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Αγαπητοί  φίλοι  και  συνεργάτες  του  Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού.

Η  ανάγκη  κάλυψης  ενέργειας  με  ανανεώσιμες  πηγές 
και ταυτόχρονα ο στόχος μείωσης της απελευθέρωσης 
του  διοξειδίου  το  άνθρακα  στην  ατμόσφαιρα,  αυξάνει 
συνεχώς  και  την  ζήτηση  σε  χαλκό,  το  κατεξοχήν 
κατάλληλο υλικό για τις ΑΠΕ.

Κατά  πόσο  όμως  υπάρχει  επαρκής  χαλκός  στην 
αυξημένη ζήτησή του; Μέχρι πότε χρονικά θα υπάρχει 
διαθέσιμος  χαλκός  ως  ορυκτό  και  ως  βιομηχανικό 
παράγωγο;

Στο  παρόν  τεύχος  παρουσιάζονται  στοιχεία  από 
τελευταίες  μελέτες,  που  απαντούν  στα  εύλογα 
ερωτήματα περί επάρκειας του χαλκού στην αυξημένη 
ζήτηση της αγοράς.

Ένα  άλλο  σημαντικό  θέμα  που  θα  βρείτε  στο  παρών 
τεύχος,  είναι  η  αναγκαιότητα  του  ιχνοστοιχείου  του 
χαλκού στον άνθρωπο, και πως αυτό συμβάλλει στην 
ομαλή λειτουργία του οργανισμού μας.

Παρουσιάζεται  μία  εκτενής  αναφορά  στην 
σημαντικότητα  της  παρουσίας  του  χαλκού  στον 
οργανισμό  μας,  απαντώντας  σε  μία  σειρά  από 
ερωτήματα,  που  θεωρούμε  ότι  απασχολούν  το 
ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τον χαλκό. 

Η  συμμετοχή  του  ΕΙΑΧ  στο  “ΔΥΟ  FORUM”  για  5η 
συνεχή  χρονιά,  σηματοδοτεί  μία  νέα  στροφή  του 
Ινστιτούτου  στον  Ιατρικό  τουρισμό.  Ένα  θεσμό  που 
ξεκινάει  τώρα να υλοποιείται στην χώρα μας,  και που 
το  ΕΙΑΧ  προσπαθεί  να  εκμεταλλευτεί.  Η 
χρησιμοποίηση των ευεργετικών ιδιοτήτων του χαλκού 
στον  ευρύτερο  κοινόχρηστο  χώρο  των  ξενοδοχείων, 
μπορεί  να  δημιουργήσει  ένα  υγιεινό  περιβάλλον  στις 
ξενοδοχειακές  μονάδες,  προσφέροντας  περισσότερη 
ευεξία  σε  ανθρώπους,  που  χρίζουν  μίας  ιδιαίτερης 
φροντίδας.

Τέλος  τα βραβεία «Χαλκός και Σπίτι 2018» καθώς και 
οι  εφαρμογές  του  χαλκού  στις  ιχθυοκαλλιέργειες, 
έρχονται  να  επιβεβαιώσουν  τις  ποικίλες  εφαρμογές 
που μπορεί να έχει ο χαλκός στην σύγχρονη κοινωνία 
μας.

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

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopmentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ 2018 | Σχεδιασμός και βιωσιμότητα 

Ο  7ος  διεθνής  διαγωνισμός  «Χαλκός  και  σπίτι 
2018»,  ολοκληρώθηκε με  τη συμμετοχή περισσότε
ρων από  250  διαγωνιζόμενων  έργων από όλη  την 
Ευρώπη,  καθώς  και  από  μη  ευρωπαϊκά  κράτη 
όπως η Κορέα, η Κίνα και η Χιλή. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από εγκεκριμένη κρι
τική  επιτροπή  επαγγελματιών,  αποτελούμενη  από  τους 
Massimo  Curzi,  αρχιτέκτονας,  Matteo  Ragni,  σχεδια
στής και τον Marco Romanelli, αρχιτέκτονας και κριτικός 
σχεδίου.

Αυτό το έτος ειδικότερα, στο «Χαλκός και σπίτι» γιόρτα
σαν  τη  συμβολή  του  χαλκού  στην  κατασκευή  ενός 
βιώσιμου  μέλλοντος,  προσκαλώντας  τους  νέους  δη
μιουργούς να σχεδιάσουν αντικείμενα που συνδυάζουν 
την  λειτουργικότητα  και  την  ομορφιά,  δίνοντας  έμφαση 
στις  ιδιότητες  του  χαλκού  όπως  την  ηλεκτρική  και  τη 
θερμική  αγωγιμότητα,  τη  δύναμη  και  την  ευελιξία,  κα
θώς επίσης την ανακυκλωσιμότητα και την φυσική κομ
ψότητα, που ιστορικά εκτιμάται πάντα.

Η τελετή απονομής βραβείων για το «Χαλκός και Σπίτι» 
πραγματοποιήθηκε  στα  υψηλού  κύρους  γραφεία  του 
Salvioni Durini Milano.

Κατηγορία: Αρχιτέκτονες και σχεδιαστές

1η θέση:
Σχεδιαστής: Cornelius Comanns (Γερμανία)
Έργο: ‘Kink’

Σχόλιο: Μέσω μιας απλής κίνησης για την κάμψη ενός 
σωλήνα,  ο  σχεδιαστής  επιτυγχάνει  ένα  εξαιρετικά  εκ
φραστικό αποτέλεσμα από τυπικής απόψεως,  ενώ πα
ράλληλα  είναι  προσεκτικός  όσον  αφορά  τη 
λειτουργικότητα. 

