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Τεχνικοοικονοµική διερεύνηση διεργασιών παραγωγής
αδρανών υλικών
Technical and economic investigation of aggregates
production procedure
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η διαδικασία παραγωγής αδρανών υλικών περιλαµβάνει
συνδυασµό µεθόδων ελάττωσης µεγέθους (πρωτογενή, δευτερογενή και
τριτογενή θραύση) και ταξινόµηση κατά µέγεθος (κοσκίνιση) σε κατάλληλα
κοκκοµετρικά κλάσµατα (διαβαθµίσεις). Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται ως
σχετικώς απλή, εµπεριέχει όµως παραµέτρους, που αξίζει να διερευνώνται κατά
περίπτωση ώστε να καθίσταται πλέον αποδοτική και ως εκ τούτου και
οικονοµική. Σηµαντική είναι επίσης η περιβαλλοντική διάσταση των διεργασιών
παραγωγής αδρανών υλικών, όσον αφορά στο ποσοστό απόληψης χρήσιµων
κλασµάτων υλικού από τη συγκεκριµένη διαδικασία. Επειδή τα µηχανήµατα
ελάττωσης µεγέθους (θραυστήρες) έχουν την ουσιαστικότερη επίπτωση στις
διεργασίες παραγωγής αδρανών υλικών από πλευράς χαρακτηριστικών
παραγωγής και κόστους λειτουργίας-συντήρησης, στην παρούσα εργασία γίνεται
προσπάθεια διερεύνησης της επίδρασης του συνδυασµού διαφόρων τύπων
θραυστήρων στην ποσοστιαία (% κατά βάρος) κατανοµή των παραγόµενων
προϊόντων µε στόχο τη µείωση του ποσοστού του λεπτόκκοκου υλικού (-5 mm).
ABSTRACT : During the aggregates production procedures, the co-production of
quarry fines (material < 5mm) is a consequence of the extraction (blasting) and
the processing of the rock extracted in the crushing-screening plant. The quantities
of fines produced depend on the rock type, the amount of fragmentation by
blasting and the type of crushing procedure used.
In the present paper, an investigation of the size reduction methodology is made
with the aim to reduce the amount of fines produced. This study examines various
alternatives replacing the impact crushers with cone as secondary and tertiary
crushers. Finally, the whole procedure is evaluated with the help of mass balance
calculations of the products and of a preliminary (simplified) economic analysis.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη διαδικασία παραγωγής αδρανών υλικών (εξόρυξη, θραύση-κοσκίνιση),
µαζί µε τα εµπορεύσιµα κοκκοµετρικά κλάσµατα, συµπαράγεται και ένα
λεπτόκοκκο κλάσµα (-5 mm), το οποίο δηµιουργεί σχετικά προβλήµατα
διαχείρισης (εµπορευσιµότητα, απόθεση κλπ.). Λεπτόκοκκα αδρανή προκύπτουν
κυρίως από τη διαδικασία εξόρυξης, την προδιαλογή του εξορυσσόµενου υλικού
και από τις διαδικασίες θραύσης και ταξινόµησης (ξηρή κοσκίνιση) του
«καθαρού» υλικού. Τα υλικό αυτό «επιβαρύνει» τη διαδικασία παραγωγής τόσο
από οικονοµική όσο και από περιβαλλοντική σκοπιά. Απλοποιηµένο διάγραµµα
ροής παραγωγής αδρανών δίνεται στο Σχήµα 1.
Στον Πίνακα 1 δίνονται τα κατάλληλα µηχανήµατα (θραυστήρες) για την
παραγωγή αδρανών υλικών και τα όρια εφαρµογής τους κατά στάδιο θραύσης.
Επίσης, στο Σχήµα 2 φαίνεται η ποσοστιαία % διαµόρφωση του κόστους
παραγωγής αδρανών υλικών.

