
ΒΩΞΙΤΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΒΩΞΙΤΩΝ

Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό
που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό
Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως βωξίτη

Όταν τα αργιλοπυριτικά ορυκτά υπόκεινται αποσάθρωση κάτω από
τροπικές συνθήκες, είναι δυνατό να σχηματιστούν ορυκτά του υδρο-
ξειδίου του αργιλίου.

Πετρώματα που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις υδροξειδίων του
αργιλίου ονομάζονται βωξίτες.

Ο όρος βωξίτη, στις μέρες μας, χρησιμοποιείται γενικά, για το χαρακ-
τηρισμό σχηματισμών που περιέχουν σημαντικές ποσότητες ορυκ-
τών του υδροξειδίου του αργιλίου.

Είναι υπολειμματικοί σχηματισμοί που προκύπτουν από την από-
σάθρωση πετρωμάτων πλούσιων σε αργιλλοπυριτικές ενώσεις, με
χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο και συνήθως χωρίς ελεύθερο
χαλαζία.



ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΒΩΞΙΤΩΝ

Τα τρία κυριότεροι ορυκτά των βωξιτών είναι: ο γιψίτης, 
ο μπαιμίτης και το διάσπορο

ΓΙΨΙΤΗΣ ΜΠΑΙΜΙΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΟ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Αl 2O3 3H 2 O
ή γ-Al(OH)3

Al2O3 H 2O         
ή γ-AlOOH

Al2O3 H2O         
ή α-AlOOH

% Al 65,4% 85% 85%

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ(gr/c
m3)

2,42 3,01 3,44

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ

( oC)

150 350 450



ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ
Άλλα ορυκτά που μπορεί να μετέχουν στη σύσταση των βωξιτών
είναι υδροξείδια ή οξείδια του σιδήρου και υδροαργιλικά ορυκτά. 

Τα βασικότερα ορυκτά του σιδήρου είναι: γκαιτίτης (α-FeOOH), 
λεπιδοκροκίτης (γ- FeOOH), λειμωνίτης (Fe2O3 n H2O). Σε μικρότερο
ποσοστό μπορεί να μετέχουν και αιματίτης (Fe2O3 μαγνητίτης (Fe3O4), 
σιδηρίτης (FeCO3), ιλμενίτης (FeTiO3), ανατάσης, ρουτίλιο και
βρουκίτης (TiO2). 

Από τα υδροαργιλικά ορυκτά, τα βασικότερα είναι ο καολινίτης (H 
4Al2 Si2O9) και ο αλουσίτης.

Στο βωξίτη μπορεί να συμμετέχουν και οξείδια του τιτανίου, οξείδια
του μαγγανίου, σουλφίδια του σιδήρου (κυρίως σιδηροπυρίτης και
μαρκασίτης), καθώς επίσης και πολλά άλλα στοιχεία, όπως V, Ga, P, 
F,Cr, Ni, U κ.ά. 

Ο σίδηρος , το μαγγάνιο και το τιτάνιο αποτελούν και τα επιβλαβή
στοιχεία των βωξιτών. Η περιεκτικότητα δεν θα πρέπει να ξεπερνά
το 1,5% σε Mn και το 1,8% σε Ti. Η περιεκτικότητα σε σίδηρο έχει
μικρότερη σημασία. 



Χρώμα Βωξιτών
Το χρώμα των βωξιτών εξαρτάται από τη σύσταση
τους και ιδιαίτερα από την παρουσία των οξειδίων
ή υδροξειδίων του σιδήρου. 

Διακρίνουμε:
Κόκκινους ή καστανοκόκκινους ( παρουσία αιματίτη )

Κίτρινους ( παρουσία γκαιτίτη ) 

Γκρίζους με μικρό ποσοστό οξειδίων του σιδήρου

Λευκούς ( απουσία οξειδίων του σιδήρου ) 



Χρήσεις Βωξιτών
Ο βωξίτης είναι το κυριότερο συστατικό για την
παραγωγή αλουμίνας. 

