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• Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων 

• Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι 
ενός είδους ή περισσότερων ειδών 

 

 

 

• Παρουσιάζονται σε διαφορετικά είδη, 
αποτέλεσμα των συνθηκών σχηματισμού τους 
(π.χ. Θερμοκρασία, πίεση, αρχικός χημισμός) 

Μάρμαρο 

Πολλοί κρύσταλλοι 
ασβεστίτη 

Γρανίτης 

Κρύσταλλοι 
χαλαζία, 
πλαγιοκλάστου, 
καλιούχου αστρίου, 
μοσχοβίτη, βιοτίτη, 
μαγνητίτη, τιτανίτη, 
ζιρκονίου κτλ. 



 

• Χημισμός (σύσταση) - composition 

• Ορυκτά που περιέχονται – mineralogical 
composition 

• Δομή (Fabric) –γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 
πετρώματος και των ορυκτών 

–  περιέχει στοιχεία για το ιστορικό του πετρώματος, 
όπως αρχική σύσταση και κλασμάτωση, μηχανικές 
επιδράσεις (τεκτονική) 

• Σχετική θέση των πετρωμάτων στην ύπαιθρο 



• Εκφράζεται σε περιεκτικότητα 
οξειδίων κατ’ όγκο (Wt. %) 

• Το άθροισμα είναι συνήθως 
κοντά στο 100% με ένα 
περιθώριο λάθους που 
προκύπτει από το σφάλμα της 
ανάλυσης 

• Αναλύουμε με χημικές ή 
άλλες μεθόδους σκόνη του 
πετρώματος 



• Το σύνολο των ορυκτών που 
περιέχει ένα πέτρωμα, μετά 
την αναγνώρισή τους με 
διαγνωστικές μεθόδους, π.χ. 
πετρογραφικό μικροσκόπιο 

• Η κατ’ όγκο ή κατά βάρος 
ορυκτολογική σύσταση 
(modal composition) 

• Κάθε πέτρωμα έχει σχετικά 
λίγα ορυκτά κάθε φορά, 
συνήθως όχι πάνω από επτά. 

• Εκτός από τις οπτικές 
ιδιότητες, κάθε ορυκτό έχει 
και χημική σύσταση που την 
εκφράζουμε όπως και για το 
πέτρωμα. 
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Platinum group elements: Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt (πλατινοειδή) 

Ολιβίνης 

Ορθοπυρόξενος 

Κλινοπυρόξενος 

Κεροστίλβη 

Βιοτίτης 

Μοσχοβίτης 

Πλαγιόκλαστο 

Καλιούχος Άστριος 

Μαγνητίτης 

Ιλμενίτης 

Σουλφίδια 

Ζιρκόνια 

Απατίτης 

Αλλανίτης 

Ξενότιμο 

Μοναζίτης 

Τιτανίτης (Σφήνα) 

Κύρια Ορυκτά Απλοποιημένος χημικός τύπος Συμβατά ιχνοστοιχεία 



• Ιστός των πετρωμάτων 
(structure) 

– μακροσκοπική παρατήρηση 

 

• Υφή πετρωμάτων 
(texture/microstructure) 

– γεωμετρικά χαρακτηριστικά των περιεχόμενων 
ορυκτών 

 



• Μαγματικά (Igneous) 

– π.χ. γρανίτης, γάββρος, περιδοτίτης, συηνίτης, 
γρανοδιορίτης 

 

• Ιζηματογενή (Sedimentary) 

– π.χ. ψαμμίτης, ασβεστόλιθος, λιγνίτης, άργιλος 

 

• Μεταμορφωμένα (metamorphic) 

– π.χ. γνεύσιος, μάρμαρο, εκλογίτης, αμφιβολίτης, 
πρασινοσχιστόλιθος 



• Σχηματίζονται κατά την κρυστάλλωση μαγμάτων 

 

• Θερμοκρασία σχηματισμού 700 έως 1200°C 
περίπου, ανάλογα με την σύσταση 

 

• Διακρίνονται στα: 

– Πλουτώνια πυριγενή πετρώματα (intrusive, plutonic) 

– Φλεβικά πυριγενή (dyke/dike igneous)  

– Ηφαιστειακά πυριγενή πετρώματα (volcanic) 



Ηφαίστεια 
Ηφαίστειο 

Πλουτωνίτης 
Πλούτωνας: ο 
θεός του Κάτω 
Κόσμου 





Υποθαλάσσια ηφαίστεια (π.χ. 
οι φουμαρόλες – fumaroles) 

Η ζωή κοντά στις φουμαρόλες 
είναι ιδιαίτερα πλούσια –σε 
σχέση με αυτά που πιστεύαμε 
στο παρελθόν! 









