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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες του Ελληνικού Ινστιτού
του Ανάπτυξης Χαλκού.

Με    το  θέμα    “H  οικοδόμηση  ενός  νέου  κόσμου  που 
δημιουργείται  στην  Ευρώπη”,  η  EUMICON,  μια  διαδι
κτυακή  πλατφόρμα  για  διαδικασίες  στρατηγικής  συζή
τησης  και  μεταφορά  τεχνολογίας  γύρω  από  το  θέμα 
των  ορυκτών  πρώτων  υλών,  παρουσίασε  νέες  προο
πτικές της τεχνολογικής επανάστασης (συμπεριλαμβα
νομένων  των  ηλεκτρικών  οχημάτων),  με  ότι  αυτό 
συνεπάγεται  για  τους  Ευρωπαίους  προμηθευτές 
πρώτων υλών. 

Η  κυκλική  οικονομία,  η  πρόσβαση  στις  πρώτες  ύλες 
και την δίκαιη συναλλαγή με άλλες περιοχές, ορίζονται 
ως παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της 
ευρωπαϊκής  εξορυκτικής  βιομηχανίας  και  την  προστι
θέμενη αξία της.

Ο  χαλκός  διαδραματίζει  βασικό  ρόλο  στις  σύγχρονες 
τεχνολογίες  και  ήδη  συμβάλλει  σημαντικά  στην  ενερ
γειακή  μετάβαση.  Με  την  εξαιρετική  θερμική  και  ηλε
κτρική  αγωγιμότητα  του,  είναι  το  υλικό  επιλογής  για 
μπαταρίες  στα  ηλεκτρικά  οχήματα,  στις  ανανεώσιμες 
πηγές  ενέργειας  όπως  είναι  οι  ανεμογεννήτριες  και  οι 
ηλιακοί  συλλέκτες.  Η  ενεργειακή  απόδοση    συμπερι
λαμβανομένου του αυτοματισμού των κτιρίων, της συ
μπαραγωγής  ενέργειας  και  των  αντλιών  θερμότητας   
βασίζεται επίσης στον χαλκό.

Ένα φιλικό περιβάλλον, που εξασφαλίζει ένα πιο υγιές 
και  πιο  βιώσιμο  μέλλον,  βασίζεται  στο  χαλκόαπαραί
τητο  για  μια  οικονομία  χαμηλών  εκπομπών  άνθρακα. 
Η διάρκεια ζωής του χαλκού είναι άπειρη   δεν υπάρ
χει τελική φάση  και καθώς η κατανάλωση αυξάνεται, 
είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να «κλείσουμε το 
βρόχο» για να επιτύχουμε μια πραγματικά κυκλική οι
κονομία.

Ο χαλκός είναι 100% ανακυκλώσιμος χωρίς απώλειες 
ιδιοτήτων,  που  σημαίνει  ότι  έχει  μια  σαφή  θέση  μέσα 
στην κυκλική οικονομία. Η Ευρώπη οδηγεί  τον κόσμο 
στην ανακύκλωση του χαλκού, με σχεδόν το 50% της 
ετήσιας  ζήτησής  του  να  πληρείται  με  ανακυκλωμένο 
υλικό. 
    

Νίκος Βεργόπουλος 
Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Χ.

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopmentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial
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Το Lodge Ούντινε, Ιταλία.

Οι σχεδιαστές της UPPERCUT περιγράφουν το σκε
πτικό  πίσω  από  το  ζωηρό,  μινιμαλιστικό  σχεδια
σμό  τους  από  χρυσά  κράματα  χαλκού,  που 
φαινομενικά επιπλέουν πάνω από το κυματιστό το
πίο  ενός  γηπέδου  γκολφ  κοντά  στο  Ούντινε  της 
Βόρειας Ιταλίας.

Το "Χρυσό" είναι το πώς περιγράφουμε το “Lodge”, ένα 
συγκρότημα  τεσσάρων  κτιρίων,  που  περιβάλλεται  από 
πράσινο  και  προστατεύεται  από  τα  βόρεια  βουνά.  Το 
Lodge βρίσκεται κοντά στην Φυσική Όαση του Quadris, 
μια  ανασύσταση  που  φιλοξενεί  τον  Λευκοπελαργό  και 
την προστασία της Φαλακρής Ίβιδας.