Στην παραγωγή αλουμινούχων τσιμέντων

Στην παραγωγή ορυκτών ινών

Ως συστατικό στην παραγωγή τσιμέντων τύπου
Portland

Ως ρυθμιστής της σκωρίας στην παραγωγή σιδήρου

Άλλες χρήσεις



Χρήσεις Βωξιτών
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Τα κοιτάσματα βωξίτη που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της
αλουμίνας μπορεί να είναι γιψιτικού τύπου ή διασπορικού / 
μπαιμιτικού τύπου και ως εκ τούτου να απαιτούνται ειδικές συνθήκες
θραύσης και διαλυτοποίησης. Παρόλα αυτά η επεξεργασία τους είναι
πολύ οικονομική και γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο επεξεργασίας
Bayer.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ

Ο βωξίτης είναι πλούσιος σε οξείδιο του αργιλίου, το οποίο
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ορυκτών ινών.. Οι ορυκτές ίνες, με
υψηλή περιεκτικότητα σε αλουμίνα, παρουσιάζουν βελτιωμένη
βιοδιαλυτότητα και καλύτερες πυρίμαχες ιδιότητες. Για την παραγωγή
ορυκτών ινών χρησιμοποιείται ο χονδρόκοκκος βωξίτης ο οποίος
έχει υψηλή αντοχή σε καταπόνηση βάρους.



Χρήσεις Βωξιτών
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥΧΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Ο βωξίτης αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά για την παραγωγή
αλουμινούχων τσιμέντων, λόγω της χονδρόκοκκης μορφής, της
αντοχής του στην καταπόνηση βάρους και του υψηλού δείκτη
θερμικής αντοχής. 

Τα αλουμινούχα τσιμέντα, σε αρχικό στάδιο, επιτυγχάνουν υψηλή
αντοχή, αφού 24 ώρες μετά από τη χύτευση τους επιτρέπουν την
αφαίρεση των δομικών στηριγμάτων και τη συνέχιση της κατασκευής. 

Έχουν πυρίμαχες ιδιότητες, αντοχή στα οξέα και παρέχουν καλύτερη
ανθεκτικότητα σε θειικό, έντονα χημικό και λειαντικό περιβάλλον. 

Χρησιμοποιούνται επίσης σε σκυρόδεμα με πυρίμαχες ιδιότητες, 
όπου συνδυάζουν το πλεονέκτημα χύτευσης σύνθετων σχημάτων σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος με απόδοση σε θερμοκρασίες που
υπερβαίνουν τους 1600 oC.



Χρήσεις Βωξιτών
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PORTLAND
Πλεονεκτήματα του βωξίτη, που ευνοούν τη χρήση του στην παραγωγή
τσιμέντων αυτού του τύπου, είναι η υψηλή περιεκτικότητα του σε οξείδιο του
αργιλίου,  η χαμηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο και ιχνοστοιχεία, η υψηλή
περιεκτικότητα σε Fe2O3 και η χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκάλια και MgO.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
Ο βωξίτης χρησιμοποιείται ως ρευστό υλικό στην υψικάμινο. Παρέχει
σημαντικά λειτουργικά πλεονεκτήματα, συνεισφέρει στην μείωση του
κόστους κατά τη λειτουργία της υψικαμίνου και βελτιώνει τις υδραυλικές
ιδιότητες της κοκκοποιημένης σκωρίας, που χρησιμοποιείται για την
παραγωγή τσιμέντου σκωρίας.

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Ο βωξίτης ακόμη χρησιμοποιείται στην παραγωγή λειαντικών, στη χημική
βιομηχανία και για την επίστρωση οδοστρωμάτων, διαδρόμων αεροδρομίων
κ.ά.  Συγκεκριμένα για την παραγωγή τεχνητού κορουνδίου χρησιμοποιείται
βωξίτης, διασπορικός ή μπαιμιτικός, με CaO<0.5 και μέτρια περιεκτικότητα σε
SiO2, ενώ στη χημική βιομηχανία χρησιμοποιείται λευκός βωξίτης με Fe2O3 
περίπου 3%. 



ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΩΞΙΤΗ

Η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή αλουμινίου. Τα αποθέματα
της σε βωξίτη εκτιμώνται σε 587 Mt.



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΩΞΙΤΗΣ

Ο βωξίτης στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή
αλουμίνας. 

Τα κυριότερα κοιτάσματα βρίσκονται στις ορεινές περιοχές
Παρνασσού και Γκιώνας, στην κεντρική Ελλάδα, περίπου 200 χλμ. ΝΔ
της Αθήνας, στην Εύβοια, στη Λοκρίδα, στο Δομοκό, στη ΝΑ
Θεσσαλία, στο Καλλίδρομο και στη Σκόπελο. 

Τα κοιτάσματα αυτά είναι διασπορικού και μπαιμιτικού τύπου και
οφείλουν την ύπαρξή τους στην λατεριτική αποσάθρωση των
οφειολίθων ή άλλων αργιλοπυριτικών πετρωμάτων. 

Πρόκειται για αλλόχθονα κοιτάσματα, η εξόρυξη των οποίων γίνεται
σε επιφανειακά και υπόγεια μεταλλεία. 

Μετά την εξόρυξη, ο βωξίτης μεταφέρεται στην Ιτέα στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας, διαχείρισης και φόρτωσης.



ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ

Συγκεκριμένα το κοίτασμα στον Παρνασσό και στη Γκιώνα, 
εμφανίζεται σε τρεις ορίζοντες οπου επικρατούσαν
παρόμοιες συνθήκες αλλά είναι διαφορετικής ηλικίας.

Ο πρώτος και ο δεύτερος ορίζοντας είναι Ανώτερου
Ιουρασικού (Κιμμεριδίου και Τιθωνίου-Κενομανίου
αντίστοιχα), ενώ ο τρίτος Μέσου Κρητιδικού. 

Πιθανολογείται ότι παλαιογεωγραφικά η περιοχή βρισκόταν
σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, κατάλληλο για
βωξιτογένεση

Από τη δεκαετία του ’30 ξεκινά η εκμετάλλευση του βωξίτη
στην περιοχή και μέχρι το 1938 η παραγωγή είχε φτάσει το
5% της παγκόσμιας παραγωγής.



Βωξιτικός Ορίζοντας

Ανώτερος

Ενδιάμεσος

Κατώτερος

Al²O³ %
55 - 60

50 - 55

45 - 50

SiO² %

2 - 3

5 - 15

15 - 25

Fe²O³ %

15 - 30

15 - 30

5 -15

CaO %

0.5 - 1

0.2 - 0.5

0.1 - 0.5

Mέγεθος κοιτασμάτων
μικρά έως πολύ μεγάλα

μικρά έως πολύ μεγάλα

πολύ μικρά

Πρόσφατες προσχώσεις (ΑΛΛΟΥΒΙΟ)
Φλύσχης

Μαιστρίχτιοι ασβεστόλιθοι (ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ)

Σκοτεινόχρωοι ασβεστόλιθοι (ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ)
Ανώτερος βωξιτικός ορίζοντας (ΔΙΑΣΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ -
ΣΚΛΗΡΟΣ)
Λευκοί ασβεστόλιθοι (ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ)
Μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι (ΑΝΩΤΕΡΟ ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ)
Ενδιάμεσος βωξιτικός ορίζοντας (ΒΑΙΜΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-
ΕΥΘΡΥΠΤΟΣ)
Σκοτεινόχρωοι ασβεστόλιθοι (ΑΝΩΤΕΡΟ ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ)

Κατώτερος βωξιτικός ορίζοντας (ΥΔΡΑΡΓΙΛΛΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-
ΕΥΘΡΥΠΤΟΣ)
Λευκοί ωολιθικοί ασβεστόλιθοι (ΑΝΩΤΕΡΟ ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ)
Δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (ΜΕΣΟ ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ)
Ανοιχτόχρωμοι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι (ΑΝΩΤΕΡΟ
ΤΡΙΑΔΙΚΟ)

Στρωματογραφία ζώνης Παρνασσού - Γκιώνας



ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ


