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Η Κύπρος διαθέτει μεταλλικά και αμέταλλα (βιομηχανικά)
ορυκτά. Τα μεταλλικά ορυκτά, καθώς και ο αμίαντος,
σχετίζονται με τον Οφιόλιθο Τροόδους. Στα μεταλλικά ορυκτά
περιλαμβάνονται ο χρωμίτης και τα θειούχα μεταλλεύματα
(κοιτάσματα χαλκού και σιδηροπυρίτη). Στα βιομηχανικά
ορυκτά περιλαμβάνονται η γύψος, τα θραυστά αδρανή υλικά
(αμμοχάλικα), η άργιλος, ο μπεντονίτης, η κρητίδα, η μάργα, η
πέτρα δόμισης και διακόσμησης, και οι φυσικές χρωστικές.

Η γένεση του χρωμίτη συνδέεται άμεσα
με τη γένεση του Οφιόλιθου και ειδικά με τα πλουτώνια
πετρώματα (δουνίτη) μέσω της διεργασίας της κλασματικής
κρυστάλλωσης του μάγματος.

Τα θειούχα κοιτάσματα σχετίζονται με τις προσκεφαλοειδείς
λάβες του Οφιόλιθου. Πέραν των 30 κοιτασμάτων έχουν
ανακαλυφθεί, με ένα εύρος μεγέθους από 50.000 τόνους μέχρι
πέραν των 20.000.000 τόνων με περιεκτικότητα σε χαλκό από
μικρότερη του 0,3% μέχρι 4,5%. Χαλκοπυρίτης, χαλκοσύνης,
κοβελλίτης, βορνίτης και κυπρίτης αντιπροσωπεύουν τα κύρια
ορυκτά του χαλκού. Η γένεση των θειούχων κοιτασμάτων σχετί-
ζεται με τη δημιουργία νέου ωκεάνιου φλοιού μέσω της διεύ-
ρυνσης των ωκεανών. Η παραγωγή χαλκού από θειούχα κοιτά-
σματα στην Κύπρο χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού.
Σωροί σκουριάς, που βρίσκονται σήμερα διάσπαρτοι στο νησί,
αποτελούν τα υπολείμματα της εκμετάλλευσης κατά την αρχαιό-
τητα. Σήμερα υπάρχει μόνο ένα μεταλλείο χαλκού σε λειτουργία.

Η Κύπρος ήταν γνωστή για τον αμίαντο από τους
Κλασσικούς και Ρωμαϊκούς Χρόνους. Ο χρυσοτυλικός αμίαντος
είναι ινώδες ορυκτό που απαντάται σε φλέβες. Η γένεση του
αμιάντου σχετίζεται με τη σερπεντινίωση του χαρτζβουργίτη
(πέτρωμα βάσης του Οφιόλιθου). Η εκμετάλλευση του αμιάντου
διήρκησε από το 1904 μέχρι το 1988.

Η γύψος είναι ένα βιομηχανικό ορυκτό
με ευρείς χρήσεις, το οποίο βρίσκεται σε πολλές περιοχές της
Κύπρου. Ανήκει στην ομάδα των εβαποριτών, τα οποία
δημιουργούνται από την εξάτμιση του θαλάσσιου νερού.

Θραυστά αδρανή υλικά (αμμοχάλικα) παράγονται από διαβάση,
υφαλογενή ασβεστόλιθο (Μέλη Τέρρα και Κορωνιά του
Σχηματισμού Πάχνας) και από ασβεστολιθικό ψαμμίτη
(ΣχηματισμοίΛευκωσίας καιΑθαλάσσας).

Άργιλος κατάλληλη για τη παραγωγή τούβλων και κεραμιδιών
καθώς και για την αγγειοπλαστική εξορύσσεται από
ιζηματογενείς αποθέσεις των Σχηματισμών Λευκωσίας και
Κυθραίας, από αλλουβιακές αποθέσεις και από προϊόντα
διάβρωσης πυριγενών πετρωμάτων (ερυθρή άργιλος). Η άργιλος
χρησιμοποιείται επίσης και στην τσιμεντοβιομηχανία.

Ο μπεντονίτης είναι είδος αργίλου, που προήλθε
και αποτέθηκε ως ίζημα σε

βαθύ θαλάσσιο περιβάλλον. Χρησιμοποιείται κυρίως ως
πρόσθετο σε γεωτρητική ιλύ, σε χυτήρια και ως υλικό υγιεινής
κατοικιδίων ζώων.