Τα τέσσερα κτίρια έχουν χτιστεί σε ένα ελαφρώς επικλι
νές  έδαφος  μέσα  στο  γήπεδο  γκολφ  Udine,  κλιμακωτά 
και προσανατολισμένα από τα ανατολικά προς τα δυτι
κά. Όλα  είναι  ίδια σε σχήμα και σε μέγεθος και αποτε
λούνται  από  δύο  ορόφους:  ο  πάνω    όγκος  που 
προεξέχει  από  το  χαμηλότερο,  παρέχει  στέγαστρο  για 
το  αίθριο.  Κάθε  κτίριο  αποτελείται  από  2  διαμερίσματα 
με  ανεξάρτητες  εισόδους.  Για  να  ικανοποιήσουν  τις 
ανάγκες  των  επισκεπτών  του  Golf  Club,  οι  εσωτερικές 
διατάξεις μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις δια
φορετικές ανάγκες διαμονής τους, που κυμαίνονται από 
μεμονωμένους επισκέπτες έως μεγάλες ομάδες έως και 
οκτώ ατόμων.

Ο  χαμηλότερος  όγκος,  με  το  μαύρο  φινίρισμα  του  από 
έβενο,  έρχεται σε αντίθεση με  το ανώτερο    ένα φαινο
μενικά  αιωρούμενο,  πολύτιμο,  κιβώτιο  από  χρυσό 
κράμα  χαλκού.  Επιλέξαμε  αυτό  το  κράμα  χαλκού  (με 
ψευδάργυρο  και  αλουμίνιο)  ως  κομψό  και  εξελιγμένο   
ελκυστικό τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους παί
κτες του γκολφ. Παραδόξως, ο χρυσός είναι ένα από τα 
χρώματα  που  ταιριάζουν  περισσότερο  σε  ένα  διάλογο 

με  τη φύση όλο  το χρόνο: με  τα κόκκινα  του φθινόπω
ρου,  με  την  ανθοφορία  της  άνοιξης  και  το  απαλό  φως 
του  χειμώνα.  Το  χρυσό  κράμα  χαλκού  επίσης  παρα
μένει  σταθερό  με  την  πάροδο  του  χρόνου  χωρίς  επί 
πλέον κόστος συντήρησης.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Όταν σχεδιάσαμε το  “The Lodge” πάντα σκεφτόμασταν 
την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ιδιαίτερα μέσω μιας προσεκτικής επιλογής των δομικών 
υλικών και λαμβάνοντας υπόψη μας τα κριτήρια ανακύ
κλωσης,  τα  οποία  ικανοποιεί  εύκολα  ο  χαλκός,  καθώς 
και  προηγμένες  τεχνικές  για  την  εξοικονόμησης  της 
ενέργειας. Τα κατασκευασμένα από χάλυβα δομικά συ
στήματα, σχεδιάστηκαν και προετοιμάστηκαν με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής    το οποίο 
στην πραγματικότητα ανήλθε σε μόλις 9 μήνες. Η απο
δοτική  διαδικασία  σχεδιασμού  περιελάβανε  μια  πλατ
φόρμα  BIM  (Building  Information  Modeling    Μοντέλο 
Δομικών  Πληροφοριών  ΜΔΠ)  με  ανοιχτή  συνεργασία 
μεταξύ επαγγελματιών.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη μελέτη όλων των δο
μικών διασταυρώσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ομοιογένεια  και  η συνέχεια  της μόνωσης,  εξαλείφοντας 
όλες τις πιθανές θερμικές γέφυρες. Το αποτέλεσμα είναι 
ένα κτίριο με υψηλές επιδόσεις τόσο το χειμώνα, με χα
μηλή  διασπορά,  όσο  και  το  καλοκαίρι,  χάρη  στην 
πρόσοψη του αεριζόμενου χαλκού και την υψηλή θερμι
κή  αδράνεια. Το  σύνολο  του  συστήματος  λειτουργεί  με 
τη  χρήση  μόνο  ηλεκτρικού  ρεύματος  και  αποφεύγει  τη 
χρήση ορυκτών καυσίμων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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Η ηλεκτροκίνηση και η ευρωπαϊκή αγορά χαλκού

Από  τον  Franco  Gonzalez,  Senior  Technology Analyst, 
IDTechEx

Η  ευρύτερη  υιοθέτηση  των  ηλεκτρικών  οχημάτων 
και  η  υποδομή  φόρτισής  τους,  θα  αποτελέσουν 
ώθηση  για  τους  ευρωπαίους  παραγωγούς  χαλκού 
και τους ευρωπαίους κατασκευαστές οχημάτων.