Σχήµα 1. Απλοποιηµένο διάγραµµα παραγωγής αδρανών υλικών.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Όπως φαίνεται (Πίνακας 2), το ποσοστό του λεπτόκοκκου (-5 mm) υλικού
αυξάνει από την πρωτογενή στη δευτερογενή και στα επόµενα στάδια θραύσης
και εξαρτάται σηµαντικά από το στάδιο θραύσης, τον τύπο µηχανήµατος και τον
τύπο του πετρώµατος.
Επίσης, το ποσοστό του υλικού αυτού στο προϊόν της πρωτογενούς θραύσης
εξαρτάται σηµαντικά από τις διαδικασίες εξόρυξης-ανατίναξης (blasting). Η
εξόρυξη ενός πετρώµατος χωρίς τη χρήση εκρηκτικών µπορεί να µειώσει
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σηµαντικά (µέχρι 10-15%) το ποσοστό των λεπτοµερών που παράγονται στο
στάδιο της πρωτογενούς θραύσης.
Πίνακας 1. Μηχανήµατα θραύσης κατά στάδιο θραύσης και µέγεθος τεµαχίων
τροφοδοσίας και προϊόντος. Πηγή: www.goodquarry.com (2007) & Σταµπολτζής (1994)
ΣΤΑ∆ΙΑ
ΘΡΑΥΣΗΣ

Μηχάνηµα θραύσης

Εύρος µεγεθών τεµαχίων
τροφοδοσίας, mm

Εύρος µεγεθών τεµαχίων
προϊόντος, mm

700-1000

100-300

100-250

20-100

Jaw crusher (Σιαγονωτός)
Gyratory crusher
(Γυροσκοπικός)

Πρωτογενής,
Primary

Cone crusher (Κωνικός)
∆ευτερογενής, HSI crusher (οριζόντιος
Secondary
κρουστικός)
Jaw crusher (σπανίως)
Τριτογενής,
Tertiary

Cone crusher (Κωνικός)
VSI crusher (κατακόρυφος
κρουστικός τύπου Barmac)

14-100

10-50

Τεταρτογενής
κ.ο.κ.,
Quaternary

VSI crusher (κατακόρυφος
κρουστικός τύπου Barmac)
Cone crusher (Κωνικός)

10-40

10-20

Κεφάλαιο (Εξοπλισµός κλπ.), 13%
Ενέργεια, 9%

13,0%

Ανταλλακτικά-Συντήρηση, (3+7) %

27,8%
9,0%

Μισθοδοσία, 2%
∆ιάτρηση, 11%

10,0%
2,0%

14,0%
0,2%

Ανατίναξη, 13%
Θραύση µε υδραυλικό σφυρί
(δευτερογενής), 0.2%
Φόρτωση, 14%

11,0%
13,0%

Μεταφορά, 27.8%

Σχήµα 2. Κατά προσέγγιση ποσοστιαία % διαµόρφωση του κόστους παραγωγής
αδρανών υλικών (Metso Minerals, 2007).
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Πίνακας 2. Ποσοστό (% κατά βάρος) λεπτόκοκκου υλικού (-5 mm) στο προϊόν του
θραυστήρα συναρτήσει του σταδίου θραύσης (τύπος µηχανήµατος) και του τύπου του
πετρώµατος (Πηγή: www.goodquarry.com, 2007)
ΣΤΑ∆ΙΑ
ΘΡΑΥΣΗΣ

1.

Πρωτογενής,
Primary

2.
3.
1.

∆ευτερογενής,
Secondary

2.
3.
1.

Τριτογενής
κ.ο.κ.,
Tertiary etc.

Ποσοστό λεπτοµερών (-5 mm) στο
προϊόν του θραυστήρα (% κατά βάρος)

Τύπος πετρώµατος

2.
3.

Εκρηξιγενή +
Μεταµορφωµένα
(Igneous +
metamorphic)
Ασβεστολιθικό
(Limestone)
Χαλαζιτικό
(Sandstone)

1.
2.
3.

