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“Η έγκριση της παρούσης διδακτορικής διατριβής από το Γεωλογικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Πατρών, δε σημαίνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα” (Νόμος 

5343/1932, Άρθρο 202). 



 

 

 

 

 

 

 

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η έρευνα των οφιολιθικών συμπλεγμάτων σε παγκόσμια κλίμακα, παρουσιάζει τις 

τελευταίες δεκαετίες αυξανόμενους ρυθμούς, λόγω της σπουδαιότητάς τους τόσο σε θέματα 

πετρολογίας και γεωτεκτονικής εξέλιξης, όσο και σε οικονομικά ζητήματα. Η οικονομική 

σημασία των οφιολιθικών ακολουθιών έγκειται στο ότι οι επιμέρους λιθολογικοί τύποι που 

απαντώνται σε αυτές, είναι δυνατό να αποτελέσουν εξαιρετικής ποιότητας πρώτη ύλη σε 

πολυάριθμες βιομηχανικές εφαρμογές. Η παρούσα διατριβή εστιάζεται στη συσχέτιση των 

ορυκτοπετρογραφικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των οφιολιθικών πετρωμάτων Πίνδου 

και Βούρινου και στην εκτίμηση της καταλληλότητάς τους ως αδρανών υλικών σε 

κατασκευαστικές - βιομηχανικές εφαρμογές. Εκτός των προαναφερθέντων οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων, τα οποία είναι από τα σπουδαιότερα του Ελληνικού χώρου, μελετήθηκαν 

ορισμένες εμφανίσεις από τα οφιολιθικά πετρώματα του Κόζιακα και της ανατολικής Όθρυος. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα επεκτάθηκε σε μία εμφάνιση Τριαδικών ηφαιστειακών πετρωμάτων 

από την περιοχή νοτιοανατολικά του ∆ομοκού, τα οποία θεωρείται ότι έχουν συγγενετική 

σχέση με τις οφιολιθικές εμφανίσεις. Η γνώση των ιδιαίτερων ορυκτολογικών και ιστολογικών 

παραμέτρων του εκάστοτε λιθότυπου που χρησιμοποιείται στα διάφορα τεχνικά έργα, 

αποτελεί “κλειδί” για την κατανόηση των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων του και για την εκτίμηση 

της απόδοσής του κατά τη διάρκεια “ζωής” του έργου. 

Όσον αφορά στα αδρανή υλικά, είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ελλάδας, 

αφού αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής ετήσιας παραγωγής 

βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για ανθεκτικά, 

σκληρά αδρανή υλικά, προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διερεύνηση της καταλληλότητας 

των οφιολιθικών πετρωμάτων σε διάφορους κλάδους της κατασκευαστικής βιομηχανίας, που 

πραγματοποιείται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. 

Από τη θέση αυτή, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όσους με 

βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο να περατώσω τη διδακτορική μου διατριβή. 

Καταρχάς, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Καθηγητή και Επιστημονικό Επιβλέπων της 

παρούσας διατριβής ∆ρ. Κ. Χατζηπαναγιώτου για το αδιάκοπο ενδιαφέρον του, καθώς και 

για την ηθική υποστήριξη που μου προσέφερε. Η καθοδήγησή του με την πολύπλευρη 

εμπειρία του σε όλα τα στάδια της διατριβής ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή 

έκβασή της. 

Επίσης, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στον Καθηγητή ∆ρ. Γ. Κούκη, ο οποίος 

συμμετείχε στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή της διατριβής μου, για τις πολύ χρήσιμες 

παρατηρήσεις και εύστοχες υποδείξεις του, καθώς και για την παραχώρηση του εργαστηρίου 

Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 



Ειλικρινείς ευχαριστίες αξίζουν στον Επ. Καθηγητή και μέλος της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής ∆ρ. Β. Τσικούρα, ο οποίος στάθηκε στο πλάι μου ήδη από την 

περίοδο που πραγματοποιούσα τη ∆ιπλωματική μου εργασία. Οι επιστημονικές συζητήσεις 

μαζί του, το συνεχές και πραγματικό ενδιαφέρον του και η καθοδήγησή του, ήταν 

καθοριστικοί παράγοντες για την ολοκλήρωση της διατριβής. 

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή συμμετείχαν εκτός από τα τρία συμβουλευτικά 

μέλη, ο Καθηγητής ∆ρ. Χ. Καταγάς, ο Αν. Καθηγητής ∆ρ. Ν. Σαμπατακάκης, ο Επ. 

Καθηγητής ∆ρ. ∆. Ρόζος και ο Λέκτορας ∆ρ. Π. Πομώνης, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για 

τις χρήσιμες υποδείξεις και τις ουσιαστικές παρατηρήσεις τους. Ξεχωριστά νιώθω την ανάγκη 

να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στο Λέκτορα ∆ρ. Π. Πομώνη, για τις πολύτιμες 

συμβουλές, το διαρκές ενδιαφέρον του και τη συμπαράσταση που μου προσέφερε κατά τη 

διάρκεια της πορείας αυτής. Θα ήθελα κυρίως να σταθώ στο επίπονο στάδιο της υπαίθριας 

μελέτης και δειγματοληψίας, κατά τη διάρκεια του οποίου ήταν συνεχώς στο πλευρό μου. 

Ευχαριστίες οφείλω να απευθύνω στο προσωπικό της Ε.Κ.Ε.Π.Υ. για την πολύπλευρη 

και ανεκτίμητη βοήθεια που μου παρείχε κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης των 

εργαστηριακών δοκιμών και ειδικότερα στο ∆ιευθυντή ∆ρ. Κ. Στουρνάρα, στους κκ. Α. 

Γέραλη, Ε. Μπακέα, καθώς και στον κ. Κ. Ψύρρα, η συμβολή του οποίου ήταν ιδιαίτερα 

πολύτιμη. 

Επιπλέον, ευχαριστώ τον Καθηγητή ∆ρ. Γ. Μιγκίρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, για την παραχώρηση του εργαστηρίου προσδιορισμού μηχανικής αντοχής 

πετρωμάτων. 

Επιθυμώ ακόμη να ευχαριστήσω το προσωπικό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, για 

τη βοήθεια κυρίως κατά την προετοιμασία των κλασμάτων αδρανούς υλικού των διαφόρων 

εργαστηριακών δοκιμών. 

Επιπρόσθετα, ευχαριστώ τον κ. Ν. Βούρκα και το προσωπικό της ΒΟΥΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., 

καθώς και τους κκ. ∆. Παυλίδη και ∆. Ζάρα και το προσωπικό της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., που 

βοήθησαν κατά το στάδιο της θραύσης των συλλεχθέντων δειγμάτων. 

Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω το ∆ιευθυντή του τμήματος Γεωτεχνικής Μηχανικής 

του Κεντρικού Εργαστηρίου ∆ημοσίων Έργων κ. Γ. Λιβά, για την παραχώρηση του 

εργαστηριακού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε σχετικά με την κοπή και λείανση των 

κυλινδρικών δοκιμίων των υπό μελέτη δειγμάτων. 

Ευχαριστίες απευθύνονται στον Dr. Urban Åkesson από το SP Swedish National 

Testing and Research Institute, Building Technology and Mechanics και στη Dr. Ulla Hjorth 

Jakobsen από το Danish Technological Institut, Concrete Centre, για τις σημαντικές 

πληροφορίες που μου παρείχαν σχετικά με τη μέθοδο μελέτης μικρορωγμών σε μικροσκόπιο 

φθορισμού. 



Ακόμη ευχαριστώ θερμά το ∆ρ. Γ. Μηλιαρέση για την σημαντική βοήθεια που μου 

παρείχε αναφορικά με την ψηφιοποίηση των χαρτών με χρήση των Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). 

Σημαντική ήταν η βοήθεια του υπεύθυνου του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής 

Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης κ. Β. Κωτσόπουλου, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. 

Επιθυμώ ακόμη να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στη ∆ρ. Σ. Καρίπη για τη 

βοήθεια και συμπαράσταση που μου προσέφερε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής 

μου. 

Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο Λέκτορα ∆ρ. Ι. Ηλιόπουλο, το ∆ρ. Α. 

Γραμματικόπουλο, το ∆ρ. Σ. Καλαϊτζίδη, το ∆ρ. Α. Σπυρόπουλο, τη ∆ρ. Χ. Ράθωση και στον 

Υπ. ∆ιδάκτορα κ. Σ. Κουλούρη για την καλοπροαίρετη διάθεση να με βοηθήσουν όποτε τους 

το ζήτησα. 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο ∆ρ. Α. Καψιώτη και τις Υπ. 

∆ιδάκτορες Π. Μπουρούνη, Α. Αντωνέλου και Ξ. Τσένη για την ανταλλαγή απόψεων και τη 

βοήθειά τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στην κ. Β. Μακρή, για τη συμπαράσταση και 

πολύπλευρη βοήθειά της. 

Ευχαριστώ επίσης την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη 

χρηματοδότηση της έρευνας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι» 

με τίτλο «Μελέτη αξιοποίησης βασικών και υπερβασικών οφιολιθικών πετρωμάτων του 

Ελληνικού χώρου για χρήση τους ως μαρμάρων, σκληρών αδρανών και πυρίμαχων υλικών» 

με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή ∆ρ. Κ. Χατζηπαναγιώτου. 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτερες ευχαριστίες μου στην οικογένειά μου, για 

την αμέριστη συμπαράσταση και την πολύτιμη ηθική και οικονομική υποστήριξη που μου 

προσέφεραν απλόχερα κατά την περίοδο των σπουδών και εκπόνησης της διδακτορικής μου 

διατριβής. 

 

 

 

 

Ιωάννης Ρηγόπουλος 

       Πάτρα, 2009 
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11    ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

11..11    ΓΓεεννιικκάά  
Από την αρχαιότητα, βασικό γνώρισμα ανάπτυξης ενός πολιτισμού αποτελούσαν οι 

διάφορες κατασκευές, για τη δημιουργία των οποίων απαιτούνταν μεγάλες ποσότητες 

κατάλληλων τύπων πετρωμάτων. Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η εξόρυξη βιομηχανικών 

ορυκτών και πετρωμάτων ποικίλων εφαρμογών είναι καταλυτικής σημασίας για την εξέλιξη 

της βιομηχανίας και συνεπώς για την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. 

Όσον αφορά στα αδρανή υλικά, τα οποία αποτελούν έναν από τους σπουδαιότερους 

κλάδους εξόρυξης, παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες ραγδαία αύξηση των αναγκών 

παραγωγής. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ετήσια παγκόσμια παραγωγή αδρανών υλικών 

ανέρχεται στους 16,5 δισεκατομμύρια τόνους, ακολουθώντας συνεχώς ανοδική πορεία. Ως 

εκ τούτου, είναι εμφανές ότι η αναζήτηση νέων αποθεμάτων γίνεται όλο και πιο επιτακτική, 

ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται αρκετές μελέτες που αφορούν στη χρησιμοποίηση 

ανακυκλωμένων αδρανών υλικών (π.χ. Huang et al. 2005, Viyanant 2006, Poon & Chan 

2007, Tabsh & Abdelfatah 2009). 

Η εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αυξάνεται με ιδιαίτερα 

ταχείς ρυθμούς, με τις απαιτήσεις για αδρανή υλικά να γίνονται όλο και πιο υψηλές. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κύριος όγκος παραγωγής αδρανών τοποθετείται στην ευρύτερη 

περιοχή του νομού Αττικής, όπου πραγματοποιείται επιφανειακή (open-pit) εξόρυξη. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να εντείνεται σταδιακά το πρόβλημα της αστικής ρύπανσης και 

γενικότερα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, υποδεικνύοντας την ανάγκη για τη θέσπιση 

αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου όσον αφορά στη λειτουργία των λατομικών επιχειρήσεων 

και την αναζήτηση κατάλληλων αποθεμάτων σε περιοχές μακριά από αστικά κέντρα. 

Στον Ελληνικό χώρο τα ασβεστολιθικά πετρώματα αποτελούν την κύρια πρώτη ύλη 

στην κατασκευαστική βιομηχανία, λόγω των άφθονων εμφανίσεών τους και των 

πολυάριθμων εφαρμογών που παρουσιάζουν. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η 

χρήση μηχανικά ανθεκτικότερων λιθότυπων, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των 

σκύρων σιδηροδρομικής γραμμής που προορίζονται για τραίνα υψηλών ταχυτήτων και στις 

αντιολισθηρές στρώσεις των οδοστρωμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι βασικοί και 

υπερβασικοί λιθότυποι (δολερίτες, γάββροι, δουνίτες κλπ.), εμφανίσεις των οποίων 

αφθονούν κατά κύριο λόγο στα οφιολιθικά συμπλέγματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, 

θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι. 
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11..22    ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  δδιιααττρριιββήήςς  
Η παρούσα διατριβή εστιάζεται στη συσχέτιση των ορυκτοπετρογραφικών και 

φυσικομηχανικών ιδιοτήτων οφιολιθικών πετρωμάτων του Ελληνικού χώρου και στην 

εκτίμηση της καταλληλότητάς τους ως αδρανών υλικών σε κατασκευαστικές - βιομηχανικές 

εφαρμογές. Η έρευνα επικεντρώνεται στα οφιολιθικά συμπλέγματα της Πίνδου και του 

Βούρινου (Εικ. 1), τα οποία είναι από τα μεγαλύτερα και πιο πλήρη στην Ελλάδα. Από τις 

οφιολιθικές αυτές ακολουθίες συλλέχθηκε και ο μεγαλύτερος αριθμός δειγμάτων, ωστόσο η 

έρευνα επεκτάθηκε και σε ορισμένες εμφανίσεις από τα οφιολιθικά πετρώματα του Κόζιακα 

και της ανατολικής Όθρυος. Επιπρόσθετα, μελετήθηκαν δύο δείγματα ηφαιστειακών 

πετρωμάτων Τριαδικής ηλικίας (NA του ∆ομοκού), τα οποία θεωρείται ότι έχουν άμεση 

συγγενετική σχέση με τις οφιολιθικές εμφανίσεις. 

Η αξιολόγηση των υπό μελέτη λιθότυπων αφορά κατά κύριο λόγο στη χρήση τους ως 

αδρανών υλικών διαφόρων εφαρμογών, ενώ διερευνάται επίσης η καταλληλότητα 

επιλεγμένων λιθότυπων στη βιομηχανία πυρίμαχων υλικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον 

τρόπο  με  τον  οποίο  μεταβάλλονται   οι  προσδιορισθείσες  φυσικομηχανικές  ιδιότητες  των  

 

 
Εικ. 1. Χάρτης του Ελληνικού χώρου, όπου σημειώνονται οι περιοχές μελέτης (μορφολογικό 

ανάγλυφο από MGDS). 



_                                                                                                                                               Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή                             
_                                                                                            
                                                                                   

 3

συλλεχθέντων δειγμάτων συναρτήσει των ορυκτολογικών και ιστολογικών τους 

χαρακτηριστικών. Με χρήση σύγχρονων μεθόδων ποσοτικοποίησης, επιτυγχάνεται η 

λεπτομερής απεικόνιση των ιδιαίτερων μικροσκοπικών χαρακτηριστικών του κάθε λιθότυπου. 

Επιπλέον, με στατιστική επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων γίνεται προσπάθεια να 

οριστούν εξισώσεις που περιγράφουν συγκεκριμένες τάσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

διαφόρων παραμέτρων, οι οποίες είναι δυνατό να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την 

εκτίμηση μιας παραμέτρου από κάποια άλλη σε πετρώματα αντίστοιχης σύστασης. 

Η μελέτη των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Ελληνικού χώρου, από τη σκοπιά των 

βιομηχανικών εφαρμογών των πετρολογικών τύπων που περιλαμβάνουν είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, αφού οι εμφανίσεις τους καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις της ηπειρωτικής 

κυρίως Ελλάδας. Όσον αφορά στην εκμετάλλευση των πετρωμάτων αυτών, τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα προκύπτουν κυρίως από μελέτες των τελευταίων χρόνων (π.χ. 

Νταμπίτζιας κ.ά. 2003, Τσικούρας κ.ά 2005, Ρηγόπουλος κ.ά. 2006, Pomonis et al. 2007a, 

Ρηγόπουλος κ.ά. 2008). Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών θέσεων λατόμευσης 

πετρωμάτων από τα σπουδαιότερα οφιολιθικά συμπλέγματα της Ελλάδας, που 

πραγματοποιείται στα πλαίσια της διατριβής αυτής, θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την 

περαιτέρω αξιοποίηση και διερεύνηση των ιδιοτήτων των πετρωμάτων αυτών. 

 

11..33    ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα  
Στο πρώτο στάδιο της διατριβής πραγματοποιήθηκε η υπαίθρια έρευνα των υπό μελέτη 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων, η οποία περιελάμβανε την επιλογή και ιεράρχηση των πλέον 

κατάλληλων εμφανίσεων, τη γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:5.000 έως 1:15.000 των 

επιλεγμένων περιοχών, τη συλλογή υπαίθριων παρατηρήσεων σχετικά με την κατάσταση 

των πετρωμάτων (τεκτονική καταπόνηση, εξαλλοίωση και δυνατότητες εξόρυξης της 

εκάστοτε εμφάνισης κλπ.) και τη δειγματοληψία συμπαγών όγκων για την πραγματοποίηση 

των εργαστηριακών δοκιμών. Για την καλύτερη και ακριβέστερη απεικόνιση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής έγινε χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (Geographical Information System - GIS). Οι γεωλογικοί-δειγματοληπτικοί 

χάρτες ψηφιοποιήθηκαν με το λογισμικό ArcGIS 9.1. 

Το δεύτερο στάδιο περιελάμβανε την εργαστηριακή έρευνα, κατά την οποία 

πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των δειγμάτων και η παρασκευή λεπτών και λεπτών-

στιλπνών τομών στο Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων του Τμήματος 

Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο ίδιο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε η 

μικροσκοπική μελέτη των δειγμάτων σε πολωτικό μικροσκόπιο με διερχόμενο φως, 

προκειμένου να προσδιοριστεί η ορυκτολογική τους σύσταση, οι δομικές σχέσεις των 

συμμετεχόντων ορυκτών και η μικροτεκτονική επίδραση που έχουν υποστεί. Επιπλέον, 

επιλεγμένα δείγματα εμποτίστηκαν με φθορίζουσα εποξική ρητίνη και εξετάστηκαν σε 
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μικροσκόπιο φθορισμού LEICA DMRX, προκειμένου να μελετηθεί ο τρόπος δημιουργίας και 

διάδοσης των μικρορωγμών κατά τη μηχανική καταπόνηση. Με χρήση σημειακού καταμετρητή 

(point-counter) της SWIFT PRIOR, προσδιορίστηκε επιπλέον η εκατοστιαία κατ’ όγκο συμμετοχή 

των διαφόρων ορυκτών φάσεων, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσης επεξεργασία εικόνων (image 

analysis), προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων 

λιθότυπων. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόστηκαν σύγχρονες μεθοδολογίες και χρησιμοποιήθηκαν 

τα λογισμικά πακέτα επεξεργασίας εικόνας Leica Q-Win και Sigma Scan Pro 4.0. 

Με βάση τη μικροσκοπική μελέτη, επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά δείγματα πετρωμάτων, 

προκειμένου να αναλυθούν ορυκτοχημικά και γεωχημικά. Οι ορυκτοχημικές αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν στον ηλεκτρονικό μικροαναλυτή, εφοδιασμένο με φασματόμετρα 

διασκεδασμού ενέργειας (EDS) και διασκεδασμού μήκους κύματος (WDS), του Εργαστηρίου 

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης,  της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ οι γεωχημικές αναλύσεις έγιναν στα εργαστήρια Activation 

Laboratories του Καναδά. Οι περιεκτικότητες σε κύρια στοιχεία προσδιορίστηκαν με 

Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής σε Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-AES), ενώ 

σε ιχνοστοιχεία και σπάνιες γαίες με Φασματομετρία Μάζας σε Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-

MS). Η επεξεργασία των ορυκτοχημικών και γεωχημικών δεδομένων, καθώς επίσης και η 

κατασκευή διαγραμμάτων έγινε με τη χρήση των λογισμικών MINPET 2.0 και MS EXCEL 2003. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πιθανή παρουσία αμιαντούχων ορυκτών στα υπό μελέτη 

δείγματα. Στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν ινώδεις κρύσταλλοι, πραγματοποιήθηκαν 

στατιστικές μετρήσεις αυτών σε εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI) και 

δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI), με τη χρήση του λογισμικού Leica QWin. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων 

Χ για την ταυτοποίηση ορυκτών φάσεων που ανήκουν στην ομάδα του αμιάντου. Το 

περιθλασίμετρο κόνεως που χρησιμοποιήθηκε είναι τύπου Bruker D8 Advance. Η ποιοτική 

ανάλυση των περιθλασιογραμμάτων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πακέτο Eva. 

Όσον αφορά στις εργαστηριακές δοκιμές, προσδιορίστηκαν οι γεωμετρικές, φυσικές, 

μηχανικές, φυσικοχημικές και χημικές ιδιότητες των συλλεχθέντων δειγμάτων. Επιπρόσθετα, 

προσδιορίστηκαν σε επιλεγμένα δείγματα ορισμένες φυσικές-μηχανικές-θερμομηχανικές 

ιδιότητες, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στις εφαρμογές των πετρωμάτων στη βιομηχανία 

πυρίμαχων υλικών. Οι προαναφερθείσες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στα Εργαστήρια 

Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων και Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, στα Εργαστήρια της Ανώνυμης Εταιρείας Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Κεραμικών και Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ), καθώς και στα Εργαστήρια του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η στατιστική επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση των λογισμικών πακέτων MS EXCEL 2003 και SPSS 16. 
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11..44    ΑΑδδρρααννήή  υυλλιικκάά  --  οορριισσμμόόςς  κκααιι  κκααττηηγγοορρίίεεςς  
Ο όρος αδρανή υλικά (aggregates) αναφέρεται σε τεμάχια πετρώματος, τα οποία 

χρησιμοποιούνται είτε αυτούσια είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο. Ετυμολογικά ο όρος 

προκύπτει από την κλασσική αντίληψη ότι τα υλικά αυτά δεν αντιδρούν χημικά με το 

συγκολλητικό μέσο παρά μόνο συγκρατούνται από αυτό. Αποτελούν βασικό συστατικό σε 

κάθε είδους τεχνικό έργο και αναλόγως της συγκεκριμένης κάθε φορά χρήσης τους, θα 

πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται από τα αντίστοιχα 

κάθε φορά πρότυπα. 

Η περιγραφή και ταξινόμηση των αδρανών υλικών με έναν τρόπο που να εξυπηρετεί 

την κατασκευαστική βιομηχανία, έχει παρουσιάσει κατά καιρούς διαφόρων ειδών 

προβλήματα επιστημονικής, πρακτικής και βιομηχανικής φύσεως. Η ταξινόμησή τους μπορεί 

να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα με βάση τον τρόπο σχηματισμού τους, 

την ορυκτολογική τους σύσταση, τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά, την περιεκτικότητά τους 

σε απολιθώματα, το χρώμα τους, τις φυσικομηχανικές τους ιδιότητες, τη χρήση τους κ.ά. Σε 

γενικές γραμμές, τα σχήματα ταξινόμησης των αδρανών υλικών περιλαμβάνουν ταξινομήσεις 

ανάλογα με: (α) γεωλογικά – πετρολογικά στοιχεία, (β) την πηγή προέλευσής τους, (γ) 

μηχανικούς σκοπούς, (δ) το βαθμό αποσάθρωσής τους, (ε) συγκεκριμένες ιδιότητές τους 

(π.χ. αντοχή σε μοναξονική θλίψη), (στ) τη χρήση τους και (ζ) τοπικούς όρους (π.χ. ο όρος 

«μάρμαρο» σε ορισμένες περιοχές αναφέρεται σε ένα ευρύτερο φάσμα λιθότυπων, όπως σε 

συμπαγείς ασβεστόλιθους και άλλα πετρώματα, τα οποία δεν έχουν υποστεί μεταμορφικές 

επιδράσεις). Παρακάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα σχήματα ταξινόμησης των αδρανών 

υλικών. 

 

11..44..11    ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  ααδδρρααννώώνν  υυλλιικκώώνν  μμεε  ββάάσσηη  ττοονν  ττρρόόπποο  σσχχηημμααττιισσμμοούύ  ττοουυ  μμηηττρριικκοούύ  

ππεεττρρώώμμααττοοςς  
- Αδρανή υλικά μαγματικών πετρωμάτων. Η καταλληλότητα για χρήση τους ως αδρανή 

εξαρτάται από την υφή, τον ιστό, την ορυκτολογική τους σύσταση, καθώς επίσης από το 

βαθμό εξαλλοίωσης και αποσάθρωσής τους. Τα πλουτώνια πετρώματα, τα οποία έχουν 

σχηματιστεί σε σημαντικό βάθος (γρανίτες, διορίτες κλπ.) είναι συνήθως 

αδροκρυσταλλικά έως μεσοκρυσταλλικά, ενώ μικρότερα πετρολογικά σώματα που έχουν 

διεισδύσει ως φλέβες και κοίτες σε περιβάλλοντα πετρώματα, είναι μεσοκρυσταλλικά έως 

λεπτοκρυσταλλικά (π.χ. δολερίτες) και συχνά περιέχουν πορφυροκρυστάλλους διαφόρων 

ορυκτών. Τα ηφαιστειακά πετρώματα χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή άμορφης 

υαλώδους μάζας και μπορούν να αποτελέσουν υψηλής ποιότητας αδρανή υλικά. 

Ωστόσο, στην περίπτωση που παρουσιάζουν φολίωση ροής, πομφολυγώδη ή 

λατυποπαγοειδή υφή, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο ως μέσης έως χαμηλής 

ποιότητας αδρανή υλικά. Όσον αφορά στα πυροκλαστικά πετρώματα, θεωρούνται 
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ιδιαίτερα χαμηλής αντοχής. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στη 

Νότιο Αφρική, μπορούν να παραχθούν υψηλής ποιότητας αδρανή υλικά από παλαιά 

ηφαιστειοκλαστικά πετρώματα (Αnon 1991). 

- Αδρανή υλικά ιζηματογενών πετρωμάτων. Προέρχονται από την αποσάθρωση και 

διάβρωση προϋπαρχόντων πετρωμάτων και ανάλογα με τις διαδικασίες σχηματισμού 

τους, υποδιαιρούνται σε κλαστικά ή μηχανικά, χημικά και βιοχημικά ιζηματογενή 

πετρώματα. Οι ασβεστόλιθοι και οι ψαμμίτες αποτελούν τους κύριους εκπροσώπους της 

κατηγορίας αυτής. Τα ιζηματογενή πετρώματα, αν και μικρότερης μηχανικής αντοχής σε 

σχέση με τα μαγματικά, χρησιμοποιούνται ευρέως λόγω της ευκολίας εξόρυξής τους. Ο 

ψαμμίτης (συμπεριλαμβανομένων της αρκόζης και του γραουβάκη) θα πρέπει να πληροί 

ορισμένες προδιαγραφές προκειμένου να θεωρηθεί κατάλληλος για χρήση του ως 

αδρανές υλικό (χαμηλό πορώδες, υψηλή αντοχή σε μοναξονική θλίψη κλπ.), ενώ στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται ως υλικό οδοποιίας, θα πρέπει επιπρόσθετα να 

χαρακτηρίζεται από υψηλή αντίσταση στη στίλβωση (Harris 1977). 

- Αδρανή υλικά μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Τα πετρώματα αυτά προέρχονται από 

προϋπάρχοντα μαγματικά, ιζηματογενή ή ακόμη και μεταμορφωμένα πετρώματα, ύστερα 

από την επίδραση πιέσεων και θερμοκρασιών διαφορετικών από εκείνες που 

επικρατούσαν όταν αρχικά σχηματίστηκαν, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνουν έναν 

ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό λιθότυπων (McLean & Gribble 1979, Blyth & de Freitas 1996). 

Τα ορυκτολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την ποιότητά τους ως αδρανή υλικά, ρυθμίζονται από τις συνθήκες P-T κάτω από 

τις οποίες έλαβε χώρα η μεταμόρφωση. Οι ανισότροπες δομές, οι οποίες είναι πολύ 

συχνές στα μεταμορφωμένα πετρώματα, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπέδων 

αδυναμίας, την άνιση κατανομή των τάσεων στους κόκκους των αδρανών υλικών και 

κατά συνέπεια τη μειωμένη μηχανική τους αντοχή. Οι δομές αυτές παρατηρούνται κυρίως 

σε λιθότυπους όπου κυριαρχούν φυλλόμορφα ορυκτά. Τα ορυκτά αυτά μειώνουν την 

αντίσταση των αδρανών υλικών σε απότριψη, καθιστώντας τα ακατάλληλα για χρήση 

τους ως αδρανή οδοποιίας. Οι χαλαζίτες και οι γνεύσιοι (κυρίως οι εμφανίσεις τους με το 

μικρότερο βαθμό ανισοτροπίας) αποτελούν τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 

κατηγορίας αυτής. Άλλα μεταμορφωμένα πετρώματα που χρησιμοποιούνται ως αδρανή 

υλικά είναι οι μιγματίτες, οι αμφιβολίτες και οι κερατίτες.     

 

11..44..22    ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  ααδδρρααννώώνν  υυλλιικκώώνν  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ππηηγγήή  ππρροοέέλλεευυσσήήςς  ττοουυςς  
Τα αδρανή υλικά ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες με βάση την πηγή 

προέλευσής τους (Τσιάβου κ.ά. 2003): 

- Αδρανή υλικά φυσικής προέλευσης. Έχουν ληφθεί από το φυσικό περιβάλλον και δεν έχουν 

υποστεί τίποτα περισσότερο από μηχανική επεξεργασία θραύσης, πλυσίματος και διαλογής. 
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Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τόσο τα αδρανή που προέρχονται από τη θραύση 

πετρωμάτων  που αποσπώνται από τη βραχομάζα (π.χ. ασβεστόλιθων, βασαλτών, 

δολεριτών), όσο και εκείνα που προέρχονται από φυσικές αποθέσεις (π.χ. ποτάμιες, 

λιμναίες, θαλάσσιες, πλευρικά κορήματα, κώνοι κορημάτων, ποτάμιες αναβαθμίδες). 

- Τεχνητά ή βιομηχανικά αδρανή υλικά. Έχουν προκύψει ως προϊόντα ή παραπροϊόντα 

βιομηχανικής δραστηριότητας από χημική ή θερμική επεξεργασία πρώτων υλών ορυκτής 

ή άλλης προέλευσης (π.χ. σκωρίες υψικαμίνων, περλίτης, βερμικουλίτης).  

- Ανακυκλωμένα αδρανή υλικά. Έχουν προκύψει από την επεξεργασία και 

επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών από υφιστάμενες κατασκευές (π.χ. υλικά παλαιών 

οδοστρωμάτων, κατεδαφίσεως κατασκευών σκυροδέματος, τοιχοποιίας). 

Χρησιμοποιούνται ευρέως σε χώρες με αυξημένη κατανάλωση αδρανών υλικών (π.χ. 

Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο), όπου η δημιουργία νέων λατομείων κοντά στις 

μεγαλουπόλεις είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

 
11..44..33    ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  ααδδρρααννώώνν  υυλλιικκώώνν  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  εειιδδιικκόό  ββάάρροοςς  ττοουυςς  

Τα αδρανή υλικά ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το ειδικό βάρος τους 

(Τσιάβου κ.ά. 2003): 

- Ελαφροβαρή, με ειδικό βάρος < 2 Mg/m3. 

- Κανονικού ειδικού βάρους, των οποίων το ειδικό βάρος κυμαίνεται από ≥ 2 έως 3 Mg/m3. 

- Βαρέα, με ειδικό βάρος ≥ 3 Mg/m3. 

Στον Πίνακα 1.1 αναφέρονται διάφορες ενδεικτικές χρήσεις για καθεμία από τις τρεις 

παραπάνω κατηγορίες αδρανών υλικών.  

 
Πίνακας 1.1. Ενδεικτικές χρήσεις αδρανών υλικών ανάλογα με το ειδικό βάρος τους. 

Κατηγορία Χρήσεις 
Ελαφροβαρή Κυρίως για ελαφροβαρή θερμομονωτικά σκυροδέματα ή κονιάματα 

Κανονικού ειδικού βάρους Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αδρανή για τεχνικά έργα (οδοποιία, 
σκυροδέματα, σκύρα σιδηροτροχιών κλπ.) 

Βαρέα Έχουν ειδικές χρήσεις (π.χ. κατασκευές από σκυρόδεμα για προστασία 
από την ακτινοβολία) 

  

11..44..44    ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  ααδδρρααννώώνν  υυλλιικκώώνν  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς  ττωωνν  κκόόκκκκωωνν  ττοουυςς  
Τα αδρανή υλικά ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων 

τους (σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς αδρανών υλικών – EN 12620): 

- Αδρόκοκκα, με μέγιστο μέγεθος κόκκου > 4 mm και ελάχιστο > 2 mm (ογκόλιθοι, κροκάλες, 

έρμα, χαλίκι, γαρμπίλι, ρυζάκι). 

- Λεπτόκοκκα, με μέγιστο μέγεθος κόκκου ≤ 4 mm (διάφορα είδη άμμων). 

- Παιπάλη (filler), είναι το διαβαθμισμένο υλικό με μέγιστο μέγεθος κόκκων 2 mm, το οποίο 

διέρχεται σε  ποσοστό  70-100% από κόσκινο οπής 0,063 mm. Προστιθέμενο σε δομικά 

υλικά προσδίδει συγκεκριμένες ιδιότητες. 
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11..44..55    ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  ααδδρρααννώώνν  υυλλιικκώώνν  μμεε  ββάάσσηη  ττηη  χχρρήήσσηη  ττοουυςς  
Τα αδρανή υλικά μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής βασικές κατηγορίες ανάλογα με 

τη χρήση τους: 

- Αδρανή σκυροδεμάτων (aggregates for concrete). 

- Αδρανή κονιαμάτων (aggregates for mortar). 

- Αδρανή ασφαλτομιγμάτων (aggregates for bituminous mixtures). 

- Αδρανή σκύρων σιδηροτροχιών (aggregates for railway track ballast). 

- Αδρανή που χρησιμοποιούνται ως ογκόλιθοι για υδραυλικά και λιμενικά έργα 

(armourstones). 

- Αδρανή σταθεροποιημένων και μη βάσεων και υποβάσεων οδοστρωμάτων και έργων 

πολιτικού μηχανικού (aggregates for hydraulically bound and unbound materials). 

- Αδρανή που χρησιμοποιούνται ως μέσα φιλτραρίσματος (aggregates for filters). 

 

11..55    ΤΤαα  ααδδρρααννήή  υυλλιικκάά  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  
Στην Ελλάδα τα αδρανή υλικά είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία, αφού 

αντιπροσωπεύουν το 45% περίπου της συνολικής παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών και 

πετρωμάτων. Την περασμένη δεκαετία η ετήσια παραγωγή ανερχόταν περίπου στους 58 

εκατομμύρια τόνους σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας 

(ΕΣΥΕ 1998), παρουσιάζοντας τα τελευταία χρόνια συνεχή άνοδο. Η άνοδος αυτή 

αποδίδεται τόσο στην αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, όσο και στα μεγάλα τεχνικά έργα 

που πραγματοποιούνται σήμερα στον Ελληνικό χώρο από μεγάλους κατασκευαστικούς 

οργανισμούς (ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ, ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ, ΕΡΓΟΣΕ, ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κυρίαρχο πέτρωμα που χρησιμοποιείται στον Ελληνικό 

χώρο ως αδρανές υλικό είναι ο ασβεστόλιθος, δεδομένου ότι καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις 

σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε σκυροδέματα, 

βάσεις και υποβάσεις οδοστρωμάτων και ως σκύρο σιδηροτροχιών, ενώ συχνά τοποθετείται 

και στο επιφανειακό στρώμα του ασφαλτοτάπητα, παρόλο που παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή 

αντίσταση σε στίλβωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε πολλές περιπτώσεις στον Ελληνικό χώρο 

χρησιμοποιούνται χαμηλής ποιότητας αδρανή υλικά, με αποτέλεσμα την αστοχία πολλών 

τεχνικών έργων. Αρκεί να αναφερθεί ότι για την κατασκευή του μεγαλύτερου τμήματος του 

οδικού δικτύου της Αθήνας έχουν χρησιμοποιηθεί ασβεστολιθικά πετρώματα, τα οποία 

θεωρούνται ακατάλληλα λόγω της αυξημένης επιδεκτικότητάς τους στη λείανση. Στην 

περίπτωση αυτή, η τριβή μεταξύ των ελαστικών των οχημάτων και της επιφάνειας του 

οδοστρώματος είναι ιδιαίτερα μειωμένη, με αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας των 

τροχαίων ατυχημάτων. Η μικρή αντίσταση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων σε απότριψη 

και σε λείανση, τα καθιστά επίσης ακατάλληλα για χρήση τους ως σκύρα βάσης 
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σιδηροτροχιών, αφού οι λείες επιφάνειες που προκύπτουν κατά τη φθορά των μεμονωμένων 

τεμαχίων τους διαταράσσουν τη σταθερότητα του στρώματος των σκύρων. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η αντικατάσταση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων 

που χρησιμοποιούνταν έως σήμερα στους αυτοκινητόδρομους και στις σιδηροτροχιές, από 

υψηλής αντοχής βασικά και υπερβασικά πετρώματα. Ωστόσο, η χρήση υψηλής ποιότητας 

σκληρών αδρανών υλικών εμποδίζεται συχνά από το μεγαλύτερο σε σχέση με τον 

ασβεστόλιθο κόστος εξόρυξής τους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί ότι οι μελέτες που 

αφορούν στην αναζήτηση των πετρωμάτων αυτών είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Στο σημείο 

αυτό, σημειώνεται επίσης ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι τα αδρανή υλικά αποτελούν ένα 

φθηνό προϊόν, καθοριστική σημασία για την εκμετάλλευσή τους αποτελεί η απόσταση που 

βρίσκονται τα λατομεία παραγωγής από την περιοχή κατανάλωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι στα 30 km, το κόστος μεταφοράς είναι περίπου ίσο με το 50% της τελικής τιμής. 

Στην Ελλάδα, η λατόμευση οφιολιθικών πετρωμάτων έχει αρχίσει μετά τη θέσπιση των 

νέων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τα αδρανή υλικά. Οι νέες προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ) τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1/06/2004 και βασίζονται στις 

Βρετανικές προδιαγραφές (ΒS), οι οποίες είτε τροποποιήθηκαν, είτε προστέθηκαν νέα 

στοιχεία σε αυτές, είτε άλλαξαν ριζικά. Επιπλέον, με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 386/20-3-2007) τα 

αδρανή υλικά που διατίθενται και χρησιμοποιούνται στις κατασκευές μετά την 1/04/2008 στη 

χώρα μας, θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE. 

 

11..66    ΑΑνναασσκκόόππηησσηη  ττωωνν  εερρεευυννώώνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  εεππίίδδρραασσηη  ττωωνν  μμιικκρροοσσκκοοππιικκώώνν  ππααρρααμμέέττρρωωνν  

σσττιιςς  φφυυσσιικκοομμηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  ππεεττρρωωμμάάττωωνν  
Οι απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως αλλά και 

ειδικότερα στην Ελλάδα για χρήση υψηλής ποιότητας υλικών στους διάφορους κλάδους της 

κατασκευαστικής βιομηχανίας, καθιστούν απαραίτητη τη διεξοδική μελέτη των πετρωμάτων 

που εξορύσσονται. Η μελέτη των ιδιαίτερων μικροσκοπικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε 

λιθότυπου αποτελεί “κλειδί” για την κατανόηση ή ακόμη και την πρόβλεψη της μηχανικής 

συμπεριφοράς του. 

Τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στις εφαρμογές της πετρογραφίας για τη μελέτη 

αδρανών υλικών οδοποιίας και σκυροδεμάτων, προέκυψαν από τους Knight & Knight (1935). 

Οι παραπάνω ερευνητές μελέτησαν τις διαδικασίες εξαλλοίωσης των πετρωμάτων και 

τόνισαν ότι όταν η εξαλλοίωση λαμβάνει χώρα στην περιφέρεια των κρυστάλλων, είναι 

δυνατό να επέλθει χαλάρωση των δεσμών μεταξύ των μεμονωμένων ορυκτών κόκκων, 

χαρακτηριστικό που επηρεάζει σημαντικά τη μηχανική συμπεριφορά του πετρώματος. 

Παρόμοιες μελέτες πραγματοποιήθηκαν τα επόμενα χρόνια από τους Rhoades & Mielenz 

(1946) και Mather & Mather (1950). 
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Οι Kiersch & Treasher (1955), Mielenz (1961), De Puy (1965), D’Andrea et al. (1965) 

και Weinert (1964, 1968) ήταν από τους πρώτους ερευνητές που επιχείρησαν την εκτίμηση 

της μηχανικής αντοχής πετρωμάτων, μέσω ημιποσοτικών μικροσκοπικών τεχνικών. 

Οι Gray & Goldbeck (1959) και Gray & Renninger (1963) και Gray (1965), οι οποίοι 

μελέτησαν ασβεστολιθικά πετρώματα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αντίσταση σε 

λείανση αυξάνεται όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό σε αδιάλυτο υπόλειμμα. Ομοίως, οι 

Williams & Lees (1970) παρατήρησαν ότι τα απολιθώματα είναι δυνατό να αυξήσουν την 

αντίσταση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων στη λείανση, σε περίπτωση που η σκληρότητά 

τους διαφέρει από εκείνη της υπόλοιπης μάζας του πετρώματος. 

Ο Knill (1960) και αργότερα ο Hartley (1968) σημείωσαν ότι η εξαλλοίωση είναι δυνατό 

να βελτιώσει την αντίσταση των πετρωμάτων σε στίλβωση, αφού μία παραγένεση 

αποτελούμενη από ορυκτά υψηλής και χαμηλής σκληρότητας καθιστά δυνατή τη διατήρηση 

της μικροτραχύτητας των μεμονωμένων κόκκων τους. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι 

Smith & Collis (2001) για δολεριτικά πετρώματα της Κεντρικής Σκωτίας, στην παραγένεση 

των οποίων συμμετέχουν μαλακά ορυκτά σε μικρό ποσοστό. 

Αρκετοί ερευνητές, προσπαθώντας να ποσοτικοποιήσουν τα διάφορα ορυκτολογικά και 

ιστολογικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων, επινόησαν διάφορους μικροπετρογραφικούς 

δείκτες (π.χ. Lumb 1962, Mendes et al. 1966, Irfan & Dearman 1978, Cole & Sandy 1980, 

Tuğrul & Gürpinar 1997). Σε αρκετές περιπτώσεις, η χρήση των δεικτών αυτών καθιστά 

δυνατή την εκτίμηση ή ακόμη και πρόβλεψη της μηχανικής συμπεριφοράς των διαφόρων 

λιθότυπων. 

Σύμφωνα με τους Sabey (1966), Lupton (1968) και Lees & Sharif (1973), η 

μικροτραχύτητα και η μακροτραχύτητα των πετρωμάτων, που εξαρτώνται κατά κύριο λόγο 

από τα ορυκτολογικά και ιστολογικά τους χαρακτηριστικά, είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι παράμετροι 

στην οδοποιία. Στις χαμηλές ταχύτητες των οχημάτων σημαντικός είναι ο ρόλος της 

μικροτραχύτητας, ενώ η μακροτραχύτητα αποκτάει μεγάλη σημασία στις υψηλές ταχύτητες. 

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του Hartley (1974), ο οποίος πραγματοποίησε ανασκόπηση 

όλων εκείνων των γεωλογικών-πετρογραφικών παραγόντων που επηρεάζουν τις μηχανικές 

ιδιότητες των αδρανών υλικών οδοποιίας. 

Οι Onodera & Asoka Kumara (1980) μελέτησαν την επίδραση του μεγέθους των 

ορυκτολογικών συστατικών στη μηχανική αντοχή των μαγματικών πετρωμάτων και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αντοχή μειώνεται αυξανομένου του μεγέθους των ορυκτών 

κόκκων. Ομοίως, οι Kazi & Al-Mansour (1980) αναφέρουν ότι τα λεπτόκοκκα μαγματικά 

πετρώματα είναι περισσότερο ανθεκτικά συγκριτικά με τα περισσότερο αδρόκοκκα. 

Ο Haraldsson (1984), μελετώντας τα ηφαιστειακά πετρώματα της Ισλανδίας, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι οι ρυόλιθοι και οι υαλοκλαστίτες παρουσιάζουν χαμηλότερη μηχανική 

αντοχή συγκριτικά με τους βασάλτες. Επιπλέον, αναφέρει ότι οι ρυόλιθοι είναι ακατάλληλοι 



_                                                                                                                                               Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή                             
_                                                                                            
                                                                                   

 11

για χρήση τους σε σκυροδέματα, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε άμορφο SiO2 που είναι 

δυνατό να προκαλέσει τη λεγόμενη αλκαλοπυριτική αντίδραση. 

Οι Ramana et al. (1986) ήταν από τους πρώτους που μελέτησαν την επίδραση των 

μεταμορφικών – τεκτονικών παραγόντων στις φυσικές ιδιότητες των οφιολιθικών 

πετρωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στη μεταβολή των φυσικών παραμέτρων συναρτήσει 

του βαθμού σερπεντινίωσης των υπερβασικών πετρωμάτων και της αναλογίας 

λεπτοκρυσταλλικής μάζας – πορφυροβλαστών σε μεταβασικά πετρώματα. 

Ο Σαχπάζης (1988) μελέτησε πετρώματα όλων των κατηγοριών από τον Ελληνικό 

χώρο και διερεύνησε το ρόλο των πετρογραφικών χαρακτηριστικών τους για χρήση τους ως 

αδρανή υλικά οδοποιίας. Παρόμοιες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί επίσης από τους 

Τσικούρας κ.ά. (2005) και Τσούτσικα κ.ά. (2005). 

Ο Brattli (1992) μελέτησε την επίδραση των ορυκτολογικών και ιστολογικών 

χαρακτηριστικών μαγματικών πετρωμάτων βασικής σύστασης, στην ποιότητά τους για 

χρήση τους ως αδρανή υλικά οδοποιίας. Παρατήρησε ότι οι μεταμορφικές επιδράσεις στους 

βασικούς λιθότυπους έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της μηχανικής αντοχής τους. 

Ιδιαίτερα, η αύξηση του ποσοστού της μεταμορφικής αμφιβόλου και η συνεπακόλουθη 

μείωση του ποσοστού σε πρωτογενή πυρόξενο, συνοδεύεται από μείωση της μηχανικής 

αντοχής των βασικών πετρωμάτων. 

Οι Tuğrul & Zarif (1998) διατύπωσαν την άποψη ότι η μηχανική αντοχή των ψαμμιτικών 

πετρωμάτων ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά, με την 

ορυκτολογική σύσταση να διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο. Οι ίδιοι ερευνητές (Tuğrul & 

Zarif 1999), εξήγαγαν το ίδιο συμπέρασμα σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποίησαν σε 

γρανιτικά πετρώματα. 

Οι Miskovsky et al. (2004) αναφέρουν ότι στα γρανιτικά πετρώματα, αυξημένο 

ποσοστό μαρμαρυγιών έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή αντοχή τους σε κρούση και την 

ασθενή μείωση της αντίστασής τους σε απότριψη. 

Η επίδραση των ιστολογικών χαρακτηριστικών στις μηχανικές ιδιότητες των 

πετρωμάτων έχει διερευνηθεί από σημαντικό αριθμό επιστημόνων (π.χ. Howarth & 

Rowlands 1987, Ersoy & Waller 1995, Lundqvist & Göransson 2001, Přikryl 2001, Räisänen 

2004). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί σύγχρονες τεχνικές 

ποσοτικοποίησης των ιστολογικών παραμέτρων, οι οποίες περιλαμβάνουν χρήση εικόνων 

πολωτικού μικροσκοπίου ή ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης και επεξεργασία τους με 

σύστημα ανάλυσης εικόνας (π.χ. Åkesson et al. 2001, 2003, Přikryl 2006). 

Οι Koukis et al. (2007), από μελέτες που πραγματοποίησαν σε χαλαρές αδρομερείς 

αποθέσεις, προσδιόρισαν ότι η αύξηση του ποσοστού σε ψαμμίτη έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της μηχανικής αντοχής, ενώ από την άλλη πλευρά αυξημένο ποσοστό σε κερατόλιθο 
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οδηγεί σε βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών, όπως υποδεικνύεται από τους δείκτες 

Los Angeles (LA) και αντίστασης σε κρούση (AIV). 

Οι Pomonis et al. (2007a) και Ρηγόπουλος κ.ά. (2008), με βάση μελέτες που 

πραγματοποίησαν σε οφιολιθικά πετρώματα του Ελληνικού χώρου, προσδιόρισαν ποικίλες 

σχέσεις μεταξύ πετρογραφικών χαρακτηριστικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ορυκτών φάσεων που αποτελούν προϊόντα ωκεάνιας 

μεταμόρφωσης. 

Οι Sabatakakis et al. (2008) μελέτησαν ιζηματογενή πετρώματα του Ελληνικού χώρου 

και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μηχανική αντοχή των ασβεστόλιθων μειώνεται όσο 

αυξάνεται ο λόγος του σπαριτικού προς το μικριτικό υλικό, ενώ των ψαμμιτών αυξάνεται 

αυξανομένου του ποσοστού περιεκτικότητας σε χαλαζία. Ομοίως, οι Tamrakar et al. (2007) 

και Zorlu et al. (2008) συσχέτισαν τα πετρογραφικά με τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά 

ψαμμιτικών πετρωμάτων. 

Σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιούνται μελέτες που αφορούν στην επίδραση 

συγκεκριμένων ορυκτολογικών συστατικών στις προσδιορισθείσες ιδιότητες των αδρανών 

υλικών. Πρόσφατα, οι Kondelchuk & Miskovsky (2008) επισήμαναν τον καταλυτικό ρόλο των 

μαρμαρυγιών στις τιμές ισοδύναμου άμμου και μπλε του μεθυλενίου, που αποτελούν δύο 

από τις βασικότερες δοκιμές για τα αδρανή υλικά οδοστρωμάτων. 

Τέλος, οι Rigopoulos et al. (2009) ποσοτικοποίησαν τα ορυκτοπετρογραφικά 

χαρακτηριστικά δολεριτών από τα οφιολιθικά συμπλέγματα της Πίνδου και του Βούρινου και 

προσδιόρισαν το ρόλο των εξαλλοιωτικών διεργασιών στις φυσικομηχανικές τους ιδιότητες. 

Για το σκοπό αυτό διατύπωσαν δύο νέους μικροπετρογραφικούς δείκτες, οι οποίοι 

αποτελούν ποσοτική έκφραση των πετρογραφικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στους 

βασικής σύστασης οφιολιθικούς λιθότυπους κατά την ωκεάνια μεταμόρφωση. 

 

11..77    ΠΠυυρρίίμμααχχαα  υυλλιικκάά  
Ως πυρίμαχα (refractories) θεωρούνται εκείνα τα υλικά, τα οποία έχουν υψηλό σημείο 

τήξης και είναι κατάλληλα για την κατασκευή ή επένδυση φούρνων ή άλλων βιομηχανικών 

μονάδων που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών (>600 °C). Τα πυρίμαχα 

υλικά χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές υπό μορφή πυρίμαχων πλίνθων ή μαζών 

και εκτός από την αυξημένη αντίστασή τους σε θερμικές μεταβολές, θα πρέπει επιπλέον να 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντοχή σε φθορά που οφείλεται σε διάφορους φυσικούς και 

χημικούς παράγοντες. 

Με βάση τη χημική συμπεριφορά τους, η οποία καθορίζει και τη χρήση τους (κάμινοι 

παραγωγής χάλυβα, κάμινοι παραγωγής τσιμέντου, θάλαμοι καυστήρων ηλεκτροπαραγωγής 

κλπ.), τα πυρίμαχα υλικά διακρίνονται σε όξινα, ουδέτερα και βασικά (Πίν. 1.2). 
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Πίνακας 1.2. Ταξινόμηση πυρίμαχων υλικών ανάλογα με τη χημική συμπεριφορά τους. 

ΟΞΙΝΑ ΟΥ∆ΕΤΕΡΑ ΒΑΣΙΚΑ 

Πυριτικά (κύριο οξείδιο: 
SiO2) και 
Αργιλοπυριτικά (κύρια 
οξείδια: SiO2 και Al2O3)  

Φορστεριτικά (κύρια οξείδια: 
MgO και SiO2) και 
Χρωμιτικά (κύρια οξείδια: 
Cr2O3, MgO, Fe2O3 και Al2O3) 

Μαγνησιακά (κύριο οξείδιο: MgO), 
Μαγνησιοχρωμιτικά (κύρια οξείδια: MgΟ και 
Cr2O3),  
Χρωμομαγνησιακά (κύρια οξείδια: Cr2O3 και 
MgΟ) και  
∆ολομιτικά (κύρια οξείδια: MgO, CaO) 

 

Ο ολιβίνης [(Μg, Fe)2SiO4], ο οποίος αποτελεί το κυριότερο ορυκτολογικό συστατικό 

των υπερβασικών λιθότυπων, ανήκει στην κατηγορία των ουδέτερων πυρίμαχων υλικών και 

αποτελεί πλήρες στερεό διάλυμα μεταξύ δύο ακραίων μελών, του φορστερίτη (Mg2SiO4) και 
του φαϋαλίτη (Fe2SiO4). H πυριμαχικότητά του αυξάνεται αυξανομένης της εκατοστιαίας 

περιεκτικότητάς του στο μόριο του φορστερίτη. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα της Εικόνας 

1.2, όπου το σημείο τήξης του καθαρού φορστερίτη είναι 1890 οC, ενώ του καθαρού φαϋαλίτη 

1205 οC. Ο ολιβίνης παρουσιάζει χαμηλή θερμική αγωγιμότητα (0,0025 cal/s.cm.°C στους 

1000 οC, 3-4 φορές χαμηλότερη από εκείνη του περίκλαστου) και υψηλή αντίσταση στην 

επίδραση όξινων και βασικών σκωριών. Αναμιγνύεται εύκολα με άλλα πυρίμαχα υλικά και 

παρουσιάζει ελάχιστη και ομοιόμορφη γραμμική μεταβολή κατά την έψηση, στοιχεία που τον 

καθιστούν ιδιαίτερα ανθεκτικό σε οποιαδήποτε θερμική μεταβολή. 
Οι δουνίτες αποτελούν την κύρια πηγή ολιβίνη, δεδομένου ότι η συμμετοχή του 

τελευταίου στο συγκεκριμένο λιθότυπο υπερβαίνει το 90% κατ’ όγκο. Τα δουνιτικά 

πετρώματα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή πυρίμαχων προϊόντων, για 

την επένδυση φούρνων υψηλών θερμοκρασιών, ως άμμος χύτευσης, στη βιομηχανία 

μαγγανιούχου χάλυβα και άλλων κραμάτων, ως αδρανή υλικά, καθώς επίσης ως 

ουδετεροποιητικός παράγοντας όξινων αποβλήτων σε διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές 

(van Herk et al. 1989). 

 

 
Εικ. 1.2. Liquidus και Solidus καμπύλες του στερεού διαλύματος φορστερίτης-Fo (Mg2SiO4) – 

φαϋαλίτης-Fa (Fe2SiO4). 
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Όσον αφορά στη βιομηχανία πυρίμαχων, δουνίτες με πολύ χαμηλό βαθμό 

σερπεντινίωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πυρίμαχη πρώτη ύλη χωρίς 

προκαταρκτική έψηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απλοποίηση της τεχνολογίας 

επεξεργασίας τους και τη σημαντική μείωση του κόστους των παραγόμενων προϊόντων 

(Petrov 1992). 

 

11..88    ΣΣύύννττοομμηη  ααννααφφοορράά  σσττοουυςς  οοφφιιόόλλιιθθοουυςς  
Ο όρος «οφιόλιθος» προκύπτει ετυμολογικά από τις Ελληνικές λέξεις «όφις» + «λίθος», 

λόγω της ομοιότητας του χρώματος των πετρωμάτων αυτών με εκείνο των φιδιών. Πρώτος ο 

Brogniart (1813) χρησιμοποίησε τον όρο αυτό για να περιγράψει σερπεντινίτες και γενικά 

πρασινόχρωμα πετρώματα. Η ταυτοσημία σερπεντινιτών και οφιολίθων φαίνεται από την 

αντίστοιχη ερμηνεία της λατινικής λέξης «serpens=όφις». Για έναν περίπου αιώνα, ο όρος 

αυτός χαρακτηριζόταν από έλλειψη σαφήνειας. Ο Steinmann (1927) διαπίστωσε ότι τα 

οφιολιθικά πετρώματα, των οποίων οι ρίζες δεν είναι γνωστές, σχηματίζουν μια μαγματική 

ακολουθία αποτελούμενη αρχικά από υπερβασικές μάζες περιδοτίτη και σερπεντινιωμένου 

περιδοτίτη, στη συνέχεια από μάζες γαββρικών πετρωμάτων με πυροξενιτικές φλέβες και 

τέλος στο ανώτερο τμήμα από δολεριτικά και σπιλιτικά πετρώματα. Ακόμη, ανέφερε ότι οι 

εμφανίσεις των οφιολιθικών πετρωμάτων συνδέονται με ιζήματα βαθιάς θάλασσας, δίνοντας 

έμφαση στην υπαβυσσική τους προέλευση. Ο διαχωρισμός τους σε τρεις διαφορετικές  

πετρολογικές ενότητες έγινε ευρύτατα γνωστός ως «Τριάδα του Steinmann». 

∆ιατυπώθηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με την προέλευση των οφιολιθικών 

πετρωμάτων. Ο Moores (1982), αναφέρει ότι στις αρχές του 1960 υπήρξαν δύο σχολές. Η 

Ευρωπαϊκή σχολή υποστήριζε ότι τα οφιολιθικά πετρώματα δημιουργούνται από μεγάλες 

υποθαλάσσιες εκχύσεις βασικού μάγματος με τη μορφή θύλακα κατά μήκος ρηγμάτων, σε 

μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με βάση το μοντέλο αυτό, κάτω από 

το στρώμα των ψυχόμενων ηφαιστειακών πετρωμάτων, δημιουργείται η ακολουθία 

περιδοτιτών και γάββρων από μαγματική κρυστάλλωση. Η Αμερικάνικη σχολή από την άλλη 

πλευρά, αρνήθηκε οποιαδήποτε γενετική σχέση των ηφαιστειακών πετρωμάτων με τους 

υποκείμενους περιδοτίτες-γάββρους (Τhayer 1963). 

Η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, η θεωρία της κλασματικής κρυστάλλωσης 

(Bowen 1927, Bowen & Tuttle 1949) και οι μελέτες των Brunn (1940, 1960, 1961) και Wyllie 

(1967), έδωσαν το έναυσμα για τη σύγκλιση του διεθνούς συνεδρίου «Penrose της 

Γεωλογικής Εταιρείας της Αμερικής» (Anonymous 1972). Στο συνέδριο αυτό προσδιορίστηκε 

η έννοια του όρου «οφιόλιθοι» ως εξής: «Οι οφιόλιθοι αποτελούν ένα συγκεκριμένο 

σύμπλεγμα βασικών και υπερβασικών πετρωμάτων, συνοδευόμενα πολλές φορές από 

ιζήματα βαθιάς θάλασσας. Ο όρος οφιόλιθοι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την ονομασία 
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ενός είδους πετρώματος ή μιας λιθολογικής μονάδας αλλά αντίθετα για ένα σύμπλεγμα από 

πετρώματα».  

Οι οφιόλιθοι θεωρούνται υπολείμματα αρχαίου ωκεάνιου φλοιού, που έχουν επωθηθεί 

με τη μορφή τεκτονικών καλυμμάτων πάνω στον ηπειρωτικό φλοιό. Με βάση τη θεωρία αυτή, 

στις περιοχές απόκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών δημιουργείται νέα ωκεάνια λιθόσφαιρα, 

ενώ ταυτόχρονα στις ζώνες καταβύθισης (μπροστά από νησιωτικά τόξα ή ηπειρωτικά 

περιθώρια) η ωκεάνια λιθόσφαιρα βυθίζεται και καταστρέφεται. Στις ζώνες καταβύθισης της 

ωκεάνιας λιθόσφαιρας, είναι δυνατό κάποια τμήματά της να μην καταβυθίζονται, αλλά να 

αποκολλούνται και να επωθούνται πάνω στα ηπειρωτικά περιθώρια, αποτελώντας τους 

σημερινούς οφιόλιθους.  

∆ύο είναι τα κύρια μοντέλα γένεσης των οφιολίθων (Robertson 2002), το μοντέλο 

μεσοωκεάνιας ράχης ή διάνοιξης (mid-ocean ridge ή spreading ridge model) και το μοντέλο 

καταβύθισης (subduction-related model). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η γένεση και εξέλιξη 

αρκετών οφιολιθικών συμπλεγμάτων ερμηνεύεται με μοντέλα τα οποία στηρίζονται σε 

γεωτεκτονικά περιβάλλοντα περιθωριακών λεκανών (marginal basins) πάνω από 

καταβυθιζόμενη λιθόσφαιρα, σε ωκεάνιο φλοιό (SSZ - Supra Subduction Zone). Τα μοντέλα 

αυτά αποτελούν συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων μοντέλων (Robertson 2002, 2004). 

Η ανάπτυξή τους στηρίχτηκε τόσο σε γεωλογικά και γεωχημικά δεδομένα των οφιολιθικών 

εμφανίσεων, όσο και στη μελέτη σύγχρονων ενεργών περιθωριακών λεκανών (π.χ. δυτικός 

Ειρηνικός ωκεανός, Ιαπωνική λεκάνη, λεκάνη των Φιλιππίνων νήσων), οι οποίες υπέδειξαν 

ένα καθεστώς γενικής διαστολής και υψηλής θερμικής ροής (Moores & Twiss 1995, Taylor & 

Natland 1995). Παρόμοια μοντέλα περιθωριακών λεκανών προτάθηκαν για τη γένεση και 

εξέλιξη των οφιολίθων της ανατολικής Μεσογείου για πρώτη φορά από τους Spray (1983) και 

Robertson & Dixon (1984). 

Η τυπική λιθοστρωματογραφική διάρθρωση ενός πλήρους οφιολιθικού συμπλέγματος 

από τα κατώτερα προς τα ανώτερα μέλη είναι η ακόλουθη (Εικ. 1.3): 

- Υπερβασικοί τεκτονίτες με ποικίλους βαθμούς σερπεντινίωσης 

- Υπερβασικοί σωρείτες 

- Γαββρικά πετρώματα (με σωρειτικούς χαρακτήρες ή ισότροπα) 

- Βασικής σύστασης σύστημα πολλαπλών φλεβών 

- Βασικές ηφαιστειακές σειρές, συχνά με μαξιλαροειδείς δομές (pillow lavas) 

- Πελαγικές ιζηματογενείς ακολουθίες (κερατόλιθοι, αργιλικοί σχίστες, ασβεστόλιθοι) 

Ο Moores (1982), πρόσθεσε στην παραπάνω λιθοστρωματογραφική ακολουθία και 

συγκεκριμένα στη βάση του συμπλέγματος, την οφιολιθική mélange (μίγμα πετρωμάτων 

διαφόρων λιθολογιών) και το μεταμορφικό πέλμα (μεταμορφωμένα πετρώματα υψηλής 

θερμοκρασίας όπως αμφιβολίτες, πρασινοσχιστόλιθοι, φυλλίτες). 
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Τα περισσότερα οφιολιθικά συμπλέγματα παρουσιάζονται διαμελισμένα 

(dismembered) λόγω των διαβρωτικών, αποσαθρωτικών και τεκτονικών-μεταμορφικών 

διεργασιών που επέδρασαν σε αυτά κατά τη διάρκεια αποκόλλησης και επώθησής τους στον 

ηπειρωτικό φλοιό. 

Είναι λοιπόν εμφανές από το μεγάλο αριθμό λιθότυπων που συναντώνται στα 

οφιολιθικά συμπλέγματα, ότι το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν ως βιομηχανικά πετρώματα 

είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Οι υγιείς εμφανίσεις τους έχουν μεγάλη οικονομική σημασία για την 

κατασκευαστική βιομηχανία, καθότι αποτελούν υψηλής ποιότητας υλικά σε πολλές 

εφαρμογές. Κυρίως οι βασικοί λιθότυποί τους (γάββροι, δολερίτες, τροκτόλιθοι) θεωρούνται 

από τα ανθεκτικότερα σκληρά αδρανή υλικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

πολλά τεχνικά έργα. 

Από τους υπερβασικούς λιθότυπους, οι δουνίτες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον, κυρίως λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων του ολιβίνη ως πυρίμαχο υλικό. 

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, υπάρχουν και άλλες εφαρμογές,  

 

 

 
 

Εικ. 1.3. Απλοποιημένη στρωματογραφική στήλη ενός ιδανικού οφιολιθικού συμπλέγματος (σύμφωνα 
με Anonymous 1972). 
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οι οποίες δε σχετίζονται με την αντοχή του σε υψηλές θερμοκρασίες. Ακόμη, οι δουνίτες 

συχνά φιλοξενούν σημαντικά κοιτάσματα χρωμίτη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

επίσης ως πυρίμαχο υλικό στη βιομηχανία χρωμιούχου χάλυβα, χρωμάτων κλπ. Επιπλέον, 

εντός των χρωμιτών εντοπίζονται συνήθως συγκεντρώσεις πλατινοειδών ορυκτών (π.χ. 

Prichard & Tarkian 1988, Grammatikopoulos et al. 2007, Prichard et al. 2008), οι οποίες όταν 

είναι ιδιαίτερα αυξημένες έχουν μεγάλη οικονομική σημασία. 

Τα σερπεντινιωμένα υπερβασικά πετρώματα αποτελούν την κύρια πρώτη ύλη για την 

παραγωγή αμιάντου (χρυσοτίλη), ο οποίος παρουσιάζει πληθώρα εφαρμογών, λόγω των 

εξαιρετικών ιδιοτήτων των κρυστάλλων του. Η Ελλάδα έως το 1995 συγκαταλεγόταν στους 7 

μεγαλύτερους προμηθευτές αμιάντου στον κόσμο, παράγοντας 100.000 τόνους χρυσοτίλη 

ετησίως. Ωστόσο, στις 31 ∆εκεμβρίου του 2004 απαγορεύτηκε η χρήση όλων των μορφών 

αμιάντου σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού οι ίνες του κρίθηκαν ιδιαίτερα 

επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση η νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στον αμίαντο 

χρονολογείται από το 1983, έρευνες των τελευταίων μόλις χρόνων δείχνουν ότι η 

συγκεκριμένη νομοθεσία είναι ανεπαρκής και ότι η συμμόρφωση με αυτή υπολείπεται του 

επιθυμητού σε πολλά κράτη. Ωστόσο σε κάποιες χώρες της Αμερικής, όπως για παράδειγμα 

στον Καναδά και στη Βραζιλία, που συμπεριλαμβάνονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς 

χρυσοτίλη παγκοσμίως, επικρατεί η άποψη ότι ο αμίαντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

ασφάλεια, υπό ελεγχόμενες συνθήκες. 

 

11..99    ΠΠρρόόσσφφααττεεςς  θθεεωωρρίίεεςς  ππεερρίί  γγέέννεεσσηηςς  μμααννδδυυαακκώώνν  δδοουυννιιττώώνν  
Τα μανδυακά πετρώματα και συγκεκριμένα οι δουνίτες, όπως αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο, αποτελούν λιθότυπους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όσον αφορά στη 

χρήση τους στη βιομηχανία. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη μία συνοπτική αναφορά στις πιο 

πρόσφατες θεωρίες που αφορούν στις διαδικασίες γένεσής τους. 

Οι δουνιτικές εμφανίσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο μανδυακό τμήμα των 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων αλλά και στις μαγματικές ακολουθίες τους υπό μορφή σωρειτών. 

Οι μανδυακοί δουνίτες καταλαμβάνουν συνήθως σημαντικό όγκο στο σύνολο των 

περιδοτιτικών λιθότυπων υπό μορφή φακοειδών, ακανόνιστων ή φλεβικών σωμάτων       

(Εικ. 1.4). Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες όσον αφορά στη γένεση των 

μανδυακών δουνιτών, οι σημαντικότερες από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω. (i) Ορισμένοι 

ερευνητές θεωρούν ότι αποτελούν υπολείμματα ιδιαίτερα υψηλού βαθμού μερικής τήξης (π.χ. 

Jackson & Ohnenstetter 1981). (ii) Aκόμη, φλεβικές δουνιτικές εμφανίσεις έχουν ερμηνευθεί 

ως σωρειτικής προέλευσης, που σχηματίστηκαν λόγω της κρυστάλλωσης ολιβίνη από 

ανοδικά τήγματα, κατά τη διέλευσή τους μέσα από διαρρήξεις (π.χ. Nicolas & Jackson 1982, 

Takahashi 1992, Karipi et al. 2007).  Η υπολειμματική  προέλευση των  δουνιτών θεωρείται 
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Εικ. 1.4. (α) Σχηματική τομή του μανδυακού τμήματος του οφιολιθικού συμπλέγματος του Ομάν, όπου 

διακρίνονται οι σχέσεις μεταξύ υπολειμματικών μανδυακών περιδοτιτών (γκρίζο χρώμα), 
δουνιτών (κόκκινο χρώμα) και φλεβών (μαύρο χρώμα). Οι μαύρες λεπτές γραμμές δείχνουν τη 
διεύθυνση παραμόρφωσης των περιδοτιτών, (β) γεωμετρικές σχέσεις μεταξύ υπολειμματικών 
χαρτσβουργιτών και δουνιτικών διόδων τήγματος (τροποποιημένο από Kelemen et al. 1995a). 

 

αδύνατη, αφού για την απομάκρυνση των πυρόξενων από τους μανδυακούς περιδοτίτες 

απαιτείται μερική τήξη > 40%, σε θερμοκρασίες μανδύα πολύ υψηλότερες από εκείνες που 

επικρατούν κάτω από τις μεσοωκεάνιες ράχεις (π.χ. βλ. πειραματικά αποτελέσματα από 

McKenzie & Bickle 1988). Η σωρειτική προέλευσή τους είναι επίσης αδύνατη, αφού ένα 

αδιαβατικά ανερχόμενο τήγμα που διέρχεται από μία ρωγμή, δεν είναι κορεσμένο σε καμία 

στερεή φάση, συμπεριλαμβανομένου του ολιβίνη (Yoder 1976).  

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες, οι δουνίτες του μανδυακού τμήματος των 

οφιολίθων σχηματίζονται από τη διάλυση του πυρόξενου και τη συνεπακόλουθη 

κρυστάλλωση ολιβίνη, κατά τη διάρκεια της προσανατολισμένης ροής ενός κορεσμένου σε 

ολιβίνη τήγματος, διαμέσου του πορώδους των μανδυακών περιδοτιτών, μία διαδικασία που 

είναι γνωστή ως “focused porous flow” (Dick 1977, Nicolas 1986, Kelemen 1990, Kelemen et 

al. 1992, Kelemen et al. 1995a,b, Piccardo 2003). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, κάτω από τις 

μεσοωκεάνιες ράχεις, η αδιαβατική εκτόνωση της ανερχόμενης ασθενόσφαιρας έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία σταγονιδίων βασαλτικού μάγματος (MORB), τα οποία κινούνται 

ανοδικά λόγω της μικρότερης πυκνότητάς τους σε σχέση με το περιβάλλον υλικό. Αρχικά 

κινούνται απομονωμένα μέσω του υπερκείμενου μανδύα και αντιδρούν με τους περιδοτίτες, 

διαλύοντας πυρόξενο και κρυσταλλώνοντας ολιβίνη. Στο επίπεδο αυτό του μανδύα, το 

βασαλτικό τήγμα εμπλουτίζεται σε ιχνοστοιχεία, ενώ ταυτόχρονα οι περιδοτίτες 

μετατρέπονται σε εκχυμωμένους χαρτσβουργίτες (depleted zone). Σε ανώτερα επίπεδα του 

μανδύα, όπου αρχίζει η σταδιακή ψύξη του βασαλτικού μάγματος, προκαλείται κρυστάλλωση 

ενδιάμεσων (interstitial) φάσεων εντός των εμποτισμένων (impregnated) περιδοτιτών και 

(α) (β) 
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εμπλουτισμός των μανδυακών ορυκτών σε ιχνοστοιχεία (enriched-refertilized zone). Το 

φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζεται ως “μανδυακή μετασωμάτωση”. 

Σε επόμενο στάδιο, η διάχυτη ανοδική ροή των σταγονιδίων του βασαλτικού μάγματος, 

που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της κατώτερης ζώνης των εκχυμωμένων 

χαρτσβουργιτών και της ανώτερης των εμποτισμένων περιδοτιτών, μετατρέπεται σταδιακά 

σε προσανατολισμένη (focused). Οι δουνίτες θεωρείται ότι αποτελούν τις διόδους (channels 

ή conduits) μέσα από τις οποίες έγινε η προσανατολισμένη ανοδική μεταφορά του 

βασαλτικού τήγματος. Επακόλουθη ψύξη των ανερχόμενων τηγμάτων είναι δυνατό να 

οδηγήσει σε κρυστάλλωση κλινοπυρόξενου και πλαγιόκλαστου μεταξύ των κρυστάλλων του 

ολιβίνη. Η κρυστάλλωση ενδιάμεσων φάσεων στους δουνίτες είναι δυνατό να προκαλέσει 

σταδιακό κλείσιμο των διόδων μεταφοράς του τήγματος, εξαναγκάζοντάς το να διεισδύσει σε 

πλευρικές διαρρήξεις και ρωγμές. Στην περίπτωση αυτή, δημιουργούνται πυροξενιτικές και/ή 

γαββρικές φλέβες οι οποίες διεισδύουν στους μανδυακούς περιδοτίτες. Τυπικές σχέσεις 

μεταξύ υπολειμματικών μανδυακών περιδοτιτών, δουνιτών και φλεβών φαίνονται στην 

Εικόνα 1.4. 

 

11..1100    ΟΟιι  οοφφιιοολλιιθθιικκέέςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  
Οι οφιόλιθοι στην Ελλάδα αποτελούν τμήματα των Ελληνίδων οροσειρών, με γενική 

διεύθυνση Β∆-ΝΑ. Σχηματίζουν μια ανατολική και μια δυτική ζώνη (Εικ. 1.5), οι οποίες 

παρουσιάζουν γεωλογικές, πετρολογικές και γεωχημικές διαφορές. Η δυτική ζώνη 

καταλαμβάνει το χώρο των κεντρικών Ελληνίδων και αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ των 

εξωτερικών και εσωτερικών ισοπικών ζωνών, ενώ η ανατολική ζώνη εκτείνεται στις 

εσωτερικές Ελληνίδες. 

Στον Ελληνικό χώρο, η δυτική ζώνη περιλαμβάνει τις οφιολιθικές εμφανίσεις της Πίνδου 

(π.χ. Capedri et al. 1980, 1981, Kostopoulos 1989, Jones & Robertson 1991, Jones et al. 

1991, Saccani & Photiades 2004, Prichard et al. 2008), του Βούρινου (Beccaluva et al. 1984, 

Kωνσταντοπούλου 1990, Savvidis & Hovorka 1997, Rassios & Smith 2000), της Όθρυος 

(Smith et al. 1975, Rassios & Konstantopoulou 1993, Dijkstra et al. 2001, Barth et al. 2008, Barth 

& Gluhak 2009) και της Εύβοιας (Simantov & Bertrand 1987, Gartzos et al. 1990, Robertson 

1991, De Bono 1998, Danelian & Robertson 2001). Μικρότερες οφιολιθικές εμφανίσεις είναι 

της Καστοριάς (Mountrakis 1982, 1984, 1986), του Κόζιακα (Ferrière 1982, Capedri et al. 

1985, Λέκκας 1988, Pomonis et al. 2005, 2007b), του Βερμίου (Economou 1983, Saccani et 

al. 2008), της Ανατολικής Θεσσαλίας  (Migiros & Economou 1988), της Οίτης (Celet 1962, 

Mitropoulos et al. 1987, Καρίπη 2004, Karipi et al. 2006, 2007) και της Αργολίδας (Baumgartner 

1985, Hatzipanagiotou 1990, Dostal et al. 1991, Clift & Dixon 1998, Bortolotti et al. 2002). 
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Εικ. 1.5. Χάρτης όπου διακρίνονται οι κύριες οφιολιθικές εμφανίσεις της Ελλάδας (Α: Αργολίδα, C: 

Κρήτη, Ch.: Χαλκιδική, Cy: Κυκλάδες, Ε: Εύβοια, Gu: Γευγελή, Ι: Οίτη, Κ: Κόζιακας, Kl: 
Καλλίδρομο, Kp: Κάρπαθος, Le: Λέσβος, Ο: Όθρυς, Or: Ωραιόκαστρο, P: Πίνδος, Rh: 
Ρόδος, S: Σουφλί, Sa: Σαμοθράκη, V: Βούρινος).         

 

Η ανατολική ζώνη περιλαμβάνει τις οφιολιθικές εμφανίσεις της Γευγελής και της 

κεντρικής Χαλκιδικής, του Ωραιόκαστρου, της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας (π.χ. Bebien 

1982, Haenel-Remy & Bebien 1985, Mussallam 1991).  Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η 

σύνδεσή τους με μεγάλες γρανιτικές διεισδύσεις, όπως για παράδειγμα ο πλούσιος σε Κ 

γρανίτης του Φανού στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Γευγελής (Bebien et al. 1986, Danelian et 

al. 1996, Saric et al. 2009). Τα παραπάνω  οφιολιθικά  συμπλέγματα  είναι παραυτόχθονα 

όπως υποδηλώνεται από το συσχετισμό τους με τις γρανιτικές διεισδύσεις, από την απουσία 

έντονης τεκτονικής παραμόρφωσης και από την έλλειψη οφιολιθικής mélange και 

μεταμορφικού πέλματος. 

Μικρότερες οφιολιθικές εμφανίσεις εντοπίζονται στη Σερβο-Μακεδονική ζώνη (π.χ. 

