενικά έξοδα .

Οι λειτουργικές δαπάνες υπολογίζονται σε
ημερήσια βάση και σε αυτές περιλαμβάνονται
τα έξοδα για πρώτες ύλες , καύσιμα, λιπαντικά,

_

ο !..ιι8

_._

ανταλλακτικό κτλ. Οι δαπάνες προσωπικού ,

Διάγραμμα 2. Κόστος λειτουργικών δαπανών
(κοχλίες "ρητίνης")

υπολογίζονται σε ημερήσια βάση . Τα γενικά

Chart 2. Operational Cost (resin bolts)

έξοδα , περιλαμβάνουν έξοδα για τον φωτισμό,
τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων

και διάφορες άλλες δαπάνες.

Η ενσωμάτωση και των άλλων
κόστους της εκμετάλλευσης (Πίνακας

πηγών
δίνει

5)
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τελικά ένα συνολικό
κόστος το οποlο
κυμαlνεται σπό 1.400 έως 1.600 δρχ./tn.
Πlνακας 5. Συνολικό κόστος εκμετάλλευσης
τa ble 5. τota cost of underground exploitation

r

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΟΗΟΣ δj)X/tn
915 Ι 689

Λειτουργικές δσπάνες
Δαπάνες προσωπικού
Αποσβέσεις
Απρόβλεmα

101
1.642

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ

4.

Ι

1

προκύπτει

εκμετάλλευσης ,

όπως

το

έχε ι

πέρας

ήδη

της

αναφερθεl

αποτελεi καθοριστικό άξονα του σχεδιασμού

που

ακολουθήθηκε.

ικανοποιεlται

διαστάσεις

σε

των

Η

πρώτη

θαλάμων,

σπαίτηση
φάση

αυτή

από

τις

παρέχοντας

την

απαραfτητη εργονομία και ευρυχωρfα . Κατά

δεύτερο λόγο έχει δοθεi ιδιαlτερη βαρύτητα
τη

λήψη

αυξημένων

συντελεστών

ασφαλεlας ,
αλλά
και
τη
χρήση
μέσων
υποστήριξης που ξεφεύγουν από τη συνήθη
μεταλλευτική πρακτική.

Μετά

από

ορισμένες

κλfμακας

Η δημιουργfα ενός τέτοιου συγκροτήματος
στο Ν. Αττικής αποκτά ιδια fτερη σημασlα, αφού
λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης το

διαμορφώσεις

κόστος

προς χρήση από την εταιρfα Hunt
Enterprises lnc., και έχει εξελιχθεf

υπόγειο βιομηχανικό πάρκο

γης

Midwest
σε

ένα

(Subtropolis).

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η
ανάπτυξη
υπογεfων
εκμεταλλεύσεων
αδρανών υλικών, έχει ως κύριο στόχο την
μεiωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων . Η

επιλογή αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως μια
αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στην περιοχή
της Αττικής, καθώς:
ί.

Περιορίζει

δραστικά

επιmώσεις

στην ελαχιστοποfηση των κινδύνων aστοχίας

με

μικρής

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας
τέτοιας δευτερογενούς αξιοποίησης βρiσκεται
στις Η.Π.Α. όπου ο υπόγειος χώρος διατiθεται

92
1.401

ΔΕvτΕΡΟΓΕΝΟΥΣ

μετά

μετά την ολοκλήρωση
επεμβάσεων .

σημαντικό και αντίστοιχα το
κυμαiνεται σε υψηλά επiπεδa .

Η μελλοντική αξιοποlηση του υπόγειου χώρου
που

Σχεδόν άμεση χρησιμοποfηση των χώρων,

πρόβλημα της έλλειψης χώρων εfναι αρκετά

383
135
102

Λοιπό

•

που

τις

περιβαλλοντικές

προκαλούνται

σπό

τη

λατομική δραστηριότητα

ii. Δiνει

τη

υπόγεια,

δυνατότητα

να

δραστηριότητες

επιβεβλημένο

να

μεταφερθούν

που

δεν

αναπτύσσονται

είναι

στην

επιφάνε ια, aπελευθερώνοντας έτσι πολύτι
μο ζωτικό χώρο

ο

χώρος μπορεί να φιλοξενήσει πλήθος δραστη

ριοτήτων, όμως κρfνεται ότι η βέλτιστη λύση
έγκειται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
σποθηκευτικού κέντρου

Ένας

τέτοιος

χώρος

(logistics warehouse).
παρουσιάζει

αρκετά

πλεονεκτήματα , όπως:

•

•

Η αξιολόγηση της λύσης μπορεi να διακριθεί

σε δύο επίπεδα , την τεχνική εφικτότητα και την
οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος.
Από τεχνική άποψη, μπορεi κανεfς να

Χώρος μεγάλης έκτασης με εύχρηστη και

παρατηρήσε ι τα εξής:

εργονομική διαμόρφωση (ύπαρξη φυσικών

•

καλής

Εύκολη πρόσβαση και κ fνηση στο χώρο.

αναμένεται

•

Στρατηγική τοποθέτηση στην περιοχή των
Μεσογείων και άμεση γειτονiα μ ε το
ΒΙΟ . ΠΑ που αναmύσσεται εκεί.

•

Σταθερές θερμοκρασιακές συνθήκες κατά
τη διάρκεια του χρόνου, κάτι ιδιαfτερα
ωφέλιμο για την αποθήκε υση ευπαθών
προϊόντων .

Ασφάλεια για τους εργαζόμενους και τα
εμπορεύματα καθώς και προστασfα από τα
καιρικά φαινόμενα.

ποιότητας

να

πετρώματα ,

δεν

δημιουργήσουν ιδιαiτερες

δυσκολfες, τόσο σε θέματα όρυξης αλλά

Μικρή απόσταση από την οδική αρτηρfα
Κορωπlου - Βάρης .

•

Το γνωστό γεωλογικό υπόβαθρο και τα

χωρισμάτων , μεγάλο ύψος) .

και
υποστήριξης
ανοιγμάτων.

•

των

υπόγειων

Η εκμετάλλευση βαθύτερων aσβεστολιθικών
οριζόντων
επιτρέπει
την
παραγωγή
αδρανών
με
βελτιωμένα
ποιοτικό χαρακτηριστικά και περιορισμένες

εμφανfσεις aργιλικών ενστρώσεων.
Εφαρμόζοντας μια αυστηρό οικονομική
προσέγγιση,
η "υπόγεια λύση" έχει να
αντιπαρέλθει ένα κόστος περίπου διπλάσιο
αυτού που επιτυγχάνεται από επιφανειακές
εκμεταλλεύσεις . Όμως η συγκεκριμένη λύση ,
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γίνεται πιο ελκυστική , αν συγκριθεί με το τελικό
κόστος
των
αδρανών
υλικών,
που
επ11υγχόνεται από όλλες εναλλακτικές λύσεις ,

με δεδομένη την εφαρμογή μιας πολιτικής που
αποσκοπεί στη σταδιακή απομάκρυνση των
λατο μ είων σε άλλες περιοχές . Σε μια τέτοια
περίπτωση , η σημαντική αύξηση του κόστους
μεταφορός εξομαλύνει πιθανές διαφορές στο
τελικό κόστος .
Τέλος , πρέπει να τονιστεί ότι η υπόγεια

λατό μευση
απλώς

δεν

ως

πρακτική ,

πρέπει

μια

αλλό

να

αντιμετωπίζεται

διαφορετική

να
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