Εκρηξιγενή +
Μεταµορφωµένα
(Igneous +
metamorphic)
Ασβεστολιθικό
(Limestone)
Χαλαζιτικό
(Sandstone)

1.
2.
3.

Εκρηξιγενή +
Μεταµορφωµένα
(Igneous +
metamorphic)
Ασβεστολιθικό
(Limestone)
Χαλαζιτικό
(Sandstone)

1.
2.
3.

3 - 6% (Σιαγονωτός) έως 10 15% (Γυροσκοπικός)
6 - 7% (Σιαγονωτός) έως 20%
(Κρουστικός)
1 - 2% (Σιαγονωτός) έως 15 20% (Σιαγονωτός &
Γυροσκοπικός)

0 - 23% (Κωνικός)
15 - 25% (Κωνικός) έως <30%
(Κρουστικός)
10 - 15% (Κωνικός)

5 - 30% (Κωνικός) έως 40%
(Κρουστικός)
<20% (Κρουστικός) έως 40%
(Σφυρόµυλος)
~15% (Κωνικός) έως 40%
(Κρουστικός)

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η παραγωγή αδρανών υλικών από τη
διαδικασία ελάττωσης µεγέθους ασβεστολιθικού υλικού, µέγιστου µεγέθους
τεµαχίων 700 mm, για την παραγωγή κατάλληλων κοκκοµετρικών κλασµάτων
(διαβαθµίσεων) αδρανών υλικών σκυροδέµατος µε εφαρµογή των παρακάτω
τριών διαφορετικών µεθοδολογιών:
1. Με συνδυασµό θραυστήρα σιαγόνων ως πρωτογενή θραυστήρα και µε
χρησιµοποίηση κωνικού θραυστήρα για τη δευτερογενή θραύση
2. Με συνδυασµό θραυστήρα σιαγόνων ως πρωτογενή θραυστήρα και µε
χρησιµοποίηση κωνικών θραυστήρων για τη δευτερογενή και τριτογενή
θραύση
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3. Με συνδυασµό θραυστήρα σιαγόνων ως πρωτογενή θραυστήρα και µε
χρησιµοποίηση κρουστικού-περιστροφικού θραυστήρα για τη
δευτερογενή θραύση
Η δυναµικότητα της εγκατάστασης παραγωγής αδρανών υλικών είναι 500 t/h.
Αυτό σηµαίνει ότι, για λειτουργία της µονάδας σε δύο βάρδιες το 24ωρο (14
ώρες), η συνολική ετήσια παραγωγή (300 ηµέρες λειτουργίας) είναι 2.100.000
t/χρόνο
Ενδεικτικές κοκκοµετρικές αναλύσεις προϊόντων θραύσης που χρησιµοποιούνται
για τη διαµόρφωση των ισοζυγίων των διακινούµενων υλικών και το σχεδιασµό
των αντίστοιχων διαγραµµάτων ροής δίνονται στα Σχήµατα 3, 4 και 5,
συναρτήσει των κλειστών ανοιγµάτων αποκένωσής τους (closed side setting,
c.s.s.), για τους τρεις τύπους θραυστήρων (σιαγόνων, κωνικός, κρουστικός) που
διερευνώνται. Τα σχήµατα αυτά κατασκευάστηκαν από δεδοµένα της εταιρείας
Metso Minerals (2007).
Στο Σχήµα 6 δίνονται πολυωνυµικές εξισώσεις οι οποίες περιγράφουν κάποιες
από τις παραπάνω κοκκοµετρικές αναλύσεις και προέκυψαν µε κατάλληλη
µαθηµατική επεξεργασία Τσακαλάκης (1990a) και Tsakalakis (2006g) δεδοµένων
από τα Σχήµατα 3, 4 και 5.

Σχήµα 3. Ενδεικτικές κοκκοµετρικές αναλύσεις προϊόντων θραυστήρα σιαγόνων
συναρτήσει του «κλειστού» ανοίγµατος αποκένωσης (Metso, 2007).