Dixon & Dimitriadis 1984), καθώς και στην Περιροδοπική ζώνη, όπου βρίσκονται οι 

οφιολιθικές εμφανίσεις του Έβρου (π.χ. Magganas et al. 1991, Magganas 2002) και της 

Σαμοθράκης (Tsikouras & Hatzipanagiotou 1998a,b). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
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αναφερθεί ότι από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Γευγελής φαίνεται να διαχωρίζεται μία τρίτη 

μικρότερη ζώνη οφιολιθικών εμφανίσεων, η οποία διέρχεται μέσω της χερσονήσου της 

Χαλκιδικής και της Σαμοθράκης, περνάει από το Σουφλί και καταλήγει στη Β∆ Τουρκία 

(Tsikouras & Hatzipanagiotou 1998a). Μικρές οφιολιθικές εμφανίσεις υπάρχουν επίσης σε 

πολλά ελληνικά νησιά, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπως για παράδειγμα στη Λέσβο 

(Migiros et al. 2000, Koglin et al. 2009), στη Ρόδο, στην Κάρπαθο και στην Κρήτη 

(Hatzipanagiotou 1983, 1988, 1991, Koepke et al. 1985, 2002). 

Αναφορικά με την προέλευση των Ελληνικών οφιολιθικών εμφανίσεων, υπάρχουν τρεις 

κύριες υποθέσεις. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι οφιόλιθοι των Ελληνίδων και 

∆ειναρίδων προέρχονται από τον ωκεανό του Αξιού (Bernoulli & Laubscher 1972, 

Zimmerman 1972, Vergely 1976, 1977, Jacobshagen 1986), ο οποίος βρισκόταν ανατολικά 

της Πελαγονικής ζώνης και μεταφέρθηκαν στη θέση που βρίσκονται σήμερα λόγω της 

επίδρασης της πρώτης συμπιεστικής παραμορφωτικής φάσης του Άνω Ιουρασικού-Κάτω 

Κρητιδικού. Η υπόθεση αυτή παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, αφού αδυνατεί να εξηγήσει 

την τοποθέτηση των οφιολίθων κατά μία ΒΑ διεύθυνση, η οποία έχει προκύψει από τη μελέτη 

πλαστικών δομών στα οφιολιθικά πετρώματα, καθώς και από στοιχεία κινηματικής στα 

μεταμορφικά πέλματα (Rassios et al. 1994). Σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση, η οποία 

υποστηρίζεται από τους περισσότερους ερευνητές (Hynes et al. 1972, Smith 1979, 1993, 

Jones & Robertson 1991, Doutsos et al. 1993), οι οφιολιθικές εμφανίσεις της 

Υποπελαγονικής ζώνης αντιπροσωπεύουν επωθημένα τμήματα του πυθμένα του ωκεανού 

της Πίνδου, ο οποίος υπήρχε κατά τον Μεσοζωϊκό στα δυτικά περιθώρια της Πελαγονικής 

ζώνης. Με βάση το μοντέλο αυτό, ο ωκεανός της Πίνδου προήλθε από ταφροποίηση (rifting) 

στην κεντρική Ελλάδα η οποία έλαβε χώρα από το τέλος του Παλαιοζωϊκού και συνεχίστηκε 

μέχρι το Τριαδικό. Κατά το Κατώτερο Ιουρασικό σχηματίστηκε ο ωκεανός της Πίνδου. Τη 

φάση της διαστολής διαδέχθηκε μια φάση συστολής με καταβύθιση Β-τύπου (Β-type 

subduction) που έκλινε προς τα δυτικά. Με βάση τα παραπάνω, θεωρείται ότι οι οφιόλιθοι 

της Υποπελαγονικής δημιουργήθηκαν σε περιβάλλον με κέντρο διάνοιξης πάνω από 

καταβυθιζόμενη λιθόσφαιρα (SSZ - Supra Subduction Zone). Οι υποστηρικτές της υπόθεσης 

αυτής δεν αποκλείουν την ταυτόχρονη ύπαρξη μιας αναπτυσσόμενης ωκεάνιας λεκάνης στη 

ζώνη του Αξιού. Σύμφωνα με την τρίτη υπόθεση (Smith & Spray 1984), η δυτική και η 

ανατολική οφιολιθική ζώνη αποτελούσαν στο παρελθόν μία ενιαία ζώνη που διαχωρίστηκε 

από ένα αριστερόστροφο οριζόντιο ρήγμα στο ανατολικό περιθώριο της Πελαγονικής ζώνης, 

με αποτέλεσμα την παράλληλη τοποθέτηση των δύο ζωνών. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό 

προϋποθέτει μία μετατόπιση του ανατολικού σκέλους του ρήγματος κατά 700 km προς τα 

βόρεια, σε διάρκεια περίπου 20 Ma. Η κίνηση αυτή θα ήταν εφικτή με έναν ρυθμό 

μετακίνησης του ανατολικού σκέλους 3,5 cm/a σε σχέση με το δυτικό, κάτι το οποίο 
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υπερβαίνει τους ρυθμούς μετακίνησης που προκύπτουν από σύγχρονα παραδείγματα 

διαστροφικών ζωνών. 

H θεωρία που έχει τελικά επικρατήσει στις μέρες μας, είναι ο σχηματισμός των 

ελληνικών οφιολίθων στο νότιο τμήμα της ωκεάνιας λεκάνης της Πίνδου. Η επέκταση του 

ωκεανού, η οποία έλαβε χώρα κατά το διάστημα Άνω Τριαδικό - Κάτω Ιουρασικό, σε 

μεσοωκεάνια ράχη αργού ρυθμού διάνοιξης (slow-spreading rifted ridge) ακολουθήθηκε από 

σύγκλιση και μετατροπή της μεσοωκεάνιας ράχης σε ζώνη καταβύθισης προς τα N∆, με 

αποτέλεσμα το σχηματισμό των οφιολίθων τύπου SSZ. Αυτό συνεχίστηκε μέχρις ότου η 

ωκεάνια λιθόσφαιρα στη ζώνη καταβύθισης συγκρούστηκε με την Πελαγονική μικροπλάκα, 

οπότε και τοποθετήθηκαν οι οφιόλιθοι προς τα ΒΑ πάνω στην Πελαγονική, έως το Κάτω 

Κρητιδικό. 

Για τη γεωτεκτονική εξέλιξη των οφιολιθικών συμπλεγμάτων στην ευρύτερη περιοχή 

της ΒΑ Ελλάδας, προτάθηκαν δύο εναλλακτικά μοντέλα (Tsikouras & Hatzipanagiotou 

1998a). Το πρώτο υποστηρίζει την ύπαρξη μιας ζώνης καταβύθισης προς το βορρά, στην 

οποία οφείλεται το κλείσιμο του ωκεανού του Αξιού. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα 

ηφαιστειακό τόξο, στην εμπρόσθια λεκάνη (fore-arc basin) του οποίου σχηματίζονται οι 

οφιολιθικές εμφανίσεις της Γευγελής, του Ωραιόκαστρου και της κεντρικής Χαλκιδικής 

(Innermost Hellenic Ophiolite Belt – IMHOB σύμφωνα με τους Haenel-Remy & Bebien 1985, 

Bebien et al. 1986), καθώς επίσης και του Έβρου, της Σαμοθράκης και της Λέσβου (ESL 

κατά Tsikouras & Hatzipanagiotou 1998a). Με βάση το μοντέλο αυτό, στην οπίσθια λεκάνη 

του ηφαιστειακού τόξου (back-arc basin) σχηματίζονται οι οφιολιθικές εμφανίσεις Θερμών-

Βόλβης-Γοματίου (Therma-Volvi-Gomati complex – TVG κατά Dimitriadis 1980). Σύμφωνα με 

το δεύτερο μοντέλο, ο ωκεανός της Παλαιοτηθύος τοποθετείται στη ΒΑ Ελλάδα. Επίσης το 

μοντέλο αυτό δέχεται την ύπαρξη μιας ζώνης καταβύθισης προς τα νότια. Η καταβύθιση του 

ωκεάνιου φλοιού είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός ηφαιστειακού τόξου, στην 

εμπρόσθια λεκάνη του οποίου σχηματίζονται οι TVG οφιολιθικές εμφανίσεις, ενώ στην 

οπίσθια λεκάνη του σχηματίζονται οι  IMHOB και ESL οφιολιθικές εμφανίσεις. 
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22    ΓΓΕΕΩΩΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  --  ΧΧΑΑΡΡΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

22..11    ΒΒοούύρριιννοοςς  

22..11..11    ΓΓεεωωγγρρααφφιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ΒΒοούύρριιννοουυ  
Ο ορεινός όγκος του Βούρινου (Εικ. 2.1) τοποθετείται στα όρια μεταξύ των νομών 

Κοζάνης και Γρεβενών και αποτελεί τη νότια προέκταση του όρους Σινιάτσικο ή Άσκιο 

(2111 m), το οποίο βρίσκεται βορειότερα. Η υψηλότερη κορυφή του Βούρινου (1866 m) είναι 

η ομώνυμη κορυφή, η οποία κείται στο βόρειο τμήμα του. 

Το μορφολογικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής είναι ήπιο, με περιορισμένες 

απότομες εξάρσεις, οι οποίες περιβάλλονται από επίπεδες τεκτονικές λεκάνες. Οι 

βορειοανατολικές πλαγιές του Βούρινου είναι δασωμένες, διασχίζονται από κοιλάδες και 

καταλήγουν ομαλά στο οροπέδιο της Κοζάνης. Αντιθέτως, οι νοτιοδυτικές πλαγιές του, όπου 

βρίσκεται και ο κύριος όγκος των οφιολιθικών πετρωμάτων, είναι γυμνές από βλάστηση και 

καταλήγουν στο οροπέδιο των Βεντζίων, μέσου ύψους 700 m. Προς τα νότια, ο Βούρινος 

συνεχίζεται με μία μικρή σε όγκο και χαμηλή οροσειρά, με υψηλότερη κορυφή το Φλάμπουρο 

(1381 m). 

 

 
Εικ. 2.1. Γεωμορφολογικός χάρτης όπου διακρίνεται η ευρύτερη περιοχή του όρους Βούρινος 

(Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους - DEM από MGDS). 
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22..11..22    ΟΟφφιιοολλιιθθιικκόό  σσύύμμππλλεεγγμμαα  ΒΒοούύρριιννοουυ  
Το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου (Εικ. 2.2) καλύπτει έκταση περίπου 450 km2, 

τοποθετείται μεταξύ της Υποπελαγονικής και Πελαγονικής ισοπικής ζώνης και εντάσσεται 

στη δυτική οφιολιθική λωρίδα. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από μανδυακά πετρώματα, 

καθώς και από μία διατηρημένη μαγματική ακολουθία που κλίνει απότομα προς τα δυτικά 

(Moores 1969, Jackson et al. 1975, Rassios et al. 1983, Smith 1993, Rassios & Moores 

2006). Το οφιολιθικό σύμπλεγμα είναι επωθημένο προς τα ΒΑ πάνω σε μια μεταϊζηματογενή 

ακολουθία Τριαδικής ηλικίας, η οποία αποτελείται από ανθρακικά πετρώματα ηπειρωτικής 

πλατφόρμας και από ένα σχιστοποιημένο ιζηματογενή σχηματισμό που παγιδεύτηκε κατά 

την επώθηση του Βούρινου και αποτελείται από αργίλους, αργιλοψαμμίτες, τόφφους, 

κερατόλιθους, φυλλίτες και ολισθοστρώματα (Naylor & Harle 1976). Η επιφάνεια της 

επώθησης είναι εμφανής σε πολλά σημεία από το βόρειο μέχρι το νοτιοανατολικό τμήμα του 

οφιολιθικού συμπλέγματος. Ραδιολαρίτες του  Άνω  Ιουρασικού επικαλύπτουν το σύμπλεγμα 

στα δυτικά, ακολουθούμενοι στρωματογραφικά από επικλυσιγενείς Άνω Κρητιδικούς 

ασβεστόλιθους (Brunn 1956). Οι ανώτεροι στρωματογραφικοί ορίζοντες αποτελούνται από 

πελαγικά και νηριτικά ιζήματα, τα οποία υποδεικνύουν ένα περιβάλλον ηπειρωτικής 

κατωφέρειας πριν από την Άνω Κρητιδική επίκλυση και την απόθεση της μολάσσας (Pichon 

& Lys 1976). 

 
 

 
 

Εικ. 2.2. Απλοποιημένος γεωλογικός 
χάρτης του οφιολιθικού συμπλέγμα-
τος του Βούρινου (τροποποιημέ-
νος από ΙΓΜΕ 1993 και Pe-Piper 
& Piper 2002). 
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Η κυρίαρχη λιθολογία στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου είναι φολιωμένος 

μανδυακός χαρτσβουργίτης (Moores & Vine 1971, Ross et al. 1980). Το πάχος των 

χαρτσβουργιτών είναι ιδιαίτερα μεγάλο (Εικ. 2.3) και εντός αυτών εντοπίζονται εμφανίσεις 

αδρόκοκκου δουνίτη και χρωμιτίτη, που σχηματίζουν σε αρκετές περιπτώσεις ισοκλινείς 

πτυχές ποικίλης διεύθυνσης (Ayrton 1968, Moores 1969, Jackson et al. 1975, Harkins et al. 

1980, Rassios et al. 1983). Οι χαρτσβουργίτες, οι οποίοι καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο όγκο 

όχι μόνο στη μανδυακή σειρά αλλά και σε ολόκληρο το οφιολιθικό σύμπλεγμα (~85%), 

παρουσιάζουν ποικίλους βαθμούς σερπεντινίωσης (15% έως 95%) (Κωνσταντοπούλου 

1990).  Οι παραπάνω λιθολογίες βρίσκονται σε τεκτονική επαφή με δουνίτες, γάββρους, 

νορίτες και βερλίτες της σωρειτικής σειράς (Moores 1969). Η τελευταία, έχει διαιρεθεί από τη 

Rassios (1981) στην κατώτερη και ανώτερη σωρειτική ενότητα. Η κατώτερη ενότητα 

περιλαμβάνει υπερβασικούς σωρείτες,  ενώ η ανώτερη αποτελείται κυρίως από γαββρικούς 

λιθότυπους. Κοντά στον οικισμό της Μικροκλεισούρας έχουν εντοπιστεί επίσης πλαγιογρανίτες, 

οι οποίοι εμφανίζονται υπό μορφή στρωματοειδών φλεβών, πάχους 15-20 cm μέσα στους 

γάββρους (Liati et al. 2004).  Στα  ανώτερα τμήματα της  σωρειτικής ενότητας απαντώνται 

 

 

Eικ. 2.3. Η τεκτονοστρωματογραφική διάρθρωση του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου 
(τροποποιημένη από Μoores 1969 και Jackson et al. 1975). 
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διορίτες, σμήνος δολεριτικών φλεβών (περιοχή Ασπρόκαμπου), δακίτες και γρανοφύρες 

(Bortolotti et al. 1969, Beccaluva et al. 1984). Όσον αφορά στους ηφαιστειακούς λιθότυπους, 

οι οποίοι εντοπίζονται στο δυτικό Βούρινο (περιοχή Κράπας), είναι ανδεσιτικής - βασαλτικής 

σύστασης. Η μορφή τους είναι συνήθως συμπαγής και σπανιότερα μαξιλαροειδής και 

παρουσιάζουν κατά τόπους ενδιαστρώσεις ή επικαλύπτονται από ραδιολαρίτες και 

ασβεστόλιθους Κιμμερίδιας ηλικίας (Mavrides et al. 1979). 

Η τοποθέτηση του οφιολιθικού συμπλέγματος στην Πελαγονική, καταγράφεται από μία 

μυλονιτική δομή, η οποία έχει αποτυπωθεί στην αρχική φολίωση των περιδοτιτών, με φορά 

επώθησης προς τα ΒΒΑ (Roberts 1988). Η πρωταρχική φολίωση των περιδοτιτών, με βάση 

δομές που παρατηρήθηκαν σε κρυστάλλους ολιβίνη και σύμφωνα με δεδομένα 

γεωθερμομετρίας και γεωβαρομετρίας, εκτιμάται ότι έχει σχηματιστεί σε βάθος περίπου 60 

km και σε θερμοκρασία 900-1200 °C (Ross et al. 1980). Το αμφιβολιτικό πέλμα του 

οφιολιθικού συμπλέγματος συνίσταται από σερπεντινίτες και αμφιβολίτες, οι οποίοι έχουν 

χρονολογηθεί στα 171±4 Μa (Spray & Roddick 1980). Το κατώτερο τμήμα της οφιολιθικής 

ακολουθίας περιλαμβάνει μία μικρού πάχους οφιολιθική mélange, η οποία τοποθετείται 

ακριβώς πάνω από το μεταμορφωμένο υπόβαθρο (Ross & Zimmerman 1996). Το 

υποκείμενο παθητικό περιθώριο της Πελαγονικής, με τα βαθιάς θάλασσας ιζηματογενή 

πετρώματα του Αγίου Νικολάου (Naylor & Harle 1976), περιλαμβάνει σχίστες, αργίλους, 

τουρβιδιτικούς ιλυόλιθους, τόφφους, ραδιολαρίτες και ολισθοστρώματα, τα οποία έχουν 

μεταμορφωθεί σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής φάσης. 

Με βάση τεκτονικά, γεωχημικά και κοιτασματολογικά δεδομένα, θεωρείται ότι οι 

οφιόλιθοι του Βούρινου, της Πίνδου και της Όθρυος συνδέονται γενετικά και τοποθετήθηκαν 

προς τα BA, κατά το Άνω Ιουρασικό, από την ωκεάνια λεκάνη της Πίνδου που βρισκόταν 

δυτικά της Πελαγονικής (Smith 1979, Rassios et al. 1999). Σύμφωνα με τους περισσότερους 

ερευνητές (Capedri et al. 1981, Pearce et al. 1984, Jones et al. 1991, Barth et al. 2008, 

Καψιώτης 2009), τα γεωχημικά χαρακτηριστικά των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του 

Βούρινου, της Πίνδου και της Όθρυος, υποδεικνύουν γεωτεκτονικό περιβάλλον γένεσης κι 

εξέλιξης πάνω από καταβυθιζόμενη λιθοσφαιρική πλάκα (SSZ – Supra Subduction Zone). Η 

επιρροή της καταβυθιζόμενης λιθόσφαιρας ερμηνεύεται από τις χαμηλές συγκεντρώσεις των 

HFSE, από το χαρακτήρα των REE και από το χημισμό των λαβών και των φλεβικών 

συστημάτων (IAT - μπονινίτες). Το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου, το οποίο 

περιλαμβάνει βασικές και υπερβασικές ακολουθίες με χαρακτηριστικά νησιωτικού τόξου και 

μπονινιτών (Bizimis et al. 2000, Saccani et al. 2004), αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τύπου SSZ. Με βάση το μοντέλο των Beccaluva et al. (1984), το οποίο στηρίζεται στη 

γεωχημεία των ιχνοστοιχείων, τα ένυδρα ρευστά που προήλθαν από την καταβυθιζόμενη 

λιθόσφαιρα, προκάλεσαν 20-30% μερική τήξη του αποπλυμένου λερζόλιθου, δημιουργώντας 

έναν υπολειμματικό μανδύα χαρτσβουργιτικής-δουνιτικής σύστασης. 
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22..11..33    ΓΓεεωωλλοογγιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ππεερριιοοχχώώνν  μμεελλέέττηηςς  ΒΒοούύρριιννοουυ  
Από την ενότητα των τεκτονισμένων περιδοτιτών επιλέχθηκαν και χαρτογραφήθηκαν 

λεπτομερώς τέσσερις επιμέρους περιοχές στο νοτιοανατολικό και βορειοανατολικό τμήμα του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου, ενώ μελετήθηκε επίσης μία σημαντικής έκτασης 

εμφάνιση δολεριτών από την περιοχή του δυτικού Βούρινου (Κράπα). Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι αρχικά διερευνήθηκαν περιοχές από ολόκληρη την έκταση του 

οφιολιθικού συμπλέγματος και επιλέχθηκαν για δειγματοληψία όγκων εκείνες που ήταν 

ικανοποιητικές σε έκταση, καθώς και λιγότερο επηρεασμένες από διαβρωτικές, εξαλλοιωτικές 

και τεκτονικές διεργασίες, σύμφωνα με τη μακροσκοπική παρατήρηση. Επιπρόσθετα, η 

δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τη συλλογή πετρωμάτων με μικρότερες ή 

μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στα ορυκτοπετρογραφικά τους χαρακτηριστικά, ούτως ώστε 

να είναι δυνατή η διερεύνηση του ρόλου των μεταβολών αυτών στις φυσικομηχανικές τους 

ιδιότητες. Παρακάτω δίνεται η γεωλογική δομή των επιμέρους εμφανίσεων, με βάση τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την εργασία υπαίθρου. 

 

22..11..33..11    ΠΠεερριιοοχχήή  ΒΒοοϊϊδδόόλλαακκκκοουυ  

Η περιοχή του Βοϊδόλακκου (Σχήμα 1) βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα του οφιολιθικού 

συμπλέγματος του Βούρινου, περίπου 1 km ΝΑ του οικισμού Έξαρχος. Γεωλογικά, δομείται 

από σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες, πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες και δουνίτες. 

Μεταξύ δουνιτών και πλούσιων σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών υπάρχει σταδιακή μετάβαση και 

για το λόγο αυτό οι δύο λιθολογικές ενότητες δεν οριοθετούνται στο γεωλογικό χάρτη με 

γραμμή επαφής. ∆ουνιτικές και πυροξενιτικές φλέβες πάχους 5-50 cm έχουν διεισδύσει στους 

χαρτσβουργίτες. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ευρύτερη περιοχή των παλαιών στοών 

εξόρυξης χρωμίτη (Εικ. 2.4), όπου κυριαρχούν υγιείς δουνίτες με χρωμιτικά κοιτάσματα και 

πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες. Επιπλέον, χαρτογραφήθηκαν ως ξεχωριστές ενότητες, 

περιοχές αποτελούμενες από σερπεντινιωμένο χαρτσβουργίτη με φλέβες και φακούς 

σερπεντινιωμένου δουνίτη, καθώς επίσης και σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες με κατά 

τόπους πυκνό δίκτυο αδρόκοκκων πυροξενιτικών φλεβών (Σχήμα 1, Εικ. 2.5).  

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις εμφανίσεις των δουνιτών και πλούσιων σε 

ολιβίνη χαρτσβουργιτών (δείγματα VVD1 και VVD2 αντίστοιχα, βλ. Σχήμα 1), μεταξύ των 

οποίων υπάρχει σταδιακή μετάβαση, με προοδευτική αύξηση του ποσοστού του 

ορθοπυρόξενου από τους πρώτους στους δεύτερους. Οι πορφυροκλάστες τόσο του  

ορθοπυρόξενου όσο και του ολιβίνη έχουν  μέγεθος λίγων χιλιοστών και συχνά προεξέχουν 

από την επιφάνεια του πετρώματος. Στους δουνίτες και πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες 

του Βοϊδόλακκου παρατηρήθηκε κατά τόπους μικρός βαθμός σερπεντινίωσης (έως 5%). 
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Εικ. 2.4. Γενική άποψη της κοιλάδας του Βοϊδόλακκου (με κόκκινα βέλη σημειώνονται σωροί στείρου 

υλικού σε παλαιές στοές εξόρυξης χρωμίτη). 
 

 

 
 

Εικ. 2.5. Γεωλογική τομή Α-Α´, διεύθυνσης Ν∆-ΒΑ στην περιοχή του Βοϊδόλακκου (1: ∆ουνίτης, 2: 
∆ουνίτης έως πλούσιος σε ολιβίνη χαρτσβουργίτης, 3: Μεταβατική ζώνη σερπεντινιωμένου 
χαρτσβουργίτη με φλέβες και φακούς σερπεντινιωμένου δουνίτη, 4: Σερπεντινιωμένος 
χαρτσβουργίτης με πυροξενιτικές φλέβες, 5: Σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης, βλ. Σχήμα 1 
για θέση τομής). 

 

Ανατολικά και νότια των δουνιτών – πλούσιων σε ολιβίνη χαρτβουργιτών, 

χαρτογραφήθηκε μεταβατική ζώνη, η οποία συνίσταται από εναλλαγές σερπεντινιωμένου 

χαρτσβουργίτη με φλέβες και φακούς σερπεντινιωμένου δουνίτη, ενώ στα δυτικά 

εντοπίζονται χαρτσβουργίτες ποικίλου βαθμού σερπεντινίωσης (Εικ. 2.6). Η συχνότητα των 

δουνιτικών φλεβών μειώνεται προς τα νότια, εντός της μεταβατικής ζώνης, ενώ παράλληλα 

παρατηρείται προοδευτική  εμφάνιση πυροξενιτικών φλεβών.  Από την εμφάνιση των  
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Εικ. 2.6. Τεκτονική επαφή δουνιτών (Dun) με σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες (Hzb) στην κοιλάδα 

του Βοϊδόλακκου. 
 

σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών συλλέχθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα (VVDSR1), 

προκειμένου να μελετηθούν οι ορυκτοπετρογραφικές και φυσικομηχανικές του ιδιότητες. 

Όσον αφορά στις κύριες διευθύνσεις ρηγμάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή 

έρευνας, από τη στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών στο δίκτυο Schmidt (Εικ. 

2.7α), προκύπτει ότι επικρατούν δύο συστήματα. Το πρώτο έχει Β∆-ΝΑ έως ∆Β∆-ΑΝΑ 

διεύθυνση με κυμαινόμενες κλίσεις είτε προς τα Ν∆ έως ΝΝ∆ είτε προς τα ΒΑ έως ΒΒΑ. Το 

δεύτερο σύστημα έχει ΒΑ-Ν∆ διεύθυνση και κλίση προς τα ΝΑ. Τα ρήγματα που ανήκουν στο 

πρώτο σύστημα και κλίνουν προς τα Ν∆ έως ΝΝ∆,  είναι σχεδόν παράλληλα με την κύρια  

 

   
 
Εικ. 2.7. Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών (κάτω ημισφαίριο) σε δίκτυο Schmidt (α) 

επιπέδων ρηγμάτων (ισοπληθείς: 4-8-12-16-20-24%) και (β) επιπέδων διακλάσεων 
(ισοπληθείς: 3-6-9-12-15%) στους τεκτονισμένους περιδοτίτες του Βοϊδόλακκου. 

(α) (β) 
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επώθηση του οφιολιθικού συμπλέγματος προς τα ΒΑ και εμφανίζουν συνήθως ανάστροφους 

χαρακτήρες. Τόσο οι δουνίτες όσο και οι σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες, τέμνονται από 

σύστημα διακλάσεων κύριας διεύθυνσης ∆Β∆-ΑΝΑ με κλίση προς τα ΝΝ∆, το οποίο στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων συμπίπτει με τη σχιστότητα των σερπεντινιωμένων 

περιδοτιτών. Επίσης παρατηρήθηκε ένα δεύτερο σύστημα διακλάσεων ΒΒΑ-ΝΝ∆ 

διεύθυνσης με κλίση προς τα ΑΝΑ (Εικ. 2.7β). 

Οι δουνιτικές φλεβικές διεισδύσεις που εντοπίστηκαν στους τεκτονισμένους περιδοτίτες 

της περιοχής του Βοϊδόλακκου, παρουσιάζουν μία κύρια Β∆-ΝΑ διεύθυνση με κυμαινόμενες 

κλίσεις προς τα ΒΑ (Εικ. 2.8α). Όσον αφορά στις πυροξενιτικές φλέβες, από το αντίστοιχο 

διάγραμμα Schmidt φαίνεται ότι ακολουθούν δύο κύριες διευθύνσεις, μία Β∆-ΝΑ και μία ΒΑ-

Ν∆ με κλίσεις προς τα Ν∆ και Β∆ αντίστοιχα (Εικ. 2.8β). 

 

       
Εικ. 2.8. Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών (κάτω ημισφαίριο) σε δίκτυο Schmidt (α) 

επιφανειών δουνιτικών φλεβικών διεισδύσεων (ισοπληθείς: 7-14-21-28-35%) και (β) 
επιφανειών πυροξενιτικών φλεβικών διεισδύσεων (ισοπληθείς: 7-14-21-28-35-42%) στους 
τεκτονισμένους περιδοτίτες του Βοϊδόλακκου. 

 

22..11..33..22    ΠΠεερριιοοχχέέςς  ΚΚοορρσσοουυμμίίωωνν  --  ΡΡιιζζοούύ  

Τα δουνιτικά σώματα που εντοπίζονται στις περιοχές Κορσουμίων και Ριζού 

θεωρούνται ως δύο ξεχωριστές εμφανίσεις, ωστόσο εξετάζονται μαζί λόγω των παρόμοιων 

πετρογραφικών χαρακτηριστικών τους. 

Η περιοχή των Κορσουμίων βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του οφιολιθικού 

συμπλέγματος του Βούρινου, περίπου 1 km δυτικά του οικισμού του Χρωμίου και 

περιλαμβάνει σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες, πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες και 

δουνίτες (βλ. Σχήμα 2, Εικ. 2.9). Οι σερπεντινωμένοι χαρτσβουργίτες διαπερνώνται συχνά 

από δουνιτικές και πυροξενιτικές φλέβες πάχους 5 cm-1 m.  

Το ενδιαφέρον της υπαίθριας μελέτης εστιάστηκε στην ευρύτερη περιοχή των παλαιών  

στοών εξόρυξης χρωμίτη, όπου εντοπίζεται μία μικρή σχετικά εμφάνιση υγιών δουνιτών.  

(α) (β) 
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Χαρακτηριστική είναι η στρωματοειδούς τύπου μεταλλοφορία χρωμίτη με ιστό λεοπαρδάλεως 

που παρατηρείται στα δουνιτικά αυτά σώματα (Εικ. 2.10). Κατά τόπους, οι υγιείς δουνίτες 

γίνονται πλουσιότεροι σε ορθοπυρόξενο και τείνουν προς πλούσιους σε ολιβίνη 

χαρτσβουργίτες. Η μετάβαση από τον ένα λιθότυπο στον άλλο είναι σταδιακή και για το λόγο 

αυτό δεν οριοθετείται στο γεωλογικό χάρτη με γραμμή επαφής. Περιφερειακά των δουνιτών 

και πλούσιων σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών χαρτογραφήθηκαν ως μεταβατικές ζώνες, 

εναλλαγές σερπεντινιωμένου χαρτσβουργίτη με φλέβες και φακούς σερπεντινιωμένου 

δουνίτη. 

 

 
Εικ. 2.9. Γεωλογική τομή Β-Β´, διεύθυνσης Β∆-ΝΑ στην περιοχή των Κορσουμίων (1: ∆ουνίτης, 2: 

∆ουνίτης έως πλούσιος σε ολιβίνη χαρτσβουργίτης, 3: Μεταβατική ζώνη σερπεντινιωμένου 
χαρτσβουργίτη με φλέβες και φακούς σερπεντινιωμένου δουνίτη, 4: Σερπεντινιωμένος 
χαρτσβουργίτης, βλ. Σχήμα 2 για θέση τομής). 

 

   

Εικ. 2.10. (α) Στρωματοειδής μεταλλοφορία 
χρωμίτη και (β) χρωμίτης με ιστό 
λεοπαρδάλεως στους δουνίτες των 
Κορσουμίων.  
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Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στην εμφάνιση των δουνιτών και πλούσιων σε 

ολιβίνη χαρτσβουργιτών, οι οποίοι ιστολογικά χαρακτηρίζονται ως αδρόκοκκοι (δείγματα 

VKOR1 και VKOR2, βλ. Σχήμα 2). Στην εμφάνιση αυτή, παρατηρείται σε γενικές γραμμές 

χαμηλός έως ενδιάμεσος βαθμός σερπεντινίωσης. 

Η περιοχή του Ριζού τοποθετείται περίπου 700 m ΝΝ∆ των Κορσουμίων και το 

μεγαλύτερο τμήμα της καλύπτεται από Πλειο-Πλειστοκαινικές αλλουβιακές αποθέσεις. Το 

ενδιαφέρον εστιάστηκε σε μία εμφάνιση δουνιτών, όπου παλαιότερα είχε πραγματοποιηθεί 

εξόρυξη χρωμίτη. Από τη συγκεκριμένη εμφάνιση συλλέχθηκαν δύο αντιπροσωπευτικά 

δείγματα αδρόκοκκου δουνίτη (δείγματα VRZ1 και VRZ2, βλ. Σχήμα 2). 

 

 
Εικ. 2.11. Γεωλογική τομή Γ-Γ´, διεύθυνσης Ν∆-ΒΑ στην περιοχή του Ριζού (1: Κροκαλοπαγή, ψαμμίτες 

και άμμοι, 2: ∆ουνίτης, 3: Σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης με πυροξενιτικές φλέβες, 4: 
Σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης, 5: Κατακλαστική ζώνη, βλ. Σχήμα 2 για θέση τομής). 

 

Η ευρύτερη περιοχή Κορσουμίων-Ριζού χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική 

παραμόρφωση, η οποία εκφράζεται από ρηξιγενείς επιφάνειες που ακολουθούν τρεις κύριες 

διευθύνσεις, μία ΒΒ∆-ΝΝΑ με σχεδόν κατακόρυφες κλίσεις, μία ΑΒΑ-∆Ν∆ με κυμαινόμενες 

κλίσεις προς τα ΝΝΑ ή ΒΒ∆ και μία ∆Β∆-ΑΝΑ με κλίσεις προς τα ΝΝ∆ (Εικ.  2.12α). Όσον  

αφορά στα ΒΒ∆-ΝΝΑ  διευθυνόμενα  ρήγματα, συνοδεύονται συχνά από σημαντικού πάχους 

 

                 

Εικ. 2.12. Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών (κάτω ημισφαίριο) σε δίκτυο Schmidt (α) 
ρηγμάτων (ισοπληθείς: 4-8-12-16%) και (β) επιπέδων διακλάσεων (ισοπληθείς: 2-4-6-8-
10%) στους τεκτονισμένους περιδοτίτες  των περιοχών Κορσουμίων και Ριζού. 

(β) (α) 
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κατακλαστικές ζώνες (Εικ. 2.13). Οι διακλάσεις που τέμνουν τους περιδοτίτες ακολουθούν τις 

εξής κύριες διευθύνσεις: μία Β∆-ΝΑ έως ∆Β∆-ΑΝΑ με κλίσεις προς τα Ν∆ έως ΝΝ∆ 

αντίστοιχα, μία ΒΑ-Ν∆ με κλίση προς τα Β∆ και μία ΒΒ∆-ΝΝΑ με κλίση προς τα ΑΒΑ (Εικ. 

2.12β, 2.14). 

 

 
Εικ. 2.13. Κατακλαστική ζώνη (σχεδόν κατακόρυφη) διεύθυνσης ΒΒ∆-ΝΝΑ, στους δουνίτες της 

περιοχής του Ριζού (πάχος ζώνης: 2,5 m). 
 

 
Εικ. 2.14. Πυκνές διακλάσεις στους δουνίτες της περιοχής του Ριζού. ∆ιακρίνεται επίσης επιφάνεια 

σερπεντινίωσης (σημειώνεται με κόκκινα βέλη), η οποία διακόπτεται από πλαγιοκανονικό 
ρήγμα. 
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Όσον αφορά στις πυροξενιτικές φλέβες, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά κύριο λόγο στους 

τεκτονισμένους περιδοτίτες των Κορσουμίων, ακολουθούν μία κύρια διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ με 

κλίση προς τα Β∆ και μία δευτερεύουσα σχεδόν Β-Ν με κλίση προς τα ∆ (Εικ. 2.15). 

 

 
Εικ. 2.15. Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών (κάτω ημισφαίριο) σε δίκτυο Schmidt 

επιφανειών πυροξενιτικών φλεβικών διεισδύσεων (ισοπληθείς: 3-6-9-12-15-18-21%) στους 
τεκτονισμένους περιδοτίτες των Κορσουμίων. 

 

22..11..33..33    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑεεττοορρρράάχχεεωωνν  

Η περιοχή των Αετορράχεων βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του οφιολιθικού 

συμπλέγματος του Βούρινου, περίπου 4 km Ν∆ του οικισμού του Χρωμίου. Γεωλογικά, 

δομείται από σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες και σερπεντινιωμένους δουνίτες, ενώ στο 

βόρειο και δυτικό τμήμα καλύπτεται από Τεταρτογενείς αποθέσεις και κώνους κορημάτων 

(βλ. Σχήμα 3, Εικ. 2.16). ∆ουνιτικές και πυροξενιτικές φλέβες πάχους 5-50 cm, έχουν 

διεισδύσει στους χαρτσβουργίτες.  Επίσης,  εντοπίζονται ροδινγκιτιωμένες γαββρικές φλέβες, 

 

 
Εικ. 2.16. Γεωλογική τομή ∆-∆´, διεύθυνσης ΒΒ∆-ΝΝΑ στην περιοχή των Αετορράχεων (1: Κώνοι 

κορημάτων, 2: Σερπεντινιωμένος δουνίτης, 3: Μεταβατική ζώνη σερπεντινιωμένου 
χαρτσβουργίτη με φλέβες και φακούς σερπεντινιωμένου δουνίτη, 4: Σερπεντινιωμένος 
χαρτσβουγργίτης με πυροξενιτικές φλέβες, 5: Σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης, βλ. 
Σχήμα 3 για θέση τομής). 
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πάχους 2-8 cm, οι οποίες έχουν διεισδύσει κατά κύριο λόγο στους σερπεντινιωμένους δουνίτες 

(Εικ. 2.17).  Θα πρέπει να σημειωθεί, όπως προέκυψε από την εργασία υπαίθρου, ότι οι 

γαββρικές φλέβες διακόπτουν τις πυροξενιτικές, υποδεικνύοντας ότι οι πρώτες διείσδυσαν 

στους περιδοτίτες σε ένα μεταγενέστερο στάδιο εξέλιξης του οφιολιθικού συμπλέγματος. 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την παλαιά 

στοά εξόρυξης χρωμίτη, όπου κυριαρχούν σερπεντινιωμένοι δουνίτες (δείγματα VAET1 και 

VAET2). Επιπλέον, χαρτογραφήθηκαν ως μεταβατικές ζώνες περιοχές αποτελούμενες από 

σερπεντινιωμένο χαρτσβουργίτη με φλέβες και φακούς σερπεντινιωμένου δουνίτη και 

σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες με κατά τόπους πυκνό δίκτυο αδρόκοκκων πυροξενιτικών 

φλεβών, κυρίως στο τμήμα Β∆ της δουνιτικής εμφάνισης (Σχήμα 3). 

 

 
Εικ. 2.17. Φλέβες ροδινγκιτιωμένων γάββρων σε σερπεντινιωμένους δουνίτες της περιοχής των 

Αετορράχεων. 
 

Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική παραμόρφωση. Όσον αφορά 

στα ρήγματα, μπορούν να διακριθούν τρία συστήματα (Εικ. 2.18α). Το πρώτο σύστημα έχει 

διεύθυνση περίπου Α-∆ με κλίση προς τα Β, το δεύτερο διευθύνεται σχεδόν ΒΒΑ-ΝΝ∆ με 

κλίση προς τα ∆Β∆ και το τρίτο είναι ∆Β∆-ΑΝΑ διεύθυνσης με κατακόρυφες κυμαινόμενες 

κλίσεις. Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο σύστημα ρηγμάτων, αντιπροσωπεύουν κανονικά 

ρήγματα που συνδέονται με τη δημιουργία των νεοτεκτονικών λεκανών στο βόρειο και δυτικό 

τμήμα των οφιολιθικών εμφανίσεων των Αετορράχεων. Η φορά κίνησης είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να προσδιοριστεί στα πετρώματα αυτά, καθότι δεν υπάρχουν καθοδηγητικοί 
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ορίζοντες, ωστόσο εκτιμήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις με βάση την ερμηνεία S-C 

επιφανειών σε ζώνες διάτμησης. Όσον αφορά στις διακλάσεις που τέμνουν τους 

τεκτονισμένους περιδοτίτες της περιοχής των Αετορράχεων, από το αντίστοιχο διάγραμμα 

Schmidt (Εικ. 2.18β), φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική διασπορά των μετρήσεων, ωστόσο 

επικρατούν μία Β∆-ΝΑ διεύθυνση με κλίση προς τα ΒΑ και μία ΒΒΑ-ΝΝ∆ με κλίση προς τα 

∆Β∆. 

Οι πυροξενιτικές φλέβες φαίνεται ότι δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένο 

προσανατολισμό, ωστόσο διακρίνεται μία ΑΒΑ-∆Ν∆ διεύθυνση με κλίση προς τα ΒΒ∆ (Εικ. 

2.18γ). Από την άλλη πλευρά, οι φλέβες των ροδινγκιτιωμένων γάββρων, οι οποίες όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω διείσδυσαν μετά τις πυροξενιτικές, ακολουθούν ∆Ν∆-ΑΒΑ διεύθυνση 

με κλίση προς τα ΒΒ∆ (Εικ. 2.18δ). 

 
 

       

       

 
Εικ. 2.18. Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών (κάτω ημισφαίριο) σε δίκτυο Schmidt 

επιπέδων (α) ρηγμάτων (ισοπληθείς: 3-6-9-12-15-18%), (β) διακλάσεων (ισοπληθείς: 1-2-
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13%), (γ) πυροξενιτικών φλεβών (ισοπληθείς: 3-6-9-12-15-18%) 
και (δ) φλεβών ροδινγκιτιωμένων γάββρων (ισοπληθείς: 5-10-15-20-25-30-35-40%) στους 
τεκτονισμένους περιδοτίτες των Αετορράχεων. 

 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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22..11..33..44    ΠΠεερριιοοχχήή  ΜΜιικκρροοκκλλεειισσοούύρρααςς  

Η περιοχή της Mικροκλεισούρας Γρεβενών τοποθετείται στο δυτικό τμήμα του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου και συγκεκριμένα στη Σειρά Κράπας. Αποτελείται 

από δολερίτες, οι οποίοι συνιστούν τα ανώτερα τμήματα της οφιολιθικής ενότητας (Σχήμα 4, 

Εικ. 2.19). Οι δολερίτες έχουν σκουροπράσινο έως πρασινοκίτρινο χρώμα (δείγματα Β4 και 

Β5 αντίστοιχα) ανάλογα με την παρουσία υψηλού ποσοστού σε χλωρίτη και ακτινόλιθο 

αντίστοιχα και καλύπτονται σε όλη τους την έκταση από έναν καστανόχρωμο μανδύα 

αποσάθρωσης, με πάχος που κυμαίνεται από 3 m έως και 8 m (Εικ. 2.20). Στα δυτικά 

καλύπτονται από επικλυσιγενείς ασβεστόλιθους του Άνω Κρητιδικού, ενώ στα ανατολικά 

βρίσκονται σε κανονική επαφή με διοριτικά πετρώματα (Εικ. 2.19). 

 

 
Εικ. 2.19. Γεωλογική τομή Ε-Ε´, διεύθυνσης Ν∆-ΒΑ στην περιοχή της Μικροκλεισούρας (∆υτικός 

Βούρινος), (1: Πλειο-Πλειστοκαινικά ιζήματα, 2: Ασβεστόλιθοι και ασβεστιτικοί-μαργαϊκοί 
ψαμμίτες Άνω Κρητιδικού, 3: Ασβεστόλιθοι Κάτω Κρητιδικού, 4: ∆ολερίτης, 5: ∆ιορίτης, 6: 
Κατακλαστική ζώνη, βλ. Σχήμα 4 για θέση τομής). 

 

 
Εικ. 2.20. Εμφάνιση δολεριτών στο δυτικό Βούρινο (Σειρά Κράπας), που καλύπτεται από μανδύα 

αποσάθρωσης πάχους 3-8 m. 
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Η περιοχή μελέτης τέμνεται από δύο αραιές ρηξιγενείς ζώνες, η μία έχει διεύθυνση 

σχεδόν ΒΒ∆-ΝΝΑ με έντονες κλίσεις προς τα ΑΒΑ και η δεύτερη, σχεδόν κατακόρυφη, 

παρουσιάζει ΒΑ-Ν∆ διεύθυνση (Εικ. 2.22α). Στην Εικόνα 2.21 διακρίνεται κατακλαστική ζώνη 

διεύθυνσης BΒ∆-NΝΑ με κλίση προς τα ΑΒΑ, η οποία είναι κάθετη σε διακλάσεις της ίδιας 

διεύθυνσης που κλίνουν προς τα ∆Ν∆. 

 

  
 

Από τη στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των επιπέδων των 

διακλάσεων σε δίκτυο Schmidt (Εικ. 2.22β), προκύπτει ότι επικρατούν κύριες διευθύνσεις. Η 

πρώτη ακολουθεί μία γενική διεύθυνση ΒΒ∆-ΝΝΑ με μικρές έως μέτριες κλίσεις προς τα 

∆Ν∆, ενώ η δεύτερη διευθύνεται σχεδόν Β-Ν με αποκλίσεις προς τα ΒΒ∆-ΝΝΑ και μεγάλες 

κλίσεις προς τα Α έως ΑΒΑ. 

 

      

Εικ. 2.22. Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών (κάτω ημισφαίριο) σε δίκτυο Schmidt (α) 
επιπέδων ρηγμάτων (ισοπληθείς: 4-8-12-16%) και (β) επιπέδων διακλάσεων (ισοπληθείς: 
3-6-9-12-15-18%) στους δολερίτες της Μικροκλεισούρας Γρεβενών. 

Εικ. 2.21. Ρηξιγενής κατακλαστική 
ζώνη (κόκκινες διακεκομμέ-
νες γραμμές) διεύθυνσης 
ΒΒ∆-ΝΝΑ με κλίση προς τα 
ΑΒΑ και επιφάνειες διακλά-
σεων (μαύρες διακεκομμέ-
νες γραμμές) της ίδιας 
διεύθυνσης που κλίνουν 
προς τα ∆Ν∆, σε δολερίτες 
της Μικροκλεισούρας Γρεβε-
νών. 

(α) (β) 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των δολεριτών 

συμπεραίνεται η συμμετοχή σημαντικού ποσοστού δευτερογενών ορυκτών, ως ένδειξη των 

διεργασιών μεταμόρφωσης ωκεάνιου πυθμένα που έχουν επιδράσει σε αυτά. Θα πρέπει 

επίσης να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε εξαλλοίωση τύπου Sonnenbrand, ωστόσο σε 

αρκετές θέσεις και παράλληλα στις ασυνέχειες των πετρωμάτων εντοπίστηκαν ζώνες 

εξαλλοίωσης και υδροθερμικής απόθεσης ορυκτών, κυρίως επιδότου και ασβεστίτη. Οι ζώνες 

αυτές έχουν πάχος λίγα χιλιοστά έως 3 cm και απέχουν μεταξύ τους από περίπου 0,8 m έως 1 m. 

Χαρακτηριστική είναι επίσης η διάσπαρτη μεταλλοφορία σε σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη 

που παρατηρείται κατά τόπους στους δολερίτες. 
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22..22    ΠΠίίννδδοοςς  

22..22..11    ΓΓεεωωγγρρααφφιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ΠΠίίννδδοουυ  
Το βορειοδυτικό τμήμα της οροσειράς της Πίνδου, όπου εστιάστηκε η παρούσα 

διατριβή (Εικ. 2.23), τοποθετείται στο δυτικό τμήμα του νομού Γρεβενών, το ανάγλυφο του 

οποίου διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τις κορυφές Κίρκουρη (1860 m), Σκούρτζα 

(1799 m), Όρλιακας (1433 m), Αβγό (2177 m) και Πυροστιά (1860 m). Το έντονο ανάγλυφο 

της περιοχής διαμορφώνεται επιπλέον από τις κορυφές Βασιλίτσα (2249 m), Βούζιο (2239 m), 

Αφτιά (2005 m), Φλέγκα (2158 m), Μαυροβούνι (2050 m) και Μηλέα (2160 m), που 

βρίσκονται στα όρια με το νομό Ιωαννίνων. Οι πεδινές εκτάσεις είναι λίγες, με σημαντικότερη 

τη λεκάνη των Γρεβενών, στα ανατολικά των παραπάνω ορεινών όγκων. 

Η γεωμορφολογία της περιοχής της βορειοδυτικής Πίνδου, σε συνδυασμό με την 

πλούσια χλωρίδα και πανίδα, την καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα του 

Ελληνικού χώρου. Ιδιαίτερα, η περιοχή στη νότια πλευρά του χωριού Περιβόλι ανακηρύχθηκε 

το 1966 ως εθνικός δρυμός της Βάλια Κάλντα, ενώ το 1987 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο 

της IUCN (International Union for the Conservation of Nature) των παγκοσμίως πιο 

ευαίσθητων περιοχών. 

 

 
Εικ. 2.23. Γεωμορφολογικός χάρτης όπου διακρίνεται το βορειοδυτικό τμήμα της οροσειράς της 

Πίνδου (Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους - DEM από MGDS). 
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22..22..22    ΟΟφφιιοολλιιθθιικκόό  σσύύμμππλλεεγγμμαα  ΠΠίίννδδοουυ  
Το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (Εικ. 2.24) καλύπτει έκταση περίπου 2.500 km2, 

αποτελώντας το μεγαλύτερο στον Ελληνικό χώρο. Το κυριότερο τμήμα του βρίσκεται στο 

νομό Γρεβενών, ενώ μικρότερες εμφανίσεις του υπάρχουν επίσης στους νομούς Ιωαννίνων 

και Τρικάλων. Εντάσσεται στη δυτική οφιολιθική ζώνη και περιλαμβάνει μία σειρά από 

τεκτονικά τεμάχη, τα οποία στο σύνολό τους είναι επωθημένα προς τα δυτικά, επί του 

φλύσχη της ζώνης Πίνδου. 

 

 
Εικ. 2.24. Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 

(τροποποιημένος από Jones & Robertson 1991). 
 

Η τεκτονοστρωματογραφική διάρθρωση των ορεινών όγκων της βόρειας Πίνδου έχει 

περιγραφεί εκτενώς από τους Jones & Robertson (1991), οι οποίοι διακρίνουν τις παρακάτω 

τεκτονικές ενότητες: 

i. Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου (Ιουρασικό) 

ii. Mélange Αβδέλλας (Άνω Τριαδικό - Άνω Ιουρασικό) 
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iii. Ενότητα ∆ύο ∆ένδρων (Άνω Ιουρασικό - Άνω Κρητιδικό) 

iv. Ενότητα Όρλιακα (Άνω Κρητιδικό) 

v. Φλύσχης Πίνδου (Παλαιόκαινο - Ηώκαινο) 

Καθεμία από τις παραπάνω τεκτονικές ενότητες περιορίζεται από κύριες τεκτονικές επαφές, 

οι οποίες κλίνουν προς τη Μεσοελληνική Αύλακα, που βρίσκεται στα ανατολικά των 

οφιολιθικών εμφανίσεων (Εικ. 2.24). 

Το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου καταλαμβάνει τα ανώτερα τμήματα μεταξύ των 

προαναφερθέντων ενοτήτων και διαιρείται στις εξής επιμέρους τεκτονικές ενότητες: (α) 

Σύστημα ∆ραμάλας (ή Ντραμάλας), (β) Ενότητα Λουμνίτσας, (γ) Σύστημα Ασπροπόταμου 

(Εικ. 2.25): 

(α) Σύστημα ∆ραμάλας. Υπέρκειται των υπολοίπων ενοτήτων κατά μήκος μιας μεγάλης 

επώθησης (επώθηση Αχλάδι). Τυπικές τομές του Συστήματος της ∆ραμάλας βρίσκονται στο 

ομώνυμο όρος της ∆ραμάλας, καθώς και νοτιότερα, στην περιοχή ανατολικά του οικισμού 

του Μετσόβου. Αποτελείται από τοπικά σερπεντινιωμένους, τεκτονισμένους χαρτσβουργίτες, 

θυλακοειδείς δουνίτες και σε μικρότερο ποσοστό από πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους. 

Πυροξενιτικές φλέβες και φλέβες ροδινγκιτιωμένων γάββρων διασχίζουν τους περιδοτίτες 

(Capedri et al. 1978). Ακόμη συμμετέχουν σωρείτες, οι οποίοι περιλαμβάνουν δουνίτες, 

τροκτόλιθους και λευκογάββρους (Capedri et al. 1982, Rassios 1991). Οι παραπάνω 

λιθότυποι παρουσιάζουν σημάδια μυλονιτοποίησης και διασχίζονται συχνά από 

κατακλαστικές ζώνες. 

Σερπεντινιωμένοι υπερβασικοί μυλονίτες (πάχους έως 30 m) μαζί με κατακλαστικούς 

περιδοτίτες, βρίσκονται ακριβώς πάνω από την επώθηση Αχλάδι, συνιστώντας μία ενότητα 

σερπεντινιτών, της οποίας το πάχος τοπικά ανέρχεται στα 300 m (Jones & Robertson 1991). 

Παρόμοιες εμφανίσεις έχουν εντοπιστεί στη βάση του οφιολιθικού συμπλέγματος του Semail, 

στο Ομάν (Searle & Malpas 1980). 

(β) Ενότητα Λουμνίτσας. Αποτελεί το μεταμορφικό πέλμα των Συστημάτων ∆ραμάλας και 

Ασπροπόταμου και συνίσταται από μεταβασικά και μεταϊζηματογενή πετρώματα που έχουν 

μεταμορφωθεί στην αμφιβολιτική και πρασινοσχιστολιθική φάση. Τα μεταμορφωμένα αυτά 

πετρώματα είναι τοπικά ενσωματωμένα στη βάση του οφιολιθικού συμπλέγματος, ενώ 

εντοπίζονται επίσης ως αποκομμένα τεκτονικά τεμάχη στη mélange της Αβδέλλας. Οι 

διαστάσεις των τεμαχών αυτών κυμαίνονται από λίγα έως εκατοντάδες μέτρα. Σε γενικές 

γραμμές, έχει παρατηρηθεί μια συνεχής μείωση του βαθμού μεταμόρφωσης προς τα 

κατώτερα τμήματα της Ενότητας της Λουμνίτσας, από την αμφιβολιτική έως την 

πρασινοσχιστολιθική φάση και τέλος έως τα αμεταμόρφωτα ιζήματα (Jones & Robertson 

1991). 
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Εικ. 2.25. Ανακατασκευασμένη στρωματογραφική στήλη του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 
(τροποποιημένη από Kostopoulos 1989 και Jones et al. 1991). 

 

Κρύσταλλοι κεροστίλβης από μεταβασικά και μεταϊζηματογενή πετρώματα της 

αμφιβολιτικής φάσης, έχουν χρονολογηθεί με τη μέθοδο K-Ar (Thuizat et al. 1981) στα 172±5 

Ma (Μέσο Ιουρασικό). Ακόμη, με βάση τη μέθοδο 40Αr-39Ar σε παρόμοια πετρώματα (Roddick 

et al. 1979, Spray & Roddick 1980), έχουν προκύψει ηλικίες 173±3 Ma και 172±3 Ma 

(διορθωμένο σε 165±3 Ma, Spray et al. 1984). 

(γ) Σύστημα Ασπροπόταμου. Το Σύστημα του Ασπροπόταμου (Parrot 1967, Montigny et al. 

1973, Terry 1974, Capedri et al. 1980, Ross & Zimmerman 1982, Kostopoulos 1989, κ.α.) 

βρίσκεται τεκτονικά τοποθετημένο κάτω από το Σύστημα της ∆ραμάλας και τοπικά κάτω από 

την Ενότητα της Λουμνίτσας. Αποτελείται από επωθημένα τεκτονικά τεμάχη, τα οποία 

συνίστανται από σωρειτικά, φλεβικά και ηφαιστειακά πετρώματα. Τυπικές εμφανίσεις του 

Συστήματος του Ασπροπόταμου περιγράφηκαν αρχικά κατά μήκος του ποταμού 

Ασπροπόταμου (Parrot 1967, Capedri et al. 1980) και στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν σε 

αρκετές περιοχές του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου. Οι λιθολογικές του ενότητες 
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εντοπίζονται υπό μορφή επωθημένων τεκτονικών τεμαχών ποικίλων διαστάσεων (πάχους 

έως 2,5 km και μήκους αρκετών χιλιομέτρων, Jones & Robertson 1991). 

Τα ηφαιστειακά πετρώματα του Συστήματος του Ασπροπόταμου περιλαμβάνουν 

μαξιλαροειδείς και συμπαγείς λάβες, βασαλτικά λατυποπαγή και υαλοκλαστίτες. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι λάβες παρουσιάζουν παραγενέσεις που είναι τυπικές της κατώτερης έως 

ανώτερης πρασινοσχιστολιθικής φάσης ωκεάνιας μεταμόρφωσης (Cann 1979). Τυπικές 

εμφανίσεις των ηφαιστειακών λιθότυπων έχουν περιγραφεί κατά μήκος της διαδρομής 

Μικρολίβαδο - Ασπροπόταμος (Jones & Robertson 1991). 

Όσον αφορά στις σωρειτικές λιθολογίες του Συστήματος του Ασπροπόταμου, 

συμμετέχουν δουνίτες, ανορθοσίτες, τροκτόλιθοι, γάββροι και βερλίτες. Τα πετρώματα αυτά 

αποτελούν τα κατώτερα τμήματα του Συστήματος και τοπικά υπέρκεινται  τεμαχών   

σερπεντινιτών.   Σε  καλά  διατηρημένες  τομές,  τα  σωρειτικά πετρώματα μεταβαίνουν προς 

τα ανώτερα τμήματα σε ισότροπους γάββρους, στους οποίους συχνά εντοπίζονται μικρών 

διαστάσεων σώματα και φλέβες πλαγιογρανιτών (π.χ. δυτικά του οικισμού του Σπηλαίου, 

Jones & Robertson 1991). Οι φλέβες του συστήματος πολλαπλών φλεβών παρουσιάζουν 

καλά διατηρημένα περιθώρια ψύξης και το πάχος τους μπορεί να φτάνει έως και τα 3 m. 

Συχνά, διαπερνώνται από αρκετές φάσεις υποπαράλληλων, νεότερων φλεβών (π.χ. ΒΒ∆-

ΝΝΑ ή ΒΑ-Ν∆ σε σχέση με τη Β∆-ΝΑ διεύθυνση των κύριων φλεβών, Jones & Robertson 

1991). Σε αρκετές περιπτώσεις, οι φλέβες του συστήματος πολλαπλών φλεβών διακόπτουν 

εμφανίσεις ηφαιστειακών πετρωμάτων. 

Η ανακατασκευασμένη στρωματογραφία του ανατολικού Συστήματος του 

Ασπροπόταμου (Kostopoulos 1989), περιλαμβάνει μια ακολουθία βασικών και υπερβασικών 

σωρειτών που υπόκεινται γάββρων, περιορισμένων πλαγιογρανιτικών εμφανίσεων και του 

συστήματος πολλαπλών φλεβών, το οποίο καλύπτεται από μια σειρά ηφαιστειακών 

πετρωμάτων. Οι φλέβες του συστήματος πολλαπλών φλεβών και τα ηφαιστειακά πετρώματα 

παρουσιάζουν ευρύ φάσμα γεωχημικών χαρακτήρων, περιλαμβάνοντας υψηλού Ti MORB 

(mid-ocean ridge basalts), IAT (island arc tholeiite) και BSV (boninite series volcanics) (βλ. 

Εικ. 2.25) (Pe-Piper et al. 2004). Στο δυτικό τμήμα του Συστήματος του Ασπροπόταμου, το 

οποίο είναι περισσότερο διαμελισμένο σε σχέση με το ανατολικό, οι ισότροποι γάββροι 

περιέχουν ολιβίνη και μεταβαίνουν προς τα ανώτερα στρωματογραφικά μέλη σε χαλαζιακούς 

γάββρους και ακανόνιστα σώματα πλαγιογρανιτών. 

Σε αρκετές περιοχές, στη βάση του Συστήματος του Ασπροπόταμου εντοπίζεται η 

Ενότητα της Λουμνίτσας, ενώ τοπικά οι Άνω Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι της Ενότητας του 

Όρλιακα είναι επωθημένοι σε αυτό (Jones & Robertson 1991). 

Το Σύστημα της ∆ραμάλας, η Ενότητα της Λουμνίτσας και το Σύστημα του 

Ασπροπόταμου υπέρκεινται τεκτονικά της mélange της Αβδέλλας (Jones & Robertson 1991), 

η οποία αποτελεί έναν τεκτονοϊζηματογενή σχηματισμό, πάχους μεγαλύτερου από 1,5 km. 
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Πρόκειται για χαρακτηριστική mélange τύπου “block-in-matrix”, που αποτελείται κυρίως από 

βασάλτες, σχιστοποιημένους σερπεντινίτες και ασθενώς μεταμορφωμένα τεμάχη, τεκτονικώς 

αποκολλημένα από την υπερκείμενη ενότητα της Λουμνίτσας. Όσον αφορά στους 

ιζηματογενείς λιθότυπους, συμμετέχουν παχυστρωματώδεις, πελαγικοί ανθρακικοί 

σχηματισμοί και ασβεστολιθικά λατυποπαγή ηλικίας Άνω Τριαδικού έως Κάτω Ιουρασικού. 

Σε ορισμένες περιοχές, τα ανθρακικά πετρώματα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τύπου 

Ammonitico Rosso (Bernoulli & Jenkyns 1974, Jenkyns 1974). Ακόμη, συμμετέχουν 

ραδιολαρίτες που συνδέονται με μαγγανιούχους και σιδηρούχους σχίστες. Απολιθώματα σε 

ραδιολαρίτες έχουν δώσει ηλικίες που κυμαίνονται μεταξύ Τριαδικού και Ιουρασικού. Οι 

Jones & Robertson (1991) έχουν επίσης αναφέρει την ύπαρξη ανέπαφων λιθολογικών 

ακολουθιών εντός της mélange της Αβδέλλας. Όσον αφορά στο συνδετικό υλικό των 

παραπάνω τεκτονικών τεμαχών, συνίσταται κυρίως από σχίστες, μάργες και ψαμμίτες. 

Η Ενότητα ∆ύο ∆ένδρων αποτελείται από τέσσερις επιμέρους σχηματισμούς, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν ιζηματογενή πετρώματα βαθιάς θάλασσας, που αποτέθηκαν στο διάστημα 

μεταξύ Άνω Ιουρασικού και Άνω Κρητιδικού. Τα πετρώματα αυτά παρουσιάζονται υπό 

μορφή τεκτονικών τεμαχών που παρεμβάλλονται μεταξύ της mélange της Αβδέλλας και του 

υποκείμενου φλύσχη της ζώνης Πίνδου (Kemp & McCaig 1984). 

Η Ενότητα του Όρλιακα αποτελείται κυρίως από ασβεστόλιθους πλατφόρμας αλλά και 

από υφαλογενείς ασβεστόλιθους και ασβεστόλιθους που έχουν επανατοποθετηθεί σε 

πυθμένες λεκανών με έντονη κλίση. Περιέχουν ρουδιστές, κοράλλια και βενθονικά 

τρηματοφόρα που δίνουν ηλικίες Άνω Κρητιδικού. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί υποδεικνύουν ότι 

κατά τη διάρκεια του Άνω Κρητιδικού, η Νεο-Τηθύς παραμένει ένας υπολειμματικός ωκεανός. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ενότητα του Όρλιακα είναι τοπικά επωθημένη στο 

Σύστημα του Ασπροπόταμου (Jones & Robertson 1991). 

Ο φλύσχης της Πίνδου (Παλαιόκαινο-Ηώκαινο) είναι γνωστός τόσο από τις τυπικές 

εμφανίσεις του στους ορεινούς όγκους της βόρειας Πίνδου (Brunn 1956, Lorsong 1979), όσο 

και από τις εμφανίσεις του στις περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας (Aubouin 1959, 

Dercourt 1964, Green 1983). Είναι σύνθετα παραμορφωμένος και παρουσιάζει διαφόρων 

ειδών τεκτονικές δομές. Πάνω στο φλύσχη της Πίνδου είναι επωθημένες και οι τέσσερις 

προαναφερθείσες τεκτονικές ενότητες. 

 

22..22..33    ΜΜοοννττέέλλοο  γγέέννεεσσηηςς  οοφφιιοολλιιθθιικκώώνν  σσυυμμππλλεεγγμμάάττωωνν  ΠΠίίννδδοουυ  --  ΒΒοούύρριιννοουυ  
Με βάση τις απόψεις που επικρατούν σήμερα σχετικά με το μοντέλο της «εξωτερικής 

προέλευσης» (external derivation) των οφιολίθων της δυτικής Ελλάδας (Robertson & Dixon 

1984, Jones & Robertson 1991, Jones et al. 1991, Robertson et al. 1991, Doutsos et al. 

1993, Robertson 2002, κ.α.), θεωρείται ότι οι οφιολιθικές εμφανίσεις της δυτικής ζώνης 

δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν στον ωκεανό της Πίνδου. 
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Κατά την περίοδο Μέσο-Άνω Τριαδικό, τα τελικά στάδια ταφροποίησης (rifting) του ΒΑ 

περιθωρίου της Απούλιας μικροπλάκας, συνοδεύονται από τα αρχικά στάδια διάνοιξης 

(spreading) του ωκεανού της Πίνδου (Εικ. 2.26α, β). Ο φλοιός που σχηματίστηκε κατά την 

περίοδο εκείνη, εντοπίζεται σήμερα υπό μορφή τεκτονικών τεμαχών στη mélange της 

Αβδέλλας, καθώς και σε ορισμένα MORB τμήματα του Συστήματος του Ασπροπόταμου. 

Κατά το Κάτω-Μέσο Ιουρασικό, ο ωκεανός της Πίνδου είχε ήδη αρχίσει να επηρεάζεται από 

ένα γενικότερο συμπιεστικό καθεστώς, λόγω της διάνοιξης του Β. Ατλαντικού (Smith & Spray 

1984), το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση της Απούλιας προς τα ανατολικά. Στα 

πλαίσια του καθεστώτος αυτού, έλαβε χώρα ενδοωκεάνια καταβύθιση (intra-oceanic 

subduction) προς τα δυτικά και επακόλουθος σχηματισμός SSZ περιβάλλοντος, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία των οφιολίθων της Πίνδου και του Βούρινου (Εικ. 2.26γ). 

Σύμφωνα με το μοντέλο των Jones et al. (1991), το Σύστημα της ∆ραμάλας, το Σύστημα του 

Ασπροπόταμου και το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου αποτελούσαν αρχικά τμήμα ενός 

συνεχόμενου SSZ τεμάχους. Συγκεκριμένα, το Σύστημα της ∆ραμάλας αποτελούσε το 

δυτικότερο τμήμα του τεμάχους, το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου το κεντρικό τμήμα 

και το Σύστημα του Ασπροπόταμου το πιο ανατολικό, πλησιέστερα στη ζώνη καταβύθισης. 

Κατά την περίοδο εκείνη, είχε ξεκινήσει η ενδοωκεάνια επώθηση των οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων Πίνδου και Βούρινου προς τα ΒΑ, με παράλληλο σχηματισμό του 

υποφιολιθικού μεταμορφικού πέλματος και ενός πρίσματος προσαύξησης με 

τεκτονοϊζηματογενείς δομές, το οποίο εξελίχθηκε σε οφιολιθική mélange (Εικ. 2.26δ). 

Η επώθηση των οφιολίθων προς τα ΒΑ οδήγησε στην τοποθέτησή τους στο δυτικό 

περιθώριο της Πελαγονικής κατά το Άνω Ιουρασικό. Παράλληλα, κατά την περίοδο εκείνη το 

Σύστημα της ∆ραμάλας και το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου τοποθετήθηκαν πάνω 

από το Σύστημα του Ασπροπόταμου (Εικ. 2.26ε). 

Κατά την περίοδο του Κρητιδικού, η οποία ακολούθησε μετά την τοποθέτηση των 

οφιολίθων στο παθητικό περιθώριο της Πελαγονικής, στον υπολειμματικό ωκεανό της Πίνδου 

λάμβανε χώρα ιζηματογένεση βαθιάς θάλασσας. Στις αρχές του Τριτογενούς, η νέα 

συμπιεστική φάση που προέκυψε από τη σύγκρουση της Αφρικανικής πλάκας με την 

Ευρασιατική, οδήγησε στο οριστικό κλείσιμο του ωκεανού της Πίνδου με μία Α έως ΒΑ 

διεύθυνσης καταβύθιση (Robertson et al. 1991). Στη συνέχεια, οι οφιόλιθοι της Πίνδου 

επωθήθηκαν προς τα δυτικά, επί του φλύσχη της ζώνης Πίνδου. Τα τελικά στάδια 

παραμόρφωσης είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κανονικών ρηγμάτων και την 

κατάρρευση του ενδιάμεσου τεμάχους μεταξύ των οφιολίθων της Πίνδου και του Βούρινου, 

όπου και αποτέθηκαν τα ιζήματα της Μεσοελληνικής αύλακας μεταξύ Άνω Ηωκαίνου και 

Ολιγοκαίνου (Εικ. 2.26στ). 
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Εικ. 2.26. Γεωτεκτονική εξέλιξη των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Πίνδου και Βούρινου κατά τη διάρκεια 

του Μεσοζωϊκού και του Τριτογενούς (από Jones et al. 1991). 
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Η προέλευση των οφιολίθων της Πίνδου και του Βούρινου από το ίδιο ωκεάνιο 

τέμαχος, προκύπτει τόσο από γεωφυσικά στοιχεία (Makris 1977), όσο και από τις 

γεωχημικές και τεκτονικές ομοιότητες που παρουσιάζουν (Pearce et al. 1984, Ross & 

Zimmerman 1996). Ωστόσο, τα γεωχημικά δεδομένα υποδεικνύουν επιπλέον ότι το 

οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, σε αντίθεση με του Βούρινου, έχει σχηματιστεί σε 

περισσότερα από ένα τεκτονικά περιβάλλοντα, δεδομένου ότι οι βασαλτικοί λιθότυποι 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τόσο μεσοωκεάνιας ράχης όσο και νησιωτικού τόξου (Pearce 

et al. 1984, Jones & Robertson 1991, Saccani & Photiades 2004, Καψιώτης 2009). 

 

22..22..44    ΓΓεεωωλλοογγιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ππεερριιοοχχώώνν  μμεελλέέττηηςς  ΠΠίίννδδοουυ  
Από τη mélange της Αβδέλλας, στο ΝΑ τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου, 

επιλέχθηκε και χαρτογραφήθηκε εμφάνιση που περιλαμβάνει τεκτονικό τέμαχος τροκτόλιθου. Η 

συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε λόγω των σημαντικών διαστάσεων που καταλαμβάνει το 

συγκεκριμένο τεκτονικό τέμαχος. Επιπλέον, χαρτογραφήθηκε λεπτομερώς εκτεταμένη εμφάνιση 

τεκτονισμένων περιδοτιτών (Σύστημα ∆ραμάλας), καθώς και δολεριτών (Σύστημα 

Ασπροπόταμου) από το κεντρικό και ανατολικό τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος αντίστοιχα. 

Παρακάτω δίνεται η γεωλογική δομή των επιμέρους εμφανίσεων, με βάση τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν κατά την εργασία υπαίθρου. 

 

22..22..44..11    ΠΠεερριιοοχχήή  ΚΚοορρυυδδααλλλλοούύ  

Η συγκεκριμένη εμφάνιση τοποθετείται στο ΝΑ τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος 

της Πίνδου, περίπου 2 km βόρεια του οικισμού του Κορυδαλλού και αποτελεί τμήμα της 

mélange της Αβδέλλας (Σχήμα 5). Στην περιοχή αυτή, η θεμελιώδης μάζα (matrix) της 

οφιολιθικής mélange αποτελείται κυρίως από οξείδια Fe και Mn, αργιλικά, πηλιτικά 

πετρώματα και σχίστες. Ανάλογα με το είδος και το ποσοστό των οξειδίων που κυριαρχούν, 

η θεμελιώδης μάζα παρουσιάζει διαφορετικούς χρωματισμούς (καστανό, ανοιχτό έως 

σκούρο ερυθρωπό και πράσινο χρώμα). 

Στην υπό μελέτη εμφάνιση, η οφιολιθική mélange περιλαμβάνει τεκτονικά τεμάχη 

σχιστοποιημένων, σερπεντινιωμένων υπερβασικών σωμάτων, διαστάσεων αρκετών 

δεκάδων μέτρων, τα οποία τοπικά παρουσιάζουν μεταλλοφορία χρωμίτη. Ακόμη 

εντοπίστηκαν μαξιλαροειδείς και συμπαγείς σπιλιτικές λάβες (συνήθως με 

ορυκταμυγδαλοειδή υφή) υπό μορφή τεμαχών μήκους έως και 50 m, καθώς και μικρά 

τεκτονικά τεμάχη συμπαγών δολεριτών (μήκους έως 10 m). Στο ΒΑ τμήμα της υπό μελέτη 

εμφάνισης, η mélange περιλαμβάνει παχυστρωματώδεις πελαγικούς ασβεστολίθους και 

συνοδευόμενα ασβεστολιθικά λατυποπαγή ηλικίας Άνω Τριαδικού - Κάτω Ιουρασικού, καθώς 

και τεμάχη ραδιολαριτών. 
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Το κύριο ενδιαφέρον της υπαίθριας έρευνας εστιάστηκε σε μία εμφάνιση τροκτόλιθων, 

έκτασης περίπου 1 km2. Η εμφάνιση αυτή, αποτελεί χαρτογραφήσιμο τεκτονικό τέμαχος μέσα 

στην οφιολιθική mélange (Εικ. 2.27, 2.28). Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι τροκτόλιθοι 

παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό τεκτονικής καταπόνησης και συνήθως είναι έντονα 

κατακερματισμένοι. Κοντά σε ζώνες μυλονιτοποίησης, διακρίνονται εναλλαγές στρωματιδίων 

που είναι πλούσια σε πλαγιόκλαστα με στρωματίδια πλούσια σε ολιβίνη. Με βάση το μέγεθος 

των ορυκτολογικών συστατικών, διακρίθηκαν δύο τύποι τροκτόλιθου, ο αδρόκοκκος και ο 

μεσόκοκκος (δείγματα  PKD1 και PKD2 αντίστοιχα, βλ. Σχήμα 5). Θα πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι οι τροκτόλιθοι είναι περισσότερο υγιείς στο Ν∆ τμήμα της εμφάνισης, ενώ προς 

τα ΒΑ ο βαθμός εξαλλοίωσης και αποσάθρωσης αυξάνεται σημαντικά. 

 

 
Εικ. 2.27. Εμφάνιση της οφιολιθικής mélange της Αβδέλλας, περίπου 2 km βόρεια του οικισμού του 

Κορυδαλλού. 
 

 

 
Εικ. 2.28. Γεωλογική τομή ΣΤ-ΣΤ´, διεύθυνσης ∆Ν∆-ΑΒΑ, στην περιοχή βόρεια του Κορυδαλλού 

(νότιο τμήμα οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου), (1: Κώνοι κορημάτων και πλευρικά 
κορήματα, 2: Τροκτόλιθοι, 3: Σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες, 4: mélange Αβδέλλας, βλ. 
Σχήμα 5 για θέση τομής). 
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22..22..44..22    ΠΠεερριιοοχχήή  ΜΜηηλλιιάάςς  

Η συγκεκριμένη εμφάνιση υπερβασικών πετρωμάτων (Σχήμα 6), τοποθετείται περίπου 

4 km Β∆ του οικισμού της Μηλιάς Μετσόβου και ανήκει στο Σύστημα της ∆ραμάλας, το οποίο 

αποτελεί την ανώτερη τεκτονική ενότητα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου. 

Οι κύριες λιθολογίες που επικρατούν στην περιοχή περιλαμβάνουν δουνίτες, 

πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες, σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες και σπανιότερα 

λερζόλιθους. Στο ανατολικό τμήμα, οι σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες διαπερνώνται από ένα 

αραιό δίκτυο γαββρικών φλεβών, ενώ δυτικά επωθούνται στο φλύσχη της ζώνης Πίνδου 

(Σχήμα 6). Οι δουνίτες που καταλαμβάνουν τα ανώτερα τοπογραφικά σημεία, 

χαρακτηρίζονται από διάσπαρτου έως συμπαγούς τύπου μεταλλοφορία χρωμίτη (Εικ. 2.29). 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό σε χρωμίτη είναι εμφανώς υψηλότερο στους δουνίτες που 

καταλαμβάνουν τα ανώτερα στρωματογραφικά σημεία, ενώ από την άλλη πλευρά σε 

χαμηλότερα υψόμετρα παρατηρούνται δουνίτες στους οποίους σχεδόν απουσιάζει η 

μεταλλοφορία χρωμίτη, καθώς επίσης και πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες. Οι 

προαναφερθείσες μεταβολές έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και συνεπώς στο γεωλογικό 

χάρτη δεν οριοθετούνται με γραμμές επαφής. 

 

 

 
Εικ. 2.29. Γεωλογική τομή Ζ-Ζ´, διεύθυνσης Ν∆-ΒΑ, στην περιοχή Β∆ της Μηλιάς (1: ∆ουνίτες και 

χρωμιτίτες, 2: ∆ουνίτες με διάσπαρτη μεταλλοφορία χρωμίτη, 3: ∆ουνίτες έως πλούσιοι σε 
ολιβίνη χαρτσβουργίτες, 4: Σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες και λερζόλιθοι, 5: 
Κατακλαστική ζώνη, βλ. Σχήμα 6 για θέση τομής). 

 

Οι αναφερόμενοι λιθότυποι τέμνονται από ρήγματα διεύθυνσης σχεδόν Β-Ν έως Β∆-

ΝΑ με κλίσεις προς τα ∆ έως Ν∆, τα οποία συχνά παρουσιάζουν σημαντικού πάχους 

κατακλαστικές ζώνες (Εικ. 2.30, 2.31α). Επιπλέον, σε ζώνες έντονης διάτμησης εμφανίζονται 

σχιστοποιημένοι σερπεντινίτες, οι οποίοι συνοδεύονται από ανάπτυξη S-C επιφανειών, 

υποδεικνύοντας  κυρίως τον ανάστροφο χαρακτήρα των ρηγμάτων. Όσον αφορά στις 

διακλάσεις που τέμνουν τους περιδοτίτες, φαίνεται να επικρατεί μία διεύθυνση Β-Ν με κλίση 

προς τα ∆, η οποία είναι υποπαράλληλη στη κύρια διεύθυνση των ρηγμάτων (Εικ. 2.31β). 
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Εικ. 2.30. Κατακλαστική ζώνη πάχους περίπου 2-2,5 m σε δουνίτες του Συστήματος της ∆ραμάλας, 

λίγα χιλιόμετρα B∆ του οικισμού της Μηλιάς. 
 
 

      
Εικ. 2.31. Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών (κάτω ημισφαίριο) σε δίκτυο Schmidt 

επιπέδων (α) ρηγμάτων (ισοπληθείς: 3-6-9-12-15-18%) και (β) διακλάσεων (ισοπληθείς: 4-
8-12-16-20-24-28%) στους περιδοτίτες Β∆ της Μηλιάς. 