Το  τσάκισμα,  που  συνήθως  θεωρείται  ελάττωμα,  εδώ 
αξιώνεται  με  θετική  χροιά,  σύμφωνα  με  τα  μαθήματα 
του Angelo Mangiarotti και  του Lorenzo Damiani, με το 
απρόβλεπτο,  εξασφαλίζεις  στο  αντικείμενο,  μια  (ελεγ
χόμενη) ποικιλία διαφορετικών μορφών.

2η θέση:
Σχεδιαστής: Luca Ladiana (Italy)
Έργο: ‘Imbuto’

Σχόλιο:  Σύμφωνα  με  τη  σύγχρονη  πραγματικότητα,  το 
έργο  «Imbuto»  προτείνει  ένα  κιτ  λύσεων  για  ένα  είδος 
αγγείου με ένα λουλούδι: ένα ανθοδοχείο soliflor (όταν η 
χοάνη  είναι  μέσα  στο  γυαλί)  ή  ένα  μεγάλο  ευρύχωρο 
αγγείο.  Ο  χάλκινος  δίσκος,  εκτός  του  ότι  είναι  ένα  αι
σθητικό στοιχείο, προστατεύει τις επιφάνειες στήριξης.

Ειδικές Διακρίσεις  Μνείες: 

Σχεδιαστής: Paulina Krystyna Sobczyk (Πολωνία)
Έργο: ‘Balance’

Σχόλιο:  Τα  ‘Balance’  φωτιστικά  δαπέδου,  ερμηνεύουν 
με  κομψότητα  τη  σύγχρονη  τάση  των  φωτιστικών,  να 
μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε γλυπτά. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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+Σχεδιαστής:  Carolina  Martinelli  και  Vittorio  Venezia 
(Ιταλία)
Έργο: 'Fili Scoperti'

Σχόλιο: Το φωτιστικό οροφής  'Fili Scoperti', όπως υπο
δηλώνει  το  όνομά  του  «ανακάλυψε  τα  σύρματα»,  στο
χεύει  να  μεταμορφώσει  σε  ποίηση  το  πιο  διαδεδομένο 
στοιχείο στο σχεδιασμό των φωτιστικών  το σύρμα. Αυ
τό  ισχύει  ιδιαίτερα  για  το  λατρεμένο  σύρμα  χαλκού,  το 
οποίο είναι συνήθως επικαλυμμένο για να μεταφέρει με 
χαμηλή τάση το ρεύμα στο φωτιστικό. 

Σχεδιαστής: Andrea Brugnera (Ιταλία)
Έργο: 'Jijji'

Σχόλιο: Το Jijji δημιουργεί μια φόρμα για ένα αντικείμε
νο  κοινής  χρήσης  τα  καλοκαιρινά  βράδια:  το  εντομοα
πωθητικό.  Τοποθετημένο  σε  μια  σβούρα,  μετατρέπεται 
σε  ένα  παιχνιδιάρικο  στοιχείο,  και  δεν  εξαρτάται  από 
την λειτουργική του ανάλυση να καταλάβει κάποιος, ότι 
η κοίλη λαβή του λειτουργεί ως καμινάδα.

Κατηγορία: Σπουδαστές

1η θέση:
Σπουδαστές:  Claudia  Ragnelli  και  Valeria  De Angelis 
(Ιταλία)

Έργο: 'CU Vietato non toccare'
Σχόλιο: Μέσα από την καλλιτεχνική αναφορά στην ποί
ηση  του  Bruno  Munari  (1907,  Ιταλός  καλλιτέχνης,  σχε
διαστής  και  εφευρέτης),  οι  συγγραφείς  σχεδιάζουν  ένα 
βιβλίο αντικειμένων, μέσω του οποίου παίζοντας τα παι

διά,  μπορούν  να  καταλάβουν  και  να  βιώσουν  τις 
ιδιότητες  του  χαλκού.  Το  βιβλίο,  όταν  χρησιμοποιείται 
και ερμηνεύεται από κάθε παιδί, θα γίνει το ίδιο αντικεί
μενο σχεδιασμού.

Ειδικές Διακρίσεις  Μνείες: 

Σπουδαστές:  Charlotte  Martine  Stephanie  Putois  και 
Ludovic Grégory Lézandron (Γαλλία)
Έργο: 'Anknaes'

Σχόλιο:  Το  «Anknaes»  αποτελείται  από  τρεις  δίσκους, 
που χαρακτηρίζονται από ένα ευχάριστο οργανικό σχή
μα, το οποίο, όταν δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να στοι
βάζεται για να δημιουργήσει γλυπτά αντικείμενα.

Σπουδαστές:  Magdalena  Zawiazalec  και  Bartosz 
Brylewski (Πολωνία)
Έργο: ‘Copper Knife’

Σχόλιο: Παίζοντας στο όριο, όπου το αντικείμενο συνα
ντά  το  στολίδι,  το  «Copper  Knife»  διαμορφώνεται  ως 
νέα και καινοτόμος τυπολογία.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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Ο ρόλος του χαλκού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο

Ο χαλκός είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό υλικό που διευ
κολύνει τη συνεχή ανάπτυξη στον τομέα αξιοποίησης της 
ηλιακής ενέργειας και βοηθά στην ενεργειακή μετάβαση 
με οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο.