5

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος

Σχήµα 4. Ενδεικτικές κοκκοµετρικές αναλύσεις προϊόντων κωνικού θραυστήρα
συναρτήσει του «κλειστού» ανοίγµατος αποκένωσης (Metso, 2007).

Σχήµα 5. Ενδεικτικές κοκκοµετρικές αναλύσεις προϊόντων κρουστικού θραυστήρα
συναρτήσει του «κλειστού» ανοίγµατος αποκένωσης (Metso, 2007).
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Σχήµα 6. Ενδεικτικές κοκκοµετρικές αναλύσεις προϊόντων θραύσης (1-Θρ. Σιαγόνων, 2Θρ. Κωνικός, 3-Θρ. Κρουστικός) και αντίστοιχες µαθηµατικές (πολυωνυµικές)
συναρτήσεις (Τσακαλάκης, 1990a; Tsakalakis, 2006g).

Από την όλη επεξεργασία των δεδοµένων διαµορφώνονται τα αντίστοιχα
διαγράµµατα ροής παραγωγής αδρανών υλικών (Σχήµατα 7, 8, 9, 10, 11 και 12)
για τους δύο τύπους θραυστήρων µε τα αντίστοιχα ανοίγµατα αποκένωσης, οι
παροχές (t/h) υλικών σε κάθε φάση, όπως επίσης και η ποσοστιαία % κατανοµή
των παραγόµενων προϊόντων (Πίνακας 3).
Η ποσοστιαία κατανοµή των προϊόντων προέκυψε µε χρήση των ενδεικτικών
κοκκοµετρικών καµπυλών, εφαρµόζοντας τις βασικές αρχές και εξισώσεις που
διέπουν τη λειτουργία των κλειστών κυκλωµάτων θραύσης-κοσκίνισης
(Τσακαλάκης, 1993b; Τσακαλάκης, 1996c; Tsakalakis, 2000d; Τσακαλάκης,
2001e).
Οι δευτερογενείς θραυστήρες (κωνικοί και κρουστικοί-περιστροφικοί)
λειτουργούν σε κλειστό κύκλωµα µε κόσκινο ανοίγµατος 38 mm για κάθε
περίπτωση, τα δε 4 κοκκοµετρικά κλάσµατα (προϊόντα) προκύπτουν από την
ταξινόµηση του διερχόµενου από το κόσκινο των 38 mm υλικού σε κόσκινα
ανοιγµάτων 20, 10 και 5 mm µε τις αναµενόµενες για κάθε άνοιγµα αποδόσεις
κοσκίνισης.
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Σχήµα 7. ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής αδρανών υλικών (Συνδυασµός θραυστήρα
σιαγόνων-κωνικού ανοίγµατος αποκένωσης 22 mm).

Σχήµα 8. ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής αδρανών υλικών (Συνδυασµός θραυστήρα
σιαγόνων-κωνικού ανοίγµατος αποκένωσης 25 mm).
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Σχήµα 9. ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής αδρανών υλικών (Συνδυασµός θραυστήρα
σιαγόνων-κωνικού ανοίγµατος αποκένωσης 38 mm).

Σχήµα 10. ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής αδρανών υλικών (Συνδυασµός θραυστήρων
σιαγόνων και κρουστικού ανοίγµατος αποκένωσης 50 mm).
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Σχήµα 11. ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής αδρανών υλικών (Συνδυασµός θραυστήρων
σιαγόνων και κρουστικού ανοίγµατος αποκένωσης 60 mm).