Η κρητίδα, η μάργα και η γύψος αποτελούν τις πρώτες ύλες για
την παραγωγή τσιμέντου και είναι ορυκτοί πόροι που
βρίσκονται σε αυθονία στην Κύπρο.

Η πέτρα δόμησης ήταν για αιώνες το κύριο δομικό υλικό. Το
είδος της πέτρας σχετίζετο με τα πετρώματα κάθε περιοχής, όπως
γάββρος, διαβάσης και χαρτζβουργίτης στις ορεινές περιοχές,
και κρητίδα, ασβεστόλιθος και ασβεστολιθικός ψαμμίτης αλλού.

Η Κύπρος είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις φυσικές της
χρωστικές, όπως το φαιόχωμα, την ώχρα και τον κελαδονίτη, οι
οποίες σχετίζονται με τον Οφιόλιθο.

Μεταλλικά Ορυκτά:

Αμίαντος:

Βιομηχανικά Ορυκτά:

από την
εξαλλοίωση ηφαιστειακού υλικού
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ, ΓΥΨΟΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ  ΧΡΩΣΤΙΚΕΣΑΜΙΑΝΤΟΣ

Ο εμφανίζεται
ως διάσπαρτος, κονδυλώ-
δης ή συμπαγής και σε
φακοειδή ή ακανόνιστη
μορφή μέσα σε δουνίτη. Η
γένεση του χρωμίτη σχετί-
ζεται άμεσα με τη διαδι-
κασία της διαφορικής
κρυστάλλωσης του μάγμα-
τος. Ο Οφιόλιθος Τροό-
δους περιέχει φακοειδή
κοιτάσματα χρωμίτη στο
κατώτερο μέρος της υπερ-
βασικής σειράς. Αυτά
σχηματίστηκαν πιθανώς σε
σχεδόν κατακόρυφες διό-
δους μεταξύ του χαρτζ-
βουργίτη και του δουνίτη.
Η συγκέντρωση μεγάλων
ποσοτήτων χρωμίτη σε
αυτές τις ζώνες αποδίδεται
στον υπερκορεσμό του
μάγματος σε χρωμίτη.

Έρευνες στη δεκαετία του
1920 ανεγνώρησαν μερικές
χιλιάδες τόνους χρωμίτη
στο Τρόοδος. Τρία μεταλ-
λεία αναπτύχθηκαν από το
1935 και μετά ( Χατζη-
παύλου” στ ις νότ ι ες
παρυφές του Οφιόλιθου
Τροόδους, “Κοκκινόρο-
τσος” και “Καννούρες”
στις βόρειες παρυφές του
Τροόδους). Η εκμετάλ-
λευση χρωμίτη γινόταν
υπόγεια και το μετάλλευμα
εξαγόταν για διάφορες
χρήσεις στη βιομηχανία.
Κατά την δεκαετία του
1980, η εκμετάλλευση
χρωμίτη έπαυσε να ήταν
οικονομικά συμφέρουσα
και ως αποτέλεσμα τα
μεταλλεία έκλεισαν.

Τα αποθέματα χρωμίτη
εκτιμούνται σε περίπου
300.000 τόνους.

χρωμίτης

“

Στην Κύπρο, ο δομικός λίθος ήταν για αιώνες το κύριο
κατασκευαστικό υλικό. Το είδος του δομικού λίθου
σχετιζόταν με τα πετρώματα κάθε περιοχής. Στην περιοχή
του Τροόδους, χρησιμοποιούντο πετρώματα του
Οφιόλιθου όπως γάββρος, διαβάσης, χαρτζβουργίτης κ.ά.
Σε άλλες περιοχές, χρησιμοποιούν κρητίδα, ασβεστόλιθος
και ασβεστολιθικός ψαμμίτης ως δομικοί λίθοι. Ο
ασβεστολιθικός ψαμμίτης χρησιμοποιήθηκε ευρέως για
την κατασκευή εκκλησιών, κάστρων, δημοσίων κτηρίων
και των Ενετικών Τειχών της Λευκωσίας.