  

22..22..44..33    ΠΠεερριιοοχχήή  ΣΣππηηλλααίίοουυ  

Η περιοχή ενδιαφέροντος τοποθετείται περίπου 1 km δυτικά του οικισμού του 

Σπηλαίου, κατά μήκος της βόρειας όχθης του ποταμού Βενέτικου (Σχήμα 7). Γεωλογικά, 

ανήκει στο Σύστημα Ασπροπόταμου του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου και 

περιλαμβάνει μαξιλαροειδείς λάβες (Εικ. 2.32), λεπτοκρυσταλλικούς δολερίτες  και   

μεσοκρυσταλλικούς  ισότροπους  γάββρους. Οι δολερίτες αποτελούν χαρακτηριστική 

εμφάνιση του συστήματος  πολλαπλών φλεβών του Συστήματος Ασπροπόταμου. Η  

(α) (β) 
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μετάβαση από τις μαξιλαροειδείς λάβες στους δολερίτες και στους ισότροπους γάββρους 

παρατηρήθηκε από τα κατώτερα προς τα ανώτερα τοπογραφικά σημεία, υποδεικνύοντας ότι 

η ακολουθία στο σύνολό της είναι ανεστραμμένη. Οι προαναφερθείσες μεταβολές έχουν 

μεταβατικό χαρακτήρα και συνεπώς στο γεωλογικό χάρτη δεν οριοθετούνται με γραμμές 

επαφής. Στο βόρειο τμήμα της ακολουθίας είναι επωθημένοι οι Άνω Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι 

του Όρλιακα, ενώ δυτικά η ακολουθία επωθείται στη mélange της Αβδέλλας (Εικ. 2.33), η 

οποία καλύπτει τόσο το δυτικό όσο και το νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης. Η τεκτονική 

επαφή μεταξύ της mélange και της υπό μελέτη ακολουθίας, οριοθετείται από τον ποταμό 

Βενέτικο και καλύπτεται από αλλουβιακές αποθέσεις (Σχήμα 7). 

 

 
Εικ. 2.32. Καλοσχηματισμένες μαξιλαροειδείς λάβες που διακόπτονται από ρηξιγενή επιφάνεια 

(Σύστημα Ασπροπόταμου, περιοχή δυτικά του οικισμού του Σπηλαίου). 
 

 

Εικ. 2.33. Γεωλογική τομή Η-Η´ διεύθυνσης Ν∆-ΒΑ στην περιοχή δυτικά του οικισμού του Σπηλαίου. 
(1: Αλλουβιακές αποθέσεις, 2: Ασβεστόλιθοι Όρλιακα, 3: μαξιλαροειδείς λάβες και 
δολερίτες, 4: δολερίτες, 5: δολερίτες και ισότροποι γάββροι, 6: mélange Αβδέλλας, 7: 
κατακλαστική ζώνη, βλ. Σχήμα 7 για θέση τομής). 
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Όσον αφορά στις φλέβες του συστήματος πολλαπλών φλεβών, παρουσιάζουν κύριες 

διευθύνσεις Β-Ν με αποκλίσεις προς ΒΒΑ-ΝΝ∆ και κλίσεις προς τα Α έως ΑΝΑ (Εικ. 2.34α, 

Εικ. 2.35). Ρηξιγενείς επιφάνειες με κύριες διευθύνσεις ΒΑ-Ν∆ και Β∆-ΝΑ που κλίνουν προς 

τα ΝΑ και ΒΑ αντίστοιχα, εκτείνονται στην υπό μελέτη ακολουθία και συνεχίζουν και στα 

γειτονικά πετρώματα (Εικ. 2.34β). Οι ζώνες αυτές συνοδεύονται από ανάπτυξη 

διαπεραστικών ζωνών διάτμησης και S-C επιφανειών (Εικ. 2.33, 2.36), υποδεικνύοντας  

κυρίως τον ανάστροφο χαρακτήρα τους. Η έντονη τεκτονική παραμόρφωση εκφράζεται επίσης 

 
 

     
Εικ. 2.34. Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών (κάτω ημισφαίριο) σε δίκτυο Schmidt 

επιπέδων (α) φλεβικών διεισδύσεων του συστήματος πολλαπλών φλεβών (ισοπληθείς: 3-
6-9-12-15-18%), (β) ρηγμάτων (ισοπληθείς: 2-4-6-8-10-12-14%) και (γ) διακλάσεων 
(ισοπληθείς: 2-4-6-8-10-12-14-16%). 

 

 
Εικ. 2.35. Τυπική εμφάνιση του συστήματος πολλαπλών φλεβών στην περιοχή δυτικά του οικισμού 

του Σπηλαίου (με μαύρες διακεκομμένες γραμμές σημειώνονται τα περιθώρια της κεντρικής 
φλέβας). 

 

(α) (β) (γ) 
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με την παρουσία κατακλαστικών ζωνών πάχους 10 cm έως 5 m και κύριας διεύθυνσης Β∆-

ΝΑ. Όσον αφορά στις διακλάσεις που τέμνουν τα πετρώματα της περιοχής, παρατηρούνται 

δύο συστήματα (Εικ. 2.34γ). Το πρώτο παρουσιάζει διεύθυνση Β-Ν και κλίση προς τα Α, ενώ 

το δεύτερο παρουσιάζει ΒΑ-Ν∆ έως ΑΒΑ-∆Ν∆ διεύθυνση και κλίσεις προς τα ΝΑ έως ΝΝΑ. 

 

 
Εικ. 2.36. Ζώνες διάτμησης σε δολερίτες του συστήματος πολλαπλών φλεβών (τομή δυτικά του 

οικισμού του Σπηλαίου). 
 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στους δολερίτες (δείγματα PVN1a, PVN1b, 

PVN2a και PVN2b), οι οποίοι καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της συγκεκριμένης 

περιοχής μελέτης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συλλογή δειγμάτων που 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς βαθμούς εξαλλοίωσης, κάτι το οποίο εκτιμήθηκε αρχικά με 

βάση τα μακροσκοπικά πετρογραφικά χαρακτηριστικά τους. 
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22..33    ΚΚόόζζιιαακκααςς  

22..33..11    ΓΓεεωωγγρρααφφιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ΚΚόόζζιιαακκαα  
Η οροσειρά του Κόζιακα (Εικ. 2.37) βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Θεσσαλικής 

πεδιάδας και εκτείνεται σε διεύθυνση από Β-Ν έως Β∆-ΝΑ με συνολικό μήκος 65 km και 

μέγιστο πλάτος σχεδόν 10 km, καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 400 km2. Το βόρειο άκρο 

της οροσειράς ξεκινάει από το ύψος της Καλαμπάκας και καταλήγει νότια στην περιοχή του 

Ταυρωπού, όπου και ενσωματώνεται με την οροσειρά της Πίνδου. 

Οι υψηλότερες κορυφές είναι η Αστραπή ή Ορνοφωλιά (1900 m), η Κακοράχη (1817 m) 

και η Κίσσα (1652 m) και βρίσκονται στον κύριο όγκο του Κόζιακα, ενώ νοτιότερα 

παρατηρούνται κορυφές μικρότερων υψομέτρων. 

Η μορφολογία της οροσειράς είναι ηπιότερη στο ανατολικό τμήμα της, όπου υπάρχουν 

και περισσότεροι οικισμοί σε σχέση με το δυτικό, στο οποίο το ανάγλυφο είναι αρκετά έντονο 

και τα υψόμετρα μεγαλύτερα (Εικ. 2.37). Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στον επωθητικό 

χαρακτήρα και στην πτύχωση που εμφανίζουν τα τεκτονικά καλύμματα της οροσειράς προς 

τα δυτικά. 

 

 
Εικ. 2.37. Γεωμορφολογικός χάρτης όπου διακρίνεται η ευρύτερη περιοχή της οροσειράς του Κόζιακα 

(Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους - DEM από MGDS). 
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22..33..22    ΟΟφφιιοολλιιθθιικκόό  σσύύμμππλλεεγγμμαα  ΚΚόόζζιιαακκαα  
Λιθοστρωματογραφικά, διακρίνεται σε δύο σειρές: τη σειρά του Κόζιακα στο ανατολικό 

τμήμα και τη σειρά του Θυμιάματος στο δυτικό. Οι σειρές αυτές περιλήφθηκαν στην 

“Υπερπινδική υποζώνη” από τον Aubouin (1959), ενώ σύμφωνα με τους Papanikolaou & 

Sideris (1979) θεωρείται ότι είναι στρωματογραφικά συνεχείς και συνιστούν την ανεξάρτητη 

"Ενότητα ∆υτικής Θεσσαλίας”. Η σειρά του Θυμιάματος, η οποία περιλαμβάνει σχηματισμούς 

του Ανωτέρου Τιθωνίου και φτάνει μέχρι και το Ηώκαινο, είναι επωθημένη προς τα δυτικά 

πάνω στον Πινδικό φλύσχη, ενώ πάνω σε αυτή είναι επωθημένη η σειρά του Κόζιακα, η 

οποία αποτελείται από σχηματισμούς Τριαδικής έως και Κάτω Κρητιδικής ηλικίας (Aubouin et 

al. 1979, Jaeger 1979, 1980, Μιγκίρος κ.ά. 1989, Richter et al. 1992). Το οφιολιθικό 

σύμπλεγμα του Κόζιακα, το οποίο εντάσσεται στη δυτική οφιολιθική ζώνη, είναι επωθημένο 

πάνω στη σειρά του Κόζιακα και συγκεκριμένα πάνω στον αργιλοπυριτικό σχηματισμό και 

στους ωολιθικούς ασβεστόλιθους (Εικ. 2.38, 2.39), καλύπτοντας το ανατολικό τμήμα της 

οροσειράς. 

 

 
 
Εικ. 2.38. Στρωματογραφική στήλη της οροσειράς του Κόζιακα (από Μιγκίρος κ.ά. 1989 και    

Πομώνης 2003). 
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Εικ. 2.39. Γεωλογικός χάρτης του οφιολιθικού συμπλέγματος της οροσειράς του Κόζιακα (από 
Πομώνης 2003 και Pomonis et al. 2005). 

 

Η υποφιολιθική ενότητα του οφιολιθικού συμπλέγματος του Κόζιακα (Εικ. 2.40), 

αποτελείται από τους εξής επιμέρους σχηματισμούς (Πομώνης 2003): 

i. Μεταμορφικό πέλμα 

ii. Οφιολιθική mélange 
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Υπολείμματα του μεταμορφικού πέλματος έχουν καταγραφεί στο ανατολικό και Β∆ 

τμήμα των οφιολίθων του Κόζιακα. Η ανατολική εμφάνιση αποτελεί μία διαμελισμένη 

εμφάνιση από πινακοειδή τεμάχια λεπτοκρυσταλλικών έως μεσοκρυσταλλικών αμφιβολιτών, 

μήκους από 10 cm έως και 1 m. Στη βάση των αμφιβολιτών υπάρχουν υπολειμματικά 

θραύσματα γρανατικών διμαρμαρυγιακών σχιστόλιθων. Οι εμφανίσεις αυτές είναι 

επωθημένες στην οφιολιθική mélange, με το επίπεδο σχιστότητας να είναι παράλληλο στο 

επίπεδο επώθησης. Πάνω από το αμφιβολιτικό πέλμα είναι τοποθετημένοι έντονα 

σχιστοποιημένοι σερπεντινίτες και πάνω από αυτούς βρίσκεται τοποθετημένη με τεκτονική 

επαφή μια μεταβατική ζώνη από βασαλτικά λατυποπαγή, η οποία μεταβαίνει προς τα πάνω 

σε μαξιλαροειδείς λάβες. Η εμφάνιση αμφιβολιτών στο Β∆ τμήμα του οφιολιθικού 

συμπλέγματος, περιλαμβάνει μικροκρυσταλλικούς αμφιβολίτες, στους οποίους είναι δύσκολο 

να καθοριστεί μακροσκοπικά το επίπεδο σχιστότητας. Είναι τεκτονικά τοποθετημένοι με 

μορφή φακού μέσα σε ένα περιορισμένο τμήμα της οφιολιθικής mélange, η οποία 

εμφανίζεται στην περιοχή του Καλονερίου. 

 

 

 
 
 
Εικ. 2.40. Τεκτονοστρωματογραφική διάρθρωση του οφιολιθικού συμπλέγματος της οροσειράς του 

Κόζιακα (από Πομώνης 2003). 
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Από ραδιοχρονολογήσεις K-Ar που πραγματοποίησαν οι Pomonis et al. (2002) σε 

δείγματα αμφιβολιτών, προέκυψαν Ιουρασικές ηλικίες (174±2,6 Ma, 161,6±1,5 Ma). Οι 

ηλικίες αυτές αντικατοπτρίζουν το χρόνο κατά τον οποίο ξεκίνησε η μεταμόρφωση των 

μαφικών πρωτόλιθων των αμφιβολιτών, η οποία πιθανά συνέβη κατά την έναρξη μίας 

ενδοωκεάνιας επώθησης. 

Η οφιολιθική mélange του Κόζιακα αποτελεί ένα χαοτικό σχηματισμό με τεκτονισμένη 

κύρια μάζα, η οποία περιέχει ποικιλόχρωμα θραύσματα διαφόρων πετρωμάτων, μεγέθους 

από λίγα εκατοστά έως αρκετά μέτρα. Η θεμελιώδης μάζα της οφιολιθικής mélange 

αποτελείται από θραύσματα σερπεντινίτη, αργιλικά, πηλιτικά πετρώματα, μάργες και 

κερατόλιθους. Το μέγεθος των κόκκων μπορεί να ποικίλει από αργιλικό έως ψαμμιτικό. Με 

βάση τη λιθολογική σύσταση και τη συμμετοχή οξειδίων κυρίως Fe και Mn, η θεμελιώδης 

μάζα παρουσιάζει διάφορους χρωματισμούς (ιώδες, καστανό, ερυθρωπό έως ανοιχτό 

πράσινο). Στο βόρειο τμήμα επικρατεί ο σερπεντινίτης ως θεμελιώδης μάζα, λόγω της 

μεγαλύτερης παρουσίας υπερβασικών πετρωμάτων, ενώ στο νότιο τμήμα επικρατεί κυρίως 

αργιλικό, πηλιτικό υλικό και κερατόλιθοι. Η θεμελιώδης μάζα συχνά εμφανίζεται τεκτονικά 

παραμορφωμένη, με καλή σχιστότητα και παρουσιάζει αναστομωτικές δομές. Πολλές φορές 

θραύεται κατά μήκος της σχιστότητας και δημιουργούνται μικρής κλίμακας τεκτονικά λέπια. 

Παρακάτω δίνεται μια σύντομη περιγραφή των επιμέρους τεμαχών της οφιολιθικής mélange 

του Κόζιακα (Πομώνης 2003): 

- Σερπεντινίτες: εκτείνονται κυρίως στις κεντρικές και βόρειες εμφανίσεις της mélange. 

Στις ζώνες διάτμησης, οι σερπεντινίτες είναι σχιστοποιημένοι έως μυλονιτοποιημένοι. 

Σε αρκετές εμφανίσεις, οι διακλάσεις των σερπεντινιτών πληρούνται από ίνες αμιάντου 

και ασβεστίτη. 

- Τα θραύσματα των σερπεντινιωμένων περιδοτιτών έχουν τη μορφή φακοειδών 

εμφανίσεων μέσα σε σερπεντινίτες. Έχουν σκούρο πράσινο έως μαύρο χρώμα, ενώ οι 

περισσότεροι καλύπτονται από ένα λευκό στρώμα τάλκη. 

- Γαββρικές εμφανίσεις μέσα στην οφιολιθική mélange περιορίζονται κυρίως στο κεντρικό 

τμήμα. Πρόκειται για τεκτονικά τεμάχη, τα οποία εναλλάσσονται κυρίως με σώματα 

σερπεντινιτών. 

- Τεμάχη δολεριτών συναντώνται κυρίως στο κεντρικό και νότιο τμήμα της mélange. 

Εμφανίζονται με τη μορφή ακανόνιστων συμπαγών σωμάτων έκτασης μερικών 

τετραγωνικών μέτρων. Έχουν πρασινωπό χρώμα, πιθανά λόγω της εξαλλοίωσης που 

έχουν υποστεί και της συμμετοχής χλωρίτη και επιδότου, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις διακρίνονται μικροί βελονοειδείς κρύσταλλοι πλαγιόκλαστου και μαύρα 

στίγματα από την οξείδωση των μεταλλικών ορυκτών. 

- Οι βασάλτες εμφανίζονται είτε με μορφή συμπαγή είτε ως μαξιλαροειδείς δομές. Οι 

συμπαγείς μορφές εμφανίζονται συνήθως με τη μορφή φακοειδών ή ακανόνιστων 
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σωμάτων μεγέθους από μερικά εκατοστά έως 2 m μέσα σε μια καστανοκίτρινη, 

εύθρυπτη θεμελιώδη μάζα από αργιλικό υλικό και οξείδια Fe. Οι μαξιλαροειδείς μορφές 

δεν ξεπερνούν σε μέγεθος τα 40-50 cm και συνήθως περιέχουν ορυκταμύγδαλα 

διαμέτρου από 2 mm έως 1 cm. 

- Θραύσματα αμφιβολιτών μέσα στην οφιολιθική mélange του Κόζιακα παρουσιάζονται 

τόσο στις δυτικές παρυφές του λόφου Ουρανός όσο και δυτικά του χωριού Καλονέρι. 

- Ασβεστολιθικά σώματα διαστάσεων έως 5 m απαντώνται κυρίως στο κεντρικό τμήμα 

της mélange. Πρόκειται για εμφανίσεις λεπτοπλακωδών ερυθρωπών πελαγικών 

ασβεστόλιθων τύπου ammonitico rosso, με Halobies και στυλόλιθους ηλικίας Άνω 

Τριαδικού αλλά και ωολιθικών ασβεστόλιθων του Κόζιακα ηλικίας Μέσου-Άνω 

Ιουρασικού, τα οποία εμφανίζονται με μορφή ολισθοστρωμάτων. 

- Οι κερατόλιθοι αποτελούν χαρακτηριστικό λιθότυπο της οφιολιθικής mélange. 

Εμφανίζονται συνήθως σε όλη την έκτασή της, με ταινιωτές δομές πάχους 5-10 cm με 

κόκκινα, καστανοπράσινα και πράσινα χρώματα. Συνήθως παρουσιάζουν ταχείες 

εναλλαγές με ηφαιστειακές λάβες ή σερπεντινίτες, ενώ επίσης μπορεί να 

εναλλάσσονται με ψαμμίτες, πυριτόλιθους και πηλίτες πλούσιους σε οξείδια Mn. 

Η οφιολιθική ενότητα του Κόζιακα καταλαμβάνει το κεντρικό και βόρειο τμήμα του 

οφιολιθικού συμπλέγματος στις ανατολικές παρυφές της οροσειράς, καλύπτοντας έκταση 

περίπου 60 km2  (Εικ. 2.39). Από τα κατώτερα προς τα  ανώτερα μέλη της, αποτελείται από 

τεκτονισμένους, σερπεντινιωμένους περιδοτίτες, δολερίτες και βασάλτες (Εικ. 2.40). Οι 

τεκτονισμένοι, σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο όγκο της 

οφιολιθικής ενότητας σε σχέση με τα πετρώματα βασικής σύστασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο δολερίτες και βασάλτες. ∆εν έχουν εντοπιστεί συμπαγείς 

εμφανίσεις γάββρων στην οφιολιθική ενότητα, παρά μόνο με τη μορφή φλεβών να 

διεισδύουν στους τεκτονισμένους περιδοτίτες. Η απουσία γαββρικών εμφανίσεων πιθανά 

οφείλεται στη διάβρωσή τους μετά την τοποθέτηση του οφιολιθικού συμπλέγματος. Η 

οφιολιθική ενότητα είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της επωθημένη στην οφιολιθική mélange. Στα 

δυτικά της περιθώρια, επωθείται στον αργιλοπυριτικό σχηματισμό ηλικίας Άνω Τριαδικού-

Κάτω Κρητιδικού. Οι επαφές μεταξύ των διαφόρων μελών της οφιολιθικής ενότητας είναι 

τεκτονικές και χαρακτηρίζονται τις περισσότερες φορές από μεγάλου πάχους κατακλαστικές 

ζώνες. Παρακάτω δίνεται μια σύντομη περιγραφή των επιμέρους λιθολογιών της οφιολιθικής 

ενότητας του Κόζιακα (Πομώνης 2003, Pomonis et al. 2005): 

- Τεκτονισμένοι περιδοτίτες. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα της οφιολιθικής ενότητας. Αντιπροσωπεύουν τον ανώτερο 

μανδύα στο οφιολιθικό σύμπλεγμα και έχουν υποστεί έντονη τεκτονική παραμόρφωση. 

Καλύπτουν έκταση  22 km2 και έχουν ορατό πάχος περίπου 900 m. Οι τεκτονισμένοι 

περιδοτίτες είναι επωθημένοι στο μεταμορφικό πέλμα και στην οφιολιθική mélange. Το 
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δυτικό και βόρειο περιθώριό τους επωθείται στους ωολιθικούς πελαγικούς 

ασβεστόλιθους του Κόζιακα. 

- ∆ολερίτες-βασάλτες. Καταλαμβάνουν μικρότερη έκταση στην οφιολιθική ενότητα σε 

σχέση με τους τεκτονισμένους περιδοτίτες. Οι δολερίτες εμφανίζονται συνήθως με 

μορφή συμπαγών σωμάτων, όμως παρουσιάζονται και δολεριτικές φλεβικές 

διεισδύσεις μέσα σε σερπεντινιωμένους περιδοτίτες. Οι βασάλτες εμφανίζονται κυρίως 

με μορφή μαξιλαροειδών λαβών και λιγότερο με μορφή συμπαγών σωμάτων. Οι 

βασάλτες με μορφή μαξιλαροειδών λαβών, συνήθως εμφανίζουν πομφολυγώδη ή 

ορυκταμυγδαλοειδή υφή. 

- Φλεβικές διεισδύσεις. Στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα υπάρχει ένα αραιό δίκτυο 

γαββρικών, δολεριτικών και πλαγιογρανιτικών φλεβών, οι οποίες διεισδύουν σε 

περιδοτίτες. 

Στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα έχουν επίσης εντοπιστεί εμφανίσεις πλούσιων 

σε Mn κερατόλιθων μέσα στον αργιλοπυριτικό σχηματισμό, καθώς και μέσα στην οφιολιθική 

mélange ως ορίζοντες των μαξιλαροειδών λαβών (Πομώνης 2003). Πρόκειται για 

ιζηματογενείς ακολουθίες, οι οποίες αποτελούνται από εναλλαγές ραδιολαριτών με λευκούς 

πυριτόλιθους. Ακόμη, μολασσικά ιζήματα της Μεσοελληνικής αύλακας εντοπίζονται σε μικρές 

εμφανίσεις, έκτασης μερικών δεκάδων τετραγωνικών μέτρων, ανατολικά και βόρεια του 

οφιολιθικού συμπλέγματος. 

 

22..33..33    ΜΜοοννττέέλλοο  γγέέννεεσσηηςς  οοφφιιοολλιιθθιικκοούύ  σσυυμμππλλέέγγμμααττοοςς  ΚΚόόζζιιαακκαα  
Ο Κόζιακας αποτελούσε μία μικρή σε έκταση υπολεκάνη του μεγαλύτερου και 

ευρύτερου ωκεανού της Πίνδου, κοντά στο ηπειρωτικό περιθώριο της Πελαγονικής 

(Πομώνης 2003). Η υπολεκάνη αυτή, η οποία σχηματίστηκε κατά τα τελικά στάδια 

ταφροποίησης του Πελαγονικού περιθωρίου (Μέσο-Άνω Τριαδικό), οριοθετούνταν στα δυτικά 

από ένα υποθαλάσσιο ύβωμα, το οποίο αντιπροσώπευε την “Ενότητα ∆υτικής Θεσσαλίας” 

(Ε.∆.Θ.). Κατά την περίοδο εκείνη, είχε αρχίσει να σχηματίζεται νέος ωκεάνιος φλοιός. Στη 

συνέχεια, κατά το Μέσο-Άνω Ιουρασικό, το γενικότερο συμπιεστικό καθεστώς προκάλεσε 

διάρρηξη και ενδοωκεάνια καταβύθυση προς τα δυτικά (Εικ. 2.41). Κατά την ίδια περίοδο 

δημιουργήθηκε το μεταμορφικό πέλμα και το πρίσμα προσαύξησης, το οποίο σήμερα 

αντιπροσωπεύεται  από  την οφιολιθική mélange. Στο στάδιο αυτό δημιουργούνται και τα 

οφιολιθικά πετρώματα του Κόζιακα, σε ένα περιβάλλον εμπροσθοτόξου. Κατά το Κάτω 

Κρητιδικό, η οφιολιθική ενότητα είχε επωθηθεί στο Πελαγονικό ηπειρωτικό περιθώριο, 

ωστόσο η υπολεκάνη του Κόζιακα λειτουργούσε ακόμη ως υπολειμματική λεκάνη. Στις αρχές 

του Τριτογενούς, ένα νέο συμπιεστικό καθεστώς είχε ως αποτέλεσμα την επώθηση του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Κόζιακα στην Ε.∆.Θ., η οποία με τη σειρά της επωθήθηκε στο 
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Εικ. 2.41. Μοντέλο γένεσης του οφιολιθικού συμπλέγματος του Κόζιακα κατά το Μέσο-Άνω Ιουρασικό, 
βασιζόμενο σε γεωτεκτονικό περιβάλλον τύπου περιθωριακής λεκάνης πάνω από 
καταβυθιζόμενη λιθοσφαιρική πλάκα (από Πομώνης 2003).  

 

φλύσχη της Πίνδου προς τα δυτικά. Κατά το διάστημα εκείνο σημειώνεται και το κλείσιμο του 

ωκεανού της Πίνδου. 

Η παρουσία ανδεσιτών με μπονινιτικές τάσεις στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα 

(Εικ. 2.41), αποτελεί ισχυρό ενδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη μιας ενδοωκεάνιας 

καταβυθιζόμενης λιθοσφαιρικής πλάκας, που επηρέασε την πετρογενετική εξέλιξη της 

οφιολιθικής ακολουθίας (Pomonis et al. 2007b). Επιπλέον, με βάση ορυκτολογικά και 

γεωχημικά κριτήρια έχουν διακριθεί ηφαιστείτες τύπου N-MORB, ηφαιστείτες τύπου Ε-MORB 

και αλκαλικοί βασάλτες. Οι ηφαιστείτες τύπου Ε-MORB θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της 

επίδρασης της ρευστής φάσης, που εμπλούτισε το διαφοροποιημένο μάγμα τύπου N-MORB 

σε ορισμένα στοιχεία και ιχνοστοιχεία (LIL και LREE), προσδίδοντάς του χαρακτηριστικά 

τύπου E-MORB. Παράλληλα, θεωρείται ότι η τήξη της καταβυθιζόμενης λιθόσφαιρας 

προκάλεσε πιθανά τη μερική τήξη τμήματος του γαββρικού σώματος, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία των πλαγιογρανιτών (Pomonis et al. 2009). 

 

22..33..44    ΓΓεεωωλλοογγιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ππεερριιοοχχήήςς  ΚΚααλλοοννεερρίίοουυ  
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της οροσειράς του Κόζιακα, λιγότερο 

από 1 km ανατολικά του οικισμού Καλονέρι και συνίσταται κατά κύριο λόγο από 

τεκτονισμένους χαρτσβουργίτες και λερζόλιθους (Σχήμα 8). Οι μανδυακοί αυτοί λιθότυποι, 

μαζί με τους σερπεντινιωμένους περιδοτίτες, οι οποίοι έχουν χαρτογραφηθεί ως ξεχωριστός 

σχηματισμός, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα της οφιολιθικής ενότητας, 

όπως φαίνεται και στο γενικό γεωλογικό χάρτη (βλ. Εικ. 2.39). Τα πετρώματα αυτά είναι 

επωθημένα στο μεταμορφικό πέλμα και στην οφιολιθική mélange, ενώ το δυτικό και βόρειο 

περιθώριό τους, όπου τοποθετείται και η περιοχή μελέτης,  επωθείται στους ωολιθικούς  
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πελαγικούς ασβεστόλιθους του Κόζιακα, ηλικίας Μέσου-Άνω Ιουρασικού. Στο ανατολικό 

τμήμα τους καλύπτονται από μολασσικά ιζήματα και Τεταρτογενείς αποθέσεις (Εικ. 2.39). 

Στην περιοχή μελέτης (Εικ. 2.42), οι τεκτονισμένοι περιδοτίτες εμφανίζουν χαμηλότερο 

βαθμό σερπεντινίωσης και είναι λιγότερο τεκτονισμένοι συγκριτικά με τις εμφανίσεις τους στο 

υπόλοιπο οφιολιθικό σύμπλεγμα. Κατά θέσεις, όπου παρατηρούνται ζώνες έντονης 

διάτμησης, εμφανίζονται σχιστοποιημένοι σερπεντινίτες, οι οποίοι συνοδεύονται από 

ανάπτυξη S-C επιφανειών (Εικ. 2.43). 

Στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Βιτουμά και Καλονερίου, υπάρχουν γεωλογικές 

τομές χαρτσβουργιτών που εμφανίζονται με καστανό χρώμα και εξογκώματα 

πορφυροκλαστών πυρόξενου (blocky texture) μεγέθους μέχρι και 1,5 cm, οι οποίοι αρκετά 

συχνά παρουσιάζουν υποπαράλληλη γραμμική διάταξη.  Παρατηρήθηκε επίσης αραιό δίκτυο 

 

 
Εικ. 2.42. Εμφάνιση υπερβασικών πετρωμάτων, ενδιάμεσου βαθμού σερπεντινίωσης, ανατολικά του 

οικισμού του Καλονερίου. 
 

 

Εικ. 2.43. Γεωλογική τομή Θ-Θ´ (από Pomonis et al. 2005), διεύθυνσης ∆-Α στην περιοχή Καλονερίου 
(1: Τεταρτογενείς αποθέσεις, 2: Μολασσικά ιζήματα, 3: Τεκτονισμένοι περιδοτίτες, 4: 
Αργιλοπυριτικός σχηματισμός, βλ. Εικ. 2.39 για θέση τομής). 
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γαββρικών φλεβών εντός των σερπεντινιωμένων περιδοτιτών της υπό μελέτη εμφάνισης 

(Εικ. 2.44). Όσον αφορά στους λερζολιθικούς τύπους πετρωμάτων, παρατηρείται συχνά 

συμμετοχή μικρού ποσοστού πλαγιόκλαστων (πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθοι). 

Από τη στατιστική ανάλυση των διακλάσεων των τεκτονισμένων χαρτσβουργιτών-

λερζόλιθων και των γαββρικών φλεβών που διεισδύουν σε αυτούς, προέκυψαν τα εξής: όσον 

αφορά στις διακλάσεις (Εικ. 2.45α), παρατηρήθηκε μία κύρια Β∆-ΝΑ έως ∆Β∆-ΑΝΑ 

διεύθυνση, με μέτριες έως έντονες κλίσεις προς τα Ν∆ έως ΝΝ∆. Η κύρια διεύθυνση 

διείσδυσης των γαββρικών φλεβών είναι σχεδόν Β-Ν, με κλίσεις προς τα Α και σπανιότερα 

προς τα ∆ (Εικ. 2.45β). 

 

 
Εικ. 2.44. Γεωλογική τομή Ι-Ι´, διεύθυνσης Β∆-ΝΑ στην περιοχή Καλονερίου (1: Τεταρτογενείς 

αποθέσεις, 2: Έντονα σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες και λερζόλιθοι, 3: Μερικώς 
σερπεντινιωμένοι πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθοι που διαπερνώνται από γαββρικές 
φλέβες, 4: Μερικώς σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες και λερζόλιθοι, βλ. Σχήμα 8 για θέση 
τομής). 

 

       
 
Εικ. 2.45. Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών (κάτω ημισφαίριο) σε δίκτυο Schmidt (α) 

επιπέδων διακλάσεων (ισοπληθείς: 1-2-3-4-5-6%) και (β) γαββρικών φλεβών (ισοπληθείς: 
3-6-9-12-15-18%) στους τεκτονισμένους περιδοτίτες του βόρειου τμήματος του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Κόζιακα. 

 

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε τόσο σε μία εμφάνιση πλαγιοκλαστομιγών 

λερζόλιθων (δείγμα ΚΟΖ1), όσο και σε μία εμφάνιση χαρτσβουργιτών (δείγμα ΚΟΖ2) από την 

περιοχή ανατολικά του Καλονερίου (βλ. Σχήμα 8). 

(α) (β) 



                                                                   Κεφάλαιο 2: Γεωλογική τοποθέτηση – Χαρτογράφηση περιοχών μελέτης 

                                                                                                                                73

22..44    ΌΌθθρρυυςς  

22..44..11    ΓΓεεωωγγρρααφφιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ΌΌθθρρυυοοςς  
Οι ορεινοί όγκοι της Όθρυος (Εικ. 2.46) βρίσκονται στη νοτιοδυτική πλευρά του νομού 

Μαγνησίας και στη βορειοανατολική πλευρά του νομού Φθιώτιδας, αποτελώντας φυσικό 

σύνορο μεταξύ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η υψηλότερη κορυφή της Όθρυος είναι το 

Γερακοβούνι (1726 m), ενώ άλλες κορυφές της είναι το Ξεροβούνι (1454 m) το Μεσοβούνι 

(1368 m) και το Φλαμπούρι (1362 m). 

Ο οικισμός της Βρύναινας, νοτιοανατολικά του οποίου πραγματοποιήθηκε γεωλογική 

χαρτογράφηση και δειγματοληψία στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ανήκει στο νομό 

Μαγνησίας και βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες της Όθρυος (650 m). Άλλοι κοντινοί 

οικισμοί είναι ο ∆ρυμώνας, ο Άγιος Ιωάννης και οι Κοκκωτοί. 

Όσον αφορά στο υδρογραφικό δίκτυο της Όθρυος, αποτελείται κατά κύριο λόγο από 

μικρούς ποταμούς (π.χ. Πλατανόρρεμα, Μαγγανίτσα, Κακόρρεμα, Κερασόρρεμα), οι 

περισσότεροι από τους οποίους καταλήγουν στην πεδιάδα του Αλμυρού. 

 

 
Εικ. 2.46. Γεωμορφολογικός χάρτης όπου διακρίνεται η ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Όθρυος 

(Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους - DEM από MGDS). 
 

22..44..22    ΟΟφφιιοολλιιθθιικκόό  σσύύμμππλλεεγγμμαα  ΌΌθθρρυυοοςς  
Το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Όθρυος (Εικ. 2.47) καλύπτει έκταση περίπου 900 km2, 

αποτελώντας το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα μετά από εκείνο της Πίνδου. Ο κύριος 

όγκος των οφιολιθικών πετρωμάτων βρίσκεται στη δυτική Όθρυ, στους νομούς Φθιώτιδας και 
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Καρδίτσας, ενώ στην ανατολική Όθρυ εντοπίζονται απομονωμένα τεκτονικά οφιολιθικά 

τεμάχη, τα οποία διακόπτονται από ιζήματα. Τοποθετείται στην Υποπελαγονική ισοπική 

ζώνη και εντάσσεται στη δυτική Ελληνική οφιολιθική λωρίδα. 

 

 
Εικ. 2.47. Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης του οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος 

(τροποποιημένος από Rassios & Konstantopoulou 1993). 
 

Με τους οφιολίθους της Όθρυος και τη γεωλογία της ευρύτερης περιοχής έχουν 

ασχοληθεί κατά καιρούς πολλοί ερευνητές (Aubouin 1959, Hynes 1972, Menzies 1973, 

Nisbet 1974, Smith et al. 1975, 1979, Rassios & Konstantopoulou 1993, Dijkstra et al. 2001, 

Barth et al. 2003, 2008). Από τις διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, φαίνεται η 

δυσκολία να αποδοθεί η γεωλογία της Όθρυος μέσα από μία τυπική λιθοστρωματογραφική 

στήλη. Τα οφιολιθικά πετρώματα αποτελούν τμήμα της Ομάδας Μίρνα (Mirna Group), που 

είναι η ανώτερη τεκτονική ενότητα μιας σειράς επωθημένων καλυμμάτων (Smith et al. 1975, 

Ferrière 1985). Τα επωθημένα αυτά καλύμματα παρουσιάζουν μία πλευρική προοδευτική 

μετάβαση από ηπειρωτικού τύπου λιθολογίες (κλαστικά ιζήματα και ρηχής θάλασσας 

ανθρακικά πετρώματα) σε πελαγικά ανθρακικά πετρώματα και τελικά σε οφιολιθικά 

πετρώματα στα υψηλότερα τοπογραφικά επίπεδα (Hynes 1974, Menzies & Allen 1974, 

Smith et al. 1975, Smith 1993). Τα καλύμματα αυτά τοποθετήθηκαν στο Παλαιωζωϊκό 

υπόβαθρο της Πελαγονικής ζώνης κατά τη διάρκεια του Κάτω Ιουρασικού – Άνω Κρητιδικού 

και καλύπτονται ασύμφωνα από ένα Άνω Κρητιδικό (Κενομάνιο-Κονιάσιο) επικλυσιγενές 
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κάλυμμα. Σε ένα επόμενο στάδιο, ολόκληρη η ακολουθία επωθήθηκε προς τα δυτικά, επί του 

φλύσχη ηλικίας Άνω Κρητιδικού-Τριτογενούς (Faupl et al. 1996). Η νεότερη τεκτονική 

περιλαμβάνει κανονικά ρήγματα, σύγχρονα προς το σχηματισμό των ιζηματογενών λεκανών, 

καθώς και συστήματα διαρρήξεων διεύθυνσης Α-∆, που εξακολουθούν και σήμερα να είναι 

ενεργά όπως προκύπτει από σεισμικά δεδομένα (π.χ. McKenzie 1970). 

Το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Όθρυος είναι πλήρες αλλά έντονα διαμελισμένο, 

αποτελούμενο από ένα σύνολο επάλληλα επωθημένων τεκτονικών τεμαχών. Η 

στρωματογραφική ακολουθία του είναι ανεστραμμένη, με τα υπερβασικά μέλη του να είναι 

επωθημένα πάνω στα βασικά. Ως εκ τούτου, όπως και στα οφιολιθικά συμπλέγματα της 

Πίνδου και του Κόζιακα, έτσι και σε εκείνο της Όθρυος, οι ανώτερες τεκτονικές ενότητες 

συνίστανται από έντονα τεκτονισμένα μανδυακά πετρώματα. Τα πετρώματα αυτά 

αντιπροσωπεύουν το 85% περίπου των οφιολιθικών εμφανίσεων και διαφέρουν από τα 

αντίστοιχα της Πίνδου και του Βούρινου, λόγω της σημαντικής συμμετοχής “γόνιμου” 

λερζόλιθου (Menzies & Allen 1974), σε αντίθεση με τους εκχυμωμένους χαρτσβουργίτες που 

βρίσκονται βορειότερα. 

Οι Menzies (1973) και Smith et al. (1975) αναγνώρισαν διάφορες τεκτονικές 

καλυμματικές ενότητες. Η ενότητα των λερζόλιθων της Αγόριανης, αποτελεί ένα κάλυμμα 

(πάχους περίπου 400 m) από σερπεντινιωμένους πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους με 

μικρότερες εμφανίσεις ανορθοσιτικών γάββρων. Ο βαθμός σερπεντινίωσης στους 

υπερβασικούς λιθότυπους ποικίλει αρκετά, ενώ οι γαββρικές εμφανίσεις είναι συνήθως 

ροδινγκιτιωμένες. Η ενότητα των λερζόλιθων του Μεγάλου Ισώματος, αποτελεί ένα άλλο 

εκτεταμένο τεκτονικό κάλυμμα πάχους τουλάχιστον 400 m, το οποίο περιλαμβάνει 

πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους και υποδεέστερες εμφανίσεις βερλίτη. Η ενότητα αυτή, 

διακόπτεται από σώματα σωρειτικών, ανορθοσιτικών γάββρων και από ακανόνιστα σώματα 

ισότροπων γάββρων. 

Στην περιοχή Κατάχλωρο εντοπίστηκαν τεκτονισμένοι χαρτσβουργίτες με μυλονιτικές 

ζώνες, οι οποίοι σύμφωνα με τους Dijkstra et al. (2001) σχηματίστηκαν σε ένα γεωτεκτονικό 

περιβάλλον πλησίον ρηγμάτων μετασχηματισμού, σε μία ωκεάνια ράχη αργού ρυθμού 

διάνοιξης. 

Οι χαρτσβουργίτες του Κέδρου στην περιοχή Κέδρος-∆αφνοσπηλιά, έχουν μελετηθεί 

λεπτομερώς από τους Hatzipanagiotou et al. (1994). Οι χαρτσβουργίτες αυτοί, οι οποίοι 

περιέχουν δουνιτικά σώματα, είναι έντονα σερπεντινιωμένοι και τοπικά διαπερνώνται από 

φλέβες γάββρων και ροδινγκιτών (Πυργιώτης κ.ά. 1993). Βρίσκονται επωθημένοι στην 

οφιολιθική mélange, η οποία με τη σειρά της υπέρκειται Άνω Ιουρασικών ραδιολαριτών. Η 

mélange αποτελεί το δυτικότερο τμήμα των οφιολίθων της Όθρυος και συνίσταται από 

διαφόρων διαστάσεων τεκτονικά τεμάχη ραδιολαριτών, βασαλτών, δολεριτών, σερπεντινιτών 

και αμφιβολιτών. 
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Στην περιοχή ∆ερελή εντοπίζεται μικρών διαστάσεων σώμα τροκτόλιθων, σωρειτικών 

ολιβινικών γάββρων και σε μικρότερο ποσοστό ανορθοσιτικών γάββρων, που τοπικά 

διασχίζεται από πηγματιτικούς γάββρους. Τεκτονικά τοποθετημένοι πάνω από τα πετρώματα 

της ενότητας αυτής βρίσκονται οι δολερίτες της περιοχής Κούρνοβο, ενώ τα υποκείμενα 

πετρώματα είναι οι σερπεντινιωμένοι λερζόλιθοι της ενότητας Αγόριανης (Smith et al. 1975). 

Η ενότητα του δολερίτη της περιοχής Κούρνοβο, πάχους περίπου 150 m, καλύπτεται 

τεκτονικά από τα υπερβασικά πετρώματα της ενότητας του Μεγάλου Ισώματος, καθώς και 

από τους χαρτσβουργίτες του Αγίου Στεφάνου, ενώ είναι τεκτονικά τοποθετημένη πάνω σε 

μαξιλαροειδείς λάβες και ιζήματα. Συνίσταται από μικρές εμφανίσεις σωρειτικού γάββρου, οι 

οποίες διαπερνώνται από κατακόρυφες δολεριτικές φλέβες του συστήματος πολλαπλών 

φλεβών. Κατά θέσεις, παρατηρούνται λατυποπαγοποιημένες λάβες βασικής σύστασης, 

καθώς και μικρές εμφανίσεις ρυολιθικών ροών (Smith et al. 1975). 

Την κατώτερη τεκτονική ενότητα των οφιολίθων αποτελούν οι λάβες της περιοχής 

Σιπετόρρεμα, οι οποίες συνίστανται κατά κύριο λόγο από μαξιλαροειδείς λάβες και 

σπανιότερα από ροές λάβας με ενδιαστρώσεις ιλυόλιθων και κερατόλιθων. Το ορατό πάχος 

της ενότητας αυτής είναι περίπου 700 m. Οι περισσότερο εξαλλοιωμένες εμφανίσεις 

μαξιλαροειδών λαβών παρουσιάζουν καστανή απόχρωση, ενώ οι πιο υγιείς είναι σκούρου 

πράσινου ή μαύρου χρώματος. Ακόμη, σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν 

ορυκταμυγδαλοειδή υφή. Η ενότητα Σιπετορρέματος υπέρκειται τεκτονικά πετρωμάτων του 

σχηματισμού Νεοχωρίου και του ραδιολαρίτη της Ανάβρας, ενώ καλύπτεται ασύμφωνα από 

ασβεστολιθικά πετρώματα της Ενότητας Γούρα (Smith et al. 1975). 

Η γεωμετρία των πτυχών εντός του οφιολιθικού συμπλέγματος, υποδεικνύει 

τοποθέτηση προς τα ΒΑ ή Α (Smith et al. 1975), στοιχείο που επιβεβαιώνεται από τις 

λεπτομερείς τεκτονικές παρατηρήσεις στις εμφανίσεις λαβών της κεντρικής και ανατολικής 

Όθρυος (Rassios 1990) και στους λερζόλιθους του Μεγάλου Ισώματος (Rassios & 

Konstantopoulou 1993). 

Οι αμφιβολίτες που εμφανίζονται κοντά στην πόλη της Λαμίας, θεωρείται ότι αποτελούν 

υπολείμματα του μεταμορφικού πέλματος των οφιολίθων της Όθρυος. Η ηλικία τους 

προσδιορίστηκε με βάση ραδιοχρονολόγηση 40Ar-39Ar στα 169±4 Ma (Βαγιώσιο-Βαθώνιο), 

(Spray et al. 1984). Τα στρωματογραφικά ανώτερα ιζηματογενή πετρώματα που βρίσκονται 

κάτω από το οφιολιθικό κάλυμμα είναι Άνω Ιουρασικοί ραδιολαρίτες, οι οποίοι με τη σειρά 

τους καλύπτουν Ιουρασικούς ασβεστόλιθους πλατφόρμας (Ferrière et al. 1989). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, μεμονωμένα οφιολιθικά καλύμματα εντοπίζονται στο 

ανατολικό τμήμα της Όθρυος, κοντά στον οικισμό της Βρύναινας. Σύμφωνα με τη Rassios 

(1990), τα πετρώματα της περιοχής αυτής ανήκουν σε τρεις ενότητες, οι οποίες 

αλληλεπικαλύπτονται με επωθητικές τεκτονικές επιφάνειες: 
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i. H ανώτερη τεκτονική ενότητα αποτελείται από πετρώματα του Κρητιδικού, κυρίως 

ασβεστόλιθους και φλύσχη (Ενότητες Γούρα, Μύλοι και ∆ίβρη σύμφωνα με Smith et al. 

1975, 1979). 

ii. Υποκείμενα πετρώματα της ενότητας αυτής είναι τεκτονισμένοι, σερπεντινιωμένοι 

περιδοτίτες. 

iii. Kάτω από τους περιδοτίτες και τους Κρητιδικούς ασβεστόλιθους εκτείνεται ένας 

σχηματισμός οφιολιθικής mélange, αποτελούμενος από εξωτικά τεμάχη μαξιλαροειδών 

βασαλτών, σμήνους δολεριτικών φλεβών, γαββρικών και υπερβασικών πετρωμάτων, 

με τεκτονικά εγκλείσματα γρανατούχων μαρμάρων. 

Οι λάβες που επικρατούν στην περιοχή Σιπετόρρεμα της δυτικής Όθρυος, 

παρουσιάζουν γεωχημικά χαρακτηριστικά ΜΟRΒ (Valsami 1990), ενώ στην ανατολική Όθρυ 

εμφανίζονται επιπλέον λάβες με IAT γεωχημικά χαρακτηριστικά (Nisbet 1974, Rassios 1990). 

Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν την ύπαρξη τριών γεωχημικά ευδιάκριτων ομάδων 

βασικών πετρωμάτων (Barth & Gluhak 2009): (α) N-MORB βασαλτών και βασαλτικών 

ανδεσιτών, (β) E-MORB βασαλτών και (γ) μπονινιτικών σωρειτών.  

Στις μαξιλαροειδείς λάβες και στα υπερκείμενα ηφαιστειοκλαστικά πετρώματα, 

εντοπίζονται ζώνες μεταλλοφορίας σουλφιδίων, ενώ μακριά από τις ζώνες αυτές, ιλυόλιθοι 

πλούσιοι σε οξείδια Fe και Mn υπέρκεινται των μαξιλαροειδών λαβών (Robertson & 

Varnavas 1993). Επίσης, σημαντική μεταλλοφορία σε Cu έχει εντοπιστεί σε MORB τύπου 

λάβες της ανατολικής Όθρυος (Rassios 1990). 

 

22..44..33    ΜΜοοννττέέλλοο  γγέέννεεσσηηςς  οοφφιιοολλιιθθιικκοούύ  σσυυμμππλλέέγγμμααττοοςς  ΌΌθθρρυυοοςς  
Όσον αφορά στις διαδικασίες γένεσης των οφιολίθων της Όθρυος, έχουν διατυπωθεί 

κατά καιρούς διάφορες απόψεις. Ορισμένοι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα πετρώματα αυτά 

σχηματίστηκαν πλησίον ενός ηπειρωτικού περιθωρίου, κατά τα αρχικά στάδια της 

ταφροποίησης (Menzies 1973, Menzies & Allen 1974, Menzies 1976), ενώ ακόμη έχουν 

διατυπωθεί απόψεις περί σχηματισμού τους σε περιβάλλον μεσοωκεάνιας ράχης αργής 

διάνοιξης (Rassios & Konstantopoulou 1993, Dijkstra et al. 2001) και σε περιβάλλον 

νησιωτικού τόξου (Bizimis et al. 2000, Rassios & Smith 2000). 

Οι πιο πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν τη γένεση των οφιολίθων της Όθρυος σε ένα 

αρκετά σύνθετο γεωτεκτονικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το μοντέλο που έχει προταθεί από 

τους Barth & Gluhak (2009), τα οφιολιθικά πετρώματα σχηματίστηκαν σε περιβάλλον 

ενδοωκεάνιας καταβύθισης που έλαβε χώρα στον ωκεανό της Πίνδου κατά το Μέσο-Άνω 

Ιουρασικό (Εικ. 2.48). Η καταβύθιση πιθανά ξεκίνησε στη θέση όπου βρισκόταν η 

μεσοωκεάνια ράχη του ωκεανού της Πίνδου, λόγω κατάρρευσής της, ή πλησίον αυτής. Η 

διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη μανδυακή σφήνα, σε συνδυασμό με τις 

επικρατούσες ένυδρες συνθήκες, ευνόησαν τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τη 
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δημιουργία μπονινιτικού μάγματος στα αρχικά στάδια της καταβύθισης. Τα στάδια αυτά 

θεωρούνται σύγχρονα με την προοδευτική εξάλειψη του μαγματισμού τύπου MORB και την 

έναρξη του μαγματισμού τύπου IAT. 

 

 

 
Εικ. 2.48. Μοντέλο γένεσης του οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος μέσω ενδοωκεάνιας 

καταβύθισης κατά την περίοδο Μέσο-Άνω Ιουρασικό (Insergueix-Filippi et al. 2000 – 
τροποποιημένο από Barth et al. 2008 και Barth & Gluhak 2009). 

 

Η συνύπαρξη άνυδρου MOR-τύπου και ένυδρου SSZ-τύπου καθεστώτων τήξεως, 

υποδεικνύεται επιπλέον από τα γεωχημικά χαρακτηριστικά των μανδυακών πετρωμάτων της 

Όθρυος (Barth et al. 2008), τα οποία όπως ήδη έχει αναφερθεί, περιλαμβάνουν από 

“γόνιμους” πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους έως εκχυμωμένους χαρτσβουργίτες. Κατά 

συνέπεια, η θεώρηση ότι το καθεστώς της ωκεάνιας διάνοιξης μετατράπηκε απότομα σε 

σύγκλιση, που οδήγησε στην έναρξη της ενδοωκεάνιας καταβύθισης, φαίνεται να προσεγγίζει 

καλύτερα την εικόνα της γεωδυναμικής εξέλιξης του οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος. 

 

22..44..44    ΓΓεεωωλλοογγιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ππεερριιοοχχήήςς  ΒΒρρύύννααιιννααςς  
Στους ορεινούς όγκους του ανατολικού τμήματος του οφιολιθικού συμπλέγματος της 

Όθρυος, πραγματοποιήθηκε γεωλογική χαρτογράφηση και δειγματοληψία στις οφιολιθικές 

εμφανίσεις  νοτιοανατολικά του οικισμού της Βρύναινας (Σχήμα 9). Τα οφιολιθικά πετρώματα 

της περιοχής, όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, ανήκουν σε δύο 

τεκτονικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελείται από τεκτονισμένους περιδοτίτες και η 

δεύτερη από ένα σχηματισμό οφιολιθικής mélange. 
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Οι τεκτονισμένοι περιδοτίτες περιλαμβάνουν σερπεντινιωμένους σπινελλιούχους 

χαρτσβουργίτες και σερπεντινιωμένους σπινελλιούχους λερζόλιθους. Σε ζώνες έντονης 

διάτμησης εμφανίζονται σχιστοποιημένοι σερπεντινίτες, οι οποίοι συνοδεύονται από 

ανάπτυξη S-C επιφανειών. Όταν οι τεκτονισμένοι χαρτσβουργίτες δεν είναι σε μεγάλο βαθμό 

σερπεντινιωμένοι, παρουσιάζουν ένα σκούρο ελαιοπράσινο έως σκούρο τεφρό χρώμα με 

διάσπαρτους χαλκόχρωμους υπολειμματικούς πορφυροκλάστες ορθοπυρόξενων. 

Τα τεμάχη των πετρωμάτων που συνθέτουν την οφιολιθική mélange, εμφανίζουν 

συχνά φακοειδείς μορφές, ενώ απαντώνται επίσης ακανόνιστα σχήματα μήκους από λίγα 

εκατοστά έως αρκετές δεκάδες μέτρα. Τα διάφορα θραύσματα των πετρωμάτων που 

συμμετέχουν στο χαοτικό αυτό σχηματισμό είναι τόσο μαγματικής, όσο ιζηματογενούς και 

μεταμορφικής προέλευσης, όπως σερπεντινίτες με έντονη σχιστοποίηση (Εικ. 2.49),  

σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες, γάββροι, διορίτες, δολερίτες, συμπαγείς και μαξιλαροειδείς 

βασάλτες, ασβεστόλιθοι, δολομίτες, μάρμαρα, ψαμμίτες και κερατόλιθοι. 

 

 
Εικ. 2.49. Εμφάνιση έντονα σχιστοποιημένων σερπεντινιτών στην οφιολιθική mélange ΝΑ της 

Βρύναινας. 
 

∆ιαπεραστικές τεκτονικές ζώνες διάτμησης με διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ εκτείνονται στην 

περιοχή μελέτης και συνεχίζουν και στις γειτονικές περιοχές. Οι ζώνες διάτμησης είναι τόσο 

εκτεταμένες που έχουν εξαλείψει τις στρωματογραφικές σχέσεις των οφιολιθικών 

πετρωμάτων. Οι επωθήσεις έχουν διεύθυνση κυρίως Β-Ν έως ΒΒΑ-ΝΝ∆ και καταλήγουν σε 

Α-∆ έως ΑΒΑ-∆Ν∆ διεύθυνσης οριζόντια ρήγματα. Τα κατώτερα οφιολιθικά μέλη έχουν 

επηρεαστεί από μια Α έως ΒΑ κίνηση, με αποτέλεσμα οι τεκτονικές δομές και τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά των τεκτονικών λεπίων να συμφωνούν με τοποθέτηση προς τα ανατολικά, 
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ενώ δεν έχουν παρατηρηθεί τεκτονικές δομές που να υποδηλώνουν κίνηση από τα δυτικά. 

Επιπλέον, ο βαθμός παραμόρφωσης αυξάνεται από τα ανώτερα προς τα κατώτερα 

οφιολιθικά τεκτονικά μέλη (Rassios 1990). 

Εξωτικά τεμάχη πετρωμάτων βασικής σύστασης συναντώνται  κυρίως στο κεντρικό και 

νότιο τμήμα της οφιολιθικής mélange (Εικ. 2.50, 2.51). Με βάση τα πετρογραφικά 

χαρακτηριστικά τους, τα πετρώματα αυτά ταξινομήθηκαν ως διορίτες (βλ. Κεφ. 3), ενώ 

σπανιότερα εντοπίζονται και δολερίτες.  Οι διορίτες εμφανίζονται με τη μορφή ακανόνιστων 

 

 
Εικ. 2.50. Εμφάνιση διοριτών στην οφιολιθική mélange ΝΑ της Βρύναινας (ανατολική Όθρυς). 
 

 
Εικ. 2.51. Γεωλογική τομή Κ-Κ´, διεύθυνσης ∆Β∆-ΑΝΑ στην περιοχή ΝΑ της Βρύναινας (1: ∆ολερίτες, 

2: ∆ιορίτες, 3: Σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες και λερζόλιθοι, 4: Οφιολιθική mélange, 5: 
Ασβεστόλιθοι και δολομίτες, 6: Κατακλαστική ζώνη, βλ. Σχήμα 9 για θέση τομής). 
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συμπαγών σωμάτων να  εναλλάσσονται  με  φακοειδή  σώματα  σχιστοποιημένων, 

σερπεντινιωμένων περιδοτιτών (βλ. Σχήμα 9). Πρόκειται για μεσόκοκκα πετρώματα που 

έχουν συμπαγή δομή, ενώ σχεδόν πάντοτε διακρίνονται οι κρύσταλλοι των πλαγιόκλαστων, 

των αμφιβόλων και των κλινοπυρόξενων. Ωστόσο, παρουσιάζουν κατά τόπους σκούρο ή 

ανοιχτό πρασινωπό χρώμα λόγω της συμμετοχής χλωρίτη και επιδότου αντίστοιχα, που 

έχουν προκύψει από τις υδροθερμικές εξαλλοιωτικές διεργασίες που έχουν επιδράσει στα 

πετρώματα αυτά. Παράλληλα στις κύριες διευθύνσεις διακλάσεων που τέμνουν τους διορίτες, 

οι οποίες είναι Β∆-ΝΑ και Α-∆ με κλίση προς τα ΒΑ και Β αντίστοιχα (Εικ. 2.52), 

παρατηρούνται συχνά ζώνες εξαλλοίωσης πάχους 1-5 cm, όπου έχουν αποτεθεί 

δευτερογενή ορυκτά (κυρίως χλωρίτης, επίδοτο και ασβεστίτης). 

 

 
 
Εικ. 2.52. Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών (κάτω ημισφαίριο) σε δίκτυο Schmidt 

επιπέδων διακλάσεων στους διορίτες της Βρύναινας (ισοπληθείς: 6-12-18-24-30-36%). 
  

Από τις εμφανίσεις των διοριτών, συλλέχθηκαν δύο αντιπροσωπευτικά δείγματα για τον 

προσδιορισμό των ορυκτοπετρογραφικών τους χαρακτηριστικών και των φυσικομηχανικών 

τους ιδιοτήτων (δείγματα OTH1 και OTH2, βλ. Σχήμα 9). 

 

22..55    ΤΤρριιααδδιικκάά  ηηφφααιισσττεειιαακκάά  ππεεττρρώώμμαατταα  ∆∆οομμοοκκοούύ  
Στο βόρειο τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος και συγκεκριμένα 3,5 km 

ΝΑ του ∆ομοκού, εντοπίστηκε μία μικρή εμφάνιση Μέσο-Τριαδικών ηφαιστειακών 

πετρωμάτων (Σχήμα 10). Με βάση τα πετρογραφικά και γεωχημικά χαρακτηριστικά (βλ. Κεφ. 

3 & 4), τα πετρώματα αυτά ταξινομήθηκαν ως πορφυριτικοί τραχίτες. Παρουσιάζουν 

συμπαγή εμφάνιση και πορφυρό χρώμα, λόγω των οξειδίων Fe που συμμετέχουν σε όλη τη 

μάζα του πετρώματος. Όσον αφορά στην ορυκτολογική τους σύσταση, διακρίνονται 

ιδιόμορφοι φαινοκρύσταλλοι K-ούχου άστριου και πλαγιόκλαστου, μεγέθους περίπου 1-5 mm. 
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Οι τραχίτες αντιπροσωπεύουν κατά κύριο λόγο μικρές λοφοειδείς εξάρσεις στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης. Σερπεντινιωμένα υπερβασικά πετρώματα από το οφιολιθικό 

σύμπλεγμα επωθούνται στο νότιο τμήμα της εμφάνισης, ενώ στο βόρειο τμήμα αυτή 

καλύπτεται από Τεταρτογενείς αποθέσεις (Σχήμα 10, Εικ. 2.53). Στο ΝΑ τμήμα της ευρύτερης 

περιοχής εντοπίζονται επίσης έντονα αποσαθρωμένοι δολερίτες και βασάλτες, καθώς και 

ένας σχηματισμός οφιολιθικής mélange. Οι παραπάνω λιθολογίες τέμνονται από ρήγματα 

Β∆-ΝΑ και ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης. 

Τα ηφαιστειακά πετρώματα του ∆ομοκού ανήκουν στο Σχηματισμό της Αγριλιάς και 

ταξινομήθηκαν ως δακίτες από τους Roddick et al. (1979). Οι τελευταίοι, με βάση 

ραδιοχρονολόγηση Ar-Ar σε κρυστάλλους βιοτίτη, προσδιόρισαν την ηλικία τους στο 

Κατώτερο Λαδίνιο (237±5 Ma). Οι Tsikouras et al. (2008), βασιζόμενοι σε πετρογραφικά και 

γεωχημικά κριτήρια, ταξινόμησαν τα πετρώματα αυτά ως τραχίτες και τα συνέδεσαν με την 

ταφροποίηση που προηγήθηκε της ωκεάνιας διάνοιξης στην περιοχή. 

 

 

 
Εικ. 2.53. Γεωλογική τομή Λ-Λ´, διεύθυνσης ΝΝ∆-ΒΒΑ στην περιοχή ΝΑ του ∆ομοκού (1: 

Τεταρτογενείς αποθέσεις, 2: Σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες, 3: Τραχίτες, 4: 
Κατακλαστική ζώνη, βλ. Σχήμα 10 για θέση τομής). 

 

Από την εμφάνιση των τραχιτών, συλλέχθηκαν δύο αντιπροσωπευτικά δείγματα για τον 

προσδιορισμό των ορυκτοπετρογραφικών τους χαρακτηριστικών και των φυσικομηχανικών 

τους ιδιοτήτων (δείγματα DMK1 και DMK2, βλ. Σχήμα 10). 
 

22..66    ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  υυππααίίθθρριιααςς  έέρρεευυννααςς  
Στις υπό μελέτη οφιολιθικές ακολουθίες, οι λιθότυποι που καταλαμβάνουν τον κύριο 

όγκο είναι οι μανδυακοί, με τους μαγματικούς πετρολογικούς τύπους να αντιπροσωπεύουν 

μικρότερο ποσοστό. Συνεπώς, με σκοπό τη κατά το δυνατό καλύτερη διασπορά της 

δειγματοληψίας, τα περισσότερα δείγματα συλλέχθηκαν από εμφανίσεις που 

αντιπροσωπεύουν τμήματα του ανώτερου μανδύα. Αρχικά διερευνήθηκαν περιοχές από 

ολόκληρη την έκταση των υπό μελέτη οφιολιθικών συμπλεγμάτων και επιλέχθηκαν για 
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δειγματοληψία όγκων εκείνες που ήταν ικανοποιητικές σε έκταση, καθώς και λιγότερο 

επηρεασμένες από διαβρωτικές, εξαλλοιωτικές και τεκτονικές διεργασίες. Ωστόσο, θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε επιπλέον με γνώμονα τη συλλογή 

πετρωμάτων με μικρότερες ή μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στα ορυκτοπετρογραφικά τους 

χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση του ρόλου των μεταβολών αυτών 

στις διάφορες εφαρμογές τους. Τα αποτελέσματα της γεωλογικής χαρτογράφησης και της 

υπαίθριας έρευνας των επιλεγμένων εμφανίσεων από τα οφιολιθικά συμπλέγματα του 

Βούρινου, της Πίνδου, του Κόζιακα και της Όθρυος, καθώς και των Τριαδικών ηφαιστειακών 

πετρωμάτων του ∆ομοκού, συνοψίζονται παρακάτω. 

Από την ενότητα των τεκτονισμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Βούρινου επιλέχθηκαν και χαρτογραφήθηκαν τέσσερις επιμέρους περιοχές, ενώ μελετήθηκε 

επίσης μία σημαντικής έκτασης εμφάνιση δολεριτών. Όσον αφορά στις υπερβασικές 

εμφανίσεις, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ευρύτερη περιοχή των παλαιών στοών εξόρυξης 

χρωμίτη, όπου εντοπίστηκαν τα περισσότερο υγιή πετρώματα. Πρόκειται για δουνιτικά 

κυρίως πετρώματα με συμπαγή έως διάσπαρτη μεταλλοφορία χρωμίτη. Στις περιοχές του 

Βοϊδόλακκου, των Κορσουμίων και των Αετορράχεων, τα δουνιτικά σώματα περιβάλλονται 

από μεταβατικές ζώνες σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών, που διαπερνώνται από φλέβες 

και φακούς σερπεντινιωμένου δουνίτη. Η κύρια διεύθυνση των δουνιτικών φλεβών είναι Β∆-

ΝΑ με κλίση προς τα ΒΑ. Επιπλέον, χαρτογραφήθηκαν ως ξεχωριστή ενότητα, 

σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες με πυκνό δίκτυο πυροξενιτικών φλεβών. Παρότι οι 

πυροξενιτικές φλέβες δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένο προσανατολισμό σε όλες τις 

επιμέρους εμφανίσεις, φαίνεται να ακολουθούν μία ΒΑ-Ν∆ έως ΑΒΑ-∆Ν∆ διεύθυνση με κλίση 

προς τα Β∆ έως ΒΒ∆, ενώ κατά δεύτερο λόγο παρατηρήθηκαν διευθύνσεις Β∆-ΝΑ και Β-Ν 

με κλίσεις προς τα Ν∆ και ∆ αντίστοιχα. Όσον αφορά στην περιοχή του Ριζού, η δουνιτική 

εμφάνιση περιβάλλεται από Πλειο-Πλειστοκαινικές αλλουβιακές αποθέσεις. 

Αναφορικά με το βαθμό εξαλλοίωσης, οι δουνίτες και οι πλούσιοι σε ολιβίνη 

χαρτσβουργίτες του Βοϊδόλακκου, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και τη μεγαλύτερη σε έκταση 

εμφάνιση, είναι οι περισσότερο υγιείς. Ακολουθούν οι δουνίτες και οι πλούσιοι σε ολιβίνη 

χαρτσβουργίτες των Κορσουμίων και οι δουνίτες του Ριζού με χαμηλό έως ενδιάμεσο βαθμό 

σερπεντινίωσης και τέλος οι δουνίτες των Αετορράχεων με αυξημένο βαθμό σερπεντινίωσης. 

Στους σερπεντινιωμένους δουνίτες των Αετορράχεων διεισδύουν φλέβες ροδινγκιτιωμένων 

γάββρων, ∆Ν∆-ΑΒΑ διεύθυνσης και ΒΒ∆ κλίσης, οι οποίες διακόπτουν τις πυροξενιτικές 

φλέβες, υποδεικνύοντας ότι οι πρώτες διείσδυσαν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο εξέλιξης του 

οφιολιθικού συμπλέγματος. 

Όσον αφορά στους δολερίτες της Μικροκλεισούρας, οι οποίοι ανήκουν στη Σειρά 

Κράπας του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου, στα δυτικά καλύπτονται 

επικλυσιγενώς από Κρητιδικούς ασβεστόλιθους, ενώ στα ανατολικά βρίσκονται σε κανονική 
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επαφή με διορίτες. Πρόκειται για λεπτόκοκκα πετρώματα, εμφανώς επηρεασμένα από τις 

διεργασίες ωκεάνιας μεταμόρφωσης, τα οποία σε όλη τους την έκταση καλύπτονται από 

σημαντικού πάχους μανδύα αποσάθρωσης. 

Τα ρήγματα των περιοχών μελέτης από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου 

ομαδοποιήθηκαν με βάση τη διεύθυνσή τους σε δύο κατηγορίες, όπως προέκυψε από τη 

στατιστική επεξεργασία των υπαίθριων παρατηρήσεων. Το πρώτο σύστημα περιλαμβάνει 

ρήγματα γενικής διεύθυνσης ∆Β∆-ΑΝΑ έως ΒΒ∆-ΝΝΑ, τα οποία είναι κυρίως ανάστροφα και 

σπανιότερα κανονικά. Το δεύτερο σύστημα περιλαμβάνει ρήγματα διεύθυνσης ΒΒΑ-ΝΝ∆ 

έως ΒΑ-Ν∆, τα οποία είναι είτε κανονικού είτε ανάστροφου χαρακτήρα. Όσον αφορά στις 

διακλάσεις που τέμνουν τα πετρώματα αυτά, είναι ποικίλης διευθυνσης και ιδιαίτερα πυκνές 

κυρίως στις εμφανίσεις των υπερβασικών πετρωμάτων. Επικρατούν δύο κύριες διευθύνσεις, 

οι οποίες είναι υποπαράλληλες με εκείνες των ρηγμάτων, μία ∆Β∆-ΑΝΑ έως ΒΒ∆-ΝΝΑ και 

μία ΒΒΑ-ΝΝ∆ έως ΒΑ-Ν∆. 

Από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, επιλέχθηκαν και χαρτογραφήθηκαν 

αντιπροσωπευτικές εμφανίσεις από τη mélange της Αβδέλλας, το Σύστημα της ∆ραμάλας και 

το Σύστημα του Ασπροπόταμου. Από την mélange του ΝΑ τμήματος του οφιολιθικού 

συμπλέγματος της Πίνδου, εντοπίστηκε χαρτογραφήσιμο τεκτονικό τέμαχος τροκτόλιθου. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο βαθμός αποσάθρωσης και εξαλλοίωσης της εμφάνισης αυτής 

αυξάνεται σημαντικά προς το ΒΑ τμήμα της. Με βάση το μέγεθος των ορυκτολογικών 

συστατικών, διακρίθηκαν δύο τύποι τροκτόλιθου, ο αδρόκοκκος και ο μεσόκοκκος. Άλλα 

τεκτονικά τεμάχη που εντοπίστηκαν εντός της mélange είναι σχιστοποιημένα, 

σερπεντινιωμένα υπερβασικά σώματα, μαξιλαροειδείς και συμπαγείς σπιλιτικές λάβες καθώς 

και δολερίτες. Η θεμελιώδης μάζα της mélange αποτελείται κυρίως από οξείδια Fe και Mn, 

αργιλικά, πηλιτικά πετρώματα και σχίστες. 

Οι υπό μελέτη τεκτονισμένοι περιδοτίτες του Συστήματος της ∆ραμάλας, τοποθετούνται 

στο κεντρικό τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου και περιλαμβάνουν δουνίτες, 

πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες, σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες και σπανιότερα 

λερζόλιθους. Στο ανατολικό τμήμα της εμφάνισης, οι σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες 

διαπερνώνται από ένα αραιό δίκτυο γαββρικών φλεβών, ενώ δυτικά επωθούνται στο φλύσχη 

της ζώνης Πίνδου. Οι δουνίτες που καταλαμβάνουν τα ανώτερα τοπογραφικά σημεία, 

χαρακτηρίζονται από διάσπαρτου έως συμπαγούς τύπου μεταλλοφορία χρωμίτη, ενώ σε 

χαμηλότερα υψόμετρα παρατηρούνται δουνίτες στους οποίους σχεδόν απουσιάζει η 

μεταλλοφορία χρωμίτη, καθώς και πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες. Ο βαθμός 

σερπεντινίωσης στους υπερβασικούς αυτούς λιθότυπους είναι σε γενικές γραμμές 

περιορισμένος. Τα παραπάνω πετρώματα τέμνονται κυρίως από ανάστροφου χαρακτήρα 

ρηξιγενείς επιφάνειες, διεύθυνσης Β-Ν έως Β∆-ΝΑ και κλίσης προς τα ∆ έως Ν∆. Όσον 
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αφορά στις διακλάσεις, δεν ακολουθούν σαφείς διευθύνσεις, ωστόσο διακρίνεται μία 

επικρατούσα διεύθυνση Β-Ν με κλίση προς τα ∆. 

Στην περιοχή δυτικά του Σπηλαίου χαρτογραφήθηκε εμφάνιση βασικών πετρωμάτων 

του Συστήματος Ασπροπόταμου, που περιλαμβάνει μαξιλαροειδείς λάβες, δολερίτες και 

ισότροπους γάββρους. Οι δολερίτες αποτελούν χαρακτηριστική εμφάνιση του συστήματος 

πολλαπλών φλεβών, με τις φλέβες να διευθύνονται Β-Ν με αποκλίσεις προς τα ΒΒΑ-ΝΝ∆ και 

κλίσεις προς τα Α έως ΑΝΑ. Η μετάβαση από τις μαξιλαροειδείς λάβες στους δολερίτες και 

στους ισότροπους γάββρους παρατηρήθηκε από τα κατώτερα προς τα ανώτερα 

τοπογραφικά σημεία, υποδεικνύοντας ότι η ακολουθία στο σύνολό της είναι ανεστραμμένη. 

Στο βόρειο τμήμα της ακολουθίας είναι επωθημένοι οι Άνω Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι του 

Όρλιακα, ενώ δυτικά η ακολουθία επωθείται στη mélange της Αβδέλλας. Η ευρύτερη περιοχή 

δυτικά του Σπηλαίου τέμνεται από κανονικού ή ανάστροφου χαρακτήρα ρηξιγενείς επιφάνειες 

ΒΑ-Ν∆ και Β∆-ΝΑ διεύθυνσης με κλίσεις προς τα ΝΑ και ΒΑ αντίστοιχα. Ακόμη, οι βασικοί 

λιθότυποι τέμνονται από δύο συστήματα διακλάσεων, ένα Β-Ν με κλίση προς τα Α και ένα 

ΒΑ-Ν∆ έως ΑΒΑ-∆Ν∆ με κλίσεις προς τα ΝΑ έως ΝΝΑ αντίστοιχα. 

Από το βόρειο τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος του Κόζιακα, χαρτογραφήθηκε 

εμφάνιση υπερβασικών πετρωμάτων, που συνίσταται από τεκτονισμένους χαρτσβουργίτες 

και λερζόλιθους. Όσον αφορά στους τελευταίους, παρατηρείται συχνά συμμετοχή μικρού 

ποσοστού πλαγιόκλαστων (πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθοι). Οι μανδυακοί αυτοί λιθότυποι, οι 

οποίοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα της οφιολιθικής ενότητας του 

Κόζιακα, τέμνονται από διακλάσεις Β∆-ΝΑ έως ∆Β∆-ΑΝΑ διεύθυνσης με κλίσεις προς τα Ν∆ 

έως ΝΝ∆. Επίσης παρατηρήθηκε αραιό δίκτυο γαββρικών φλεβών εντός των περιδοτιτών, με 

διεύθυνση Β-Ν και κλίσεις προς τα Α και σπανιότερα προς τα ∆. Στα δυτικά, η υπό μελέτη 

εμφάνιση επωθείται στους ωολιθικούς πελαγικούς ασβεστόλιθους του Κόζιακα, ενώ στο 

ανατολικό τμήμα της καλύπτεται από μολασσικά ιζήματα και Τεταρτογενείς αποθέσεις. 

Από το ανατολικό τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος, χαρτογραφήθηκε 

εμφάνιση αποτελούμενη από τεκτονισμένους περιδοτίτες και ένα σχηματισμό οφιολιθικής 

mélange. Εξωτικά τεμάχη βασικών πετρωμάτων συναντώνται  κυρίως στο κεντρικό και νότιο 

τμήμα της mélange. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικά τεκτονικά 

τεμάχη διοριτών, τα οποία εμφανίζονται στη mélange με τη μορφή ακανόνιστων συμπαγών 

σωμάτων περιορισμένης έκτασης, να εναλλάσσονται με φακοειδή σώματα σχιστοποιημένων, 

σερπεντινιωμένων περιδοτιτών. Οι διορίτες τέμνονται από διακλάσεις Β∆-ΝΑ και Α-∆ 

διεύθυνσης με κλίσεις προς τα ΒΑ και Β αντίστοιχα. Άλλα τεκτονικά τεμάχη που εντοπίζονται 

στη mélange είναι δολερίτες, συμπαγείς και μαξιλαροειδείς βασάλτες, ασβεστόλιθοι, 

δολομίτες, μάρμαρα, ψαμμίτες και κερατόλιθοι. ∆ιαπεραστικές τεκτονικές ζώνες διάτμησης με 

διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ εκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και έχουν εξαλείψει τις 

στρωματογραφικές σχέσεις των οφιολιθικών πετρωμάτων. Οι επωθήσεις έχουν διεύθυνση 
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κυρίως Β-Ν έως ΒΒΑ-ΝΝ∆ και καταλήγουν σε Α-∆ έως ΑΒΑ-∆Ν∆ διεύθυνσης οριζόντια 

ρήγματα. 

Η υπαίθρια μελέτη και δειγματοληψία επεκτάθηκε σε μία μικρή εμφάνιση τραχιτών, ΝΑ 

του ∆ομοκού. Τα πετρώματα αυτά αντιπροσωπεύουν μικρές λοφοειδείς εξάρσεις στην 

ευρύτερη περιοχή και συνδέονται με τα πρώτα στάδια της ωκεάνιας διάνοιξης. Θεωρείται ότι 

ανήκουν στο Σχηματισμό της Αγριλιάς και η ηλικία τους τοποθετείται στο Κατώτερο Λαδίνιο. 

Σερπεντινιωμένα υπερβασικά πετρώματα επωθούνται στο νότιο τμήμα της εμφάνισης, ενώ 

στο βόρειο τμήμα αυτή καλύπτεται από Τεταρτογενείς αποθέσεις. Οι παραπάνω λιθολογίες 

τέμνονται από αραιά ρήγματα Β∆-ΝΑ και ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης. 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι τόσο στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου 

όσο και στης Πίνδου εντοπίστηκαν ιδιαίτερα αξιόλογες εμφανίσεις βασικών και υπερβασικών 

λιθολογιών. Οι περισσότερες από αυτές είναι ικανοποιητικής έκτασης και περιλαμβάνουν 

πετρώματα με χαμηλό έως ενδιάμεσο βαθμό αποσάθρωσης και/ή εξαλλοίωσης. Οι 

εμφανίσεις δολερίτη και από τις δύο οφιολιθικές ακολουθίες παρουσιάζουν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, ενώ από την άλλη πλευρά οι τροκτόλιθοι της Πίνδου, οι οποίοι εντοπίζονται 

εντός της οφιολιθικής mélange, εκτιμάται ότι δεν αποτελούν σημαντικού όγκου εμφάνιση. 