Επί του παρόντος, η Ευρώπη είναι ο δεύτερος μεγαλύ
τερος  παραγωγός  ηλεκτρικών  οχημάτων  με  μπαταρίες 
και η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων 
(BEV και PHEV). Περίπου 200.000 βύσματα ηλεκτρικών 
οχημάτων έχουν πωληθεί  και περισσότερα από 80.000 
οχήματα έχουν παραχθεί στην περιοχή.

Η  ευρωπαϊκή  αυτοκινητοβιομηχανία  αποτελεί  τη  ραχο
κοκαλιά της οικονομίας της Ε.Ε., παρέχοντας 12,2 εκα
τομμύρια  θέσεις  εργασίας,  44,7  δισεκατομμύρια  ευρώ 
επενδύσεων στην έρευνα και συνολικό κύκλο εργασιών 
ύψους 900 δισεκατομμυρίων ευρώ  περίπου 6,5% του 
ΑΕΠ της Ε.Ε..

Η Διεθνής Ένωση Χαλκού  η κορυφαία αρχή για την τε
λική χρήση του χαλκού    εξέδωσε πρόσφατα ευρήματα 
έρευνας που αναλύουν τον αυξανόμενο ρόλο που παίζει 
ο  χαλκός  στην  ανάπτυξη  των  ηλεκτροκίνητων  μεταφο
ρών  και  την  ενσωμάτωση  της  αποθηκευμένης  ενέρ
γειας.  Η  έρευνα  διεξήχθη  από  την  IDTechEx, 
εξετάζοντας  τη σχέση μεταξύ  του χαλκού και  τα βασικά 
στοιχεία που απαιτούνται για την προώθηση της βιομη
χανίας ηλεκτροκινητικότητας.

Ακολουθεί μια σύνοψη των αποτελεσμάτων που παρου

σιάστηκαν  στην  Παγκόσμια Διάσκεψη  για  το  Χαλκό  το 
2017 στη Χιλή.

Σημαντικά ευρήματα

• Ο  χαλκός  θα  έχει  κρίσιμη  επίδραση  σε  τρεις  βασι
κούς  τομείς  που  αφορούν  στην  αύξηση  των  ηλε
κτροκίνητων  μεταφορών:  στην  αποθήκευση  της 
ενέργειας,  στους  σταθμούς  φόρτισης  και  στην  πα
ραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

• Η  αποθήκευση  ενέργειας  είναι  το  πιο  χάλκινο  συ
στατικό της ηλεκτροκινητικότητας.

Καθώς  αυξάνεται  η  χρήση  των  ηλεκτρικών  οχημάτων, 
απαιτούνται  οι  σταθμοί  φόρτισης  που  χρησιμοποιούν 
σημαντικές ποσότητες χαλκού.

Συνολική περιεκτικότητα σε χαλκό με ηλεκτρικό τύ
πο οχήματος:

• Ένα πλήρες ηλεκτρικό λεωφορείο: 224 kg  έως 369 
kg χαλκού ανά όχημα

• Ένα  υβριδικό  ηλεκτρικό  λεωφορείο:  89  kg  χαλκού 
ανά όχημα.

• Ένα  καθαρό  ηλεκτρικό  όχημα:  83  κιλά  χαλκού  ανά 
όχημα.

• Ένα  ενσωματωμένο  υβριδικό  ηλεκτρικό  όχημα:  60 
kg χαλκού ανά όχημα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

https://copperalliance.gr/
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• Ένα  υβριδικό  ηλεκτρικό  όχημα:  39  kg  χαλκού  ανά 
όχημα.

