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Αγαπητοί αναγνώστες.

Μπαίνουμε πλέον σε μία νέα κατάσταση άρσης 
των lock down και της απελευθέρωσης των μετακι
νήσεων, η οποία μαζί με τα εμβόλια και τα self test, 
μας δίνουν μία νότα αισιοδοξίας να επανέλθουμε 
στην κανονικότητα της καθημερινότητάς μας.

Οι δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ανάπτυξης Χαλκού κατά την διάρκεια των περιορι
στικών μέτρων δεν μειώθηκαν και καθ΄ όλο το 
διάστημα βρέθηκαν στο πλευρό κάθε ενδιαφερόμε
νου με θέματα που αφορούν τις ιδιότητες και τις 
εφαρμογές του χαλκού.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού προ
σάρμοσε ακόμη και τον ετήσιο διαγωνισμό των 
υδραυλικών / θερμοϋδραυλικών δικτύων με τέτοιο 
τρόπο, ούτως ώστε και να μην διακινδυνεύσει η 
υγιεινή των εξεταζόμενων και ταυτόχρονα να πραγ
ματοποιηθεί ο διαγωνισμός.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υδραυλικών / 
θερμοϋδραυλικών δικτύων έχουν διανεμηθεί ηλε
κτρονικά στους επιτυχόντες και μένει να γίνει η ετή
σια εκδήλωση απονομής των βραβείων με την 
απελευθέρωση των συγκεντρώσεων στην κοινότη
τα.  

Μέσα στην περίοδο της πανδημίας κατορθώσαμε 
να ολοκληρωθεί η κατασκευή και πιστοποίηση του 
πρώτου αντιμικροβιακού ανελκυστήρας της εταιρί
ας ΚΛΕΕΜΑΝΝ, κάνοντας χρήση ειδικού αντιμικρο
βιακού κράματος χαλκού στον εσωτερικό του χώρο, 
βεβαιώνοντας την αντιμικροβιακή θωράκισή του.

Παράλληλα δεν έχουμε σταματήσει την έκδοση 
δελτίων τύπου, με ότι νεότερο υπάρχει γύρω από 
τον χαλκό και την δραστικότητά του απέναντι στον 
Κορωνοϊό.

Τέλος συνεχίζουμε τις επαφές μας με επαγγελματί
ες και προετοιμάζουμε το έδαφος για νέες εφαρμο
γές αντιμικροβιακού χαλκού στην κοινότητα.

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

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopmentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial
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Kauno Dokas, Κάουνας, Λιθουανία

Οι μπλε και πράσινες προπατιναρισμένες πύ
λες χαλκού, δημιουργούν μια καλλιγραφικά 
ισχυρή δήλωση, χαραγμένη στους υαλοπίνακες 
αυτού του καινοτόμου επιχειρηματικού κέντρου, 
στις όχθες του ποταμού Neris στο Κάουνας της 
Λιθουανίας.

Τρία χάλκινα κουφώματα σηματοδοτούν τις ει
σόδους στο «Kauno Dokas» και προσφέρουν 
άνεση στις προσόψεις από το σκούρο γυαλί, με 
έμφαση στο καμπυλόγραμμο σχέδιο του κτηρί
ου. Οι αρχιτέκτονες KANČO STUDIJA εξηγούν 
την ιδέα τους: «Ο δεύτερος μεγαλύτερος ποτα
μός της χώρας ρέει κοντά, οπότε το σχήμα του 
στεγάστρου θυμίζουν τα απαλά κύματα του νε
ρού.»

«Η επιλογή των υλικών είναι πιο εμφανής  
πάνω από τη γέφυρα του ποταμού, η παλιά 
πόλη έχει πολλά παραδείγματα αρχιτεκτονικής 
χαλκού. Έτσι, μια χάλκινη στέγη είναι συνέχεια 
της ιστορίας της πόλης, αλλά εκφράζεται χρησι
μοποιώντας μια νέα γλώσσα δομικών στοιχεί
ων.»

ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Οι καινοτόμοι δημιουργοί του έργου, ακολου
θούν μια «πράσινη» φιλοσοφία κτιρίου και αυτό 
είναι το πρώτο και μοναδικό εμπορικό κέντρο 
στην Λιθουανία, κλάσης Α +. Επίσης, για 
πρώτη φορά στη χώρα, χρησιμοποιείται μόνο η 

ανανεώσιμη γεωθερμική ενέργεια ,προκειμένου 
να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες θέρμανσης 
του κέντρου και είναι το πρώτο έργο που χρη
σιμοποιεί νερό ποταμού για να ψύξει ένα 
ολόκληρο εμπορικό κέντρο. 

Το κτίριο παρέχει 11.000 τ.μ. σε συνέχεια 3 τε
τραγώνων, που συνδέονται με ημιδιαφανές 
στεγασμένους κόλπους. Περιλαμβάνει έναν 
ανοιχτό χώρο στάθμευσης και χώρους εργασί
ας στο ισόγειο και 4 επίπεδα γραφείων επάνω. 
Το πλάνο έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ευελιξία 
διάταξης, επιτρέποντας στους ενοικιαστές να 
οργανώνουν χώρους εργασίας ανάλογα με τις 
ανάγκες τους.

Μια έκταση 5.500 τ.μ. είναι υπό κατασκευή με 
οριζόντιο θόλο τυλιγμένο γύρω από την άκρη 
του κτηρίου  επίσης σχεδιασμένο με χαλκό.

Κτίριο

Ιδιοκτήτης: Kauno Dokas
Χώρα: Λιθουανία
Ταχυδρομικός κώδικας: 44192
Πόλη: Κάουνας
Οδός: Jonavos g. 7,

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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Προετοιμασία για περισσότερα Η.Ο.: Τρία πράγματα που πρέπει να λάβουν 
υπόψη οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

Του Bernard Respaut  Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρω
παϊκού Ινστιτούτου Χαλκού | Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού

Στο Outlook EV του 2019, το Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF) δίνει μια επισκόπηση του πού βρίσκονται τα πράγματα 
και πού κατευθύνονται στην αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(HO), τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.

Η έκθεση προβλέπει ότι έως το 2040, το 57% των πα
γκόσμιων πωλήσεων νέων επιβατικών οχημάτων θα είναι H.O 
και αυτά τα οχήματα θα αποτελούν τότε το 30% του πα
γκόσμιου στόλου επιβατικών οχημάτων. Η έκθεση προβλέπει 
επίσης ότι η Ευρώπη θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά 
H.O για τη δεκαετία του 2020, πίσω από την Κίνα.

Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι καιρός για τους υπεύθυ
νους χάραξης πολιτικής να προετοιμαστούν για την αναπτυσ
σόμενη αγορά H.O που θα οδηγήσει σε υψηλότερη ζήτηση για 
ορισμένους πόρους που είναι ζωτικής σημασίας για την τεχνο
λογία τους, όπως ο χαλκός.

Η Ε.Ε. έχει ήδη κάνει βήματα στη διευκόλυνση πιο βιώσιμων 
μεταφορών, όπως μια δέσμη μέτρων για την καθαρή αυτοκί
νηση, η οποία εισήγαγε κανόνες για την απαλλαγή του τομέα 
από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το είδος εργασίας 
πρέπει να συνεχιστεί κατά τη νέα εντολή, έτσι ώστε η Ε.Ε. να 
είναι έτοιμη για ένα μέλλον με περισσότερα Η.Ο. Συγκεκρι
μένα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν 
προσοχή σε τρία βασικά θέματα.

Δημιουργήστε τη σωστή υποδομή φόρτισης για τα Η.Ο.

Όπως αναφέρει η έκθεση BNEF, ο αριθμός των ηλεκτροκινη
τήρων στους ευρωπαϊκούς δρόμους θα συνεχίσει να αυξάνε
ται με ταχύ ρυθμό τις επόμενες δεκαετίες. Ακόμα και αν τεθεί 
σε εφαρμογή ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που υποστηρίζει την 
απορρόφηση των Η.Ο., οι καταναλωτές θα αισθάνονται σίγου
ροι ότι θα αγοράσουν Η.Ο, αντί για παραδοσιακά οχήματα, 
εάν υπάρχει υποδομή φόρτισης.

