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Κξύζηαιινη ζε ιεπηέο ηνκέο (1) 
• Κξύζηαιινο είλαη ε πεξηνδηθή αλαπαξαγσγή, γεσκεηξηθά ζηνλ ρώξν 

(ζε ηξεηο δηαζηάζεηο), κηαο βαζηθήο αηνκηθήο δνκήο ζηνηρείσλ 
ελσκέλα κε ρεκηθνύο δεζκνύο. 

• Τα όξηα θξπζηάιισλ είλαη ηεκλόκελα 
επίπεδα πνπ πεξηθιείνπλ έλαλ όγθν 
γεκάην κε πεξηνδηθά ηαμηλνκεκέλα 
άηνκα ζηνηρείσλ ηεο θύζεο. 

• Σην κηθξνζθόπην βιέπνπκε κηα 
ιεπηή ηνκή (γεσκεηξηθά, έλα επίπεδν) 
ηνπ πεηξώκαηνο ή νξπθηνύ. 

• Η ηνκή ηνπ επηπέδνπ απηνύ κε ηα 
επίπεδα ησλ εδξώλ ζρεκαηίδνπλ 
επζύγξακκα ηκήκαηα πνπ 
ζρεκαηίδνπλ πάληα έλα θνίιν, 
θιεηζηό γεσκεηξηθό ζρήκα. 



Κξύζηαιινη ζε ιεπηέο ηνκέο (2) 

• Ωζηόζν, ε πξνεγνύκελε πεξίπησζε είλαη ε ηδαληθή θαη νη 
θξύζηαιινη ζπάληα παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ όξηα πνπ λα 
παξνπζηάδνληαη ζηελ ιεπηή ηνκή ζαλ επζύγξακκα 
ηκήκαηα ελσκέλα ζε έλα θνίιν θιεηζηό γεσκεηξηθό 
ζρήκα. Σπλήζσο ηα όξηα θαζνξίδνληαη από ηνλ δηαζέζηκν 
ρώξν θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ θξπζηάιινπ. 

• Κξύζηαιινη πνπ θξπζηαιιώλνληαη πξώηνη, έρνπλ ηελ 
επρέξεηα λα ζρεκαηηζηνύλ 
θαιύηεξα, πιεζηάδνληαο ηα 
ηδαληθά γεσκεηξηθά ηνπο 
ζρήκαηα. 

• Κξύζηαιινη πνπ ζρεκαηίδνληαη 
ηειεπηαίνη, απιά γεκίδνπλ ηνλ 
δηαζέζηκν ρώξν. 



Σρήκα θαη κέγεζνο θξπζηάιισλ (1) 

Δπεδξηθνί θαηλνθξύζηαιινη νιηβίλε ζε κηθξνθξπζηαιιηθή κάδα θαη ύαιν. 
 
Τα όξηα ησλ θξπζηάιισλ δηαθξίλνληαη πιήξσο (επεδξηθό ζρήκα). 
 
Τν κέγεζνο ησλ θξπζηάιισλ είλαη κεγαιύηεξν (θαηλνθξύζηαιινη) από ηνπο 
γεηηνληθνύο θξπζηάιινπο πνπ απνηεινύλ ηελ ππόινηπε κάδα. 

Οιηβίλεο 
 
Σύζηεκα: νξζνξνκβηθό 
Φεκηθόο ηύπνο :  Mg2SiO4 – Fe2SiO4 



Σρήκα θαη κέγεζνο θξπζηάιισλ (2) 

Δπεδξηθνί έσο ππνεδξηθνί θαηλνθξύζηαιινη απγίηε (άζπξνη θξύζηαιινη) 
ζε κάδα άιισλ κηθξόηεξσλ θξπζηάιισλ. 
 
Οη θξύζηαιινη δελ παξνπζηάδνπλ όιεο ηνπο ηηο έδξεο 
θαιά αλεπηπγκέλεο (ππνεδξηθνί). 

Απγίηεο (ιεπθό ρξώκα) 
 
Σύζηεκα: Μνλνθιηλέο 
Φεκηθόο ηύπνο: Ca (Mg, Fe) Si2O6 



Σρήκα θαη κέγεζνο θξπζηάιισλ (3) 

Υπνεδξηθνί έσο αλεδξηθνί θξύζηαιινη ζθαπόιηζνπ (δηαθαλείο/ιεπθνί θξ.) θαη 
αλεδξηθνί θξύζηαιινη θιηλνππξόμελνπ (πξάζηλν/αρλό θαθεηί ρξώκα). 
 
Σην θέληξν κε θαθέ ρξώκα θαίλεηαη έλαο θξύζηαιινο βηνηίηε. 

