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ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ 
ΡΥΟΛΙΘΟΣ 

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα 



Χαλαζίας 

Καλιούχος Άστριος 
ή Πλαγιόκλαστο 

Βιοτίτης 
ή Κεροστίλβη 

+ Μοσχοβίτης (όχι με Κεροστλίβη) 
+ Μαγνητίτης 
+ Τιτανίτης, Ζιρκόνιο, Απατίτης 



• Πλουτώνιο πέτρωμα 

• Απαντάται σε ηπειρωτικούς φλοιούς 
κοντά σε περιοχές ορογένεσης 

 

 

 

 

• Σχηματίζεται από την κρυστάλλωση 
μάγματος 

 

Μέση σύσταση 
ενός γρανιτικού 

πετρώματος 



• Υφή κοκκώδης, μερικές φορές πορφυριτική 

• Πλαγιόκλαστα = άσπροι κρύσταλλοι 
Κ-Άστριοι = άσπροι ή ροζ κρύσταλλοι 

• Χαλαζίας = γκρι υελώδεις κρύσταλλοι 









• Μερική τήξη πετρωμάτων δίνει τα αρχικά 
μάγματα 

• Η κλασματική κρυστάλλωση αφαιρεί Fe, Mg, Ti, 
Ca, Na και εμπλουτίζει το υπόλοιπο μάγμα σε Si 
και K (Χαλαζίας και Κ-Άστριος) 

• Τύποι γρανίτη: 

– Ι-Type: πυριγενή αρχικά πετρώματα 

– S-Type: Ιζηματογενή αρχικά πετρώματα 

– M-Type: προέλευση από τον μανδύα (σπάνιοι) 

– Α-type: δημιουργία πάνω από hot-spots 



• Ηφαιστειακό πέτρωμα 

• Το αντίστοιχο του γρανίτη (χημικά και 
ορυκτολογικά) 

• Υφή: υαλώδης έως αφανιτική 
(μικροκρυσταλλική), συχνά πορφυρικός ιστός. 

• Υφή: ρευστική, σφαιρολιθική ή περλιτική, 
κονδυλώδης 

• Μεγάλο ιξώδες εκρηκτικά ηφαίστεια 

• Συχνά με κλειστό πορώδες  







• Άμορφο ηφαιστειακό πέτρωμα 

• Προέρχεται από την ενυδάτωση του Οψιδιανού 

• Διαστέλλεται ισότροπα και δίνει την περλιτική 
υφή 

• Με αύξηση της θερμοκρασίας έχουμε και αύξηση 
του όγκου του, μέχρι και 16 φορές, λόγω 
διαφυγής του νερού 

• Συμπαγής περλίτης έχει πυκνότητα περίπου 
1100kg/m3 

• Διογκωμένος περλίτης έχει πυκνότητα μεταξύ 30-
150kg/m3 



Περλίτες του Αιγαίου 



• Σε κατασκευές κτιρίων 
για μόνωση και επένδυση 

• Για μόνωση από υψηλές 
θερμοκρασίες 

• Στην καλλιέργεια φυτών 
για τροποποίηση των 
εδαφών 

• Σαν φίλτρα (π.χ. στην 
παραγωγή μπύρας) 

• Σαν λειαντικό 



• Η Μήλος είναι η 
κυριότερη πηγή 
περλίτη 

• Η Ελλάδα είναι 
πρώτη στην 
παραγωγή περλίτη  



ΓΑΒΒΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 
ΒΑΣΑΛΤΗΣ 

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα 



• Πλουτώνιο μαφικό πέτρωμα του ωκεάνιου 
φλοιού 

• Κοκκώδης ιστός συνήθως με κρυστάλλους >1mm. 
Ο μικρογάββρος (διαβάσης) έχει μικρότερους 
κρυστάλλους. 

• Ορυκτά: κυρίως κλινοπυρόξενος (Αυγίτης, δίνει το 
πρασινωπό χρώμα) και Ca-πλαγιόκλαστο 

• Άλλα ορυκτά: αμφίβολος και ολιβίνης, 
μαγνητίτης, ιλμενίτης, ουλβοσπινέλιος 



• Σχηματίζεται στις μεσωκεάνιες ράχες και σαν 
στρωματοειδείς διεισδύσεις ή πλουτωνίτες στις 
ηπείρους 

• Σημαντικό πέτρωμα του βαθύτερου ωκεάνιου 
φλοιού (από επάνω είναι βασάλτης) 

• Το βρίσκουμε με οφιόλιθους (επωθημένος 
ωκεάνιος φλοιός) 