ΔΟΜΙΚΟΣ ΛΙΘΟΣ

Η είναι μαλακό ορυκτό
της ομάδας των εβαποριτών,
το οποίο χρησιμοποιήθηκε για
αιώνες ως δομικό υλικό. Η
γύψος εμφανίζεται ευρέως στο
νησί, φθάνοντας τα 150 m
πάχος (Σχημ. Καλαβασού).
Βρίσκεται σε στρώσεις, σε
κρυσταλλική μορφή (σελενί-
της) και ως αλάβαστρο. Χρησι-
μοποιείται για την παραγωγή
επιχρισμάτων και κονιάματος.
Επίσης, χρησιμοποιείται για
την παραγωγή τσιμέντου, μαζί
με κρητίδα και μάργα.

γύψος

Οι της
Κύπρου αποτέθηκαν ως ιζήμα-
τα σε βαθύ θαλάσσιο περιβάλ-
λον (Σχημ. Κανναβιού) από την
εξαλλοίωση ηφαιστειακού υλι-
κού κατά το Ανώτερο Κρητιδικό
(περί τα 90 εκ. χρόνια πριν), πε-
ρίπου συγχρόνως με τη δημι-
ουργία του Ανώτερου Ορίζοντα
Λαβών ή τοπικά μαζί με το
φαιόχωμα και τους ραδιολα-
ρίτες του Σχημ. Πέρα Πεδίου.

Ο μπεντονίτης παρουσιάζει
ψηλή πλαστικότητα, έχει καλές
ιδιότητες διόγκωσης και ποικί-
λο χρώμα από πρασινωπό
γκρίζο σε κιτρινωπό καφέ. Η
βασική του ιδιότητα που τον
κάνει ένα βιομηχανικό ορυκτό
με πολλές χρήσεις είναι η
ικανότητά του να διογκώνεται
με την απορρόφηση νερού και
να συρρυκνώνεται με την
αποβολή νερού. Η ποσότητα
νερού την οποία μπορεί να

μπεντονιτικές άργιλοιΧρυσοτιλικός αμίαντος βρί-
σκεται διάσπαρτος στον
σερπεντινίτη (Οφιόλιθο), αλλά
τα κύρια κοτάσματα βρίσκον-
ται σε ζώνες έντονης σερπεντι-
νίωσης του χαρτζβουργίτη σε

μια έκταση 20 km περίπου
κοντά στο χωριό Αμίαντος.
Καλής ποιότητας αμίαντος με
μακριές ίνες σχετίζεται με
έντονα θρυμματισμένο περι-
βάλλον πέτρωμα. Ο αμίαντος
βρίσκεται σε φλέβες, το πάχος
των οποίων ποικίλει από
μερικά mm μέχρι 30 mm. Οι
ίνες, που αναπτύσσονται κάθε-
τα στα τοιχώματα των φλεβών,
είναι κοντές και συνήθως
μικρότερες των 10 mm, αν και
τοπικά φθάνουν τα 15 mm. Η
μέση περιεκτικότητα του
κοιτάσματος είναι της τάξης
του 0,8-1,0%.

Η Κύπρος ήταν γνωστή για τον
αμίαντο της από τους Κλασι-
κούς και Ρωμαϊκούς χρόνους.

2

Αν και όλα τα πιο πάνω είδη δομικού λίθου εξακολουθούν
να παράγονται και να χρησιμοποιούνται και σήμερα, η
κύρια χρήση τους έχει μετατραπεί από δομική σε
διακοσμητική. Τα προϊόντα δομικού λίθου παράγονται για
χρήση ως υλικού επένδυσης κτηρίων καθώς επίσης και
για πλακόστρωτα. Το κύριο πέτρωμα που χρησιμοποιείται
σήμερα για τους σκοπούς αυτούς είναι ο ασβεστολιθικός
ψαμμίτης του Σχηματισμού Πάχνας. Τα περισσότερα
λατομεία βρίσκονται στις περιοχές των Κυβίδων και της
Πάχνας.

απορροφήσει φθάνει τις πέντε
φορές το βάρος του και
συνδέεται με αύξηση του
όγκου του μέχρι 15 φορές.
Αυτή του η ιδιότητα μπορεί να
επαναληφθεί πολλές φορές.

Ο μπεντονίτης εξορύσσεται
περιοδικά από αβαθή λατο-
μεία και μεταφέρεται σε
εργοστάσια, όπου αποτίθεται
για στέγνωμα πριν επεξερ-
γαστεί. Εξάγεται κυρίως για
χρήση ως υλικό υγιεινής κα-
τοικίδιων ζώων. Για τη βελτί-
ωση των ιδιοτήτων του, ανα-
πτύχθηκε διαδικασία ενεργο-
ποίησης του με νάτριο.