Ο τομέας της ηλιακής ενέργειας συνεχίζει να εξελίσσεται 
και να ενισχύεται ολοένα και περισσότερο. Σύμφωνα με 
την Solar Power Europe, το 2017 εγκαταστάθηκε πα
γκοσμίως περισσότερη ηλιακή ισχύς (κυρίως από φω
τοβολταϊκά) από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία 
παραγωγής ενέργειας και μάλιστα περισσότερη από 
αυτήν που εγκαταστάθηκε από ορυκτά καύσιμα και από 
πυρηνικά. Συνολικά, το 2017 συνδέθηκαν με τα δίκτυα 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 99,1 GW ηλιακής ισχύ
ος, που σημαίνει σε ετήσια βάση μια αύξηση σχεδόν 
30%, έναντι των 76,6 GW που προστέθηκαν το 2016. 
Αυτό σημαίνει ότι η συνολική εγκατεστημένη ηλιακή 
ισχύς ανέρχεται πλέον σε 400 GW παγκόσμια. Είναι 
επίσης ενδιαφέρον ότι το 2017 εγκαταστάθηκε σχεδόν η 
ίδια ποσότητα ηλιακών συστημάτων με αυτήν που είχε 
εγκατασταθεί παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2012. Αυ
τό δείχνει την αξιοσημείωτη ανάπτυξη – αξιοποίηση της 
ηλιακής ενέργειας τα τελευταία χρόνια.

Βασικός λόγος είναι, ότι με τη συνεχιζόμενη αύξηση των 
εγκαταστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων,  η τιμή 
της ηλιακής ενέργειας που παράγεται από αυτά συνεχί
ζει να μειώνεται. Για παράδειγμα τον Φεβρουάριο του 
2018 σ’ έναν διαγωνισμό των 300 MW στη Σαουδική 
Αραβία, επιτεύχθηκε μια νέα παγκόσμια χαμηλή τιμή 
ρεκόρ ηλιακής ενέργειας, με 2,34 σεντς του δολαρίου / 
kWh.

Το 2017 εννέα χώρες εγκατέστησαν πάνω από ένα 1 
GW, έναντι επτά χωρών το 2016. Πρωταγωνιστής ήταν 
η Κίνα, η οποία εγκατέστησε περισσότερο από το ήμισυ 
(53,3%) της παγκόσμιας ηλιακής ισχύος για το 2017. 
Κάπου αλλού, στις  Ηνωμένες Πολιτείες (η δεύτερη με
γαλύτερη φωτοβολταϊκή αγορά παγκοσμίως το 2017) 
εγκατέστησαν 10,6 GW, σημαντικά μειωμένα από το 
επίπεδο ρεκόρ των 15,1 GW που επιτεύχθηκε εκεί το 
2016. Το 2017 ήταν ένα έτος ρεκόρ για τα φωτοβολταϊκά 
στην Ινδία. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ξεπέρασε 
τα 19 GW, με καθαρή ετήσια προσθήκη 9,6 GW  μια 
συγκλονιστική αύξηση της αγοράς κατά 127% έναντι 
της περσινής των 4.3 GW. Η Ινδία πήρε την θέση της 
Ιαπωνίας, ως την τρίτη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, 
που θα μπορούσε να ξεπεράσει και τις ΗΠΑ το 2018.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας είναι τα 28 κράτη μέλη της 
ΕΕ, τα οποία πρόσθεσαν μόλις 5,91 GW το 2017, ένα
ντι 5,89 GW το 2016. Η ‘’ηλιακή έξοδος’’ του Ηνωμένου 
Βασιλείου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτά τα αρ
γά αποτελέσματα. Τα συνολικά αποτελέσματα της Ευ
ρώπης είναι πιο θετικά, προσθέτοντας 9,2 GW, αύξηση 
30% σε σύγκριση με τα 7 GW που εγκαταστάθηκαν το 
προηγούμενο έτος. Η τεράστια αύξηση της ηλιακής 
ενέργειας στην Τουρκία είχε σημαντικό αντίκτυπο στα 
αποτελέσματα αυτά. Η εγκατεστημένη ισχύς των ηλια
κών συστημάτων στην Τουρκία, αυξήθηκε από 939 MW 
σχεδόν σε 3 GW σε έναν χρόνο, αντιπροσωπεύοντας 
μια αύξηση κατά 217%.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Πόσο χαλκό απαιτεί η βιομηχανία των φωτοβολ
ταϊκών;

Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αναλυθεί σε 
11 υποσυστήματα (βλέπε εικόνα), και συγκεκριμένα:

1 Φωτοβολταϊκά πλαίσια

2 Καλώδια διασύνδεσης πλαισίων 

3 Καλώδια διασύνδεσης πινάκων 

4 Καλώδια String Controller Box (SCB) 

5 Καλώδια τροφοδοσίας Main Junction Box (MJB)

6 Καλώδια τροφοδοσίας Inverter (DC) 

7 Inverter 

8 Καλώδια τροφοδοσίας μετασχηματιστή (AC)

9 Μετασχηματιστής 

10 Γειώσεις 

11 Τροφοδοσία ιχνηλάτη (δεν ισχύει για εγκατα
στάσεις σταθερής κλίσης)

Για καθένα από αυτά τα υποσυστήματα είναι δυνατόν 
να υπολογιστεί η χρήση του χαλκού, λαμβάνοντας για 
παράδειγμα μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ονομαστι
κής ισχύος 1 MW. Το μέγεθος αυτό αντιπροσωπεύει επί 
του παρόντος το κύριο μέρος των φωτοβολταϊκών εγκα
ταστάσεων (75% το 2016, ποσοστό που όμως αναμένε
ται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια).

Η ποσότητα του χαλκού που χρησιμοποιείται συνήθως 
σε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 1 MW, υπο
λογίζεται από 3,1 έως 4,8 τόνους / MW, ανάλογα με την 

επιλογή των καλωδίων τροφοδοσίας του inverter (υπο
σύστημα # 6). Αυτά τα στοιχεία είναι πιθανό να αυξη
θούν κατά 0,4 τόνους όταν χρησιμοποιούνται 
συστήματα παρακολούθησης (υποσύστημα # 11).