Σθαπόιηζνο (ιεπθό ρξώκα) θαη 
θιηλνππξόμελνο (πξαζηλσπνί θξ.) 
 
Σύζηεκα: Τεηξαγσληθό 
Φεκηθόο ηύπνο: 
           3(NaAlSi3O8).NaCl –  
         - 3(CaAl2Si2O8).CaCO3 



Φξώκα ησλ νξπθηώλ 

• Τν ρξώκα ηνπ νξπθηνύ αληηζηνηρεί ζηηο ζπρλόηεηεο πνπ 
απνξξνθνύληαη από ην θάζκα ηνπ ιεπθνύ θσηόο όηαλ απηό δηέιζεη 
κέζα από ηνλ όγθν ηνπ νξπθηνύ. 
 

• Αλάινγα ην πάρνο ηεο ιεπηήο ηνκήο ην ρξώκα ηνπ νξπθηνύ κπνξεί 
λα ζθνηεηληάδεη (παρηά ηνκή) ή λα μεζσξηάδεη (πνιύ ιεπηέο ηνκέο) 
 

• Βιέπνπκε ην αιεζηλό ρξώκα ηνπ νξπθηνύ κόλν κε θπζηθό θσο, 
δειαδή ρσξίο πνισηή ή αλαιπηή. Πνιιά πνισηηθά κηθξνζθόπηα 
έρνπλ θαη απηή ηελ δπλαηόηεηα. 
 

• Τν ρξώκα ηνπ νξπθηνύ νθείιεηαη βαζηθά ζηελ ειεθηξνληαθή δνκή 
ησλ αηόκσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη. Φσηόληα ζπγθεθξηκέλσλ 
ζπρλνηήησλ απνξξνθνύληαη όηαλ ε ελέξγεηά ηνπο θαηαλαιώλεηαη 
πιήξσο ζηελ κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ από κηα θαηώηεξε ελεξγεηαθή 
ζηηβάδα ζε κηα αλώηεξε. 



Φξώκα νξπθηώλ 

Ο βηνηίηεο ζην κηθξνζθόπην κε ιεπθό 
θπζηθό θσο έρεη θαθεηί ρξώκα. 
K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH,F)2 
Μνλνθιηλέο 

Ο κνζρνβίηεο αληίζηνηρα δελ έρεη 
 ρξώκα, είλαη δηάθαλνο. 

KAl3Si3O10(OH,F)2 
Μνλνθιηλέο 

Τα πεξηζζόηεξα νξπθηά ζε ιεπηέο ηνκέο θαη θάησ από θπζηθό ιεπθό θσο 
είλαη δηάθαλα. Κάπνηα όκσο, παξνπζηάδνπλ θάπνην ρξώκα. 
Έηζη γηα παξάδεηγκα κπνξνύκε εύθνια λα μερσξίζνπκε ηνλ βηνηίηε 

από ηνλ κνζρνβίηε, πνπ θαηα ηα άιια παξνπζηάδνπλ όκνηα ραξαθηεξηζηηθά. 



Γηαθαλή θαη αδηαθαλή νξπθηά 

• Τα νξπθηά, θαζώο θαη όια ηα πιηθά, επηηξέπνπλ λα 
δηέιζεη ην θσο από ηελ κάδα ηνπο ή όρη. 

 

• Τα δηαθαλή νξπθηά επηηξέπνπλ ηελ δηάδνζε ηνπ θσηόο 
(ζρεδόλ πάληα κε απνξξνθήζεηο θάπνησλ ζπρλνηήησλ) 

 

• Τα αδηαθαλή νξπθηά απνξξνθνύλ πιήξσο ην θσο πνπ 
πξνζπαζεί λα δηέιζεη δηακέζνπ ηεο κάδαο ηνπο. 

 

• Υπάξρεη θαη ε πεξίπησζε πνπ αδηαθαλή νξπθηά, ζε πάξα 
πνιύ ιεπηέο ηνκέο, λα επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε ηνπ 
θσηόο. 



Γηαθαλή θαη αδηαθαλή νξπθηά 
Τα νξπθηά κπνξνύλ λα είλαη ηειείσο δηαθαλή, νπόηε ην θσο ηα δηαπεξλά 
ζε ιεπηέο ηνκέο ή θαη ζε παρύηεξα δείγκαηα, εκηδηαθαλή, νπόηε ιίγν θσο 

κπνξεί λα ηα δηαπεξάζεη, θαη ζε αδηαθαλή, όπνπ δελ πεξλά ην θσο θαη 
θαίλνληαη πάληα καύξα ζην κηθξνζθόπην. 

Τα αδηαθαλή είλαη ζπλήζσο ηα κέηαιια θαη ηα νμείδηά ηνπο. 