Ο μπεντονίτης εμφανίζεται
ευρέως γύρω από το Τρόοδος,
καλύπτοντας μια έκταση της

τάξης των 80 km . Τα συνο-
λικά αποθέματα εκτιμούνται
σε 2 δισ. τόνους.

2

Η Κύπρος ήταν γνωστή στην
αρχαιότητα για τις

της όπως φαιό-
χωμα (ή ούμπρα, σιδηρομαγ-
γανιούχο πέτρωμα), ώχρα
(οξείδια και υδροξείδια του
σιδήρου) και κελαδονίτη
(terra verde). Η εκμετάλλευ-
σή τους εξακολουθεί και σή-
μερα. Γίνεται περιοδική εξό-
ρυξη φαιοχώματος, το οποίο
μεταφέρεται σε εργοστάσια
για επεξεργασία και εξαγωγή.

φυσικές
χρωστικές

ΕΠΟΥΣΙΩΔΕΙΣ  ΟΡΥΚΤΟΙ  ΠΟΡΟΙ

Μαγνησίτης, σελεστίτης, ανακρυσταλλωμένος ασβεστόλιθος
(μάρμαρο) και ορυκτά που περιέχουν μαγγάνιο, νικέλιο,
κοβάλτιο, ψευδάργυρο, χρυσό και άργυρο αντιπροσωπεύουν
επουσιώδεις ορυκτούς πόρους του νησιού.

Ο μαγνησίτης (MgCO ) εμφανίζεται στην Κύπρο στοΑκρωτήριο

Ακάμα και στην περιοχή του Δάσους της Λεμεσού. Βρίσκεται
υπό μορφή φλεβών, φακών ή ακανόνιστων μαζών σε
σερπεντινιωμένα υπερβασικά πετρώματα. Είναι το αποτέλεσμα
της εξαλλοίωσης του περιβάλλοντος πετρώματος. Οι φλέβες
είναι γενικά λεπτές, σπάνια υπερβαίνουν τα 3 m σε πάχος και
συνήθως είναι παράλληλες η μια προς την άλλη. Είναι
διάσπαρτες μέσα στο μητρικό πέτρωμα με αποτέλεσμα να
χρειάζεται η εξόρυξη μεγάλης ποσότητας πετρώματος για μικρή
παραγωγή μαγνησίτη. Η εκμετάλλευση του ήταν σποραδική
μεταξύ των ετών 1921-1922 και 1944-1953. Περί τους 1.750
τόνους μαγνησίτη έχουν εξορυχθεί με περιεκτικότητα σε
ανθρακικό μαγνήσιο της τάξης του 95%.

Ένα μικρό κοίτασμα σελεστίτη (SrCO ) ανακαλύφθηκε το 1977

κοντά στο χωριό Μαρώνι. Βρίσκεται στην επαφή του
Σχηματισμού Καλαβασού και του Μέλους Κορωνιά του
Σχηματισμού Πάχνας και σχετίζεται με υφαλογενή ασβεστόλιθο.

Μικρές ποσότητες νικελίου και κοβαλτίου σχετίζονται με
πυρροτίνη, ο οποίος βρίσκεται στα υπερβασικά πετρώματα του
Οφιόλιθου Τροόδους. Ψευδάργυρος παρατηρείται σε μικρές
ποσότητες στα θειούχα κοιτάσματα, αλλά μόνο στα μεταλλεία
Αγροκηπιάς και Κυνούσας βρέθηκε σε εκμεταλλεύσιμες
ποσότητες. Χρυσός και άργυρος σχετίζονται επίσης με τα
θειούχα κοιτάσματα. Βρίσκονται σε ψηλότερες των κανονικών
περιεκτικότητες στη ζώνη δευτερογενούς εμπλουτισμού, πάνω
από τη ζώνη του συμπαγούς μεταλλεύματος (που σχηματίζεται
από την οξείδωση του μεταλλεύματος) και κυρίως στο ούτω
καλούμενο “Devil’s Mud”. Χρυσός και άργυρος έχουν παραχθεί
στην Κύπρο με τη μέθοδο της κυάνωσης μεταξύ των ετών 1934
και 1944. Πριν από την περίοδο αυτή, χρυσοφόρο μετάλλευμα
είχε εξαχθεί για σκοπούς εμπλουτισμού.