• Σταθμοί  φόρτισης:  0,7  kg  (3,3  kW)  έως  8  kg  (200 
kW) ανά φορτιστή.

Η αποθήκευση της ενέργειας είναι το στοιχείο με τη 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε χαλκό:

• Τα  πλήρη  ηλεκτρικά  λεωφορεία  μπορούν  να  πε
ριέχουν από 129 kg έως 292 kg χαλκού στη μπατα
ρία, ανάλογα με το μέγεθος της μπαταρίας.

• Τα καθαρά ηλεκτρικά οχήματα (χωρίς κινητήρα εσω
τερικής  καύσης)  διαθέτουν  μπαταρία  που  περιέχει 
40  κιλά  χαλκού. Αυτό  αντιπροσωπεύει  το  48%  της 
συνολικής τους περιεκτικότητας σε χαλκό.

Για  να  δείτε  την  πλήρη  παρουσίαση  του  Παγκόσμιου 
Χαλκού, κάντε κλικ εδώ.

Για  περαιτέρω  πληροφορίες  αγοράς  από  τη  Διεθνή 
Ένωση Χαλκού, κάντε κλικ εδώ.

Για ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω και άλλα θέματα 
της αγοράς, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

info@copperalliance.gr

Για να μάθετε σχετικά με  το ρόλο  των ηλεκτρικών οχη
μάτων απεξαρτημένα σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρα
κα, επισκεφθείτε την DecarbEurope.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

https://copperalliance.gr/
https://copperalliance.eu/uploads/2018/02/1-e-mobility.pdf
http://copperalliance.org/trends-and-innovations/data-set/
http://decarbeurope.leonardo-energy.mobi/2017#!/electric-vehicles
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Απονεμήθηκε  την  Παρασκευή  5  Οκτωβρίου  2018,  στις 
4.30 μ.μ .. στη Βόρεια Αίθουσα D, κέντρο Moscone

Οι  συντάκτες  του  περιοδικού  Infection  Control  and 
Hospital  Epidemiology  (ICHE)  επέλεξαν  την  ακόλουθη 
μελέτη  για  να  λάβει  το  βραβείο  William  Jarvis  για  την 
πιο  εξαιρετική  διεθνή  κλινική  μελέτη  που  δημοσιεύθηκε 
στο  ICHE  το  2017:  "Μείωση  της  περιβαλλοντικής 
μόλυνσης  με  ανθεκτικά  σε  πολλαπλά  φάρμακα  βακτή
ρια από  επίστρωση χαλκού σε  ένα  εξαιρετικά  ενδημικό 
περιβάλλον. " ICHE (2017), 38 (7): 765771.

Η  μελέτη  έδειξε  να  αξιολογεί  την  αποτελεσματικότητα 
της  επικάλυψης  χαλκού  στη  μείωση  του  περιβαλλοντι
κού  αποικισμού  σε  μια  μονάδα  εντατικής  θεραπείας 
(ΜΕΘ)  με  πολυανθεκτικά  στα  αντιβιοτικά  μικρόβια 
(MDRO).  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  η  επικάλυψη 
χαλκού  μείωσε  σημαντικά  το  ποσοστό  των  αποικι
σμένων  επιφανειών  (55.6%  έναντι  72.5%,  P  <001). Το 
ποσοστό  των  επιφανειών  που  αποικίστηκαν  από  gram 
αρνητικά  βακτήρια  MDR  (13.8%  έναντι  22.7%,  P  =  .
003) οι  εντεροκόκκοι  (4% έναντι 17%, Ρ =  .014), η συ
νολική  βιοεπιβάρυνση  (2.858  έναντι  7.631  cfu  /  100 
cm2 Ρ = .008) και η βιοεπιβάρυνση των αρνητικών κατά 
gram  απομονώσεων,  συγκεκριμένα  (261  έναντι  1.266 
cfu / 100 cm2. Ρ = 0,049). Αυτό το αποτέλεσμα ήταν πιο 
έντονο  όταν  αυξήθηκε  ο  λόγος  επικαλυμμένων  επιφα
νειών γύρω από τον ασθενή  (φάση 2b). Τα αντικείμενα 
με χαλκό σε μια ΜΕΘ που θέτουν ενδημική υψηλή αντι
μικροβιακή  αντίσταση,  μείωσαν  τον  περιβαλλοντικό 
αποικισμό με MDROs.