Θα πρέπει συνεπώς οι ιδιοκτήτες των Η.Ο. να μπορούν να 
ξαναφορτίζουν την μπαταρία του αυτοκινήτου τους, κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, σε λιγότερο από τρεις ώρες στο σπίτι, σε 
ξενοδοχείο ή σε δημόσιο χώρο στάθμευσης. Είναι επίσης ση
μαντικό, να διευκολύνετε τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, 
μέσω της εγκατάστασης σημείων γρήγορης φόρτισης σε κε
ντρικούς δρόμους.

Η προοπτική του Η.Ο. του 2019 από την BNEF, δείχνει ότι η 
Ευρώπη είχε ήδη 190.000 δημόσια καταστήματα φόρτισης το 
2018, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Συγκεκριμένα, 
προτείνουμε να εγκαταστήσουμε φορτιστές 150 kW κάθε 60 
χλμ. κατά μήκος του κεντρικού δικτύου TENT για τη βελτίωση 
της εμβέλειας των Η.Ο.

Ωστόσο, αυτή η υποδομή σημαίνει αυξημένη ζήτηση πόρων. 
Ο χαλκός είναι ένα βασικό μέρος αυτής της υποδομής φόρτι
σης Η.Ο. Κάθε εγχώριος φορτιστής Η.Ο., συμπεριλαμβανο
μένης της καλωδίωσης, χρειάζεται 2,1 κιλά χαλκού, ενώ οι 
φορτιστές για επαγγελματικά οχήματα, όπως τα ταξί, μπορεί 
να χρειάζονται έως και 5,4 κιλά.

Οι ίδιες οι μπαταρίες των Η.Ο. μπορεί να χρησιμοποιούν χαλ
κό από δύο έως τέσσερις φορές περισσότερο από τα παραδο
σιακά οχήματα. Κατά συνέπεια, θα απαιτηθούν επαρκείς 
πόροι όπως ο χαλκός για την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών.

Περαιτέρω επένδυση στην τεχνολογία των μπαταριών

Σύμφωνα με την έκθεση BNEF, η ζήτηση για μπαταρίες ιόντων 
λιθίου για Η.Ο. θα αυξηθεί, από περίπου 200 GWh σήμερα σε 
περισσότερες από 2.000 GWh έως το 2030. Ταυτόχρονα, οι 
τιμές της μπαταρίας θα συνεχίσουν να μειώνονται, ίσως πε
ρισσότερο από 50%.

Το απόθεμα των μπαταριών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά 
κατά την επόμενη δεκαετία καθώς εξελίσσεται η αγορά των 
Η.Ο. Είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί ένα σύστημα 
για κωδικό ταυτότητας μπαταρίας, ένας μοναδικός και δομη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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μένος κώδικας για το σύστημα μπαταρίας, το πακέτο και τη 
μονάδα που θα οδηγήσει σε ένα αποτελεσματικό σύστημα 
ανακύκλωσης με αυτόματη αποσυναρμολόγηση και συγκεκρι
μένη επεξεργασία κυψελών μπαταρίας.

Οι μπαταρίες Η.Ο. βασίζονται σε χαλκό  περίπου το 10% του 
βάρους της μπαταρίας είναι κατασκευασμένο από χαλκό, το 
οποίο μεταφράζεται σε ανάγκη για 500 τόνους αυτού του με
τάλλου ανά GWh χωρητικότητας.

Καθώς οι ρυθμιστικές αρχές πιέζουν τα περισσότερα ΗΟ για 
τη μείωση των εκπομπών και την εξάρτηση από ορυκτά καύ
σιμα, οι τεχνολογίες μπαταριών αποτελούν σημαντικό μέρος 
της λύσης και πρέπει να διατηρηθεί ένα υποστηρικτικό ρυθμι
στικό περιβάλλον, για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και η ανα
κύκλωση.