Όσον αφορά στα υπερβασικά πετρώματα που μελετήθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα 

του Βούρινου, τοποθετούνται σε περιοχές όπου παλαιότερα πραγματοποιούταν εξόρυξη 

χρωμίτη. Στις εμφανίσεις αυτές, παράλληλα με την εξόρυξη των χρωμιτικών κοιτασμάτων, 

έχουν εξορυχτεί σημαντικές ποσότητες στείρων υπερβασικών πετρωμάτων. Η χρήση των 

τελευταίων σε διάφορες κατασκευαστικές – βιομηχανικές εφαρμογές προσδίδει ταυτόχρονα 

περιβαλλοντική διάσταση στην εκμετάλλευση των συγκεκριμένων εμφανίσεων. Από την άλλη 

πλευρά, η εκμετάλλευση των οφιολιθικών πετρωμάτων της Πίνδου αναμένεται να 

προκαλέσει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή 

συγκαταλέγεται στις παγκοσμίως πιο ευαίσθητες σύμφωνα με την IUCN. Σημειώνεται ακόμη 

ότι το σχετικά ήπιο μορφολογικό ανάγλυφο του Βούρινου αποτελεί θετικό παράγοντα κατά 

την πιθανή εξόρυξη αδρανών υλικών, σε αντίθεση με το ιδιαίτερα απότομο ανάγλυφο της 

βόρειας Πίνδου. Όσον αφορά στην υπό μελέτη εμφάνιση υπερβασικών πετρωμάτων από το 

οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα, θεωρείται αρκετά αξιόλογη, παρότι χαρακτηρίζεται από 

μεγαλύτερο βαθμό εξαλλοίωσης και τεκτονικής καταπόνησης σε σχέση με τα περισσότερα 

από τα υπό μελέτη υπερβασικά πετρώματα της Πίνδου και του Βούρινου. Από την άλλη 

πλευρά, οι διορίτες της ανατολικής Όθρυος εκτιμάται ότι δεν αποτελούν σημαντικού όγκου 

εμφάνιση, καθότι εντοπίζονται εντός της οφιολιθικής mélange. Σημαντικό όγκο εκτιμάται ότι 

καταλαμβάνει η εμφάνιση των Τριαδικών ηφαιστειακών πετρωμάτων του ∆ομοκού, ωστόσο 

για την εκμετάλλευσή τους θα πρέπει να απομακρυνθούν σημαντικού πάχους Τεταρτογενείς 

αποθέσεις. 
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                                                                                                                                      ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    33  
  

33    ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ  

33..11    ΠΠεεττρροογγρρααφφίίαα  

33..11..11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  
Η χρήση της πετρογραφίας για τη συστηματική περιγραφή και ταξινόμηση των 

πετρωμάτων, τοποθετείται στις αρχές του 19ου αιώνα. Η απλή ποιοτική ή ημιποσοτική 

περιγραφή των διαφόρων λιθότυπων έδινε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα των γεωλόγων 

εκείνης της εποχής. Ωστόσο, αρκετά νωρίς πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για την 

επινόηση και καθιέρωση μεθόδων ποσοτικοποίησης των πετρογραφικών χαρακτηριστικών. 

Πρώτος ο Γάλλος ορυκτολόγος De Lesse το 1848, προσδιόρισε μέσω μίας ιδιαίτερα 

χρονοβόρου διαδικασίας, την εκατοστιαία κατ’ όγκο αναλογία καθενός ορυκτού στα 

πετρώματα. Η τεχνική του βασιζόταν στη μέτρηση της περιοχής που καταλαμβάνεται από κάθε 

ορυκτό, κατά μήκος μίας τυχαίας τομής στο πέτρωμα. Ο τρόπος που υπολόγιζε τα ποσοστά 

των ορυκτών ήταν ο εξής: σχημάτιζε το περίγραμμα των κρυστάλλων του καθενός ορυκτού σε 

ένα κομμάτι ημιδιαφανούς υφάσματος, το οποίο είχε την ίδια επιφάνεια με την επιφάνεια της 

τομής του πετρώματος, στη συνέχεια προσάρμοζε το ύφασμα σε ένα λεπτό φύλλο κασσίτερου 

της ίδιας επιφάνειας, έκοβε τα κομμάτια που αντιπροσώπευαν το κάθε ορυκτό και τα ζύγιζε. Ο 

λόγος του βάρους των κομματιών που αντιστοιχούν στο καθένα ορυκτό προς το συνολικό 

βάρος, αντιπροσώπευε την επιφάνεια που καταλάμβανε το καθένα ορυκτό και κατ’ επέκταση 

την εκατοστιαία κατ’ όγκο συμμετοχή του στο σύνολο του πετρώματος. 
Το 1898 ο Rosival ανέπτυξε μία περισσότερο απλοποιημένη τεχνική σε σχέση με 

εκείνη του De Lesse. Καθιέρωσε τη μέτρηση παράλληλων μεταξύ τους εγκάρσιων τομών, 

αντί περιοχών, στην επιφάνεια ενός πετρώματος και υπολόγιζε το λόγο του μήκους των 

τραβερσών που αντιστοιχούσε σε μία συγκεκριμένη ορυκτή φάση προς το συνολικό μήκος 

τους. Το λόγο αυτό ονόμασε γραμμική αναλογία της καθεμίας ορυκτής φάσης: 

Αορυκτούτουαναλογίαγραμμική
T

A

L
L

=     (3.1) 

όπου LA: το συνολικό μήκος των τραβερσών που αντιστοιχεί στο ορυκτό Α και LT: το 

συνολικό μήκος των τραβερσών που μετρήθηκαν κατά μήκος του δείγματος. Όπως στην 

τεχνική του De Lesse, έτσι και σε εκείνη του Rosival, η τιμή που προκύπτει αντιστοιχεί στην 

εκατοστιαία κατ’ όγκο αναλογία των ορυκτών. 

Το σύστημα σημειακής καταμέτρησης (point-counting), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί 

στην παρούσα διατριβή, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον Thompson (1930) και 
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ανεξάρτητα από τον Glagolev (1934). Στο σύστημα αυτό, οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε 

κάνναβο που έχει οριστεί από δύο ομάδες παράλληλων γραμμών, οι οποίες είναι κάθετες 

μεταξύ τους (Εικ. 3.1). Ο αριθμός των σημείων που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο 

ορυκτό προς το συνολικό αριθμό των σημείων που μετρήθηκαν, ισοδυναμεί με την 

εκατοστιαία κατ’ όγκο αναλογία του ορυκτού στο δείγμα: 

A
T

A V
P
P

=      (3.2) 

όπου PA: ο αριθμός των σημείων που αντιστοιχούν στο ορυκτό Α, PΤ: ο συνολικός αριθμός 

των σημείων του καννάβου και VA: ο όγκος του ορυκτού Α. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός 

PT, τόσο αυξάνεται η στατιστική σημασία του αποτελέσματος που προκύπτει. 

 

 
Εικ. 3.1. Απλοποιημένο σχήμα διαδικασίας σημειακής καταμέτρησης (point-counting). Τα ποσοστά 

των ορυκτών φάσεων A, B και Γ αντιστοιχούν στην % κατ’ όγκο συμμετοχή τους στο 
πέτρωμα. 

 

Σήμερα πλέον, η διαδικασία σημειακής καταμέτρησης πραγματοποιείται με αυτόματες 

συσκευές, μέσω των οποίων γίνεται μέτρηση συγκεκριμένου αριθμού ισομερώς 

κατανεμημένων σημείων στην επιφάνεια των λεπτών τομών που εξετάζονται. Με τη χρήση 

των κατάλληλων λογισμικών, οι μετρήσεις γίνονται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια και 

είναι δυνατό να προκύψουν πολυάριθμα ποσοτικά πετρογραφικά δεδομένα. Τα ποσοτικά 

δεδομένα που προκύπτουν με τη μέθοδο σημειακής καταμέτρησης, είναι δυνατό να 

επεξεργαστούν και να συσχετιστούν με τις φυσικομηχανικές ιδιότητες των πετρωμάτων. 

Συνεπώς, καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός εξισώσεων που εκφράζουν συγκεκριμένες 

τάσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των πετρογραφικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων και των 

φυσικομηχανικών τους παραμέτρων. 

Για την ποσοτικοποίηση των πετρογραφικών χαρακτηριστικών των υπό μελέτη 

λιθότυπων, εφαρμόστηκε η μέθοδος σημειακής καταμέτρησης σε τουλάχιστον δύο λεπτές 

τομές ανά δείγμα. Σημειώνεται ότι αρχικά πραγματοποιήθηκε πετρογραφική εξέταση σε 
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σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό λεπτών τομών (συνολικά μελετήθηκαν περίπου 270), εκ των 

οποίων επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικές προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσοστά των 

συμμετεχόντων ορυκτών φάσεων. Στην Εικόνα 3.2 φαίνεται το σύστημα σημειακής 

καταμέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. 

 

 
Εικ. 3.2. Σύστημα σημειακής καταμέτρησης (point-counting) που χρησιμοποιήθηκε για την 

ποσοτικοποίηση των ορυκτολογικών συστατικών. 
 

33..11..22    ΠΠεεττρροογγρρααφφίίαα  ααδδρρααννώώνν  υυλλιικκώώνν  
Η πετρογραφική εξέταση είναι ιδιαίτερης σημασίας σε κάθε είδους γεωλογική μελέτη, 

αφού μέσω αυτής προσδιορίζονται όλες εκείνες οι παράμετροι, οι οποίες όχι μόνο 

καθορίζουν την ονοματολογία και ταξινόμηση των πετρωμάτων, αλλά επιπλέον ρυθμίζουν τις 

διάφορες γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές, φυσικοχημικές και χημικές τους ιδιότητες. 
Οι Knight & Knight (1935), Rhoades & Mielenz (1946) και Mather & Mather (1950) ήταν 

από τους πρώτους που αξιολόγησαν αδρανή υλικά με βάση τα πετρογραφικά τους 

χαρακτηριστικά. Παρότι οι μικροσκοπικές παρατηρήσεις τους ήταν ημιποσοτικές, μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν για μία πρώτη εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων. Τα 

επόμενα χρόνια, προτάθηκαν διάφοροι μικροπετρογραφικοί δείκτες και προσδιορίστηκαν 

πολυάριθμες σχέσεις μεταξύ των πετρογραφικών χαρακτηριστικών και των 

φυσικομηχανικών ιδιοτήτων για συγκεκριμένες κατηγορίες πετρωμάτων (π.χ. Mendes et al. 

1966, Dixon 1969, Merriam et al. 1970, Onodera et al. 1974, Irfan & Dearman 1978, Brattli 

1992, Tuğrul & Zarif 1999, Räisänen 2004). Οι πετρογραφικές αυτές σχέσεις έχουν ιδιαίτερη 

σημασία, αφού μέσω αυτών μπορεί να γίνει γρήγορη εκτίμηση της μηχανικής αντοχής 

αντίστοιχων λιθότυπων, προσδιορίζοντας απλά τα ποσοστά των ορυκτών τους και χωρίς την 

πραγματοποίηση χρονοβόρων και οικονομικά ασύμφορων δοκιμών. 
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Σε γενικές γραμμές, η ορυκτολογική σύσταση (ποσοστό συμμετοχής του καθενός 

ορυκτού στο πέτρωμα), τα ιστολογικά χαρακτηριστικά (μέγεθος, σχήμα και κατανομή των 

ορυκτών κόκκων στο χώρο), ο βαθμός εξαλλοίωσης, αποσάθρωσης και παραμόρφωσης, 

αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των αδρανών 

υλικών και συνεπώς την καταλληλότητά τους για χρήση σε διάφορες εφαρμογές (Hartley 

1974, Shakoor & Bonelli 1991, Smith & Collis 2001, Miskovsky et al. 2004, Al-Oraimi et al. 

2006, Tamrakar et al. 2007). 

Κατά την πετρογραφική εξέταση, θα πρέπει να συνοψίζονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά χρήση του υλικού. Γενικά, η 

πετρογραφική εξέταση των αδρανών υλικών είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη για τους 

ακόλουθους λόγους: 

 Περιγράφονται η υφή και ο ιστός του πετρώματος, στοιχεία που επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τη μηχανική αντοχή του. 

 Προσδιορίζονται τα ορυκτολογικά συστατικά και ως εκ τούτου ο χημισμός του 

πετρώματος, παράγοντες που ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του υλικού και 

την καταλληλότητά του για χρήση στις διάφορες εφαρμογές της βιομηχανίας.  

 Προσδιορίζεται ο βαθμός παραμόρφωσης των ορυκτολογικών συστατικών του 

πετρώματος και η γεωμετρία των μικροδιαρρήξεων και άλλων μικροτεκτονικών δομών 

που πιθανά υπάρχουν. Τα χαρακτηριστκά αυτά είναι δυνατό να επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό την ποιότητα των αδρανών υλικών. Για παράδειγμα, έντονα σχιστοποιημένα και 

ρωγματωμένα πετρώματα δίνουν κατά τη θραύση τους κόκκους με αρκετά μεγάλους 

δείκτες πλακοειδούς και επιμήκυνσης, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά ασταθή σε βάσεις 

και υποβάσεις οδοστρωμάτων, σε στρώματα σκύρων σιδηροτροχιών κ.α. 

 Γίνεται μία πρώτη εκτίμηση της πιθανότητας ύπαρξης αργιλικών ορυκτών, τα οποία είναι 

δυνατό να υποστούν διόγκωση. Η συμμετοχή αργιλικών ορυκτών σε αδρανή υλικά 

οδοποιίας μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, έως και αστοχία του έργου. 

 Στην περίπτωση των αδρανών υλικών σκυροδέματος, η πετρογραφική μελέτη είναι 

δυνατό να υποδείξει τη συμμετοχή άμορφου SiO2 στο πέτρωμα. Το άμορφο SiO2, το 

οποίο μπορεί να βρίσκεται με τη μορφή οπάλιου ή ηφαιστειακού γυαλιού, είναι δυνατό να 

αντιδράσει με τα αλκάλια του τσιμέντου, προκαλώντας τη λεγόμενη αλκαλοπυριτική 

αντίδραση. Η αντίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κολλοειδούς 

ουσίας, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις επεκτείνεται από τους επιβλαβείς κόκκους των 

αδρανών υλικών στη συνδετική μάζα του σκυροδέματος. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

αυτής, η οποία διαρκεί από λίγους μήνες έως αρκετά χρόνια, είναι η δημιουργία 

δυνάμεων διαστολής εντός της μάζας του σκυροδέματος, που έχουν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία και διάδοση ρωγμών και ως εκ τούτου τη μείωση της μηχανικής του αντοχής. 
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33..11..33    ΟΟφφιιοολλιιθθιικκόό  σσύύμμππλλεεγγμμαα  ΒΒοούύρριιννοουυ  

33..11..33..11    ΠΠεερριιοοχχήή  ΒΒοοϊϊδδόόλλαακκκκοουυ  

33..11..33..11..11    ∆∆οουυννίίττεεςς  ––  ππλλοούύσσιιοοιι  σσεε  οολλιιββίίννηη  χχααρρττσσββοουυρργγίίττεεςς  

Η συγκεκριμένη εμφάνιση υπερβασικών πετρωμάτων, η οποία τοποθετείται στο ΒΑ 

τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου, περιλαμβάνει δουνίτες και πλούσιους σε 

ολιβίνη χαρτσβουργίτες (σύμφωνα με IUGS, Streckeisen 1976). Το ανατολικό τμήμα της 

δουνιτικής εμφάνισης παρουσιάζει διάσπαρτη έως συμπαγή μεταλλοφορία χρωμίτη. Οι 

λιθότυποι αυτοί περιβάλλονται από σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες με ποικίλους 

βαθμούς σερπεντινίωσης (βλ. Κεφ. 2). 

Πρόκειται για μεσόκοκκα πετρώματα με συμπαγή ακανόνιστη υφή και χαρακτηριστικό 

μυλονιτικό (mylonitic) ιστό (Εικ. 3.3α). Ωστόσο, ο ιστός τους μπορεί να χαρακτηριστεί κατά 

δεύτερο λόγο και ως πορφυροκλαστικός (porphyroclastic), αφού παρατηρούνται συχνά 

πορφυροκλάστες ολιβίνη και ορθοπυρόξενου (Εικ. 3.3β-δ), το μέγεθος των οποίων 

κυμαίνεται από 0,5 mm έως 5 mm. 

 

   

  
Εικ. 3.3. (α) ∆ουνίτης με τυπικό μυλονιτικό ιστό (δείγμα VVD1a), (β-γ) κάμψη και γωνίαση σε 

πορφυροκλάστες ορθοπυρόξενου (με λαμέλλες απόμιξης κλινοπυρόξενου), γύρω από τους 
οποίους έχουν αναπτυχθεί νεοβλάστες ολιβίνη (δείγμα VVD2b), (δ) διακρυσταλλικές και 
ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές σε δουνίτη (δείγμα VVD1b) - (Ol: ολιβίνης, Opx: 
ορθοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος - διασταυρωμένα nicols). 

α β

γ δ
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Για την ποσοτική ανάλυση των ορυκτολογικών συστατικών των δουνιτών και πλούσιων 

σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών, καταμετρήθηκαν 300 ισομερώς κατανεμημένα σημεία ανά λεπτή 

τομή (Πίν. 3.1, Εικ. 3.4). Η κύρια ορυκτολογική τους σύσταση περιλαμβάνει ολιβίνη 

(φορστερίτης), ορθοπυρόξενο (ενστατίτης) και σπινέλλιο. Όσον αφορά στον ολιβίνη, 

παρατηρούνται δύο γενιές κρυστάλλων. Η πρώτη γενιά αποτελείται από παραμορφωμένους 

κρυστάλλους (μεγέθους έως 5 mm) με εγκολπωμένα συνήθως περιθώρια, ενώ η δεύτερη 

από νεοβλάστες, οι οποίοι είναι μικρότεροι κρύσταλλοι, απαραμόρφωτοι και με ευθύγραμμα 

περιθώρια. Οι νεοβλάστες αναπτύσσονται συνήθως γύρω από τα εγκολπωμένα περιθώρια 

των πορφυροκλαστών του ορθοπυρόξενου (Εικ. 3.3β, γ), μαζί με νεοβλάστες 

ορθοπυρόξενου και σπινέλλιου. Τα περιθώρια των κρυστάλλων αυτών αναπτύσσουν τριπλά 

σημεία 120º, ως ένδειξη ανακρυστάλλωσης, αναφερόμενη στη βιβλιογραφία με τον όρο 

“ανόπτηση” (annealing, Shelley 1993). Χαρακτηριστικό των πορφυροκλαστών 

ορθοπυρόξενου είναι η ανάπτυξη λαμελλών απόμιξης κλινοπυρόξενου (σύστασης διοψίδιου) 

παράλληλα στο επίπεδο (100)  (Εικ. 3.3β, γ), στοιχείο αρκετά συχνό στους τεκτονικά 

παραμορφωμένους ορθοπυρόξενους του ανώτερου μανδύα. 

Ο βαθμός σερπεντινίωσης είναι πολύ περιορισμένος σε σχέση με τους υπόλοιπους 

υπερβασικούς λιθότυπους του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου και περιορίζεται σε 

ποσοστό <2%. Ο σερπεντίνης εντοπίζεται κυρίως στις επιφάνειες θραυσμού του ολιβίνη 

αλλά και σε ασυνέχειες που διαπερνούν ολόκληρο το πέτρωμα. Σπανιότερα, συμμετέχει και 

χλωρίτης στη δευτερογενή ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων αυτών. 

 
Πίνακας 3.1. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη υπερβασικών πετρωμάτων από την 
περιοχή του Βοϊδόλακκου (οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου). Τα ποσοστά των ορυκτών βασίζονται σε 
καταμέτρηση 300 ισομερώς κατανεμημένων σημείων ανά λεπτή τομή (Ol: ολιβίνης, Opx: 
ορθοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος, Serp: σερπεντίνης). 

Αρ. ∆είγματος Λιθότυπος Ιστός Ol Opx Sp Serp 

VVD1a ∆ουνίτης Μυλονιτικός-
πορφυροκλαστικός 91,2 6,3 0,9 1,6 

VVD1b ∆ουνίτης Μυλονιτικός-
πορφυροκλαστικός 89,4 7,7 2,3 0,6 

VVD2a Πλούσιος σε ολιβίνη 
χαρτσβουργίτης 

Μυλονιτικός-
πορφυροκλαστικός 85,1 12,3 1,5 1,1 

VVD2b Πλούσιος σε ολιβίνη 
χαρτσβουργίτης 

Μυλονιτικός-
πορφυροκλαστικός 85,5 11,1 1,9 1,5 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν στις επιμέρους λεπτές 
τομές καθενός δείγματος) 

VVD1 (VVD1a, VVD1b) ∆ουνίτης 90,3 7,0 1,6 1,1 

VVD2 (VVD2a, VVD2b) Πλούσιος σε ολιβίνη 
χαρτσβουργίτης 85,3 11,7 1,7 1,3 
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Εικ. 3.4. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των υπερβασικών 

πετρωμάτων της περιοχής του Βοϊδόλακκου (Η: σκληρότητα σύμφωνα με την κλίμακα 
Mohs, Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος, Serp: σερπεντίνης). 

 
Οι πορφυροκλάστες του ολιβίνη και του ορθοπυρόξενου εμφανίζονται συχνά 

επιμηκυσμένοι, με κυματοειδή κατάσβεση και λαμέλλες παραμόρφωσης (deformation 

lamellae), ως αποτέλεσμα της έντονης πλαστικής παραμόρφωσης που έχουν υποστεί τα 

πετρώματα αυτά στον ανώτερο μανδύα (Εικ. 3.5α). Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι 

γωνιάσεις (kink bands) που παρουσιάζουν οι πορφυροκλάστες του ορθοπυρόξενου (Εικ. 

3.3β, γ). Η θραυσιγενής παραμόρφωση υποδεικνύεται τόσο από τις διακρυσταλλικές 

(transgranular) μικρορωγμές, οι οποίες διασχίζουν περισσότερους από έναν ορυκτούς 

κόκκους, όσο και από τις ενδοκρυσταλλικές (intragranular) μικρορωγμές, που παρατηρούνται 

στο εσωτερικό μεμονωμένων κρυστάλλων, κυρίως ολιβίνη και ορθοπυρόξενου (Εικ. 3.3δ). Όσον 

αφορά στις διακρυσταλλικές μικρορωγμές, κατά τόπους είναι αρκετά πυκνές και εκτείνονται 

συχνά σε συγκεκριμένες διευθύνσεις. Ακόμη, αρκετά συχνά εντοπίζονται μικροζώνες, κατά 

μήκος των οποίων παρατηρείται έντονος θρυμματισμός των ορυκτολογικών συστατικών (Εικ. 3.5β). 

 

   
Εικ. 3.5. (α) Ολιβίνης με λαμέλλες παραμόρφωσης σε δουνίτη με μυλονιτικό ιστό (δείγμα VVD1b), (β) 

μικροζώνη θρυμματισμού που έχει μετατοπίσει πορφυροκλάστη ορθοπυρόξενου (δείγμα 
VVD2a) - (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος - διασταυρωμένα nicols). 

α β
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33..11..33..11..22    ΣΣεερρππεεννττιιννιιωωμμέέννοοιι  χχααρρττσσββοουυρργγίίττεεςς  

Από την περιοχή του Βοϊδόλακκου, δυτικά των δουνιτικών εμφανίσεων, συλλέχθηκε 

επιπλέον δείγμα σερπεντινιωμένου χαρτσβουργίτη για την πραγματοποίηση εργαστηριακών 

δοκιμών. Ο λιθότυπος αυτός, καταλαμβάνει τον κύριο όγκο των υπερβασικών πετρωμάτων 

του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου και χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από 

αυξημένο βαθμό σερπεντινίωσης και τεκτονικής παραμόρφωσης. 

Οι σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες παρουσιάζουν χαρακτηριστικό κατακλαστικό 

(cataclastic) ιστό, ενώ κατά τόπους εντοπίζονται περιοχές όπου διατηρείται μερικώς ο 

πορφυροκλαστικός ιστός (Εικ. 3.6α, β). Ο σερπεντίνης εντοπίζεται συχνά υπό μορφή 

ταινιών, σχηματίζοντας τοπικά ταινιωτό ιστό (ribbon texture). Στην ορυκτολογική τους 

παραγένεση συμμετέχουν τα πρωτογενή ορυκτά ολιβίνης (φορστερίτης), ορθοπυρόξενος 

(ενστατίτης) με λαμέλλες απόμιξης κλινοπυρόξενου (διοψίδιος) και σπινέλλιος (Εικ. 3.6γ), 

ενώ  από   τα   δευτερογενή   επικρατεί   ο   σερπεντίνης  (Πίν.  3.2 ,  Εικ.  3.7). Σε  μικρότερα    

 

  

  
Εικ. 3.6. (α-β) Σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης με πυκνό δίκτυο μικρορωγμών. Ο ιστός του είναι 

κατακλαστικός και κατά δεύτερο λόγο πορφυροκλαστικός (δείγμα VVDSR1a – 
διασταυρωμένα nicols). Εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI), όπου διακρίνεται 
(γ) κρύσταλλος χρωμίτη, στην περιφέρεια του οποίου αρχίζει να σχηματίζεται 
σιδηροχρωμίτης (δείγμα VVDSR1a) και (δ) φλεβίδιο που αποτελείται από επίδοτο, αιματίτη 
και σερπεντίνη (δείγμα VVDRS1b) - (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Serp: σερπεντίνης, 
Chr: χρωμίτης, Fe-chr: σιδηροχρωμίτης, Hm: αιματίτης, Ep: επίδοτο). 

α β

δγ 
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ποσοστά εντοπίστηκαν επιπλέον χλωρίτης και τάλκης. Ακόμη, συμμετέχουν μαγνητίτης και 

αιματίτης σε σχετικά αυξημένο ποσοστό, καθώς επίσης ασβεστίτης και επίδοτο σε φλεβίδια 

που διαπερνούν το πέτρωμα (Εικ. 3.6δ). Σπανιότερα, παρατηρήθηκε ψευδομόρφωση των 

πορφυροκλαστών του ορθοπυρόξενου από ίνες σερπεντίνη (βαστίτης). Στην περίπτωση 

αυτή, οι ίνες σερπεντίνη προσανατολίζονται παράλληλα προς τις επιφάνειες σχισμού του 

ορθοπυρόξενου (110). 

Όσον αφορά στην τεκτονική καταπόνηση που έχει επιδράσει στα πετρώματα αυτά, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ιδιαίτερα αυξημένη και εκφράζεται κατά κύριο λόγο με 

διακρυσταλλικές και ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές (Εικ. 3.6α, β). 

 
Πίνακας 3.2. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών 
από την περιοχή του Βοϊδόλακκου (οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου). Τα ποσοστά των ορυκτών 
βασίζονται σε καταμέτρηση 300 ισομερώς κατανεμημένων σημείων ανά λεπτή τομή (Ol: ολιβίνης, Opx: 
ορθοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος, Ox: οξείδια Fe, Serp: σερπεντίνης, Cc: ασβεστίτης). 

Αρ. ∆είγματος Λιθότυπος Ιστός Ol Opx Sp Ox Serp Cc 

VVDSR1a Σερπεντινιωμένος 
χαρτσβουγίτης 

Κατακλαστικός-
πορφυρο-
κλαστικός-
ταινιωτός 

45,9 14,8 1,4 7,0 30,3 0,6 

VVDSR1b Σερπεντινιωμένος 
χαρτσβουγίτης 

Κατακλαστικός-
πορφυρο-
κλαστικός-
ταινιωτός 

32,1 10,2 0,6 11 45,7 0,4 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν  
στις επιμέρους λεπτές τομές) 

VVDSR1 (VVDSR1a, VVDSR1b) Σερπεντινιωμένος 
χαρτσβουγίτης 39,0 12,5 1,0 9,0 38,0 0,5 
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Εικ. 3.7. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των σερπεντινιωμένων 

χαρτσβουργιτών της περιοχής του Βοϊδόλακκου (Η: σκληρότητα σύμφωνα με την κλίμακα 
Mohs, Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος, Ox: οξείδια Fe, Serp: σερπεντίνης, 
Cc: ασβεστίτης). 
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33..11..33..22    ΠΠεερριιοοχχέέςς  ΚΚοορρσσοουυμμίίωωνν  --  ΡΡιιζζοούύ  

33..11..33..22..11    ∆∆οουυννίίττεεςς  ––  ππλλοούύσσιιοοιι  σσεε  οολλιιββίίννηη  χχααρρττσσββοουυρργγίίττεεςς  

Οι λιθότυποι αυτοί εμφανίζονται στο ανατολικό τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος 

του Βούρινου και μπορούν να θεωρηθούν ως δύο ξεχωριστές, μετρίου μεγέθους εμφανίσεις 

δουνιτικών σωμάτων, με διάσπαρτη έως συμπαγή μεταλλοφορία χρωμίτη. Η εμφάνιση στο 

Ριζό περιβάλλεται από Πλειο-Πλειστοκαινικές αλλουβιακές αποθέσεις, ενώ εκείνη των 

Κορσουμίων χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση των δουνιτών σε πλούσιους σε ολιβίνη 

χαρτσβουργίτες, οι οποίοι με τη σειρά τους περιβάλλονται από σερπεντινιωμένους 

χαρτσβουργίτες (βλ. Κεφ. 2). Τα δείγματα που συλλέχθηκαν από τις δύο αυτές περιοχές, 

εξετάζονται μαζί λόγω των παρόμοιων πετρογραφικών χαρακτηριστικών τους. 

Πρόκειται για μεσόκοκκα έως αδρόκοκκα πετρώματα με συμπαγή ακανόνιστη υφή και 

κοκκώδη έως κατακλαστικό ιστό. Ο κατακλαστικός ιστός, ο οποίος κυριαρχεί στις 

περισσότερες από τις λεπτές τομές που εξετάστηκαν (Εικ. 3.8α), υποδεικνύει τις έντονες 

παραμορφωτικές τάσεις που έχουν επιδράσει στους λιθότυπους αυτούς. 

 

   

  
Εικ. 3.8. (α) ∆ουνίτης με κατακλαστικό ιστό (δείγμα VRZ1b), (β) επιμηκυσμένος πορφυροκλάστης 

ολιβίνη με λαμέλλες παραμόρφωσης (δείγμα VKOR1a), (γ) κάμψη σε πορφυροκλάστη 
ορθοπυρόξενου (δείγμα VKOR2a), (δ) πυκνό δίκτυο διακρυσταλλικών μικρορωγμών σε 
δουνίτη με κατακλαστικό ιστό (δείγμα VRZ2a) - (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Sp: 
σπινέλλιος - διασταυρωμένα nicols). 

α β

γ δ
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Καταμετρήθηκαν 300 ισομερώς κατανεμημένα σημεία για την ποσοτικοποίηση των 

ορυκτολογικών συστατικών τους, με τη μέθοδο σημειακής καταμέτρησης (Πίν. 3.3, Εικ. 3.9). 

Η κύρια ορυκτολογική τους σύσταση αποτελείται από ολιβίνη (φορστερίτης), ενώ σε 

μικρότερα ποσοστά συμμετέχουν ορθοπυρόξενος (ενστατίτης) με λαμέλλες απόμιξης 

κλινοπυρόξενου (διοψίδιος) και σπινέλλιος. 

Στους δουνιτικούς λιθότυπους, ο ολιβίνης συμμετέχει στις ισοκοκκώδεις δομές του 

κοκκώδους ιστού ωστόσο εμφανίζεται συχνά και με τη μορφή πορφυροκλαστών και 

νεοβλαστών. Γενικά, οι κόκκοι του ολιβίνη είναι αλλοτριόμορφοι και παρουσιάζουν έντονο 

θραυσμό. Οι επιμηκυσμένοι κρύσταλλοι ολιβίνη με τις λαμέλλες παραμόρφωσης, καθώς και 

οι κάμψεις που παρατηρούνται στους πορφυροκλάστες ορθοπυρόξενου (Εικ. 3.8β, γ), 

υποδεικνύουν την πλαστική παραμόρφωση που έχουν υποστεί τα πετρώματα αυτά. Όσον 

αφορά στις μικρορωγμές, οι ενδοκρυσταλλικές είναι οι περισσότερο συχνές, ωστόσο σε 

αρκετές περιπτώσεις οι διακρυσταλλικές μικρορωγμές σχηματίζουν πυκνό δίκτυο (Εικ. 3.8δ), 

χαρακτηριστικό που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τη μηχανική αντοχή των 

πετρωμάτων. 

 
Πίνακας 3.3. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη δουνιτών και πλούσιων σε ολιβίνη 
χαρτυσβουργιτών, από τις περιοχές Κορσουμίων και Ριζού (οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου). Τα 
ποσοστά των ορυκτών βασίζονται σε καταμέτρηση 300 ισομερώς κατανεμημένων σημείων ανά λεπτή 
τομή (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος, Serp: σερπεντίνης, Cc: ασβεστίτης). 

Αρ. ∆είγματος Λιθότυπος Ιστός Ol Opx Sp Serp Cc 

VKOR1a ∆ουνίτης Κοκκώδης - 
κατακλαστικός 86,0 4,9 3,8 5,3 - 

VKOR1b ∆ουνίτης Κοκκώδης - 
κατακλαστικός 85,0 2,1 2,2 10,7 - 

VKOR2a Πλούσιος σε ολιβίνη 
χαρτσβουργίτης 

Κατακλαστικός - 
πορφυροκλαστικός 79,8 11,3 3,2 5,7 - 

VKOR2b Πλούσιος σε ολιβίνη 
χαρτσβουργίτης 

Κατακλαστικός - 
πορφυροκλαστικός 76,2 8,7 1,8 13,3 - 

VRZ1a ∆ουνίτης Κοκκώδης - 
κατακλαστικός 87,3 3,4 3,1 6,2 - 

VRZ1b ∆ουνίτης Κοκκώδης - 
κατακλαστικός 88,7 2,0 1,5 7,8 - 

VRZ2a ∆ουνίτης Κοκκώδης - 
κατακλαστικός 84,9 7,5 1,9 5,0 0,7 

VRZ2b ∆ουνίτης Κατακλαστικός - 
πορφυροκλαστικός 83,1 8,5 1,1 7,0 0,3 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν στις επιμέρους λεπτές 
τομές καθενός δείγματος) 

VKOR1 (VKOR1a, VKOR1b) ∆ουνίτης 85,5 3,5 3,0 8,0 - 

VKOR2 (VKOR2a, VKOR2b) Πλούσιος σε ολιβίνη 
χαρτσβουργίτης 78,0 10,0 2,5 9,5 - 

VRZ1 (VRZ1a, VRZ1b) ∆ουνίτης 88,0 2,7 2,3 7,0 - 

VRZ2 (VRZ2a, VRZ2b) ∆ουνίτης 84,0 8,0 1,5 6,0 0,5 
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Εικ. 3.9. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των υπερβασικών 

πετρωμάτων από τις περιοχές Κορσουμίων και Ριζού (Η: σκληρότητα σύμφωνα με την 
κλίμακα Mohs, Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος, Serp: σερπεντίνης, Cc: 
ασβεστίτης). 

 

Ο βαθμός σερπεντινίωσης είναι ενδιάμεσος, με το σερπεντίνη να εντοπίζεται κυρίως 

στις επιφάνειες θραυσμού του ολιβίνη αλλά και σε λεπτά φλεβίδια που διαπερνούν το 

πέτρωμα (Εικ. 3.10α). Άλλα δευτερογενή ορυκτά που συμμετέχουν σε επουσιώδη ποσοστά 

είναι χλωρίτης, τάλκης και αιματίτης. Κατά τη μελέτη των πετρωμάτων με ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), παρατηρήθηκε σχηματισμός μαγνητίτη και σιδηροχρωμίτη στα 

περιθώρια των κρυστάλλων χρωμίτη (Εικ. 3.10β). Επιπρόσθετα, σε ορισμένα από τα 

δείγματα του Ριζού εντοπίστηκε ασβεστίτης, ο οποίος πληρώνει μικρορωγμές που 

διασχίζουν το πέτρωμα. 

 

  
Εικ. 3.10. Εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI), όπου διακρίνεται: (α) σερπεντίνης στις 

επιφάνειες θραυσμού του ολιβίνη και σε δίκτυο διακρυσταλλικών μικρορωγμών που 
διασχίζουν το πέτρωμα (VRZ1a), (β) σχηματισμός σιδηροχρωμίτη στα περιθώρια 
κρυστάλλου χρωμίτη (δείγμα VRZ1b) - (Ol: ολιβίνης, Serp: σερπεντίνης, Chr: χρωμίτης, Fe-
chr: σιδηροχρωμίτης). 

 

α β
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33..11..33..33    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑεεττοορρρράάχχεεωωνν  

33..11..33..33..11    ΣΣεερρππεεννττιιννιιωωμμέέννοοιι  δδοουυννίίττεεςς  

Στην περιοχή των Αετορράχεων, η οποία ανήκει στο νοτιοανατολικό τμήμα του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου, εντοπίστηκε σημαντικής έκτασης εμφάνιση 

δουνιτών. Τα πετρώματα αυτά παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό σερπεντινίωσης και 

γειτνιάζουν με έντονα σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες (βλ. Κεφ 2). 

Οι σερπεντινιωμένοι δουνίτες των Αετορράχεων έχουν συμπαγή ακανόνιστη υφή και 

παρουσιάζουν υπολειμματικό κοκκώδη (granular) έως κυψελώδη (mesh) ιστό (Εικ. 3.11α, β). 

Η σερπεντινίωση θεωρείται ότι έχει επηρεάσει σε μέτρια προχωρημένο στάδιο τα πετρώματα 

αυτά, με τις ίνες του σερπεντίνη να σχηματίζουν ένα σχετικά αραιό πλέγμα, οι πολυγωνικές 

κυψέλες του οποίου καταλαμβάνονται από υπολειμματικούς κόκκους ολιβίνη (Εικ. 3.11γ, δ). 

 

  

  
Εικ. 3.11. (α-β) ∆ουνίτης με υπολειμματικό κοκκώδη έως κυψελώδη ιστό. Στο κέντρο των 

πολυγωνικών κυψελών διακρίνονται υπολειμματικοί κόκκοι ολιβίνη, οι οποίοι στην εικόνα 
(β) βρίσκονται σε θέση κατάσβεσης. Τα περιθώρια των κυψελών συνίστανται από ίνες 
σερπεντίνη (δείγμα UL2) - (διασταυρωμένα nicols). (γ-δ) Εικόνες οπίσθιας σκέδασης 
ηλεκτρονίων (BSEI), όπου διακρίνονται υπολειμματικοί κόκκοι ολιβίνη σε διαφορετικές 
μεγεθύνσεις (δείγμα VAET1a). Στην εικόνα (δ), οι διακυμάνσεις στο χρώμα του 
σερπεντίνη οφείλονται σε διακυμάνσεις της περιεκτικότητάς του σε Fe, με τις πιο 
ανοιχτόχρωμες περιοχές να αντιπροσωπεύουν συστάσεις με υψηλότερο ποσοστό Fe (Ol: 
ολιβίνης, Serp: σερπεντίνης). 

 

α 

δ

β

γ 
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Η ποσοτικοποίηση των ορυκτολογικών συστατικών αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 

σερπεντινιωμένων δουνιτών, πραγματοποιήθηκε με βάση την καταμέτρηση 300 σημείων ανά 

λεπτή τομή (Πίν. 3.4, Εικ. 3.12). Η κύρια ορυκτολογική  τους σύσταση  περιλαμβάνει ολιβίνη  

(φορστερίτη) και σπινέλλιο. Τα δευτερογενή ορυκτά που συμμετέχουν περιλαμβάνουν 

σερπεντίνη, χλωρίτη και τάλκη, ενώ στις μικρορωγμές που διασχίζουν το πέτρωμα 

παρατηρήθηκε επίσης ασβεστίτης. 

 
Πίνακας 3.4. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη σερπεντινιωμένων δουνιτών από την 
περιοχή των Αετορράχεων (οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου). Τα ποσοστά των ορυκτών βασίζονται 
σε καταμέτρηση 300 ισομερώς κατανεμημένων σημείων ανά λεπτή τομή (Ol: ολιβίνης, Sp: σπινέλλιος, 
Serp: σερπεντίνης, Chl: χλωρίτης). 

Αρ. ∆είγματος Λιθότυπος Ιστός Ol Sp Serp Chl 

VAET1a Σερπεντινιωμένος 
δουνίτης 

Κυψελώδης-
κοκκώδης 52,6 2,3 44,8 0,3 

VAET1b Σερπεντινιωμένος 
δουνίτης 

Κυψελώδης-
κοκκώδης 50,4 0,7 48,2 0,7 

UL2 Σερπεντινιωμένος 
δουνίτης 

Κυψελώδης-
κοκκώδης 50,2 2,1 44,9 2,8 

UL2a Σερπεντινιωμένος 
δουνίτης 

Κυψελώδης-
κοκκώδης 51,8 1,9 44,1 2,2 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν στις επιμέρους λεπτές 
τομές καθενός δείγματος) 

VAET1 (VAET1a, VAET1b) Σερπεντινιωμένος 
δουνίτης 51,5 1,5 46,5 0,5 

VAET2 (UL2, UL2a) Σερπεντινιωμένος 
δουνίτης 51,0 2,0 44,5 2,5 
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Εικ. 3.12. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των σερπεντινιωμένων 

δουνιτών από την περιοχή των Αετορράχεων (Η: σκληρότητα σύμφωνα με την κλίμακα 
Mohs, Ol: ολιβίνης, Sp: σπινέλλιος, Serp: σερπεντίνης, Chl: χλωρίτης). 
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Κατά τόπους εντοπίζονται μικροζώνες θρυμματισμού, οι οποίες τις περισσότερες 

φορές διασχίζουν ολόκληρη την έκταση των λεπτών τομών. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι 

ζώνες αυτές έχουν προκαλέσει έντονη θραυσιγενή παραμόρφωση των ορυκτολογικών 

συστατικών και ο ιστός των σερπεντινιωμένων δουνιτών μπορεί να χαρακτηριστεί τοπικά ως 

κατακλαστικός. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές η συχνότητα των διακρυσταλλικών 

μικρορωγμών είναι μικρή. Όσον αφορά στις ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές, οι οποίες 

παρατηρούνται ως επί τω πλείστον σε κόκκους ολιβίνη και σπανιότερα σε κόκκους 

σπινέλλιου, τις περισσότερες φορές έχουν πληρωθεί με σερπεντίνη και/ή χλωρίτη. 

 

33..11..33..44    ΠΠεερριιοοχχήή  ΜΜιικκρροοκκλλεειισσοούύρρααςς  

33..11..33..44..11    ∆∆οολλεερρίίττεεςς  

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εμφανίσεις όπου κυριαρχούν οι υπερβασικοί 

λιθότυποι, στην περιοχή της Μικροκλεισούρας, η οποία τοποθετείται στο δυτικό τμήμα του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (Σειρά Κράπας, βλ. Κεφ. 2), απαντώνται συμπαγείς 

δολερίτες. Η συγκεκριμένη εμφάνιση καταλαμβάνει τα ανώτερα στρωματογραφικά μέλη της 

οφιολιθικής ακολουθίας. Από τη μικροσκοπική παρατήρηση των δειγμάτων που 

συλλέχθηκαν, προκύπτει ότι πρόκειται για λεπτόκοκκα πετρώματα με συμπαγή ακανόνιστη 

υφή και υποφειτικό έως πορφυροειδή ιστό (Εικ. 3.13α, β). Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι 

λιθότυποι ταξινομούνται ως βασάλτες στο αντίστοιχο διάγραμμα της IUGS (Streckeisen 

1976), ωστόσο ο όρος δολερίτης αναφέρεται στα ιδιαίτερα ιστολογικά χαρακτηριστικά τους. 

Για την ποσοτική ανάλυση των ορυκτολογικών συστατικών αντιπροσωπευτικών 

δειγμάτων δολεριτών καταμετρήθηκαν 500 σημεία ανά λεπτή τομή (αντί για 300), λόγω του 

λεπτοκρυσταλλικού χαρακτήρα τους. Η ορυκτολογική σύσταση των δολεριτών περιλαμβάνει 

πλαγιόκλαστο (αλβίτης) και υπολειμματικό κλινοπυρόξενο (αυγίτης). Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι υπολειμματικοί κρύσταλλοι κλινοπυρόξενου εντοπίστηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλό 

ποσοστό (< 5%), (Εικ. 3.13α). Συμμετέχουν επίσης μεταλλικά ορυκτά (μαγνητίτης, ιλμενίτης, 

σιδηροπυρίτης, χαλκοπυρίτης και αιματίτης), καθώς και τιτανίτης σε επουσιώδη ποσοστά. 

Η επίδραση των μέσου βαθμού μεταμορφικών διεργασιών που έχουν επιδράσει στους 

δολερίτες, έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση των πλαγιόκλαστων από αλβίτη, επίδοτο, 

κλινοζωϊσίτη και ασβεστίτη (σωσσυριτίωση), καθώς επίσης τη μετατροπή του μεγαλύτερου 

ποσοστού των κλινοπυρόξενων σε χλωρίτη και/ή ακτινόλιθο (ουραλιτίωση), (Εικ. 3.13γ). Οι 

ορυκτολογικές αυτές μετατροπές υποδεικνύουν τυπικές συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής 

φάσης κατά την επίδραση της ωκεάνιας μεταμόρφωσης. 

Τα δευτερογενή ορυκτά χαλαζίας και επίδοτο παρατηρούνται σε αρκετές περιπτώσεις 

υπό μορφή καλοσχηματισμένων κρυστάλλων εντός της μάζας των πετρωμάτων (Εικ. 3.13δ). 

Ωστόσο, οι δευτερογενείς αυτές ορυκτές φάσεις καθώς και ο ασβεστίτης, καταλαμβάνουν 
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επίσης διακρυσταλλικές μικρορωγμές (Εικ. 3.13ε, στ), υποδεικνύοντας την εκτεταμένη 

κυκλοφορία υδροθερμικών διαλυμάτων στους δολερίτες. 

Τα συλλεχθέντα δείγματα διαφοροποιούνται σε δύο ομάδες με βάση τα δευτερογενή 

ορυκτολογικά συστατικά τους.  Η πρώτη ομάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε 

 

   

  

   
Εικ. 3.13. (α) ∆ολερίτης με τυπικό υποφειτικό ιστό όπου παρατηρούνται υπολειμματικοί κρύσταλλοι 

κλινοπυρόξενου (δείγμα VOLA1), (β) χαρακτηριστικός πορφυροειδής ιστός (δείγμα 
VOLA6), (γ) δολερίτης όπου οι κρύσταλλοι του κλινοπυρόξενου έχουν ψευδομορφωθεί από 
ακτινόλιθο (δείγμα VOLA7), (δ) δολερίτης όπου διακρίνονται κρύσταλλοι επιδότου και 
χαλαζία (δείγμα VOLA5), (ε) μικρορωγμές που έχουν πληρωθεί με επίδοτο (δείγμα VOLA4) 
και (στ) ασβεστίτη (δείγμα VOLA4) - (Cpx: κλινοπυρόξενος, Pl: πλαγιόκλαστο, Chl: 
χλωρίτης, Act: ακτινόλιθος, Qz: χαλαζίας - διασταυρωμένα nicols). 

α β

γ δ

ε στ



                                                                                                       Κεφάλαιο 3: Μικροσκοπική εργαστηριακή έρευνα                             
_                                                                                            
 

 105

χλωρίτη, ενώ η δεύτερη από υψηλό ποσοστό σε ακτινόλιθο και χαμηλό σε χλωρίτη. 

Επιπρόσθετα, στην πρώτη ομάδα ο χαλαζίας είναι περισσότερο άφθονος σε σχέση με τη 

δεύτερη, όπου απαντάται σε πολύ μικρά ποσοστά. Οι φυσικομηχανικές ιδιότητες 

προσδιορίστηκαν σε αντιπροσωπευτικά δείγματα δολερίτη από την καθεμία από τις 

παραπάνω ομάδες. Η μέση ορυκτολογική σύσταση καθεμίας από τις ομάδες αυτές, 

προέκυψε από την ποσοτικοποίηση επιμέρους δειγμάτων που συλλέχθηκαν κατά την 

εργασία υπαίθρου (βλ. Πίν. 3.5). 

Τα περισσότερα από τα ορυκτολογικά συστατικά των δολεριτών παρουσιάζουν 

σημάδια πλαστικής παραμόρφωσης (κυματοειδής κατάσβεση χαλαζία και πλαγιόκλαστων). 

Η θραυσιγενής παραμόρφωση των δολεριτών εκφράζεται κυρίως με ενδοκρυσταλλικές 

μικρορωγμές, ενώ σπανιότερες είναι οι διακρυσταλλικές μικρορωγμές, το πάχος των οποίων 

κυμαίνεται από περίπου 0,1 mm έως 0,5 mm. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων 

μικρορωγμών, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει πληρωθεί με επίδοτο, χαλαζία και ασβεστίτη. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στον ακτινόλιθο, ο οποίος αποτελεί προϊόν εξαλλοίωσης των 

κρυστάλλων του κλινοπυρόξενου, παρατηρείται συχνά κάμψη και θραύση κατά μήκος των 

επιπέδων (110) του σχισμού του. 

Τα συνολικά αποτελέσματα της σημειακής καταμέτρησης των δολεριτών του Βούρινου 

(βλ. Πίν. 3.5), παρουσιάζονται διαγραμματικά στην Εικόνα 3.14. Από το συγκεκριμένο 

διάγραμμα είναι εμφανής η διαφοροποίησή τους σε δύο ομάδες, με βάση τα ποσοστά σε 

ακτινόλιθο, χλωρίτη και χαλαζία. 

 
Πίνακας 3.5. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη δολεριτών από την περιοχή της 
Μικροκλεισούρας (οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου). Τα ποσοστά των ορυκτών βασίζονται σε 
καταμέτρηση 500 ισομερώς κατανεμημένων σημείων ανά λεπτή τομή (Pl: πλαγιόκλαστο, Cpx: 
κλινοπυρόξενος, Act: ακτινόλιθος, Chl: χλωρίτης, Qz: χαλαζίας, Ep: επίδοτο, Cc: ασβεστίτης, Op: 
μεταλλικά). 

Αρ. ∆είγ. Λιθότυπος Ιστός Pl Cpx Act Chl Qz Ep Cc Op 

VOLA1 ∆ολερίτης Υποφειτικός 51,0 4,3 0,9 23,0 10,2 7,0 0,5 3,1 

VOLA2 ∆ολερίτης Υποφειτικός 48,0 1,6 4,3 16,7 15,8 4,2 6,5 2,9 

VOLA3 ∆ολερίτης Υποφειτικός 49,7 4,2 1,7 15,2 11,7 10,0 3,7 3,8 

VOLA4 ∆ολερίτης Υποφειτικός 49,0 - 9,9 16,3 8,5 7,9 5,2 3,2 

VOLA5 ∆ολερίτης Υποφειτικός 46,2 1,5 11,0 14,0 10,1 6,6 0,8 9,8 

VOLA6 ∆ολερίτης Υποφειτικός 47,6 4,5 27,8 2,4 7,5 3,4 2,8 4,0 

VOLA7 ∆ολερίτης Πορφυρο-
ειδής 49,0 2,9 24,4 1,2 6,5 11,8 1,4 2,8 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν στις επιμέρους λεπτές 
τομές καθενός δείγματος) 

1η Ομάδα B4 (VOLA1, VOLA2, VOLA3, 
VOLA4, VOLA5) 48,8 2,3 5,6 17,0 11,3 7,1 3,3 4,6 

2η Ομάδα B5 (VOLA6, VOLA7) 51,8 3,7 26,1 1,8 3,5 7,6 2,1 3,4 
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Εικ. 3.14. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των δολεριτών του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (Η: σκληρότητα σύμφωνα με την κλίμακα Mohs, 
Pl: πλαγιόκλαστο, Cpx: κλινοπυρόξενος, Act: ακτινόλιθος, Chl: χλωρίτης, Qz: χαλαζίας, Ep: 
επίδοτο, Cc: ασβεστίτης, Op: μεταλλικά). 

 

33..11..44    ΟΟφφιιοολλιιθθιικκόό  σσύύμμππλλεεγγμμαα  ΠΠίίννδδοουυ  

33..11..44..11    ΠΠεερριιοοχχήή  ΜΜηηλλιιάάςς  

33..11..44..11..11    ∆∆οουυννίίττεεςς  ––  ππλλοούύσσιιοοιι  σσεε  οολλιιββίίννηη  χχααρρττσσββοουυρργγίίττεεςς  

Τα υπερβασικά πετρώματα που μελετήθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της 

Πίνδου, τοποθετούνται λίγα χιλιόμετρα Β∆ του οικισμού της Μηλιάς και ανήκουν γεωλογικά 

στο Σύστημα της ∆ραμάλας (βλ. Κεφ. 2). Από την πετρογραφική εξέταση προέκυψε ότι 

πρόκειται για δουνίτες και πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες με συμπαγή ακανόνιστη 

υφή και κοκκώδη έως πορφυροκλαστικό ιστό (IUGS, κατά Nicolas & Christensen 1987, 

Pearce et al. 2000), (Εικ. 3.15α). 

Για την ποσοτικοποίηση των ορυκτολογικών συστατικών των δουνιτών και πλούσιων 

σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών, καταμετρήθηκαν 300 σημεία ανά λεπτή τομή. Η κύρια 

ορυκτολογική σύσταση των υπερβασικών αυτών λιθότυπων περιλαμβάνει ολιβίνη 

(φορστερίτη), ορθοπυρόξενο (ενστατίτη) με λαμέλλες απόμιξης κλινοπυρόξενου (διοψίδιος) 

και χρωμίτη. Οι κρύσταλλοι του ολιβίνη συχνά παρουσιάζονται ισοκοκκώδεις (Εικ. 3.15β), 

ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται με τη μορφή πορφυροκλαστών και 

νεοβλαστών. Οι νεοβλάστες αναπτύσσονται συνήθως γύρω από τα εγκολπωμένα περιθώρια 

των πορφυροκλαστών του ορθοπυρόξενου (Εικ. 3.15γ). Γενικά, οι κόκκοι του ολιβίνη είναι 

αλλοτριόμορφοι και παρουσιάζουν έντονο θραυσμό. 

Όσον αφορά στα δευτερογενή ορυκτά, συμμετέχει κατά κύριο λόγο σερπεντίνης 

(~10%), ο οποίος παρατηρείται τόσο στις επιφάνειες θραυσμού του ολιβίνη όσο και σε 

μικροδιακλάσεις που διασχίζουν το πέτρωμα. Σε πολύ μικρότερα ποσοστά εντοπίζονται 

τάλκης και χλωρίτης. 
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Εικ. 3.15. (α) Πορφυροκλάστης ολιβίνη με λαμέλλες παραμόρφωσης σε δείγμα δουνίτη με κοκκώδη 

έως πορφυροκλαστικό ιστό (δείγμα PKZ1a), (β) Ισοκοκκώδεις κρύσταλλοι ολιβίνη σε 
δείγμα δουνίτη (PKZ1a), (γ) Πορφυροκλάστης ορθοπυρόξενου με νεοβλάστες ολιβίνη στα 
περιθώριά του (δείγμα PKZ2b), (δ) πυκνό δίκτυο προσανατολισμένων διακρυσταλλικών 
μικρορωγμών (δείγμα PKZ2a) - (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος - διασταυρωμένα 
nicols). 

 

Πολύ συχνά οι κρύσταλλοι του ολιβίνη παρουσιάζονται επιμηκυσμένοι, με λαμέλλες  

παραμόρφωσης (Εικ. 3.15α), χαρακτηριστικά που αποτελούν ένδειξη της πλαστικής 

παραμόρφωσης που έχει επιδράσει στους λιθότυπους αυτούς στον ανώτερο μανδύα. Οι 

πορφυροκλάστες του ορθοπυρόξενου είναι επίσης επιμηκυσμένοι και παρουσιάζουν συχνά 

γωνιάσεις. Η θραυσιγενής παραμόρφωση εκφράζεται τόσο από τις ενδοκρυσταλλικές όσο 

και από τις διακρυσταλλικές μικρορωγμές, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έχει 

πληρωθεί με σερπεντίνη. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διακρυσταλλικές μικρορωγμές είναι 

ιδιαίτερα πυκνές και παρουσιάζουν συγκεκριμένο προσανατολισμό (Εικ. 3.15δ). Τέτοιες 

περιοχές, όπου ο ιστός χαρακτηρίζεται ως κατακλαστικός, αναμένεται να επηρεάσουν 

αρνητικά τη μηχανική συμπεριφορά των υπερβασικών πετρωμάτων. 

Τα συνολικά αποτελέσματα της σημειακής καταμέτρησης των δουνιτών και πλούσιων 

σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (βλ. Πίν. 3.6), 

παρουσιάζονται διαγραμματικά στην Εικόνα 3.16. 
 

α β

γ δ



Κεφάλαιο 3: Μικροσκοπική εργαστηριακή έρευνα                                                                                                                         
_                                                                                            
 

 108 

Πίνακας 3.6. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη δουνιτών και πλούσιων σε ολιβίνη 
χαρτσβουργιτών από την περιοχή της Μηλιάς (οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου). Τα ποσοστά των 
ορυκτών βασίζονται σε καταμέτρηση 300 ισομερώς κατανεμημένων σημείων ανά λεπτή τομή (Ol: 
ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος, Serp: σερπεντίνης, Tc: τάλκης). 

Αρ. ∆είγματος Λιθότυπος Ιστός Ol Opx Sp Serp Tc 

PKZ1a ∆ουνίτης Κοκκώδης-
πορφυροκλαστικός 84,3 3,1 1,8 10,1 0,7 

PKZ1b ∆ουνίτης Κοκκώδης-
πορφυροκλαστικός 86,7 1,9 1,2 8,9 1,3 

PKZ2a Πλούσιος σε ολιβίνη 
χαρτσβουργίτης 

Κοκκώδης-
πορφυροκλαστικός 77,4 12,1 1,5 8,7 0,3 

PKZ2b Πλούσιος σε ολιβίνη 
χαρτσβουργίτης 

Κοκκώδης-
πορφυροκλαστικός 70,6 14,9 1,5 11,3 1,7 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν στις επιμέρους λεπτές 
τομές καθενός δείγματος) 

PKZ1 (PKZ1a, PKZ1b) ∆ουνίτης 85,5 2,5 1,5 9,5 1,0 

PKZ2 (PKZ2a, PKZ2b) Πλούσιος σε ολιβίνη χαρτσβουργίτης 74,0 13,5 1,5 10,0 1,0 
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Εικ. 3.16. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των υπό μελέτη 

υπερβασικών πετρωμάτων από την περιοχή της Μηλιάς (Η: σκληρότητα σύμφωνα με την 
κλίμακα Mohs, Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος, Serp: σερπεντίνης, Tc: 
τάλκης). 

 

33..11..44..11..22    ΣΣεερρππεεννττιιννιιωωμμέέννοοιι  χχααρρττσσββοουυρργγίίττεεςς  

Από την ενότητα του Συστήματος της ∆ραμάλας, λίγα χιλιόμετρα δυτικά του οικισμού 

της Μηλιάς, συλλέχθηκε δείγμα έντονα σερπεντινιωμένου χαρτσβουργίτη (βλ. Κεφ. 2). Ο 

λιθότυπος αυτός εμφανίζει σημαντική εξάπλωση στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, 

αντιπροσωπεύοντας προϊόν υδροθερμικής μεταμόρφωσης και μετασωμάτωσης των 

τεκτονισμένων περιδοτιτών. Από την πετρογραφική εξέταση αντιπροσωπευτικών λεπτών 

τομών, προκύπτει ότι τα πετρώματα αυτά παρουσιάζουν χαρακτηριστικό κατακλαστικό ιστό 

και ασθενή προσανατολισμό των ορυκτολογικών συστατικών τους (Εικ. 3.17α). 
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Εικ. 3.17. (α) Σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης με κατακλαστικό ιστό, όπου παρατηρείται ασθενής 

προσανατολισμός των κόκκων του ολιβίνη (δείγμα PKZSR1b), (β-γ) παρουσία σερπεντίνη 
με ταινιωτό (ribbon) ιστό (δείγμα PKZSR1a), (δ) σχηματισμός βαστίτη (δείγμα PKZSR1a) - 
(Ol: ολιβίνης, Serp: σερπεντίνης, Bas: βαστίτης - διασταυρωμένα nicols). 

 

Η ποσοτικοποίηση των διαφόρων ορυκτών φάσεων που συμμετέχουν στα 

εξαλλοιωμένα αυτά υπερβασικά πετρώματα, πραγματοποιήθηκε με βάση την καταμέτρηση 

500 σημείων ανά λεπτή τομή (αντί για 300), λόγω του λεπτοκρυσταλλικού χαρακτήρα τους. 

Στην κύρια ορυκτολογική τους παραγένεση συμμετέχουν τα υπολειμματικά πρωτογενή 

ορυκτά ολιβίνης (φορστερίτης), ορθοπυρόξενος (ενστατίτης) με λαμέλλες απόμιξης 

κλινοπυρόξενου (διοψίδιος) και χρωμιούχος σπινέλλιος, ενώ σε χαμηλά ποσοστά 

εντοπίστηκε επίσης κλινοπυρόξενος (Πίν. 3.7, Εικ. 3.18). Όσον αφορά στα δευτερογενή 

ορυκτά, επικρατεί ο σερπεντίνης, ενώ σε μικρότερα ποσοστά εντοπίζονται τάλκης, χλωρίτης, 

ακτινόλιθος και ασβεστίτης, με τον τελευταίο να πληρώνει συχνά μικροδιαρρήξεις που 

διαπερνούν το πέτρωμα. Ο χλωρίτης εμφανίζεται τις περισσότερες φορές μαζί με τον 

σερπεντίνη, ενώ μπορεί να εντοπίζεται και μεμονωμένος, καταλαμβάνοντας μικρές περιοχές 

του πετρώματος. 

Στις περιοχές όπου επικρατεί ο σερπεντίνης, παρατηρείται συνήθως ανάπτυξη 

χαρακτηριστικοί ταινιωτού (ribbon) ιστού (Εικ. 3.17β, γ). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 

σπάνια παρατηρήθηκε ψευδομόρφωση κρυστάλλων ορθοπυρόξενου από ίνες σερπεντίνη 

α β

γ δ
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(βαστίτης) (Εικ. 3.17δ). Ο μαγνητίτης, με τη μορφή μικρών αλλοτριόμορφων κόκκων, 

εμφανίζεται συνήθως μαζί με τάλκη, καθώς και στους ψευδόμορφους κρυστάλλους των 

υπολειμματικών πυρόξενων. Επιπλέον, κατά τη μικροσκοπική μελέτη των δειγμάτων στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, παρατηρήθηκε περιφερειακή εξαλλοίωση των κόκκων 

των σπινέλλιων σε μαγνητίτη και σιδηροχρωμίτη. 

Η τεκτονική παραμόρφωση που έχει επιδράσει στους σερπεντινιωμένους 

χαρτσβουργίτες είναι κατά κύριο λόγο θραυσιγενής και εκφράζεται με πολυάριθμες τόσο 

ενδοκρυσταλλικές όσο και διακρυσταλλικές μικρορωγμές. Ακόμη, συχνές είναι και οι 

μικροζώνες θρυμματισμού που διαπερνούν τους λιθότυπους αυτούς, οι οποίες 

καταλαμβάνονται τις περισσότερες φορές από σερπεντίνη. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, 

σε συνδυασμό με τον ασθενή προσανατολισμό των ορυκτών κόκκων, αναμένεται να 

προκαλέσουν σημαντική μείωση στη μηχανική αντοχή των πετρωμάτων αυτών. 

 
Πίνακας 3.7. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών 
από την περιοχή δυτικά του οικισμού της Μηλιάς (οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου). Τα ποσοστά των 
ορυκτών βασίζονται σε καταμέτρηση 500 ισομερώς κατανεμημένων σημείων ανά λεπτή τομή (Ol: 
ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Cpx: κλινοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος, Ox: οξείδια Fe, Serp: 
σερπεντίνης, Act: ακτινόλιθος, Chl: χλωρίτης, Cc: ασβεστίτης, Tc: τάλκης). 

Αρ. ∆είγμ. Λιθότυπος Ιστός Ol Opx Cpx Sp Ox Serp Act Chl Cc Tc 

PKZSR1a Σερπεντινιωμένος 
χαρτσβουργίτης 

Κατακλαστικός-
ταινιωτός 33,1 4,1 0,2 0,6 9,5 51,3 - 0,6 0,3 0,3 

PKZSR1b Σερπεντινιωμένος 
χαρτσβουργίτης 

Κατακλαστικός-
ταινιωτός 37,9 4,9 0,8 0,4 7,5 43,7 1,0 2,4 0,7 0,7 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν  
στις επιμέρους λεπτές τομές) 

PKZSR1 (PKZSR1a, 
PKZSR1b) 

Σερπεντινιωμένος 
χαρτσβουργίτης 35,5 4,5 0,5 0,5 8,5 47,5 0,5 1,5 0,5 0,5 
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Εικ. 3.18. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των υπό μελέτη 

σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών από την περιοχή δυτικά του οικισμού της Μηλιάς (Η: 
σκληρότητα σύμφωνα με την κλίμακα Mohs, Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Cpx: 
κλινοπυρόξενος, Sp: σπινέλλιος, Ox: οξείδια Fe, Serp: σερπεντίνης, Act: ακτινόλιθος, Chl: 
χλωρίτης, Cc: ασβεστίτης, Tc: τάλκης). 
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33..11..44..22    ΠΠεερριιοοχχήή  ΚΚοορρυυδδααλλλλοούύ  

33..11..44..22..11    ΤΤρροοκκττόόλλιιθθοοιι  

Η εμφάνιση των τροκτόλιθων, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

εντοπίστηκε στο νότιο τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου υπό μορφή 

σημαντικών διαστάσεων τεκτονικού τεμάχους εντός της mélange της Αβδέλλας. Κατά την 

υπαίθρια μελέτη, παρατηρήθηκε ότι οι τροκτόλιθοι που βρίσκονται κοντά σε ζώνες διάτμησης 

εμφανίζουν μυλονιτική φολίωση (mylonitic foliation, Passchier & Trouw 1998), 

παρουσιάζοντας εναλλαγές επιμήκων οριζόντων πλαγιόκλαστων και ολιβίνη πάχους 0,5 cm 

έως 2 cm. 

Από την υπαίθρια παρατήρηση, προέκυψε ότι το μέγεθος των ορυκτολογικών 

συστατικών των βασικών αυτών λιθότυπων κυμαίνεται σημαντικά και είναι αρκετά σαφής η 

διάκριση μεταξύ αδρόκοκκων και μεσόκοκκων τροκτόλιθων (δείγματα PKD1 και PKD2 

αντίστοιχα), (Εικ. 3.19α, β). Με βάση τη διαφοροποίηση αυτή, παρασκευάστηκαν 

αντιπροσωπευτικές     λεπτές    τομές ,    προκειμένου    να    πραγματοποιηθεί    λεπτομερής  

 

  

  
Εικ. 3.19. (α) Αδρόκοκκος τροκτόλιθος (δείγμα PKD1a), (β) μεσόκοκκος τροκτόλιθος  με κοκκώδη ιστό 

(δείγμα PKD2a), (γ) περιθώριο αντίδρασης ορθοπυρόξενου γύρω από κρύσταλλο ολιβίνη 
(δείγμα PKD2b), (δ) αποσφήνωση και μικρομετατόπιση πολυδιδυμιών σε πλαγιόκλαστο 
(δείγμα PKD1a) - (Pl: πλαγιόκλαστο, Ol: ολιβίνης, Cpx: κλινοπυρόξενος, Opx: 
ορθοπυρόξενος - διασταυρωμένα nicols). 

α β

γ δ
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πετρογραφική περιγραφή και ποσοτικοποίηση των συμμετεχόντων ορυκτών φάσεων. Για την 

ποσοτικοποίηση της ορυκτολογικής τους σύστασης καταμετρήθηκαν 300 ισομερώς 

κατανεμημένα σημεία σε κάθε λεπτή τομή (Πίν. 3.8, Εικ. 3.20). Τα συλλεχθέντα δείγματα 

παρουσιάζουν κοκκώδη υπιδιόμορφο έως ξενόμορφο ιστό και η κύρια ορυκτολογική τους 

σύσταση περιλαμβάνει πλαγιόκλαστο (βυτοβνίτη-ανορθίτη) και ολιβίνη (φορστερίτη), ενώ σε 

χαμηλά ποσοστά συμμετέχουν κλινοπυρόξενος (διοψίδιος), ορθοπυρόξενος (ενστατίτης) και 

μεταλλικά ορυκτά (μαγνητίτης, ιλμενίτης). Γύρω από τους κρυστάλλους ολιβίνη αναπτύσσεται 

συχνά ένα περιθώριο αντίδρασης ορθοπυρόξενου (Εικ. 3.19γ). 

 
Πίνακας 3.8. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη τροκτόλιθων από την περιοχή βόρεια 
του οικισμού του Κορυδαλλού (οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου). Τα ποσοστά των ορυκτών βασίζονται 
σε καταμέτρηση 300 ισομερώς κατανεμημένων σημείων ανά λεπτή τομή (Pl: πλαγιόκλαστο, Ol: 
ολιβίνης, Cpx: κλινοπυρόξενος, Opx: ορθοπυρόξενος, Serp: σερπεντίνης, Op: μεταλλικά). 

Αρ. ∆είγματος Λιθότυπος Ιστός Pl Ol Cpx Opx Serp Op 

PKD1a Τροκτόλιθος Κοκκώδης 66,4 14,0 1,1 0,6 17,6 0,3 

PKD1b Τροκτόλιθος Κοκκώδης 70,6 11,2 0,9 0,8 16,2 0,3 

PKD2a Τροκτόλιθος Κοκκώδης 70,3 10,6 0,9 0,3 17,3 0,6 

PKD2b Τροκτόλιθος Κοκκώδης 72,5 10,4 1,3 0,3 15,5 - 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν στις επιμέρους λεπτές 
τομές καθενός δείγματος) 

PKD1 (PKD1a, PKD1b) Τροκτόλιθος 68,5 12,6 1,0 0,7 16,9 0,3 

PKD2 (PKD2a, PKD2b) Τροκτόλιθος 71,4 10,5 1,1 0,3 16,4 0,3 
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Εικ. 3.20. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των τροκτόλιθων του 

οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου (Η: σκληρότητα σύμφωνα με την κλίμακα Mohs, Pl: 
πλαγιόκλαστο, Ol: ολιβίνης, Cpx: κλινοπυρόξενος, Opx: ορθοπυρόξενος, Serp: 
σερπεντίνης, Op: μεταλλικά). 
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Οι υδροθερμικές εξαλλοιωτικές διεργασίες που έχουν επιδράσει στους τροκτόλιθους, 

υποδεικνύονται από τη μερική σερπεντινίωση του ολιβίνη, από τη σωσσυριτίωση των 

πλαγιόκλαστων, καθώς και από την πλήρωση των διακρυσταλλικών μικρορωγμών που 

διασχίζουν τη μάζα του πετρώματος με επίδοτο και χαλαζία. Ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι διακρυσταλλικές μικρορωγμές είναι ιδιαίτερα σπάνιες σε σχέση με τις 

ενδοκρυσταλλικές, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα τόσο στους κρυστάλλους του 

ολιβίνη όσο και στους κρυστάλλους των πλαγιόκλαστων. Η πλαστική παραμόρφωση που 

έχει επιδράσει στα πετρώματα αυτά, εκφράζεται κυρίως με την αποσφήνωση των 

πολυδιδυμιών στα πλαγιόκλαστα (Εικ. 3.19δ).  

  

33..11..44..33    ΠΠεερριιοοχχήή  ΣΣππηηλλααίίοουυ  

33..11..44..33..11    ∆∆οολλεερρίίττεεςς  

Οι δολερίτες που συλλέχθηκαν από την περιοχή δυτικά του οικισμού του Σπηλαίου, 

ανήκουν στο σύστημα πολλαπλών φλεβών (Σύστημα Ασπροπόταμου) του οφιολιθικού 

συμπλέγματος της Πίνδου (βλ. Κεφ. 2). Αποτελούν λεπτόκοκκα ισότροπα πετρώματα και 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικό υποφειτικό ιστό (Εικ. 3.21α). Ωστόσο, κατά τόπους ο ιστός 

τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως πορφυροειδής, με πορφυροκρυστάλλους πλαγιόκλαστων 

και κλινοπυρόξενων μέσα σε μία πιο λεπτοκρυσταλλική κύρια μάζα με υποφειτικό ιστό (Εικ. 

3.21β). 

 

   
Εικ. 3.21. (α) ∆ολερίτης με τυπικό υποφειτικό ιστό (δείγμα PVN2_1), (β) δολερίτης με πορφυροειδή 

ιστό όπου διακρίνεται πορφυροκρύσταλλος πλαγιόκλαστου (δείγμα PVN2_2) - (Cpx: 
κλινοπυρόξενος, Pl: πλαγιόκλαστο, Qz: χαλαζίας - διασταυρωμένα nicols). 

 

Προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η ορυκτολογική σύσταση των δολεριτών, 

καταμετρήθηκαν 500 ισομερώς κατανεμημένα σημεία ανά λεπτή τομή (Πίν. 3.9). Όσον 

αφορά στα κύρια ορυκτολογικά συστατικά τους, συμμετέχουν πλαγιόκλαστο (λαβραδορίτης-

βυτοβνίτης) και κλινοπυρόξενος (αυγίτης). Στον υποφειτικό ιστό, οι ιδιόμορφοι έως 

υπιδιόμορφοι κρύσταλλοι του πλαγιόκλαστου σχηματίζουν πλέγμα, τα διάκενα του οποίου 

α β
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έχουν πληρωθεί με αλλοτριόμορφους συνήθως κρυστάλλους κλινοπυρόξενου. Σε μικρότερα 

ποσοστά συμμετέχει τιτανίτης, καθώς επίσης και μεταλλικά ορυκτά (αιματίτης, μαγνητίτης, 

σιδηροπυρίτης, χαλκοπυρίτης). 
Οι δολερίτες έχουν επηρεαστεί από διεργασίες χαμηλού έως μέσου βαθμού 

μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα το σχηματισμό δευτερογενών προϊόντων σε βάρος των 

μαγματικών ορυκτών. Τα πλαγιόκλαστα παρουσιάζονται άλλοτε καολινιτιωμένα και άλλοτε 

σωσσυριτιωμένα, έχοντας αντικατασταθεί από αλβίτη, επίδοτο και κλινοζωϊσίτη, ενώ σε 

ορισμένα από τα δείγματα το μεγαλύτερο ποσοστό των κλινοπυρόξενων έχει αντικατασταθεί 

από ακτινόλιθο (ουραλιτίωση) και/ή χλωρίτη. Κατά την ουραλιτίωση, οι κλινοπυρόξενοι συχνά 

διατηρούν το αρχικό κρυσταλλικό σχήμα τους, δημιουργώντας φαινόμενα ψευδομόρφωσης 

(Εικ. 3.22α). Επίσης, συμμετέχει δευτερογενής χαλαζίας, ο οποίος συνήθως πληρώνει 

κενούς χώρους μεταξύ των υπολοίπων κρυστάλλων. Τόσο ο χαλαζίας όσο και το επίδοτο δεν 

εμφανίζονται μόνο υπό μορφή διάσπαρτων κρυστάλλων στη μάζα του πετρώματος, αλλά συχνά 

 

  

  
Εικ. 3.22. (α-β) Ψευδόμορφη αντικατάσταση πορφυροκρύσταλλου κλινοπυρόξενου από ακτινόλιθο και 

χλωρίτη (δείγμα P1a), (γ-δ) Θραύση κατά μήκος των επιφανειών σχισμού του ακτινόλιθου 
δείγμα (PVN1_2) - (με λευκά βέλη σημειώνονται χαρακτηριστικές θραύσεις) - (Act: 
ακτινόλιθος, Chl: χλωρίτης - διασταυρωμένα nicols). 

 

α β

γ δ
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καταλαμβάνουν διακρυσταλλικές μικρορωγμές, υποδεικνύοντας την εκτεταμένη κυκλοφορία 

υδροθερμικών διαλυμάτων στα πετρώματα αυτά. Με βάση τα δευτερογενή ορυκτολογικά 

συστατικά τους, οι δολερίτες διακρίθηκαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα συμμετέχει 

ακτινόλιθος σε σημαντικό ποσοστό (δείγματα PVN1a, PVN1b), ενώ στη δεύτερη ομάδα 

παρατηρείται χαμηλό ποσοστό σε ακτινόλιθο και υψηλότερο ποσοστό σε χλωρίτη (δείγματα 

PVN2a, PVN2b). Στην Εικόνα 3.23, όπου παρουσιάζονται διαγραμματικά τα ποσοστά των 

ορυκτών που συμμετέχουν στην παραγένεση των δολεριτών, είναι σαφής η διάκριση των 

δύο προαναφερθέντων ομάδων. 

Τα περισσότερα από τα ορυκτολογικά συστατικά των δολεριτών παρουσιάζουν 

σημάδια τεκτονικής παραμόρφωσης (κυματοειδής κατάσβεση χαλαζία και πλαγιόκλαστων, 

διακρυσταλλικές μικρορωγμές που διαπερνούν ολόκληρη τη μάζα του πετρώματος). Όσον 

αφορά στις μικρορωγμές που διασχίζουν το πέτρωμα, οι περισσότερες από αυτές 

εντοπίζονται στο εσωτερικό των κρυστάλλων (ενδοκρυσταλλικές), ενώ μικρότερο είναι το 

ποσοστό εκείνων που τέμνουν περισσότερους από έναν κρυστάλλους (διακρυσταλλικές). 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στον ακτινόλιθο, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί 

προϊόν εξαλλοίωσης των κρυστάλλων του κλινοπυρόξενου, παρατηρείται συχνά κάμψη και 

θραύση κατά μήκος των επιπέδων (110) του σχισμού του (Εικ. 3.22β-δ). 

 
Πίνακας 3.9. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη δολεριτών από την περιοχή δυτικά του 
οικισμού του Σπηλαίου (οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου). Τα ποσοστά των ορυκτών βασίζονται σε 
καταμέτρηση 500 ισομερώς κατανεμημένων σημείων ανά λεπτή τομή (Pl: πλαγιόκλαστο, Cpx: 
κλινοπυρόξενος, Act: ακτινόλιθος, Chl: χλωρίτης, Qz: χαλαζίας, Ep: επίδοτο, Op: μεταλλικά). 