Ο κύριος συγγραφέας ήταν η κυρία Μαρία Σούλη, MD, 
PhD, η οποία ασκεί στο 4ο Τμήμα Εσωτερικής Ιατρικής 
του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθη
νών, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο
κομείου ΑΤΤΙΚΟΝ στην Αθήνα. Άλλοι συγγραφείς ήταν η 
Αναστασία Αντωνιάδου, ο Ιωάννης Κατσαρόλης, η Ειρή
νη  Μαύρου,  η  Ελισάβετ  Παραμυθιάτου,  ο  Ευάγγελος 
Παπαδομηχελάκης, η Μαρία ΔρογκαρήΑπυρανθίτου, ο 
Θεοφάνου Παναγέας, η Ελένη Γιαμαρέλλου, ο Γιώργος 
Πετρίκκος και ο Απόστολος Αμαγανίδης. 

Η SHEA παρουσιάζει τους συγγραφείς αυτού του χειρο
γράφου. Το  βραβείο  William  Jarvis  του  2018  βασίζεται 
στην  δύναμη  της  πραγματοποιηθείσας  έρευνας.  Η 
SHEA  και  η  ICHE  δεν  υποστηρίζουν  ή  δεν  συνιστούν 
εμπορικούς οργανισμούς, προϊόντα, διαδικασίες ή υπη
ρεσίες. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το έγγρα
φο  δεν  αναφέρουν  κατ  'ανάγκη  ή  αντικατοπτρίζουν  τις 
απόψεις  της  SHEA  και  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιη
θούν για λόγους διαφήμισης ή επικύρωσης προϊόντων.

SHEA Βραβείο William Javis

ΥΓΕΙΑ
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Η διάθεση των ψαριών για τις πρωτεΐνες τους στην δια
τροφική  αλυσίδα  ενός  αυξανόμενου  πληθυσμού  με 
βιώσιμο  τρόπο,  και  χωρίς  να  βλάπτεται  το  πολύτιμο 
υδάτινο περιβάλλον, αποτελεί τεράστια πρόκληση.

Η  συνεχώς  αυξανόμενη  ζήτηση  πρωτεϊνών,  οι  υδατο
καλλιέργειες  ή  οι  ιχθυοκαλλιέργειες  θα  διαδραματίσουν 
ζωτικό ρόλο παγκοσμίως.
Η προστιθέμενη πίεση της προσφοράς και της ζήτησης, 
οι συνέπειες  της αλλαγής  του κλίματος προκαλούν επί
σης τη βιομηχανία:

• Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες στη θάλασσα, επηρε
άζουν  τη  βιωσιμότητα  των  φυσικών  θαλάσσιων  εν
διαιτημάτων  και  περιορίζουν  περαιτέρω  τα 
ανεπαρκή αποθέματα τροφής των ψαριών της ανοι
κτής θάλασσας.

• Η  αυξημένη  συχνότητα  και  ένταση  των  καταιγίδων, 
ήδη  προκαλούν  καταστροφικές  βλάβες  στις  ιχθυο
καλλιέργειες.

• Τα  προβλήματα  με  την  τεχνολογία  συνθετικής  καλ
λιέργειας

Οι τεχνολογικές πτυχές της ιχθυοκαλλιέργειας είναι σχε
τικά  απλές  και  άμεσες:  τα  ψάρια  πρέπει  να  βρίσκονται 
σε  ελεγχόμενο  περιβάλλον,  ώστε  να  μπορούν  να  ανα
πτυχθούν  και  να  συγκομιστούν  κατά  την  ωριμότητα 
τους.  Τα  παραδοσιακά  περίκλειστα  των  ψαριών  κατα
σκευάζονται από συνθετικά υλικά με βάση το πετρέλαιο 
(π.χ.  νάιλον),  τα  οποία  είναι  κατάλληλα  για  τη  συ
γκράτηση  των  ψαριών,  αλλά  παρουσιάζουν  ποικίλα 
προβλήματα:

• Τα αδύναμα συνθετικά υλικά  είναι  ευαίσθητα σε  ζη
μιές  από  καταιγίδες,  οδηγώντας  σε  καταστροφικές 
απώλειες για τους ιχθυοκαλλιεργητές και διαταραχές 

στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων.