Συνεχίστε με τη ζήτηση: περισσότερα ΗΟ σημαίνει περισ
σότερους πόρους

Όπως δείχνουν τα παραπάνω στοιχεία, η χρήση των Η.Ο. ση
μαίνει υψηλότερη ζήτηση για υλικά όπως ο χαλκός. Για την 
ικανοποίηση αυτής της αυξημένης ζήτησης, απαιτούνται υψη
λά ποσοστά ανακύκλωσης, αλλά και η βιώσιμη εξόρυξη.

Όσον αφορά τον χαλκό, αναμένουμε ότι θα απαιτούνται περί
που 250.000 τόνοι ετησίως για την προμήθεια του ευρω
παϊκού συστήματος Ο.Η. (οχήματα και υποδομή φόρτισης) στα 
μέσα της δεκαετίας του 2030, το οποίο αντιστοιχεί στο 7% της 
τρέχουσας ετήσιας ζήτησης στην Ε.Ε.

Όλα αυτά δημιουργούν ανησυχίες σχετικά, με το εάν υπάρ
χουν πραγματικά αρκετοί πόροι για την κάλυψη αυτής της αυ
ξανόμενης ζήτησης και για να καταστεί δυνατή η υψηλή 
απορρόφηση των Η.Ο. κατά τις επόμενες δεκαετίες. Για τον 
χαλκό, τα δεδομένα είναι σαφή. Υπάρχει αρκετός. Τα πα
γκόσμια αποθέματα χαλκού εκτιμιούνται σε 830 εκατομμύρια 
τόνους (US Geological Survey [USGS], 2019) και η ετήσια ζή
τηση χαλκού είναι 28 εκατομμύρια τόνοι.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS, από το 1950 
υπήρχαν πάντα, κατά μέσο όρο, 40 χρόνια διαθέσιμων αποθε
μάτων χαλκού και άνω των 200 ετών πόροι, που περιλαμ
βάνουν αποθεματικά, με βάση ανακαλυφθείσα και δυνητικά 

κερδοφόρα κοιτάσματα, αλλά και μη αποκαλυφθέντα κοι
τάσματα, που προβλέπονται βάσει προκαταρκτικών γεωλογι
κών ερευνών.

Αυτοί οι πόροι χαλκού ανέρχονται συνολικά σε 5 δισεκατομμύ
ρια τόνους (USGS, 2014 & 2017). Λάβετε υπόψη ότι ο χαλκός 
είναι κυκλικός από τη φύση του και μπορεί να ανακυκλωθεί 
χωρίς απώλεια της ποιότητάς του, ξανά και ξανά. Ήδη, το 35% 
της παγκόσμιας ζήτησης χαλκού καλύπτεται με ανακυκλωμένο 
χαλκό, φτάνοντας το 50% στην Ευρώπη, πράγμα που σημαί
νει ότι η ανάγκη για περισσότερο εξόρυξη χαλκού μειώνεται 
σημαντικά.

Επίσης ζωτικής σημασίας, είναι ότι ο χαλκός να παράγεται 
βιώσιμα. Για το λόγο αυτό, μέλη της Διεθνούς Ένωσης Χαλκού 
(ICA) ανέπτυξαν το Copper Mark, ένα πρόγραμμα για την 
αξιολόγηση της απόδοσης των ορυχείων και των διυλιστηρίων 
χαλκού, με βάση υπεύθυνα κριτήρια παραγωγής, ώστε οι 
επενδυτές και οι καταναλωτές χαλκού, να μπορούν να λαμ
βάνουν ενημερωμένες αποφάσεις.