• Δευτερογενή πετρώματα που προκύπτουν από την 
καταστροφή όλων των ειδών των πετρωμάτων 

• Η δημιουργία τους περιλαμβάνει μεταφορά και 
εναπόθεση (συγκέντρωση) σε συγκεκριμένες 
περιοχές 

• Συμπαγή ιζηματογενή πετρώματα δημιουργούνται 
κατά την διαγένεση, λόγω πίεσης των υπερκείμενων 
και αύξησης της θερμοκρασίας 

• Διακρίνονται από την θέση τους: Χερσαία, Θαλάσσια, 
ποτάμια, λιμναία 

• Διακρίνονται με βάση τον τρόπο δημιουργία τους: 
μηχανικά κλαστικά, χημικά και βιογενή 



Κύριο 
ιστολογικό 

χαρακτηριστικό 
η στρώση 



• Με σημαντική αύξηση της πίεσης και της θερμοκρασίας, 
όλα τα είδη πετρωμάτων μπορούν να μεταμορφωθούν 

• Περιλαμβάνεται «ανακρυστάλλωση» και συνήθως 
μεταβολή της ορυκτολογικής σύστασης ή ακόμη και της 
χημικής σύστασης 

• Είδη μεταμόρφωσης: 
– «Περιφερειακή» μεταμόρφωση (regional – συνήθης αλλά 

λανθασμένος όρος: «καθολική» μεταμόρφωση) 

– Μεταμόρφωση επαφής: σε επαφή με πολύ ζεστά σώματα, π.χ. 
πυριγενή. 

• Μεταμορφικές φάσεις: ανάλογα την ένταση των 
επιδράσεων, από το ίδιο πέτρωμα μπορούμε να έχουμε την 
δημιουργία διαφορετικών πετρωμάτων 





Κύριο ιστολογικό χαρακτηριστικό* η σχιστότητα και η «ταινιωτή» 
συγκέντρωση λευκοκρατικών (άσπρων) και μελανοκρατικών (σκούρων) ορυκτών 

Μικροπτυχώσεις ή 
μεγαλύτερου 

μεγέθους πτυχώσεις 
είναι επίσης ένα 
χαρακτηριστικό 

* Εμφανές όταν 
   αποτελούνται από 
   περισσότερα του 
   ενός ορυκτά 



Μάγμα 

Πυριγενή 
πετρώματα 

Χαλαρά 
Ιζηματογενή 
Πετρώματα 

Μεταμορφωμένα 
Πετρώματα 

Συμπαγή 
Ιζηματογενή 
Πετρώματα 

Άνοδος 

Εξαλλοίωση 
Διάβρωση 

Απόθεση 
Ιζηματογένεση 

Ενταφιασμός, 
Λιθοποίηση 

Αύξηση Πίεσης 
και Θερμοκρασίας 

Τήξη 

Κρυστάλλωση, 
ψύξη 

Άνοδος 

Hutton, 1790 





(% κατά βάρος) 

Ηφαιστειακά:     Ρυόλιθος         Δακίτης        Ανδεσίτης    Βασάλτης     Κομματιίτης 

Πλουτώνια:         Γρανίτης    Γρανοδιορίτης   Διορίτης       Γάββρος     Περιδοτίτης 

% σε 
Ορυκτά 



Υπερβασικά 
Ultramafic 

0             10            20            30             40            50            60             70            80            90          100 

Βασικά 
Mafic 

Ενδιάμεσα 
 

Intermediate 

Όξινα-
Ενδιάμεσα 

 
Intermedia

te-Felsic 

Όξινα 
Felsic 

45                       52              63        69 

Πλουτώνια:         Περιδοτίτης                 Γάββρος         Διορίτης Γρανοδιορίτης               Γρανίτης 
 
Υπο-ηφαιστειακά: Κιμπερλίτης                Διαβάσης                                             Απλίτης-Πηγματίτης 
                               Λαμπροΐτης                      (Δολερίτης) 

 

Ηφαιστειακά:   Κοματιϊτης                    Βασάλτης      Ανδεσίτης  Δακίτης                  Ρυόλιθος 



Γρανίτης 

Συηνίτης Διορίτης Μονζονίτης 

Χαλαζιακός 
Μονζοδιορίτης 

Χαλαζιακός 
Μονζονίτης 

Q - Χαλαζίας 

A – Αλκαλικός 
Άστριος (Κ, Νa) 

Πλαγιόκλαστο – P 
(Ca, Na) 

Χαλαζίτης 

Μονζοδιορίτης 

Χαλαζιακός 
Συηνίτης 

Γρανιτοειδή 
πλούσια σε 

Χαλαζία 

Για βασικά μέχρι 
και όξινα 

πετρώματα (SiO2 > 
45%) 

 
 

ΌΧΙ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ!!! 