Αδηαθαλέο νξπθηό είλαη ν 
καγλεηίηεο (Fe+2Fe+3

2O4) πνπ 
βξίζθεηαη ζε κηα κάδα δηαθαλώλ 
θξπζηάιισλ κειίιηζνπ 
(Ca2Al2SiO7 – Ca2MgSi2O7). 



Σρηζκόο ελόο νξπθηνύ (1) 

Αληηζηνηρεί ζε θξπζηαιινγξαθηθέο 
επηθάλεηεο όπνπ νη ρεκηθνί δεζκνί είλαη 
αζζελέζηεξνη απ’ όηη ζε άιιεο θαηεπζύλζεηο. 
 
Η ζρέζε κε ηνπο θξπζηαιινγξαθηθνύο 
άμνλεο είλαη θαη ζρέζε κε ηνπο νπηηθνύο 
κε απνηέιεζκα λα δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 
πεξηπηώζεηο: 
 

• Οξζή θαηάζβεζε: ν ζρηζκόο είλαη 
   παξάιιεινο κε ηα επίπεδα θξάδαλζεο 
   ηνπ πνισηή ή ηνπ αλαιπηή 
• Πιάγηα θαηάζβεζε: ν ζρηζκόο 
   ζρεκαηίδεη γσλία κε ηα παξαπάλσ 
   επίπεδα θξάδαλζεο 

Ο ζρηζκόο είλαη ιεπηέο γξακκώζεηο πνπ θαίλνληαη θάησ από ην 
κηθξνζθόπην, ηδηαίηεξα ζε κεγάιε κεγέζπλζε. 

 

Έλα νξπθηό κπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ζρηζκνύο ή θαη θαζόινπ ζρηζκό 

Απιόο ζρηζκόο Βηνηίηε - ζε θάζεηε δηεύζπλζε 
(M2, από ηελ Σπιινγή ηνπ εξγαζηεξίνπ καο). 



Σρηζκόο ελόο νξπθηνύ (2) 
Αζβεζηίηεο Αλδαινπζίηεο (Al2SiO5) 

Σρηζκόο 90° 

Γιαπθνθαλήο 
(Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2) 
Σρηζκόο 120° 



Υθή ηνπ πεηξώκαηνο 
Σηελ ηνκή ηεο εηθόλαο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη δηαθνξεηηθά νξπθηά. 

Με βάζε ηα πξνεγνύκελα κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε θαη λα θαηαηάμνπκε 
ηα πεηξώκαηα κε βάζε ηελ πθή ηνπο. Απηό ζα ην κάζνπκε όκσο ζηελ 

πεηξνινγία. 

•Αδηαθαλή νξπθηά 
 

•Έγρξσκα  νξπθηά 
•Βηνηίηεο (πξάζηλν) 
•Κεξνζηίιβε (θαθέ) 

 
•Γηαθαλή νξπθηά 

•Φαιαδίαο 
•Καιηνύρνο άζηξηνο 

•Πιαγηόθιαζην. 



Φξήζε πνισηή (παξάιιεια Nicols) 

Πνισηήο 

Έλα εηδηθό θίιηξν, αθξηβώο κεηά 
ηελ ιάκπα ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη 
πξηλ από ηελ ιεπηή ηνκή ηνπ 
δείγκαηόο καο, κεηαηξέπεη ην 
θπζηθό θσο πνπ βγάδεη ε ιάκπα 
ππξαθηώζεσο ζε πνισκέλν. 
Τν θσο πιένλ πάιεηαη ζε έλα 
επίπεδν. 
 
Κάπνηνη από ηνπο θξπζηάιινπο 
πνπ ζα βάινπκε γηα αλαγλώξηζε 
έρνπλ ηελ ηδηόηεηα λα δηαζπνύλ ην θσο απηό ζε 
δύν ζπληζηώζεο, θάζε κία κε ην δηθό ηεο ρξώκα. 
 
Τν θάζε ρξώκα εκθαλίδεηαη δύν θνξέο θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θξπζηάιινπ θαηά 
360°. Αλ πξνζαλαηνιίζνπκε ην έλα ρξώκα, ηόηε ζα βξνύκε ην άιιν ρξώκα κεηά 
από πεξηζηξνθή θαηά 90° θαί πξνο ηηο δύν δηεπζύλζεηο. 

Τν θαηλόκελν απηό ην ιέκε πιενρξστζκό. 



Πιενρξστζκόο ηνπ Βηνηίηε 
Έηζη θαίλεηαη ν πιενρξστζκόο ζε παξάιιεια Νίθνιο θαη θαηά ηελ πεξηζηξνθή 

ηνπ θξπζηάιινπ. Τν ρξώκα ησλ πιενρξστθώλ νξπθηώλ είλαη κεηαμύ δύν 
ρξσκάησλ. Η επαλάιεςε ησλ ρξσκάησλ γίλεηαη θάζε 180°. 