Αρ. 
∆είγματος Ιστός Pl Cpx Act Chl Qz Ep Op 

P1 Υποφειτικός, 
πορφυροειδής 46,0 12,8 25,2 5,0 9,0 1,0 1,0 

P1a Υποφειτικός, 
πορφυροειδής 49,4 14,6 21,4 3,6 6,4 1,6 3,0 

PVN1_1 Υποφειτικός, 
πορφυροειδής 51,2 14,0 24,2 2,2 5,6 1,4 1,4 

PVN1_2 Υποφειτικός, 
πορφυροειδής 47,4 16,6 17,8 3,8 8,4 2,0 4,0 

P15 Υποφειτικός, 
πορφυροειδής 50,8 36,4 0,4 8,6 0,4 1,0 2,4 

P16 Υποφειτικός, 
πορφυροειδής 50,6 39,6 0,2 6,0 1,6 0,4 1,6 

PVN2_1 Υποφειτικός, 
πορφυροειδής 49,0 36,8 1,0 9,6 0,4 1,8 1,4 

PVN2_2 Υποφειτικός, 
πορφυροειδής 44,4 35,2 3,0 11,0 1,0 2,2 3,2 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν στις επιμέρους λεπτές 
τομές καθενός δείγματος) 

PVN1a (P1, P1a) 47,7 13,7 23,3 4,3 7,7 1,3 2,0 

PVN1b (PVN1_1, PVN1_2) 49,3 15,3 21,0 3,0 7,0 1,7 2,7 

PVN2a (P15, P16) 50,7 38,0 0,3 7,3 1,0 0,7 2,0 

PVN2b (PVN2_1, PVN2_2) 46,7 36,0 2,0 10,3 0,7 2,0 2,3 
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Εικ. 3.23. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των δολεριτών του 

οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου (Η: σκληρότητα σύμφωνα με την κλίμακα Mohs, Pl: 
πλαγιόκλαστο, Cpx: κλινοπυρόξενος, Act: ακτινόλιθος, Chl: χλωρίτης, Qz: χαλαζίας, Ep: 
επίδοτο, Op: μεταλλικά).  

 

33..11..55    ΟΟφφιιοολλιιθθιικκόό  σσύύμμππλλεεγγμμαα  ΚΚόόζζιιαακκαα  

33..11..55..11    ΧΧααρρττσσββοουυρργγίίττεεςς  --  ππλλααγγιιοοκκλλαασσττοομμιιγγεείίςς  λλεερρζζόόλλιιθθοοιι  ΚΚααλλοοννεερρίίοουυ  

Η συγκεκριμένη εμφάνιση υπερβασικών πετρωμάτων που μελετήθηκε στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής, τοποθετείται στο βόρειο τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Κόζιακα, ανατολικά του οικισμού του Καλονερίου (βλ. Κεφ. 2). Η πετρογραφική εξέταση 

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων χαρτσβουργιτών και πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων, έδειξε 

ότι τα πετρώματα αυτά παρουσιάζουν ποικίλους βαθμούς σερπεντινίωσης. Η υφή τους είναι 

συμπαγής ακανόνιστη και ο ιστός τους κοκκώδης έως πορφυροκλαστικός, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις εμφανίζουν κατακλαστικό ιστό (Εικ. 3.24α, β). 

 

  
Εικ. 3.24. (α) Κοκκώδης ιστός σε πλαγιοκλαστομιγή λερζόλιθο. Παρατηρείται επίσης πλαγιόκλαστο ως 

ενδιάμεση φάση (δείγμα ΚΟΖ1a) και (β) κατακλαστικός ιστός σε χαρτσβουργίτη (δείγμα 
ΚΟZ2a) του οφιολιθικού συμπλέγματος του Κόζιακα (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Pl: 
πλαγιόκλαστο, Serp: σερπεντίνης - διασταυρωμένα nicols). 

α β
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Χαρακτηριστικό του πορφυροκλαστικού ιστού είναι η ανάπτυξη δύο γενιών 

κρυστάλλων. Όσον αφορά στον ολιβίνη, η πρώτη γενιά αποτελείται από παραμορφωμένους, 

συχνά επιμήκεις κρυστάλλους (<10 mm) με καμπυλόγραμμα έως εγκολπωμένα περιθώρια. 

Η δεύτερη γενιά αποτελείται από νεοβλάστες (<2 mm), οι οποίοι είναι απαραμόρφωτοι και με 

ευθύγραμμα περιθώρια κρύσταλλοι. Οι νεοβλάστες ολιβίνη αναπτύσσονται συνήθως γύρω 

από τα εγκολπωμένα περιθώρια των πορφυροκλαστών του ορθοπυρόξενου, μαζί με 

νεοβλάστες ορθοπυρόξενου και σπινέλλιου και πολλές φορές τα περιθώρια τους 

αναπτύσσουν τριπλά σημεία (120°) ως ένδειξη ανακρυστάλλωσης (annealing, Shelley 1993). 
Η ποσοτική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση την καταμέτρηση 300 σημείων ανά 

λεπτή τομή. Η κύρια ορυκτολογική σύσταση των χαρτσβουργιτών αποτελείται από ολιβίνη 

(φορστερίτη), ορθοπυρόξενο (ενστατίτη) με λαμέλλες απόμιξης κλινοπυρόξενου (διοψίδιος) 

και σπινέλλιο. Όσον αφορά στους λερζόλιθους, η κύρια ορυκτολογική τους σύσταση 

περιλαμβάνει επιπρόσθετα κλινοπυρόξενο (διοψίδιο) και πλαγιόκλαστο βασικής σύστασης 

(βυτοβνίτη-ανορθίτη). Το πλαγιόκλαστο στους λερζόλιθους εμφανίζεται υπό μορφή μικρού 

μεγέθους αλλοτριόμορφων κρυστάλλων ανάμεσα στους κόκκους του ολιβίνη, των 

πυρόξενων και των σπινέλλιων, σχηματίζοντας ενδιάμεσο (interstitial) ιστό (Εικ. 3.24α). 

Οι σπινέλλιοι στους χαρτσβουργίτες εμφανίζονται διάσπαρτοι, με δύο γενιές 

κρυστάλλων. Η πρώτη γενιά αποτελείται από αλλοτριόμορφους και συχνά ρωγματωμένους 

κρυστάλλους (<5 mm), ενώ η δεύτερη γενιά συνίσταται από νεοβλάστες (<0,1 mm). Στους 

λερζόλιθους, οι σπινέλλιοι (2-4 mm) παρουσιάζουν κεχριμπαρόχρωμους τόνους σε σχέση με 

τους σκουροκάστανους σπινέλλιους των χαρτσβουργιτών. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στο 

γεγονός ότι οι σπινέλλιοι των λερζόλιθων είναι πλουσιότεροι σε Al και φτωχότεροι σε Cr σε 

σχέση με εκείνους των χαρτσβουργιτών (βλ. § 3.2.3). 

Οι πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθοι και χαρτσβουργίτες του Κόζιακα μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως σερπεντινιωμένοι λιθότυποι, δεδομένου ότι το ποσοστό συμμετοχής του 

σερπεντίνη είναι αρκετα υψηλό. Άλλα δευτερογενή ορυκτά που συμμετέχουν σε αυτούς τους 

λιθότυπους είναι ο χλωρίτης, ο τάλκης και ο μαγνητίτης. Από την άλλη πλευρά, στους 

λερζόλιθους συμμετέχουν επιπλέον ακτινόλιθος και/ή τρεμολίτης, που τοπικά αντικαθιστούν 

τους κρυστάλλους κλινοπυρόξενου. 

Η πλαστική παραμόρφωση που έχει επιδράσει στα πετρώματα αυτά, υποδεικνύεται 

από την παρουσία επιμήκων πορφυροκλαστών ορθοπυρόξενου και ολιβίνη με κυματοειδή 

κατάσβεση και γωνιάσεις. 

Τα ποσοστά των συμμετεχόντων ορυκτών φάσεων στους υπό μελέτη 

πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους και χαρτσβουργίτες (Πίν. 3.10), παρουσιάζονται 

διαγραμματικά στην Εικόνα 3.25. 
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Πίνακας 3.10. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων και 
χαρτσβουργιτών από την περιοχή ανατολικά του οικισμού του Καλονερίου (οφιολιθικό σύμπλεγμα 
Κόζιακα). Τα ποσοστά των ορυκτών βασίζονται σε καταμέτρηση 300 ισομερώς κατανεμημένων σημείων 
ανά λεπτή τομή (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Cpx: κλινοπυρόξενος, Pl: πλαγιόκλαστο, Sp: 
σπινέλλιος, Serp: σερπεντίνης, Ox: οξείδια, Tc: τάλκης, Chl: χλωρίτης, Tr/Act: τρεμολίτης/ακτινόλιθος). 

Αρ. 
∆είγμ. Λιθότυπος Ιστός Ol Opx Cpx Pl Sp Serp Ox Tc Chl Tr/

Act 

KOZ1a Πλαγιοκλαστο-
μιγής λερζόλιθος 

Κοκκώδης-
πορφυρο-
κλαστικός-
ενδιάμεσος 

43,0 10,3 4,6 0,6 0,9 26,9 2,1 0,3 2,4 8,9 

KOZ1b Πλαγιοκλαστο-
μιγής λερζόλιθος 

Κοκκώδης-
πορφυρο-
κλαστικός-
ενδιάμεσος 

40,0 10,7 3,4 1,4 1,1 30,1 3,9 2,7 0,6 6,1 

KOZ2a Χαρτσβουργίτης Κατακλα-
στικός 50,1 14,4 - - 0,6 27,3 3,0 2,9 1,7 - 

KOZ2b Χαρτσβουργίτης Κατακλα-
στικός 43,9 17,6 - - 1,4 33,7 2,0 1,1 0,3 - 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν στις επιμέρους λεπτές 
τομές καθενός δείγματος) 

KOZ1 (KOZ1a, 
KOZ1b) 

Πλαγιοκλαστομιγής 
λερζόλιθος 41,5 10,5 4,0 1,0 1,0 28,5 3,0 1,5 1,5 7,5 

KOZ2 (KOZ2a, 
KOZ2b) Χαρτσβουργίτης 47,0 16,0 - - 1,0 30,5 2,5 2,0 1,0 - 
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Εικ. 3.25. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των υπό μελέτη 

πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων και χαρτσβουργιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Κόζιακα (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Cpx: κλινοπυρόξενος, Pl: πλαγιόκλαστο, Sp: 
σπινέλλιος, Serp: σερπεντίνης, Ox: οξείδια, Tc: τάλκης, Chl: χλωρίτης, Tr/Act: 
τρεμολίτης/ακτινόλιθος). 

 

33..11..66    ΟΟφφιιοολλιιθθιικκόό  σσύύμμππλλεεγγμμαα  ΌΌθθρρυυοοςς  

33..11..66..11    ∆∆ιιοορρίίττεεςς  ΒΒρρύύννααιιννααςς  

Στην οφιολιθική mélange του ανατολικού τμήματος του οφιολιθικού συμπλέγματος της 

Όθρυος, εντοπίστηκαν εξωτικά τεμάχη ενός σχετικά ασυνήθιστου λιθότυπου, ο οποίος 

ταξινομήθηκε ως διορίτης (σύμφωνα με IUGS, Le Maitre 2002). Στο σημείο αυτό, αναφέρεται 

ότι με βάση τις νέες ρυθμίσεις της IUGS, μοναδικό κριτήριο για τη διάκριση μεταξύ γάββρων 

και διοριτών είναι η σύσταση του πλαγιόκλαστου. Οι κρύσταλλοι πλαγιόκλαστου των υπό 

μελέτη δειγμάτων έχουν σύσταση ανδεσίνη (An<50) και κατά συνέπεια ταξινομούνται ως 

διορίτες. 
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Πρόκειται για λεπτόκοκκα έως μεσόκοκκα πετρώματα που παρουσιάζουν συμπαγή 

ακανόνιστη υφή και κοκκώδη υπιδιόμορφο έως ξενόμορφο ιστό (Εικ. 3.26α). Τοπικά, ο ιστός 

τους είναι ποικιλιτικός, με κρυστάλλους αμφιβόλου να εγκλείονται σε κρυστάλλους 

πλαγιόκλαστου (Εικ. 3.26β). Σε αρκετές περιτπώσεις, τα πλαγιόκλαστα εμφανίζονται υπό 

μορφή πορφυροκρυστάλλων, σχηματίζοντας πορφυροειδείς δομές (Εικ. 3.26γ). Λόγω του 

λεπτόκοκκου έως μεσόκοκκου χαρακτήρα των διοριτών, τα ορυκτολογικά τους συστατικά 

ποσοτικοποιήθηκαν με βάση την καταμέτρηση 400 σημείων ανά λεπτή τομή (Πίν. 3.11, Εικ. 

3.27). Η ορυκτολογική τους παραγένεση περιλαμβάνει πλαγιόκλαστο (ανδεσίνη), 

κλινοπυρόξενο (διοψίδιο και σπανιότερα αυγίτη), αμφίβολο (μαγνησιοκεροστίλβη) και μικρό 

ποσοστό αδιαφανών ορυκτών (μαγνητίτη, ιλμενίτη). Συχνά, γύρω από τους κρυστάλλους 

κλινοπυρόξενου αναπτύσσεται περιθώριο αντίδρασης αμφιβόλου (Εικ. 3.26δ). Στην 

ορυκτολογική παραγένεση συμμετέχει καφέ και πράσινη μαγματική αμφίβολος. Ο εντοπισμός 

της αμφιβόλου υπό μορφή ιδιόμορφων κρυστάλλων εγκλειόμενων σε κρυστάλλους 

πλαγιόκλαστου, υποδεικνύει τη μαγματική φύση της (Εικ. 3.26β). 

 

  

  
Εικ. 3.26. (α) ∆ιορίτης με κοκκώδη ιστό (δείγμα Β3), (β) ιδιόμορφοι κρύσταλλοι πρωτογενούς 

αμφιβόλου εγκλειόμενοι σε κρυστάλλους πλαγιόκλαστου (δείγμα Β3), (γ) 
σωσσυριτιωμένος πορφυροκρύσταλλος πλαγιόκλαστου (δείγμα Β3), (δ) περιθώριο 
αντίδρασης αμφιβόλου γύρω από κρύσταλλο κλινοπυρόξενου (δείγμα Β3a) - (Pl: 
πλαγιόκλαστο, Amp: αμφίβολος, Cpx: κλινοπυρόξενος, Chl: χλωρίτης - διασταυρωμένα 
nicols). 

α β

γ δ
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Τα πρωτογενή ορυκτολογικά συστατικά των λιθότυπων αυτών έχουν αντικατασταθεί 

μερικώς από δευτερογενή, λόγω της επίδρασης διαφόρων μεταμορφικών παραγόντων. Οι 

μαγματικοί αμφίβολοι και οι κλινοπυρόξενοι συχνά αντικαθίστανται από χλωρίτη (Εικ. 3.26δ) 

και σπανιότερα από ακτινόλιθο. Όσον αφορά στα πλαγιόκλαστα, οι εξαλλοιωτικές διεργασίες 

φαίνεται να έχουν επιδράσει εντονότερα στους μεγαλύτερου μεγέθους κρυστάλλους, οι 

οποίοι αντικαθίστανται συχνά από σερικίτη. Ακόμη, παρατηρήθηκε αντικατάσταση των 

πλαγιόκλαστων από αλβίτη, επίδοτο και κλινοζωϊσίτη, ορυκτά που αποτελούν προϊόντα 

σωσσυριτίωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η εξαλλοίωση των πλαγιόκλαστων λαμβάνει χώρα 

με ζωνώδη μορφή (Εικ. 3.26α). 

 
Πίνακας 3.11. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη διοριτών από την περιοχή ΝΑ του οικισμού 
της Βρύναινας (οφιολιθικό σύμπλεγμα Όθρυος). Τα ποσοστά των ορυκτών βασίζονται σε καταμέτρηση 
400 ισομερώς κατανεμημένων σημείων ανά λεπτή τομή (Pl: πλαγιόκλαστο, Amp: αμφίβολος, Cpx: 
κλινοπυρόξενος, Ep: επίδοτο, Qz: χαλαζίας, Chl: χλωρίτης, Czt: κλινοζωϊσίτης, Op: μεταλλικά). 

Αρ. 
∆είγματος Λιθότυπος Ιστός Pl Amp Cpx Ep Qz Chl Czt Op 

OTH1a ∆ιορίτης 
Κοκκώδης-

πορφυροειδής-
ποικιλιτικός 

45,3 40,5 6,8 4,4 1,5 0,3 0,9 0,3 

OTH1b ∆ιορίτης 
Κοκκώδης-

πορφυροειδής-
ποικιλιτικός 

46,7 37,5 8,2 5,6 0,5 0,7 0,5 0,3 

B3 ∆ιορίτης 
Κοκκώδης-

πορφυροειδής-
ποικιλιτικός 

45,2 40,4 4,5 6,3 1,2 1,6 0,5 0,3 

B3a ∆ιορίτης 
Κοκκώδης-

πορφυροειδής-
ποικιλιτικός 

40,8 39,6 8,5 6,7 1,8 0,4 1,5 0,7 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν στις επιμέρους λεπτές 
τομές καθενός δείγματος) 

OTH1 (ΟΤΗ1a, OTH1b) ∆ιορίτης 46,0 39,0 7,5 5,0 1,0 0,5 0,7 0,3 

OTH2 (B3, B3a) ∆ιορίτης 43,0 40,0 6,5 6,5 1,5 1,0 1,0 0,5 
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Εικ. 3.27. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των υπό μελέτη 

διοριτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος (Pl: πλαγιόκλαστο, Amp: αμφίβολος, 
Cpx: κλινοπυρόξενος, Ep: επίδοτο, Qz: χαλαζίας, Chl: χλωρίτης, Czt: κλινοζωϊσίτης, Op: 
μεταλλικά). 
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Οι διορίτες χαρακτηρίζονται από ενδιάμεσο βαθμό τεκτονικής καταπόνησης, που 

εκφράζεται κυρίως με μικρορωγματώσεις. Οι ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές 

αντιπροσωπεύουν το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των μικρορωγμών και 

εντοπίζονται τόσο στους κρυστάλλους των αμφιβόλων και κλινοπυρόξενων όσο και σε 

εκείνους των πλαγιόκλαστων. Επίσης, παρατηρούνται διακρυσταλλικές μικρορωγμές, 

ορισμένες από τις οποίες έχουν πληρωθεί με χαλαζία και επίδοτο. 

 

33..11..77    ΤΤρριιααδδιικκάά  ηηφφααιισσττεειιαακκάά  ππεεττρρώώμμαατταα  ∆∆οομμοοκκοούύ  
Πρόκειται για Μέσο-Τριαδικής ηλικίας (Κατώτερο Λαδίνιο) ηφαιστειακά πετρώματα, τα 

οποία συνδέονται με τα πρώτα στάδια της ωκεάνιας διάνοιξης. Τα συλλεχθέντα δείγματα 

προέρχονται από μία περιορισμένης έκτασης εμφάνιση που τοποθετείται νοτιοανατολικά του 

∆ομοκού (βλ. Κεφ. 2). 
Από την πετρογραφική μελέτη αντιπροσωπευτικών λεπτών τομών, προέκυψε ότι 

πρόκειται για τραχίτες (σύμφωνα με IUGS, Streckeisen 1976) με συμπαγή ακανόνιστη υφή 

και πορφυριτικό (porphyritic) ιστό (Εικ. 3.28α). Τοπικά, παρατηρείται επίσης 

γκλομεροπορφυριτικός (glomeroporphyritic) ιστός. Οι φαινοκρύσταλλοι των αστρίων έχουν 

μέγεθος που κυμαίνεται από 1-5 mm, ενώ σπάνια εντοπίζονται και φαινοκρύσταλλοι 

βασαλτικής κεροστίλβης (Εικ. 3.28α). 

Η ορυκτολογική τους σύσταση ποσοτικοποιήθηκε με βάση την καταμέτρηση 500 

σημείων ανά λεπτή τομή (Πίν. 3.12, Εικ. 3.29). Τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά τους 

περιλαμβάνουν Κ-ούχο άστριο, πλαγιόκλαστο (αλβίτη) και κεροστίλβη σε αρκετά χαμηλά 

ποσοστά.  Οι φαινοκρύσταλλοι των αστρίων παρουσιάζουν συνήθως σύνθετες δομές,  οι οποίες 

 

   
Εικ. 3.28. (α) Πορφυριτικός ιστός σε τραχίτη, όπου διακρίνονται ιδιόμορφοι φαινοκρύσταλλοι 

πλαγιόκλαστου και κεροστίλβης (δείγμα DO7 - διασταυρωμένα nicols), (β) εικόνα 
οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI), όπου διακρίνεται φαινοκρύσταλλος που έχει 
σχηματιστεί λόγω της ανάπτυξης αλβίτη γύρω από Κ-ούχο άστριο. Αντίστοιχες σύνθετες 
δομές διακρίνονται και στη θεμελιώδη μάζα (δείγμα DMK1a) - (Feld: άστριος, Hbl: 
κεροστίλβη, Ab: αλβίτης, Kf: Κ-ούχος άστριος, Fe-Ti ox: οξείδια Fe-Ti). 

 

α β
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Πίνακας 3.12. Ορυκτολογική σύσταση (% κ.ο.) των υπό μελέτη τραχιτών από την περιοχή του 
∆ομοκού. Τα ποσοστά των ορυκτών βασίζονται σε καταμέτρηση 500 ισομερώς κατανεμημένων 
σημείων (Feld: άστριοι, Hbl: κεροστίλβη, Mtx: θεμελιώδης μάζα, Ox: οξείδια, Act: ακτινόλιθος, Chl: 
χλωρίτης, Zr: ζιρκόνιο). 

Αρ. 
∆είγμ. Λιθότυπος Ιστός Feld Hbl Mtx Ox Act Chl Zr 

DO6 Τραχίτης Πορφυριτικός-
γκλομεροπορφυριτικός 42,4 0,6 51,9 3,3 0,9 0,5 0,4 

DO7 Τραχίτης Πορφυριτικός-
γκλομεροπορφυριτικός 45,0 0,8 49,7 3,9 0,3 0,3 - 

DMK1a Τραχίτης Πορφυριτικός-
γκλομεροπορφυριτικός 38,6 - 55,0 4,9 0,5 1,0 - 

DMK1b Τραχίτης Πορφυριτικός-
γκλομεροπορφυριτικός 41,8 0,8 51,3 3,8 0,3 1,5 0,5 

Συνολικά αποτελέσματα σημειακής καταμέτρησης (μέσοι όροι των ποσοστών που προσδιορίστηκαν στις επιμέρους λεπτές 
τομές καθενός δείγματος) 

DMK1 (DO6, DO7) Τραχίτης 43,7 0,7 50,8 3,6 0,6 0,4 0,2 

DMK2 (DMK1a, 
DMK1b) Τραχίτης 40,2 0,4 53,1 4,4 0,4 1,2 0,3 
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Εικ. 3.29. Ραβδόγραμμα προβολής της % κατ’ όγκο ορυκτολογικής σύστασης των υπό μελέτη 

τραχιτών (Feld: άστριοι, Hbl: κεροστίλβη, Mtx: θεμελιώδης μάζα, Ox: οξείδια, Act: 
ακτινόλιθος, Chl: χλωρίτης, Zr: ζιρκόνιο). 

  
υποδεικνύουν την ανάπτυξη αλβίτη γύρω από Κ-ούχο άστριο (Εικ. 3.28β). Οι δομές αυτές, οι 

οποίες παρατηρούνται και στη μικροκρυσταλλική θεμελιώδη μάζα, υποδεικνύουν ότι κατά το 

σχηματισμό των τραχιτών πιθανά έλαβε χώρα μίξη μαγμάτων. 

Η μετατροπή των πλαγιόκλαστων σε αλβίτη και επίδοτο και της κεροστίλβης σε 

ακτινόλιθο και χλωρίτη, υποδεικνύει την επίδραση υδροθερμικών μεταμορφικών παραγόντων 

στα πετρώματα αυτά. Επίσης συμμετέχουν αιματίτης και οξείδια Fe-Ti, που προσδίδουν σε 

ολόκληρη τη μάζα του πετρώματος μία ερυθρωπή όψη. Ακόμη, σε μικρά ποσοστά 

εντοπίστηκαν σελαδονίτης, ζιρκόνιο και απατίτης. Ο σελαδονίτης έχει σχηματιστεί σε βάρος 

των αστρίων, υποδεικνύοντας τις χαμηλού βαθμού μεταμορφικές διεργασίες που έχουν 

επιδράσει στους τραχίτες. Παρόμοιες εμφανίσεις σελαδονίτη έχουν περιγραφεί στα Τριαδικά 

ηφαιστειακά πετρώματα του Λάκμωνα (Pe-Piper 1985) και του Κόζιακα (Pomonis et al. 2004).  
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33..22    ΟΟρρυυκκττοοχχηημμεείίαα  

33..22..11    ΠΠυυρρόόξξεεννοοιι  
Από την ορυκτολογική ομάδα των πυρόξενων, αναλύθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικού 

μικροαναλυτή σημεία αντιπροσωπευτικών κρυστάλλων δουνιτών, πλούσιων σε ολιβίνη 

χαρτσβουργιτών, σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών, πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων, 

τροκτόλιθων, διοριτών και δολεριτών από τα υπό μελέτη οφιολιθικά συμπλέγματα (βλ. 

Παράρτημα Ι: Πίν. 3.13). Η στοιχειομετρία των πυρόξενων υπολογίστηκε με βάση 6 άτομα 

οξυγόνου και σύμφωνα με το γενικό χημικό τύπο: ΧΥΖ2Ο6, όπου η οκταεδρική θέση Χ 

καταλαμβάνεται από Ca, Na, Mn, Fe2+
 και Mg, η Y από Mn, Fe2+, Mg, Fe3+, Cr, Al και Ti και η 

τετραεδρική θέση Ζ, από Si και Al. Η κατανομή Fe2+/Fe3+ πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 

των Papike et al. (1974). 

Από την προβολή των αναλύσεων των πυρόξενων του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Βούρινου στο τριγωνικό διάγραμμα ταξινόμησης Βολλαστονίτης (Wo) – Ενστατίτης (En) – 

Φερροσιλίτης (Fs) (Morimoto et al. 1988) (Εικ. 3.30α), προκύπτει ότι οι ορθοπυρόξενοι των 

δουνιτών, πλούσιων σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών και σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών 

έχουν σύσταση ενστατίτη. Όσον αφορά στις αναλύσεις που προβάλλονται στο πεδίο του 

διοψίδιου, αντιστοιχούν σε λαμέλλες απόμιξης των πορφυροκλαστών του ορθοπυρόξενου 

(Εικ. 3.31α) και σπανιότερα σε νεοβλάστες. Από την άλλη πλευρά, οι υπολειμματικοί 

μαγματικοί πυρόξενοι των δολεριτών έχουν σύσταση αυγίτη και σπανιότερα διοψίδιου     

(Εικ. 3.30α, β), ενώ θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους κρυστάλλους 

που αναλύθηκαν παρουσιάζουν ασθενή ζώνωση, με περιθώρια πλουσιότερα σε Fe και 

φτωχότερα σε Mg (Εικ. 3.31β). 

 

 
 

Εικ. 3.30. Προβολή των συστάσεων των αναλυμένων πυρόξενων από τα υπό μελέτη βασικά και 
υπερβασικά πετρώματα των οφιολιθικών συμπλεγμάτων (α) Βούρινου και (β) Πίνδου, στο 
τριγωνικό διάγραμμα ταξινόμησης Wo-En-Fs κατά Morimoto et al. (1988). 
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Εικ. 3.31. Εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI) όπου διακρίνονται (α) λαμέλλες απόμιξης 

κλινοπυρόξενου σε ορθοπυρόξενο, σε πλούσιο σε ολιβίνη χαρτσβουργίτη (δείγμα VVD2a), 
(β) ζωνωμένος υπολειμματικός κρύσταλλος κλινοπυρόξενου (αυγίτης) σε δολερίτη, με 
περιθώρια πλουσιότερα σε Fe (δείγμα VOLA1) – (Aug: αυγίτης, Ab: αλβίτης, Chl: χλωρίτης, 
Ep: επίδοτο, Hm: αιματίτης, Ilm: ιλμενίτης). 

 

Όσον αφορά στους ορθοπυρόξενους των σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών, 

πλούσιων σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών και δουνιτών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της 

Πίνδου, έχουν σύσταση ενστατίτη, ενώ οι αναλύσεις που προβάλλονται στο πεδίο του 

διοψίδιου αντιστοιχούν κυρίως σε λαμέλλες απόμιξης των πορφυροκλαστών του 

ορθοπυρόξενου (Εικ. 3.30β). Στους χαρτσβουργίτες, ο διοψίδιος εκτός από απομιγνυόμενη 

φάση αναλύθηκε επιπλέον σε νεοβλάστες. Οι πυρόξενοι των τροκτόλιθων παρουσιάζουν 

σύσταση διοψίδιου, ενώ αναλύθηκε επίσης ορθοπυρόξενος σύστασης ενστατίτη. 

Από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα, οι ορθοπυρόξενοι των χαρτσβουργιτών και 

των πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων που αναλύθηκαν, έχουν  σύσταση ενστατίτη  (Εικ. 3.32α).  

 

 
 
Εικ. 3.32. Προβολή των συστάσεων των αναλυμένων πυρόξενων από τους υπό μελέτη λιθότυπους 

των οφιολιθικών συμπλεγμάτων (α) Κόζιακα και (β) Όθρυος, στο τριγωνικό διάγραμμα 
ταξινόμησης Wo-En-Fs κατά Morimoto et al. (1988). 

α β
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Οι αναλύσεις που προβάλλονται στο πεδίο του διοψίδιου, αντιστοιχούν τόσο στις 

απομιγνυόμενες λαμέλλες κλινοπυρόξενου που εντοπίζονται εντός των ορθοπυρόξενων των 

χαρτσβουργιτών, όσο και στους κρυστάλλους κλινοπυρόξενου των υπό μελέτη 

πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων. 

Από το ανατολικό τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος, αναλύθηκαν 

αντιπροσωπευτικοί κρύσταλλοι πυρόξενων από τους διορίτες νοτιοανατολικά του οικισμού 

της Βρύναινας. Όπως φαίνεται από το αντίστοιχο διάγραμμα ταξινόμησης Wo-En-Fs (Εικ. 

3.32β), οι κρύσταλλοι που αναλύθηκαν είναι κλινοπυρόξενοι σύστασης διοψίδιου και 

σπανιότερα αυγίτη. 

 

33..22..22    ΟΟλλιιββίίννηηςς  
Από την ορυκτολογική ομάδα του ολιβίνη, αναλύθηκαν αντιπροσωπευτικά σημεία 

κρυστάλλων από τους συλλεχθέντες χαρτσβουργίτες, πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες, 

πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους, δουνίτες και τροκτόλιθους από τα υπό μελέτη οφιολιθικά 

συμπλέγματα. Η στοιχειομετρική κατανομή τους υπολογίστηκε με βάση 4 άτομα οξυγόνου. Η 

χημική σύσταση των κρυστάλλων του ολιβίνη που αναλύθηκαν δεν παρουσιάζει 

αξιοσημείωτες μεταβολές από τον πυρήνα προς την περιφέρεια και για το λόγο αυτό δε 

θεωρήθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν περισσότερες από μία αναλύσεις ανά κρύσταλλο. 

Όπως φαίνεται από τις μικροαναλύσεις (βλ. Παράρτημα Ι: Πίν. 3.14), οι κρύσταλλοι 

ολιβίνη των δουνιτών, πλούσιων σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών και σερπεντινιωμένων 

χαρτσβουργιτών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου είναι μαγνησιούχοι, με τους 

ολιβίνες των δύο πρώτων λιθότυπων να εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό φορστερίτη 

Fo=Mg# (=100*Mg/(Mg+Fet)) (Fo89.74-Fo93.48). Ωστόσο, οι ολιβίνες των πλούσιων σε ολιβίνη 

χαρτσβουργιτών είναι ασθενώς φτωχότεροι σε μαγνήσιο συγκριτικά με εκείνους των 

δουνιτών. Από την άλλη πλευρά, οι ολιβίνες των σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών 

διαφοροποιούνται σαφώς, παρουσιάζοντας χαμηλότερο ποσοστό φορστερίτη (Fo88.30-Fo90.21) 

(Εικ. 3.33). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο σε 

πορφυροκλάστες ολιβίνη, όσο και σε νεοβλάστες. Από τις αναλύσεις αυτές, προέκυψε ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των συστάσεών τους. 

Από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου αναλύθηκαν αντιπροσωπευτικά σημεία 

κρυστάλλων ολιβίνη από τους υπό μελέτη δουνίτες, πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες, 

σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες και τροκτόλιθους (βλ. Παράρτημα Ι: Πίν. 3.15). Οι 

ολιβίνες τόσο των δουνιτών όσο και των πλούσιων σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών είναι 

μαγνησιούχοι κι έχουν σύσταση (Fo90.87-Fo91.65). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

ολιβίνες των δουνιτών είναι ασθενώς πιο μαγνησιούχοι. Από την άλλη πλευρά, οι ολιβίνες 

των σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών είναι λιγότερο μαγνησιούχοι (Fo88.79-Fo90.15). Όσον 

αφορά στους υπερβασικούς αυτούς λιθότυπους, δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες διαφορές 
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στη σύσταση μεταξύ πορφυροκλαστών και νεοβλαστών ολιβίνη. Από τις μικροαναλύσεις των 

ολιβινών των τροκτόλιθων, προκύπτει ότι περιέχουν ασθενώς μικρότερο ποσοστό 

φορστερίτη (Fo88.38-Fo90.84) σε σχέση με τους υπερβασικούς λιθότυπους (Εικ. 3.34). 

 

 

  
 
Εικ. 3.33. Προβολή των συστάσεων των αναλυμένων κρυστάλλων ολιβίνη από τους υπό μελέτη 

υπερβασικούς λιθότυπους του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα 
ταξινόμησής τους. 

 
 
 

 
 
Εικ. 3.34. Προβολή των συστάσεων των αναλυμένων κρυστάλλων ολιβίνη από τους υπό μελέτη 

υπερβασικούς και βασικούς λιθότυπους του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο 
διάγραμμα ταξινόμησής τους. 
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Από το βόρειο τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος του Κόζιακα αναλύθηκαν 

αντιπροσωπευτικοί κρύσταλλοι ολιβίνη από τους υπό μελέτη χαρτσβουργίτες και 

πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους (βλ. Παράρτημα Ι: Πίν. 3.16). Όπως φαίνεται από τις 

μικροαναλύσεις, οι ολιβίνες των χαρτσβουργιτών είναι περισσότερο μαγνησιούχοι (Fo89.62-

Fo90.30) σε σχέση με των λερζόλιθων (Fo88.40-Fo89.87) (Εικ. 3.35), ενώ δεν παρατηρήθηκαν 

αξιόλογες διαφορές στη σύσταση μεταξύ πορφυροκλαστών και νεοβλαστών στα πετρώματα 

αυτά. 

 

 
Εικ. 3.35. Προβολή των συστάσεων των αναλυμένων κρυστάλλων ολιβίνη από τους υπό μελέτη 

υπερβασικούς λιθότυπους του οφιολιθικού συμπλέγματος του Κόζιακα στο διάγραμμα 
ταξινόμησής τους. 

 
 
33..22..33    ΣΣππιιννέέλλλλιιοοιι  

Από την ορυκτολογική ομάδα των σπινέλλιων αναλύθηκαν αντιπροσωπευτικά σημεία 

κρυστάλλων από χαρτσβουργίτες, πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες, 

πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους και δουνίτες από τα υπό μελέτη οφιολιθικά συμπλέγματα 

(βλ. Παράρτημα Ι: Πίν. 3.17). Σε ορισμένους κρυστάλλους σπινέλλιων παρατηρήθηκε η 

μετατροπή τους περιφερειακά σε μαγνητίτη και σιδηροχρωμίτη, ωστόσο οι περισσότεροι από 

αυτούς παρουσιάζουν χημική ομοιογένεια από τον πυρήνα προς την περιφέρεια. 

Όπως φαίνεται στο τριγωνικό διάγραμμα Fe3+-Cr-Al (Εικ. 3.36α), οι σπινέλλιοι που 

αναλύθηκαν από τους δουνίτες, τους πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες και τους 

σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου 

προβάλλονται κυρίως στο πεδίο του Al-χρωμίτη. Ωστόσο, οι σπινέλλιοι των δουνιτών και 

πλούσιων σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές Cr# (=Cr/(Cr+Al)) 

συγκριτικά με εκείνους των σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών, οι οποίοι προβάλλονται 
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πλησιέστερα στην κορυφή του Al. Όσον αφορά στις αναλύσεις που προβάλλονται στο πεδίο 

του Fe-χρωμίτη, αντιπροσωπεύουν το χημισμό της περιφέρειας των σπινέλλιων. 

Οι αναλύσεις των σπινέλλιων από τους δουνίτες και τους πλούσιους σε ολιβίνη 

χαρτσβουργίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου προβάλλονται στο πεδίο του Al-

χρωμίτη. Όσον αφορά στους σπινέλλιους των σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών έχουν 

σύσταση Cr-σπινέλλιου, ενώ εκείνες που προβάλλονται στο πεδίο του Fe-χρωμίτη 

αντιστοιχούν σε περιθώρια εξαλλοίωσής τους (Εικ. 3.36β). Είναι εμφανές ότι οι 

σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες είναι φτωχότεροι σε Cr σε σχέση με τους δουνίτες και τους 

πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες. 

Οι σπινέλλιοι των χαρτσβουργιτών και των πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων που 

αναλύθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα, προβάλλονται στο πεδίο του Cr-

σπινέλλιου (Εικ. 3.36γ). Ωστόσο, οι σπινέλλιοι των χαρτσβουργιτών προβάλλονται πλησίον 

της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των πεδίων Cr-σπινέλλιου και Al-χρωμίτη, 

παρουσιάζοντας υψηλότερες τιμές Cr# σε σχέση με εκείνους των πλαγιοκλαστομιγών 

λερζόλιθων.  

Ο λόγος Cr# (=Cr/(Cr+Al)) των σπινέλλιων, αποτελεί σημαντικό γεωχημικό δείκτη του 

βαθμού εκχύμωσης του μανδύα (Dick & Bullen 1984, Dick & Fisher 1984). Κατά συνέπεια, οι 

δουνίτες και πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες από τα οφιολιθικά συμπλέγματα της Πίνδου 

και του Βούρινου, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές Cr#, θεωρούνται περισσότερο 

εκχυμωμένοι σε σχέση με τους σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες. Ομοίως, οι υπό μελέτη 

χαρτσβουργίτες από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα θεωρούνται περισσότερο 

εκχυμωμένοι συγκριτικά με τους πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους. 

 

 
Εικ. 3.36. Προβολή των συστάσεων των σπινέλλιων από τους υπερβασικούς λιθότυπους των 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων (α) Βούρινου, (β) Πίνδου και (γ) Κόζιακα, στο τριγωνικό 
διάγραμμα ταξινόμησής τους (Fe3+-Cr-Al). 
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33..22..44    ΆΆσσττρριιοοιι  
Από την ορυκτολογική ομάδα των αστρίων αναλύθηκαν σημεία από 

αντιπροσωπευτικούς κρυστάλλους δολεριτών, τροκτόλιθων, πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων, 

διοριτών και τραχιτών από τις υπό μελέτη εμφανίσεις. Η στοιχειομετρική κατανομή τους 

υπολογίστηκε με βάση 8 άτομα οξυγόνου και με την παραδοχή ότι όλος ο σίδηρος είναι 

τρισθενής (βλ. Παράρτημα Ι: Πίν. 3.18). 

Όσον αφορά στα πλαγιόκλαστα των δολεριτών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του 

Βούρινου, από την προβολή των συστάσεών τους στο τριγωνικό διάγραμμα ταξινόμησής 

τους (Εικ. 3.37), παρατηρείται ότι πρόκειται για δευτερογενείς κρυστάλλους σύστασης αλβίτη. 

Αντιθέτως, οι κρύσταλλοι πλαγιόκλαστου από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου 

παρουσιάζουν τόσο δευτερογενείς συστάσεις (αλβίτης), όσο και πρωτογενείς (Εικ. 3.37). Οι 

μαγματικοί κρύσταλλοι έχουν σύσταση λαβραδορίτη-βυτοβνίτη (An63-79). 

 

 
 

Εικ. 3.37. Προβολή των συστάσεων των πλαγιόκλαστων από τους υπό μελέτη λιθότυπους στο 
διάγραμμα ταξινόμησής τους (Or-Ab-An). 
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Οι κρύσταλλοι πλαγιόκλαστου που συμμετέχουν στους τροκτόλιθους του οφιολιθικού 

συμπλέγματος της Πίνδου παρουσιάζουν σύσταση βυτοβνίτη-ανορθίτη (An80-99) (Εικ. 3.37). 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε ορισμένους μαγματικούς κρυστάλλους πλαγιόκλαστου 

παρατηρήθηκε συστασιακή ζώνωση, με πυρήνες περισσότερο ασβεστούχους σε σχέση με 

τα περιθώρια που είναι πλουσιότερα σε νάτριο. 

Τα πλαγιόκλαστα των πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων από το οφιολιθικό σύμπλεγμα 

του Κόζιακα, έχουν σύσταση βυτοβνίτη-ανορθίτη (An74-91) (Εικ. 3.37), ενώ θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι δε διαπιστώθηκε ύπαρξη ζώνωσης. 

Από την προβολή των αναλύσεων των πλαγιόκλαστων από τους διορίτες της 

ανατολικής Όθρυος στο τριγωνικό διάγραμμα ταξινόμησής τους (Εικ. 3.37), παρατηρείται ότι 

συμμετέχουν τόσο μαγματικοί κρύσταλλοι σύστασης ανδεσίνη (An43-50), όσο και μεταμορφικοί 

κρύσταλλοι σύστασης σχεδόν καθαρού αλβίτη. 

Από τους Τριαδικούς τραχίτες του ∆ομοκού, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε 

αντιπροσωπευτικά σημεία αστρίων τόσο από τους φαινοκρυστάλλους όσο και από τη 

μικροκρυσταλλική κύρια μάζα τους. Από την προβολή των αναλύσεων στο διάγραμμα 

ταξινόμησής τους (Εικ. 3.38), είναι σαφές ότι υπάρχουν δύο ομάδες αστρίων: (α) οι πλούσιοι 

σε Na που προβάλλονται κοντά στην κορυφή του αλβίτη (Ab) και (β) οι πλούσιοι σε Κ που 

προβάλλονται κοντά στην κορυφή του ορθόκλαστου (Or). Οι αναλύσεις που παρουσιάζουν 

σύσταση αλβίτη  και Κ-ούχου άστριου,  αντιστοιχούν όχι μόνο στους  φαινοκρύσταλλους των 

 

 
Εικ. 3.38. Προβολή των συστάσεων των αστρίων από τους τραχίτες του ∆ομοκού στο διάγραμμα 

ταξινόμησής τους (Or-Ab-An). 
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τραχιτών αλλά και σε μικροκρυστάλλους που συμμετέχουν στη μικροκρυσταλλική θεμελιώδη 

μάζα του πετρώματος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. § 3.1.7), ο αλβίτης έχει σχηματιστεί 

γύρω από τους Κ-ούχους άστριους, υποδεικνύοντας ότι κατά το σχηματισμό των τραχιτών 

πιθανά έλαβε χώρα μίξη μαγμάτων. 

 

33..22..55    ΑΑμμφφίίββοολλοοιι  
Από την ορυκτολογική ομάδα των αμφιβόλων αναλύθηκαν αντιπροσωπευτικά σημεία 

κρυστάλλων από τους υπό μελέτη δολερίτες του Βούρινου και της Πίνδου, καθώς και από 

τους διορίτες της ανατολικής Όθρυος (βλ. Παράρτημα Ι: Πίν. 3.19). Ο υπολογισμός της 

στοιχειομετρίας των αμφιβόλων πραγματοποιήθηκε   με   βάση  23  άτομα οξυγόνου και  

σύμφωνα  με το χημικό τύπο Α0-1Χ2Υ5Ζ8Ο22(ΟΗ)2, όπου Α και Χ αποτελούν τις μεγαλύτερες 

πολυεδρικές θέσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από Ca, Na και Κ, Υ είναι η οκταεδρική θέση, 

η οποία δέχεται Al, Ti, Cr, Fe2+, Fe3+, Mg, Mn και Z είναι η τετραεδρική θέση, στην οποία 

συμμετέχουν Si και Al (Leake 1978). Η κατανομή Fe2+/Fe3+ πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 

των Papike et al. (1974). 

Για την ταξινόμηση των αμφιβόλων χρησιμοποιήθηκε το διάγραμμα Mg/(Mg+Fe2+) ως 

προς Si, στο οποίο προβάλλονται οι ατομικές συστάσεις (Leake et al. 1997). Από το 

διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι οι αμφίβολοι των δολεριτών του οφιολιθικού συμπλέγματος 

του Βούρινου προβάλλονται κατά κύριο λόγο στο πεδίο του ακτινόλιθου, ωστόσο ορισμένες 

από τις αναλύσεις προβάλλονται στο πεδίο του σιδηροακτινόλιθου (Εικ. 3.39α). Ομοίως, οι 

αναλύσεις των αμφιβόλων από τους δολερίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου, 

προβάλλονται στο πεδίο του ακτινόλιθου (Εικ. 3.39β). Ωστόσο, οι δολερίτες της Πίνδου 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερες τιμές του λόγου Mg/(Mg+Fe2+) και χαμηλότερο ποσοστό 

FeOt σε σχέση με τους δολερίτες του Βούρινου. Οι συστάσεις αυτές αντιστοιχούν στα 

προϊόντα ωκεάνιας μεταμόρφωσης των πρωτογενών κλινοπυρόξενων των δολεριτών. Η 

εκατοστιαία αναλογία σε Al2O3 του ακτινόλιθου κυμαίνεται από 1,12-5,77% και δεν ξεπερνάει 

το 10%, το οποίο θεωρείται ως το ανώτερο όριο για τις αμφιβόλους που έχουν προέλθει από 

μεταμόρφωση οφιολιθικών πετρωμάτων (Hutchinson 1978, Liou & Ernst 1979, Stern & 

Elthon 1979). Σύμφωνα με τους Evarts & Schiffman (1983), η σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα 

σε Al2O3 αποτελεί ένδειξη είτε της χαμηλής λιθοστατικής πίεσης (Pl) είτε ότι η πίεση της 

ρευστής φάσης (Pf) είναι πολύ χαμηλότερη της λιθοστατικής (Pl). 

Από τo οφιολιθικό σύμπλεγμα της Όθρυος αναλύθηκαν αντιπροσωπευτικά σημεία 

κρυστάλλων αμφιβόλου από τους υπό μελέτη διορίτες. Από το διάγραμμα ταξινόμησης των 

αμφιβόλων (Mg/Mg+Fe2+-Si) (Εικ. 3.40), προκύπτει ότι οι μαγματικοί αμφίβολοι των 

πετρωμάτων αυτών έχουν σύσταση μαγνησιοκεροστίλβης. Όσον αφορά στις αναλύσεις που 

προβάλλονται στο πεδίο του ακτινόλιθου, αντιπροσωπεύουν προϊόντα εξαλλοίωσης τόσο 
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των πρωτογενών αμφιβόλων, όσο και των κλινοπυρόξενων που συμμετέχουν στην κύρια 

ορυκτολογική σύσταση των διοριτών. 

 

 

  
 
 
 

  
 
 
Εικ. 3.39. Προβολή των συστάσεων των αμφιβόλων από τους δολερίτες του οφιολιθικού 

συμπλέγματος (α) του Βούρινου και (β) της Πίνδου, στο διάγραμμα ταξινόμησής τους 
κατά Leake et al. (1997). 

 

 

(β) 

(α) 
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Εικ. 3.40. Προβολή των συστάσεων των αμφιβόλων από τους διορίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος 

της Όθρυος, στο διάγραμμα ταξινόμησής τους κατά Leake et al. (1997). 
 

33..22..66    ΣΣεερρππεεννττίίννηηςς  
Από την ορυκτολογική ομάδα του σερπεντίνη αναλύθηκαν αντιπροσωπευτικά σημεία 

σερπεντινών από δείγματα σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών του Βούρινου και της Πίνδου, 

από τους σερπεντινιωμένους δουνίτες του Βούρινου, καθώς και από τους χαρτσβουργίτες 

και πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους του Κόζιακα (βλ. Παράρτημα Ι: Πίν. 3.20). Οι 

υπολογισμοί της στοιχειομετρικής κατανομής πραγματοποιήθηκαν με βάση 28 άτομα 

οξυγόνου, σύμφωνα με το γενικό χημικό τύπο Χ3Υ2Ο5(ΟΗ)4, στον οποίο η θέση Χ 

καταλαμβάνεται από Mg, Al, Fe3+, Fe2+ και Cr και η Υ από Si και Al (Deer et al. 1992). 

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε κυψελώδη και ταινιωτό σερπεντίνη, καθώς και σε 

βαστίτη. Οι σερπεντίνες που έχουν προέλθει από αντικατάσταση κόκκων ολιβίνη και 

σχηματίζουν συνήθως κυψελώδη ιστό, εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό σε Si και Mg 

συγκριτικά με τους σερπεντίνες που έχουν αντικαταστήσει ορθοπυρόξενους, δημιουργώντας 

ψευδομορφώσεις (βαστίτες). Οι τελευταίοι είναι εμπλουτισμένοι σε Al, Fe, Cr και Ni. Οι 

διαφορές στο χημισμό των σερπεντινών που προέρχονται από εξαλλοίωση ολιβίνη και 

ορθοπυρόξενου έχουν επισημανθεί από πολλούς ερευνητές (π.χ. Frost 1975, Wicks & Plant 

1979, O’Hanley 1996, Puga et al. 1999). Όσον αφορά στους κυψελώδεις σερπεντίνες, σε 

αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν συστασιακές διαφοροποιήσεις από τον πυρήνα προς 

την περιφέρειά τους, με αύξηση των Mg και Al και μείωση του Fe. 
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33..22..77    ΧΧλλωωρρίίττηηςς  
Από την ομάδα των ορυκτών του χλωρίτη, αναλύθηκαν αντιπροσωπευτικά σημεία από 

τους βασικούς και υπερβασικούς λιθότυπους των υπό μελέτη οφιολιθικών συμπλεγμάτων 

(βλ. Παράρτημα Ι: Πίν. 3.21). Οι υπολογισμοί της στοιχειομετρικής τους κατανομής έγινε με 

βάση 28 άτομα οξυγόνου και με την παραδοχή ότι όλος ο Fe είναι δισθενής. 

Η ταξινόμηση των χλωριτών πραγματοποιήθηκε με βάση το διάγραμμα του Hey 

(1954). Οι χλωρίτες που αναλύθηκαν προέρχονται κυρίως από εξαλλοίωση αμφιβόλου και 

κλινοπυρόξενου, ωστόσο αναλύθηκαν και χλωρίτες που έχουν αποτεθεί σε ασυνέχειες των 

υπό μελέτη πετρωμάτων. 

Στο διάγραμμα ταξινόμησης (Εικ. 3.41), φαίνεται ότι οι χλωρίτες των δολεριτών του 

Βούρινου και της Πίνδου προβάλλονται στα πεδία του διαβαντίτη και του πυκνοχλωρίτη. 

Ωστόσο, οι χλωρίτες των δολεριτών του Βούρινου παρουσιάζουν μεγαλύτερο εύρος 

συστάσεων και υψηλότερες τιμές Si και Fet/(Fet+Mg) σε σχέση με εκείνους της Πίνδου. Από 

την άλλη πλευρά, οι χλωρίτες των τροκτόλιθων του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 

παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές του λόγου  Fet/(Fet+Mg) και προβάλλονται στο 

 

 

  
 

 
Εικ. 3.41. Προβολή των συστάσεων του χλωρίτη στο διάγραμμα ταξινόμησής τους κατά Hey (1954). 
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πεδίο του κλινόχλωρου. Όσον αφορά στους χλωρίτες των διοριτών της ανατολικής Όθρυος, 

παρουσιάζουν σύσταση πυκνοχλωρίτη. Ακόμη, από αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε 

αντιπροσωπευτικούς κρυστάλλους χλωρίτη από τους πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Κόζιακα, προκύπτουν συστάσεις κλινόχλωρου, πεννίνη και 

ταλκοχλωρίτη. 

Οι χλωρίτες που αναλύθηκαν στους επιμέρους λιθότυπους παρουσιάζουν συστασιακές 

ανομοιογένειες, οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με διακυμάνσεις στο ποσοστό των Fe 

και Mg (Εικ. 3.42). Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι σε γενικές γραμμές παρατηρείται 

μείωση του ποσοστού του Mg και αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού του Fe από τους 

υπερβασικούς προς τους πιο όξινους λιθότυπους. 
 

  
Εικ. 3.42. Εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI) από τους δολερίτες του οφιολιθικού 

συμπλέγματος του Βούρινου (δείγμα VOLA1), όπου διακρίνονται διαφοροποιήσεις στο 
χημισμό του χλωρίτη ως προς τα ποσοστά σε Mg και Fe (Chl1: Mg-ούχος χλωρίτης, Chl2: 
Fe-ούχος χλωρίτης, Ab: αλβίτης, Qz: χαλαζίας, Ep: επίδοτο, Ilm: ιλμενίτης). 
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33..33    ΙΙσσττοολλοογγιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  ππεεττρρωωμμάάττωωνν  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  μμιικκρροοσσκκόόππιιοο  σσάάρρωωσσηηςς  

33..33..11    ΣΣυυννοοππττιικκήή  ααννααφφοορράά  σσττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  ιισσττοολλοογγιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς    
Η περιγραφή του ιστού ενός πετρώματος πραγματοποιείται συνήθως κατά τη διάρκεια 

της κλασσικής πετρογραφικής εξέτασης με πολωτικό μικροσκόπιο, ωστόσο η απλή 

πετρογραφική ανάλυση μας δίνει μόνο μία ποιοτική εικόνα των διαφόρων ιστολογικών 

παραμέτρων. Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές επεξεργασίας εικόνας 

με σκοπό τον ποσοτικό προσδιορισμό των ιστολογικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων 

(μέγεθος και πολυπλοκότητα του σχήματος των ορυκτολογικών συστατικών, κατανομή τους 

στο χώρο κ.ά.). Σε αρκετές περιπτώσεις, η ποσοτική ανάλυση των παραμέτρων αυτών 

γίνεται με χρήση εικόνων πολωτικού μικροσκοπίου. Παρόλα αυτά, η χρήση τέτοιων εικόνων 

εμπεριέχει σημαντικά μειονεκτήματα, λόγω του διαφορετικού χρώματος και της έντασης της 

φωτεινότητας των διαφόρων ορυκτολογικών συστατικών ανάλογα με τον προσανατολισμό 

τους και τη διεύθυνση πόλωσης. Κατά συνέπεια, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την 

επεξεργασία εικόνων πολωτικού μικροσκοπίου είναι πιθανό να καταγράφει κάθε χρώμα ως 

μία ξεχωριστή ορυκτή φάση και εφόσον τα περισσότερα από τα πετρογενετικά ορυκτά 

αντιπροσωπεύονται από ποικίλα χρώματα πόλωσης, είναι εμφανές ότι τα όρια των ορυκτών 

κόκκων (grain boundaries) που θα προκύψουν από την ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων, 

δε θα αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά ιστολογικά χαρακτηριστικά του πετρώματος. Οι 

Goodchild & Fueten (1998) πρότειναν ως λύση για την ανίχνευση των ορίων των ορυκτών 

κόκκων τη χρήση ενός συνδυασμού εικόνων που έχουν ληφθεί με διαφορετικούς 

προσανατολισμούς των πολωτικών φίλτρων. Στην περίπτωση αυτή, η ψηφιακή επεξεργασία 

των εικόνων οδηγεί στην αναγνώριση των ορίων των κρυστάλλων του πετρώματος, ωστόσο 

ακόμη και με την τεχνική αυτή το σφάλμα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ιδιαίτερα 

αυξημένο. 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση εικόνων ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) 

αποτελεί περισσότερο σύγχρονη, αξιόπιστη και ακριβή τεχνική, δίνοντας ταυτόχρονα 

πολυάριθμες πληροφορίες για τον ιστό του πετρώματος. Στις εικόνες οπίσθιας σκέδασης 

ηλεκτρονίων (back-scattered electron images - BSEI) η φωτεινότητα των διαφόρων 

περιοχών των λεπτών-στιλπνών τομών αποτελεί συνάρτηση του ατομικού αριθμού, με τις 

ορυκτές φάσεις που αποτελούνται από στοιχεία χαμηλού ατομικού αριθμού να εμφανίζονται 

περισσότερο σκουρόχρωμες συγκριτικά με εκείνες που αποτελούνται από στοιχεία 

υψηλότερου ατομικού αριθμού. Ως εκ τούτου, είναι εμφανές ότι η χρήση εικόνων SEM/BSE 

καθιστά δυνατή τη διάκριση των ορίων μεταξύ ορυκτών κόκκων διαφορετικής χημικής 

σύστασης. 

Ποσοτικές αναλύσεις με χρήση εικόνων SEM/BSE έχουν πραγματοποιηθεί ως επί τω 

πλείστον προκειμένου να μελετηθεί το πορώδες πετρωμάτων που αποτελούν ταμιευτήρες 

υδρογονανθράκων, όπως είναι οι ψαμμίτες και οι ασβεστόλιθοι (π.χ. Ehrlich et al. 1984, 



                                                                                                       Κεφάλαιο 3: Μικροσκοπική εργαστηριακή έρευνα                             
_                                                                                            
 

 137

Stuart et al. 1987, Solymar & Fabricius 1999). Οι Clelland & Fens (1991) ανέπτυξαν μία 

μεθοδολογία χαρακτηρισμού των ιζηματογενών πετρωμάτων, χρησιμοποιώντας μία τεχνική 

ανάλυσης SEM/ακτίνων Χ. Με αυτή τη μέθοδο αναλύεται η ορυκτολογική σύσταση των 

πετρωμάτων, όμως δεν είναι δυνατό να διακριθούν τα όρια μεταξύ κρυστάλλων της ίδιας 

σύστασης, όπως για παράδειγμα μεταξύ δύο κρυστάλλων χαλαζία. Ακόμη, η ανάλυση 

αποδεσμευστικότητας ορυκτών (Mineral Liberation Analysis - MLA) αποτελεί μία σύγχρονη 

τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται για τον ακριβή και γρήγορο ποσοτικό προσδιορισμό 

διαφόρων ορυκτολογικών, πετρολογικών και ιζηματολογικών παραμέτρων (Fandrich et al. 

2007, Tsikouras et al. 2010). Η συγκεκριμένη τεχνική περιλαμβάνει ένα ταχύ σαρωτικό 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το οποίο λαμβάνει από τα δείγματα εικόνες οπισθοσκεδαζόμενων 

ηλεκτρονίων, χαμηλού θορύβου και υψηλής ανάλυσης. Oι εικόνες αυτές επιτρέπουν στη 

συσκευή MLA, μέσω των προηγμένων τεχνικών ανάλυσης εικόνας που διαθέτει, να διακρίνει 

με ακρίβεια τις ορυκτολογικές φάσεις. 

Οι Åkesson et al. (2001, 2003), χρησιμοποιώντας εικόνες SEM/BSE, μέτρησαν σε 

γρανιτικά πετρώματα τις περιμέτρους μεταξύ ορυκτολογικών συστατικών διαφορετικής 

σύστασης, ποσοτικοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα ιστολογικά χαρακτηριστικά τους. 

Παρατήρησαν ότι τα πετρώματα με υψηλές τιμές περιμέτρων παρουσιάζουν υψηλότερη 

μηχανική αντοχή σε σχέση με εκείνα που έχουν χαμηλές τιμές περιμέτρων. Σύμφωνα με τους 

Lindqvist et al. (2003) και Akesson et al. (2003), η περίμετρος, η οποία ορίζεται ως το μήκος 

της περιφέρειας ενός αντικειμένου, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του 

σχήματος μιας ορυκτής φάσης (Εικ. 3.43α, β). Στις ορυκτές φάσεις με παρόμοια επιφάνεια, η 

περίμετρος αυξάνεται αυξανομένης της πολυπλοκότητας των ορίων των ορυκτών κόκκων. 

Επιπρόσθετα, με τη μέτρηση της περιμέτρου δίνεται η έννοια του μεγέθους των κόκκων. 

Εφόσον όλες οι αναλυμένες εικόνες SEM/BSE έχουν την ίδια επιφάνεια, εάν ο αριθμός των 

κόκκων που μετρώνται αυξάνεται (αυτό γίνεται όσο μειώνεται το μέγεθός τους), η συνολική 

περίμετρος που μετράται επίσης θα αυξάνεται, υπό την προϋπόθεση ότι το σχήμα των 

ορυκτών κόκκων είναι παρόμοιο (Εικ. 3.43γ, δ). Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι εικόνες SEM/BSE 

δε διαχωρίζουν όρια μεταξύ ορυκτών της ίδιας φάσης και για το λόγο αυτό παρακείμενοι 

κρύσταλλοι της ίδιας φάσης θα μετρώνται ως ένας ενιαίος κρύσταλλος. Συνεπώς, η 

περίμετρος αποτελεί μία αριθμητική παράμετρο που υποδεικνύει επιπλέον κατά πόσο ένα 

πέτρωμα είναι μονόμικτο ή πολύμικτο και κατά πόσο οι διαφορετικές ορυκτές φάσεις που 

συμμετέχουν σε αυτό είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στο χώρο (Εικ. 3.43ε, στ). Είναι 

επομένως εμφανές ότι η συγκεκριμένη τεχνική ποσοτικής ανάλυσης των ιστολογικών 

χαρακτηριστικών των πετρωμάτων, παρέχει ταυτόχρονα πολυάριθμες πληροφορίες, οι 

οποίες δεν είναι δυνατό να προκύψουν κατά την πετρογραφική εξέταση με πολωτικό 

μικροσκόπιο. 
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Εικ. 3.43. Απλοποιημένο σχήμα όπου διακρίνεται ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται η τιμή της 

περιμέτρου συναρτήσει του σχήματος, του μεγέθους και της κατανομής των ορυκτών 
φάσεων (από Åkesson et al. 2003), (βλ. κείμενο για επεξήγηση). 

 

33..33..22    ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  ιισσττοολλοογγιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  μμεε  χχρρήήσσηη  εειικκόόννωωνν  οοππίίσσθθιιααςς  σσκκέέδδαασσηηςς  

ηηλλεεκκττρροοννίίωωνν  
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε επεξεργασία εικόνων οπίσθιας σκέδασης 

ηλεκτρονίων (BSEI) με ειδικό σύστημα ανάλυσης εικόνας (image analysis), προκειμένου να 

ποσοτικοποιηθούν τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των βασικής σύστασης λιθότυπων. Η 

συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν ήταν δυνατό να εφαρμοσθεί στους υπό μελέτη υπερβασικούς 

λιθότυπους, οι οποίοι συνίστανται σχεδόν εξολοκλήρου από ορυκτά παρόμοιου χημισμού 

(ολιβίνης, ορθοπυρόξενος). Εφόσον τα παραπάνω ορυκτά συνίστανται από τα ίδια άτομα 
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(Mg, Si), υπάρχει πολύ μικρή διαφοροποίηση στο βαθμό φωτεινότητάς τους, γεγονός που 

καθιστά σχεδόν αδύνατη την αναγνώριση των μεταξύ τους ορίων με σύστημα ανάλυσης 

εικόνας. 

Αρχικά λήφθηκαν 20 εικόνες SEM/BSE σε μεγέθυνση ×50 για καθένα από τα υπό 

μελέτη βασικά πετρώματα, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καλύπτουν τμήματα από ολόκληρη 

την επιφάνεια των λεπτών-στιλπνών τομών. Η μεγέθυνση αυτή θεωρήθηκε η καταλληλότερη, 

έτσι ώστε οι εικόνες να αποδίδουν σαφώς τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων 

και παράλληλα να καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα της επιφάνειας των λεπτών-στιλπνών 

τομών. Η λήψη των εικόνων πραγματοποιήθηκε υπό σταθερές συνθήκες λειτουργίας του 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (βλ. Παράρτημα IV). Στη συνέχεια, οι εικόνες επεξεργάστηκαν 

κατάλληλα με το λογισμικό ανάλυσης εικόνας SigmaScan Pro 4.0, ώστε να αναγνωριστούν 

και στη συνέχεια να μετρηθούν οι περίμετροι των ορυκτών φάσεων. Η περίμετρος που 

υπολογίζεται θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση της εικόνας 

που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση. Για το λόγο αυτό, λήφθηκαν εικόνες SEM/BSE με τα ίδια 

ακριβώς χαρακτηριστικά (ανάλυση, φωτεινότητα, αντίθεση), προκειμένου να προκύψουν 

συγκρίσιμες τιμές περιμέτρων για όλα τα υπό μελέτη δείγματα. Η συνολική περίμετρος που 

υπολογίστηκε για κάθε εικόνα διαιρέθηκε με το αντίστοιχο εμβαδόν της και ο μέσος όρος των 

μετρήσεων των 20 εικόνων θεωρήθηκε ως αντιπροσωπευτική ιστολογική παράμετρος για 

καθέναν από τους υπό μελέτη βασικούς λιθότυπους. 

Η επεξεργασία των SEM/BSE εικόνων με το λογισμικό SigmaScan Pro 4.0, 

περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια (Εικ. 3.44): (i) βαθμονόμηση της κάθε εικόνας 

(μεγέθυνσης ×50 και ανάλυσης 800×600 pixels), (ii) χρωματισμός των σκούρων φάσεων, (iii) 

αυτόματη απομάκρυνση των μαύρων υπολειμματικών περιοχών που βρίσκονται εντός των 

χρωματισμένων σκούρων φάσεων, (iv) τελική διόρθωση της εικόνας. Στο σημείο αυτό, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι Akesson et al. (2001) χρησιμοποίησαν δυαδικές ψηφιακές εικόνες 

για τη μέτρηση των περιμέτρων. Ωστόσο, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής και όπου 

ήταν δυνατό, κατασκευάστηκαν εικόνες με περισσότερα από δύο χρώματα. Ο συγκεκριμένος 

τρόπος επεξεργασίας των εικόνων έχει ως σκοπό τη διάκριση και μέτρηση των περιμέτρων 

μεταξύ περισσότερων από δύο ορυκτών φάσεων, που έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη 

λεπτομερέστερη αποτύπωση των ιστολογικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων. 

Στον Πίνακα 3.22 παρατίθενται τα τελικά αποτελέσματα των μετρήσεων των 

περιμέτρων (μέσοι όροι από 20 SEM/BSE εικόνες ανά δείγμα) που προέκυψαν για τους υπό 

μελέτη βασικής σύστασης λιθότυπους. Σε επόμενο κεφάλαιο, διερευνώνται οι σχέσεις 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των τιμών των προσδιορισθέντων περιμέτρων και των μηχανικών 

ιδιοτήτων των δειγμάτων. 
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Εικ. 3.44. (α) Βαθμονόμηση της SEM/BSE εικόνας μεγέθυνσης ×50 και ανάλυσης 800×600 (δείγμα 

ΟΤΗ2), (β) χρωματισμός των σκούρων φάσεων, (γ) αυτόματη απομάκρυνση των μαύρων 
υπολειμματικών περιοχών που βρίσκονται εντός των χρωματισμένων σκούρων φάσεων, 
(δ) τελική διόρθωση εικόνας. 

 

Πίνακας 3.22. Μετρούμενες τιμές περιμέτρων των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 

Αρ. ∆είγματος PKD1 PKD2 PVN1a PVN1b PVN2a PVN2b B4 B5 OTH1 OTH2 

Τελική τιμή 
περιμέτρου 
(mm/mm2) 

1,918 3,725 16,538 19,650 25,238 22,976 29,035 30,584 9,360 12,924 

 

Στις Εικόνες 3.45 έως 3.47 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες από τα υπό 

μελέτη δείγματα, πριν και μετά την τελική επεξεργασία τους με το λογισμικό ανάλυσης 

εικόνας SigmaScan Pro 4.0. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους υπό μελέτη βασικούς 

λιθότυπους, με εξαίρεση τα δείγματα των διοριτών της Όθρυος, μετρήθηκαν οι περίμετροι 

μεταξύ περισσότερων από δύο ορυκτών φάσεων. Πιο συγκεκριμένα, στους τροκτόλιθους 

από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου διακρίθηκαν τα όρια μεταξύ πλαγιόκλαστων, 

πυρόξενων και ολιβίνη (Εικ. 3.45γ-στ), ενώ στους δολερίτες της Πίνδου και του Βούρινου 

διακρίθηκαν τα όρια μεταξύ πλαγιόκλαστων, πυρόξενων (ή αμφιβόλων) και μεταλλικών 

ορυκτών (Εικ. 3.45ζ, η, Εικ. 3.46 & 3.47). 

βα 

γ δ
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Εικ. 3.45. Αντιπροσωπευτικές εικόνες SEM/BSE των υπό μελέτη δειγμάτων πριν και μετά την τελική 

επεξεργασία τους με σύστημα ανάλυσης εικόνας: (α-β) δείγμα ΟΤΗ1, (γ-δ) δείγμα PKD1, (ε-
στ) δείγμα PKD2, (ζ-η) δείγμα Β4. 

α 

δγ 

β

ε στ

ηζ 
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Εικ. 3.46. Αντιπροσωπευτικές εικόνες SEM/BSE των υπό μελέτη δειγμάτων πριν και μετά την τελική 

επεξεργασία τους με σύστημα ανάλυσης εικόνας: (α-β) δείγμα B5, (γ-δ) δείγμα PVN2a, (ε-
στ) δείγμα PVN2b, (ζ-η) δείγμα PVN1a. 

α β

γ δ

ε στ

ζ η
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Εικ. 3.47. Αντιπροσωπευτική εικόνα SEM/BSE του δείγματος PVN1b (α) πριν και (β) μετά την τελική 

επεξεργασία της με σύστημα ανάλυσης εικόνας. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α β



Κεφάλαιο 3: Μικροσκοπική εργαστηριακή έρευνα                                                                                                                         
_                                                                                            
 

 144 

33..44    ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  μμιικκρροοττρρααχχύύττηηττααςς  ππεεττρρωωμμάάττωωνν  

33..44..11    ΓΓεεννιικκάά  
Η αντιολισθηρότητα ενός οδοστρώματος εξαρτάται από την επιφανειακή υφή του, η οποία 

ορίζεται ως η γεωμετρική διαμόρφωση της επιφάνειάς του. Προσδιορίζεται από τη μορφή, το 

μέγεθος, το είδος και την κατανομή των ψηφίδων του αδρανούς υλικού, που συνδέονται μεταξύ 

τους με κάποιο συγκολλητικό μέσο (άσφαλτο, πίσσα κλπ.) και αποτελούν την επιφάνεια κύλισης 

του οδοστρώματος. 

Η επιφανειακή υφή αποτελείται από δύο κλίμακες τραχύτητας (Εικ. 3.48): (α) τη 

μακροτραχύτητα (macroroughness) που αναφέρεται στις αδρές και ευδιάκριτες από απόσταση 

ανωμαλίες της επιφάνειας του οδοστρώματος, οι οποίες οφείλονται στους προεξέχοντες κόκκους 

του αδρανούς υλικού από το συγκολλητικό μέσο. Η μακροτραχύτητα εξαρτάται από τη σύνθεση 

του ασφαλτομίγματος και ιδιαίτερα από τη μορφή, το μέγεθος, τη διαβάθμιση και την κατανομή 

των ψηφίδων του αδρανούς υλικού, καθώς και από τη μέθοδο κατασκευής του ασφαλτοτάπητα. 

(β) Η μικροτραχύτητα (microroughness) αποτελεί τη δεύτερη κλίμακα τραχύτητας. Αναφέρεται 

στο μικροανάγλυφο της επιφάνειας των ψηφίδων του αδρανούς υλικού και εξαρτάται κυρίως από 

τα ορυκτοπετρογραφικά χαρακτηριστικά του πετρώματος. Η ταξινόμηση της τραχύτητας σε 

μάκρο- και μίκρο- έχει πραγματοποιηθεί με βάση το πλάτος των προεξοχών. Από μελέτες των 

James (1968) και Henry & Dahir (1979), καθορίστηκε ως όριο πλάτους για τη μικροτραχύτητα η 

τιμή 0,5 mm. Προεξοχές μεγαλύτερου πλάτους ταξινομούνται ως μακροτραχύτητα.  

Η μικροτραχύτητα αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας παράμετρο για την αντιολισθηρότητα του 

οδοστρώματος στις χαμηλές ταχύτητες των οχημάτων (έως 50 km/h), ενώ η μακροτραχύτητα 

είναι κρίσιμος παράγοντας στις υψηλές κυρίως ταχύτητες των οχημάτων (Sabey 1965, 1966). Η 

ύπαρξη μικροτραχύτητας συντελεί στην καταστροφή του λεπτού υδάτινου υμένα που 

δημιουργείται μεταξύ του ελαστικού και της επιφάνειας του οδοστρώματος σε υγρές συνθήκες, 

ενώ η μακροτραχύτητα υποβοηθάει τη γρήγορη αποστράγγιση του ύδατος κάτω από το 

ελαστικό (Νικολαΐδης 2002). Οι Giles & Sabey (1956) και Hatherley & Lamb (1970) ήταν από 

τους πρώτους ερευνητές που συνέδεσαν την αντιολισθηρότητα των οδοστρωμάτων με τη 

συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυξημένη 

μικροτραχύτητα έχει  ως αποτέλεσμα την ισχυρότερη σύνδεση των κόκκων του αδρανούς υλικού  

 

 
Εικ. 3.48. Απλοποιημένο σχήμα όπου διακρίνεται η μακροτραχύτητα και η μικροτραχύτητα σε τομή 

οδοστρώματος (τροποποιημένο από Hosking 1969). 



                                                                                                       Κεφάλαιο 3: Μικροσκοπική εργαστηριακή έρευνα                             
_                                                                                            
 

 145

με το συγκολλητικό μέσο (π.χ. σε σκυροδέματα και ασφατλτομίγματα) (Kaplan 1959, Neville 

1995, Smith & Collis 2001). 

Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της αντιολισθηρής επιφάνειας 

του οδοστρώματος θα πρέπει να παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη μηχανική αντοχή και να 

διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επιφανειακή τους μικροτραχύτητα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά, αποτελούν κατά κύριο λόγο συνάρτηση της ορυκτολογικής σύστασης και 

των ιστολογικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε λιθότυπου, ενώ σε μικρότερο βαθμό 

εξαρτώνται από την τεχνητή επεξεργασία του πετρώματος (μέγεθος και διαβάθμιση ψηφίδων). 

 

33..44..22    ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  μμιικκρροοττρρααχχύύττηηττααςς  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  μμιικκρροοσσκκόόππιιοο  σσάάρρωωσσηηςς  
Στην παράγραφο αυτή, επιχειρείται ο προσδιορισμός της μικροτραχύτητας 

μεμονωμένων τεμαχίων αδρανούς υλικού από τα υπό μελέτη οφιολιθικά πετρώματα, με 

χρήση εικόνων ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Παρόμοιες μελέτες έχουν 

πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από διάφορους ερευνητές (Gutt & Nixon 1972, Smith & 

Collis 2001, Korkanç & Tuğrul 2004). 

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων 

(Secondary Electron  Images – SEI), οι οποίες αποδίδουν τρισδιάστατα την επιφανειακή υφή 

των διαφόρων δειγμάτων. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια, τα οποία απομακρύνονται από την 

επιφάνεια του δείγματος κατά την αλληλεπίδραση της δέσμης ηλεκτρονίων του SEM με τα 

ηλεκτρόνια των ατόμων του δείγματος, έλκονται από ειδικό ανιχνευτή θετικού φορτίου. Τα 

ηλεκτρόνια που συλλέγει ο ανιχνευτής προέρχονται από διάφορες γωνίες, κάτι το οποίο 

προσδίδει στις εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων τρισδιάστατη όψη. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.49, τα υπό μελέτη υπερβασικά πετρώματα του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές αυξημένη 

επιφανειακή μικροτραχύτητα, κυρίως λόγω των κογχωδών επιφανειών που δημιουργούν οι 

κόκκοι του ολιβίνη. Στους δουνίτες και πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες της περιοχής 

του Βοϊδόλακκου (Εικ. 3.49α, β), καθώς και στους δουνίτες των Κορσουμίων (Εικ. 3.49γ, δ) 

και του Ριζού (Εικ. 3.49ε, στ), ο βαθμός σερπεντινίωσης είναι σχετικά μικρός. Από την άλλη 

πλευρά, οι δουνίτες των Αετορράχεων (Εικ. 3.49ζ, η) παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό 

σερπεντινίωσης (βλ. § 3.1.3.3). Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά σκληρότητας μεταξύ 

σερπεντίνη και υπολειμματικού ολιβίνη είναι ιδιαίτερα μεγάλη (Hserp=3-4,5, Hol=6,5-7 με βάση 

την κλίμακα Mohs), με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η διαφορική φθορά και ως εκ 

τούτου η διατήρηση του μικροανάγλυφου των κόκκων του αδρανούς που χρησιμοποιούνται 

στην αντιολισθηρή επιφάνεια του οδοστρώματος. Ωστόσο, τα δείγματα των έντονα 

σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών παρουσιάζουν χαμηλό μικροανάγλυφο (Εικ. 3.50), 

υποδεικνύοντας ότι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό σερπεντίνη είναι δυνατό να επηρεάσει 

αρνητικά τα μικρογεωμετρικά χαρακτηριστικά των κόκκων του αδρανούς. 
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Eικ. 3.49. Εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI), όπου φαίνεται η μικροτραχύτητα σε 

κόκκους αδρανούς υλικού από τα υπό μελέτη υπερβασικά πετρώματα του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου. ∆είγματα: (α) VVD1, (β) VVD2, (γ) VKOR1, (δ) VKOR2, (ε) 
VRZ1, (στ) VRZ2, (ζ) VAET1, (η) VAET2 (βλ. κείμενο για επεξήγηση). 

α β

γ δ

ε στ

ζ η
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Eικ. 3.50. Εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI) σε διαφορετικές μεγεθύνσεις, όπου 

φαίνεται η μικροτραχύτητα σε κόκκους αδρανούς υλικού από τους σερπεντινιωμένους 
χαρτσβουργίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (δείγμα VVDSR1) (βλ. 
κείμενο για επεξήγηση). 

Όσον αφορά στα δείγματα δολερίτη που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα 

του Βούρινου, παρουσιάζουν αυξημένη μικροτραχύτητα (Εικ. 3.51). Αυτό αποδίδεται κατά 

κύριο λόγο στις επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζει ο χλωρίτης λόγω της φυλλόμορφης 

δομής του, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες προεξέχουσες ορυκτές φάσεις. Τα πετρώματα 

αυτά, λόγω του λεπτοκρυσταλλικού μεγέθους των ορυκτών κόκκων τους, αναμένεται να 

παρουσιάζουν ασθενώς υψηλότερη επιδεκτικότητα στη λείανση συγκριτικά με τους 

υπερβασικούς λιθότυπους, μετά από χρήση τους στην αντιολισθηρή επιφάνεια του 

οδοστρώματος (Knill 1960, Hartley 1974). Ωστόσο, η συμμετοχή στην ορυκτολογική τους 

σύσταση όχι μόνο σκληρών αλλά και μαλακών ορυκτών (χλωρίτης, ασβεστίτης), τα οποία 

αποτελούν προϊόντα των μεταμορφικών διεργασιών που έχουν επιδράσει σε αυτά, έχει ως 

αποτέλεσμα την αυξημένη διαφορική σκληρότητα των ορυκτολογικών συστατικών τους. Η 

συνύπαρξη σκληρών και μαλακών ορυκτών φάσεων αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη 

συνεχόμενη ανανέωση της μικροτραχύτητας των κόκκων του αδρανούς υλικού, σε 

περίπτωση που τοποθετηθούν στο επιφανειακό στρώμα του ασφαλτοτάπητα. 

