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• Καταστροφή προϋπαρχόντων πετρωμάτων 
(αποσάθρωση και διάβρωση) 

– Πυριγενών 

– Μεταμορφωμένων 

– Ιζηματογενών 

• Μεταφορά 

• Απόθεση  

• Συγκόλληση, 
Διαγένεση 



• Αποσάθρωση (weathering) προϋπαρχόντων πετρωμάτων 
– Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες επιδρούν στην καταστροφή 

– Διαταραχή της συνοχής και μηχανικών ιδιοτήτων  

• Μεταφορά (transportation) 
– Μετακίνηση σε άλλες περιοχές (προς λίμνες, θάλασσες, κοίτες ποταμών, 

κοιλάδες) 

– Ταυτόχρονη μηχανική ή χημική καταστροφή 

• Απόθεση (deposition) 
– Συγκέντρωση σε περιοχές μικρού ενεργειακού δυναμικού 

• Συγκόλληση ή Διαγένεση (diagenesis) 
– Συγκόλληση: όταν ορυκτό υλικό αποτίθεται στα όρια των κόκκων και 

συνδέει αυτούς 

– Διαγένεση: όταν τα ιζήματα βρεθούν σε σχετικά μεγάλα βάθη και το μεγάλο 
βάρος των υπερκείμενων ιζημάτων μαζί με την αύξηση της θερμοκρασίας 
συμβαίνει μερική ανακρυστάλλωση και δημιουργία ενός συμπαγούς 
πετρώματος. 

 



• Σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον σχηματισμού και 
στο είδος του ιζήματος 

– Παγετώδες μοντέλο (από παγετώνες) 

– Ερημικό (Αιολικό) μοντέλο: στις ερήμους και με δράση 
των ανέμων 

– Αλλουβιακό μοντέλο η ποτάμιο μοντέλο: με δράση την 
ροή των ποταμών ή την βαρύτητα 

– Λιμναίο μοντέλο: σε λίμνες 

– Δελταϊκό μοντέλο: σε δέλτα ποταμών 

– Χαμηλής ακτής και υφαλοκρηπίδας 



Ιζηματογενή 

Κλαστικά 

Κροκαλοπαγή 
(Conglomerate) 

Λατυποπαγή 
(Breccia) 

Ψαμμίτες 
(sandstone) 

Πηλόλιθος 
(Siltstone) 

Άργιλος 
(claystone) 

Χημικά 

Ανθρακικά 
Ασβεστολιθικά 
(Limestones) 

Εβαπορίτες 
(Evaporites) 

Λατερίτες 

Βιογενή 

Ορυκτοί 
άνθρακες 

Cherts 

Κλαστικά: 
μηχανική καταστροφή άλλων 
πετρωμάτων (διαφορά θερμοκρασίας, 
ενέργεια του αέρα, νερού ή πάγου, 
συγκρούσεις κομματιών πετρωμάτων, 
κτλ.) 
 

Χημικά: 
Εναπόθεση μετά από αλλαγή στην 
χημεία ή εξάτμιση διαλυμένων 
συστατικών στο νερό. Χημική 
απομάκρυνση διαλυτών συστατικών και 
εναπόθεση υπολειμματικών αδιάλυτων 
συστατικών. 
 

Βιογενή: 
Συγκέντρωση και εναπόθεση 
υπολειμμάτων οργανισμών (κελύφη, 
κόκκαλα, ξύλο, φύλλα κτλ.) 



Κύρια 
διακριτικά 

χαρακτηριστικά 
των ιζηματογενών 

πετρωμάτων 



Στρώση 



Στρώση 



Ρήγματα 



Διαβάθμιση 



















Πορώδες 
Οι μαύρες περιοχές είναι 
άδειες από ορυκτά. 
Συνήθως περιέχουν αέριες 
φάσεις ή νερό ή ακόμη και 
υδρογονάνθρακες. 
 
Σε λεπτή τομή (αριστερά) με 
πολωτή και αναλυτή το 
πορώδες φαίνεται συνεχώς 
μαύρο (συνεχή κατάσβεση) 



Μικρο-κρυσταλλική μάζα 
(matrix) 

Συγκολλητική ύλη 
(cement) 

Πόρος (pore) 

Κόκκος (grain) 



Έγχρωμες και 
άσπρες περιοχές 
 Ορυκτά 
(χαλαζίας) 
 
 
Μαύρες περιοχές 
 πορώδες (σε 
κατάσβεση) 



Ασβεστίτης  
(συνδετική ύλη) 

Κλαστικός κόκκος 
ψαμμίτη 



• Ορυκτή ύλη, χημικής προέλευσης που συνήθως 
εναποτίθεται από τα ρευστά που κυκλοφορούν 
στους πόρους 

• Σύσταση: 

– Πυριτική, δηλαδή SiO2 

– Ασβεστιτική, δηλαδή ασβεστίτης ή σπάνια αραγωνίτης 

– Σιδηριτική κόλλα, δηλαδή σιδηρίτης (εναπόθεση με 
συνύπαρξη οργανικών υλών) και σιδηροπυρίτη, 
μαρκασίτη 

– Αιματιτική κόλλα, δηλαδή μικροκρυσταλλικό αιματίτη 





Απολιθώματα 





Απολίθωμα από τον Άρη; 



• Δίνει στοιχεία παλαιοκλιματολογίας 
(θερμοκρασίας, βροχές, παγετώνες) και 
παλαιογεωγραφίας (τοπογραφία) 

• Διαπερατότητα πετρωμάτων σε νερό, ρευστές και 
αέριες ενεργειακές πρώτες ύλες  πορώδες 