Πλήρες διάγραμμα 

Αλβίτης                                 Ορθόκλαστο 

Ανορθίτης 



 

• Ομοιογενές ρευστό διάλυμα, 
υψηλών θερμοκρασιών 

 

• Αποτελείται από ιόντα στοιχείων, δηλαδή 
στοιχεία ελεύθερα χημικών ενώσεων 

 

• Με πτώση της θερμοκρασίας μετατρέπεται σε 
μάγμα 

Μάγμα 



• Ρευστό, κινούμενο υλικό με διάσπαρτα στερεά 
τεμάχια και διαλυμένες αέριες φάσεις 

 

• Συνήθεις θερμοκρασίες: 1200°C (βασικής 
σύστασης) έως 700°C (όξινης σύστασης) 

 

• Πυκνότητα: 2.2 έως 3.0 g/cm3 

 



Τήγμα με διαλυμένες 
αέριες φάσεις 

Τήγμα με φυσαλίδες 
αέριων φάσεων 

Τήγμα με στερεές 
φάσεις (κρυστάλλους) 

Δύο τήγματα 
μη-αναμυγνειόμενα 

Τήγμα με φυσαλίδες 
αέριων φάσεων και 
κρυστάλλους ολιβίνη 
και πλαγιοκλάστου 



• Αύξηση θερμοκρασίας – Πίεση σταθερή 

 

• Ελάττωση Πίεσης – Θερμοκρασία σταθερή 

 

• Συνδυασμός των προηγούμενων 

 

• Είσοδος στο μάγμα νερού ή άλλων πτητικών 
συστατικών 



• Η κατανομή των ηφαιστειακών και πλουτώνιων 
πετρωμάτων στην επιφάνεια της γης δεν είναι τυχαία 

• Ρεύματα στον μανδύα μπορούν να μεταβάλλουν την 
θερμοκρασία και να δημιουργήσουν μάγμα 

• Εκεί που έχουμε αποσυμπίεση 
– Γρήγορη άνοδος μανδυακού υλικού και αδιαβατική 

αποσυμπίεση (χωρίς μεταβολή της θερμοκρασίας) 

– Μείωση λιθοστατικής πίεσης (π.χ. μετά από ρηγμάτωση 
των υπερκείμενων πετρωμάτων) 

• Όπου έχουμε μείωση της θερμοκρασίας τήξης 
– Όπου εισρέουν πτητικά συστατικά, π.χ. σε σημεία 

υποβύθισης λιθοσφαιρικών πλακών 

 



Μεσωκεάνια 
ράχη 

Άνοδος 
Μανδυακού 

υλικού 

Νήσος ή 
υψίπεδο 

Τάφρος 
Νησιωτικό τόξο 

ζώνης 
εμβύθισης 

Διάνοιξη 
οπισθο-τόξου 

Μανδυακή 
σφήνα 

Υπο-πίεση: 
Δημιουργία 
Μάγματος 

Υπο-πίεση: 
Δημιουργία 
Μάγματος 

Αφυδάτωση 
ένυδρων ορυκτών: 

Δημιουργία 
Μάγματος 

Υπο-πίεση: 
Δημιουργία 
Μάγματος 



Τάφρος 
Ηπειρωτικό τόξο 
ζώνης εμβύθισης 

Ζώνη 
σύγκρουσης 
Ηπειρωτικών 

φλοιών Διάνοιξη 

Αφυδάτωση 
ένυδρων ορυκτών: 

Δημιουργία 
Μάγματος 

Μανδυακή 
σφήνα 

Υπο-πίεση: 
Δημιουργία 
Μάγματος 



• Πυκνότητα από 2.8 έως 2.2 g/cm3 (ενώ τα 
πετρώματα από 5 έως και 2.6 g/cm3  

• Φυσαλίδες αερίων μπορούν να ρίξουν την 
πυκνότητα πολύ χαμηλότερα 

 