  
Eικ. 3.51. Εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI), όπου φαίνεται η μικροτραχύτητα σε 

κόκκους αδρανούς υλικού από τους δολερίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου. 
∆είγματα: (α) Β4 και (β) Β5 (βλ. κείμενο για επεξήγηση). 

α β
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Η μικροτραχύτητα των υγιών υπερβασικών πετρωμάτων του οφιολιθικού 

συμπλέγματος της Πίνδου (Εικ. 3.52α, β) είναι ιδιαίτερα αυξημένη και θεωρείται παρόμοια με 

των υπερβασικών του Βούρινου. Όσον αφορά στο δείγμα του έντονα σερπεντινιωμένου 

χαρτσβουργίτη από την Πίνδο (Εικ. 3.52γ, δ), παρουσιάζει σε γενικές γραμμές χαμηλή 

μικροτραχύτητα, όπως και το δείγμα του σερπεντινιωμένου χαρτσβουργίτη από το οφιολιθικό 

σύμπλεγμα του Βούρινου. Οι χαμηλού μικροανάγλυφου επιφάνειες των έντονα 

σερπεντινιωμένων λιθότυπων, αποδίδονται στο φυλλόμορφο χαρακτήρα του σερπεντίνη, ο 

οποίος συμμετέχει σε υψηλό ποσοστό και τείνει να δημιουργεί ομαλές επιφάνειες. 

 

  

  
Eικ. 3.52. Εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI), όπου φαίνεται η μικροτραχύτητα σε 

κόκκους αδρανούς υλικού από τα υπό μελέτη υπερβασικά πετρώματα του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου. ∆έιγματα: (α) PKZ1, (β) PKZ2, (γ-δ) PKZSR1 (βλ. κείμενο για 
επεξήγηση). 

 
Στην Εικόνα 3.53 είναι εμφανές ότι η μικροτραχύτητα των δολεριτών του οφιολιθικού 

συμπλέγματος της Πίνδου είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη μικροτραχύτητα των 

τροκτόλιθων. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στην ομοιόμορφη κατανομή του χλωρίτη στους 

δολερίτες. Ο χλωρίτης, ο οποίος αποτελεί προϊόν εξαλλοίωσης του κλινοπυρόξενου, συνιστά 

τις περισσότερο ομαλές επιφάνειες της μικροτοπογραφίας των δολεριτών, λόγω της 

φυλλόμορφης δομής του. Από την άλλη πλευρά, οι προεξοχές που δημιουργούν το έντονο 

μικροανάγλυφο συνίστανται κυρίως από κλινοπυρόξενο, πλαγιόκλαστο και χαλαζία. Οι 

α β

γ δ
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πορφυροειδείς δομές που παρατηρήθηκαν στα πετρώματα αυτά κατά τη μικροσκοπική 

εξέταση, θεωρείται ότι συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση του μικροανάγλυφου (Rigopoulos 

et al. 2009). Όσον αφορά στους τροκτόλιθους, η συμμετοχή του σερπεντίνη δε φαίνεται να 

συμβάλλει ιδιαίτερα στη δημιουργία αυξημένης μικροτραχύτητας, αφού περιορίζεται κυρίως 

στις επιφάνειες θραυσμού του ολιβίνη. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι δολερίτες της 

Πίνδου έχουν λιγότερο τραχιές επιφάνειες σε σχέση με τους δολερίτες του Βούρινου (βλ. Εικ. 

3.51), λόγω του υψηλότερου ποσοστού δευτερογενών ορυκτών στους τελευταίους. 

 

  

  

  
Eικ. 3.53. Εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI), όπου φαίνεται η μικροτραχύτητα σε 

κόκκους αδρανούς υλικού από τους δολερίτες (α-δ) και τους τροκτόλιθους (ε, στ) του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου. ∆είγματα: (α) PVN1a, (β) PVN1b, (γ) PVN2a, (δ) 
PVN2b, (ε) PKD1, (στ) PKD2 (βλ. κείμενο για επεξήγηση). 

α β

γ δ

ε στ
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Οι πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθοι και χαρτσβουργίτες από το οφιολιθικό σύμπλεγμα 

του Κόζιακα (Εικ. 3.54), παρουσιάζουν αυξημένη μικροτραχύτητα. Η συμμετοχή του ολιβίνη, 

οι κρύσταλλοι του οποίου δημιουργούν κογχώδεις επιφάνειες, σε συνδυασμό με τις επίπεδες 

περιοχές που σχηματίζει ο σερπεντίνης, συμβάλλουν στο ιδιαίτερα έντονο μικροανάγλυφο 

των πετρωμάτων αυτών. Η αυξημένη διαφορική σκληρότητα που προκύπτει από τη 

συμμετοχή των παραπάνω ορυκτών φάσεων, αναμένεται να προκαλέσει μείωση της 

επιδεκτικότητας των αδρανών σε λείανση, στην περίπτωση που τοποθετηθούν στην 

αντιολισθηρή στρώση του οδοστρώματος. 

 

   
Eικ. 3.54. Εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI), όπου φαίνεται η μικροτραχύτητα σε 

κόκκους αδρανούς υλικού από τους υπό μελέτη (α) πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους 
(δείγμα ΚΟΖ1) και (β) χαρτσβουργίτες (δείγμα ΚΟΖ2) του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Κόζιακα (βλ. κείμενο για επεξήγηση). 

 

Μέτρια έως αυξημένη μικροτραχύτητα παρουσιάζουν οι διορίτες της Όθρυος (Εικ. 

3.55α, β). Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία αυξημένου 

μικροανάγλυφου είναι: (i) οι πορφυροειδείς δομές που σχηματίζουν τα πλαγιόκλαστα και (ii) η 

παρουσία του χλωρίτη σε μικρό ποσοστό. Τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά των διοριτών 

(πλαγιόκλαστο, αμφίβολος, κλινοπυρόξενος) παρουσιάζουν σχετικά περιορισμένο εύρος 

σκληροτήτων. Ωστόσο, ο χλωρίτης αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της διαφορικής 

σκληρότητας και κατά συνέπεια στη μείωση της επιδεκτικότητας των κόκκων του αδρανούς 

σε στίλβωση. 

Οι τραχίτες του ∆ομοκού, όπως φαίνεται στις Εικόνες 3.55γ, δ, παρουσιάζουν μέτριο 

έως αυξημένο μικροανάγλυφο. Στα πετρώματα αυτά, οι φαινοκρύσταλλοι που 

αντιπροσωπεύουν το 40% περίπου στο σύνολο του όγκου, καθώς και η αυξημένη συχνότητα 

των μικρορωγμών, θεωρούνται οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν το μικροανάγλυφο. 

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι λιθότυποι αναμένεται να παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή αντίσταση 

σε στίλβωση, λόγω της μικρής διαφορικής σκληρότητας των ορυκτολογικών συστατικών 

τους. 

α β
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Eικ. 3.55. Εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI), όπου φαίνεται η μικροτραχύτητα σε 

κόκκους αδρανούς υλικού από (α-β) τους διορίτες της ανατολικής Όθρυος και (γ-δ) τους 
τραχίτες του ∆ομοκού. ∆είγματα: (α) OTH1, (β) ΟΤΗ2, (γ) DMK1, (δ) DMK2 (βλ. κείμενο για 
επεξήγηση). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α β

γ δ
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33..55    ΑΑμμιιααννττοούύχχαα  οορρυυκκττάά  σστταα  υυππόό  μμεελλέέττηη  ππεεττρρώώμμαατταα  

33..55..11    ΓΓεεννιικκάά  
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη συμμετοχή αμιαντούχων ορυκτών στα υπό μελέτη 

πετρώματα. Ο όρος αμίαντος (asbestos: από την Ελληνική λέξη άσβηστος) χρησιμοποιείται 

για την περιγραφή μίας ομάδας φυσικών πυριτικών ορυκτών ινώδους μορφής, τα οποία 

παρουσιάζουν υψηλή μηχανική και θερμική αντοχή, καθώς και αυξημένη αντοχή στα οξέα. Οι 

ιδιότητες αυτές, τα καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε πολλές εφαρμογές (περισσότερες από 

3.000 χρήσεις), ήδη από τους αρχαίους χρόνους (Alleman & Mossman 1997). Όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 3.23, τα ορυκτά του αμιάντου ταξινομούνται σε δύο βασικές ομάδες: 

(i) στην ομάδα του σερπεντίνη, που περιλαμβάνει μόνο την ινώδη μορφή του χρυσοτίλη και 

(ii) στην ομάδα των αμφιβόλων, η οποία περιλαμβάνει τις ινώδεις ποικιλίες του ακτινόλιθου, 

του τρεμολίτη, του ανθοφυλλίτη, του κροκιδόλιθου και του αμοσίτη. 

 

Πίνακας 3.23. Τα ορυκτά της ομάδας του αμιάντου. 

Ορυκτολογική 
ομάδα Ορυκτό Βιομηχανική ονομασία Χημικός τύπος 

Σερπεντίνης Χρυσοτίλης Χρυσοτίλης Mg3Si2O5(OH)4 

Αμφίβολος Ακτινόλιθος Ακτινόλιθος Ca2(Mg, Fe2+)5Si8O22(OH)2 

Αμφίβολος Τρεμολίτης Τρεμολίτης Ca2Mg5Si8O22(OH)2 

Αμφίβολος Ανθοφυλλίτης Ανθοφυλλίτης Mg2Mg5Si8O22(OH)2 

Αμφίβολος Ριβεκίτης Κροκιδόλιθος Na2(Fe2+
3, Fe3+

2)Si8O22(OH)2 

Αμφίβολος Κουμινγκτονίτης - 
Γρουνερίτης Αμοσίτης Mg2Mg5Si8O22(OH)2-Fe2Fe5Si8O22(OH)2 

 
 

Τα ορυκτά της ομάδας του αμιάντου έχουν ενοχοποιηθεί διεθνώς για την πρόκληση 

περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων καθώς και για την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Λόγω 

της ασάφειας που υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τους όρους “ινώδες ορυκτό” 

και “ινώδης-αμιαντούχος κρύσταλλος” (βλ. π.χ. Clinkenbeard et al. 2002, Richmond 2006), 

στα πλαίσια της παρούσας διατριβής ορίζεται ως “ίνα” ο κρύσταλλος με μήκος μεγαλύτερο 

των 5 μm και λόγο μήκους προς διάμετρο (συντελεστή επιμήκυνσης) ≥ 3:1 (OSHA, 29 CFR, 

1910.1001, subpart Z(b)) και ως “ινώδης-αμιαντούχος κρύσταλλος” αυτός που ανήκει σε ένα 

από τα έξι ορυκτά που προαναφέρθηκαν και ταυτόχρονα έχει μήκος (L) ≥5 μm, διάμετρο (D) 

≤3 μm και συντελεστή επιμήκυνσης (Aspect Ratio) AR ≥ 3:1, αφού οι τελευταίοι θεωρούνται 

ως επικίνδυνες ίνες σύμφωνα με την Ε.Ε. Οδηγία 83/477/ΕΟΚ. Οι ινώδεις-αμιαντούχοι 

κρύσταλλοι είναι αυτοί οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν, μετρήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν, λόγω 

της δυνητικής επικινδυνότητάς τους. 
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Με βάση την Ελληνική νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση Αριθ. 1154/93), απαγορεύεται 

η διάθεση στην αγορά και η χρήση προϊόντων (π.χ. κονιαμάτων, χρωμάτων, 

μονωτικών/ηχομονωτικών υλικών πυκνότητας μικρότερης από 1 g/cm3) που περιέχουν 

ινώδη-αμιαντούχα ορυκτά. Όσον αφορά στα υλικά οδοστρωσίας, η περιεκτικότητα σε ινώδη-

αμιαντούχα ορυκτά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατ’ όγκο. 

Η εισπνοή των ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων και η απόθεσή τους στις διόδους του 

αναπνευστικού συστήματος, συνοδεύεται από ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία του οργανισμού να 

τις αποβάλλει. Συνεπώς, παραμένουν στους πνεύμονες και αποτελούν μία συνεχή, δια βίου 

εστία φλεγμονής, που αποδεδειγμένα κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μπορεί να 

προκαλέσει διάμεση ίνωση (αμιάντωση), βρογχικό καρκίνο, κακοήθες μεσοθηλίωμα του 

υπεζωκότα και του περιτοναίου, αμιαντωσικές πλάκες στον υπεζωκότα και πλευριτικές 

συλλογές (π.χ. Bernstein & Hoskins 2006, Constantopoulos 2008, Murray & Nelson 2008). Η 

επίδραση των ορυκτών του αμιάντου εξαρτάται από τη συγκέντρωση ινών στον εισπνεόμενο 

αέρα και από τη διάρκεια έκθεσης στο μολυσμένο περιβάλλον. Κατά συνέπεια, ο λεπτομερής 

προσδιορισμός του ποσοστού συμμετοχής τους στα υπό μελέτη πετρώματα, αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα ζητήματα της παρούσας διατριβής. 

Τα οφιολιθικά πετρώματα είναι δυνατό να περιέχουν ποικίλα ποσοστά ορυκτών της 

ομάδας του αμιάντου (π.χ. Skarpelis & Dabitzias 1987, Ross & Nolan 2003, Τσικούρας κ.ά. 

2005). Ο χρυσοτίλης εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στα πετρώματα αυτά, καθότι 

είναι δυνατό να εντοπιστεί σε οποιοδήποτε τύπο σερπεντινιωμένου υπερβασικού λιθότυπου, 

είτε ως προϊόν εξαλλοίωσης του ολιβίνη και του ορθοπυρόξενου, είτε υπό μορφή φλεβιδίων 

που τέμνουν το πέτρωμα. Τα βασικά οφιολιθικά πετρώματα, σε αρκετές περιπτώσεις 

περιέχουν αξιοσημείωτα ποσοστά αμφιβολιτικού αμιάντου, κυρίως ακτινόλιθο και/ή 

τρεμολίτη, που αποτελούν προϊόντα εξαλλοίωσης των κλινοπυρόξενων. 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, εφαρμόστηκε συνδυασμός διαφόρων 

μεθοδολογιών για τον εντοπισμό, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των ινωδών-

αμιαντούχων φάσεων, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι κατά το δυνατό ακριβές. 

 

33..55..22    ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  
Αρχικά, κατά την πετρογραφική εξέταση διαχωρίστηκαν οι λιθότυποι που θεωρήθηκε 

πιθανό να περιέχουν κάποιο είδος αμιαντούχου ορυκτού. Τα δείγματα αυτά, μελετήθηκαν με 

τη μέθοδο της περιλθασιμετρίας ακτίνων Χ και στη συνέχεια εξετάστηκαν με χρήση 

ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM), προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής 

σύσταση, η μορφή και οι διαστάσεις των ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων. Οι μετρήσεις 

των κρυστάλλων πραγματοποιήθηκαν με χρήση ειδικού λογισμικού ανάλυσης εικόνας. 
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33..55..22..11    ΠΠεερριιθθλλαασσιιμμεεττρρίίαα  αακκττίίννωωνν  ΧΧ  

Η μέθοδος της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ (X-ray diffraction - XRD) αποτελεί ευρέως 

διαδεδομένη, απλή και γρήγορη τεχνική προσδιορισμού των ορυκτολογικών συστατικών που 

συμμετέχουν στα πετρώματα, καθώς και της κρυσταλλοχημικής δομής τους. Συνήθως 

παρέχει ημιποσοτικά αποτελέσματα, ωστόσο έχουν αναπτυχθεί επιπλέον ειδικές διαδικασίες 

που αφορούν στην ποσοτικοποίηση των ανιχνευθέντων ορυκτών φάσεων (π.χ. Snyder & 

Bish 1989, Addison & Davies 1990, Williams-Jones et al. 2001). 

Στην παρούσα διατριβή, η μέθοδος XRD χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο 

προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα συμμετοχής αμιαντούχων φάσεων στους υπό 

μελέτη λιθότυπους. Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί ότι στην τεχνική αυτή, τα όρια 

ανιχνευσιμότητας είναι σχετικά υψηλά. Η εκατοστιαία κατά βάρος συμμετοχή καθεμίας 

ορυκτής φάσης στο πέτρωμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2-3%, προκειμένου να είναι 

δυνατή η ανίχνευσή της.  

Στην περίπτωση που σε κάποιο λιθότυπο συμμετέχουν ορυκτά με σαφώς διαφορετική 

κρυσταλλική δομή, είναι εύκολη η ταυτοποίηση των ανακλάσεών τους. Ωστόσο, στην 

περίπτωση που οι συμμετέχουσες φάσεις έχουν παρόμοια κρυσταλλική δομή (π.χ. 

πολύμορφα σερπεντίνη ή διάφοροι τύποι αμφιβόλου), τότε ο βαθμός αλληλεπικάλυψης των 

ανακλάσεων είναι σημαντικός, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο τον 

ακριβή προσδιορισμό των συγκεκριμένων ορυκτών (Wicks & O’Hanley 1988, Veblen & Wylie 

1993, O’Hanley 1996). Επιπλέον, τονίζεται ότι παρόλο που τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης μεθόδου παρέχουν σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στον τύπο και την 

κρυσταλλογραφική δομή των συμμετεχόντων ορυκτών, δεν προκύπτει καμία πληροφορία 

σχετικά με τη μορφή και τις διαστάσεις των κρυστάλλων τους. Συνεπώς, ακόμη και αν 

ανιχνευθεί κάποιο από τα 6 ορυκτά της ομάδας του αμιάντου, δεν είναι γνωστό αν οι 

κρύσταλλοί του έχουν πρισματική ή ινώδη μορφή. Ως εκ τούτου, είναι εμφανές ότι παρόλο 

που η περιθλασιμετρία ακτίνων Χ είναι απαραίτητη κατά τη διερεύνηση αμιαντούχων 

φάσεων, θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες περισσότερο 

ακριβείς τεχνικές (Rigopoulos et al. 2008). 

Στις Εικόνες 3.56 έως 3.63 παρατίθενται τα περιθλασιογράμματα που προέκυψαν από 

αναλύσεις κόνεως με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ. Η μεθοδολογία 

εφαρμόστηκε στα δείγματα εκείνα που θεωρήθηκε πιθανό, με βάση την πετρογραφική 

εξέταση, να περιέχουν ινώδεις-αμιαντούχους κρυστάλλους. Για την ερμηνεία των 

περιθλασιογραμμάτων, χρησιμοποιήθηκαν ανακλάσεις και σχετικές εντάσεις ορυκτών από 

διεθνείς βάσεις δεδομένων. 
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Εικ. 3.56. Περιθλασιόγραμμα δολερίτη (δείγμα Β4) από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου (Chl: 

χλωρίτης, Act: ακτινόλιθος, Ab: αλβίτης, Aug: αυγίτης, Qz: χαλαζίας, Ep: επίδοτο, Cc: 
ασβεστίτης, Mt: μαγνητίτης). 

 

Li
n 

(C
ou

nt
s)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2-Theta - Scale
4 10 20 30 40 50 60

Chl

Act Chl

Ab

Ab

Qz

Ab
Ab

Chl

Qz

Ab

Cc Ep

Ab Act

Act
Chl,Mt

Mt Qz,Chl

Chl

Qz

Ab Qz

Qz,Mt

MtAct Act
Qz

Qz Ab

 
Εικ. 3.57. Περιθλασιόγραμμα δολερίτη (δείγμα Β5) από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου (Chl: 

χλωρίτης, Act: ακτινόλιθος, Ab: αλβίτης, Qz: χαλαζίας, Ep: επίδοτο, Cc: ασβεστίτης, Mt: 
μαγνητίτης). 
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Εικ. 3.58. Περιθλασιόγραμμα δολερίτη (δείγμα PVN1a) από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (Chl: 

χλωρίτης, Act: ακτινόλιθος, Ab: αλβίτης, Aug: αυγίτης, Qz: χαλαζίας, Ep: επίδοτο, Mt: 
μαγνητίτης). 
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Εικ. 3.59. Περιθλασιόγραμμα δολερίτη (δείγμα PVN2b) από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (Chl: 

χλωρίτης, Act: ακτινόλιθος, Ab: αλβίτης, Aug: αυγίτης, Qz: χαλαζίας, Ep: επίδοτο, Mt: 
μαγνητίτης). 
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Εικ. 3.60. Περιθλασιόγραμμα σερπεντινιωμένου δουνίτη (δείγμα VAET1) από το οφιολιθικό 

σύμπλεγμα τoυ Bούρινου (Lz: λιζαρδίτης, Ant: αντιγορίτης, Chry: χρυσοτίλης, Fo: 
φορστερίτης, Chl: χλωρίτης). 
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Εικ. 3.61. Περιθλασιόγραμμα σερπεντινιωμένου χαρτσβουργίτη (δείγμα VVDSR1) από το οφιολιθικό 

σύμπλεγμα τoυ Bούρινου (Lz: λιζαρδίτης, Ant: αντιγορίτης, Fo: φορστερίτης, En: ενστατίτης, 
Mt: μαγνητίτης). 
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Εικ. 3.62. Περιθλασιόγραμμα σερπεντινιωμένου χαρτσβουργίτη (δείγμα PKZSR1) από το οφιολιθικό 

σύμπλεγμα της Πίνδου (Lz: λιζαρδίτης, Ant: αντιγορίτης, Fo: φορστερίτης, En: ενστατίτης, 
Sp: σπινέλλιος, Mt: μαγνητίτης). 

 

Li
n 

(C
ou

nt
s)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2-Theta - Scale
3 10 20 30 40 50 60 70 8

Fo
Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo
Fo

Fo

Lz,Ant,Chry

Lz,Ant,Chry

En

En

En,Di
En

En, Act

Di Fo
Fo

Lz
Lz

Chry

Sp

 
Εικ. 3.63. Περιθλασιόγραμμα σερπεντινιωμένου πλαγιοκλαστομιγούς λερζόλιθου (δείγμα ΚΟΖ1) από 

το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα (Lz: λιζαρδίτης, Ant: αντιγορίτης, Chry: χρυσοτίλης, 
Fo: φορστερίτης, En: ενστατίτης, Di: διοψίδιος, Sp: σπινέλλιος, Act: ακτινόλιθος). 
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Από την ερμηνεία των περιθλασιογραμμάτων, προέκυψε ότι σε ορισμένα από τα υπό 

μελέτη δείγματα συμμετέχουν ορυκτά της ομάδας του αμιάντου. Πιο συγκεκριμένα, 

διαπιστώθηκε η συμμετοχή ακτινόλιθου στους δολερίτες τόσο του Βούρινου όσο και της 

Πίνδου (Εικ. 3.56 έως 3.59). Όσον αφορά στους υπερβασικούς λιθότυπους, ανιχνεύθηκε 

χρυσοτίλης στους σερπεντινιωμένους δουνίτες από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου 

(Εικ. 3.60), καθώς και στους πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους από το οφιολιθικό σύμπλεγμα 

του Κόζιακα (Εικ. 3.63). 

 

33..55..22..22    ΜΜεεττρρήήσσεειιςς  ααμμιιααννττοούύχχωωνν  κκρρυυσσττάάλλλλωωνν  σσεε  εειικκόόννεεςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  μμιικκρροοσσκκοοππίίοουυ  σσάάρρωωσσηηςς  

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιμο και αξιόπιστο 

εργαλείο για την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των αμιαντούχων ορυκτών, αφού 

επιτρέπει τη λήψη ευκρινών εικόνων, σε πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις (Schneider et al. 1998, 

NICNAS 1999). Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η ημιποσοτική (με χρήση EDS) ή ποσοτική (με 

χρήση WDS) χημική ανάλυση των συμμετεχόντων ορυκτών φάσεων. Στην περίπτωση των 

πολύ μικρών ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων, η χημική ανάλυση συνήθως δεν είναι 

ιδιαίτερα αξιόπιστη, ωστόσο αρκεί για την ταυτοποίηση του τύπου του αμιαντούχου ορυκτού. 

Οι πολυάριθμες δυνατότητες του SEM, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για τον εντοπισμό 

αμιαντούχων ορυκτών όχι μόνο σε δείγματα πετρώματος, αλλά επιπλέον σε δείγματα 

δομικών υλικών, αέρα και νερού. 

Οι Clinkenbeard et al. (2002) αναφέρουν ότι η δημιουργία μίας πρότυπης αναλυτικής 

μεθόδου ποσοτικοποίησης του αμιάντου με SEM, αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη 

διαδικασία, πρώτιστα λόγω των δυσκολιών τυποποίησης των πολυάριθμων παραμέτρων 

που πρέπει να ελέγχονται κατά τη λειτουργία του. Ωστόσο, η διερεύνηση των αμιαντούχων 

ορυκτών με SEM, παραμένει η περισσότερο αποτελεσματική και αξιόπιστη τεχνική. 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.3, στις εικόνες SEM/BSE είναι δυνατό να 

διακριθούν τα όρια μεταξύ κρυστάλλων διαφορετικής χημικής σύστασης. Στην προκειμένη 

περίπτωση, οι εικόνες SEM/BSE χρησιμοποιήθηκαν για την ακριβή μέτρηση των διαστάσεων 

των αμιαντούχων κρυστάλλων γενικότερα, αλλά και ειδικότερα των ινωδών-αμιαντούχων 

κρυστάλλων, οι οποίοι αποτελούν εξαιρετικά κρίσιμο παράγοντα για τη δημόσια υγεία. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους υπερβασικούς λιθότυπους, οι ινώδεις 

κρύσταλλοι του χρυσοτίλη ήταν δυνατό να διακριθούν και να μετρηθούν μόνο σε εικόνες 

δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI). Αντιθέτως, στις εικόνες BSE δεν ήταν ορατά τα 

όριά τους, λόγω του παρόμοιου χημισμού τους με τα περιβάλλοντα υπόλοιπα πολύμορφα 

του σερπεντίνη. Αναλυτικά, η διαδικασία ποσοτικοποίησης με SEM που εφαρμόστηκε στην 

παρούσα διατριβή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

i. Ορυκτοχημικές αναλύσεις - ταυτοποίηση των αμιαντούχων ορυκτών (βλ. § 3.2 και 

Παράρτημα Ι για ορυκτοχημικές αναλύσεις). 
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ii. Λήψη εικόνων BSE ή SEI σε διάφορες μεγεθύνσεις και από διάφορες περιοχές των 

λεπτών-στιλπνών τομών (στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν 2 λεπτές-στιλπνές 

τομές ανά δείγμα και λήφθηκαν 6 εικόνες ανά λεπτή-στιλπνή τομή). Η μεγέθυνση που 

λαμβάνονται οι εικόνες, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το μέγεθος των ορυκτολογικών 

συστατικών του εκάστοτε δείγματος. 

iii. Μέτρηση των διαστάσεων των κρυστάλλων (ινωδών και μη ινωδών) που ανήκουν σε 

κάποιο από τα 6 ορυκτά της ομάδας του αμιάντου. Η μέτρηση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε απευθείας στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, είτε ανεξάρτητα με 

σύστημα ανάλυσης εικόνας. Στην παρούσα διατριβή, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 

ανεξάρτητα, με το λογισμικό πακέτο ανάλυσης εικόνας Leica QWin. 

iv. Στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων που περιλαμβάνει: (α) διαχωρισμό των 

μετρήσεων που αντιστοιχούν σε ινώδεις-αμιαντούχους κρυστάλλους με βάση τα 

κριτήρια διαστάσεων που έχουν ήδη αναφερθεί (βλ. § 3.5.1), (β) εμβαδομέτρηση των 

ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων που μετρήθηκαν σε όλες τις εικόνες SEM και (γ) 

υπολογισμός της εκατοστιαίας αναλογίας των ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων στο 

συνολικό όγκο του πετρώματος. 

 

33..55..22..22..11    ΒΒαασσιικκήήςς  σσύύσστταασσηηςς  λλιιθθόόττυυπποοιι  

Από τους υπό μελέτη βασικής σύστασης λιθότυπους, εντοπίστηκε κατά την 

πετρογραφική εξέταση σημαντικό ποσοστό ακτινόλιθου σε ορισμένα δείγματα δολερίτη από 

τα οφιολιθικά συμπλέγματα του Βούρινου και της Πίνδου (βλ. §3.1.3.4.1 και 3.1.4.3.1). Για το 

λόγο αυτό, στα συγκεκριμένα δείγματα πραγματοποιήθηκε διεξοδική διερεύνηση των 

διαστάσεων και της κατανομής των κρυστάλλων του ακτινόλιθου, με χρήση εικόνων SEM. 

Όσον αφορά στα υπόλοιπα βασικά πετρώματα, τόσο από την πετρογραφική εξέταση όσο και 

από τη μελέτη στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, διαπιστώθηκε ότι ο ακτινόλιθος είτε 

απουσιάζει πλήρως είτε εντοπίζεται σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά. 

Στους δολερίτες του Βούρινου και της Πίνδου, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής μελέτη 

σε αντιπροσωπευτικές λεπτές-στιλπνές τομές, από όπου λήφθηκαν εικόνες BSΕ σε διάφορες 

μεγεθύνσεις και μετρήθηκαν κρύσταλλοι ακτινόλιθου από όλες τις τάξεις μεγέθους. Στις 

περισσότερες από τις εικόνες BSE, το περίγραμμα των μεμονωμένων κρυστάλλων 

ακτινόλιθου είναι ευδιάκριτο, λόγω της σημαντικής διαφοράς της φωτεινότητάς τους σε σχέση 

με τις περιβάλλουσες ορυκτές φάσεις (κυρίως πλαγιόκλαστα). 

Στους δολερίτες του Βούρινου, ο ακτινόλιθος εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 

στο δείγμα B5, ενώ στο δείγμα Β4 συμμετέχει σε αρκετά χαμηλές περιεκτικότητες. Στο πρώτο 

δείγμα διακρίθηκαν δύο γενιές κρυστάλλων ακτινόλιθου όσον αφορά στις διαστάσεις τους. Η 

πρώτη γενιά αποτελείται από κρυστάλλους μη αμιαντούχου μορφής, ενώ η δεύτερη γενιά 

αντιπροσωπεύεται από ινώδεις-αμιαντούχους κρυστάλλους (Εικ.  3.64).   Θα  πρέπει  ακόμη  
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να σημειωθεί ότι σπανιότερα εντοπίστηκαν μικρές περιοχές των λεπτών-στιλπνών τομών 

που καταλαμβάνονται σχεδόν εξολοκλήρου από ακτινόλιθο (Εικ. 3.64στ). Από την 

εμβαδομέτρηση των ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων, προέκυψε ότι το ποσοστό τους δεν 

υπερβαίνει το 0,97% στο σύνολο του όγκου του πετρώματος. Είναι συνεπώς εμφανές ότι 

παρόλο που το συνολικό  ποσοστό του ακτινόλιθου κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, οι 

 

  

  

  
Εικ. 3.64. Εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI), όπου διακρίνονται: (α-β) βραχυπρισματικοί 

κρύσταλλοι ακτινόλιθου (δείγμα VOLA7), (γ-ε) κρύσταλλοι ακτινόλιθου και από τις 2 γενιές 
(δείγμα VOLA6), (στ) περιοχή που καταλαμβάνεται σχεδόν εξολοκλήρου από ακτινόλιθο. 
Όπως φαίνεται από τις δύο αντιπροσωπευτικές μετρήσεις, συμμετέχουν τόσο πρισματικοί 
όσο και ινώδεις-αμιαντούχοι κρύσταλλοι (δείγμα VOLA7). (Act1: μη αμιαντούχοι κρύσταλλοι 
ακτινόλιθου, Act2: ινώδεις-αμιαντούχοι κρύσταλλοι ακτινόλιθου, Ab: αλβίτης, Chl: χλωρίτης, 
Ilm: ιλμενίτης, L: μήκος, D: διάμετρος, AR: συντελεστής επιμήκυνσης). 

α 

δ

β

γ 

στε 



Κεφάλαιο 3: Μικροσκοπική εργαστηριακή έρευνα                                                                                                                         
_                                                                                            
 

 162 

περισσότεροι κρύσταλλοι παρουσιάζονται βραχυπρισματικοί, με τους ινώδεις-αμιαντούχους 

να αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο ποσοστό. 

Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο δείγμα B4 με το λογισμικό ανάλυσης 

εικόνας Leica QWin, διακρίθηκαν δύο γενιές κρυστάλλων όσον αφορά στο μέγεθός τους. Η 

πρώτη γενιά αποτελείται από κρυστάλλους μη αμιαντούχου μορφής, ενώ η δεύτερη 

αντιπροσωπεύεται από ινώδεις-αμιαντούχους κρυστάλλους. Το ποσοστό των κρυστάλλων 

της δεύτερης γενιάς δεν υπερβαίνει το ποσοστό 0,12% επί του συνολικού όγκου του 

δείγματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο δείγμα Β4 οι περιοχές με ακτινόλιθο ήταν 

ιδιαίτερα σπάνιες (Εικ. 3.65α). Σε αρκετές περιπτώσεις ο ακτινόλιθος απουσιάζει πλήρως, με 

το χλωρίτη να αποτελεί το κυρίαρχο προϊόν εξαλλοίωσης του κλινοπυρόξενου (Εικ. 3.65β). 

Τα δείγματα που δεν περιέχουν καθόλου ακτινόλιθο, καταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα της 

συγκεκριμένης εμφάνισης δολερίτη. Κατά συνέπεια, γίνεται αντιληπτό ότι σε περίπτωση 

εκμετάλλευσης των πετρωμάτων αυτών, το ποσοστό των ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων 

θα μειωθεί ακόμη περισσότερο στο σύνολο των υλικών εξόρυξης. 

 

  
Εικ. 3.65. Εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI) όπου παρατηρείται: (α) μικρό ποσοστό 

συμμετοχής σε ινώδη-αμιαντούχο ακτινόλιθο (δείγμα VOLA1), (β) πλήρης απουσία 
ακτινόλιθου σε συνδυασμό με αυξημένη συμμετοχή χλωρίτη (δείγμα VOLA1), (Act2: 
ινώδεις-αμιαντούχοι κρύσταλλοι ακτινόλιθου, Chl: χλωρίτης, Ab: αλβίτης, Aug: αυγίτης, Qz: 
χαλαζίας, Cp: χαλκοπυρίτης, Ilm: ιλμενίτης). 

 

Στους δολερίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου, ο ακτινόλιθος εντοπίστηκε 

σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στα δείγματα PVN1a και PVN1b, ενώ στα δείγματα PVN2a και 

PVN2b εντοπίστηκε σε μεμονωμένες μόνο περιοχές των λεπτών-στιλπνών τομών. Όσον 

αφορά στα δύο πρώτα δείγματα, διακρίθηκαν δύο γενιές κρυστάλλων ακτινόλιθου με βάση 

τις διαστάσεις τους. Η πρώτη γενιά περιλαμβάνει κρυστάλλους μη αμιαντούχου μορφής, ενώ 

η δεύτερη γενιά αντιπροσωπεύεται από ινώδεις-αμιαντούχους κρυστάλλους (Εικ. 3.66α). 

Όπως στους δολερίτες του Βούρινου, έτσι και στης Πίνδου εντοπίστηκαν μικρές περιοχές 

των δειγμάτων που καταλαμβάνονται σχεδόν εξολοκλήρου από ακτινόλιθο (Εικ. 3.66β). Από 

α β
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την εμβαδομέτρηση των ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων, προέκυψε ότι το ποσοστό τους 

δεν υπερβαίνει το 1,58% και 1,44% για τα δείγματα PVN1a και PVN1b αντίστοιχα. Τα 

ποσοστά αυτά, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά σε ολικό ακτινόλιθο που 

προσδιορίστηκαν κατά τη σημειακή καταμέτρηση (βλ. § 3.1.4.3.1), υποδεικνύουν ότι οι 

βραχυπρισματικοί κρύσταλλοι ακτινόλιθου είναι εκείνοι που αποτελούν τη συντριπτική 

πλειοψηφία. 

 

  
Εικ. 3.66. Εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI), όπου διακρίνονται: (α) κρύσταλλοι 

ακτινόλιθου από την 1η και 2η γενιά (δείγμα P1) και (β) περιοχή που καταλαμβάνεται 
εξολοκλήρου από ακτινόλιθο (δείγμα PVN1_2), (Act1: μη αμιαντούχοι κρύσταλλοι 
ακτινόλιθου, Act2: ινώδεις-αμιαντούχοι κρύσταλλοι ακτινόλιθου, L: μήκος, D: διάμετρος, 
AR: συντελεστής επιμήκυνσης). 

 

Όσον αφορά στα δείγματα PVN2a και PVN2b, όπως προέκυψε ήδη από την 

πετρογραφική εξέταση με πολωτικό μικροσκόπιο, παρουσιάζουν πολύ χαμηλές 

περιεκτικότητες σε ακτινόλιθο. Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εικόνες BSE, 

διακρίθηκαν δύο γενιές κρυστάλλων. Η πρώτη γενιά αποτελείται από κρυστάλλους μη 

αμιαντούχου μορφής, ενώ η δεύτερη αντιπροσωπεύεται από ινώδεις-αμιαντούχους 

κρυστάλλους. Το ποσοστό των κρυστάλλων της δεύτερης γενιάς δεν υπερβαίνει το ποσοστό 

0,04% και 0,07% επί του συνολικού όγκου του πετρώματος, για τα δείγματα PVN2a και 

PVN2b αντίστοιχα. 

 

33..55..22..22..22    ΥΥππεερρββαασσιικκήήςς  σσύύσστταασσηηςς  λλιιθθόόττυυπποοιι  

Όσον αφορά στους υπερβασικούς λιθότυπους, εντοπίστηκε κατά την πετρογραφική 

εξέταση σημαντικό ποσοστό σερπεντίνη σε συγκεκριμένα δείγματα από τα οφιολιθικά 

συμπλέγματα του Βούρινου, της Πίνδου και του Κόζιακα (βλ. § 3.1), τα οποία εξετάστηκαν 

λεπτομερώς στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Οι λιθότυποι που μελετήθηκαν είναι οι 

εξής: 

- VAET1 (σερπεντινιωμένος δουνίτης - Βούρινος) 

α β
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- VAET2 (σερπεντινιωμένος δουνίτης - Βούρινος) 

- VVDSR1 (σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης - Βούρινος) 

- PKZSR1 (σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης - Πίνδος) 

- ΚΟΖ1 (σερπεντινιωμένος πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος - Κόζιακας) 

- ΚΟΖ2 (σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης - Κόζιακας) 

Από τα συγκεκριμένα δείγματα, λήφθηκαν εικόνες SEM σε διάφορες μεγεθύνσεις και 

από ολόκληρη την έκταση των λεπτών-στιλπνών τομών. Παρόλο που το ποσοστό 

σερπεντινίωσης είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε όλους τους παραπάνω λιθότυπους, μόνο στο 

δείγμα ΚΟΖ1 εντοπίστηκαν ίνες χρυσοτίλη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ταυτοποίηση των ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων 

χρυσοτίλη σε πετρώματα με χρήση SEM, θεωρείται από πολλούς ερευνητές αναξιόπιστη 

μέθοδος (π.χ. NICNAS 1999, Clinkenbeard et al. 2002). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι 

ινώδεις-αμιαντούχοι κρύσταλλοι χρυσοτίλη μπορούν να συμπλέκονται στενά έτσι ώστε να 

μην μπορούν να αναγνωριστούν τα όρια των μεμονωμένων κρυστάλλων, οδηγώντας συχνά 

στη λανθασμένη εκτίμηση ότι πρόκειται για ενιαίο κρύσταλλο με μεγαλύτερες διαστάσεις. 

Αντίθετα, η αναγνώριση των ινών χρυσοτίλη είναι ευκολότερη τόσο σε δείγματα από 

αερομεταφερόμενους κόκκους όσο και σε δείγματα από κατεργασμένα δομικά υλικά, με τη 

χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM), ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης 

(TEM), καθώς και με τεχνικές οπτικού μικροσκοπίου (π.χ. NICNAS 1999, Xu & Zhang 2002). 

Όσον αφορά στο δείγμα του σερπεντινιωμένου λερζόλιθου από το οφιολιθικό 

σύμπλεγμα του Κόζιακα (KOZ1), οι ινώδεις κρύσταλλοι χρυσοτίλη παρατηρήθηκαν και 

μετρήθηκαν σε εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI), όπου ήταν δυνατή η 

διάκριση των ορίων τους. Αντιθέτως, στις εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI) 

δεν ήταν δυνατή η διάκριση των ινών χρυσοτίλη, λόγω του παρόμοιου χημισμού τους με τα 

περιβάλλοντα υπόλοιπα πολύμορφα του σερπεντίνη. Στο συγκεκριμένο δείγμα, ο χρυσοτίλης 

εντοπίστηκε τόσο σε περιοχές των λεπτών-στιλπνών τομών που καταλαμβάνονται 

εξολοκλήρου από σερπεντίνη (Εικ. 3.67α, β), όσο και σε μικρού ή μεγάλου πάχους φλεβίδια 

σερπεντίνη που διασχίζουν το πέτρωμα (Εικ. 3.67γ, δ). 

Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εικόνες δευτερογενούς εκπομπής 

ηλεκτρονίων, διακρίθηκαν δύο γενιές κρυστάλλων χρυσοτίλη με βάση τις διαστάσεις τους. Η 

πρώτη γενιά περιλαμβάνει κρυστάλλους μη αμιαντούχου μορφής, ενώ η δεύτερη γενιά 

περιλαμβάνει ινώδεις-αμιαντούχους κρυστάλλους (Εικ. 3.67α, β). Από τη στατιστική 

επεξεργασία των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν, προκύπτει ότι οι ινώδεις-αμιαντούχοι 

κρύσταλλοι χρυσοτίλη συμμετέχουν σε ποσοστό 0,69% επί του συνολικού όγκου του 

πετρώματος. 
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Eικ. 3.67. Εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI), όπου διακρίνονται κρύσταλλοι 

χρυσοτίλη: (α-β) σε περιοχές που καταλαμβάνονται εξολοκλήρου από σερπεντίνη και (γ-δ) 
σε μικρού πάχους φλεβίδιο που διαπερνάει το πέτρωμα (δείγμα ΚΟΖ1α), (Chry1: μη 
αμιαντούχοι κρύσταλλοι χρυσοτίλη, Chry2: ινώδεις-αμιαντούχοι κρύσταλλοι χρυσοτίλη). 

 

33..66    ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  μμιικκρροοσσκκοοππιικκήήςς  εερργγαασσττηηρριιαακκήήςς  έέρρεευυννααςς  
Από τους λιθότυπους που συλλέχθηκαν κατά την εργασία υπαίθρου, 

παρασκευάστηκαν λεπτές και λεπτές-στιλπνές τομές, προκειμένου να μελετηθούν διεξοδικά 

τα ορυκτολογικά και ιστολογικά τους χαρακτηριστικά. Η ποσοτικοποίηση των ορυκτολογικών 

συστατικών πραγματοποιήθηκε με ειδικό σύστημα σημειακής καταμέτρησης (point-counting). 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ορυκτοχημικές αναλύσεις σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης, προκειμένου να προσδιοριστεί ο χημισμός των ορυκτών φάσεων.  

Από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου μελετήθηκαν τα πετρογραφικά 

χαρακτηριστικά σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών, πλούσιων σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών, 

δουνιτών, σερπεντινιωμένων δουνιτών και δολεριτών. Όσον αφορά στους υπερβασικούς 

λιθότυπους, ο βαθμός υδροθερμικής μεταμόρφωσης κυμαίνεται σημαντικά από τους υγιείς 

δουνίτες και πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες του Βοϊδόλακκου έως τους έντονα 

σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες και δουνίτες του Βοϊδόλακκου και των Αετορράχεων 

αντίστοιχα. Σημαντικές είναι οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν στο βαθμό τεκτονικής 

καταπόνησης, με τους σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες να εμφανίζουν τα εντονότερα 

σημάδια θραυσιγενούς παραμόρφωσης. Όσον αφορά στις πλαστικές παραμορφωτικές 

α 

δ

β

γ 
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τάσεις που έχουν επιδράσει σε αυτά, είναι εμφανείς σε όλα τα υπό μελέτη δείγματα και 

υποδεικνύονται κυρίως από την παρουσία επιμήκων πορφυροκλαστών ορθοπυρόξενου και 

ολιβίνη με κυματοειδή κατάσβεση. Οι δολερίτες περιέχουν κατά κύριο λόγο δευτερογενείς 

φάσεις, οι οποίες υποδεικνύουν την επικράτηση συνθηκών πρασινοσχιστολιθικής φάσης 

κατά τη διάρκεια της ωκεάνιας μεταμόρφωσης. ∆ιαφοροποιούνται σε δύο ομάδες με βάση τα 

δευτερογενή ορυκτολογικά συστατικά τους. Η πρώτη ομάδα χαρακτηρίζεται από υψηλά 

ποσοστά σε χλωρίτη και χαλαζία, ενώ η δεύτερη από υψηλή περιεκτικότητα σε ακτινόλιθο. 

Επίσης, από τη μικροσκοπική μελέτη προέκυψε ότι στα βασικά αυτά πετρώματα οι 

παραμορφωτικές τάσεις έχουν επιδράσει σε μέτριο βαθμό. 

Από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου μελετήθηκαν τα πετρογραφικά 

χαρακτηριστικά σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών, πλούσιων σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών, 

δουνιτών, τροκτόλιθων και δολεριτών. Από τους υπερβασικούς λιθότυπους, οι δουνίτες και οι 

πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες είναι οι περισσότερο υγιείς, ενώ από την άλλη πλευρά οι 

σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένο βαθμό σερπεντινίωσης 

και τεκτονικής καταπόνησης. Όσον αφορά στους τροκτόλιθους, με βάση το μέγεθος των 

ορυκτολογικών συστατικών τους διακρίνονται σε μεσόκοκκους και αδρόκοκκους. Οι 

συστάσεις των ορυκτών τους είναι κυρίως πρωτογενείς και ο βαθμός παραμόρφωσής τους 

μέτριος. Οι δολερίτες της Πίνδου παρουσιάζουν εμφανή σημάδια ωκεάνιας μεταμόρφωσης, 

ωστόσο το ποσοστό των πρωτογενών ορυκτών είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με 

τους δολερίτες του Βούρινου. Όπως στο Βούρινο, έτσι και στην Πίνδο είναι δυνατή η 

διάκριση δύο ομάδων δολεριτών σύμφωνα με τα δευτερογενή ορυκτολογικά συστατικά τους. 

Στην πρώτη ομάδα συμμετέχει ακτινόλιθος σε υψηλό ποσοστό, ενώ στη δεύτερη 

παρατηρείται χαμηλό ποσοστό σε ακτινόλιθο και υψηλό σε χλωρίτη. Τα περισσότερα από τα 

ορυκτολογικά συστατικά των δολεριτών παρουσιάζουν σημάδια μέτριου βαθμού τόσο 

πλαστικής όσο και θραυσιγενούς παραμόρφωσης. 

Από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα μελετήθηκαν τα πετρογραφικά 

χαρακτηριστικά σερπεντινιωμένων χαρτσβουργιτών και πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων. Οι 

λιθότυποι αυτοί, εκτός από το αυξημένο ποσοστό συμμετοχής σε σερπεντίνη, περιέχουν 

επίσης μικρότερες ποσότητες σε άλλα δευτερογενή ορυκτά. Όπως στα υπερβασικά 

πετρώματα του Βούρινου και της Πίνδου, έτσι και στου Κόζιακα η πλαστική παραμόρφωση 

που έχει επιδράσει σε αυτά είναι ιδιαίτερα εμφανής και υποδεικνύεται κυρίως από την 

παρουσία επιμήκων πορφυροκλαστών ορθοπυρόξενου και ολιβίνη με κυματοειδή 

κατάσβεση. Σημαντικός είναι και ο βαθμός θραυσιγενούς παραμόρφωσης που 

παρουσιάζουν οι λιθότυποι αυτοί και κατά κύριο λόγο οι σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες. 

Από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Όθρυος μελετήθηκαν τα πετρογραφικά 

χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικών δειγμάτων διοριτών. Όπως προέκυψε από την 

πετρογραφική εξέταση, τα περισσότερα από τα πρωτογενή ορυκτολογικά συστατικά των 
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πετρωμάτων αυτών έχουν αντικατασταθεί από δευτερογενή, υποδεικνύοντας την επίδραση 

διαφόρων μεταμορφικών παραγόντων. Χαρακτηρίζονται από ενδιάμεσο βαθμό τεκτονικής 

παραμόρφωσης, που εκφράζεται κυρίως με ενδοκρυσταλλικές και σπανιότερα με 

διακρυσταλλικές μικρορωγμές. 

Όσον αφορά στα Τριαδικά ηφαιστειακά πετρώματα του ∆ομοκού, από την 

πετρογραφική εξέταση προέκυψε ότι πρόκειται για τραχίτες, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από 

υδροθερμικές μεταμορφικές διεργασίες. Σημαντικό είναι επίσης το ποσοστό συμμετοχής σε 

αιματίτη και οξείδια Fe-Ti, που προσδίδουν σε ολόκληρη τη μάζα του πετρώματος μία 

ερυθρωπή όψη. 

Στους βασικούς λιθότυπους, πραγματοποιήθηκε επιπλέον επεξεργασία εικόνων 

SEM/BSE με ειδικό σύστημα ανάλυσης εικόνας, προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν τα 

ιστολογικά τους χαρακτηριστικά. Η μεθοδολογία αυτή, παρέχει ταυτόχρονα πολυάριθμες 

πληροφορίες για τον ιστό των πετρωμάτων (μέγεθος των ορυκτών φάσεων και 

πολυπλοκότητα των ορίων τους, βαθμός που το πέτρωμα είναι μονόμικτο ή πολύμικτο και 

κατά πόσο οι συμμετέχουσες ορυκτές φάσεις είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στο χώρο), οι 

οποίες μπορεί να είναι καθοριστικές για τη μηχανική του αντοχή. Η συγκεκριμένη 

μεθοδολογία δεν ήταν δυνατό να εφαρμοσθεί στους υπό μελέτη υπερβασικούς λιθότυπους, 

οι οποίοι συνίστανται σχεδόν εξολοκλήρου από ορυκτά παρόμοιου χημισμού (ολιβίνης, 

ορθοπυρόξενος). 

Για τον προσδιορισμό της μικροτραχύτητας των πετρωμάτων, χρησιμοποιήθηκαν 

εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI), οι οποίες αποδίδουν τρισδιάστατα την 

επιφανειακή υφή. Οι υγιείς υπερβασικοί λιθότυποι των υπό μελέτη οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων, χαρακτηρίζονται από αυξημένη μικροτραχύτητα, κυρίως λόγω του ολιβίνη, οι 

κόκκοι του οποίου δημιουργούν κογχώδεις επιφάνειες. Οι έντονα σερπεντινιωμένοι 

υπερβασικοί λιθότυποι παρουσιάζουν γενικά χαμηλότερο μικροανάγλυφο, λόγω της 

φυλλόμορφης δομής του σερπεντίνη, που δημιουργεί λείες επιφάνειες. Όσον αφορά στο 

μικροανάγλυφο των δολεριτών, είναι ιδιαίτερα αυξημένο κυρίως λόγω του χλωρίτη που 

δημιουργεί επίπεδες επιφάνειες συγκριτικά με τα υπόλοιπα ορυκτά και επιπρόσθετα λόγω 

των πορφυροειδών δομών που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα πετρώματα. Χαμηλό έως 

μέτριο είναι το μικροανάγλυφο των τροκτόλιθων της Πίνδου, ενώ ασθενώς εντονότερο είναι 

των διοριτών της Όθρυος και των τραχιτών του ∆ομοκού. Για τη μετέπειτα διατήρηση του 

μικροανάγλυφου των υπό μελέτη λιθότυπων κατά τη διάρκεια χρήσης τους (π.χ. στην 

αντιολισθηρή επιφάνεια των οδοστρωμάτων), ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή μικρού 

ποσοστού μαλακών ορυκτών στην παραγένεσή τους. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορική 

φθορά των συμμετεχόντων ορυκτών φάσεων οδηγεί σε συνεχή ανανέωση της 

μικροτραχύτητας. Οι συνηθέστερες ορυκτές φάσεις χαμηλής σκληρότητας που συμμετέχουν 
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στα υπό μελέτη υπερβασικά και βασικά πετρώματα είναι ο σερπεντίνης και ο χλωρίτης 

αντίστοιχα. 

Επιπλέον, εφαρμόστηκε συνδυασμός διαφόρων μεθοδολογιών (περιθλασιμετρία 

ακτίνων Χ, SEM, image analysis) για τον εντοπισμό, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των 

ινωδών-αμιαντούχων φάσεων.  Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι 

συμμετέχει ινώδης-αμιαντούχος ακτινόλιθος στους δολερίτες του Βούρινου και της Πίνδου και 

ινώδης-αμιαντούχος χρυσοτίλης στους σερπεντινιωμένους πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους 

του Κόζιακα. Τα ποσοστά συμμετοχής των παραπάνω ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων επί 

του συνολικού όγκου του πετρώματος, δεν υπερβαίνουν σε κανένα δείγμα το ποσοστό 1,6%. 
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                                                                                                                                      ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    44  
  

44    ΓΓΕΕΩΩΧΧΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ  

44..11    ΟΟφφιιοολλιιθθιικκάά  ππεεττρρώώμμαατταα  
Η μελέτη του χημισμού των υπό μελέτη λιθότυπων από τα οφιολιθικά συμπλέγματα της 

Πίνδου, του Βούρινου, του Κόζιακα και της Όθρυος βασίστηκε στην ανάλυση κύριων 

στοιχείων, ιχνοστοιχείων και σπάνιων γαιών. Αναλύθηκαν συνολικά 10 τεκτονισμένοι 

περιδοτίτες, 1 τροκτόλιθος, 2 διορίτες και 4 δολερίτες. Η μεθοδολογία και τα όργανα που 

χρησιμοποιήθηκαν, αναφέρονται στο Παράρτημα IV που παρατίθεται στο τέλος της 

διατριβής. 

Στις επόμενες παραγράφους πραγματοποιείται συνοπτική περιγραφή των ιδιαίτερων 

γεωχημικών χαρακτηριστικών των υπό μελέτη δειγμάτων. Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στη 

χρησιμότητα των γεωχημικών αναλύσεων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

πετρωμάτων σε διάφορες εφαρμογές. Η χημική σύσταση αποτελεί ποσοτική έκφραση των 

ιδιαίτερων ορυκτολογικών συστατικών του εκάστοτε λιθότυπου. Επιπλέον, μικρές μεταβολές 

της περιεκτικότητας σε συγκεκριμένα στοιχεία είναι δυνατό να σχετίζονται με την επίδραση 

διαφόρων δευτερογενών διεργασιών. Στα πλαίσια της διατριβής υπολογίστηκαν 

συγκεκριμένοι χημικοί δείκτες αποσάθρωσης (chemical weathering indices), οι οποίοι 

εκφράζουν τις χημικές μεταβολές που έχουν επέλθει στους υπό μελέτη λιθότυπους, λόγω της 

επίδρασης αποσαθρωτικών παραγόντων. Οι δείκτες αυτοί είναι δυνατό να αντανακλούν 

παράλληλα μεταβολές στις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των 

αδρανών υλικών. 

 

44..11..11    ΤΤεεκκττοοννιισσμμέέννοοιι  ππεερριιδδοοττίίττεεςς  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τεκτονισμένοι περιδοτίτες αποτελούν τα κατώτερα μέλη 

των οφιολιθικών συμπλεγμάτων και αντιπροσωπεύουν τμήματα του ανώτερου μανδύα, ο 

οποίος έχει υποστεί μερική τήξη και ανακρυστάλλωση. Λόγω της διαφυγής του μάγματος 

που σχηματίστηκε κατά τη μερική τήξη, ο ανώτερος μανδύας έχει αποπλυθεί ή εκχυμωθεί σε 

ορισμένα χημικά στοιχεία, ενώ έχει εμπλουτιστεί σε κάποια άλλα και για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιείται ο όρος “αποπλυμένος”, “εκχυμωμένος” ή “υπολειμματικός” μανδύας 

(depleted ή residual mantle). Οι χημικές αναλύσεις των κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων 

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων μανδυακών περιδοτιτών από τα οφιολιθικά συμπλέγματα της 

Πίνδου, του Βούρινου και του Κόζιακα δίνονται στον Πίνακα 4.1 (βλ. Παράρτημα I). 
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Όπως φαίνεται από τις χημικές αναλύσεις, όλα τα υπερβασικά δείγματα παρουσιάζουν 

υψηλές περιεκτικότητες στα στοιχεία Mg (ΜgΟ: 38,48 - 50,71%), Cr (2236 - >10000 ppm) και 

Ni (1220 - 2320 ppm), τα οποία συμμετέχουν στη δομή του ολιβίνη, του πυρόξενου και του 

σπινέλλιου. Επιπλέον, ο λόγος MgO/Fe2O3
t είναι αρκετά υψηλός για τα πετρώματα αυτά, 

παρουσιάζοντας υψηλότερες τιμές στα δείγματα των δουνιτών και χαρτσβουργιτών (5,26-

7,30) σε σχέση με το δείγμα του λερζόλιθου (4,73), ενώ όλοι οι λιθότυποι προσεγγίζουν το 

εύρος τιμών (5-6) που είναι τυπικό για τους ωκεάνιους περιδοτίτες (Menzies 1991). Ωστόσο, 

οι δουνίτες σε σχέση με τους χαρτσβουργίτες και τους λερζόλιθους είναι περισσότερο 

εμπλουτισμένοι στα δύστηκτα στοιχεία Mg, Ni και Cr, ενώ η περιεκτικότητά τους σε Τi καθώς 

και στα λιθόφιλα στοιχεία Al, Ca, Na είναι ιδιαίτερα χαμηλή έως ανύπαρκτη, παρουσιάζοντας 

έτσι περισσότερο χαρακτήρες εκχυμωμένου μανδύα. 

Όσον αφορά στο δείγμα του λερζόλιθου, στο οποίο κατά την πετρογραφική μελέτη 

εντοπίστηκε μικρό ποσοστό πλαγιόκλαστου (πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος), 

παρατηρήθηκαν ορισμένες περαιτέρω διαφοροποιήσεις στο χημισμό του συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους υπερβασικούς λιθότυπους. Το συγκεκριμένο δείγμα είναι ελαφρώς 

εμπλουτισμένο στα κύρια οξείδια Al2O3, TiO2, CaO, Na2O, K2O καθώς και στα ιχνοστοιχεία 

Rb, Sr και Y, κάτι που οφείλεται κυρίως στο σχετικά αυξημένο ποσοστό των κλινοπυρόξενων 

και στην εμφάνιση του πλαγιόκλαστου (Pomonis et al. 2007b). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.1 (βλ. Παράρτημα Ι), οι συγκεντρώσεις των σπάνιων 

γαιών (REE) των μανδυακών περιδοτιτών κυμαίνονται γενικά σε χαμηλά επίπεδα (Frey 

1984), με τις περισσότερες να είναι κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας. Για το λόγο αυτό δεν 

προβάλλονται τα γραφήματά τους. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές οι χαρτσβουργίτες 

παρουσιάζουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις REE σε σχέση με τον πλαγιοκλαστομιγή 

λερζόλιθο του Κόζιακα, επιβεβαιώνοντας τα χαρακτηριστικά ενός σχετικά πιο εκχυμωμένου 

μανδύα. Όσον αφορά στο δείγμα του σερπεντινιωμένου χαρτσβουργίτη από το οφιολιθικό 

σύμπλεγμα της Πίνδου, ο εμπλουτισμός που παρατηρείται κυρίως στις ελαφριές σπάνιες 

γαίες (LREE) αποτελεί χαρακτηριστικό μανδυακών περιδοτιτών που έχουν επηρεαστεί από 

μετασωμάτωση (Kelemen et al. 1992). Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι οι περιεκτικότητες 

των σπάνιων γαιών στους περισσότερο σερπεντινιωμένους λιθότυπους είναι δυνατό να 

μεταβληθούν και επομένως η μελέτη τους καθίσταται επισφαλής (Leblanc & Lbouabi 1988). 

 

44..11..22    ΓΓααββββρριικκάά  --  δδιιοορριιττιικκάά  ππεεττρρώώμμαατταα  
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι τροκτόλιθοι από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου 

και οι διορίτες από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Όθρυος. Στον Πίνακα 4.2 (βλ. Παράρτημα Ι) 

δίνονται αναλύσεις αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από τα παραπάνω πετρώματα σε κύρια 

στοιχεία, ιχνοστοιχεία και σπάνιες γαίες. 



                                                                                                                                                Κεφάλαιο 4: Γεωχημεία                             
_                                                                                            

 171

Οι τροκτόλιθοι διαφοροποιούνται χημικά από τους διορίτες, κυρίως ως προς τα 

υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής των Al2O3, CaO και τις χαμηλότερες περιεκτικότητες σε 

SiO2, Fe2O3
t, Na2O και K2O. Τα υψηλότερα ποσοστά σε Al2O3 και CaO οφείλονται κατά κύριο 

λόγο στο ότι οι τροκτόλιθοι παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό σε πλαγιόκλαστα, καθώς και 

στο βασικό χημισμό των τελευταίων, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των 

ορυκτοχημικών αναλύσεων (βλ. Κεφ. 3: § 3.2.4). Ακόμη, οι τροκτόλιθοι παρουσιάζουν 

ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά σε MgO, λόγω της συμμετοχής φορστεριτικού ολιβίνη σε 

αυτούς. Όσον αφορά στο υψηλό ποσοστό τους σε απώλεια πύρωσης (LOI), οφείλεται 

κυρίως στη μερική σερπεντινίωση του ολιβίνη. Τα ασύμβατα στοιχεία Ti, Zr, Y, Rb και P, τα 

οποία εμπλουτίζονται στα περισσότερο όξινα μάγματα μέσω της διεργασίας της κλασματικής 

κρυστάλλωσης, εμφανίζονται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στους διορίτες. 

Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζονται τα γραφήματα των σπάνιων γαιών των υπό μελέτη 

διοριτικών και γαββρικών πετρωμάτων, κανονικοποιημένα ως προς τις μέσες τιμές των 

χονδριτικών μετεωριτών. Στο διάγραμμα αυτό διακρίνονται δύο ομάδες παράλληλων 

γραφημάτων, οι οποίες αντιστοιχούν στους τροκτόλιθους και στους διορίτες (από τις 

χαμηλότερες προς τις υψηλότερες κανονικοποιημένες συγκεντρώσεις σπάνιων γαιών). Τα 

γραφήματα των διοριτών είναι οριζόντια και σχετικά επίπεδα, ενώ στους τροκτόλιθους 

παρατηρείται διακύμανση στις τιμές των ενδιάμεσων σπάνιων γαιών (MREE). 

Χαρακτηριστική είναι η θετική ανωμαλία Eu των τροκτόλιθων, που πιθανά οφείλεται σε 

συσσώρευση πλαγιόκλαστου. Οι Pallister & Knight (1981), μελετώντας τα γαββρικά 

πετρώματα του Ομάν,  διατύπωσαν την άποψη ότι οι θετικές ανωμαλίες Eu υποδεικνύουν   
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Εικ. 4.1. Προβολή των συστάσεων των σπάνιων γαιών αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από τους 

τροκτόλιθους της Πίνδου και τους διορίτες της Όθρυος, ως προς τις τιμές του μέσου 
χονδρίτη (τιμές κανονικοποίησης κατά Nakamura 1974). 
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σωρειτική  προέλευση,  δηλαδή κλασματική κρυστάλλωση κατά την ψύξη του μάγματος, από 

το οποίο έχει διαφύγει ένα ποσοστό ρευστής φάσης. Παρόμοια θετική ανωμαλία Eu έχει 

αναφερθεί επίσης σε γαββρικά πετρώματα από άλλα οφιολιθικά συμπλέγματα του Ελληνικού 

χώρου (π.χ. Tsikouras & Hatzipanagiotou 1998a, b, Pomonis et al. 2007b). 

 

44..11..33    ∆∆οολλεερρίίττεεςς  
Μελετήθηκε επίσης η γεωχημεία των δολεριτών που συλλέχθηκαν από τα οφιολιθικά 

συμπλέγματα του Βούρινου και της Πίνδου. Οι γεωχημικές αναλύσεις σε κύρια στοιχεία, 

ιχνοστοιχεία και σπάνιες γαίες που πραγματοποιήθηκαν σε 4 αντιπροσωπευτικά δείγματα 

δολεριτών δίνονται στον Πίνακα 4.3 (βλ. Παράρτημα Ι). 

Πρόκειται για τυπικά βασικά πετρώματα βασαλτικής σύστασης με ποσοστά SiO2 που 

κυμαίνονται από 49,15% έως 56,19%. Από τη χημική σύσταση των δολεριτών παρατηρούμε 

ότι το ποσοστό σε απώλεια πύρωσης είναι σχετικά αυξημένο (LOI: 1,12-4,39%), 

υποδεικνύοντας τις εξαλλοιωτικές διεργασίες που έχουν λάβει χώρα εξαιτίας της 

κυκλοφορίας υδροθερμικών διαλυμάτων. Το δείγμα Β4 παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό LOI 

σε σχέση με τα υπόλοιπα, υποδεικνύοντας το μεγαλύτερο βαθμό εξαλλοίωσής του. Αυτό 

συμπίπτει με τα πετρογραφικά στοιχεία, αφού στο δείγμα Β4 ο χλωρίτης συμμετέχει σε 

αυξημένο ποσοστό (~25%). Τα ποσοστά Na2Ο, CaΟ και Al2Ο3 αντικατοπτρίζουν τη 

συμμετοχή των πλαγιόκλαστων και του επιδότου στα πετρώματα αυτά, ενώ το ποσοστό 

συμμετοχής σε Fe2Ο3
t και MgO αντικατοπτρίζει κυρίως την περιεκτικότητά τους σε χλωρίτη. 

Από τις προβολές των αναλύσεων στο διάγραμμα Zr/TiO2 προς Nb/Y (Winchester & Floyd 

1977), οι υπό μελέτη δολερίτες εμφανίζουν σύσταση υπαλκαλικών βασαλτών (Εικ. 4.2). 

 

 
 

Εικ. 4.2. Προβολή των δολεριτών της Πίνδου και του Βούρινου στο διάγραμμα ταξινόμησης των 
Winchester & Floyd (1977). 
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Από την προβολή των κανονικοποιημένων τιμών των σπάνιων γαιών των αναλυμένων  

δολεριτών ως προς τις μέσες τιμές των χονδριτικών μετεωριτών (Εικ. 4.3), παρατηρείται ότι 

δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δειγμάτων. Οι τιμές τους είναι 

ανάλογες με τιμές REE από πετρώματα τύπου N-MORB από τα γειτονικά οφιολιθικά 

συμπλέγματα της Πίνδου (Jones et al. 1991), της Όθρυος (Rassios 1990, Valsami et al. 

1990) και του Κόζιακα (Pomonis et al. 2007b). Oι συγκεντρώσεις των σπάνιων γαιών (REE) 

είναι από 2,3-45 φορές υψηλότερες από τις τιμές των χονδριτικών μετεωριτών, ενώ ο λόγος 

(Ce/Yb)N κυμαίνεται από 0,42 έως 0,70. Η θετική ανωμαλία Eu, η οποία παρατηρείται στα 

γραφήματα των αναλυμένων δειγμάτων, πιθανά οφείλεται σε συσσώρευση πλαγιόκλαστου. 
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Εικ. 4.3. Προβολή των συστάσεων των σπάνιων γαιών των αναλυμένων δολεριτών από τα οφιολιθικά 

συμπλέγματα του Βούρινου και της Πίνδου ως προς τις τιμές του μέσου χονδρίτη (τιμές 
κανονικοποίησης κατά Nakamura 1974). 

  

44..22    ΤΤρριιααδδιικκάά  ηηφφααιισσττεειιαακκάά  ππεεττρρώώμμαατταα  
Μελετήθηκε επίσης η γεωχημεία τραχιτών που συλλέχθηκαν από την περιοχή 

νοτιοανατολικά του ∆ομοκού, οι οποίοι αποτελούν Τριαδικής ηλικίας ηφαιστειακά πετρώματα 

(Roddick et al. 1979). Οι γεωχημικές αναλύσεις σε κύρια στοιχεία, ιχνοστοιχεία και σπάνιες 

γαίες που πραγματοποιήθηκαν σε 2 αντιπροσωπευτικά δείγματα τραχίτη δίνονται στον 

Πίνακα 4.4 (βλ. Παράρτημα Ι). 

Κύριο χαρακτηριστικό των τραχιτών είναι οι σχετικά υψηλές περιεκτικότητες σε SiO2 

(63,46-67,93%) και Κ2Ο (5,15-6,19%), οι οποίες υποδηλώνουν έναν ενδιάμεσο αλκαλικό 

χαρακτήρα. Το ποσοστό σε απώλεια πύρωσης (LOI) κυμαίνεται από 0,9% έως 1,0%, 

υποδεικνύοντας πετρώματα ασθενώς εξαλλοιωμένα. Ο χαμηλός λόγος MgO/Fe2O3
t (0,12-

0,16) αποτελεί ένδειξη ότι τα υπό μελέτη ηφαιστειακά πετρώματα αποτελούν 



Κεφάλαιο 4: Γεωχημεία                                                                                                                          _                                                
 

 174 

διαφοροποιημένα παράγωγα ενός μητρικού μάγματος (Wilson 1989). Από τις προβολές των 

αναλύσεων στο διάγραμμα Zr/TiO2 προς Nb/Y (Winchester & Floyd 1977), τα πετρώματα 

αυτά εμφανίζουν σύσταση τραχίτη (Εικ. 4.4α). Ο αλκαλικός χαρακτήρας των τραχιτών 

επιβεβαιώνεται και στο διάγραμμα (Na2O+K2O) προς SiO2 (Irvine & Baragar 1971), στο 

οποίο τα αναλυμένα δείγματα προβάλλονται στο πεδίο των αλκαλικών πετρωμάτων        

(Εικ. 4.4β). Επίσης, στο πολυστοιχειακό διάγραμμα των σπάνιων γαιών, όπου προβάλλονται 

οι κανονικοποιημένες τιμές των τραχιτών του ∆ομοκού (Εικ. 4.5), παρατηρείται έντονη 

κλασμάτωση των LREE ((La/Sm)N = 6,3-6,4), με τα προφίλ των HREE να είναι σχεδόν 

επίπεδα. 

 

       

Εικ. 4.4. Προβολή των τραχιτών του ∆ομοκού (α) στο διάγραμμα ταξινόμησης των Winchester & Floyd 
(1977) και (β) στο διάγραμμα ταξινόμησης (Na2O+K2O)-SiO2 των Irvine & Baragar (1971). 
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Εικ. 4.5. Προβολή των συστάσεων των σπάνιων γαιών των αναλυμένων τραχιτών ως προς τις τιμές 

του μέσου χονδρίτη (τιμές κανονικοποίησης κατά Nakamura 1974). 

(α) (β)
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44..33    ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττοουυ  ββααθθμμοούύ  χχηημμιικκήήςς  ααπποοσσάάθθρρωωσσηηςς  μμέέσσωω  χχηημμιικκώώνν  δδεειικκττώώνν  
Οι διεργασίες χημικής αποσάθρωσης (chemical weathering) που λαμβάνουν χώρα στα 

πετρώματα, είναι δυνατό να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στα ορυκτολογικά, 

ιστολογικά και γεωχημικά τους χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου στις φυσικομηχανικές τους 

ιδιότητες (Gupta & Rao 2001, Aydin & Duzgoren-Aydin 2002). Οι μεταβολές αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση του βαθμού ετερογένειας του πετρώματος σε όλες τις 

κλίμακες. Επομένως, ο ποσοτικός προσδιορισμός του βαθμού χημικής αποσάθρωσης, 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης 

των διαφόρων φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των πετρωμάτων. 

Μέχρι σήμερα έχει προταθεί ένας μεγάλος αριθμός χημικών δεικτών για διάφορες 

κατηγορίες πετρωμάτων, με σκοπό την αποτύπωση των χημικών μεταβολών που 

λαμβάνουν χώρα κατά την αποσάθρωση (π.χ. Reiche 1943, Ruxton 1968, Onodera et al. 

1974, Malomo 1980, Rocha Filho et al. 1985, Tuncer 1988, Costa Filho et al. 1989, Ebuk et 

al. 1993, Irfan 1996, Esaki & Jiang 1999, Ceryan 2008). Όσον αφορά στα δομικά 

χαρακτηριστικά των πετρωμάτων, είναι δυνατό κατά τη χημική αποσάθρωση να επέλθει 

αποδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των μεμονωμένων ορυκτών κόκκων τους, καθώς και 

αύξηση του πορώδους. Επιπλέον, είναι δυνατό να προκύψουν τροποποιήσεις στη μηχανική 

αντοχή, λόγω της μετατροπής των πρωτογενών ορυκτών σε δευτερογενείς φάσεις 

διαφορετικών μηχανικών χαρακτηριστικών, καθώς και λόγω της απόθεσης δευτερογενών 

ορυκτών φάσεων εντός των πόρων και των μικρορωγμών.  

Κύριος σκοπός όλων των χημικών δεικτών είναι η αριθμητική έκφραση των χημικών 

μεταβολών που προκαλούνται στα πετρώματα κατά την αποσάθρωση. Οι τιμές που 

υπολογίζονται είναι δυνατό να συσχετιστούν με τις φυσικομηχανικές ιδιότητες, προκειμένου 

να διερευνηθούν πιθανές τάσεις αλληλεξάρτησης. Συνεπώς, σε αρκετές περιπτώσεις οι 

δείκτες αποσάθρωσης καθιστούν δυνατή την εκτίμηση των φυσικομηχανικών παραμέτρων 

των πετρωμάτων κατά τα πρώιμα στάδια μιας μελέτης, χωρίς την πραγματοποίηση 

χρονοβόρων και οικονομικά ασύμφορων δοκιμών. Ακόμη, με συστηματική δειγματοληψία και 

με βάση τις υπολογισθείσες τιμές των χημικών δεικτών, καθίσταται δυνατή η οριοθέτηση 

ζωνών ανάλογα με το βαθμό αποσάθρωσης.  

Ο μεγάλος αριθμός των δεικτών που έχουν προταθεί, υποδεικνύει ότι κανένας από 

αυτούς δεν έχει καθολική εφαρμογή, αφού οι διεργασίες που διέπουν την αποσάθρωση 

ποικίλουν σημαντικά όχι μόνο ανά λιθότυπο αλλά και ανά περιοχή μελέτης. Η κύρια υπόθεση 

για τη διατύπωση αυτών των δεικτών είναι ότι η συμπεριφορά των χημικών στοιχείων 

ελέγχεται εξολοκλήρου από τις διεργασίες αποσάθρωσης. Σύμφωνα με τους Duzgoren-Aydin 

et al. (2002), οι χημικοί δείκτες αποσάθρωσης εκφράζουν ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός 

αποσάθρωσης: (i) τα ποσοστά συγκεκριμένων κύριων οξειδίων (συμπεριλαμβανομένων των 

Al2O3, Fe2O3, TiO2), τα οποία θεωρούνται δυσκίνητα, παραμένουν σταθερά, (ii) τα ποσοστά 
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των SiO2, Na2O, K2O, CaO και MgO, τα οποία θεωρούνται ευκίνητα, μειώνονται και (iii) το 

ποσοστό σε απώλεια πύρωσης (LOI) αυξάνεται. Επομένως, είναι εμφανές ότι για τον 

υπολογισμό των περισσότερων χημικών δεικτών θα πρέπει να είναι γνωστά τα ποσοστά των 

πετρωμάτων σε κύρια οξείδια. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, όπως για 

παράδειγμα ο δείκτης WIP (Parker 1970), ο οποίος εκφράζεται ως ατομικές αναλογίες 

συγκεκριμένων ευκίνητων στοιχείων (Εικ. 4.6, Πίν. 4.5). Οι δείκτες που εκφράζονται ως 

μοριακοί λόγοι μπορούν να διαιρεθούν σε 5 επιμέρους ομάδες (Εικ. 4.6). Όσον αφορά στους 

δείκτες που εκφράζουν μοριακούς λόγους και κανονικοποιούνται από τις συστάσεις των 

αντίστοιχων μη αποσαθρωμένων μητρικών πετρωμάτων τους, μπορούν να θεωρηθούν ως 

μία ξεχωριστή ομάδα (Duzgoren-Aydin et al. 2002). Ακόμη, οι Sueoka et al. (1985) πρότειναν 

τη χρήση του LOI (Loss On Ignition) ως δείκτη χημικής αποσάθρωσης των πετρωμάτων. 

Στον Πίνακα 4.5 συνοψίζονται οι χημικοί δείκτες αποσάθρωσης που έχουν προταθεί μέχρι 

σήμερα. 

 

 
Εικ. 4.6. Κριτήρια ταξινόμησης των χημικών δεικτών αποσάθρωσης με παραδείγματα (τροποποιημένο 

από Duzgoren-Aydin et al. 2002). 
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Πίνακας 4.5. Χημικοί δείκτες αποσάθρωσης που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα. 