Η SolarPower Europe προβλέπει, ότι η πρόσφατη πα
γκοσμίως εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύς για την 
περίοδο 20182022, θα φτάσει τα 621,7 GW, πράγμα 
που σημαίνει μέση αύξηση περίπου 124 GW ετησίως. 
Εάν ληφθεί ο μέσος όρος χρήσης χαλκού 4 τόνων / 
MW, τότε η εκτιμώμενη πρόσθετη ετήσια ζήτηση χαλκού 
στην αγορά φωτοβολταϊκών, μπορεί να υπολογιστεί 
στους 496 Χιλιάδες Τόνους / Έτος.

Πόσος χαλκός είναι διαθέσιμος στον κόσμο;

Σύμφωνα με την τελευταία (2014) επιστημονική γεωλο
γική έρευνα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα αποθέματα 
χαλκού ανέρχονται σε 720 εκατομμύρια τόνους και οι 
πόροι χαλκού εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τους 5.000 
εκατομμύρια τόνους. Τα αποθέματα είναι κοιτάσματα 
που έχουν ανακαλυφθεί, αξιολογηθεί και εκτιμηθεί ότι 
είναι οικονομικά αποδοτικά. 

Οι πόροι είναι πολύ μεγαλύτεροι και περιλαμβάνουν 
αποθέματα και κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν, τα 
οποία να είναι ενδεχομένως αξιοποιήσιμα, αλλά και νέα 
κοιτάσματα τα οποία αναμένονται να ανακαλυφθούν. 
Βάσει των ιστορικών δεδομένων  (δεδομένα USGS), 
που υπήρχαν πάντα, κατά μέσο όρο υπάρχουν απο
θέματα για 40 χρόνια και πόροι που έχουν παραμείνει 
από το 1950, για 200 χρόνια.

Επιπλέον, η ανακύκλωση του χαλκού παίζει σημαντικό 
ρόλο στη διαθεσιμότητά του. Σε αντίθεση με άλλα εμπο
ρεύματα, όπως η ενέργεια ή τα τρόφιμα, ο χαλκός δεν 
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‘’εξαντλείται’’. Ο χαλκός είναι μια από τις λίγες πρώτες 
ύλες που μπορούν να ανακυκλωθούν επανειλημμένα 
χωρίς καμία απώλεια των επιδόσεών του.

Ο σημερινός χαλκός που χρησιμοποιούμε, είναι το ανα
κυκλωμένο υλικό του αύριο, ή ο δευτερεύον χαλκός. Επί 
του παρόντος, 8,5 εκατομμύρια τόνοι χαλκού, προέρχο
νται από την ανακύκλωση ‘’παλιών σκραπ’’, δηλαδή 
παλιών δευτερογενών πρώτων υλών χαλκού (χαλκός 
που περιέχεται σε προϊόντα στο τέλος του κύκλου της 
ζωής τους), αλλά και από ‘’νέα σκραπ’’ (παλιός χαλκός 
που παράγεται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παρα
γωγής και επεξεργασίας). Αυτό σημαίνει ότι σε πα
γκόσμιο επίπεδο πάνω από το 30% της ετήσιας χρήσης 
χαλκού προέρχεται από ανακυκλωμένες πηγές. Στην 
Ευρώπη το ποσοστό είναι περίπου 45%.

Συνεπώς, η ικανοποίηση της μελλοντικής ζήτησης σε 
χαλκό από την  βιομηχανία των φωτοβολταϊκών και σε 
άλλους ανανεώσιμους τομείς, θα συνεχίσει να απαιτεί 
συνδυασμό των πρωτογενών πρώτων υλών που προ
έρχονται από ορυχεία και του ανακυκλωμένου υλικού, 
ενώ καινοτόμες πολιτικές και τεχνολογίες, θα πρέπει να 
συνεχίσουν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανακύ
κλωσης και στην αποδοτικότητα των πόρων.

Ο χαλκός και η κυκλική οικονομία στις φωτοβολ
ταϊκές εγκαταστάσεις

Δεδομένης της σημαντικής αύξησης της εγκατεστημένης 
ισχύος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και των με
γάλων ποσοτήτων χαλκού που θα χρειαστούν, αναμένε
ται ένας σημαντικός όγκος φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων, οι οποίες θα πρέπει να ανακυκλωθούν 
στο τέλος του κύκλου της ζωής τους τις επόμενες δεκαε
τίες. Αυτό είναι ένα θέμα που δημιουργεί ανησυχίες, 

σχετικά με την φιλική προς το περιβάλλον και οικονομι
κά αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων τους.

Η IEAPVPS, της οποίας είναι μέλος η «Copper 
Alliance», έκανε μια ανασκόπηση των τρεχουσών διαδι
κασιών ανακύκλωσης της ΕΕ, βρίσκοντας ποσοστά 
ανάκτησης χαλκού σε ποσοστό 85% (σύμφωνα με δύο 
ανώνυμους αποκρινόμενους). Η ομάδα αυτή έχει επί
σης αναλύσει πιθανές οδούς ανακύκλωσης με βάση την 
υπάρχουσα εμπειρία, και σε άλλους τύπους ηλεκτρονι
κών αποβλήτων (οι οποίοι είναι πολύ πιο ώριμοι σε σύ
γκριση με τις διαδικασίες ανακύκλωσης 
φωτοβολταϊκών). 