Συμπέρασμα

Αυτά τα τρία θέματα σχετικά με τα Η.Ο. (υποδομή φόρτισης, 
διαχείριση μπαταριών και υψηλότερη ζήτηση πόρων) είναι αυ
τά που πρέπει να εξετάσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
για τη νέα οδηγία, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
απορρόφηση των Η.Ο και να επιτευχθούν οι καθορισμένοι 
στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Η ΕΕ έχει ήδη σημειώσει 
σημαντική πρόοδο, αλλά για να πραγματοποιηθεί πραγματικά 
η μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς ανθρακούχα, απαιτείται 
περισσότερη δουλειά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Στις 10 Φεβρουαρίου 2021, η Υπηρεσία Προστασίας του Περι
βάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών  ( Environmental 
Protection Agency) ανακοίνωσε ότι ορισμένα κράματα χαλκού 
παρουσιάζουν μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα στην κα
ταπολέμηση των ιών, συμπεριλαμβανομένου του κορωνοϊού 
SARSCoV2 που προκαλεί την λοίμωξη του Covid19. Ως 
αποτέλεσμα αυτής της ανακοίνωσης, τα προϊόντα του Αντιμι
κροβιακού Χαλκού δύνανται να πωλούνται και να διανέμονται 
στην αγορά με την επισήμανση ότι εξοντώνουν τους ιούς όταν 
έρχονται σε επαφή μαζί τους. Τα προϊόντα αυτά έχουν κατα
χωρηθεί για χρήση σε Εθνικό επίπεδο. Για να αποδειχθεί η 
αποτελεσματικότητά τους, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε 
πολύ ανθεκτικούς ιούς. 

«Η παροχή νέων εργαλείων και πληροφοριών στους Αμερικα
νούς για την καταπολέμηση του ιού που προκαλεί  την λοίμω
ξη Covid19 είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της 
Environmental Protection Agency  EPA» δήλωσε ο Αναπλη
ρωτής Διευθυντής του γραφείου Χημικής Ασφάλειας και 
Πρόληψης της Ρύπανσης της EPA, Michael Freedhoff. Eπίσης 
ανέφερε ότι, «η σημερινή δράση αποτελεί ένα ακόμα βήμα 
μπροστά στις προσπάθειες της EPA να αφουγκραστεί την επι
στήμη και να προσφέρει αποτελεσματικά εργαλεία για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας»

Σήμερα, η EPA ανακοινώνει  την χορήγηση τροποποιημένης 
καταχώρησης στην «US Copper Development 
Association» (Ινστιτούτο Χαλκού Αμερικής) για έναν ανα
δυόμενο ισχυρισμό αντιμικροβιακής δράσης έναντι παθο
γόνου ιού που θα προστεθεί στον κατάλογο των 
Αντιμικροβιακών Κραμάτων Χαλκού, (Antimicrobial Copper 
AlloysGroup 1 ,EPA Reg. No. 820121) με περιεκτικότητα σε 
χαλκό τουλάχιστον 95,6%. Οι τροποποιημένες καταχωρήσεις 
επιτρέπουν στα σε προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί στο πα
ρελθόν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στην ετικέτα τους (π.χ. 
αλλαγές αναφορικά με το τι ισχυρίζεται ότι κάνει το προϊόν, αλ
λαγές ως προς τις προφυλάξεις καθώς και ως προς τις οδηγί
ες χρήσης). Στις περιπτώσεις αυτές, η τροποποιημένη 

καταχώρηση λειτουργεί επ’ ωφελεία της προώθησης του προϊ
όντος.

Νέες δοκιμές αποτελεσματικότητας, που υποστηρίζονται από 
την US Copper Development Association και διεξήχθησαν 
σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα της EPA, έδειξαν ότι ορισμένα 
κράματα χαλκού με υψηλό ποσοστό χαλκού στην σύνθεσή 
τους μπορούν να εξουδετερώνουν  συνεχώς τους ιούς που έρ
χονται σε επαφή μαζί τους. Με βάση τις δοκιμές αυτές σε αν
θεκτικούς ιούς, η EPA θεωρεί δεδομένο ότι αυτά τα προϊόντα 
θα εξαλείψουν το 99,9% του SARS CoV2 που προκαλεί την 
λοίμωξη εντός δύο ωρών.

Τα αντιμικροβιακά κράματα χαλκού μπορούν να χρησιμοποιη
θούν για την κατασκευή ενός ευρέος φάσματος προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των χειρολαβών και των κουπαστών. 
Αυτά τα προϊόντα από κράματα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
χαλκό θα προστεθούν στο παράρτημα List N Appendix, τον 
κατάλογο αντιιικών προϊόντων του οργανισμού, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συμπλήρωση του πρω
τοκόλλου καθαρισμού και απολύμανσης, με στόχο την καταπο
λέμηση του SARSCoV2. (Για να βρείτε τα προϊόντα αυτά 
ανατρέξτε στην EPAs List N).