Χημικός δείκτης Εξίσωση Αναφορά 

(AwCf)/(AfCw) - 100 = % απώλειαa 
"Απόλυτοι" δείκτες αποσάθρωσης 

Af - Aw (Cf/Cw)a 
Merrill (1906) 

SA (ή Ki) SiO2/Al2O3 Harrassowitz (1926) 

Kr SiO2/(Al2O3+Fe2O3) Harrassowitz (1926) 

Ba (K2O+Na2O+CaO)/Al2O3 Harrassowitz (1926) 

ba1 (K2O+Na2O)/Al2O3 Harrassowitz (1926) 

ba2 (CaO+MgO)/Al2O3 Harrassowitz (1926) 

ba3 (K2O+Na2O+MgO)/Al2O3 Harrassowitz (1926) 

B Iw/If  I = [(K2O+Na2O+CaO)/Al2O3] Harrassowitz (1926) 

β Iw/If  I = [(K2O+Na2O)/Al2O3] Harrassowitz (1926) 

VR (Al2O3+K2O)/(MgO+CaO+Na2O) Vogt (1927) 

b Al2O3/Fe2O3 Jenny (1941) 

SF SiO2/Fe2O3 Jenny (1941) 

SiO2:R2O3 SiO2/(Al2O3+Fe2O3+TiO2) Jenny (1941) 

Συντελεστής απόπλυσης Iw/If  I = [(K2O+Na2O)/SiO2] Jenny (1941) 

WPI 100 (Na2O+ K2O+CaO-H2O)/ 
(SiO2+Al2O3+FeO+Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+Na2O+K2O) Reiche (1943) 

PI 100 SiO2/(SiO2+TiO2+Fe2O3+FeO+Al2O3) Reiche (1943) 

WI 100 (Iw/If) I = [(K2O+Na2O+CaO-H2O+)/ 
(SiO2+Al2O3+Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+Na2O+K2O)] Short (1961) 

RR SiO2/Al2O3 Ruxton (1968) 

WIP [(Na/0.35)+(Mg/0.9)+(K/0.25)+(Ca/0.7)]100 Parker (1970) 

Wm (MnO+FeO+CaO+MgO+Na2O+K2O)/ 
(Al2O3+Fe2O3+3H2O) Miura (1973) 

Απόλυτος δείκτης αποσάθρωσης % Μεταβολή 
(Χδείγμα/Ιδείγμα)/(Χμητρικό/Ιμητρικό) - 1b Nesbitt (1979) 

CIA 100 [Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O)] Nesbitt & Young (1982) 

βάσεις:Al2O3 (K2O+Na2O+CaO+MgO)/Al2O3 Colman (1982) 

βάσεις:R2O3 (K2O+Na2O+CaO+MgO)/(Al2O3+Fe2O3+TiO2) Colman (1982) 

Ks Wm/Parker Hodder (1984) 

Iw/Xf  I = SiO2/Al2O3
 

K 
X = (K2O+Na2O+CaO)/Al2O3 

Rocha Filho et al. (1985) 

b1 Al2O3/TiO2 Rocha Filho et al. (1985) 

LOI H2O+CO2 Sueoka et al. (1985) 

CIW = ACN 100 Al2O3/(Al2O3+Na2O+CaO) Harnois (1988) 

ALK RATIO K2O/(K2O+Na2O) 100 Harnois & Moore (1988) 

CWI (Al2O3+Fe2O3+TiO2+LOI)/όλα τα χημικά συστατικά Sueoka (1988) 

Imob (If - Iw)/If  I = (K2O+Na2O+CaO) Irfan (1996) 

CWD 100 (Ww - Wf)/(Wu - Wf)%c Esaki & Jiang (1999) 

MI (RpRw
i)/(RwRp

i)d Ng et al. (2000) 
aA: ευκίνητα στοιχεία, C: δυσκίνητα στοιχεία, w: αποσαθρωμένο πέτρωμα, f: υγιές πέτρωμα. 
bX: ευκίνητα στοιχεία, Ι: δυσκίνητα στοιχεία. 
cWw: περιεχόμενο νερό στο αποσαθρωμένο πέτρωμα, Wf: περιεχόμενο νερό στο υγιές πέτρωμα, Wu: περιεχόμενο νερό στο 
τελικό προϊόν αποσάθρωσης. 
dRw: %κ.β. των δυσκίνητων συστατικών στο αποσαθρωμένο πέτρωμα, Rp: %κ.β. των δυσκίνητων συστατικών στο μητρικό 
πέτρωμα, Rp

i: %κ.β. των ευκίνητων συστατικών στο μητρικό πέτρωμα, Rw
i: %κ.β. των ευκίνητων συστατικών που 

παραμένουν στο αποσαθρωμένο πέτρωμα. 
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44..33..11    ΧΧρρήήσσηη  χχηημμιικκώώνν  δδεειικκττώώνν  ααπποοσσάάθθρρωωσσηηςς  σστταα  υυππόό  μμεελλέέττηη  ππεεττρρώώμμαατταα  
Στα οφιολιθικά πετρώματα, η αποσάθρωση κυμαίνεται σημαντικά και μπορεί να 

προκαλέσει αξιοσημείωτες μεταβολές στα ορυκτολογικά και ιστολογικά τους χαρακτηριστικά 

και κατά συνέπεια στην ποιότητά τους για χρήση τους σε διάφορες κατασκευαστικές – 

βιομηχανικές εφαρμογές. Πρακτικά, σχεδόν όλα τα βασικά και υπερβασικά πετρώματα είναι 

περισσότερο ή λιγότερο επηρεασμένα από τις διεργασίες χημικής αποσάθρωσης. 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, επιλέχθηκαν ορισμένοι χημικοί δείκτες 

αποσάθρωσης, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές τάσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

χημικών μεταβολών και των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των συλλεχθέντων δειγμάτων. Η 

επιλογή των δεικτών πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια οξείδια που 

αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό (% κατά βάρος) στα υπό μελέτη πετρώματα. Οι 

χημικοί δείκτες αποσάθρωσης που υπολογίστηκαν είναι οι εξής: (i) ba2 (Harrassowitz 1926), 

(ii) WPI (Reiche 1943), (iii) βάσεις/Al2O3 (Colman 1982) και (iv) ποσοστό LOI (Sueoka et al. 

1985). Όσον αφορά στο δείκτη WPI, χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένος, αφού για τον 

υπολογισμό του λήφθηκε υπόψη η τιμή LOI = Η2Ο+CO2 αντί για Η2Ο. 

Επιπρόσθετα, για τους υπερβασικούς λιθότυπους μελετήθηκαν πιθανές μετακινήσεις 

των κύριων στοιχείων κατά τη σερπεντινίωση, με βάση τις τιμές LOI. Γενικά, η τιμή LOI 

αποτελεί δείκτη του βαθμού σερπεντινίωσης των υπερβασικών πετρωμάτων, καθότι τα 

ορυκτά του σερπεντίνη περιέχουν 12-15 % κ.β. H2O (Deer et al. 1992). Από τα διαγράμματα 

της Εικόνας 4.7, προκύπτει ότι τα SiO2, Fe3O3
t, MnO και MgO παρουσιάζουν αρνητικές 

συσχετίσεις με το LOI, υποδεικνύοντας πιθανή μετακίνησή τους κατά τις διεργασίες της 

σερπεντινίωσης. Παρόμοια συμπεράσματα για την κινητικότητα των στοιχείων σε 

σερπεντινιωμένους λιθότυπους έχουν προκύψει και από άλλους ερευνητές (π.χ. O’ Hanley 

1996, Melcher et al. 2002). Από την άλλη πλευρά, στα διαγράμματα συσχέτισης των Al2O3 

και CaO με το LOI, παρατηρείται σημαντική διασπορά των τιμών. Επίσης, σημειώνεται ότι σε 

όλα τα διαγράμματα διακρίνονται δύο ομάδες υπερβασικών δειγμάτων με βάση το ποσοστό 

σε LOI. Στην πρώτη ομάδα συμπεριλαμβάνονται τα δείγματα που παρουσιάζουν ποσοστό 

LOI που κυμαίνεται από 11,29% έως 11,92%, ενώ στη δεύτερη ανήκουν τα δείγματα με το 

χαμηλότερο ποσοστό LOI (<0,01-4,65%). Η διάκριση των δύο παραπάνω ομάδων συμφωνεί 

με τα αποτελέσματα της πετρογραφικής εξέτασης, από την οποία προέκυψε ότι τα δείγματα 

της πρώτης ομάδας (PKZSR1, VAET1, VVDSR1) παρουσιάζουν εμφανώς υψηλότερο βαθμό 

σερπεντινίωσης συγκριτικά με τους υπόλοιπους υπερβασικούς λιθότυπους (βλ. Κεφ. 3). 

Από τις τάσεις που παρατηρήθηκαν στα διαγράμματα της Εικόνας 4.7, προκύπτει ότι η 

περιεκτικότητα των στοιχείων Si, Fe, Mg και Mn, μειώνεται αυξανομένου του βαθμού 

υδροθερμικής μεταμόρφωσης και κατά συνέπεια το άθροισμα των οξειδίων τους μπορεί να 

αποτελέσει ενδεικτική τιμή των χημικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στα υπό 

μελέτη υπερβασικά πετρώματα κατά τη διάρκεια της σερπεντινίωσης.  Στο άθροισμα αυτό  
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Εικ. 4.7. Προβολή των περιεκτικοτήτων σε LOI ως προς τα ποσοστά σε (α) SiO2, (β) Al2O3, (γ) Fe2O3
t, 

(δ) MnO, (ε) MgO και (στ) CaO των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
 

συμπεριλαμβάνεται και το CaO, η κινητικότητα του οποίου κατά τις διεργασίες της 

σερπεντινίωσης έχει αναφερθεί από πολλούς ερευνητές (π.χ. Coleman 1967, Austrheim & 

Prestvik 2008, Iyer et al. 2008). Συνεπώς, εισάγεται ο δείκτης ευκίνητων στοιχείων 

CaOMnOMgOOFeSiOI t
m ++++= 322 , ως ποσοτική έκφραση του βαθμού υδροθερμικής 

μεταμόρφωσης των υπερβασικών λιθότυπων. 

Οι υπολογισθείσες τιμές των προαναφερθέντων δεικτών (συμπεριλαμβανομένου του  

δείκτη Im για τα υπερβασικά δείγματα), καθώς και οι προσδιορισθείσες συσχετίσεις τους με 
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τις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των υπό μελέτη δειγμάτων 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8. Όσον αφορά στο δείκτη Im, σημειώνεται ότι 

διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις του με τις εργαστηριακές ιδιότητες των υπερβασικών 

δειγμάτων, τόσο με την παρουσία του CaO όσο και χωρίς. Από τα αποτελέσματα προέκυψε 

ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους βαθμούς συσχέτισης. 

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι οι χημικοί δείκτες αποσάθρωσης θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή στα οφιολιθικά πετρώματα, λόγω της έντονης 

επίδρασης υδροθερμικών μεταμορφικών διεργασιών σε αυτά. Η υδροθερμική μεταμόρφωση, 

η οποία συνήθως λαμβάνει χώρα σε σημαντικά μεγαλύτερα βάθη συγκριτικά με τη χημική 

αποσάθρωση, διέπεται από διαφορετικές διεργασίες μετακίνησης στοιχείων. Συνεπώς, από 

τη συσχέτιση μεταξύ των χημικών δεικτών αποσάθρωσης και της μηχανικής αντοχής 

πετρωμάτων που έχουν επηρεαστεί από υδροθερμικές – εξαλλοιωτικές διεργασίες, είναι 

πολύ πιθανό να προκύψει σημαντική διασπορά τιμών. 

 

44..44    ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  γγεεωωχχηημμιικκήήςς  μμεελλέέττηηςς  
Προκειμένου να διερευνηθούν τα γεωχημικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη 

λιθότυπων, αναλύθηκαν τα κύρια στοιχεία, τα ιχνοστοιχεία και οι σπάνιες γαίες από 

αντιπροσωπευτικά δείγματα τεκτονισμένων περιδοτιτών, τροκτόλιθων, διοριτών, δολεριτών 

και τραχιτών. 

Όλα τα υπερβασικά δείγματα παρουσιάζουν υψηλές περιεκτικότητες στα στοιχεία Mg, 

Cr και Ni, τα οποία συμμετέχουν στη δομή του ολιβίνη, του πυρόξενου και του σπινέλλιου. 

Επιπλέον, ο λόγος MgO/Fe2O3
t είναι αρκετά υψηλός για τα πετρώματα αυτά, 

παρουσιάζοντας υψηλότερες τιμές στα δείγματα των δουνιτών και χαρτσβουργιτών σε σχέση 

με το δείγμα του λερζόλιθου. Επίσης, ο λερζόλιθος διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα 

δείγματα, παρουσιάζοντας ασθενή εμπλουτισμένο στα κύρια οξείδια Al2O3, TiO2, CaO, Na2O, 

K2O καθώς και στα ιχνοστοιχεία Rb, Sr και Y, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο σχετικά 

αυξημένο ποσοστό των κλινοπυρόξενων και στην εμφάνιση του πλαγιόκλαστου. Οι 

συγκεντρώσεις των σπάνιων γαιών των μανδυακών περιδοτιτών κυμαίνονται γενικά σε 

χαμηλά επίπεδα, με τις περισσότερες να είναι κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας. 

Από τους υπό μελέτη γαββρικούς-διοριτικούς λιθότυπους, οι τροκτόλιθοι της Πίνδου 

διαφοροποιούνται χημικά από τους διορίτες της Όθρυος, κυρίως ως προς τα υψηλότερα 

ποσοστά συμμετοχής των Al2O3, CaO και τις χαμηλότερες περιεκτικότητες σε SiO2, Fe2O3
t, 

Na2O και K2O. Τα υψηλότερα ποσοστά σε Al2O3 και CaO οφείλονται κατά κύριο λόγο στο ότι 

οι τροκτόλιθοι παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό σε πλαγιόκλαστα, καθώς και στο βασικό 

χημισμό των τελευταίων, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των ορυκτοχημικών 

αναλύσεων. Ακόμη, οι τροκτόλιθοι παρουσιάζουν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά σε MgO, 
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λόγω της συμμετοχής φορστεριτικού ολιβίνη σε αυτούς. Όσον αφορά στο αυξημένο ποσοστό 

τους σε απώλεια πύρωσης (LOI), οφείλεται στη μερική σερπεντινίωση του ολιβίνη. 

Οι υπό μελέτη δολερίτες αποτελούν τυπικά βασικά πετρώματα βασαλτικής σύστασης, 

με ποσοστά SiO2 που κυμαίνονται από 49,15% έως 56,19%. Τα ποσοστά Na2Ο, CaΟ και 

Al2Ο3 αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή των πλαγιόκλαστων και του επιδότου στα πετρώματα 

αυτά, ενώ το ποσοστό συμμετοχής σε Fe2Ο3
t και MgO αντικατοπτρίζει κυρίως την 

περιεκτικότητά τους σε χλωρίτη. Οι τιμές των σπάνιων γαιών στους δολερίτες, υποδεικνύουν 

χαρακτηριστικά τύπου N-MORB. 

Όσον αφορά στους τραχίτες του ∆ομοκού, κύριο χαρακτηριστικό τους είναι οι σχετικά 

υψηλές περιεκτικότητες σε SiO2 και Κ2Ο, οι οποίες υποδηλώνουν έναν ενδιάμεσο αλκαλικό 

χαρακτήρα. Το ποσοστό τους σε LOI υποδεικνύει πετρώματα μετρίως εξαλλοιωμένα. 

Επιπλέον, υπολογίστηκαν ορισμένοι χημικοί δείκτες για τους υπό μελέτη λιθότυπους, 

προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι χημικές μεταβολές που έχουν επέλθει λόγω της 

επίδρασης αποσαθρωτικών διεργασιών. Η επιλογή των δεικτών πραγματοποιήθηκε 

λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια οξείδια που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό        

(% κατά βάρος) στα υπό μελέτη πετρώματα. Επιπρόσθετα, για τους υπερβασικούς 

λιθότυπους μελετήθηκαν πιθανές μετακινήσεις των κύριων στοιχείων κατά τη σερπεντινίωση, 

με βάση τις τιμές LOI. Με βάση τα αποτελέσματα, εισήχθηκε ο δείκτης ευκίνητων στοιχείων 

( CaOMnOMgOOFeSiOI t
m ++++= 322 ), ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ενδεικτική τιμή 

των χημικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στα υπό μελέτη υπερβασικά πετρώματα κατά 

τη διάρκεια της σερπεντινίωσης. Ακόμη, διακρίθηκαν δύο ομάδες υπερβασικών δειγμάτων με 

βάση το ποσοστό σε LOI, διαχωρισμός που συμφωνεί με τα αποτελέσματα της 

πετρογραφικής μελέτης. 
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                                                                                                                                      ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    55  
  

55    ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΟΟΚΚΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑ∆∆ΡΡΑΑΝΝΩΩΝΝ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

55..11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι διάφορες εργαστηριακές δοκιμές που 

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, προκειμένου να προσδιοριστούν 

τα γεωμετρικά, φυσικομηχανικά, φυσικοχημικά και χημικά χαρακτηριστικά των συλλεχθέντων 

δειγμάτων και κατ’ επέκταση η καταλληλότητά τους ως αδρανών υλικών διαφόρων 

κατασκευαστικών – βιομηχανικών εφαρμογών. Η βασική αρχή των εργαστηριακών δοκιμών 

των αδρανών υλικών είναι η εξομοίωση των συνθηκών φθοράς – μηχανικής καταπόνησης 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια χρήσης τους. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για 

τα υπό μελέτη δείγματα παρατίθενται στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου. 

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται το σύνολο των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στα 

υπό μελέτη πετρώματα, καθώς και ο διαχωρισμός τους στις επιμέρους κατηγορίες (γενικές, 

γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές, φυσικοχημικές και χημικές). Οι δοκιμές αυτές αναφέρονται 

τόσο στους Ελληνικούς κανονισμούς για τα αδρανή, όσο και στα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα 

(ΕΝ), τα οποία υποχρεούνται να ακολουθούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η 

Ιουνίου του 2004. Στην παρούσα διατριβή, οι δοκιμές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα 

Ευρωπαϊκά (EN), Αμερικάνικα (ASTM, AASHTO), Βρετανικά (BS) ή ∆ιεθνή (ISRM) πρότυπα. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αρκετές από τις εργαστηριακές δοκιμές 

παρέμειναν ίδιες στα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ωστόσο ορισμένες έχουν αλλάξει ριζικά. 

Ακόμη, για τον προσδιορισμό της μηχανικής αντοχής των υπό μελέτη δειγμάτων 

εκτελέστηκαν επιπλέον δοκιμές, οι οποίες δεν απαιτούνται για την αξιολόγηση των αδρανών 

υλικών. 

  
Πίνακας 5.1. Εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα υπό μελέτη δείγματα. 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ειγματοληψία ΕΛΟΤ EN 932-1 

∆εν αποτελεί ιδιότητα αλλά θέτει 
όρους για τη συλλογή 
αντιπροσωπευτικού δείγματος. 
Η διαδικασία δειγματοληψίας 
επηρεάζει σημαντικά τα 
αποτελέσματα των ιδιοτήτων που 
πρόκειται να προσδιοριστούν.  

ΓΕ
Ν
ΙΚ
ΕΣ

 Ι∆
ΙΟ
ΤΗ

ΤΕ
Σ 

Πετρογραφική εξέταση ΕΛΟΤ EN 932-3 

Τα ορυκτολογικά και ιστολογικά 
χαρακτηριστικά αποτελούν 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
ποιότητα του αδρανούς υλικού. 
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Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆είκτης Πλακοειδούς BS 812: 105.1 

Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος 
κυρίως στις περιπτώσεις που τα 
αδρανή υλικά χρησιμοποιούνται χωρίς 
κάποιο συνδετικό υλικό. 

∆είκτης Επιμήκυνσης BS 812: 105.2 ∆εν χρησιμοποιείται στα νέα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα (EN). 

ΓΕ
Ω
Μ
ΕΤ

ΡΙ
Κ
ΕΣ

 Ι∆
ΙΟ
ΤΗ

ΤΕ
Σ 

Ισοδύναμο Άμμου ASTM D-2419 Ιδιαίτερα σημαντική δοκιμή για τα 
αδρανή βάσεων και υποβάσεων. 

Περιεχόμενη Υγρασία AASHTO T255 

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο 
προσδιορισμός της περιεχόμενης 
υγρασίας στα αδρανή που 
χρησιμοποιούνται μαζί με συνδετικό 
υλικό (ασφαλτομίγματα, σκυροδέματα, 
κονιάματα). 

Φαινόμενη Πυκνότητα            
και 
Υδαταπορροφητικότητα 

ΕΛΟΤ EN 1097-6 

Αποτελούν βασικές ιδιότητες που 
υπολογίζονται σε όλα τα είδη 
αδρανών υλικών πριν ακόμη 
πραγματοποιηθούν άλλες δοκιμές. Φ

ΥΣ
ΙΚ
ΕΣ

 Ι∆
ΙΟ
ΤΗ

ΤΕ
Σ 

Ολικό Πορώδες ISRM (1981) 
Το ολικό πορώδες επηρεάζει 
σημαντικά τη μηχανική αντοχή των 
πετρωμάτων. 

∆είκτης  
micro-Deval ΕΛΟΤ EN 1097-1 

Πραγματοποιείται στα αδρανή για 
σκύρα σιδηροτροχιών, 
ασφαλτομίγματα και                    
βάσεις-υποβάσεις. 

∆είκτης  
Los Angeles 

ΕΛΟΤ EN 1097-2,              
ASTM C-131 

Αποτελεί δοκιμή αναφοράς για τον 
προσδιορισμό της αντίστασης των 
αδρανών σε φθορά από τριβή και 
κρούση. 

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
ΕΣ

 Ι∆
ΙΟ
ΤΗ

ΤΕ
Σ 

∆είκτης αντίστασης σε 
κρούση BS 812: Part 112 

Αποτελεί δοκιμή παρόμοια με την 
ACV (Aggregate Crushing Value). 
Ωστόσο, στην ACV οι κόκκοι του 
αδρανούς υποβάλλονται σε θλίψη, σε 
αντίθεση με τη δοκιμή αντίστασης σε 
κρούση όπου ασκείται 
επαναλαμβανόμενο κρουστικό φορτίο. 
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Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆είκτης αντίστασης σε 
στίλβωση ΕΛΟΤ EN 1097-8 

Πραγματοποιείται στα αδρανή 
αντιολισθηρών στρώσεων 
ασφαλτοτάπητα. 

∆είκτης αντίστασης σε 
απότριψη BS 812: Part 113 Έχει ιδιαίτερη σημασία στα αδρανή 

υλικά οδοποιίας. 

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
ΕΣ

 Ι∆
ΙΟ
ΤΗ

ΤΕ
Σ 

Αντοχή σε μοναξονική 
θλίψη (UCS-Uniaxial 
Compressive Strength) 

ASTM D-2938, 
ASTM C170-90 

Μητρικό πέτρωμα συγκεκριμένων 
διαστάσεων σχήματος κυβικού ή 
κυλινδρικού υποβάλλεται σε θλίψη. 
Πραγματοποιείται στα αδρανή που 
προορίζονται για σκυροδέματα και 
βράχους θωράκισης. 

∆είκτης σημειακής 
φόρτισης (Point Load 
Index) 

ISRM (1985) 
Μπορεί να εκτελεστεί απευθείας στην 
ύπαιθρο, χρησιμοποιώντας δοκίμια 
ακανόνιστου σχήματος. 

Π
ΡΟ

ΣΘ
ΕΤ

ΕΣ
 Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
ΕΣ

 
Ι∆
ΙΟ
ΤΗ

ΤΕ
Σ 

Σκληρότητα κατά  
σφύρα Schmidt (Schmidt 
Hammer Hardness) 

ISRM (1981) 

Πρόκειται για μη καταστροφική δοκιμή 
που μπορεί να εκτελεστεί απευθείας 
στην ύπαιθρο, δίνοντας μία πρώτη 
εκτίμηση για τη μηχανική αντοχή των 
πετρωμάτων. 

Ανθεκτικότητα στην 
αποσάθρωση με χρήση 
MgSO4 ή Na2SO4 
(∆οκιμή Υγείας) 

ΕΛΟΤ EN 1367-2 

Η δοκιμή υγείας προσομοιάζει 
κύκλους ψύξης-απόψυξης και 
καθορίζει την ανθεκτικότητα  του 
υλικού σε παγετό, σε συνδυασμό με  
την υδαταπορροφητικότητά του, την 
πετρογραφική του δομή και τις 
κλιματολογικές συνθήκες της 
περιοχής.  
Είναι σημαντική δοκιμή, κυρίως για τα 
αδρανή που εκτίθενται σε έντονες 
ατμοσφαιρικές επιδράσεις (εναλλαγές 
ακραίων θερμο-υγρομετρικών 
συνθηκών). 
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1367-2, 
η δοκιμή πραγματοποιείται με χρήση 
MgSO4. 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
ΧΗ

Μ
ΙΚ
ΕΣ

 Ι∆
ΙΟ
ΤΗ

ΤΕ
Σ 

Μπλε Μεθυλενίου ΕΛΟΤ EN 933-9 

Έμμεσος προσδιορισμός της 
ποσότητας σε διογκούμενα αργιλικά 
ορυκτά. ∆ιαφέρει από τη δοκιμή 
ισοδύναμου άμμου, με την οποία 
προσδιορίζεται η ποσότητα του υλικού 
μεγέθους αργίλου. 

ΧΗ
Μ
ΙΚ
ΕΣ

 Ι∆
ΙΟ
ΤΗ

ΤΕ
Σ 

∆υνητική βλαπτικότητα 
αδρανών υλικών σύμφωνα 
με την αλκαλοπυριτική 
αντίδραση 
 

ASTM C-289 
 

Ιδιαίτερα σημαντική δοκιμή για αδρανή 
υλικά σκυροδεμάτων.  
Τα πρότυπα ASTM C-227 & C-1260 
αναφέρονται στη μέθοδο κονιάματος-
ράβδου, ενώ το ASTM C-289 
αναφέρεται στη χημική μέθοδο. 
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55..22    ΠΠεερριιγγρρααφφήή  εερργγαασσττηηρριιαακκώώνν  δδοοκκιιμμώώνν  

55..22..11    ΓΓεεννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

55..22..11..11    ∆∆εειιγγμμααττοολληηψψίίαα  

Κατά τη δειγματοληψία θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένοι όροι, προκειμένου να 

λαμβάνεται κάθε φορά το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα πετρώματος. Απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή, ούτως ώστε το δείγμα να συμπεριλαμβάνει όλο το εύρος των διακυμάνσεων που 

παρατηρούνται μακροσκοπικά. Ωστόσο, στην περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει σαφείς 

διαφοροποιήσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται διαφορετικά δείγματα. 

Η μεγαλύτερη ποσότητα δείγματος που συλλέγεται από τις πιθανές θέσεις 

εκμετάλλευσης θραύεται στο εργαστήριο, προκειμένου να προκύψουν τα απαραίτητα 

κλάσματα για τις διάφορες δοκιμές των αδρανών υλικών. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το 

γεγονός ότι το θραυστό υλικό που παράγεται στο εργαστήριο, είναι δυνατό να διαφέρει 

σημαντικά συγκριτικά με εκείνο που προκύπτει από τη θραύση των πετρωμάτων και την 

παραγωγή αδρανών υλικών σε βιομηχανική κλίμακα. Ο Shergold (1963) θεωρεί ότι οι κόκκοι 

του αδρανούς που παράγονται στο εργαστήριο είναι περισσότερο γωνιώδεις και 

παρουσιάζουν αυξημένη επιφανειακή τραχύτητα. 

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε αντιπροσωπευτική δειγματοληψία από τις 

θέσεις ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 932-1). Αρκετά 

προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά τη δειγματοληψία των υπό μελέτη οφιολιθικών 

πετρωμάτων, καθότι ο διαχωρισμός συμπαγών τεμαχών από αυτά αποτελεί αρκετά δύσκολη 

διαδικασία, λόγω της υψηλής σκληρότητάς τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

συλλέχθηκαν συμπαγή τεμάχη πετρώματος από την κάθε περιοχή, τα οποία αποσπάστηκαν 

με σφυρί και καλέμι, κυρίως κατά μήκος των διακλάσεων που τέμνουν τη βραχομάζα. Τα 

τεμάχη επιλέχθηκαν με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να μη συλλεχθεί υλικό που αντιστοιχεί 

στο μανδύα αποσάθρωσης. Ωστόσο, όπου δεν ήταν δυνατό να αποσπαστούν επαρκή 

τεμάχη με τον παραπάνω τρόπο, συλλέχθηκαν ογκόλιθοι που ήταν διάσπαρτοι σε κάθε τομή, 

με ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε να μην είναι αποσαθρωμένοι. Από κάθε θέση 

δειγματοληψίας συγκεντρώθηκαν 120 έως 160 kg πετρώματος. Το υλικό αυτό μεταφέρθηκε 

στην Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ Α.Ε.), 

όπου πραγματοποιήθηκε θραύση με σιαγονωτό θραυστήρα, προκειμένου να ληφθούν οι 

απαραίτητες ποσότητες δείγματος για τις δοκιμές των αδρανών υλικών. Ακόμη, ορισμένα 

από τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, όπου 

χρησιμοποιήθηκε επίσης σιαγονωτός θραυστήρας. Η θραύση έγινε σε διάφορα στάδια, 

προκειμένου να προκύψουν τα συγκεκριμένα κλάσματα που απαιτούνται για την κάθε 

δοκιμή. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σημαντική ποσότητα υλικού μεταφέρθηκε σε 

θραυστήρες των λατομείων ΒΟΥΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΤΕΡΝΑ Α.Ε., προκειμένου να προκύψει 

η απαραίτητη ποσότητα χονδρόκοκκου υλικού (>31,5 mm) που απαιτείται για τα σκύρα 
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σιδηροτροχιών. Στα δύο παραπάνω λατομεία, η θραύση πραγματοποιήθηκε σε θραυστήρα 

κωνικού τύπου. 

 

55..22..11..22    ΠΠεεττρροογγρρααφφιικκήή  εεξξέέτταασσηη  

Η πετρογραφική εξέταση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια μελέτης των 

αδρανών υλικών, αφού συγκεντρώνει όλες εκείνες τις πληροφορίες (μέγεθος, σχήμα και 

βαθμός αλληλοεμπλοκής μεταξύ των ορυκτών κόκκων, κατανομή μικρορωγμών, 

ορυκτολογική σύσταση, βαθμός εξαλλοίωσης, συμμετοχή επιβλαβών ορυκτολογικών 

συστατικών κ.ά.), οι οποίες καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις διάφορες γεωμετρικές, 

φυσικές, μηχανικές, φυσικοχημικές και χημικές τους ιδιότητες. 

Στα σκληρά αδρανή υλικά πραγματοποιείται εξέταση λεπτών τομών σε πολωτικό 

μικροσκόπιο, ενώ στα λεπτόκοκκα φυσικά αδρανή, το υλικό διαχωρίζεται με κοκκομετρική 

ανάλυση σε επιμέρους κλάσματα και χρησιμοποιείται συνήθως στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. 

Ο προσδιορισμός των κόκκων της άμμου είναι συχνά ευκολότερος όταν οι κόκκοι 

καλύπτονται από λεπτό στρώμα νερού, αφού έτσι ελαττώνεται η αντανάκλαση από τις 

εξωτερικές επιφάνειες και παρατηρούνται καλύτερα τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά των 

κόκκων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ορισμένων 

συστατικών, απαιτείται η χρήση οξέων. 

Σε περίπτωση που το δείγμα περιέχει συστατικά τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν 

αρνητική επίδραση στην ποιότητα των αδρανών υλικών, αυτά θα πρέπει να περιγράφονται 

όχι μόνο ποιοτικά αλλά και ποσοτικά και θα πρέπει να αναφέρονται τα αρνητικά 

αποτελέσματα που αναμένεται να επιφέρουν κατά τη χρήση τους. Πολλές φορές είναι 

απαραίτητη η επιπρόσθετη μελέτη των συστατικών αυτών με περισσότερο εξειδικευμένες και 

ακριβείς μεθόδους. Για παράδειγμα, εάν κατά την εξέταση με πολωτικό μικροσκόπιο 

εντοπιστεί SiO2 υπό μορφή οπάλιου ή ηφαιστειακού γυαλιού σε αδρανή που προορίζονται 

για σκυροδέματα, τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η δοκιμή της αλκαλοπυριτικής 

αντίδρασης. Ακόμη, εάν διαπιστωθεί ότι στο υπό μελέτη πέτρωμα συμμετέχουν ορυκτά της 

ομάδας του αμιάντου, τότε θα πρέπει να εφαρμοστούν επιπρόσθετες μέθοδοι μικροσκοπικής 

εξέτασης και ποσοτικής ανάλυσης. 

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε διεξοδική διερεύνηση των μικροσκοπικών 

χαρακτηριστικών των υπό μελέτη πετρωμάτων. Αν και η πετρογραφική μελέτη βασίστηκε στα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΛΟΤ EN 932-3), χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες επιπλέον μέθοδοι, οι 

οποίες δεν αναφέρονται σε αυτά. Τα αποτελέσματα παρατίθενται και αναλύονται διεξοδικά στο 

κεφάλαιο 3. 
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55..22..22    ΓΓεεωωμμεεττρριικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

55..22..22..11    ∆∆εείίκκττηηςς  ππλλαακκοοεειιδδοούύςς  

Το σχήμα των κόκκων στα αδρανή υλικά εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα 

ορυκτολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά του υλικού, καθώς και από την επίδραση 

διαφόρων άλλων δευτερογενών παραγόντων (π.χ. τύπος θραυστήρα που 

χρησιμοποιήθηκε). Στα αδρανή υλικά οι πεπλατυσμένοι κόκκοι έχουν αρνητική επίδραση, 

λόγω του ότι δημιουργούν ανομοιόμορφη κατανομή τάσεων στις στρώσεις όπου 

τοποθετούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος θραύσης του υλικού. Ο δείκτης 

πλακοειδούς (Flakiness Index - IF) εκφράζει την εκατοστιαία αναλογία της μάζας των 

πεπλατυσμένων κόκκων στη συνολική μάζα του δείγματος που εξετάζεται. Η δοκιμή αυτή, η 

οποία εκτελέστηκε σύμφωνα με τις Βρετανικές προδιαγραφές (BS 812: 105.1), δεν 

εφαρμόζεται σε κόκκους που διέρχονται από το Βρετανικό κόσκινο των 6,3 mm και 

συγκρατούνται στο Βρετανικό κόσκινο των 63 mm. 

Η ποσότητα του αντιπροσωπευτικού δείγματος καθορίζεται από το ονομαστικό μέγεθος 

των κόκκων του αδρανούς (Πίν. 5.2). Ονομαστικό μέγεθος θεωρείται ο μέσος όρος των 

ανοιγμάτων των οπών των κοσκίνων, τα οποία ορίζουν το κλάσμα που ανήκει ένας κόκκος. 

Το δείγμα ξηραίνεται στους 105±5 °C μέχρι σταθερού βάρους, ζυγίζεται και στη συνέχεια 

κοσκινίζεται χρησιμοποιώντας τα κόσκινα που αναφέρονται στον Πίνακα 5.2. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, απορρίπτεται το υλικό που συγκρατείται στο κόσκινο των 63 mm 

και διέρχεται από το κόσκινο των 6,3 mm.  

Κάθε κλάσμα ζυγίζεται και φυλάσσεται χωριστά. Από το άθροισμα του βάρους των 

επιμέρους κλασμάτων, υπολογίζεται η εκατοστιαία αναλογία καθενός κλάσματος, 

απορρίπτονται τα κλάσματα που συμμετέχουν σε ποσοστό μικρότερο του 5% και 

υπολογίζεται το βάρος του δείγματος που παραμένει. 

 
Πίνακας 5.2. Αντιστοιχία κλασμάτων, πλάτους σχισμής του μετρητή πλακοειδούς και ελάχιστου 
βάρους δείγματος, σύμφωνα με τις Βρετανικές προδιαγραφές. 

Κλάσμα αδρανούς υλικού 

Ονομαστικό μέγεθος κοσκίνων (mm) 

100% διερχόμενο 100% συγκρατούμενο 

Πλάτος σχισμής του 
μετρητή πλακοειδούς* 

Ελάχιστο βάρος 
δείγματος (kg) 

63 50 33,9 ± 0,3 50 

50 37,5 26,3 ± 0,3 35 

37,5 28 19,7 ± 0,3 15 

28 20 14,4 ± 0,15 5 

20 14 10,2 ± 0,15 2 

14 10 7,2 ± 0,1 1 

10 6,3 4,9 ± 0,1 0,5 

*Η διάσταση αυτή είναι ίση με 0,6 φορές το μέσο άνοιγμα των κοσκίνων 
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Το δείγμα κοσκινίζεται χρησιμοποιώντας τα κόσκινα πλακοειδούς, ενώ σε περίπτωση 

που δεν υπάρχουν τα κόσκινα αυτά, οι κόκκοι διέρχονται από ειδικό μετρητή (Εικ. 5.1). 

Ακολούθως, υπολογίζεται το βάρος των διερχόμενων κόκκων. 

Η τιμή του δείκτη πλακοειδούς (IF) υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

100)2/3( ×= MMI F                                                    (5.1) 

όπου M2: το συνολικό βάρος των κλασμάτων (g) και M3: το βάρος των διερχόμενων όλων 

των κλασμάτων από τα αντίστοιχα κόσκινα του πλακοειδούς (g). Στην περίπτωση των 

θραυστών αδρανών υλικών, ο δείκτης πλακοειδούς υπολογίζεται συνήθως σε συγκεκριμένα 

κλάσματα, αναλόγως της χρήσης για την οποία προορίζονται κάθε φορά. 

 

 

Εικ. 5.1. Μετρητής δείκτη πλακοειδούς (διαστάσεις σε mm) - (BS 812: 105.1). 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ο δείκτης IF 

προσδιορίζεται με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3, όπου λαμβάνονται διαφορετικά 

κλάσματα αδρανούς και χρησιμοποιούνται διαφορετικού τύπου κόσκινα. 

 

55..22..22..22    ∆∆εείίκκττηηςς  εεππιιμμήήκκυυννσσηηςς  

Στα πλαίσια της διατριβής προσδιορίστηκε επίσης ο δείκτης επιμήκυνσης (Elongation 

Index - IE), παρόλο που δε συμπεριλαμβάνεται στις νέες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ο 

δείκτης IE εκφράζει την εκατοστιαία αναλογία της μάζας των κόκκων του αδρανούς υλικού, 

των οποίων η μέγιστη διάσταση είναι μεγαλύτερη από 1,8 φορές του ονομαστικού τους 

μεγέθους. Η δοκιμή αυτή, η οποία εκτελέστηκε σύμφωνα με τις Βρετανικές προδιαγραφές 

(BS 812: 105.2), δεν εφαρμόζεται σε κόκκους που διέρχονται από το Βρετανικό κόσκινο των 

6,3 mm και συγκρατούνται στο Βρετανικό κόσκινο των 50 mm. Η ποσότητα του δείγματος 

καθορίζεται ανάλογα με το ονομαστικό μέγεθος των κόκκων (Πίν. 5.3). 
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Πίνακας 5.3. Αντιστοιχία κλασμάτων, ανοίγματος μεταξύ των μεταλλικών ράβδων του μετρητή μήκους 
και ελάχιστου βάρους δείγματος, σύμφωνα με τις Βρετανικές προδιαγραφές. 

Κλάσμα αδρανούς υλικού 

Ονομαστικό μέγεθος κοσκίνων (mm) 

100% διερχόμενο 100% συγκρατούμενο 

Άνοιγμα μεταξύ των 
μεταλλικών ράβδων του 

μετρητή μήκους* 
Ελάχιστο βάρος  
δείγματος (kg) 

50 37,5 78,7 ± 0,3 35 

37,5 28 59,0 ± 0,3 15 

28 20 43,2 ± 0,3 5 

20 14 30,6 ± 0,3 2 

14 10 21,6 ± 0,2 1 

10 6,3 14,7 ± 0,2 0,5 

*Η διάσταση αυτή είναι ίση με 1,8 φορές του μέσου ανοίγματος των κοσκίνων 

 

Χρησιμοποιώντας το μετρητή μήκους της Εικόνας 5.2, καθορίζεται το κατάλληλο 

άνοιγμα ανάλογα με το κλάσμα που εξετάζεται και υπολογίζεται το βάρος των κόκκων που 

συγκρατούνται. Επιμήκεις κόκκοι θεωρούνται εκείνοι που δε διέρχονται από το άνοιγμα όταν 

τοποθετούνται με τη μεγαλύτερή τους διάσταση. Στη συνέχεια αθροίζονται τα βάρη όλων των 

συγκρατούμενων από το μετρητή κόκκων των κλασμάτων που εξετάζονται και υπολογίζεται 

ο δείκτης επιμήκυνσης (IE) από την παρακάτω σχέση: 

100)2/3( ×= MMI E                                                    (5.2) 

όπου M2: το συνολικό βάρος των κλασμάτων (g) και M3: το βάρος των συγκρατούμενων 

κόκκων όλων των κλασμάτων από τα αντίστοιχα ανοίγματα του μετρητή μήκους (g). Στην 

περίπτωση των θραυστών αδρανών υλικών, ο δείκτης επιμήκυνσης υπολογίζεται συνήθως 

σε συγκεκριμένα κλάσματα, αναλόγως της χρήσης για την οποία προορίζονται κάθε φορά. 

 

 
 
Εικ. 5.2. Μετρητής δείκτη επιμήκυνσης (διαστάσεις σε mm) - (BS 812: 105.2). 
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55..22..22..33    ΙΙσσοοδδύύννααμμοο  άάμμμμοουυ  

Η δοκιμή ισοδύναμου άμμου (Sand Equivalent - SE) εκτελείται επί όλων των αδρανών 

υλικών που προορίζονται για κατασκευή βάσεων, υποβάσεων, ασφαλτικών επιστρώσεων 

οδών και σκυροδεμάτων. Η δοκιμή πραγματοποιείται προκειμένου να εξακριβωθεί η 

παρουσία επιβλαβών ποσοτήτων λεπτόκοκκου υλικού (μεγέθους αργίλου) στα αδρανή υλικά. 

Η παρουσία αργίλου στα αδρανή είναι ανεπιθύμητη, λόγω του ότι περιβάλλει τα μεγαλύτερα 

κλάσματα του υλικού, “λιπαίνοντας” τις μεταξύ τους επιφάνειες. Ωστόσο θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι με τη δοκιμή αυτή δεν είναι δυνατό από τα αργιλικά ορυκτά να διακριθούν 

εκείνα που ανήκουν στην ομάδα του σμηκτίτη, τα οποία υφίστανται διόγκωση, προκαλώντας 

σοβαρά προβλήματα στα διάφορα τεχνικά έργα. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 

τις Αμερικάνικες προδιαγραφές (ASTM D-2419), όπου χρησιμοποιείται δείγμα που διέρχεται 

από το κόσκινο Νο 4 (4,75 mm) και υπολογίζεται η κατ’ όγκο σχέση της ποσότητας υλικού 

μεγέθους αργίλου προς την ποσότητα των κόκκων μεγέθους άμμου. 

Για την εκτέλεση της δοκιμής απαιτείται ο εξής εργαστηριακός εξοπλισμός: (α) 

διαφανής πλαστικός σωλήνας, εσωτερικής διαμέτρου 1 ¼ in., βαθμονομημένος μέχρι τις 15 

in., (β) ορειχάλκινος λεπτός σωλήνας που καταλήγει σε κωνική απόληξη που φέρει 2 οπές, 

(γ) πλαστική φιάλη χωρητικότητας 3,785 lt. (1 US gal), (δ) πλαστικός λεπτός σωλήνας που 

συνδέει τη φιάλη με τον ορειχάλκινο σωλήνα, (ε) πιεστικό στέλεχος που αποτελείται από 

μεταλλική ράβδο, η οποία στη μία άκρη καταλήγει σε βάση κωνικού σχήματος και στην άλλη 

σε κυλινδρικό βαρίδι συνολικού βάρους 1 kg, (ζ) μεταλλικό κυλινδρικό δοχείο χωρητικότητας 

85±5 cm3, (η) πλαστικό χωνί. Ακόμη απαιτείται υδατικό διάλυμα, το οποίο περιέχει άνυδρο 

CaCl2, γλυκερίνη και φορμαλδεΰδη. Με το παραπάνω διάλυμα επιτυγχάνεται η γρηγορότερη 

καθίζηση των κόκκων μεγέθους αργίλου. 

Για την εκτέλεση της δοκιμής ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Το προς εξέταση 

υλικό (διερχόμενο από το κόσκινο Νο 4), ξηραίνεται αρχικά στους 110±5 °C. Στη συνέχεια, η 

πλαστική φιάλη γεμίζεται με το διάλυμα και τοποθετείται στη βάση της (σε ύψος περίπου 90 cm 

από το τραπέζι εργασίας). Ακολούθως, μεταφέρεται στον ογκομετρικό σωλήνα διάλυμα έως 

τη χαραγή των 4 in. Το μεταλλικό δοχείο γεμίζεται με το υπό μελέτη δείγμα και μεταφέρεται 

στο σωλήνα με τη βοήθεια του πλαστικού χωνιού. Κατόπιν ο σωλήνας ανακινείται ελαφρώς, 

ώστε να απομακρυνθούν τυχόν φυσαλίδες που έχουν εγκλωβιστεί και να διαβραχεί πλήρως 

το δείγμα. Ο σωλήνας αφήνεται με το δείγμα σε ηρεμία για 10 λεπτά. Αφού τοποθετηθεί το 

ελαστικό πώμα στον πλαστικό σωλήνα, τοποθετείται αυτός στην ειδική συσκευή ανάδευσης, 

η οποία εκτελεί 90±3 παλινδρομικές κινήσεις σε 30±1 δευτερόλεπτα. Ακολούθως, ο 

ορειχάλκινος λεπτός σωλήνας εισάγεται στον πλαστικό σωλήνα, προσέχοντας να φτάσει 

μέχρι τον πυθμένα του. Ανοίγεται η στρόφιγγα προκειμένου να ξεπλυθεί η άμμος από το 

υλικό αργιλικού μεγέθους, το οποίο ανέρχεται στα ανώτερα τμήματα του πλαστικού σωλήνα. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε με την ανακίνηση του 
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ορειχάλκινου σωλήνα να ξεπλυθεί όλη η ποσότητα λεπτόκοκκου υλικού που περιβάλλει τους 

κόκκους της άμμου, έως ότου η στάθμη του διαλύματος φτάσει στη χαραγή των 15 in. Στη 

συνέχεια, ο πλαστικός σωλήνας αφήνεται σε ηρεμία για 20 λεπτά. Μετά την παρέλευση του 

χρόνου αυτού, σημειώνεται το ύψος της αργίλου (H) και εισάγεται με προσοχή το πιεστικό 

στέλεχος προκειμένου να σημειωθεί το ύψος της άμμου (h) (Εικ. 5.3). Το ισοδύναμο άμμου 

(SE) υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:  

100)/( ×= HhSE                                                      (5.3) 

Η στρογγυλοποίηση του αποτελέσματος, όταν είναι δεκαδικός αριθμός, γίνεται στον 

προς τα επάνω ακέραιο αριθμό. Η δοκιμή εκτελείται σε τρία δείγματα και ως τιμή ισοδύναμου 

άμμου λαμβάνεται ο μέσος όρος των τριών δοκιμών, στρογγυλοποιημένος στον προς τον 

επάνω ακέραιο αριθμό. Υψηλή τιμή ισοδύναμου άμμου υποδεικνύει καλής ποιότητας υλικό. 

 

 
 
Εικ. 5.3. Απλοποιημένο σχήμα όπου φαίνεται ο βαθμονομημένος πλαστικός σωλήνας που μετρώνται 

τα ύψη της αργίλου (H) και της άμμου (h) για τον υπολογισμό του ισοδύναμου άμμου. 
 

55..22..33    ΦΦυυσσιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

55..22..33..11    ΠΠεερριιεεχχόόμμεεννηη  υυγγρραασσίίαα  

Η περιεχόμενη υγρασία (moisture content - w) προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις 

Αμερικάνικες προδιαγραφές (AASHTO T255). Η ποσότητα του αδρανούς υλικού που 

απαιτείται, εξαρτάται από το μέγεθος του κλάσματος που χρησιμοποιείται κάθε φορά (Πίν. 

5.4). Αρχικά το δείγμα ζυγίζεται στη φυσική του κατάσταση και καταγράφεται το βάρος του με 

ακρίβεια 0,1 g (m1). Στη συνέχεια μεταφέρεται σε κλίβανο, όπου ξηραίνεται στους 110±5 °C 

μέχρι σταθερού βάρους και καταγράφεται το βάρος του με ακρίβεια 0,1 g (m2). Το δείγμα 

θεωρείται ότι έχει αποκτήσει σταθερό βάρος, όταν διαδοχικές ζυγίσεις με διαφορά μίας ώρας 

η μία από την άλλη, δε διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 0,1%. Η περιεχόμενη 

υγρασία (w) υπολογίζεται με βάση την παρακάτω εξίσωση: 
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100
2

21 ×
−

=
m

mm
w                                                     (5.4) 

 

Πίνακας 5.4. Ποσότητα υλικού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιεχόμενης υγρασίας 
των αδρανών υλικών ανάλογα με το μέγεθος του κλάσματος. 

Μέγιστο μέγεθος κόκκων (mm) Ελάχιστο βάρος δείγματος (kg) 
4,75 0,5 
9,5 1,5 
12,5 2 
19 3 
25 4 

37,5 6 
50 8 

  

55..22..33..22    ΦΦααιιννόόμμεεννηη  ππυυκκννόόττηητταα  κκααιι  υυδδααττααπποορρρροοφφηηττιικκόόττηητταα  

Ο προσδιορισμός της φαινόμενης πυκνότητας (apparent density - ρa) και της 

υδαταπορροφητικότητας (water absorption - wa) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νέες 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ EN 1097-6) σε συγκεκριμένη ποσότητα αδρανούς υλικού, 

ανάλογα με το μέγεθος του κλάσματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (Πίν. 5.5). 

 
Πίνακας 5.5. Βάρος αδρανούς υλικού που απαιτείται ανάλογα με το κοκκομετρικό μέγεθος. Για 
ενδιάμεσες διαβαθμίσεις το βάρος του δείγματος λαμβάνεται με παρεμβολή. 

Μέγιστο μέγεθος κόκκων δείγματος (mm) Ελάχιστο βάρος δείγματος (kg) 
63 15 
45 7 

31,5 5 
16 2 
8 1 

<4 1 
 

Αρχικά το υλικό ξεπλένεται έτσι ώστε να απομακρυνθεί το λεπτόκοκκο υλικό. Στη 

συνέχεια, τοποθετείται σε συρμάτινο καλάθι και βυθίζεται σε δεξαμενή νερού μέχρι βάθους 

τουλάχιστον 50 mm. Το καλάθι ανασηκώνεται περίπου 25 mm από τον πάτο της δεξαμενής 

και αφήνεται να πέσει απότομα 25 φορές με ρυθμό περίπου 1 πτώση/sec, προκειμένου να 

απεγκλωβιστεί ο αέρας που υπάρχει μεταξύ των κόκκων του αδρανούς. Το δείγμα αφήνεται 

εξολοκλήρου βυθισμένο στο νερό για 24±0,5 ώρες. Ακολούθως, το καλάθι με το δείγμα 

αναρτώνται στο ζυγό και αφού πρώτα ανακινηθεί το υλικό, ζυγίζονται μέσα στο νερό και 

καταγράφεται το βάρος m2 με ακρίβεια 0,1 g. 

Το δείγμα αφήνεται να στραγγίξει μέσα στο καλάθι για λίγα λεπτά και τοποθετείται σε 

στεγνό ύφασμα, όπου στεγνώνεται επιφανειακά. Τα αδρανή θεωρείται ότι έχουν στεγνώσει 

επιφανειακά αλλά παραμένουν κορεσμένα όταν δεν υπάρχουν εμφανείς υμένες νερού πάνω 
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στους κόκκους τους και ταυτόχρονα βρίσκονται σε μία νωπή κατάσταση. Στην κατάσταση 

αυτή, το δείγμα ζυγίζεται και καταγράφεται το βάρος m1 με ακρίβεια 0,1 g. Στη συνέχεια, το 

δείγμα μεταφέρεται στον κλίβανο σε θερμοκρασία 110±5 °C, όπου ξηραίνεται μέχρι σταθερού 

βάρους και ζυγίζεται με ακρίβεια 0,1 g (m4). Επιπλέον, το καλάθι επιστρέφεται στη δεξαμενή, 

αναταράσσεται και ζυγίζεται μέσα στο νερό με ακρίβεια 0,1 g (m3). 

Ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τους παρακάτω τύπους: 

Φαινόμενη πυκνότητα: 
)( 324

4

mmm
m

wa −−
= ρρ                                     (5.5) 

 

Υδαταπορροφητικότητα: 100)(

4

41 ×
−

=
m

mmwa                                     (5.6) 

όπου ρw: πυκνότητα νερού (g/cm3), m1: βάρος στον αέρα του κορεσμένου και επιφανειακά 

ξηρού δείγματος (g), m2: βάρος καλαθιού και δείγματος στο νερό (g), m3: βάρος καλαθιού στο 

νερό (g), m4: βάρος στον αέρα του δείγματος που έχει υποστεί ξήρανση (g). 

  

55..22..33..33    ΟΟλλιικκόό  πποορρώώδδεεςς  

Για τον υπολογισμό του ολικού πορώδους (total porosity - nt) των υπό μελέτη 

πετρωμάτων, μετρήθηκε η απόλυτη πυκνότητά τους (absolute density - ρab) σε 

κονιοποιημένο δείγμα, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (ISRM 1981). 

Αρχικά, το κονιοποιημένο δείγμα ξηραίνεται στο φούρνο στους 110±5 °C μέχρι 

σταθερού βάρους. Το άδειο πυκνόμετρο ζυγίζεται και καταγράφεται η τιμή W1, ενώ 

ακολούθως γεμίζεται με αποσταγμένο νερό και καταγράφεται το βάρος του W2. Στη συνέχεια, 

αφαιρείται το νερό από το πυκνόμετρο, τοποθετείται σε αυτό το κονιοποιημένο δείγμα και 

καταγράφεται το βάρος W3. Σε επόμενο στάδιο, το πυκνόμετρο πληρώνεται με αποσταγμένο 

νερό μέχρι τη χαραγή και ζυγίζεται (τιμή W4). Ο υπολογισμός της απόλυτης πυκνότητας (ρab) 

και του ολικού πορώδους (nt) πραγματοποιήθηκε με βάση τους παρακάτω τύπους: 

 

Απόλυτη πυκνότητα: 
)()( 3412

13

WWWW
WW

wab −−−
−

= ρρ                                (5.7) 

Ολικό πορώδες: 100×
−

=
ab

aab
tn

ρ
ρρ

                                             (5.8) 

 

όπου ρw: πυκνότητα νερού (g/cm3), W1: βάρος πυκνόμετρου (g), W2: βάρος πυκνόμετρου με 

νερό (g), W3: βάρος πυκνόμετρου με κονιοποιημένο δείγμα (g), W4: βάρος πυκνόμετρου με 

κονιοποιημένο δείγμα και νερό (g), ρa: φαινόμενη πυκνότητα αδρανούς υλικού (g/cm3). 
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55..22..44    ΜΜηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

55..22..44..11    ∆∆οοκκιιμμήή  MMiiccrroo--DDeevvaall  

Η δοκιμή Micro-Deval (MDE) εκτελέστηκε με βάση τις νέες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

(ΕΛΟΤ EN 1097-1). Προσδιορίζει την αντίσταση του υλικού σε φθορά και πραγματοποιείται 

στην ειδική συσκευή Μicro-Deval (Εικ. 5.4), η οποία αποτελείται από υδατοστεγή και 

αεροστεγή  περιστρεφόμενα τύμπανα, διαμέτρου 200±1 mm και μήκους 154±1 mm (το μήκος 

τους στην περίπτωση των σκύρων είναι 400±2 mm). Περιστρέφονται με τη βοήθεια 

ηλεκτροκινητήρα με σταθερό ρυθμό και εισάγονται σε αυτά ατσάλινες σφαίρες διαμέτρου 

10±5 mm. Ο αριθμός των σφαιρών εξαρτάται από τη διαβάθμιση του υλικού που 

τοποθετείται στο τύμπανο κάθε φορά. Σε κάθε τύμπανο προστίθεται επίσης ποσότητα νερού 

2,5±0,05 lt και προκύπτει ο δείκτης Μicro-Deval σε υγρές συνθήκες (MDE). Ωστόσο, η  δοκιμή 

είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί χωρίς την προσθήκη νερού, οπότε προκύπτει ο δείκτης 

Μicro-Deval σε ξηρές συνθήκες (MDS). 

Η δοκιμή πραγματοποιείται σε υλικό που διέρχεται από το κόσκινο των 14 mm και 

συγκρατείται στο κόσκινο των 10 mm. Επιπρόσθετα, η διαβάθμιση του δείγματος θα πρέπει 

να ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) 60-70% του υλικού να διέρχεται από 

το κόσκινο των 12,5 mm ή (β) 30-40% να διέρχεται από το κόσκινο των 11,2 mm. Το 

 

 
Εικ. 5.4. Συσκευή Micro-Deval (διακρίνονται τόσο τα τέσσερα μικρού μήκους τύμπανα, όσο και τα 

μεγαλύτερου μήκους που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση των σκύρων). 
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κοσκινισμένο υλικό αρχικά πλένεται και ξηραίνεται στους 110±5 °C μέχρι σταθερού βάρους 

και στη συνέχεια λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα βάρους 500±2 g. Το συνολικό βάρος 

του δείγματος που τοποθετείται στο τύμπανο μαζί με τις σφαίρες, θα πρέπει να είναι 5000±2 g. 

Όταν δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί η απαραίτητη ποσότητα δείγματος με την παραπάνω 

διαβάθμιση, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εναλλακτικές διαβαθμίσεις με το 

αντίστοιχο βάρος φορτίου που φαίνονται στον Πίνακα 5.6. 

 
Πίνακας 5.6. Εναλλακτικές διαβαθμίσεις που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή Μicro-Deval. 

∆ιαβάθμιση (mm) Συνολικό βάρος φορτίου (σφαίρες+αδρανές σε g) 

4-6,3 2000±5 

6,3-10 4000±5 

8-11,2 4400±5 

11,2-16 5400±5 
Το βάρος του δείγματος του αδρανούς υλικού που τοποθετείται στο τύμπανο σε καθεμία από τις παραπάνω 
περιπτώσεις παραμένει 500±2 g. 

 

Στην περίπτωση που το υλικό προορίζεται για σκύρα σιδηροτροχιών, τα κόσκινα των 

10 mm, 11,2 mm (ή 12,5 mm) και 14 mm, αντικαθίστανται από τα κόσκινα των 31,5 mm, 40 mm 

και 50 mm αντίστοιχα. Το συνολικό βάρος του δείγματος θα είναι 10000±100 g, αποτελούμενο 

από 5000±50 g υλικό διαβάθμισης 31,5 mm – 40 mm και 5000±50 g υλικό διαβάθμισης 40-

50 mm. Ακόμη, δεν τοποθετούνται σφαίρες μέσα στα τύμπανα και η ποσότητα του νερού 

που προστίθεται σε αυτά είναι 2±0,05 lt. 

Στη συνέχεια τίθεται σε λειτουργία η συσκευή και προγραμματίζεται έτσι ώστε τα 

τύμπανα να πραγματοποιήσουν 12000±10 περιστροφές με ρυθμό 100±5 στροφές/λεπτό 

(στην περίπτωση των σκύρων πραγματοποιούνται 14000±10 περιστροφές). Ακολούθως, το 

υλικό απομακρύνεται προσεκτικά από το τύμπανο και πλένεται στο κόσκινο των 8 mm, κάτω 

από το οποίο έχει τοποθετηθεί το κόσκινο των 1,6 mm (προκειμένου να προφυλαχθεί το 

πλέγμα του κοσκίνου των 1,6 mm). Το υλικό που έχει συγκρατηθεί στα κόσκινα των 8 mm 

και 1,6 mm, ξηραίνεται στους 110±5 °C μέχρι σταθερού βάρους και καταγράφεται το βάρος 

του (m) στο πλησιέστερο g. O δείκτης Micro-Deval (MDE) σε υγρές συνθήκες, υπολογίζεται 

από τον παρακάτω τύπο με ακρίβεια 0,1 g: 

100
1

21 ×
−

=
M

MMMDE                                               (5.9) 

όπου M1: το αρχικό βάρος του δείγματος (g) και M2: το συγκρατούμενο βάρος στο κόσκινο με 

άνοιγμα οπής 1,6 mm μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής (g). 
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55..22..44..22    ∆∆οοκκιιμμήή  LLooss  AAnnggeelleess  

Η δοκιμή αντίστασης σε φθορά από τριβή και κρούση με τη μηχανή Los Angeles (LA) 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δοκιμές για τον προσδιορισμό της μηχανικής αντοχής 

των σκληρών αδρανών υλικών. Η μηχανή Los Angeles αποτελείται από ένα χαλύβδινο 

κύλινδρο, εσωτερικής διαμέτρου 711±5 mm και μήκους 518±5 mm (Εικ. 5.5). Στηρίζεται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται οριζόντια. Στην πλευρική επιφάνεια του 

κυλίνδρου υπάρχει μία θυρίδα, από όπου εισάγεται το δείγμα και η οποία κλείνει 

αεροστεγώς. Η θυρίδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να διατηρεί την ίδια καμπυλότητα του 

κυλίνδρου. Στην εσωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου υπάρχει χαλύβδινη προεξοχή μήκους 

ίσου με αυτό του κυλίνδρου και πλάτους 89±2 mm, η οποία έχει τη διεύθυνση της ακτίνας του 

κυλίνδρου. Εντός της μηχανής εισάγονται χαλύβδινες σφαίρες διαμέτρου περίπου 47,5 mm 

και βάρους 390 - 445 g η καθεμία. Ο αριθμός καθώς και το συνολικό βάρος των σφαιρών 

που χρησιμοποιούνται, εξαρτάται από τη διαβάθμιση του υλικού που μελετάται (Πίν. 5.7). 

 

 

Εικ. 5.5. Συσκευή (Los Angeles) προσδιορισμού της αντίστασης των αδρανών υλικών σε φθορά από 
τριβή και κρούση. 

 
Πίνακας 5.7. Αριθμός και συνολικό βάρος σφαιρών που εισάγονται στη συσκευή Los Angeles 
ανάλογα με τη διαβάθμιση του υλικού. 

∆ιαβάθμιση Αριθμός σφαιρών Βάρος σφαιρών (g) 
A 12 5000±25 
Β 11 4584±25 
C 8 3330±20 
D 6 2500±15 
Ε 12 5000±25 
F 12 5000±25 
G 12 5000±25 
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Το προς εξέταση δείγμα ξηραίνεται στους 110±5 °C μέχρι σταθερού βάρους. Η 

ποσότητα του συνολικού δείγματος είναι 5000±10 g και η κατάλληλη διαβάθμιση επιλέγεται 

ανάλογα με την εκάστοτε χρήση του υλικού. Στη συνέχεια, συνδυάζεται και λαμβάνεται 

ποσότητα που αντιστοιχεί σε μία από τις διαβαθμίσεις A, B, C, D ή E, F, G για τα πιο 

χονδρόκοκκα αδρανή (Πίν. 5.8). Η συσκευή ρυθμίζεται έτσι ώστε να πραγματοποιήσει 500 ή 

1000 στροφές, ανάλογα με το αν το υλικό ανήκει σε μία από τις A, B, C, D ή E, F, G 

διαβαθμίσεις αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 5.8. ∆ιαβαθμίσεις αδρανών για τη δοκιμή Los Angeles κατά ASTM. 

Μέγεθος κοσκίνων (in.) ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 

∆ιερχ. Συγκρ. A B C D E F G 

3´´ 2 ½´´     2500±50   

2 ½´´ 2´´     2500±50   

2´´ 1 ½´´     5000±50 5000±50 5000±25 

1 ½´´ 1´´ 1250±25     5000±25 5000±25 

1´´ ¾´´ 1250±25       

¾´´ ½´´ 1250±10 2500±10      

½´´ 3/8´´ 1250±10 2500±10      
3/8´´ ¼´´   2500±10     

¼´´ No 4   2500±10     

No 4 No 8    5000±10    

Σύνολο 5000±10 5000±10 5000±10 5000±10 10000±100 10000±75 10000±50

 

Το δείγμα μαζί με τον αντίστοιχο αριθμό σφαιρών εισάγονται στη μηχανή Los Angeles, 

η οποία περιστρέφεται με ταχύτητα 30-33 στροφές/λεπτό. Όταν συμπληρωθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός στροφών, λαμβάνεται το υλικό, το οποίο στη συνέχεια κοσκινίζεται 

στο κόσκινο Νο 12 (1,70 mm). Το υλικό που συγκρατείται πλένεται, ξηραίνεται στους 110±5 °C 

και ζυγίζεται με ακρίβεια 1 g. Η διαφορά μεταξύ του αρχικού και του τελικού βάρους του 

δείγματος, εκφρασμένη επί τοις εκατό του αρχικού βάρους, δίνει το ποσοστό φθοράς του 

υπό εξέταση αδρανούς υλικού. O δείκτης Los Angeles (LA) υπολογίζεται από τον τύπο:  

100)(

1

21 ×
−

=
M

MMLA                                                  (5.10) 

όπου M1: το αρχικό βάρος του δείγματος (g) και M2: το συγκρατούμενο βάρος στο κόσκινο Νο 

12 (g). 

O δείκτης Los Angeles για τα υπό μελέτη δείγματα προσδιορίστηκε στη διαβάθμιση “A” 

σύμφωνα με τις Αμερικάνικες προδιαγραφές (ASTM C-131), η οποία αντιστοιχεί στις 

εφαρμογές της οδοποιίας, καθώς και στη διαβάθμιση των σκύρων σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ EN 1097-2). 
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55..22..44..33    ∆∆οοκκιιμμήή  ααννττίίσστταασσηηςς  σσεε  κκρροούύσσηη  

Μέσω του δείκτη αντίστασης σε κρούση (Aggregate Impact Value - AIV), 

προσδιορίζεται η αντοχή των αδρανών υλικών σε απότομη κρούση. Η δοκιμή αυτή 

εκτελέστηκε σύμφωνα με τις Βρετανικές προδιαγραφές (BS 812: Part 112). Η συσκευή που 

χρησιμοποιείται (Εικ. 5.6), αποτελείται από κυλινδρική βάση βάρους 22 έως 30 kg, στη βάση 

της οποίας τοποθετείται κυλινδρικό χαλύβδινο δοχείο εσωτερικής διαμέτρου 102±0,5 mm και 

βάθους 50±0,25 mm, τα τοιχώματα του οποίου έχουν πάχος τουλάχιστον 6 mm. Ακόμη, 

περιλαμβάνει σφύρα κυλινδρικού σχήματος, βάρους 13,5 έως 14 kg, διαμέτρου 100±0,5 mm 

και μήκους 50±0,15 mm, η οποία πέφτει ελεύθερα από ύψος 380±5 mm, καθώς και 

μεταλλική ράβδο με ημισφαιρικές άκρες διαμέτρου 16±1 mm και μήκους 600±5 mm. 

 

 
 
Εικ. 5.6. Συσκευή προσδιορισμού αντοχής αδρανών υλικών σε κρούση. 
 

Η δοκιμή πραγματοποιείται σε υλικό διαμέτρου 10-14 mm, ενώ σε περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται τα Αμερικάνικα κόσκινα το υλικό είναι διαμέτρου 1\2 in.(12,7 mm) – 3\8 in. 

(9,52 mm). Οι κόκκοι του αδρανούς αρχικά πλένονται, ξηραίνονται στους 110±5 °C μέχρι 

σταθερού βάρους και στη συνέχεια τοποθετούνται στο χαλύβδινο δοχείο. Ακολούθως 

συμπυκνώνονται ελαφρώς, αφήνοντας τη μεταλλική ράβδο να πέσει ελεύθερα 25 φορές από 

ύψος περίπου 50 mm. Η επιφάνεια του υλικού θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη, έτσι ώστε να 

μην προεξέχουν μεμονωμένοι κόκκοι. Κατόπιν το δείγμα τοποθετείται στη συσκευή και 

αφήνεται η σφύρα να πέσει ελεύθερα 15 φορές, με ρυθμό περίπου 1 χτύπημα/sec. 

Απομακρύνεται προσεκτικά ολόκληρη η ποσότητα του υλικού από το δοχείο και ζυγίζεται. 

Στη συνέχεια, κοσκινίζεται στο κόσκινο Νο 8 (2,36 mm) και καταγράφεται το βάρος του 
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διερχόμενου. Ο δείκτης αντίστασης σε κρούση (Aggregate Impact Value) υπολογίζεται από 

την παρακάτω σχέση:  

100
1

2 ×=
M
MAIV                                                     (5.11) 

όπου M1: το συνολικό βάρος του δείγματος που έχει υποστεί κρούση (g) και M2: το βάρος του 

διερχόμενου από το κόσκινο Νο 8 (g). 

  

55..22..44..44    ∆∆οοκκιιμμήή  ααννττίίσστταασσηηςς  σσεε  σσττίίλλββωωσσηη  

Μέσω του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (Polished Stone Value - PSV) 

προσδιορίζεται το μέτρο της επιδεκτικότητας των αδρανών υλικών στη λειαντική δράση των 

ελαστικών των οχημάτων. Η συσκευή που χρησιμοποιείται, εξομοιώνει τη δράση των 

ελαστικών σε δείγματα αδρανούς υλικού, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε καλούπια 

συγκεκριμένων διαστάσεων. Η τελική τιμή που προκύπτει αποτελεί ποσοτική έκφραση της 

μικροτραχύτητας της επιφάνειας των κόκκων μετά τη στίλβωση. 

Η δοκιμή αυτή, η οποία εκτελέστηκε σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

(ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-8), περιλαμβάνει δύο μέρη: (α) στο πρώτο μέρος οι κόκκοι του αδρανούς 

υλικού υφίστανται επιταχυνόμενη λείανση και (β) στο δεύτερο μέρος μετράται ο βαθμός 

στίλβωσης με το Βρετανικό εκκρεμές (British Pendulum). Η διαδικασία που ακολουθείται είναι 

η εξής: ικανοποιητικός αριθμός επιλεγμένων κόκκων αδρανούς υλικού (36-45 κόκκοι), 

τοποθετούνται σε μία στρώση πάνω σε ειδική κυρτή μεταλλική μήτρα. Οι κόκκοι θα πρέπει 

να διέρχονται από το κόσκινο των 10 mm και να συγκρατούνται στο ειδικό κόσκινο με άνοιγμα 

ράβδων 7,2 mm. Τα διάκενα μεταξύ των κόκκων πληρώνονται με λεπτόκοκκη άμμο. Η 

ποσότητα της άμμου είναι τόση, ώστε να προεξέχει περίπου το 1/4 της διαμέτρου των 

κόκκων του αδρανούς υλικού. Στη συνέχεια, το υπόλοιπο της μήτρας σκεπάζεται πλήρως με 

εποξική ρητίνη και το πλεόνασμά της απομακρύνεται με σπάτουλα. Μετά τη σκλήρυνση της 

ρητίνης, το δοκίμιο εξάγεται από τη μήτρα, καθαρίζεται επιμελώς από την άμμο και 

τοποθετείται στη συσκευή λείανσης. 

Η συσκευή λείανσης (Εικ. 5.7α) φέρει μεταλλικό τροχό διαμέτρου 406 mm, στην 

περιφέρεια του οποίου προσαρμόζονται τα δοκίμια με τα προς εξέταση αδρανή. Ο τροχός 

περιστρέφεται κατά την εκτέλεση της δοκιμής με ταχύτητα 320±5 στροφές/λεπτό. Πριν την 

έναρξη της δοκιμής, ειδικός ελαστικός τροχός έρχεται σε επαφή και πιέζει τις μήτρες με 

δύναμη 725 Ν. Ανάμεσα στον ελαστικό τροχό και τις μήτρες, υπάρχει κατά τη διάρκεια της 

δοκιμής συνεχής τροφοδοσία με σμύριδα για τις τρεις πρώτες ώρες (ρυθμός τροφοδοσίας: 

27±7 g/λεπτό) και με νερό (ρυθμός τροφοδοσίας: 27±7 g/λεπτό). Η σμύριδα είναι ειδικής 

διαβάθμισης και το 98-100% των κόκκων της διέρχονται από το κόσκινο των 600 μm. 
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Εικ. 5.7. (α) Συσκευή λείανσης και (β) Βρετανικό εκκρεμές (British pendulum) με το οποίο μετράται η 

αντίσταση σε ολίσθηση των λειασμένων αδρανών. 
 

Μετά το πέρας των τριών πρώτων ωρών, τοποθετείται ο δεύτερος τροχός και η δοκιμή 

επαναλαμβάνεται για τρεις ακόμη ώρες, τροφοδοτώντας αυτή τη φορά πολύ λεπτότερη 

σμύριδα (παιπάλη). Στο στάδιο αυτό, ο ρυθμός παροχής της σμύριδας και του νερού είναι 

3±1 g/λεπτό. Μετά το πέρας των έξι συνολικών ωρών, οι μήτρες με τα λειασμένα αδρανή 

καθαρίζονται και τοποθετούνται στην ειδική βάση του Βρετανικού εκκρεμούς (Εικ. 5.7β). Με 

τη συσκευή αυτή, προσδιορίζεται η τιμή αντίστασης σε ολίσθηση των λειασμένων αδρανών. 

Ο δείκτης αντίστασης των αδρανών σε λείανση (PSV), υπολογίζεται από την ακόλουθη 

σχέση: 

CSPSV −+= 5,52                                                  (5.12) 

όπου S: ο μέσος όρος των τιμών αντίστασης σε ολίσθηση λειασμένων αδρανών από 

τέσσερα δοκίμια (μήτρες) και C: ο μέσος όρος των τιμών αντίστασης σε ολίσθηση 

λειασμένων πρότυπων αδρανών από τέσσερα δοκίμια (η τιμή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 

49,5-55,5, διαφορετικά η σχέση 5.12 δεν ισχύει). Οι τιμές S και C καταγράφονται με ακρίβεια 

0,1. 

Ο καθορισμός του δείκτη PSV κρίνεται απολύτως αναγκαίος για τον προσδιορισμό της 

καταλληλότητας των αδρανών για επιφανειακές στρώσεις ή ασφαλτικές επαλείψεις. Ανάλογα 

με τον κυκλοφοριακό φόρτο και την επικινδυνότητα της εκάστοτε οδού, ορίζονται τα 

αποδεκτά όρια εντός των οποίων θα πρέπει να βρίσκονται οι τιμές PSV των αδρανών υλικών 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.  

Η δοκιμή μπορεί επίσης να εκτελεστεί σύμφωνα με τις Αμερικάνικες (ΑΑSHTO T279) ή 

σύμφωνα με τις Βρετανικές προδιαγραφές (BS 812: Part 114). Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ 

των διαφορετικών προδιαγραφών είναι το ονομαστικό μέγεθος των αδρανών υλικών. 
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55..22..44..55    ∆∆οοκκιιμμήή  ααννττίίσστταασσηηςς  σσεε  ααππόόττρριιψψηη  

Με τη δοκιμή αντίστασης σε απότριψη (Aggregate Abrasion Value - AAV) 

προσδιορίζεται η συμπεριφορά των αδρανών υλικών σε απότριψη, υπό την επίδραση των 

ελαστικών των οχημάτων. Η δοκιμή αυτή, η οποία εκτελέστηκε σύμφωνα με τις Βρετανικές 

προδιαγραφές (BS 812: Part 113), εκτελείται σε χονδρόκοκκα αδρανή υλικά, τα οποία 

διέρχονται από το κόσκινο 14 mm και συγκρατούνται στο ειδικό κόσκινο 20/14 mm που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη πλακοειδούς. 

Τα αδρανή τοποθετούνται με ιδιαίτερη προσοχή σε μία στρώση, σε ειδική επίπεδη 

μεταλλική μήτρα. Τα διάκενα μεταξύ των κόκκων του αδρανούς πληρώνονται με άμμο, έτσι 

ώστε να προεξέχει περίπου το 1/4 της διαμέτρου τους. Στη συνέχεια, το υπόλοιπο της 

μήτρας καλύπτεται με εποξική ρητίνη και πάνω σε αυτήν τοποθετείται μεταλλική πλάκα. Μετά 

τη σκλήρυνση της ρητίνης το δοκίμιο εξάγεται από τη μήτρα, καθαρίζεται επιμελώς από την 

άμμο και τοποθετείται στη συσκευή απότριψης (Εικ. 5.8). Η συσκευή αυτή αποτελείται από 

ένα δίσκο, στον οποίο τοποθετούνται αντιδιαμετρικά δύο δοκίμια από το ίδιο αδρανές υλικό. 

Επί των δοκιμίων εφαρμόζει η κεφαλή απότριψης και ένα βάρος 2 kg±10 g. Ο δίσκος 

περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο για 500 πλήρεις στροφές, με ταχύτητα 28-30 

στροφές/λεπτό. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, στη διεπιφάνεια των αδρανών 

και της κεφαλής απότριψης, τροφοδοτείται ειδική λειαντική άμμος με ρυθμό 700-900 g/λεπτό.  

Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της απότριψης, τα δοκίμια καθαρίζονται επιμελώς και 

ζυγίζονται με ακρίβεια 0,1 g. 

 

 

 
 
Εικ. 5.8. Συσκευή προσδιορισμού αντίστασης αδρανών υλικών σε απότριψη. 
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 Ο δείκτης αντίστασης σε απότριψη των αδρανών (AAV) υπολογίζεται συναρτήσει της 

απώλειας βάρους του δοκιμίου και με βάση την παρακάτω εξίσωση: 

dBAAAV /)(3 −=                                                  (5.13) 

όπου Α: το βάρος του δοκιμίου πριν την απότριψη (g), Β: το βάρος του δοκιμίου μετά την 

απότριψη (g), d: η πυκνότητα του αδρανούς υλικού (g/cm3). 