Έχουν εντοπιστεί δύο σημαντικές επιλογές, οι οποίες 
οδηγούν σε ποσοστά ανάκτησης χαλκού κατά 80% και 
95% αντίστοιχα. Επιπλέον, η βιβλιογραφία αναφέρει 
ποσοστά έως και 100% (SolarWorld’s cSi recycling 
process).
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Εκτός από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η ανακύκλωση και άλλων εξαρτημάτων μιας 
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Ο κύριος όγκος χαλκού 
χρησιμοποιείται σε καλώδια, για τα οποία οι διαδικασίες 
ανακύκλωσης υπάρχουν. Ο υπόλοιπος χαλκός χρησι
μοποιείται στον μετασχηματιστή (ο οποίος πρέπει να 
ακολουθεί τις συνήθεις διαδικασίες ανακύκλωσης για 
αυτού του είδους τον εξοπλισμού) και στο Inverter 
(τρόπος ανακύκλωσης με βάση τα ηλεκτρονικά απόβλη
τα)

Συμπέρασμα

Χάρη στις φυσικές του ιδιότητες όπως η υψηλή αγωγι
μότητα και η μεγάλη ανθεκτικότητα, ο χαλκός είναι ζωτι
κής σημασίας για την μετατροπή, την αποθήκευση και 
την  διανομή της ηλιακής ενέργειας. Συνδέει τις φωτο
βολταϊκές εγκαταστάσεις στο δίκτυο διανομής και σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οδηγεί τους κινητήρες που κα
τευθύνουν τους ηλιακούς συλλέκτες προς τον ήλιο. 

Επιπλέον, ο χαλκός που χρησιμοποιείται σε ηλιακά φω
τοβολταϊκά συστήματα δεν εξαντλείται, επειδή ο χαλκός 

είναι 100% ανακυκλώσιμος και μπορεί να χρησιμοποιη
θεί ξανά και ξανά μετά από τον κύκλο ζωής ενός φωτο
βολταϊκού συστήματος, χωρίς να χάσει τις ωφέλιμες 
ιδιότητές του.

Καθώς η παγκόσμια φωτοβολταϊκή βιομηχανία θα συνε
χίζει να αναπτύσσεται, η ζήτηση του χαλκού θα αυξηθεί 
και η βιομηχανία χαλκού δεσμεύεται και είναι αποφασι
σμένη  να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση, υποστηρίζο
ντας παράλληλα ένα πιο βιώσιμο μέλλον και 
διευκολύνοντας την ενεργειακή μετάβαση στην αξιοποί
ηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Επεξεργασία κειμένου: 

Γιώργος Σαρρής
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε.
Επιστημονικός σύμβουλος του Ε.Ι.Α.Χ. σε θέματα 
Ηλεκτρολογίας
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΚΝΧ
www.sarrisg.gr  info@sarrisg.gr
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Ποια είναι τα οφέλη στην υγεία από τον χαλκό;

Χαλκός για υγεία και διατροφή

Ο χαλκός, ως φυσικό στοιχείο, βρίσκεται παντού στον 
κόσμο γύρω μας. Η ζωή έχει εξελιχθεί με την φυσική 
του παρουσία και ο ανθρώπινος οργανισμός έχει 
αναπτύξει βιολογικούς μηχανισμούς για την διαχείριση 
των προμηθειών του. Ο χαλκός είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος με την ισορροπημένη διατροφή, που 
συνιστάται από γιατρούς και διαιτολόγους.

Ο χαλκός δεν παράγεται από τον οργανισμό μας. 
Λαμβάνεται από διάφορες εξωτερικές πηγές. Ως φυσικό 
στοιχείο υπάρχει σε πολλά τρόφιμα και στο νερό. Το 
πεπτικό μας σύστημα απορροφά την απαραίτητη 
ποσότητα για τη διατήρηση της καλής μας υγείας μέσω 
ενός συστήματος ρύθμισης, που ονομάζεται 
ομοιόσταση.  Αυτός ο μηχανισμός ρυθμίζει και 
κατακρατά την απαιτούμενη ποσότητα χαλκού για τον 
ανθρώπινο οργανισμό, και αποβάλλει τον υπερβάλλο
ντα.

1 mg χαλκού την ημέρα το γιατρό κρατάει πέρα!

Σύμφωνα με τις οδηγίες διατροφής του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, οι ενήλικες συνήθως χρειάζονται 1 
 2 mg χαλκού στην καθημερινή τους διατροφή. 

Ευτυχώς, μπορούμε να το προμηθευτούμε από πολλά 
διαφορετικά τρόφιμα. Η μαύρη σοκολάτα, τα χορταρικά, 
τα όσπρια, τις φακές, τα καρύδια, τα εντόσθια (ήπαρ, 
νεφρά) και τα οστρακοειδή, περιέχουν χαλκό και 
παρέχουν ουσιαστικά οφέλη για την υγεία.

Ο ρόλος του χαλκού στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη
Σχεδόν κάθε κύτταρο του σώματος μας χρησιμοποιεί 
χαλκό, όπου μαζί με τον σίδηρο και τον ψευδάργυρο, 
αποτελεί το τρίο των απαραίτητων μεταλλικών 
στοιχείων, για την εύρωστη λειτουργία του οργανισμού 
μας. Πολύ απλά, χωρίς χαλκό, ο εγκέφαλος, τα νευρικά 
συστήματα και τα καρδιαγγειακά συστήματα, δεν θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν κανονικά.