Η χρήση των προϊόντων Αντιμικροβιακού Χαλκού συμπλη
ρώνει και δεν αντικαθιστά τις τυπικές πρακτικές ελέγχου 
μόλυνσης. Οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν 
τις οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων( CDC Center 
Diseases Control) της πολιτείας και της Δημόσιας Υγείας, συ
μπεριλαμβανομένων των κρίσιμων προφυλάξεων, όπως είναι 
η χρήση της μάσκας, η κοινωνική απόσταση και ο αερισμός. 
Σύμφωνα με το CDC,  η λοίμωξη Covid19 πιστεύεται ότι εξα
πλώνεται κυρίως μέσω της στενής επαφής από άτομο σε άτο
μο. 

Contact Information: 
EPA Press Office (press@epa.gov)

ΥΓΕΙΑ

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) πιστοποιεί  
επιφάνειες χαλκού για χρήση κατά του κορωνοϊού.

https://copperalliance.gr/


Ο ΚΟΣΜΟΣ

Βιοδιαθεσιμότητα χαλκού

Η βιοδιαθεσιμότητα είναι η ποσότητα μιας ουσίας που 
μπορούν να απορροφήσουν οι ζωντανοί οργανισμοί. Η 
βιοδιαθεσιμότητα του χαλκού μετρά την ποσότητα χαλ
κού που είναι διαθέσιμη στον ευαίσθητο υποδοχέα ή όρ
γανο ενός οργανισμού. Καθώς η βιοδιαθεσιμότητα του 
χαλκού αυξάνεται, οι οργανισμοί μπορούν να απορρο
φήσουν πάρα πολύ χαλκό. Όταν οι οργανισμοί απορρο
φούν περισσότερο χαλκό από αυτόν που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν και να εξαλείψουν με ασφάλεια, μπο
ρεί να προκύψουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Η βιοδιαθεσιμότητα του χαλκού εξαρτάται από διάφο
ρους βασικούς παράγοντες, όπως: 

• Η χημική σύνθεση διαφόρων μορφών χαλκού. 
• Οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου χαλκού και 

του χαλκού που προσροφήθηκαν σε σωματιδια
κή ύλη (δηλ. Αιωρούμενα ιζήματα). 

• Χημικοί παράγοντες στο τοπικό περιβάλλον, 
όπως οξύ / αλκαλικότητα, σκληρότητα (Ca, Mg), 
άλλα κατιόντα (Na, K), ανιόντα, παράγοντες συ
μπλοκοποίησης (όπως όξινο ανθρακικό, χλω
ριούχο, θειικό άλας, θειούχο), συνδετικά που 
εμποδίζουν τη διάθεση του χαλκού και διαλυ
μένη οργανική ύλη. 

• Αλληλεπιδράσεις με θέσεις βιολογικών υποδο
χέων («βιοτικοί συνδετήρες») όπως βράγχια σε 
υδρόβιους οργανισμούς. 

Οι μετρήσεις της συνολικής συγκέντρωσης χαλκού στο 
περιβάλλον (δηλαδή σε επιφανειακά ύδατα, ιζήματα, 
εδάφη κ.λπ.) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
πρόβλεψη κινδύνων για τους οργανισμούς. Μόνο ένα 
μικρό μέρος της συνολικής ποσότητας χαλκού είναι βιο
διαθέσιμο σε οργανισμούς και συνεπώς δυνητικά τοξικό. 
Η βιοδιαθεσιμότητα του χαλκού ελέγχεται από την τοπι
κή χημεία του περιβάλλοντος και τις αμοιβαίες αλληλε
πιδράσεις αυτών των χημικών και του χαλκού με κάθε 

οργανισμό.