Αυγίτης 

Πλαγιόκλαστο 





• Κτιριακές κατασκευές και μνημεία (γνωστό σαν ο 
πράσινος γρανίτης) 

 

• Συχνά περιέχει μεταλλικά ορυκτά, π.χ. ιλμενίτη 
(παίρνουμε το τιτάνιο) 

 

• Επίσεις μπορούμε να πάρουμε Cr, Ni, Co, Au, Ag, 
Pt, Cu 



• Το ηφαιστειακό του γάββρου 

• Γκρι ή μαύρο χρώμα 

• Πορφυριτικός ιστός με αφανιτική κύρια μάζα 

• Τον βρίσκουμε κυρίως στον ωκεάνιο φλοιό, να 
σχηματίζεται στις μεσωκεάνιες ράχες από υλικό 
του μανδύα 

• Υπάρχει σε ποσότητες και στη Σελήνη αλλά σε 
άλλους πλανήτες, όπως Άρης και Αφροδίτη 













Στην επιφάνεια της γης 
(επωθημένα) 

Στο βάθος του ωκεανού 
(επιτόπου σχηματισμός) 



ΥΠΕΡΜΑΦΙΚΑ, ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΜΑΝΔΥΑ 

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα 



Ολιβίνης 

Ορθοπυρόξενος Κλινοπυρόξενος 

Πυροξενίτες 

Περιδοτίτες 

Ορθοπυροξενίτης 

Βεμπστερίτης 

Ολιβινικός 
Βεμπστερίτης 

Λερζόλιθος 

Δουνίτης 

Κλινοπυροξενίτης 



• Είναι μανδυακά πετρώματα που ορογενετικές 
τεκτονικές κινήσεις τα έφεραν στην επιφάνεια 

• Βρίσκονται σε οφιολιθικά συμπλέγματα 
επωθημένα πάνω στον ηπειρωτικό φλοιό 

• Στρωματοειδή υπερβασικά είναι 
διαφοροποιημένα πετρώματα, συνήθως 
cumulates (συσσωρευτικά πετρώματα) 

• Ηφαιστειακά υπερβασικά είναι πολύ σπάνια (π.χ. 
Boninites –μπονινίτες) 



Bushvelt complex 

Χρωμίτης 



• Μανδυακά πετρώματα –σχηματίστηκαν σε 
μαγαλύτερα από 30km βάθη 

• Ξενόλιθοι σε βασάλτες δίνουν στοιχεία για τον 
μανδύα της γης 

• Ορυκτά: πυρόξενοι, ολιβίνης και χρωμίτης 



• Αποτελούν πολύ παλαιό υλικό της γης, όταν αυτή 
πρωτο-σχηματίστηκε (συσσώρευση και 
διαφοροποίηση της γης –σχηματισμός του 
μανδύα) 
– Όρογενετικά συμπλέγματα οφιολίθων 

– Ξενόλιθοι σε βασάλτες ή κιμπερλίτες 

– Είναι μανδυακό υλικό ή προκύπτει από μανδυακό 
υλικό που έχει χάσει συστατικά του 

• Συσσωρετυτικά πετρώματα (cumulates) κατά την 
κρυστάλλωση και διαφοροποίηση βασαλτικών 
μαγμάτων. 



Ολιβίνης 
Πολύτιμος λίθος 



• Κοκκώδης ιστός με εμφανείς κρυστάλλους ολιβίνη 

• Είναι σταθερός μέχρι τα 400km βάθος, μετά 
μετατρέπεται σε άλλο ορυκτό υψηλών πιέσεων 

• Βρίσκεται εκτεθειμένο σε ηπειρωτικούς φλοιούς 
μετά από απώθηση οφιολιθικών συμπλεγμάτων  
κατά την ορογένεση 

• Επίσης, μπορεί να  σχηματιστεί και σε 
στρωματοειδείς εκχύσεις σαν cumulate. 





• Εξαλλοιωμένα δίνουν πλούσια κοιτάσματα 
αμιάντου (σερπεντίνη) και τάλκη 

• Οι λατερίτες προκύπτουν από αυτά, πηγή 
νικελίου 

• Πολύτιμοι λίθοι 

• Η εξαλλοίωση των ορυκτών αυτών κατακρατά 
CO2, ίσως υποβοηθώντας στην δέσμευση αυτού 
του αερίου, λύνοντας το πρόβλημα το 
θερμοκηπίου. 

• Καλλυντικά (τάλκης) 