Τα οφέλη του χαλκού στην υγεία μας είναι πολλά. Ο 
χαλκός είναι απαραίτητος κατά την διάρκεια της 
ανάπτυξης των βρεφών, στην δημιουργία ισχυρών 
οστών, στην ωρίμανση των ερυθρών και των λευκών 
αιμοσφαιρίων, στην μεταφορά του σιδήρου, στον 
μεταβολισμό της χοληστερόλης και της γλυκόζης, στη 
συστολή των καρδιακών μυών, στην ανάπτυξη του 
εγκεφάλου, αλλά και καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής μας, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής 
αντιοξειδωτικής του άμυνας. 
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Επί πλέον ο χαλκός συμβάλλει στην αποτελεσματική 
επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων, στην 
διατήρηση υγιούς δέρματος και συνδετικού ιστού, στην 
επούλωση των πληγών, στην δομική ακεραιότητα και 
λειτουργία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων,  
καθώς και στην ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων. 
Τέλος είναι απαραίτητος για την σωστή δομή και 
λειτουργία των κυκλοφορούντων κυττάρων του αίματος, 
όπως επίσης και στον σχηματισμό των κυττάρων του 
ανοσοποιητικού μας συστήματος (λευκά αιμοσφαίρια), 
διατηρώντας μία υγιή και αποτελεσματική ανοσολογική 
αντίδραση, με την παραγωγή και αποθήκευση ενέργεια 
στις «μονάδες παραγωγής» των κυττάρων μας, που 
είναι τα μιτοχόνδρια. Η παρουσία του χαλκού στην 
διατροφή, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις έγκυες 
γυναίκες, τα έμβρυα και τα νεογέννητα μωρά. Η 
συνιστώμενη από τον Π.Ο.Υ. καθημερινή απαίτηση για 
χαλκό, είναι 20 mg / kg σωματικού βάρους για ενήλικες 
και 50 mg / kg σωματικού βάρους για παιδιά.

Ανεπάρκεια χαλκού

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), ο μεγαλύτερος κίνδυνος που συνδέεται με τον 
χαλκό, είναι η πιθανή ανεπάρκειά του, ακόμη και για τις 
αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης ή της 
βόρειας Αμερικής. Η ανεπάρκεια του χαλκού μπορεί να 
οδηγήσει σε προβλήματα υγείας, όπως αναιμία, 
προβλήματα στην καρδιά ή κυκλοφορίας, ανωμαλίες 
των οστών ακόμη και επιπλοκές στη λειτουργία του 
νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος, των 
πνευμόνων, του θυρεοειδούς, του παγκρέατος και των 

νεφρών. Οι ηλικιωμένοι, καθώς και οι θηλάζουσες και 
έγκυες γυναίκες, οι οποίοι χρειάζονται περισσότερο 
χαλκό στη διατροφή τους, επηρεάζονται ιδιαίτερα όταν 
δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη ποσότητα σε χαλκό. Η 
άποψη αυτή αντανακλάται στην επιτροπή εθελοντικής 
αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ, η οποία καταλήγει στο 
συμπέρασμα, ότι ορισμένοι πολίτες της ΕΕ, διατρέχουν 
κίνδυνο ανεπάρκειας χαλκού, όπως για παράδειγμα οι 
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Source πηγή: European Food Safety Authority. 

Ποια τρόφιμα είναι πλούσια σε χαλκό;

Ορισμένα τρόφιμα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε χαλκό. 
Αυτά είναι τα καρύδια (κυρίως τα φιστίκια βραζιλίας και 
τα κάσιους), οι σπόροι (κυρίως παπαρούνας και 
ηλίανθο), τα ρεβίθια, το συκώτι και τα στρείδια. Τα 
φυσικά τρόφιμα όπως τα δημητριακά, το κρέας και τα 
ψάρια, περιέχουν γενικά αρκετό χαλκό για να 
παράσχουν μέχρι και το 50% της απαιτούμενης 
πρόσληψης χαλκού σε μια ισορροπημένη διατροφή.
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Επαρκείς προσλήψεις χαλκού
 (mg / ημέρα)

Ηλικία Γυναίκες Αντρές

 7 – 11 μηνών 0.4 0.4

 1 – <3 ετών  0.7 0.7

3 – <10 ετών 1.0 1.0

10 – <18 ετών 1.1 1.3

 ≥ 18 ετών 1.3

Εγκυμοσύνη 1.5

Θηλασμός 1.5

ΧΑΛΚΟΣ  &

ΥΓΕΙΑ



Υπερβάλλον χαλκός

Η ομοιοστασία του χαλκού, εξισορροπεί την πρόσληψη 
και την απέκκριση του χαλκού, για την κάλυψη των 
αναγκών του σώματος σε συνεχή βάση. Η οξεία 
δηλητηρίαση από χαλκό είναι ένα σπάνιο γεγονός, το 
οποίο περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τυχαία 
κατανάλωση διαλυμάτων νιτρικού χαλκού ή θειικού 
χαλκού, τα οποία θα πρέπει να διαφυλάσσονται στο 
σπίτι με ασφαλή τρόπο, ούτως ώστε να μην είναι 
εύκολη η πρόσβασή τους. Αυτά και τα οργανικά άλατα 
χαλκού είναι ισχυρά εμετικά και οι ακούσιες μεγάλες 
δόσεις συνήθως απορρίπτονται με τον  έμετο. Η 
ικανότητα ενός υγιούς ανθρώπινου συκωτιού να 
εκκρίνει χαλκό είναι σημαντική και η χρόνια 
δηλητηρίαση από χαλκό είναι πολύ σπάνια. Οι λίγες 
περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί, αφορούν σε 
ασθενείς με ηπατική νόσο.

Ο Χαλκός στην Ιατρική

Ο χαλκός χρησιμοποιείται ως φάρμακο για χιλιάδες 
χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας των 
πληγών στο στήθος και του καθαρισμού του πόσιμου 
νερού. Πιο πρόσφατα, επιστημονικές έρευνες έχουν 
δείξει, ότι ο χαλκός βοηθά στην πρόληψη της 
φλεγμονής στην αρθρίτιδα και παρόμοιες ασθένειες. 
Διεξάγονται έρευνες για φάρμακα κατά του έλκους 
καθώς και αντιφλεγμονώδη φάρμακα που περιέχουν 
χαλκό για την χρήση τους στην ακτινολογία ως και για 
την θεραπεία σπασμών και επιληψίας. Παρόλο που δεν 
υπάρχουν επιδημιολογικά αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 

χαλκός μπορεί να αποτρέψει την αρθρίτιδα, υπάρχουν 
ισχυρισμοί ότι το χάλκινο βραχιόλι ανακουφίζει από 
τέτοια συμπτώματα.