Ακριβώς προγνωστικά χημικάμαθηματικά μοντέλα 
όπως το μοντέλο βιοτικού προσδέματος (BLM) εκτιμούν 
τη βιοδιαθεσιμότητα του χαλκού σε διάφορα περιβαλλο
ντικά μέσα:

• Περιβάλλοντα γλυκού νερού: Μεγάλο μέρος 
του μετάλλου που απελευθερώνεται σε περιβάλ
λον γλυκού νερού, δεσμεύεται σε στερεά σωμα
τίδια ή διαλυμένες οργανικές ύλες και δεν 
διατίθεται σε οργανισμούς. Μόνο ένα σχετικά μι
κρό ποσοστό του συνολικού χαλκού διατίθεται 
για τους υδρόβιους οργανισμούς.

• Περιβάλλοντα αλμυρού νερού: Η βιοδιαθεσι
μότητα του χαλκού σε αλατόνερα, συμπεριλαμ
βανομένων των εκβολών και των θαλάσσιων 
περιβαλλόντων, προσδιορίζεται, όπως και σε 
περιβάλλοντα γλυκού νερού, από την τοπική χη
μεία νερού. Στα παράκτια σώματα αλμυρού νε
ρού, οι διακυμάνσεις στη διαλυμένη οργανική 
ύλη και, σε μικρότερο βαθμό, στην περιεκτικότη
τα σε αλάτι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη βιο
διαθεσιμότητα του χαλκού.

• Εδάφη (επίγεια) και ιζήματα (υδρόβια): Σχε
δόν όλο το χαλκό στα εδάφη και τα ιζήματα δε
σμεύεται με λεπτή σκόνη. Η έκθεση σε 
οργανισμούς εξαρτάται μόνο από τη μικρή πο
σότητα βιοδιαθέσιμου χαλκού σε νερό πόρων.

Τα μοντέλα βιοδιαθεσιμότητας που χρησιμοποιούν τη 
μετρούμενη χημεία των τοπικών περιβαλλόντων μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό ασφαλών 
ορίων για τους οργανισμούς που ζουν σε εδάφη, ιζήμα
τα και θαλάσσια νερά.
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Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.) με την 
Επιστημονική του Ομάδα σε θέματα υγείας, παρακολου
θώντας από το 2008 τις παγκόσμιες εξελίξεις γύρω από τις 
αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού, έχει ξεκινήσει μελέτες 
και εφαρμογές αντιμικροβιακού χαλκού για την αντιμετώπιση 
της εξάπλωσης των μικροβίων και ιών, προσθέτοντας μία επί 
πλέον ασπίδα προστασίας στην Δημόσια Υγεία. 

Ερευνητικές μελέτες από το Πανεπιστήμιο στο Τορόντο του 
Καναδά, αλλά και αντίστοιχες αναφορές επιστημόνων παγκο
σμίως, κατέδειξαν ότι το μικροβιακό φορτίο των ανελκυστή
ρων σε υγειονομικούς χώρους, είναι 40 φορές πιο 
βεβαρυμμένο από αυτό στις δημόσιες τουαλέτες.

Με αφορμή αυτές τις μελέτες, το Ε.Ι.Α.Χ. με την Επιστημονική 
του Ομάδα και σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρία κατα
σκευής ανελκυστήρων KLEEMANN, ξεκίνησε μία πρόδρομη 
ερευνητική εργασία με την εφαρμογή αντιμικροβιακών κρα
μάτων χαλκού σε θαλάμους ανελκυστήρων, προκειμένου να 
αποδειχθεί η μικροβιακή θωράκιση του χώρου.

Για την πραγματοποίηση της μελέτης, η εταιρία KLEEMANN 
προχώρησε στην κατασκευή θαλάμου ανελκυστήρα με φύλλα 
από κράμα Αντιμικροβιακού Χαλκού, όπου, βάσει του ερευνη
τικού πρωτοκόλλου της επιστημονικής ομάδας του Ε.Ι.Α.Χ., 
τοποθετήθηκαν στον εσωτερικό χώρο του θαλάμου και σε συ
γκεκριμένα σημεία τα αντίστοιχα προϊόντα. Τα σημεία που επι
λέχθηκαν, τηρώντας το ερευνητικό πρωτόκολλο, ήταν αυτά 
που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μικροβιακό φορτίο, όπως οι 
εσωτερικές πλευρικές επιφάνειες, οι κουπαστές και η κομβιο
δόχος.