3

3

Ανακρυσταλλωμένος ασβεστόλιθος Τριαδικής-Κρητιδικής
ηλικίας (γνωστός ως μάρμαρο) του Συμπλέγματος Μαμωνιών
εξορύσσεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή μωσαϊκών.
Εμφανίζεται ως μεγάλα αποκομμένα τεμάχη, από μερικές

δεκάδες κυβικών μέτρων μέχρι πέραν των 100.000 m μέσα σε
γενικά μαλακότερο υλικό. Ο ασβεστόλιθος εξορύσσεται σε μικρή
κλίμακα και θραύεται και κοσκινίζεται επιτόπου. Το προϊόν έχει
καλά χαρακτηριστικά (χρώμα, ανθεκτικότητα, χαμηλό πορώδες).
Ανακρυσταλλωμένος ασβεστόλιθος και δολομίτης, ηλικίας
Λιθανθρακοφόρου-Μειοκαίνου, από την οροσειρά του
Πενταδακτύλου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την
παραγωγή μωσαϊκών.

Έχει επιδειχθεί ιστορικά ενδιαφέρον σε ορυκτά που περιέχουν
μαγγάνιο, νικέλιο, κοβάλτιο, ψευδάργυρο, χρυσό και άργυρο. Οι
κύριες εμφανίσεις μαγγανίου παρατηρούνται στον Σχηματισμό
Πέρα Πεδί και σχετίζονται με το φαιόχωμα, στο οποίο βρίσκεται
υπό μορφή οξειδίων σε μικρούς κονδύλους πυρολουσίτη και
ψυλομέλανα. Σχετίζονται επίσης με κερατόλιθους του
Συμπλέγματος Μαμωνιών (Ομάδα Αγίου Φωτίου) καθώς επίσης
με στενές φλέβες κατά μήκος ρηγμάτων στις προσκεφαλοειδείς
λάβες.Αναφέρεται ότι παρήχθησαν περί τους 200 τόνους, μεταξύ
των ετών 1926 και 1957.
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Η ποιότητα των θραυστών
αδρανών υλικών, ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά την κοκκομετρική
διαβάθμιση και τα φυσικά,
μηχανικά και χημικά χαρα-
κτηριστικά τους, ελεγχόταν
μέχρι πρότινος με την εφαρ-
μογή τριών Κυπριακών Προ-
τύπων. Αυτά έχουν πρόσφατα
αντικατασταθεί με τα αντίστοι-
χα Ευρωπαϊκά.

πηγών. Έτσι αναπτύχθηκαν
νέα λατομεία για θραυστά
αδρανή υλικά χρησιμοποι-
ώντας διαβάση και ασβεστό-
λιθο ως πρώτες ύλες.

Τα φυσικά αμμοχάλικα, λόγω
της προέλευσής τους (διά-
βρωση πετρωμάτων) είναι
συνήθως ακατάλληλα για
χρήση στο σκυρόδεμα.

Τα αδρανή υλικά, που παρά-
γονται από διαβάση, υφαλο-
γενή ασβεστόλιθο (Μέλη
Τέρρα και Κορωνιά, Σχημ.
Πάχνας) και ασβεστολιθικό
ψαμμίτη (Σχημ. Λευκωσίας)
εξορύσσονται επιφανειακά
και υπόκεινται σε θραύση,
διαβάθμιση και ενίοτε σε
πλύση.

Τα
σχετίζονται με τις προσκε-
φαλοειδείς λάβες του
Οφιόλιθου Τροόδους. Η
γένεση των κοιτασμάτων
σιδηροπυρίτη ήταν αβέ-
βαιη και μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του 1970, όταν
συμπαγή θειούχα μεταλ-
λεύματα ανακαλύφθηκαν
να σχετίζονται με σύγχρο-
νους “black smokers”
στον Ειρηνικό Ωκεανό.

θειούχα κοιτάσματα

Η παραγωγή χαλκού από
θειούχα μεταλλεύματα
άρχισε στην Κύπρο από
την Εποχή του Χαλκού
(3900-2500 π.Χ.) και μέ-
χρι το τέλος της Ρωμαϊκής
Περιόδου η Κύπρος παρέ-
μεινε η κύρια παραγωγός
χαλκού στον τότε γνωστό
κόσμο. Η μεταλλευτική
δραστηριότητα σταμάτησε
από τότε μέχρι τις αρχές

του 20 αιώνα, οπότε επα-
νάρχισε η εκμετάλλευση
σιδηροπυρίτη (FeS ) και

χαλκοπυρίτη (CuFeS )

κυρίως για την παραγωγή
θείου και χαλκού. Κατά τη
δεκαετία του 1970 άρχισε
η παρακμή της μεταλλευτι-
κής βιομηχανίας λόγω
σχετικής εξάντλησης των
πλούσιων αποθεμάτων
αλλά και λόγω της εμφά-
νισης άλλων πηγών παρα-
γωγής θείου.