Χρειάζεται ο χαλκός στα φυτά και στα ζώα;

Απολύτως. Τα φυτά και τα ζώα απαιτούν χαλκό για 
φυσιολογική τους ανάπτυξη και τον μεταβολισμό τους. 
Χωρίς την απαραίτητη ποσότητα  χαλκού στα εδάφη, τα 
φυτά θα έχουν μειωμένες αποδόσεις, μειωμένη 
ποιότητα φυτικών προϊόντων, αυξημένη ευαισθησία σε 
ασθένειες και σε σοβαρές περιπτώσεις, αδυναμία καλ
λιέργειας.

Το καθήκον μας είναι να σας φροντίζουμε

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
δημιουργήσαμε ασφαλείς οριακές τιμές για τον χαλκό 
στο πόσιμο νερό. Αυτά παρατίθενται παρακάτω και για 
περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο Voluntary 
Risk Assessment.

Η κατώτερη τιμή για οξείες επιδράσεις στο πόσιμο νερό 
είναι 4,0 mg / l χαλκού, με το κοινό γενικά να εκτίθεται 
σε 0,7 mg / l. Αυτό συνάδει με την κατευθυντήρια 
οδηγία των 2,0 mg / l για τον χαλκό που υποδείχθηκε 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για τους 
ενήλικες, η ελάχιστη ημερήσια λήψη διατροφής είναι 1 
mg, με ανώτατο όριο 11 mg. Οι πραγματικές 
προσλήψεις κυμαίνονται μεταξύ 0,6 και 2,0 mg, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι η ανεπάρκεια μπορεί να είναι 
ανησυχητική.
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Δίχτυα  από  κράματα  χαλκού  επεκτείνουν  την 
παραγωγικότητα στις ιχθυοκαλλιέργειες

Η  ζήτηση  για  πρωτεΐνες,  ειδικά  από  το  κρέας  και  τα 
ψάρια,  συνεχίζει  να  αυξάνεται  ταυτόχρονα  με  τον 
αυξανόμενο  παγκόσμιο  πληθυσμό.  Η  θαλάσσια 
βιομηχανία  ιχθυοκαλλιέργειας  των  43  δισεκατομμυρίων 
δολαρίων  παράγει  21  εκατομμύρια  τόνους  θαλασσινών 
προϊόντων  ετησίως.  Η  ιχθυοκαλλιέργεια  είναι  το  μόνο 
μέσο για την επίτευξη της προβλεπόμενης αύξησης της 
κατανάλωσης  ψαριών,  που  θα  είναι  περίπου  40 
εκατομμύρια τόνους ετησίως μέχρι το 2030.

Επειδή  τα  εκτρεφόμενα  ψάρια  δεν  καταναλώνουν 
ενέργεια  αντίθετη  με  την  βαρύτητα  ή  τον  έλεγχο  της 
θερμοκρασίας  του  σώματός  τους,  μετατρέπουν  τις 
ζωοτροφές σε βρώσιμο κρέας πολύ πιο αποτελεσματικά 
από  τα  εκτρεφόμενα  χερσαία  ζώα.  Η  ιχθυοκαλλιέργεια 
στα δίχτυα από ειδικό κράμα χαλκού αυξάνει περεταίρω 
την  απόδοση  μετατροπής  τροφίμων  και  την  υγεία  των 
ψαριών.

Λόγω  της  ανθεκτικότητάς  του  στη  διάβρωση  και  των 
μηχανικών  ιδιοτήτων  του,  το  ειδικό  κράμα  χαλκού  είναι 
ιδανικό  υλικό  τόσο  για  επιφανειακούς  όσο  και  για 
βυθιζόμενους  ιχθυοκλωβούς,  εξίσου  στις  παράκτιες  και 
υπεράκτιες περιοχές.

Διατήρηση της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας

Η  χρήση  πλεγμάτων  από  κράμα  χαλκού  στην 
ιχθυοκαλλιέργεια,  ξεκίνησε  το  1975  στις 
βορειοανατολικές  ΗΠΑ  με  μικρούς  ιχθυοκλωβούς 
καλλιέργειας  σολομού.  Σήμερα,  τα    δίχτυα  κράματος   
χαλκού χρησιμοποιούνται με επιτυχία στην Ιαπωνία, την 
Αυστραλία και τη Χιλή και η παγκόσμια χρήση συνεχίζει 
να επεκτείνεται. Οι αναπτυξιακές δραστηριότητες και οι 
δοκιμές  βελτιωμένων  υλικών  από  κράματα  χαλκού, 
διαφορετικές  διαστάσεις  ματιών    και  διαμορφώσεις 
συστημάτων  ιχθυοκαλλιέργειας  βρίσκονται  σε  εξέλιξη 
στην  Κίνα,  την  Ελλάδα,  την  Κορέα,  τον  Παναμά,  τη 
Νότια Αφρική, τη Σκωτία, την Τουρκία και στις ΗΠΑ.