• Η άνωση(buoyancy) είναι η κινητήρια δύναμη 
ανόδου του μάγματος από τα βάθη προς την 
επιφάνεια 



• Έχουμε δύο βασικούς τύπους μαγμάτων: 
– Βασαλτικά 
– Γρανιτικά 

• Κατά την ψύξη τα διαφορετικά υλικά 
κρυσταλλώνονται σε διαφορετικούς χρόνους 
– ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ: Οι πρώτοι κρύσταλλοι απομακρύνονται 
– ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ: Το υπόλοιπο τήγμα έχει διαφορετική 

σύσταση, και συνεχώς διαφοροποιείται με την πτώση της 
θερμοκρασίας 

– Αντιδράσεις μεταξύ κρυστάλλων και τήγματος συμβαίνουν 
συνεχώς και η σύσταση και των δύο να αλλάζει επίσης 
συνεχώς 

• Οι τύποι των πετρωμάτων εξαρτώνται από την 
ταχύτητα ψύξης 



Καλιούχος Άστριος 
& Χαλαζίας 

Ολιγόκλαστο 

Λαβραδόριο 

Βυτοβνίτης 

Αλβίτης Βιοτίτης 

Ολιβίνης 

Πυρόξενοι 

Κεροστίλβη 

Θειούχα, οξείδια Fe & Ti, απατίτης, ζιρκόνιο 

Ορυκτά από αέρια και 
θερμά διαλύματα 

Υψηλές 
Θερμοκρασίες 

Χαμηλές 
Θερμοκρασίες 

Αρχή ψύξης 

Τέλος ψύξης & 
Σχηματισμός 
πετρώματος 

Απόλυτη εξάρτηση 
και από την 

αρχική 
σύσταση 

του 
μάγματος 

Χρόνος 



• Κρυστάλλωση σε ισορροπία (δεν συμβαίνει ποτέ 
στην φύση, ούτε και στο πείραμα!!!) 
– Το σύστημα είναι κλειστό 
– Η θερμοκρασία μειώνεται πολύ αργά 
– Διάχυση ατόμων μεταξύ τήγματος και κρυστάλλων 

αλλάζουν συνεχώς την σύσταση και των δύο 

• Κλασματική κρυστάλλωση 
– Το σύστημα δεν είναι κλειστό 
– Η θερμοκρασία μειώνεται γρηγορότερα 
– Κρύσταλλοι σχηματίζονται γρήγορα, μάλιστα αρκετά 

γρήγορα ώστε οι αντιδράσεις διάχυσης να μην 
προλαβαίνουν να αλλάξουν το σύνολο του όγκου των 
κρυστάλλων. 
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Αλβίτης                                  σχετική σύσταση %            Ανορθίτης 

Αρχική σύσταση 
τήγματος 

Στερεά φάση (κρύσταλλοι) 1100°C 

1553°C 

Τελική (Κ3) σύσταση 
κρυσταλλικής φάσης 

Πρώτοι 
κρύσταλλοι 
σύστασης Κ1 

Κ1 

Κρύσταλλοι 
σύστασης Κ2 

Κ2 

Κ3 

Μ1 

Μ2 

Μ1 

Κ3 Μ3 

Η τελική κρυσταλλική φάση έχει τη σύσταση του αρχικού μάγματος 

Μ2 Μ3 

Τήγμα 
Τήγμα + Κρύσταλλοι 



Πλαγιόκλαστα = πλάγια θραύση (plagioclase) 



Με αργή ψύξη έχουμε ανάπτυξη κρυστάλλων πλαγιοκλάστου ομοιογενούς 
σύστασης, με μόνο οπτικό χαρακτηριστικό την πολυδυμία του 

Κρύσταλλοι και τήγμα βρίσκονται σε συνεχή ισορροπία 
όσον αφορά στη χημεία του 
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Αλβίτης                                  σχετική σύσταση %            Ανορθίτης 

Αρχική σύσταση 
τήγματος 

1100°C 

1553°C 

Μ1 

Παρατηρείται ζώνωση των πλαγιοκλάστων 

Τήγμα 
Τήγμα + Κρύσταλλοι 



Κρύσταλλοι και τήγμα δεν βρίσκονται σε ισορροπία 
όσον αφορά στη χημεία τους: με το ψύξη οι κρύσταλλοι που σχηματίζονται δεν 

αντιδρούν με το τήγμα και το τήγμα μεταβάλλει συνεχώς την σύστασή του 