• Τα  συνθετικά  υλικά  είναι  ευάλωτα  στο  θήραμα  (θα
λάσσια  λιοντάρια,  σφραγίδες,  καρχαρίες  κλπ.),  τα 
οποία  μπορούν  να  τρυπήσουν  τα  περιβλήματα  και 
να οδηγήσουν σε αποδράσεις ψαριών.

• Τα συνθετικά υλικά είναι  εξαιρετικά  ευαίσθητα  (σχε
δόν  100%  της  δομής  τους)  σε  βιοσυσσώρευση, 
ανάπτυξη οργανικών υλικών στο δίχτυ.

• Σύντομη διάρκεια ζωής (περίπου τρεις μήνες)

• Υψηλό  επίπεδο  δαπανηρής  και  ενεργειοβόρας  συ
ντήρησης

• Μολυσμένα  ψάρια,  τα  οποία  μπορεί  να  απαιτούν 
αντιβιοτικά

• Περιβαλλοντικές  ανησυχίες  σχετικά  με  τη  διάθεση 
στο  τέλος  του  κύκλου  ζωής  τους,  λόγω  μη  ανακυ
κλώσιμων συνθετικών υλικών και  τη μεταφορά βιο
λογικών  αποθέσεων  από  τα  κλουβιά  στο  θαλάσσιο 
περιβάλλον.

Αυτές οι προκλήσεις αυξάνουν το αποτύπωμα άνθρακα 
της παγκόσμιας βιομηχανίας ιχθυοκαλλιέργειας.

Αειφόρος ιχθυοκαλλιέργεια με κράμα χαλκού

Τα δίχτυα χαλκού στη υδατοκαλλιέργεια αντιμετωπίζουν 
τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία 
ιχθυοκαλλιέργειας  παγκοσμίως,  με  τον  πιο  βιώσιμο 
τρόπο,  βελτιώνοντας  ταυτόχρονα  την  οικονομία  των 
ιχθυοκαλλιεργητών. Τα οφέλη αυτής της νέας τεχνολογί
ας είναι ποικίλα και σημαντικά:

Χαλκός και Τροφοδοσία Τροφίμων

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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Αλλαγή του κλίματος

Το  ισχυρό  πλέγμα  από  κράμα  χαλκού  είναι  ικανό  να 
ανταπεξέλθει  στις  σκληρές  συνθήκες  της  ανοιχτής 
θάλασσας
Με την αυξημένη εμφάνιση και  την ένταση των καταιγί
δων,  οι  τρέχουσες  τεχνολογίες  ιχθυοκαλλιέργειας  θα 
αποτύχουν  όλο  και  περισσότερο  κατά  τη  διάρκεια  των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών

Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα

Μεγαλύτερη  εγκατεστημένη  διάρκεια  ζωής  του  πλέγμα
τος από κράματα χαλκού  (πέντε  και πλέον  ετών  έναντι 
τριών  μηνών  για  συνθετικό  υλικό),  με  αποτέλεσμα  τη 
μειωμένη  κατανάλωση  ενέργειας  και  δραστηριότητες 
συντήρησης.
Το δίχτυ χαλκού παρέχει  ένα υγιέστερο περιβάλλον για 
τα  ψάρια,  οδηγώντας  σε  συντομότερους  κύκλους  εξαλ
λίευσης, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των ενεργειών 
για την σωστή διαχείριση του άνθρακα. 

Το δίχτυ χαλκού είναι 100 τοις εκατό ανακυκλώσιμο, με 
αποτέλεσμα  μια  πολύ  πιο  ευνοϊκή  αξιολόγηση  κύκλου 
ζωής (LCA) έναντι των ανταγωνιστικών τεχνολογιών

Βελτιώνει την υγεία και την παραγωγή των ψαριών

Το δίχτυ από κράμα χαλκού βελτιώνει φυσικά τη ροή και 
την κυκλοφορία του νερού και συμβάλλει στη διατήρηση 
υψηλότερων  επιπέδων  οξυγόνου  που  εμποδίζουν  τα 
παράσιτα  και  τους  παθογόνους  οργανισμούς  να  ανα
πτυχθούν  και  να  μολύνουν  τα  ψάρια. Αυτό  μειώνει  την 
ανάγκη  για  πρόσθετα  αντιβιοτικά  και  αντιρρυπαντικές 
χημικές  ουσίες. Τα  έξοδα  διατροφής  μπορούν  να  μειω
θούν κατά 15%.