Παροχή ασφαλούς, υγιεινού περιβάλλοντος

Το δίχτυ από ειδικό κράμα χαλκού είναι το μόνο καθαρό 
υλικό  που  αντιμετωπίζει  όλες  τις  βασικές  προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι ιχθυοκαλλιεργητές:

• Ανθεκτικό  στις  επιθέσεις  αρπακτικών  και  στις 
αποδράσεις ψαριών
• Βελτιώνει  τη  ροή  νερού  μέσω  του  δικτύου, 
παρέχοντας υψηλότερα επίπεδα οξυγόνου
• Προάγει την καλύτερη υγεία των ψαριών και τον 
καλλίτερο  ρυθμό  μετατροπής  των  ζωοτροφών  (FCR) 
(50% του λειτουργικού κόστους)

Ειδικό κράμα χαλκού στη θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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• Παρέχει  ένα  βιώσιμο,  υγιεινό  σύστημα 
παραγωγής με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Τα οφέλη στους ιχθυοκαλλιεργητές

• Πάνω  από  τρία  χρόνια  στην  Αυστραλία,  οι 
αγρότες ανέφεραν μείωση του κόστους διατροφής κατά 
15%,  μείωση  της  θνησιμότητας  των  ψαριών  από  20% 
σε  10%    και  μείωση  των  απωλειών  λόγω  προσβολής 
από αρπακτικά, από 5% σε <0,1%.
• Οι  ιχθυοκαλλιεργητές  στη  Χιλή  έχουν  παρόμοια 
οφέλη με εκείνους στην Αυστραλία, ως αποτέλεσμα των 
βελτιωμένων  υγειονομικών  συνθηκών  από  τα  καθαρά 
μάτια.
• Στην  Κίνα,  η  αντικατάσταση  των  συμβατικών 
διχτυών με χάλκινα δίχτυα παρέχει σημαντικά οφέλη για 
τους περιφερειακούς ιχθυοκαλλιεργητές

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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Για 5η συνεχή χρονιά το Δ|Υ|Ο FORUM, ο Θεσμός που 
αγκαλιάστηκε από χιλιάδες επιστήμονες, επαγγελματίες 
υγείας, κοινό και επιχειρήσεις, παραμένοντας πιστό στο 
ραντεβού  του,  συνεχίστηκε  και  φέτος  και  έλαβε  χώρα 
στις  15  και  16  Μαρτίου  2019,  στο  Ζάππειο  Μέγαρο, 
προωθώντας  την  Ιπποκράτεια  Θεωρεία  που  βασίζεται 
στην  πρόληψη  μέσω  άσκησης  και  διατροφής,  δίνοντας 
παράλληλα  έμφαση  στην  ομορφιά,  την  ευεξία  και  την 
ισορροπία σώματος & ψυχής.

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο Ανάπτυξης  Χαλκού,  συμμετείχε 
και  φέτος  με  περίπτερο  στον  εκθεσιακό  χώρο  του 
Ζαππείου  Μεγάρου,  ενημερώνοντας  τους  επισκέπτες 
με  ενημερωτικά  φυλλάδια,  για  τις  ευεργετικές  ιδιότητες 
του  αντιμικροβιακού  χαλκού,  τόσο  στους  χώρους 
υγιεινής  όσο και σε ευρύτερους δημόσιους χώρους.
Το  περίπτερο  του  ΕΙΑΧ  επισκέφθηκε  αρκετός  κόσμος 
δείχνοντας το ενδιαφέρον του γύρω από τις ευεργετικές 
ιδιότητες του Αντιμικροβιακού Χαλκού.

Στα  πλαίσια  των  δραστηριοτήτων  του  ΔΥΟ  FORUM, 
πραγματοποιήθηκε  παράλληλα  ημερίδα  του  Ελληνικού 
Συνδέσμου  Τουρισμού  Υγείας,  υπό  την  αιγίδα  του 
Υπουργείου  Τουρισμού,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  το 
Σάββατο  στις  16  Μάρτιου  2019,  με  θέματα  που 
αφορούσαν στον Ιατρικό τουρισμό.
 
Στην  ημερίδα  ο  Γενικός  Διευθυντής  του  ΕΙΑΧ  κύριος 
Νίκος  Βεργόπουλος,  έκανε  μια  παρουσίαση  με  θέμα 

«Καινοτόμες  Εφαρμογές  που  συμβάλουν  στην 
ανάπτυξη  του  Ιατρικού  Τουρισμού»,  όπου  αναφέρθηκε 
στις  ευεργετικές  ιδιότητες  του  αντιμικροβιακού  χαλκού 
και  στην  δυνατότητα  χρησιμοποίησής  του  σε 
ξενοδοχειακές  μονάδες,  προσδίδοντας  έτσι 
προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες τους.

Στο  κοινό  που  συμμετείχε  στην  ημερίδα,  πέρα  από  τα 
μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας,  ήταν 
και  εκπρόσωποι  από  τον  ευρύτερο  χώρο  της  υγείας, 
των    ξενοδοχείων  αλλά  και  τον  χώρο  παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών, και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στην παρουσίαση του κύριου Βεργόπουλου. 

Οι  επιφάνειες  επαφής  από  συμπαγή  αντιμικροβιακό 
χαλκό,  χρησιμοποιούνται  ήδη  σε  νοσοκομεία,  σχολεία, 
σε  μέσα  μαζικής  μεταφοράς,  αθλητικές  εγκαταστάσεις 
και  σε  γραφεία  σε  όλο  τον  κόσμο,  προκειμένου  να 
μειωθεί η εξάπλωση των λοιμώξεων, υποστηρίζοντας τα 
βασικά μέτρα ελέγχου του μικροβιακού φορτίου, όπως η 
καλή  υγιεινή  των  χεριών,  ο  τακτικός  καθαρισμός  και  η 
απολύμανση των επιφανειών. 

Η  λειτουργία  αυτή  συνεχίζεται  και  μεταξύ  των 
καθαρισμών,  και  δεν  απαιτεί  καμία  πρόσθετη  οδηγία 
του  προσωπικού  καθαρισμού  ή  κάποια  ειδική 
συντήρηση.

Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού στο 5o Δ|Υ|Ο 
FORUM

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

Ο ΚΟΣΜΟΣ