Σχήµα 12. ∆ιάγραµµα ροής παραγωγής αδρανών υλικών (Συνδυασµός θραυστήρα
σιαγόνων-κωνικών θραυστήρων (τρία στάδια θραύσης, πρωτογενής-δευτερογενήςτριτογενής θραύση).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν δίνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3. Αποτελέσµατα κοκκοµετρικών αναλύσεων προϊόντων κατάτµησηςταξινόµησης (ποσοστιαία % κατανοµή)
∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
500 t/h

Παραγόµενα
κοκκοµετρικά
κλάσµατα,
Ποσοστό % κατά
βάρος
-38+20 mm
-20+10 mm
-10+5 mm
-5 mm
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ
(Άνοιγµα αποκένωσης 175 mm)
Α. ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ (Κωνικός)
ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ (Κρουστικός)
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΜΕ
c.s.s.: 22, 25 και 38 mm
c.s.s.: 50 και 60 mm
ΚΩΝΙΚΟΥΣ
Άνοιγµα Άνοιγµα
Άνοιγµα
Άνοιγµα
Άνοιγµα
ΘΡΑΥΣΤΗΡΕΣ
22 mm
25 mm
38 mm
60 mm
50 mm
32.1
43
58.1
21.4
32
35.8
33.7
26.2
21.4
44.2
24.9
26
13.2
13.4
9.8
17.9
15.8
14.2
21
17.5
10.7
16.5
27.3
24.0
100
100
100
100
100
100
c.s.s. (closed side setting): κλειστό άνοιγµα αποκένωσης θραυστήρα

∆ιαπιστώνεται ότι, µε χρήση κωνικών θραυστήρων στη θέση των κρουστικώνπεριστροφικών, το ποσοστό του επί τοις % παραγόµενου λεπτόκοκκου υλικού (-5
mm) είναι σε κάθε περίπτωση µικρότερο τουλάχιστον κατά 7.5% περίπου από
αυτό που παράγεται µε χρήση κρουστικών θραυστήρων. Αυτό δικαιολογείται από
τον σηµαντικά µικρότερο λόγο κατάτµησης των κωνικών έναντι των κρουστικών
θραυστήρων. Το αποτέλεσµα αυτό έχει σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµικότητα της διεργασίας παραγωγής, εφόσον η µείωση αυτή αντιστοιχεί σε
αύξηση των χρήσιµων προϊόντων περίπου κατά 157.500 t/χρόνο για την ετήσια
δυναµικότητα (2.100.000 τόνοι) της µονάδας. Η αύξηση των εσόδων από την
πώληση των εµπορεύσιµων προϊόντων (για µέση τιµή πώλησης αδρανών ≈ 4 €/ t)
αναµένεται να είναι:
157.500 t/χρόνο × 4 € / t = 630.000 € / χρόνο
Το αυξηµένο κόστος αγοράς των κωνικών έναντι των κρουστικών θραυστήρων
αναµένεται να αποσβεστεί σε δύο έως τρία χρόνια λειτουργίας της εγκατάστασης
θραύσης.
Αν όµως ληφθεί υπόψη το σηµαντικό περιβαλλοντικό όφελος από την παραγωγή
συµπληρωµατικού χρήσιµου υλικού, από τη µείωση της εξορυσσόµενης
ποσότητας ασβεστολιθικού υλικού, από τη µειωµένη επιφάνεια απόθεσης του
λεπτόκοκκου υλικού και από τα µικρότερα έξοδα συντήρησης των κωνικών
θραυστήρων έναντι των κρουστικών, γίνεται ακόµη περισσότερο φανερό το
όφελος από τη χρήση κωνικών έναντι των κρουστικών θραυστήρων στη
διαδικασία παραγωγής αδρανών υλικών. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τις
διαπιστώσεις των Mitchell & Benn (2007) και Τσακαλάκης (2008h).
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Οι πρώτοι χρησιµοποιώντας κατάλληλο λογισµικό ασχολήθηκαν µε τη
βελτιστοποίηση των κυκλωµάτων παραγωγής αδρανών υλικών και ο δεύτερος
διερεύνησε διεξοδικά τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των κυκλωµάτων θραύσης
– ταξινόµησης εξετάζοντας πολλές εναλλακτικές περιπτώσεις και συνδυασµούς
τόσο µηχανηµάτων (θραυστήρες-κόσκινα) όσο και ρυθµίσεών τους.
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