• Κοκομετρία  περιβάλλον απόθεσης και 
ωριμότητα 

• Μέγεθος κόκκων  διακριτικό γνώρισμα για την 
ταξινόμηση και ονοματολογία 



Κλαστικά 
ιζήματα 



• Επικλαστικά 
φυσική καταστροφή προϋπαρχόντων πετρωμάτων (πάγος, 
διαφορές θερμοκρασίας, νερό, μηχανική επίδραση κτλ) 

• Πυροκλαστικά 
Προέλευση από την έκρηξη ηφαιστείων (ηφαιστειακό υλικό) 

• Κατακλαστικά 
Σε ρήγματα και περιοχές με μηχανική επίδραση της τεκτονικής και 
των κινήσεων 

• Μετεωρικά 
Από πρόσκρουση μετεωριτών 



• Προσδιορίζεται από: 
– την περιεκτικότητα σε χαλαζία, αστρίους και βαριά 

ορυκτά (δηλαδή σκληρά ή μαλακότερα ορυκτά που 
εξαλλιώνονται) 
περισσότερος χαλαζίας  ωριμότερο πέτρωμα γιατί η 
κατεργασία ήταν μεγάλης διάρκειας ώστε οι άστριοι 
έχουν εξαλλοιωθεί και να ελλατωθούν 

– Το βαθμό στρογγυλότητας των κόκκων 
Στρογγυλότεροι κόκκοι  μηχανική κατεργασία 
(τριβή) μεγαλύτερης διάρκειας, μετακίνηση σε 
μεγάλες αποστάσεις 
γωνιώδεις κόκκοι  μικρή μηχανική κατεργασία και 
μικρή μετατόπιση. 

 



Ογκόλιθος 

Λίθος 

Χαλίκι 

Κόκκος 

Άμμος Ψαμμίτης 

Κροκαλοπαγές 

Λατυποπαγές 

Κροκάλες 

Λατύπες 

Ιλύς 

Άργιλος 
Πηλός 

Πηλόλιθος 

Άργιλοι 

Τεμάχιο 

Ασύνδετο 

ίζημα 

Ιζηματογενές  

πέτρωμα 









Moraine 

Till 







• Οι κροκάλες ή οι λατύπες είναι από μόνες τους 
πολύ-ορυκτολογικά πετρώματα (κομμάτια των 
αρχικών πετρωμάτων) 

• Η συνδετική ύλη (συνήθως λεπτόκοκκο υλικό ή 
κρυσταλλωμένο υλικό) συνδέει τις πολύ 
διαφορετικές κροκάλες ή λατύπες σε στερεό 
πέτρωμα 

•  Ένα κροκαλοπαγές ή λατυποπαγές μπορεί να 
δώσει δείγματα των αρχικών πετρωμάτων όλης 
της γύρω περιοχής ή και μακρύτερα (περιέχουν 
πολύ πληροφορία για την εξέλιξη της περιοχής) 







• Συνήθη πετρώματα στην επιφάνεια της γης 

• Τα βρίσκουμε σε λίμνες, ποτάμια, δίνες ερήμων, 
και σαν εναποθέσεις από τον αέρα ακόμη και σε 
βαθιές θάλασσες. 

• Η υφή τους ποικίλει 
– Ώριμοι: στρογυλλεμένοι και καλά ταξινομημένοι 

κόκκοι, ή σχεδόν μονο-ορυκτολογικοί (π.χ. από σκληρό 
χαλαζία) 

– Ανώριμοι: γωνιώδεις και αταξινόμητοι κόκκοι, ή 
πολυκρυσταλλικοί (με ορυκτά διαφορετικής 
σκληρότητας) 

 











• Ορυκτολογικά και κατά την υφή 
ώριμα πετρώματα 

• Έχουν υποστεί κατεργασία 
μεγάλης χρονικής διάρκειας 

• Ορυκτολογική σύσταση: κυρίως 
χαλαζίας 

• Συγκολλητική ύλη, ελάχιστη: 
πυριτική ή ασβεστολιθική 

• Βρίσκονται σε παραλίες, 
υφαλοκρηπίδες και επιμήκεις 
κατά την ακτή νήσους (barrier 
islands), σε περιοχές με ισχυρή 
επίδραση της παλίρροιας 
 





• Ορυκτά: κυρίως χαλαζίας και άστριοι 

• Φαίνονται μακροσκοπικά λόγω του κοκκικωπού 
χρώματος 

• Δεν είναι καλά ταξινομημένοι οι κόκκοι 

• Προέρχονται κυρίως από γρανιτικά ή γνευσιακά 
πετρώματα 

• Σχηματίστηκαν γρήγορα (οπότε δεν διαλύθηκαν 
οι άστριοι) 

• Βρίσκονται σαν ποτάμιες αποθέσεις, σαν 
αλλουβιακές αποθέσεις (ασύνδετο υλικό), κοντά 
σε ηπείρους 





• Αδρόκοκκοι ψαμμίτες με >15% σε συμπαγή 
αργιλική συγκολλητική ύλη (ίσως έχει υποστεί 
διαγένεση) 

• Παλαιά ιζήματα, συνήθως σε περιοχές όπου η 
διάβρωση, μεταφορά και εναπόθεση έγιναν πολύ 
γρήγορα 

• Οι δομές εναπόθεσης δείχνουν τυρβώδη ροή 

• Μπορούν να περιέχουν και θραύσματα 
ηφαιστειακών πετρωμάτων που εξαλλοιώνονται 

• Περιέχουν και αυθιγενή ορυκτά , π.χ. ζεόλιθοι, 
σημάδι εντονότερης διαγένεσης. 