Γηα λα δνύκε ηνλ πιενρξστζκό 
ινηπόλ πξέπεη ... 
• Να βιέπνπκε ηα νξπθηά κε πνισκέλν θσο 

(ν πνισηήο είλαη πάληα ελεξγόο ζηα πνισηηθά κηθξνζθόπηα –ν ρξήζηεο σζηόζν 
κπνξεί λα ηνλ αθαηξέζεη). 

• Να παξνπζηάδνπλ ηα νξπθηά πιενρξσηζκό 
(ηα νξπθηά παξνπζηάδνπλ πιενρξσηζκό όηαλ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά δεηθηώλ 
δηάζιαζεο). 

• Να πεξηζηξέθνπκε ηελ ηξάπεδα ηνπ κηθξνζθνπίνπ ώζηε 
λα δνύκε ηελ ελαιιαγή ηνπ ρξώκαηνο 
(επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο ζπκβαίλεη θάζε 180°, ελώ νη 
ελαιιαγέο από ην έλα ρξώκα ζην άιιν ζπκβαίλνπλ θάζε 90°) 

• Με πνισκέλν θσο δελ βιέπνπκε πιένλ ην πξαγκαηηθό 
ρξώκα ηνπ νξπθηνύ, εθηόο θαη εάλ απηό δελ είλαη 
πιενρξστθό. 

• Ο πιενρξστζκόο αλακηγλύεηαη κε ην θπζηθό ρξώκα ηνπ 
νξπθηνύ, νη δηαθνξέο δελ είλαη πάληα πνιύ κεγάιεο. 

• Η έληαζε ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ πιενρξστζκνύ εμαξηάηαη 
από ηελ δηαθνξά ησλ δεηθηώλ δηάζιαζεο ζηα 
δηπινζιαζηηθά νξπθηά. 



Πνισηηθό κηθξνζθόπην κε θάζεηα 
Nicols 

Καη έηζη αξρίδεη λα επηδεηθλύεη 
ε θύζε ηελ νκνξθηά ηνπ 
θόζκνπ ηνπ θσηόο θαζώο 
απηό πεξλά από ηα 
πεηξώκαηα θαη ηα νξπθηά 
απηώλ. 
 
Η κειέηε ησλ πεηξσκάησλ 
κε ην πνισηηθό κηθξνζθόπην 
είλαη κόλν επράξηζηεο 
εθπιήμεηο, όρη κόλν ζην κάηη 
αιιά θαη ζην κπαιό. 
 
Ιζηνξία εθαηνκκπξίσλ 
ρξόλσλ κπνξεί λα ηππσζεί 
ζε κηα κηθξή επηθάλεηα 
δείγκαηνο όπσο απηή ζηα 
αξηζηεξά. 



Κιίκαθα Michel-Levy 
Οη ηάμεηο ρξσκάησλ ιόγσ δηπινζιαζηηθόηεηαο 
(όπσο απηέο θαίλνληαη ζην κηθξνζθόπην) 

Γηπινζιαζηηθόηεηα (n1 - n2) 
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Πξώηε ηάμε Γεύηεξε ηάμε Τξίηε ηάμε Τέηαξηε ηάμε Πέκπηε ηάμε Έθηε ηάμε 

Καζπζηέξεζε θύκαηνο ζε λαλόκεηξα (nm) 

http://www.microscopyu.com/articles/polarized/polarizedintro.html


Φξώκαηα πόισζεο 
Παξάιιεια θαη θάζεηα Νίθνιο 

Φξώκαηα πόισζεο είλαη ηα ρξώκαηα πνπ παίξλνπλ 
ηα νξπθηά ζε θάζεηα Νίθνιο. 

Παξάιιεια Νίθνιο Κάζεηα Νίθνιο 

Μν 

Βη Βη 

Μν 

Μνζρνβίηεο (Μν) θαη Βηνηίηεο (Βη) 

Φξώκαηα πόισζεο δεύηεξεο ηάμεο, 
κπιε-ζαιαζζί γηα ηνλ Μνζρνβίηε 
θνθθηλνθάζηαλν γηα ηνλ Βηνηίηε, 

γθξί γηα ηα ππόινηπα νξπθηά (ραιαδίαο, άζηξηνη) 
Μαύξα ηα νξπθηά ζε θαηάζβεζε. 

Φαίλνληαη κόλν ηα ρξώκαηα ησλ 
νξπθηώλ (εδώ ζηελ κέγηζηε ζέζε 

ησλ πιενρξστθώλ ρξσκάησλ) 