Διατηρεί τους όγκους των κλωβών

Το  καθαρό  δίχτυ  χαλκού  επιτρέπει  στους  κλωβούς  να 

διατηρούν  το  σχήμα  τους  ενάντια  στα  ισχυρά  κύματα 
των  ωκεανών  και  τα  ρεύματα,  ακόμα  και  εκείνα  της 
ανοικτής  θάλασσας.  Κλωβοί  με  μεγαλύτερους  και  πιο 
σταθερούς  όγκους,  εμποδίζουν  τη  συγκέντρωση  ψα
ριών  και  βοηθούν  στη  διατήρηση  υψηλής  οξυγόνωσης 
που  τελικά  βελτιώνουν  τις  αποδόσεις.  Το  δίχτυ  από 
κράμα  χαλκού  διαθέτει  επίσης  υψηλή  μηχανική  αντοχή 
και  ικανότητα  σχηματισμού,  η  οποία  είναι  απαραίτητη 
για  τη δημιουργία αποτελεσματικών δομών  της θαλάσ
σιας υδατοκαλλιέργειας.

Αποκλείει τα αρπακτικά και αποτρέπει τις διαφυγές

Το υψηλής αντοχής δίχτυ από κράμα χαλκού αντιστέκε
ται στις  επιθέσεις αρπακτικών, μειώνοντας  έτσι  τις  δια
φυγές των εκτρεφόμενων ψαριών.

Μειώνει τη συντήρηση

Τα δίχτια από κράμα χαλκού σπανίως πρέπει να καθα
ρίζονται, μειώνοντας το συνολικό κόστος που συνδέεται 
με τη συντήρηση και τον κίνδυνο κατάδυσης.

Ανακυκλώσιμο

Το πλέγμα από κράμα χαλκού διαρκεί  έξι  έτη ή περισ
σότερο, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής. Λόγω της 
προστατευτικής πατίνας (επικάλυψη), χάνει λίγη μάζα με 
την πάροδο του χρόνου και είναι πλήρως ανακυκλώσι
μο. Το ανακυκλωμένο υλικό χρησιμοποιείται στην αρχι
κή  παραγωγή  διχτιού  κράματος  χαλκού,  το  οποίο 
μειώνει  περαιτέρω  τις  εκπομπές  CO2,  σε  σύγκριση  με 
τα παραδοσιακά πολυμερή δίχτυα. Τα δίχτυα κράματος 
χαλκού υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας στη διάβρω
ση, είναι συμβατά με τους κλωβούς που χρησιμοποιού
νται  συνήθως  στη  βιομηχανία  θαλάσσιας 
υδατοκαλλιέργειας,  επιτρέποντας  την  ταχεία  εφαρμογή 
τους σε υπάρχοντα κέντρα καλλιέργειας.

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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Βραβεύτηκε το Νοσοκομείο Βόλου για την επιχάλκωση της ΜΕΘ – 
Μειώθηκαν κατά 50% οι λοιμώξεις
Από τον Φώτη Σπάνο  ethessalia.gr

Για  την  καινοτομία  τους  να  προχωρήσουν  στην  επιχάλκωση 
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας μέσω της οποίας μειώθη
καν μέχρι και 50% οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, βραβεύ
τηκαν  η  νοσηλευτική  υπηρεσία  του  Νοσοκομείου  Βόλου  και 
οι  νοσηλευτές  της  ΜΕΘ  στο  πανελλήνιο  συνέδριο  νοσηλευ
τών  που  πραγματοποιήθηκε  το  περασμένο  Σαββατοκύριακο 
στη Λίμνη Πλαστήρα της Καρδίτσας.