Η εφαρμογή έγινε στην Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, έναν ευαί
σθητο χώρο υγιεινής, όπου το Ε.Ι.Α.Χ. με την επιστημονική 
του ομάδα εκπόνησε μία διπλή τυφλή μελέτη, χρησιμο
ποιώντας ως μάρτυρα έναν ανελκυστήρα στον ίδιο χώρο, με 
συμβατικά υλικά στον θάλαμό του. Τα αποτελέσματα της ερευ
νητικής μελέτης, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα, κατέδειξαν 
αντιμικροβιακή κάλυψη στον θάλαμο με υλικά αντιμικροβιακού 
χαλκού σε ποσοστό άνω του 90%, γεγονός το οποίο οδήγησε 
το Ε.Ι.Α.Χ. στην πιστοποίηση του επιχαλκωμένου θαλάμου 
του συγκεκριμένου τύπου ανελκυστήρα KLEEMANN, ως του 
πρώτου θαλάμου ανελκυστήρα με αντιμικροβιακή θωράκιση 
στην Ελλάδα. 

Ο χαλκός είναι ένα ισχυρό αντιμικροβιακό και αντιικό  υλικό, 
με ταχεία αποτελεσματικότητα κατά των μικροβίων και των ιών 
ενώ, σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές ανακοινώσεις, εί
ναι επίσης αποτελεσματικός και απέναντι στον ιό SARSCoV
2.

Αυτό το όφελος ευρίσκεται σε μια σειρά από κράματα χαλκού  
συμπεριλαμβανομένου του ορείχαλκου και του μπρούντζου – 
τα οποία συλλογικά σχηματίζουν μια οικογένεια υλικών που 
ονομάζεται «Αντιμικροβιακός Χαλκός».

Οι επιφάνειες αφής από Αντιμικροβιακό Χαλκό χρησιμοποιού

νται από εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον 
κόσμο, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην κοι
νότητα.

Το λογότυπο του Αντιμικροβιακού Χαλκού και το σήμα πιστο
ποίησης, χρησιμοποιούνται από κορυφαίους εμπόρους και 
παραγωγούς τελικών και ημιτελικών προϊόντων, προκειμένου 
να εντάξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην γκάμα 
του αντιμικροβιακού χαλκού. 

Προκειμένου μια εταιρεία να χρησιμοποιεί το λογότυπο και το 
σήμα του αντιμικροβιακού χαλκού, θα πρέπει να έχει λάβει ει
δική άδεια με βάση την τήρηση αυστηρών κανόνων χρήσης 
από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού. 

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός χρησιμοποιείται πάντοτε ως ένα 
επιπρόσθετο μέτρο υγιεινής, χωρίς να παραλείπονται τα ήδη 
υπάρχοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, 
επισκεφθείτε το www.copperhealth.gr

Ο ΚΟΣΜΟΣ
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Ο ΚΟΣΜΟΣ

Μετά λύπης πληροφορήθηκε η εκδοτική μας 
ομάδα ότι απεβίωσε την 11η/2/2021 ο Ιδρυτής 
και μέχρι πρότινος Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της FULGOR Α.Ε. κος Aldo 
Dapelo σε ηλικία 100 ετών.

Η εταιρεία «FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩ
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ» εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2011 
στην οικογένεια των εταιρειών του Ομίλου ΕΛ
ΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ  που αποτελεί εταιρικό 
μέλος του ΕΙΑΧ  και συγκαταλέγεται στις πρω
τοπόρους εταιρείες στον τομέα κατασκευής τε
χνολογικά εξελιγμένων προϊόντων υψηλής 
ποιότητας με εξειδίκευση στις υποβρύχιες κα
λωδιακές συνδέσεις.

Η FULGOR A.E. ιδρύθηκε το έτος 1957 με 
εγκαταστάσεις στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και κατά 
τα έτη  19721977 μετεγκαταστάθηκε σε 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Σουσάκι Κορινθί
ας, όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα.
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