Σήμερα υπάρχει μόνο ένα
μεταλλείο χαλκού, το
“Φοίνιξ” στην περιοχή
Σκουριώτισσας, που από
το 1996 παράγεται για
πρώτη φορά από την
αρχαιότητα καθαρός
χαλκός με υδρομεταλ-
λουργική μέθοδο.

ου

2

2

Χρησιμοποιείτο για την
κατασκευή υποδημάτων,
υφασμάτων και πυρίμαχων
υλικών. Η εκμετάλλευση
αμιάντου άρχισε το 1904. Η
λειτουργία του αμιαντορυ-
χείου ήταν κερδοφόρα μέχρι
το 1981. Μετά το 1981, το
αμιαντορυχείο αντιμετώπι-
ζε προβλήματα βιωσιμότη-
τας, τα οποία σε συνδυασμό
με περιβαλλοντικά προβλή-
ματα, οδήγησαν στο κλείσι-
μο του το 1992. Εξορύχθη-
σαν περίπου 150 εκατομ.
τόνοι πετρώματος και
παρήχθησαν περίπου ένα
εκατομ. τόνοι ινών.

Άργιλος είναι ένα κλαστικό
ιζηματογενές χαλαρό πέτρω-
μα που αποτελείται από κόκ-
κους μεγέθους μικρότερου
από 1/256 mm και χαρα-
κτηρίζεται από μεγάλη πλα-
στικότητα. Συνίσταται κυρί-
ως από ορυκτά των ομάδων
του καολίνη, μοντμοριλλονί-
τη και ιλλίτη, αλλά επίσης
περιέχει χαλαζία, άστριους,
ανθρακικά, σιδηρούχα και
άλλα ορυκτά.

Στην Κύπρο, άργιλος εξορύσ-
σεται σε διάφορες περιοχές
από τις ιζηματογενείς αποθέ-
σεις του Σχηματισμού Λευκω-
σίας και από διαβρωμένα,
επανεπεξεργασμένα και
επαναποθετημένα πυριγενή
πετρώματα του Οφιόλιθου
(ερυθρή άργιλος).

Αυτό το είδος της αργίλου
είναι κατάλληλο για την
παραγωγή τούβλων και
κεραμιδιών και για χρήση
στην αγγειοπλαστική και στην
τσιμεντοβιομηχανία.

Δείγμα κονδυλώδους
χρωμίτη.

Το μεταλλείο χαλκού.

Ίνες αμιάντου σε σερπεντινίτη.

Παλιά εκκλησία κτισμένη με
οφιολιθικά πετρώματα.

Έπαυλη στη Λευκωσία κτισμένη
με ασβεστολιθικό ψαμμίτη.

Εμφάνιση γύψου.

Αρχαίο αγγείο (1400 π.Χ.)
διακοσμημένο με τη χρήση
φυσικών χρωστικών.

Παραγωγή αδρανών υλικών.

Λατομείο διαβάση.

Αδρανή μπορεί να είναι
οποιαδήποτε σκληρά υλικά
που δεν αντιδρούν χημικά με
άλλα υλικά και χρησιμο-
ποιούνται σε ανάμιξη με
τσιμέντο ή άσφαλτο για την
παραγωγή σκυροδέματος ή
άλλων ειδών κονιαμάτων ή
επιχρισμάτων. Χαρακτηρί-
ζονται ως χονδρόκοκκα
(σκύρα) ή λεπτόκοκκα (άμ-
μος) ανάλογα με το μέγεθος
τους και ως φυσικά ή
θραυστά ανάλογα με την
προέλευσή τους.

Όταν άρχισε η χρήση του
σκυροδέματος στην Κύπρο
από την κατασκευαστική
βιομηχανία, χρησιμοποιή-
θηκαν αρχικά φυσικά
αμμοχάλικα από ποταμούς
και παραλίες και σταδιακά
θραυστά αδρανή υλικά από
τον Πενταδάκτυλο.

Η απώλεια σημαντικών
πηγών αδρανών υλικών το
1974 δημιούργησε την
ανάγκη για ανεύρεση νέων

ΑΡΓΙΛΟΣ

Παραγωγή άμμου.