Η  επιχάλκωση  της  ΜΕΘ  ξεκίνησε  πριν  περίπου  δύο  χρόνια 
και  έχει  ολοκληρωθεί  εδώ  και  ένα  χρόνο,  ενώ  στο  συνέδριο 
παρουσιάστηκαν  τα  μέχρι  στιγμής  αποτελέσματα  της  όλης 
υποδομής που έχει δημιουργηθεί και τα οποία είναι πολύ εν
θαρρυντικά για την προστασία των ασθενών από ενδονοσο
κομειακές λοιμώξεις.

Το  τριήμερο  συνέδριο  της  ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ  (η  συνδικαλιστική 
και  επιστημονική  οργάνωση  των  νοσηλευτών  πανελλαδικά) 
στόχευε  στην  απόκτηση  γνώσεων,  την  ανταλλαγή  επαγγελ
ματικών  εμπειριών  και  τη  γνωστοποίηση  των  νέων  τάσεων 
στη νοσηλευτική.

Παρευρέθηκαν  εκατοντάδες  νοσηλευτές  μεταξύ  αυτών  και 
από  το  «Αχιλλοπούλειο»  που  παρουσίασαν  ενδιαφέρουσες 
επιστημονικές εργασίες.

Η  προϊσταμένη  της Διεύθυνσης  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας  κ. 
Κατερίνα Χαρανά δήλωσε πως «νιώθουμε πολύ χαρούμενοι 
γιατί  το  διοικητικό  συμβούλιο  της  ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ  αποφάσισε 
να  βραβεύσει  το  Νοσοκομείο  Βόλου,  τη  νοσηλευτική  του 
υπηρεσία  και  τους  νοσηλευτές  της  ΜΕΘ  για  την  καινοτομία 
τους οποία  έγκειται στην  επιχάλκωση  της ΜΕΘ και στοχεύει 

στη  μείωση  των  ενδονοσοκομειακών  λοιμώξεων,  γεγονός 
που έχει επιτευχθεί. Και είμαστε το πρώτο περιφερειακό Νο
σοκομείο που έχει προχωρήσει στην επιχάλκωση της ΜΕΘ».

Η διευθύντρια της ΜΕΘ κ. Καραθάνου τόνισε πως «η επιχάλ
κωση  της  ΜΕΘ  ξεκίνησε  τον  Φεβρουάριο  του  2017  και  ήδη 
έχουμε αποτελέσματα ενός έτους από την υποδομή που έχει 
δημιουργηθεί. Το πολύ σημαντικό στοιχείο  είναι πως  έχουμε 
μείωση  τουλάχιστον  μέχρι  και  50%  σε  μία  από  τις  μορφές 
των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, όπως είναι η πνευμονία 
του αναπνευστήρα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως  το 
συγκεκριμένο  μέτρο  δρα  συμπληρωματικά  σε  ένα  σύνολο 
μέτρων που  έχουμε λάβει  και σχετίζονται με  τον  έλεγχο  των 
ενδονοσοκομειακών  λοιμώξεων.  Ο  χαλκός,  επειδή  έχει  αντι
μικροβιακή δράση, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά 
στην  όλη  αυτή  προσπάθεια.  Και  τα  αποτελέσματα  είναι  ση
μαντικά».

Η  επιχάλκωση  είχε  ένα  συνολικό  κόστος  γύρω  στις  35.000 
ευρώ,  ποσό  για  το  οποίο  η  κ.  Καραθάνου  επισήμανε  πως 
«με  τη μείωση  των λοιμώξεων που είχαμε, η απόσβεση  της 
επένδυσης  αυτής  έγινε  μέσα  στο  πρώτο  τρίμηνο,  καθώς 
μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη».

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου κ. Ματθαίος Δραμητινός 
τόνισε  πως  «η  ιδέα  για  την  επιχάλκωση  της  ΜΕΘ  ξεκίνησε 
από τους νοσηλευτές και συμφώνησαν και οι γιατροί. Ως διοί
κηση  αμέσως  ανταποκριθήκαμε  στο  αίτημα,  γιατί  είδαμε  ότι 
αυτό θα είχε ανταποδοτικότητα από τη μείωση των λοιμώξε
ων με θεαματικά αποτελέσματα για την προστασία της υγείας 
των ασθενών, αλλά και την εξοικονόμηση».
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