  

55..22..44..66    ΑΑννττοοχχήή  σσεε  μμοοννααξξοοννιικκήή  θθλλίίψψηη  

Η αντοχή σε μοναξονική θλίψη (Uniaxial Compressive Strength - UCS) ενός δοκιμίου 

ακέραιου πετρώματος αντιστοιχεί στη μέγιστη τάση που επιβάλλεται σε αυτό μέχρι τη 

θραύση του. Για την εκτέλεση της δοκιμής χρησιμοποιείται υδραυλική πρέσα αποτελούμενη 

από δύο χαλύβδινες πλάκες (Εικ. 5.9), οι επιφάνειες των οποίων δε θα πρέπει να 

αποκλίνουν του επιπέδου περισσότερο από 0,005 mm. Το δοκίμιο θα πρέπει να είναι ορθού 

κυλινδρικού σχήματος με λόγο ύψους (L) προς διάμετρο (D) μεταξύ 2 και 3 και διάμετρο όχι 

μικρότερη των 54 mm (ΝΧ). Στην παρούσα διατριβή, η δοκιμή αντοχής σε μοναξονική θλίψη 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις Αμερικάνικες προδιαγραφές (ASTM D-2938), σύμφωνα 

με τις οποίες ο λόγος L/D πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 2,5. Ακόμη, θα πρέπει η 

διάμετρος του δοκιμίου να είναι τουλάχιστον δεκαπλάσια του μεγέθους του μεγαλύτερου 

ορυκτού κόκκου που συμμετέχει στο πέτρωμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. κατά τη 

μελέτη αδρανών υλικών σκυροδεμάτων και βράχων θωράκισης) είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά δοκίμια πετρώματος  κυβικού σχήματος  (ASTM C170-90).  Οι  

 

 
 
Εικ. 5.9. Υδραυλική πρέσα που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της αντοχής σε μοναξονική θλίψη. 
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δύο επιφάνειες του δοκιμίου πάνω στις οποίες ασκείται το φορτίο, θα πρέπει να είναι 

παράλληλες μεταξύ τους και λείες με μέγιστη απόκλιση 0,02 mm, έτσι ώστε να μην 

αποκλίνουν από την κάθετο προς τον άξονα του δοκιμίου περισσότερο από 0,001 rad. Η 

διάμετρος ή οι ακμές στην περίπτωση των κυλινδρικών και κυβικών δοκιμίων αντίστοιχα, 

μετρώνται με ακρίβεια 0,1 mm. Προκειμένου η μέτρηση να είναι ακριβής, λαμβάνεται ο μέσος 

όρος δύο μετρήσεων σε ορθή γωνία μεταξύ τους στο μέσο του δοκιμίου, καθώς και στο άνω 

και κάτω άκρο αυτού. Ο μέσος όρος των έξι αυτών μετρήσεων, χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό της εγκάρσιας διατομής του δοκιμίου. Στην ιδανική περίπτωση, οι συνθήκες 

υγρασίας του δοκιμίου κατά την εκτέλεση της δοκιμής, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις 

πραγματικές συνθήκες. Ωστόσο, είναι δυνατό οι συνθήκες υγρασίας να είναι διαφορετικές, 

οπότε θα πρέπει να αναφέρονται στο έντυπο της δοκιμής. Τα δοκίμια που εξετάζονται σε 

ξηρή κατάσταση, τοποθετούνται σε φούρνο στους 105±5 °C για 24 ώρες. 

Το δοκίμιο τοποθετείται στο κέντρο του άξονα φόρτισης και εφαρμόζεται σε αυτό 

φορτίο με συνεχή και σταθερό ρυθμό 0,5-1,0 MPa/sec. Συνήθως, η θραύση επέρχεται μετά 

από 5-10 λεπτά. Η αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) υπολογίζεται από την παρακάτω 

σχέση: 

A
PUCS =                                                        (5.14) 

όπου UCS: η αντοχή σε μοναξονική θλίψη σε KPa ή MPa, P: το μέγιστο φορτίο σε kN ή MN 

και Α: το εμβαδόν της διατομής του δοκιμίου σε m2. 

Στην παρούσα διατριβή, για τον προσδιορισμό της μοναξονικής θλίψης 

χρησιμοποιήθηκαν κυλινδρικά δοκίμια (D: 54 mm, L/D: 2-2,5) σε επιλεγμένους 

αντιπροσωπευτικούς λιθότυπους, ενώ παρασκευάστηκαν κυβικά δοκίμια (ακμής 70 mm) για 

όλα τα υπό μελέτη δείγματα. Ο λόγος χρήσης των κυβικών δοκιμίων με τις προαναφερθείσες 

διαστάσεις έγκειται στα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν ορισμένα από τα 

υπό μελέτη οφιολιθικά πετρώματα (π.χ. σχιστότητα, πυκνά δίκτυα φλεβιδίων και 

μικρορωγμών), τα οποία δημιουργούν σημαντικά προβλήματα κατά την εξαγωγή 

κυλινδρικών δοκιμίων με αδαμαντοτρύπανο. Ο προσδιορισμός της μοναξονικής θλίψης σε 

κυβικά δοκίμια λόγω των ιδιαίτερων δομικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων έχει 

αναφερθεί κατά καιρούς από διάφορους ερευνητές (π.χ. Avar 2002, Hudyma et al. 2004). 

Στην Εικόνα 5.10 παρατίθενται τυπικές θραύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κυβικά 

και κυλινδρικά δοκίμια των υπό μελέτη δειγμάτων. Όσον αφορά στα κυβικά δοκίμια, η 

θραύση συνήθως σχετίζεται με τις ακμές τους (Εικ. 5.10α-γ), ενώ σπανιότερα έλαβε χώρα 

κατά μήκος επιφανειών που σχηματίζουν γωνία σχεδόν 45° με τον άξονα φόρτισης (Εικ. 

5.10δ). Από την άλλη πλευρά, στα κυλινδρικά δοκίμια σημειώθηκαν θραύσεις κατά μήκος 

υποπαράλληλων έως παράλληλων επιφανειών σε σχέση με τη διεύθυνση της 

εφαρμοζόμενης τάσης (Εικ. 5.10ε-η). 
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Εικ. 5.10. Τυπικές θραύσεις σε κυβικά και κυλινδρικά δοκίμια των υπό μελέτη δειγμάτων: (α) δείγμα 

PKZ2 (πλούσιος σε ολιβίνη χαρτσβουργίτης), (β) δείγμα VRZ1 (δουνίτης), (γ) δείγμα 
VKOR1 (δουνίτης), (δ) δείγμα PVN1a (δολερίτης), (ε) δείγμα PKZ2 (πλούσιος σε ολιβίνη 
χαρτσβουργίτης), (στ) δείγμα PVN1a (δολερίτης), (ζ) δείγμα PKD2 (τροκτόλιθος), (η) δείγμα 
OTH1 (διορίτης). 
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55..22..55    ΠΠρρόόσσθθεεττεεςς  μμηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

55..22..55..11    ∆∆οοκκιιμμήή  σσηημμεειιαακκήήςς  φφόόρρττιισσηηςς  

Ο προσδιορισμός της μηχανικής αντοχής των πετρωμάτων σε σημειακή φόρτιση (Point 

Load Test) προτάθηκε από τους Broch & Franklin (1972). Αποτελεί μία γρήγορη και χαμηλού 

κόστους μέθοδο για τον έμμεσο προσδιορισμό της αντοχής του πετρώματος. 

Η συσκευή σημειακής φόρτισης αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο, δύο μεταλλικές 

πλάκες που φέρουν μεταλλικά κωνικά άκρα ακτίνας καμπυλότητας 5 mm, μία χειροκίνητη 

υδραυλική αντλία για την επιβολή της πίεσης, ένα έμβολο για τη μετακίνηση της μίας πλάκας 

και ένα μανόμετρο για τη μέτρηση του επιβαλλόμενου φορτίου. 

Η δοκιµή σηµειακής φόρτισης εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ISRM 

(1985) και µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε κυλινδρικά, ορθογώνια και ακανόνιστης µορφής 

δοκίµια (Εικ. 5.11). Οι αντίστοιχες µορφές της δοκιµής είναι: (α) διαµετρική, (β) αξονική, (γ) 

δοκιµή ορθογώνιου δοκιμίου και (δ) δοκιµή ακανόνιστου δοκιμίου. Στην Εικόνα 5.12a-c 

παρουσιάζονται τυπικές αποδεκτές μορφές αστοχίας. 

- ∆ιαµετρική δοκιµή: στην περίπτωση αυτή, ένα κυλινδρικό δοκίμιο φορτίζεται αντιδιαµετρικά 

µέχρι θραύσεως (Εικ. 5.11a). Κατάλληλα δοκίµια για την εκτέλεση της δοκιµής θεωρούνται 

αυτά µε λόγο µήκους προς διάµετρο >1. Η απόσταση D µεταξύ των ακµών φόρτισης, που 

στην περίπτωση αυτή είναι ίση µε τη διάµετρο του δοκιµίου, καταγράφεται µε ακρίβεια ±2%. 

Το φορτίο αυξάνεται σταδιακά ώστε το δοκίµιο να αστοχήσει σε χρόνο 10-60 sec. Η δύναµη 

P στην οποία θραύεται ο πυρήνας δίνεται από το δείκτη καταγραφής φορτίου. Η δοκιµή δεν 

είναι αποδεκτή εάν η επιφάνεια αστοχίας του δοκιµίου διέρχεται µόνο από το ένα σηµείο 

φόρτισης (Εικ. 5.12d). 

 
Εικ. 5.11. Τύποι δοκιμής σημειακής φόρτισης: (a) διαμετρική δοκιμή, (b) αξονική δοκιμή, (c) δοκιμή σε 

ορθογώνιο δοκίμιο και (d) δοκιμή σε ακανόνιστο δοκίμιο (ISRM 1985). 
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Εικ. 5.12. Τυπικές μορφές αστοχίας του δοκιμίου κατά τη δοκιμή σημειακής φόρτισης: (a) αποδεκτή 

διαμετρική δοκιμή, (b) αποδεκτή αξονική δοκιμή, (c) αποδεκτή δοκιμή σε ορθογώνιο 
δοκίμιο, (d) μη αποδεκτή διαμετρική δοκιμή, (e) μη αποδεκτή αξονική δοκιμή (ISRM 1985). 

 

- Αξονική δοκιμή: πραγµατοποιείται µε φόρτιση του δοκιµίου παράλληλα προς τον άξονά του 

(Εικ. 5.11b). Τα δοκίµια πρέπει να έχουν λόγο ύψους προς διάµετρο 0,3-1,0. Η απόσταση D 

µεταξύ των ακµών φόρτισης, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι ίση µε το µήκος του 

δοκιµίου, καταγράφεται µε ακρίβεια ±2%. Το πλάτος του δοκιµίου W κάθετα προς τη 

διεύθυνση φόρτισης, καταγράφεται µε ακρίβεια ±5%. Το φορτίο αυξάνεται σταδιακά ώστε το 

δοκίµιο να αστοχήσει σε χρόνο 10-60 sec. Η δύναµη P στην οποία θραύεται ο πυρήνας, 

δίνεται από το δείκτη καταγραφής φορτίου. Η δοκιµή δεν είναι αποδεκτή εάν η επιφάνεια 

αστοχίας του δοκιµίου διέρχεται µόνο από το ένα σηµείο φόρτισης (Εικ. 5.12e). 
- ∆οκιμή ορθογώνιου και ακανόνιστου δοκιμίου: διαμορφωμένα τεμάχια ή ακανόνιστα δοκίμια 

μεγέθους 50±35 mm και σχήματος όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.11c,d είναι κατάλληλα για τη 

συγκεκριμένη δοκιμή. Ο λόγος D/W θα πρέπει να είναι μεταξύ 0,3 και 1,0 (κατά προτίμηση 

κοντά στο 1,0). Η απόσταση L θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5W. Η δοκιμή θα πρέπει να 

πραγματοποιείται τουλάχιστον σε 10 δοκίμια ανά δείγμα. Το δοκίμιο εισάγεται στη μηχανή 

Point Load, έτσι ώστε οι κώνοι να εφάπτονται στη μικρότερη διάσταση του διαμορφωμένου 

τεμαχίου ή ακανόνιστου δοκιμίου, μακριά από τα περιθώρια και τις γωνίες του. Η διάσταση D 

μεταξύ των σημείων επαφής του κώνου, καταγράφεται με ακρίβεια ±2%. Το μικρότερο 

πλάτος του δοκιμίου W, κάθετα στη διεύθυνση φόρτισης, καταγράφεται με ακρίβεια ±5%. Εάν 

οι πλευρές δεν είναι παράλληλες, το W υπολογίζεται όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.11d 

((W1+W2)/2). Η δοκιμή δεν είναι αποδεκτή εάν η επιφάνεια θραύσης διέρχεται από ένα μόνο 

σημείο φόρτισης. 
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Ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής: ο μη διορθωμένος δείκτης 

σημειακής φόρτισης (Ιs) υπολογίζεται από τη σχέση P/De
2, όπου De είναι η ισοδύναμη 

διάμετρος του δοκιμίου, η οποία υπολογίζεται ως εξής: De
2 = D2 για τη διαμετρική δοκιμή, 

De
2=4Α/π για την αξονική δοκιμή και για τη δοκιμή των διαμορφωμένων και ακανόνιστων 

δοκιμίων, όπου Α = WD η επιφάνεια του επιπέδου που διέρχεται από τα σημεία φόρτισης 

(Εικ. 5.11). 

Για να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα δοκιµών σε διάφορες διαµέτρους, απαιτείται 

διόρθωση του υπολογιζόµενου δείκτη IS, ο οποίος είναι συνάρτηση της ισοδύναµης 

διαµέτρου De του δοκιµίου. Ο νέος αυτός δείκτης ονομάζεται ανηγμένος δείκτης σηµειακής 

φόρτισης IS(50) και ορίζεται ως η τιµή του IS όταν πραγµατοποιείται διαµετρική δοκιµή µε D= 

50 mm. 

Η πιο αξιόπιστη μέθοδος που προτιμάται για τον υπολογισμό του IS(50) όταν απαιτείται 

ακριβής ταξινόμηση του πετρώματος, είναι η πραγματοποίηση διαμετρικών δοκιμών με D ίσο 

περίπου με 50 mm. Στην περίπτωση αυτή, η διόρθωση μεγέθους δε χρειάζεται, αφού το 

σφάλμα που εισάγεται είναι ελάχιστο. 

Η πιο αξιόπιστη μέθοδος για τη διόρθωση μεγέθους είναι η πραγματοποίηση της 

δοκιμής σε δοκίμια με σημαντικό εύρος στις τιμές D ή De και η γραφική απεικόνιση της 

σχέσης μεταξύ P και De
2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν λογαριθμικές κλίμακες 

αξόνων, η σχέση που προκύπτει είναι μία ευθεία γραμμή (Εικ. 5.13). Τα σημεία που 

αποκλίνουν σημαντικά από την ευθεία γραμμή είναι δυνατό να μη ληφθούν υπόψη, ωστόσο 

δε θα πρέπει να διαγραφούν. Η τιμή P50 μπορεί να προσδιοριστεί γραφικά και αντιστοιχεί σε 

De
2 = 2500 mm2 (De = 50 mm). Η διορθωμένη τιμή Point Load ΙS(50) υπολογίζεται από τη 

σχέση P50/502. 

 
Εικ. 5.13. Γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από δοκιμές σημειακής φόρτισης 

με διάφορες ισοδύναμες διαμέτρους De και γραφικός υπολογισμός του P50 (ISRM 1985). 
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Όταν τα παραπάνω δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν, η διόρθωση μεγέθους 

μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την παρακάτω εξίσωση:  

SS IFI ×=)50(                                                      (5.15) 

όπου F ο συντελεστής διόρθωσης μεγέθους, ο οποίος μπορεί να προκύψει είτε από το 

διάγραμμα της Εικόνας 5.14 είτε από την παρακάτω εξίσωση: 
45.0)50/( eDF =                                                    (5.16) 

Όταν η ισοδύναμη διάμετρος De είναι περίπου 50 mm, τότε για τον υπολογισμό του F μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί η παρακάτω προσεγγιστική εξίσωση: 

50/eDF =                                                         (5.17) 

Η μέση τιμή του IS(50) υπολογίζεται διαγράφοντας τις δύο υψηλότερες και χαμηλότερες 

τιμές από τις 10 ή περισσότερες έγκυρες μετρήσεις και υπολογίζοντας τη μέση τιμή των 

υπόλοιπων τιμών. Εάν τα δείγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι λιγότερα, τότε 

διαγράφονται μόνο η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή. 
 

 

 
Εικ. 5.14. ∆ιάγραμμα γραφικού υπολογισμού του συντελεστή διόρθωσης μεγέθους F (ISRM 1985). 
 

55..22..55..22    ΣΣκκλληηρρόόττηητταα  ππεεττρρώώμμααττοοςς  κκααττάά  σσφφύύρραα  SScchhmmiiddtt  

Με τη σφύρα Schmidt μετράται η σκληρότητα ενός πετρώματος (Schmidt Hammer 

Value - SHV) στην ύπαιθρο ή στο εργαστήριο και εκτιμάται έμμεσα η αντοχή του σε 

μοναξονική θλίψη με τη χρήση του νομογράμματος που παρατίθεται στην Εικόνα 5.15. Η 

σφύρα Schmidt αρχικά σχεδιάστηκε για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών 

σκυροδεμάτων.  Αποτελείται από ένα ελατήριο και ένα πιστόνι,  το οποίο τοποθετείται κάθετα  
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Εικ. 5.15. Νομόγραμμα συσχέτισης της σκληρότητας Schmidt με την αντοχή σε μοναξονική θλίψη 

(Deere & Miller 1966). 
 

πάνω στην επιφάνεια του υπό μελέτη ακανόνιστου ή μορφοποιημένου δοκιμίου. Το ελατήριο 

απελευθερώνεται και το πιστόνι αναπηδά πάνω στην επιφάνεια του πετρώματος. Τα 

αποτελέσματα της δοκιμής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο χονδρόκοκκο ή 

λεπτόκοκκο είναι το πέτρωμα και από τυχόν ανομοιογένειες που παρουσιάζει. Για την 

εξάλειψη τυχόν σφαλμάτων, η δοκιμή επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 10 φορές και εξάγονται 

τα αποτελέσματα ως μέσος όρος. 

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε σφύρα αναπήδησης τύπου L (ενέργεια 

κρούσης 0,74 N) και κυβικά δοκίμια από τους υπό μελέτη λιθότυπους. 

 

55..22..66    ΦΦυυσσιικκοοχχηημμιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

55..22..66..11    ΑΑννθθεεκκττιικκόόττηητταα  σσττηηνν  ααπποοσσάάθθρρωωσσηη  μμεε  χχρρήήσσηη  MMggSSOO44  

Η δοκιμή ανθεκτικότητας στην αποσάθρωση ή δοκιμή υγείας πετρώματος (Soundness 

Test), εξομοιώνει τη διαδικασία της αποσάθρωσης των αδρανών υλικών λόγω των 

εναλλασσόμενων καιρικών επιδράσεων και κυρίως της ψύξης και της θέρμανσης. Με την 

εναλλαγή των εποχιακών θερμοκρασιών επέρχεται μεταβολή του όγκου των αδρανών 

υλικών και στην περίπτωση των μη ανθεκτικών αδρανών, προκαλείται θρυμματισμός τους 

και συνεπώς καταστροφή των διαφόρων κατασκευών (π.χ. απώλεια φέρουσας ικανότητας, 

ρωγμάτωση, δημιουργία οπών). Οι μεταβολές του όγκου προσομοιώνονται με την 
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κρυστάλλωση αλάτων Na2SO4 ή MgSO4 κατά τη φάση της ξήρανσης των αδρανών. Η δοκιμή 

αυτή εκτελέστηκε με βάση τις νέες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2), σύμφωνα 

με τις οποίες χρησιμοποιείται MgSO4. Ωστόσο, σημειώνεται ότι με βάση τις Αμερικάνικες 

προδιαγραφές (ASTM C-88) η δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί με χρήση Na2SO4 ή MgSO4. 

Για την παρασκευή του διαλύματος προστίθενται με σταθερό ρυθμό 1500 g 

κρυσταλλικού άλατος ανά λίτρο παρασκευαζόμενου διαλύματος. Απαιτούνται τουλάχιστον 3 lt 

για κάθε δοκιμή. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής του διαλύματος, διατηρείται η 

θερμοκρασία του στους 25-30 °C και αναδεύεται κατά τη διάρκεια της προσθήκης του 

άλατος. Μετά το τέλος της προσθήκης και τη διάλυση του άλατος, η θερμοκρασία μειώνεται 

στους 20±2 °C και το διάλυμα αφήνεται να ηρεμήσει για 48±1 ώρες. Η πυκνότητα του 

διαλύματος θα πρέπει να είναι 1,3 g/cm3. 
Η διαδικασία που ακολουθείται στη συνέχεια έχει ως εξής: το συρμάτινο δοχείο 

βυθίζεται με την ποσότητα του αδρανούς μέσα στο κλειστό δοχείο, στο οποίο έχει 

τοποθετηθεί το διάλυμα του MgSO4, έτσι ώστε το υλικό να βρίσκεται τουλάχιστον 5 cm κάτω 

από το επίπεδο του διαλύματος για περίοδο 17±0,5 ώρες. Το συρμάτινο δοχείο θα πρέπει να 

απέχει τουλάχιστον 2 cm από τα άκρα του κλειστού δοχείου. Τα δείγματα καλύπτονται με 

καπάκι ούτως ώστε να αποφευχθεί η εξάτμιση. Μετά το πέρας της παραπάνω περιόδου, το 

συρμάτινο δοχείο μετακινείται από το διάλυμα και αφήνεται να στραγγίσει για 2±0,25 ώρες. 

Κατόπιν τοποθετείται στο φούρνο, όπου ξηραίνεται για 24±1 ώρες στους 110±5 °C. Το 

δοχείο αφήνεται να κρυώσει για 5±0,25 ώρες στη θερμοκρασία του εργαστηρίου και 

τοποθετείται και πάλι στο διάλυμα, αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί η πυκνότητα του 

διαλύματος. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται 5 φορές. Κάθε κύκλος έχει διάρκεια 

48±2 ώρες. Μετά το τέλος του 5ου κύκλου, τα δείγματα ξεπλένονται με νερό μέσα στα δοχεία 

τους για να διαλυθεί το MgSO4. Το τέλος του ξεπλύματος μπορεί να διαπιστωθεί εξετάζοντας 

10 ml του νερού από το ξέπλυμα του δείγματος, στο οποίο έχει γίνει προσθήκη λίγων 

σταγόνων BaCl2 και συγκρίνοντάς το με ίση ποσότητα νερού βρύσης με την ίδια ποσότητα 

BaCl2. Ακολούθως, κάθε δείγμα ξηραίνεται για 24±1 ώρες στους 110±5 °C, κοσκινίζεται στο 

κόσκινο των 10 mm (στην περίπτωση που το προς εξέταση υλικό είναι διαβάθμισης 10-14 mm) 

και καταγράφεται το βάρος του συγκρατούμενου (Μ2) με ακρίβεια 0,1 g. 

Ο δείκτης αποσάθρωσης (S) προσδιορίζεται με βάση την παρακάτω σχέση: 

100)(

1

21 ×
−

=
M

MMS                                                 (5.18) 

όπου M1: το αρχικό βάρος του δείγματος (g) και Μ2: το τελικό βάρος του δείγματος (g) που 

συγκρατήθηκε στο κόσκινο των 10 mm. 

Συνήθως χρησιμοποιείται υλικό διαβάθμισης 10-14 mm, ωστόσο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και άλλες διαβαθμίσεις (Πίν. 5.9). Στην περίπτωση των σκύρων, 
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απαιτούνται τα κόσκινα 22,4 mm, 31,5 mm, 40 mm και 50 mm. Tο δείγμα θα πρέπει να έχει 

μάζα 10000±100 g αποτελούμενο από 5000±50 g διαβάθμισης 31,5-40 mm και 5000±50 g 

διαβάθμισης 40-50 mm. Οι κύκλοι εμβάπτισης – ξήρανσης αυξάνονται σε 10 και το τελικό 

κοσκίνισμα γίνεται στο κόσκινο των 22,4 mm. Επίσης απαιτούνται περίπου 12 lt διαλύματος 

αντί για 3 lt. 

 
Πίνακας 5.9. Προτεινόμενα κόσκινα και μάζες για δείγματα διαβάθμισης διαφορετικής των 10-14 mm. 

Kόσκινα δοκιμής Μέγεθος κλάσματος 
(mm) Μάζα δείγματος (g) 

∆ιερχόμενο (mm) Συγκτατούμενο (mm) 

800 έως 830 28,00 20,00 
Mεγαλύτερο από 14,00 

600 έως 630 20,00 14,00 

300 έως 310 10,00 6,30 

200 έως 210 6,30 5,00 

200 έως 210 5,00 3,35 

200 έως 210 3,35 2,36 

100 έως 110 2,36 1,18 

100 έως 110 1,18 0,60 

Μικρότερο από 10,00 

100 έως 110 0,60 0,30 

 

55..22..66..22    ΜΜππλλεε  μμεεθθυυλλεεννίίοουυ  

Η δοκιμή μπλε του μεθυλενίου (Methylene Blue Test) αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες φυσικοχημικές δοκιμές των αδρανών υλικών, ωστόσο ταξινομείται ως 

γεωμετρική ιδιότητα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό της περιεκτικότητας των αδρανών σε ενεργά αργιλικά ορυκτά, τα οποία σε 

αντίθεση με τα μη ενεργά, έχουν την τάση να διογκώνονται ανάλογα με την περιεκτικότητά 

τους σε νερό. Η διόγκωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη τάσεων εντός του 

πετρώματος, που έχουν καταστροφικές συνέπειες τόσο στο ασφαλτόμιγμα, όσο και στις 

ασύνδετες στρώσεις του οδοστρώματος. Στην παρούσα διατριβή, η δοκιμή αυτή 

πραγματοποιήθηκε με βάση τις νέες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ EN 933-9). 

Το μπλε του μεθυλενίου είναι μία οργανική χρωστική ουσία, η οποία διαλύεται στο νερό 

δημιουργώντας διάλυμα χαρακτηριστικού μπλε χρώματος. Ο έλεγχος βασίζεται στην αρχή 

της προσρόφησης των μορίων του μπλε του μεθυλενίου επί της ενεργής επιφάνειας των 

αργιλικών ορυκτών. Αρχικά, αντιπροσωπευτικό ξηρό δείγμα του υπό μελέτη πετρώματος 

(200-210 g για κλάσμα 0/2 mm ή 30±0,1 g για κλάσμα 0/0,125 mm) προστίθεται σε 500 ml 

αποσταγμένου νερού. Το διάλυμα αναδεύεται για 5 λεπτά και στη συνέχεια τιτλοδοτείται 

εισάγοντας μέσα σε αυτό 5 ml χρωστικής ουσίας. Ακολούθως εκτελείται νέα ανάδευση για 

τουλάχιστον 1 λεπτό και μεταφέρεται με τον αναδευτήρα μία σταγόνα πάνω σε διηθητικό 

χαρτί (δοκιμή “κηλίδας”). Η κηλίδα που δημιουργείται κατ’ αυτό τον τρόπο, αποτελείται από 
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μία κεντρική περιοχή με σκούρο μπλε χρώμα, που περιβάλλεται από μία άχρωμη ζώνη. Η 

δοκιμή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν περιφερειακά της κεντρικής απόθεσης 

σχηματιστεί μία στεφάνη από ένα συνεχή δακτύλιο χρώματος ανοιχτού μπλε (πάχους 

περίπου 1 mm). Εάν μετά την προσθήκη της αρχικής ποσότητας των 5 ml δεν εμφανιστεί η 

στεφάνη, προστίθενται επιπλέον 5 ml χρωστικού διαλύματος, πραγματοποιείται ανάδευση 

για 1 λεπτό και εκτελείται μία δεύτερη δοκιμή “κηλίδας”. Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται 

η στεφάνη, η διαδικασία επαναλαμβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο έως ότου παρατηρηθεί ο 

σχηματισμός της κηλίδας. Η δοκιμή ολοκληρώνεται εφόσον η στεφάνη παραμείνει για 5 

λεπτά. Αν εξαφανιστεί στα 4 λεπτά, προστίθενται επιπλέον 5 ml χρωστικού διαλύματος, ενώ 

σε περίπτωση που εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια του 5ου λεπτού, προστίθενται 2 ml 

χρωστικού διαλύματος. Μετά το πέρας της δοκιμής, καταγράφεται ο συνολικός όγκος του 

μπλε του μεθυλενίου (Vi) που προστέθηκε για να σχηματιστεί η στεφάνη. 

Η τιμή του μπλε του μεθυλενίου (MB), εκφρασμένη σε γραμμάρια χρωστικής ουσίας 

ανά χιλιόγραμμο αδρανούς υλικού κλάσματος 0/2 mm, δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

( ) 10×= ii MVMB                                                   (5.19) 

όπου Mi είναι η μάζα του δείγματος σε γραμμάρια και Vi είναι ο συνολικός όγκος του 

προστιθέμενου χρωστικού διαλύματος σε χιλιοστόλιτρα. Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιείται το κλάσμα 0/0,125 mm, το αποτέλεσμα καταγράφεται ως MBF. Σε κάθε 

περίπτωση, η τιμή μπλε του μεθυλενίου καταγράφεται με ακρίβεια 0,1 g χρωστικής ουσίας 

ανά χιλιόγραμμο του κλάσματος (g/kg). 

 

55..22..77    ΧΧηημμιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

55..22..77..11    ΑΑλλκκααλλοοππυυρριιττιικκήή  ααννττίίδδρραασσηη  

Η αλκαλοπυριτική αντίδραση (Alkali-Silica Reaction – ASR) αναγνωρίστηκε για πρώτη 

φορά από τον Stanton (1940) και αναφέρεται στις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ 

των πυριτικών συστατικών των πετρωμάτων και των αλκαλίων (Na, K) του σκυροδέματος. Πιο 

συγκεκριμένα, η αντίδραση αυτή συμβαίνει όταν τα αδρανή υλικά που συμμετέχουν στη μάζα 

του σκυροδέματος περιέχουν άμορφο SiO2
 (οπάλιο ή ηφαιστειακό γυαλί), ωστόσο η ASR 

μπορεί επίσης να λάβει χώρα λόγω της παρουσίας τριδυμίτη, χριστοβαλίτη, χαλκηδόνιου ή 

κρυπτοκρυσταλλικού χαλαζία. Ακόμη, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η υψηλή 

περιεκτικότητα του τσιμέντου σε αλκάλια και η παρουσία υψηλού ποσοστού υγρασίας σε αυτό. 

Προϊόν της ASR είναι μία κολλοειδής ουσία, η οποία διογκώνεται σημαντικά κατά την 

προσρόφηση νερού, ασκώντας υψηλές πιέσεις στη μάζα του σκυροδέματος. Οι εφελκυστικές 

τάσεις που αναπτύσσονται είναι δυνατό να προκαλέσουν διόγκωση των κόκκων του αδρανούς 

υλικού και ακτινωτή διάδοση ρωγμών από το εσωτερικό τους προς τη συνδετική μάζα του 

σκυροδέματος. Αρχικά, οι νεοσχηματιζόμενες ρωγμές είναι κενές, ωστόσο είναι δυνατό στη 
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συνέχεια να εκρεύσει προς αυτές μικρή ποσότητα της κολλοειδούς ουσίας που προέκυψε από 

την αλκαλοπυριτική αντίδραση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η σημαντική μείωση της μηχανικής 

αντοχής του σκυροδέματος και ως εκ τούτου ολόκληρης της κατασκευής. 

Η δυνητική βλαπτικότητα των αδρανών υλικών όσον αφορά στην αντίδρασή τους με τα 

αλκάλια του τσιμέντου, μπορεί να μελετηθεί με τις εξής μεθόδους: (i) αναγνώριση των 

φάσεων που είναι πιθανό να προκαλέσουν την ASR με λεπτομερή πετρογραφική εξέταση 

των αδρανών υλικών (ASTM C-295, BS 812: Part 104), (ii) απευθείας μέτρηση της 

διόγκωσης που προκαλείται σε δοκίμια συγκεκριμένων διαστάσεων, σύμφωνα με τη μέθοδο 

κονιάματος-ράβδου (ASTM C-227 & C-1260), (iii) προσδιορισμός της παρουσίας επιβλαβών 

συστατικών στο αδρανές υλικό, με χρήση χημικών μεθόδων (ASTM C-289). 

Η δοκιμή κονιάματος-ράβδου (mortar bar test) είναι ιδιαίτερα ακριβής μέθοδος, ωστόσο 

η διαδικασία που ακολουθείται είναι αρκετά χρονοβόρα. Με εξαίρεση ορισμένους τύπους 

αδρανών υλικών που υφίστανται σημαντικό βαθμό διαστολής, είναι απαραίτητη η συνέχιση 

των μετρήσεων του μήκους των δοκιμίων για τουλάχιστον έξι μήνες. Αύξηση του μήκους τους 

>0,1% σε έξι μήνες ή >0,05% σε τρεις μήνες, αποτελεί ένδειξη παρουσίας επιβλαβών 

συστατικών στο αδρανές υλικό.  

Στη χημική μέθοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, 

το πέτρωμα θραύεται στο κλάσμα 150-300 μm και προστίθεται σε θερμό διάλυμα 

υδροξειδίου του νατρίου, όπου παραμένει για 24 ώρες. Στη συνέχεια, το διάλυμα αναλύεται 

και προσδιορίζεται η ποσότητα των αλκαλίων που έχουν εισέλθει στην αντίδραση, καθώς και 

η ποσότητα του SiO2 που έχει διαλυθεί από το κλάσμα του αδρανούς υλικού κατά τη διάρκεια 

της αντίδρασης. Οι τιμές αυτές προβάλλονται σε συγκεκριμένο γράφημα, με βάση το οποίο 

προσδιορίζεται η δυνητική βλαπτικότητα του εκάστοτε δείγματος αδρανούς. Στο γράφημα 

αυτό έχει οριστεί διαχωριστική γραμμή μεταξύ των βλαπτικών (deleterious) και των μη 

βλαπτικών (innocuous) αδρανών υλικών, με βάση πολυάριθμα αποτελέσματα σε διαφόρων 

ειδών λιθότυπους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χημική μέθοδος δε θεωρείται πάντοτε 

αρκετά αξιόπιστη και για το λόγο αυτό στην περίπτωση των βλαπτικών ή πιθανά βλαπτικών 

αδρανών υλικών, το αποτέλεσμα θα πρέπει να επιβεβαιώνεται επιπρόσθετα με τη μέθοδο 

κονιάματος-ράβδου. 

Σημειώνεται επίσης ότι εκτός από την αντίδραση μεταξύ αλκαλίων και SiO2, εξίσου 

επιβλαβής για το σκυρόδεμα είναι η αντίδραση μεταξύ αλκαλίων και συγκεκριμένων 

ανθρακικών συστατικών των πετρωμάτων (π.χ. Deng et al. 1993, Qian et al. 2002). Η 

αλκαλοανθρακική αντίδραση (Alkali-Carbonate Reaction – ACR) αναγνωρίστηκε για πρώτη 

φορά από τον Swenson (1957) και παρατηρείται σπανιότερα συγκριτικά με την 

αλκαλοπυριτική. Στην περίπτωση της ACR, η βλαπτικότητα των αδρανών υλικών 

προσδιορίζεται με βάση τις Αμερικάνικες προδιαγραφές (ASTM C-586). 
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55..33    ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  εερργγαασσττηηρριιαακκώώνν  δδοοκκιιμμώώνν  

55..33..11    ΓΓεεωωμμεεττρριικκέέςς  ππααρράάμμεεττρροοιι  
Τα αποτελέσματα των γεωμετρικών ιδιοτήτων των υπό μελέτη λιθότυπων παρατίθενται 

στον Πίνακα 5.10. Οι τιμές των δεικτών πλακοειδούς (IF) και επιμήκυνσης (IE), καθώς και οι 

διακυμάνσεις τους είναι εμφανώς μικρότερες για τους βασικούς λιθότυπους (IF: 9,08-22,42%, 

IE: 10,51-25,20%) συγκριτικά με τους υπερβασικούς (IF: 23,92-39,65%, IE: 23,40-43,41%), 

λόγω των διαφορετικών ορυκτοπετρογραφικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι δύο 

κατηγορίες οφιολιθικών πετρωμάτων. Στο εύρος των τιμών IF και IE των υπερβασικών 

δειγμάτων εντάσσονται επίσης τα συλλεχθέντα δείγματα τραχίτη (IF: 27,80-29,32%, IE: 27,90-

29,95%). Ομοίως, όσον αφορά στο δείκτη ισοδύναμου άμμου (SE), η διακύμανση των τιμών 

είναι μεγαλύτερη για τα υπερβασικά δείγματα (Υπερβασικά→SE: 53-84%, Βασικά→SE: 65-

79%). Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι υψηλότερες τιμές SE προσδιορίστηκαν στους υγιείς 

υπερβασικούς λιθότυπους, υποδεικνύοντας ότι το κλάσμα των δειγμάτων αυτών που 

διέρχεται από το κόσκινο Νο 4, περιέχει λιγότερο λεπτόκοκκο υλικό συγκριτικά με τα βασικής 

σύστασης δείγματα. Επίσης, ιδιαίτερα υψηλές τιμές SE παρουσιάζουν οι τραχίτες (SE: 78-

81%). 

 
Πίνακας 5.10. Προσδιορισθείσες τιμές των δεικτών πλακοειδούς (IF), επιμήκυνσης (IE) και ισοδύναμου 
άμμου (SE) των υπό μελέτη δειγμάτων (οι δείκτες IF και IE προσδιορίστηκαν στο κλάσμα 10-14 mm), 
(*: βασικά, **: υπερβασικά, ~: τραχίτες). 

Αρ. 
∆είγματος IF (%) IE (%) SE (%) Αρ. 

∆είγματος IF (%) IE (%) SE (%) 

PVN1a* 9,08 10,51 72 PKZ2** 23,92 28,17 84 

PVN1b* 11,86 11,90 73 PKZSR1** 39,65 43,41 53 

PVN2a* 14,30 12,67 74 VVD1** 30,53 32,18 83 

PVN2b* 15,80 12,74 75 VVD2** 29,73 29,36 82 

PKD1* 22,42 25,20 79 VKOR1** 29,38 27,52 81 

PKD2* 20,99 21,57 78 VKOR2** 30,72 26,74 81 

B4* 19,05 17,79 66 VRZ1** 26,76 28,42 77 

B5* 16,44 15,61 67 VRZ2** 25,60 23,40 78 

OTH1* 17,18 18,55 65 VAET1** 31,35 38,76 84 

OTH2* 16,03 19,54 65 VAET2** 34,10 39,80 82 

DMK1~ 27,80 27,90 81 VVDSR1** 34,18 35,38 58 

DMK2~ 29,32 29,95 78 KOZ1** 32,42 34,55 73 

PKZ1** 26,31 31,27 83 KOZ2** 36,34 37,12 72 

 

55..33..22    ΦΦυυσσιικκέέςς  ππααρράάμμεεττρροοιι  
Τα αποτελέσματα των φυσικών ιδιοτήτων των υπό μελέτη πετρωμάτων παρατίθενται 

στους Πίνακες 5.11 & 5.12. Οι τιμές της περιεχόμενης υγρασίας (w) των βασικών δειγμάτων 

κυμαίνονται από 0,18% έως 0,55%, ενώ των υπερβασικών από 0,09% έως 1,43%. 

Σημαντικά μεγαλύτερη διακύμανση παρουσιάζουν επίσης η φαινόμενη (ρa) και απόλυτη 
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πυκνότητα (ρab) των υπερβασικών λιθότυπων (ρa: 2450-3350 kg/m3, ρab: 2710-3460 kg/m3) 

σε σχέση με των βασικών (ρa: 2500-2790 kg/m3, ρab: 2630-2890 kg/m3), διαφοροποίηση που 

αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά ορυκτολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά των δύο ομάδων 

πετρωμάτων. Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν για την υδαταπορροφητικότητα (wa) και 

το ολικό πορώδες (nt) (Υπερβασικά→wa: 0,14-3,17%, nt: 2,75-9,59%, Βασικά→wa: 0,23-

0,70%, nt: 1,76-4,96%). Όσον αφορά στις τιμές των φυσικών ιδιοτήτων των τραχιτών, οι 

περισσότερες από αυτές εντάσσονται στο εύρος τιμών των υπερβασικών δειγμάτων, με 

εξαίρεση τις τιμές της πυκνότητας (ρa, ρab), οι οποίες είναι σημαντικά μικρότερες από όλα τα 

οφιολιθικά δείγματα. 
 

Πίνακας 5.11. Προσδιορισθείσες τιμές περιεχόμενης υγρασίας (w), φαινόμενης πυκνότητας (ρa) και 
απόλυτης πυκνότητας (ρab) των υπό μελέτη δειγμάτων (οι w και ρa προσδιορίστηκαν στα κλάσματα 
12,5-19 mm και 8-16 mm αντίστοιχα), (*: βασικά, **: υπερβασικά, ~: τραχίτες). 

Αρ. 
∆είγματος w (%) ρa (kg/m3) ρab (kg/m3) Αρ. 

∆είγματος w (%) ρa (kg/m3) ρab (kg/m3) 

PVN1a* 0,52 2550 2630 PKZ2** 0,34 3120 3240 

PVN1b* 0,44 2620 2680 PKZSR1** 1,43 2450 2710 

PVN2a* 0,51 2620 2740 VVD1** 0,15 3150 3260 

PVN2b* 0,55 2640 2770 VVD2** 0,09 3350 3460 

PKD1* 0,31 2790 2840 VKOR1** 0,56 3050 3160 

PKD2* 0,22 2720 2780 VKOR2** 0,32 3100 3210 

B4* 0,42 2500 2630 VRZ1** 0,44 3070 3190 

B5* 0,24 2620 2690 VRZ2** 0,60 3010 3140 

OTH1* 0,18 2760 2850 VAET1** 0,61 2690 2800 

OTH2* 0,27 2780 2890 VAET2** 0,83 2640 2750 

DMK1~ 0,72 2350 2520 VVDSR1** 1,24 2570 2740 

DMK2~ 0,77 2340 2540 KOZ1** 0,15 2830 2920 

PKZ1** 0,25 3180 3270 KOZ2** 0,24 2790 2890 

 
Πίνακας 5.12. Προσδιορισθείσες τιμές υδαταπορροφητικότητας (wa) και ολικού πορώδους (nt) των 
υπό μελέτη δειγμάτων (η wa προσδιορίστηκε στο κλάσμα 8-16 mm), (*: βασικά, **: υπερβασικά, ~: 
τραχίτες). 

Αρ. ∆είγματος wa (%) nt (%) Αρ. ∆είγματος wa (%) nt (%) 

PVN1a* 0,53 3,04 PKZ2** 0,39 3,70 

PVN1b* 0,45 2,24 PKZSR1** 3,17 9,59 

PVN2a* 0,59 4,38 VVD1** 0,21 3,37 

PVN2b* 0,56 4,69 VVD2** 0,14 3,18 

PKD1* 0,34 1,76 VKOR1** 0,72 3,48 

PKD2* 0,23 2,16 VKOR2** 0,58 3,43 

B4* 0,70 4,96 VRZ1** 0,68 3,76 

B5* 0,42 2,60 VRZ2** 0,85 4,14 

OTH1* 0,31 3,16 VAET1** 0,95 3,93 

OTH2* 0,35 3,81 VAET2** 1,02 4,00 

DMK1~ 0,95 6,75 VVDSR1** 2,29 6,20 

DMK2~ 1,05 7,87 KOZ1** 0,23 3,08 

PKZ1** 0,32 2,75 KOZ2** 0,31 3,46 
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55..33..33    ΜΜηηχχααννιικκέέςς  ππααρράάμμεεττρροοιι  
Τα αποτελέσματα των μηχανικών ιδιοτήτων των υπό μελέτη πετρωμάτων παρατίθενται 

στους Πίνακες 5.13 έως 5.15. Όσον αφορά στο δείκτη Los Angeles, προσδιορίστηκε τόσο 

στη διαβάθμιση “Α” σύμφωνα με τις Αμερικάνικες προδιαγραφές (LA), όσο και στη 

διαβάθμιση των σκύρων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (LAC). Οι τιμές των 

δεικτών Micro-Deval (MDE) και Los Angeles (LA, LAC) υποδεικνύουν ότι οι βασικής σύστασης 

λιθότυποι παρουσιάζουν υψηλότερη αντοχή σε φθορά σε σχέση με τα υπερβασικά δείγματα 

(Βασικά→MDE: 5,74-8,10%, LA: 10,55-18,70%, LAC: 11,16-19,34%, Υπερβασικά→MDE: 

16,11-22,00%, LA: 15,12-43,40%, LAC: 18,87-50,62%). Η μεγαλύτερη διακύμανση των 

προσδιορισθέντων τιμών των υπερβασικών πετρωμάτων αντανακλά το μεγάλο εύρος του 

βαθμού σερπεντινίωσης και τεκτονικής καταπόνησης που παρουσιάζουν. Υψηλή θεωρείται 

επίσης η μηχανική αντοχή των τραχιτών (MDE: 7,72-9,08%, LA: 17,47-20,21%, LAC: 17,55-

21,18%) (Πίν. 5.13). 

 
Πίνακας 5.13. Προσδιορισθείσες τιμές των δεικτών Micro-Deval (MDE) και Los Angeles (LA, LAC) των 
υπό μελέτη δειγμάτων (οι δείκτες MDE και LAC προσδιορίστηκαν στη διαβάθμιση των σκύρων 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ ο δείκτης LA στη διαβάθμιση “Α” σύμφωνα με τις 
Αμερικάνικες προδιαγραφές), (*: βασικά, **: υπερβασικά, ~: τραχίτες). 

Αρ. 
∆είγματος ΜDE (%) LA (%) LAC (%) Αρ. 

∆είγματος ΜDE (%) LA (%) LAC (%) 

PVN1a* 5,91 10,72 11,16 PKZ2** 17,39 17,20 18,87 

PVN1b* 5,74 10,55 12,83 PKZSR1** 21,83 43,40 50,62 

PVN2a* 6,25 11,37 12,25 VVD1** 18,20 15,12 19,16 

PVN2b* 6,51 12,42 12,74 VVD2** 17,67 16,53 21,16 

PKD1* 8,10 12,84 13,40 VKOR1** 21,20 22,97 25,33 

PKD2* 7,22 12,50 12,83 VKOR2** 20,93 22,18 20,21 

B4* 7,33 18,70 19,34 VRZ1** 16,11 24,10 23,30 

B5* 7,12 17,06 18,12 VRZ2** 17,24 27,15 24,48 

OTH1* 7,30 14,94 18,26 VAET1** 16,80 21,32 19,90 

OTH2* 8,09 16,30 15,61 VAET2** 19,07 23,06 26,50 

DMK1~ 7,72 17,47 17,55 VVDSR1** 18,60 37,00 39,00 

DMK2~ 9,08 20,21 21,18 KOZ1** 20,42 18,11 22,00 

PKZ1** 18,35 16,48 19,26 KOZ2** 22,00 19,06 20,90 

 

Ακόμη, τα βασικής σύστασης δείγματα και οι τραχίτες χαρακτηρίζονται από υψηλότερη 

αντίσταση σε κρούση (AIV) και σε απότριψη (AAV) σε σχέση με τα υπερβασικά (Πίν. 5.14), 

τα οποία παρουσιάζουν παράλληλα μεγαλύτερο εύρος τιμών στις ιδιότητες αυτές 

(Βασικά→AIV: 7,37-14,10%, AAV: 2,31-4,16%, Υπερβασικά→AIV: 9,55-24,77%, AAV: 6,94-

26,20%, Τραχίτες→AIV: 14,10-14,26%, AAV: 3,42-4,15%). Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης 

PSV, ο οποίος παρουσιάζει μεγαλύτερη διακύμανση στα βασικά πετρώματα (Βασικά→PSV: 

43-63, Υπερβασικά→ PSV: 48-62, Τραχίτες→ PSV: 52-54). 
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Πίνακας 5.14. Προσδιορισθείσες τιμές των δεικτών αντίστασης σε κρούση (AIV), αντίστασης σε 
στίλβωση (PSV) και  αντίστασης σε απότριψη (AAV) των υπό μελέτη δειγμάτων, (*: βασικά, **: 
υπερβασικά, ~: τραχίτες). 

Αρ. 
∆είγματος AIV (%) PSV AAV Αρ. 

∆είγματος AIV (%) PSV AAV 

PVN1a* 12,98 57 3,29 PKZ2** 13,02 59 8,86 

PVN1b* 10,24 56 3,17 PKZSR1** 24,77 48 26,20 

PVN2a* 7,37 55 2,98 VVD1** 12,65 56 9,48 

PVN2b* 8,86 56 3,07 VVD2** 12,27 57 8,93 

PKD1* 10,50 43 2,31 VKOR1** 14,13 62 12,98 

PKD2* 9,63 46 2,46 VKOR2** 12,65 61 10,89 

B4* 14,10 63 4,16 VRZ1** 14,05 59 12,85 

B5* 12,75 61 4,02 VRZ2** 15,11 59 12,32 

OTH1* 11,00 56 3,05 VAET1** 13,04 57 11,60 

OTH2* 12,47 57 3,18 VAET2** 13,55 58 12,55 

DMK1~ 14,10 52 3,42 VVDSR1** 19,77 50 19,10 

DMK2~ 14,26 54 4,15 KOZ1** 9,55 56 6,94 

PKZ1** 12,90 58 10,52 KOZ2** 11,03 57 8,58 

 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.15, η μεγαλύτερη μηχανική αντοχή των βασικών 

πετρωμάτων σε σχέση με τους υπόλοιπους λιθότυπους, υποδεικνύεται επίσης από τις τιμές 

της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS), του δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)) και της 

σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV) (Βασικά→ UCS: 94,80-187,02 MPa, IS(50): 6,94-

12,02 MPa, SHV: 56-64, Υπερβασικά→ UCS: 36,75-138,12 MPa, IS(50): 1,46-7,96 MPa, SHV: 

38-64, Τραχίτες→ UCS: 128,55-132,67 MPa, IS(50): 8,18-8,27 MPa, SHV: 52-54). Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, η αντοχή σε μοναξονική θλίψη προσδιορίστηκε επιπλέον σε επιλεγμένα 

κυλινδρικά δοκίμια (UCScyl). 

 
Πίνακας 5.15. Προσδιορισθείσες τιμές της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS: κυβικά δοκίμια, 
UCScyl: κυλινδρικά δοκίμια), της σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV) και του ανηγμένου δείκτη 
σημειακής φόρτισης (IS(50)) των υπό μελέτη δειγμάτων, (*: βασικά, **: υπερβασικά, ~: τραχίτες). 

Αρ. 
∆είγματος 

UCS 
(MPa) 

UCScyl 
(MPa) SHV IS(50) 

(MPa) 
Αρ. 

∆είγματος 
UCS 

(MPa) 
UCScyl 
(MPa) SHV IS(50) 

(MPa) 
PVN1a* 155,59 181,57 63 11,66 PKZ2** 104,31 133,60 57 7,41 

PVN1b* 162,78  64 12,02 PKZSR1** 36,75  38 1,46 

PVN2a* 158,34 185,50 62 10,26 VVD1** 111,64 162,70 63 6,88 

PVN2b* 149,56  63 10,85 VVD2** 96,64  64 7,10 

PKD1* 160,07  61 7,76 VKOR1** 92,64  54 7,56 

PKD2* 187,02 167,00 61 8,42 VKOR2** 94,90  55 7,87 

B4* 94,80 111,36 59 8,05 VRZ1** 105,02  52 5,79 

B5* 100,60 117,50 60 9,30 VRZ2** 88,34  54 4,07 

OTH1* 118,12 126,80 56 6,94 VAET1** 118,19  49 4,38 

OTH2* 124,32  56 7,24 VAET2** 102,81 93,50 49 3,98 

DMK1~ 132,67  54 8,27 VVDSR1** 54,05  40 2,50 

DMK2~ 128,55  52 8,18 KOZ1** 108,53  60 5,36 

PKZ1** 138,12 119,90 59 7,96 KOZ2** 96,50  58 4,70 
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55..33..44    ΦΦυυσσιικκοοχχηημμιικκέέςς  ππααρράάμμεεττρροοιι  
Τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υπό μελέτη πετρωμάτων 

παρατίθενται στον Πίνακα 5.16. Είναι εμφανές ότι οι τιμές της δοκιμής αποσάθρωσης (S) 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή διακύμανση για τα υπερβασικά δείγματα (S: 3,09-91,00%), σε 

σχέση με τα βασικά (S: 10,82-23,06%). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι υγιείς υπερβασικοί 

λιθότυποι παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές S, υποδεικνύοντας την αυξημένη αντίστασή 

τους στην αποσάθρωση που προκαλείται λόγω των επαναλαμβανόμενων καιρικών 

μεταβολών. Tα αποτελέσματα της δοκιμής μπλε του μεθυλενίου (MBF), υποδεικνύουν ότι 

τόσο τα βασικά όσο και τα υπερβασικά δείγματα, δεν περιέχουν αξιόλογα ποσοστά ενεργών 

αργιλικών ορυκτών (Βασικά→MBF: 2,0-8,0 g/kg, Υπερβασικά→MBF: 1,6-5,7 g/kg). Από την 

άλλη πλευρά, οι τραχίτες χαρακτηρίζονται από αυξημένη επιδεκτικότητα στην αποσάθρωση 

(S: 41,81-46,80%) και από αυξημένο ποσοστό ενεργών αργιλικών ορυκτών (MBF: 16,6-

17,8 g/kg). 

 
Πίνακας 5.16. Προσδιορισθείσες τιμές του δείκτη αποσάθρωσης (S) και του μπλε του μεθυλενίου 
(MBF) των υπό μελέτη δειγμάτων (ο δείκτης S προσδιορίστηκε στο κλάσμα 6,3-10 mm και το MBF στο 
κλάσμα 0-0,125 mm), (*: βασικά, **: υπερβασικά, ~: τραχίτες). 

Αρ. ∆είγματος S (%) MBF (g/kg) Αρ. ∆είγματος S (%) MBF (g/kg) 

PVN1a* 23,06 5,0 PKZ2** 5,97 1,6 

PVN1b* 19,62 5,0 PKZSR1** 91,00 3,2 

PVN2a* 18,67 3,5 VVD1** 5,31 2,3 

PVN2b* 21,69 3,3 VVD2** 4,66 2,3 

PKD1* 13,91 3,3 VKOR1** 3,09 2,7 

PKD2* 10,82 2,0 VKOR2** 4,30 3,2 

B4* 16,42 8,0 VRZ1** 4,53 2,3 

B5* 14,24 4,0 VRZ2** 7,44 2,7 

OTH1* 11,63 6,1 VAET1** 4,52 5,7 

OTH2* 15,30 6,7 VAET2** 9,61 5,2 

DMK1~ 46,80 17,8 VVDSR1** 24,32 5,4 

DMK2~ 41,81 16,6 KOZ1** 7,30 3,3 

PKZ1** 9,75 1,7 KOZ2** 3,34 3,5 

 
55..33..55    ΧΧηημμιικκέέςς  ππααρράάμμεεττρροοιι  

Η δοκιμή της αλκαλοπυριτικής αντίδρασης (ASR) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

δοκιμές των αδρανών υλικών που προορίζονται για την παρασκευή σκυροδεμάτων. Στην 

παρούσα διατριβή, η πετρογραφική εξέταση υπέδειξε ότι η πλειοψηφία των δειγμάτων δεν 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή SiO2 που είναι δυνατό να αντιδράσει με τα αλκάλια του 

σκυροδέματος. Ωστόσο, σε ορισμένα δείγματα εντοπίστηκαν μικρές σχετικά ποσότητες SiO2, 

οι οποίες με βάση τη μελέτη στο οπτικό μικροσκόπιο θεωρήθηκαν ως δευτερογενείς 

συγκεντρώσεις χαλαζία. Η μη βλαπτικότητα των συγκεκριμένων δειγμάτων όσον αφορά στην 
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ASR, επιβεβαιώθηκε επιπρόσθετα με την πραγματοποίηση της χημικής μεθόδου, η οποία 

περιγράφηκε στην παράγραφο 5.2.7.1. Στο διάγραμμα της Εικόνας 5.16, φαίνεται ότι όλα τα 

δείγματα προβάλλονται αριστερά της διαχωριστικής γραμμής, στο πεδίο των μη βλαπτικών 

αδρανών υλικών. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του λιθότυπου που 

εξετάζεται και της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της βλαπτικότητάς του, η 

λεπτομερής πετρογραφική εξέταση θεωρείται απαραίτητη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Εικ. 5.16. ∆ιάγραμμα όπου προβάλλονται τα αποτελέσματα της δυνητικής βλαπτικότητας ASR 

επιλεγμένων αδρανών υλικών, με βάση τη χημική μέθοδο (Sc: dissolved silica, Rc: 
reduction in alkalinity). 

  

55..44    ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  
Για την αξιολόγηση των υπό μελέτη πετρωμάτων για χρήση τους ως αδρανών υλικών, 

προσδιορίστηκαν οι γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές, φυσικοχημικές και χημικές τους 

ιδιότητες, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά, Αμερικάνικα, Βρετανικά ή ∆ιεθνή πρότυπα. 

Οι διακυμάνσεις των τιμών των προσδιορισθέντων ιδιοτήτων είναι μεγαλύτερες στους 

υπερβασικούς λιθότυπους συγκριτικά με τους βασικούς, γεγονός που αποδίδεται στις 

εντονότερες διακυμάνσεις των ορυκτοπετρογραφικών χαρακτηριστικών των πρώτων 

(βαθμός εξαλλοίωσης και τεκτονικής καταπόνησης). Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης αντίστασης 

σε στίλβωση (PSV), ο οποίος παρουσιάζει μεγαλύτερο εύρος τιμών στα βασικά πετρώματα. 

Αυτό οφείλεται στο ότι η αντίσταση των αδρανών υλικών στη στίλβωση δε μεταβάλλεται 

γραμμικά με το βαθμό εξαλλοίωσης, δεδομένου ότι τόσο υγιή πετρώματα όσο και πετρώματα 

που έχουν υποστεί έντονες εξαλλοιωτικές επιδράσεις είναι δυνατό να χαρακτηρίζονται από 

μεγάλη επιδεκτικότητα στη λείανση. 
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Σχεδόν όλες οι προσδιορισθείσες ιδιότητες υποδεικνύουν ότι τα βασικά οφιολιθικά 

πετρώματα αποτελούν υψηλότερης ποιότητας αδρανή υλικά σε σχέση με τα υπερβασικά. 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι υγιείς υπερβασικοί λιθότυποι παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα στη φθορά που προκαλείται λόγω των εναλλασσόμενων καιρικών συνθηκών, 

όπως υποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της δοκιμής αποσάθρωσης (S). Όσον αφορά 

στους τραχίτες, οι τιμές των ιδιοτήτων τους σχεδόν πάντοτε εντάσσονται στο εύρος τιμών 

των υπερβασικών και βασικών λιθότυπων. Εξαίρεση αποτελεί η δοκιμή μπλε του μεθυλενίου 

(MBF), με τους τραχίτες να παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερες τιμές MBF σε σχέση με 

οφιολιθικούς πετρολογικούς τύπους, υποδεικνύοντας την παρουσία αργιλικών ορυκτών της 

ομάδας του σμηκτίτη στους πρώτους. Επιπλέον, οι τραχίτες παρουσιάζουν αρκετά χαμηλή 

πυκνότητα συγκριτικά με τα οφιολιθικά πετρώματα, λόγω των ιδιαίτερων ορυκτολογικών 

συστατικών τους και του αυξημένου πορώδους τους. Τέλος, από την πραγματοποίηση της 

δοκιμής της αλκαλοπυριτικής αντίδρασης (ASR) σε επιλεγμένα δείγματα, προκύπτει ότι 

κανένα από αυτά δεν περιέχει οποιαδήποτε μορφή SiO2 που είναι δυνατό να αντιδράσει με 

τα αλκάλια του σκυροδέματος. 
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                                                                                                                                      ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    66  
  

66    ΣΣΥΥΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΞΞΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ,,  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ,,  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

66..11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συσχετισμοί μεταξύ των γεωμετρικών, 

φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής, με χρήση διαφόρων στατιστικών μεθόδων. Η σύνδεση μεταξύ των 

προσδιορισθέντων παραμέτρων έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού επιτρέπει τόσο την κατανόηση 

του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλονται, όσο και τον προσδιορισμό τάσεων που καθιστούν 

δυνατή την εκτίμηση μιας παραμέτρου με βάση κάποια άλλη. 

Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιείται ανάλυση παλινδρόμησης (regression 

analysis), προκειμένου να προσδιοριστεί η συνάρτηση που ορίζει την καλύτερη δυνατή 

καμπύλη συσχέτισης. Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται είναι η γραμμική (linear, 

y=ax+b), η λογαριθμική (logarithmic, y=aln(x)-b), η υπερβολική (power, y=axb), η εκθετική 

(exponential, y=aebx) και σε ορισμένες περιπτώσεις η πολυωνυμική δευτέρου βαθμού 

(polynomial, y=a1x+a2x2+b). Η απλή ανάλυση παλινδρόμησης, η οποία εφαρμόστηκε στην 

προκειμένη περίπτωση, υπολογίζει τη σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών (μιας εξαρτημένης-y 

και μιας ανεξάρτητης-x) και μπορεί να είναι πολύτιμη για την πρόβλεψη των τιμών της 

εξαρτημένης μεταβλητής από τις τιμές της ανεξάρτητης. Το μέτρο που εκφράζει το ποσοστό 

της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής-y, το οποίο ερμηνεύεται από την 

ανεξάρτητη μεταβλητή-x, ονομάζεται συντελεστής προσδιορισμού R2 (coefficient of 

determination) και λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Όσο η τιμή R2 πλησιάζει τη μονάδα, τόσο 

περισσότερο αξιόπιστο θεωρείται το μοντέλο που προτείνεται. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

συσχετίσεις που παρουσιάζονται παρακάτω καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος των τάσεων 

που παρατηρήθηκαν μεταξύ των προσδιορισθέντων παραμέτρων και έχουν ταυτόχρονα 

φυσική σημασία.  

Πολλοί ερευνητές έχουν αναφέρει κατά καιρούς τη σπουδαιότητα της εφαρμογής 

μαθηματικών μεθόδων στους διάφορους τομείς της γεωλογίας (π.χ. Jöreskog et al. 1976, 

Temple 1978). Στα πλαίσια της στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των δεδομένων της 

διατριβής, πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση (factor analysis, FA), η οποία δεν 

αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη στατιστική μέθοδο, αλλά καλύπτει ένα μεγάλο εύρος 

μαθηματικών πράξεων (Davis 1986). Η μέθοδος αυτή καθιστά δυνατή την ομαδοποίηση των 

μεταβλητών με βάση τις παραγοντικές φορτίσεις. Η εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης 
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σε γεωλογικά δεδομένα επιτρέπει να ανιχνευτούν οι εσωτερικές σχέσεις τόσο μεταξύ των 

μεταβλητών (R-τύπου) όσο και μεταξύ των δειγμάτων (Q-τύπου). 

Στις επόμενες παραγράφους, ο αριθμός των δειγμάτων που εξετάζονται αντιστοιχεί στα 

σημεία δειγματοληψίας. Για τους υπό μελέτη βασικούς λιθότυπους, ο αριθμός δειγμάτων Ν 

είναι 10, για τους υπερβασικούς 14 και για τους ενδιάμεσους ηφαιστειακούς (τραχίτες) 2. 

Πολλές από τις συσχετίσεις που παρουσιάζονται παρακάτω, αναφέρονται τόσο στην 

Ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

66..22    ΑΑννάάλλυυσσηη  ππααλλιιννδδρρόόμμηησσηηςς  

66..22..11    ΓΓεεωωμμεεττρριικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  
Στην Εικόνα 6.1 φαίνεται ότι υπάρχει υψηλός βαθμός θετικής συσχέτισης μεταξύ του 

δείκτη πλακοειδούς (IF) και του δείκτη επιμήκυνσης (IE), που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται το 

ποσοστό των πεπλατυσμένων κόκκων που προκύπτουν από τη θραύση των υπό μελέτη 

πετρωμάτων, τόσο αυξάνεται και το ποσοστό των επιμηκυσμένων κόκκων τους. Παρόμοιες 

συσχετίσεις μεταξύ των γεωμετρικών ιδιοτήτων αναφέρονται από τους Σαχπάζης (1988), 

Kwan & Mora (2001) και Bouquety et al. (2007). 
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Από το διάγραμμα της Εικόνας 6.1, είναι εμφανές ότι τα υπερβασικά πετρώματα και οι 

τραχίτες διαφοροποιούνται από τα βασικά, παρουσιάζοντας υψηλότερες τιμές IF και IE. Η 

εξίσωση που εκφράζει τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο ιδιοτήτων είναι η εξής: 

)93,0()(92,0 204,1 == RII FE                                           (6.1) 

 

Εικ. 6.1. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη πλακοειδούς (IF) και του δείκτη επιμήκυνσης (IE) των υπό μελέτη 
λιθότυπων. 
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66..22..22    ΓΓεεωωμμεεττρριικκέέςς  κκααιι  μμηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  
∆ιερευνήθηκαν επίσης οι σημαντικότερες συσχετίσεις μεταξύ των γεωμετρικών και των 

μηχανικών ιδιοτήτων. Όπως φαίνεται στην Εικόνας 6.2, η αντοχή σε φθορά από τριβή και 

κρούση των υπό μελέτη πετρωμάτων, η οποία προσδιορίζεται με τη δοκιμή Los Angeles, 

μειώνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό των πεπλατυσμένων και επιμήκων κόκκων αδρανούς 

υλικού. Η εξάρτηση της μηχανικής αντοχής από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αδρανών 

υλικών έχει διερευνηθεί επίσης από τους Kazi & Al-Molki (1982) σε πετρώματα και των τριών 

μεγάλων κατηγοριών και από τους Koukis et al. (2007) σε χαλαρές αποθέσεις και 

ασβεστολιθικά πετρώματα. Οι παρακάτω εκθετικές εξισώσεις εκφράζουν την καλύτερη 

δυνατή συσχέτιση μεταξύ των ιδιοτήτων αυτών: 

)59,0(90,7 2)(03,0 == ReLA FI                                           (6.2) 

)52,0(91,8 2)(03,0 == ReLA EI                                           (6.3) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 6.2. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Los Angeles (LA) και των δεικτών (α) πλακοειδούς (IF) και (β) 

επιμήκυνσης (IE) των υπό μελέτη λιθότυπων. 
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Σημαντικές είναι επίσης οι σχέσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ των δεικτών σχήματος 

(ΙF, IE) και των δεικτών Micro-Deval (MDE) και σημειακής φόρτισης (IS(50)) (Εικ. 6.3 και 6.4 

αντίστοιχα). Ειδικότερα από τους συσχετισμούς με το δείκτη Micro-Deval, προκύπτουν δύο 

διαφορετικές τάσεις, μία για τους βασικούς λιθότυπους και τους τραχίτες και μία για τους 

υπερβασικούς λιθότυπους. Είναι γενικά εμφανές ότι πλακοειδείς και επιμήκεις κόκκοι 

αδρανούς υλικού παρουσιάζουν μικρότερη μηχανική αντοχή. Οι συναρτήσεις που 

περιγράφουν τις τάσεις που παρατηρούνται στην Εικόνα 6.3 συνοψίζονται παρακάτω: 

)70,0(67,4)(14,0 2 =+= RIM FDE  (Bασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)            (6.4) 

)46,0(72,9)(30,0 2 =+= RIM FDE  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                (6.5) 

)82,0(63,4)(14,0 2 =+= RIM EDE  (Bασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)            (6.6) 

)12,0(14,15)(12,0 2 =+= RIM EDE  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                (6.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 6.3. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Micro-Deval (MDE) και των δεικτών (α) πλακοειδούς (IF) και (β) 

επιμήκυνσης (IE) των υπό μελέτη λιθότυπων. 
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Οι εξισώσεις που περιγράφουν τη μεταβολή των δεικτών σχήματος συναρτήσει του 

δείκτη σημειακής φόρτισης είναι οι εξής: 

)68,0(84,13)(27,0 2
)50( =+−= RII FS                                      (6.8)           

)72,0(42,13)(24,0 2
)50( =+−= RII ES                                      (6.9) 

Οι παραπάνω σχέσεις υποδεικνύουν βαθμιαία αύξηση της μηχανικής αντοχής και 

παράλληλη μείωση των δεικτών IF και IE από τα υπερβασικά δείγματα, στους τραχίτες και 

στους βασικούς λιθότυπους.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66..22..33    ΦΦυυσσιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.5α, υπάρχει υψηλός βαθμός θετικής συσχέτισης μεταξύ 

της υδαταπορροφητικότητας (wa) και της περιεχόμενης υγρασίας (w) των υπό μελέτη 

πετρωμάτων. Είναι εμφανές ότι οι έντονα σερπεντινιωμένοι και τεκτονισμένοι λιθότυποι 

(δείγματα PKZSR1 και VVDSR1) διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα δείγματα, παρουσιάζοντας 

Εικ. 6.4. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)) και των δεικτών (α) πλακοειδούς (IF) 
και (β) επιμήκυνσης (IE) των υπό μελέτη λιθότυπων. 
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σημαντικά υψηλές τιμές wa και w, λόγω των ιδιαίτερων ορυκτολογικών και ιστολογικών τους 

χαρακτηριστικών. Η σχέση μεταξύ wa και w, η οποία έχει απόλυτη φυσική σημασία, εκφράζεται 

από την παρακάτω εξίσωση: 

)90,0(15,0)(46,0 2 =+= Rww a                                         (6.10) 

Επίσης, μελετήθηκε η σχέση μεταξύ υδαταπορροφητικότητας (wa) και ολικού 

πορώδους (nt) και ορίστηκαν διαφορετικές ευθείες θετικής γραμμικής συσχέτισης για τα 

βασικά και υπερβασικά πετρώματα (Εικ. 6.5β). Παρόμοιες σχέσεις μεταξύ 

υδαταπορροφητικότητας και πορώδους αναφέρονται από τον Moh’d (2002) σε 

ασβεστολιθικά πετρώματα. Οι τιμές R2 υποδεικνύουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό συσχέτισης και 

οι παρακάτω εξισώσεις μπορούν πρακτικά να χρησιμοποιηθούν για μία πρώτη εκτίμηση της 

μίας ιδιότητας από την άλλη: 

)86,0(22,0)(92,6 2 =+= Rwn at  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)               (6.11) 

)93,0(48,2)(97,1 2 =+= Rwn at  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                   (6.12) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 6.5. Συσχέτιση μεταξύ της υδαταπορροφητικότητας (wa) και (α) της περιεχόμενης υγρασίας (w), 

(β) του ολικού πορώδους (nt) των υπό μελέτη λιθότυπων. 
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Στο διάγραμμα της Εικόνας 6.6 φαίνεται η σχέση μεταξύ της υδαταπορροφητικότητας 

(wa) και της φαινόμενης πυκνότητας (ρa). Οι βασικοί λιθότυποι ομαδοποιούνται με τους 

τραχίτες και παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αρνητικής συσχέτισης (R2 = 0,89), ενώ οι 

υπερβασικοί ενδιάμεσο βαθμό αρνητικής συσχέτισης (R2 = 0,60). Οι τιμές υδαταπορροφητικότητας 

είναι σχετικά χαμηλές για όλα τα υπό μελέτη πετρώματα, με εξαίρεση τα έντονα 

σερπεντινιωμένα δείγματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από αρκετά υψηλές τιμές. Από την 

άλλη πλευρά, οι τιμές ρa των βασικών δειγμάτων και των τραχιτών είναι εμφανώς 

χαμηλότερες σε σχέση με των υπερβασικών, διαφοροποίηση που αποδίδεται κατά κύριο 

λόγο στα ορυκτολογικά συστατικά που αποτελούν αυτές τις κατηγορίες πετρωμάτων. Οι 

Σαχπάζης (1988), Pétursson et al. (2002) και Σπυρόπουλος (2005) σε αντίστοιχες δοκιμές 

που πραγματοποίησαν σε διάφορους τύπους πετρωμάτων (μαγματικά, ιζηματογενή, 

μεταμορφωμένα) και χαλαρών αποθέσεων, κατέληξαν σε παρόμοιες συσχετίσεις. Οι 

εξισώσεις συσχετισμού των φυσικών αυτών ιδιοτήτων συνοψίζονται παρακάτω: 

)89,0(53,2913)(72,566 2 =+−= Rwaaρ  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)          (6.13) 

)60,0(57,3130)(45,238 2 =+− Rwaaρ  (Υπερβασικοί λιθότυποι)               (6.14) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ενδιάμεσου βαθμού συσχετίσεις προέκυψαν από τη συσχέτιση μεταξύ του ολικού 

πορώδους (nt) και της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) των υπό μελέτη δειγμάτων (Εικ. 6.7). Οι 

βασικοί λιθότυποι και οι τραχίτες διαφοροποιούνται από τα υπερβασικά δείγματα λόγω των 

χαμηλότερων τιμών ρa που παρουσιάζουν, κάτι που όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

αποδίδεται στα διαφορετικά ορυκτολογικά συστατικά τους. Οι καμπύλες που περιγράφουν 

τον τρόπο μεταβολής μεταξύ nt και ρa ορίζονται από τις εξισώσεις (6.15) και (6.16): 

)68,0(06,2885 2)(03,0 == − Re tn
aρ  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)               (6.15) 

)58,0(44,3950 222,0 == − Rntaρ  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                      (6.16) 

Εικ. 6.6. Συσχέτιση μεταξύ της υδαταπορροφητικότητας (wa) και της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) των 
υπό μελέτη λιθότυπων. 
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Στο διάγραμμα της Εικόνας 6.7 προβάλλονται επίσης τα πεδία που προέκυψαν από 

βιβλιογραφικά δεδομένα (Ramana et al. 1986, Dearman et al. 1987, Bell & Jermy 2000), για 

τιμές nt και ρa παρόμοιων πετρωμάτων. Όσον αφορά στους βασικούς λιθότυπους, 

παρουσιάζουν παρόμοιες τιμές με εκείνες των βιβλιογραφικών δεδομένων, ενώ από την 

άλλη πλευρά τα υπερβασικά δείγματα παρουσιάζουν σαφώς υψηλότερες τιμές nt. Παρόμοιες 

τάσεις μεταξύ των παραμέτρων αυτών έχουν επίσης αναφερθεί από τους Tuğrul & Zarif 

(2000) για ασβεστολιθικά πετρώματα, από τον Tuğrul (2004) για ιζηματογενή και μαγματικά 

πετρώματα και από τους Sabatakakis et al. (2008) για διάφορους τύπους ιζηματογενών 

πετρωμάτων (ασβεστόλιθοι, μάργες, ψαμμίτες). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66..22..44    ΦΦυυσσιικκέέςς  κκααιι  μμηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  
Στην Εικόνα 6.8 παρουσιάζονται συσχετίσεις μεταξύ του δείκτη Los Angeles (LA) και 

της περιεχόμενης υγρασίας (w) και υδαταπορροφητικότητας (wa). Από τα διαγράμματα αυτά 

είναι εμφανές ότι η αντοχή σε φθορά από τριβή και κρούση των υπό μελέτη λιθότυπων, 

μειώνεται γραμμικά όσο αυξάνονται οι τιμές της περιεχόμενης υγρασίας και της 

υδαταπορροφητικότητας. Παρόμοιες σχέσεις έχουν αναφερθεί κατά καιρούς από διάφορους 

ερευνητές (Goswami 1984, Pétursson et al. 2002, Koukis et al. 2007).  

Η σχέση μεταξύ w και LA παρουσιάζει χαμηλό έως ενδιάμεσο βαθμό συσχέτισης, ενώ 

η σχέση μεταξύ wa και LA χαρακτηρίζεται από υψηλότερο βαθμό συσχέτισης. Οι εξισώσεις 

που εκφράζουν τη συσχέτιση των ιδιοτήτων αυτών για το σύνολο των υπό μελέτη 

οφιολιθικών πετρωμάτων είναι οι ακόλουθες: 

)58,0(62,10)(95,17 2 =+= RwLA                                       (6.17) 

)77,0(11,12)(03,10 2 =+= RwLA a                                      (6.18) 

Εικ. 6.7. Συσχέτιση μεταξύ του ολικού πορώδους (nt) και της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) των υπό 
μελέτη λιθότυπων. 
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Το πορώδες αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους που ρυθμίζουν τις 

μηχανικές ιδιότητες των πετρωμάτων. Στην Εικόνα 6.9 παρατηρείται ότι αύξηση του ολικού 

πορώδους οδηγεί σε μείωση της μηχανικής αντοχής, όπως αυτή εκφράζεται από τις δοκιμές 

Los Angeles (LA), σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV) και αντοχής σε μοναξονική 

θλίψη (UCS). Οι προσδιορισθείσες τάσεις περιγράφονται από τις ακόλουθες συναρτήσεις: 

)44,0(01,10)(16,1 2 =+= RnLA t  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)                 (6.19) 

)86,0(40,5)(27,4 2 =+= RnLA t  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                     (6.20) 

)49,0(26,65 2)02,0( == − ReSHV tn  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)                 (6.21) 

)76,0(00,73 2)08,0( == − ReSHV tn  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                     (6.22) 

)18,0(11,171)ln(91,24 2 =+−= RnUCS t  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)        (6.23) 

)89,0(64,194 2)18,0( == − ReUCS tn  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                   (6.24) 

Εικ. 6.8. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Los Angeles (LA) και (α) της περιεχόμενης υγρασίας (w), (β) της 
υδαταπορροφητικότητας (wa) των υπό μελέτη λιθότυπων. 
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Όσον αφορά στο διάγραμμα μεταξύ UCS και nt (Εικ. 6.9γ), προβάλλεται επίσης το 

πεδίο που προκύπτει από αντίστοιχες τιμές δολεριτών από τη Νότιο Αφρική (Bell & Jermy 

2000), με τους υπό μελέτη βασικούς λιθότυπους να παρουσιάζουν σαφώς μικρότερο εύρος 

τιμών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 6.9. Συσχέτιση μεταξύ του ολικού πορώδους (nt) και (α) του δείκτη Los Angeles, (β) της 

σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV), (γ) της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) των 
υπό μελέτη λιθότυπων. 
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Παρόμοιες συσχετίσεις μεταξύ των παραπάνω παραμέτρων έχουν προταθεί κατά 

καιρούς από πολλούς ερευνητές για διάφορους τύπους πετρωμάτων (π.χ. Dearman et al. 

1978, Al-Harthi et al. 1999, Tuğrul & Zarif 1999, Κούκης & Σαμπατακάκης 2002, Tuğrul 2004, 

Sabatakakis et al. 2008). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση που προσδιορίστηκε μεταξύ του ολικού 

πορώδους (nt) και του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV) (Εικ. 6.10). Παρότι ο βαθμός 

συσχέτισης είναι χαμηλός (R2 = 0,37), είναι εμφανές ότι η αύξηση του πορώδους οδηγεί 

αρχικά σε αύξηση της αντίστασης σε στίλβωση των υπό μελέτη λιθότυπων, ενώ στη 

συνέχεια (για nt > 5 %) παρατηρείται αύξηση της επιδεκτικότητας σε στίλβωση. H τάση αυτή 

περιγράφεται με την παρακάτω πολυωνυμική εξίσωση 2ου βαθμού: 

)37,0(86,41)(61,6)(66,0 22 =++−= RnnPSV tt                          (6.25) 
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66..22..55    ΜΜηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  
Οι σχέσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ των διαφόρων μηχανικών ιδιοτήτων είναι 

εξαιρετικής σημασίας, αφού σε αρκετές περιπτώσεις επιτρέπουν την εκτίμηση της μίας 

ιδιότητας από την άλλη.  

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών έδειξαν ότι o δείκτης αντοχής σε φθορά 

από τριβή και κρούση με τη μηχανή Los Angeles συσχετίζεται θετικά με το δείκτη Micro-

Deval, μέσω του οποίου προσδιορίζεται η αντοχή του πετρώματος σε φθορά. Ωστόσο, όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 6.11α, ο βαθμός συσχέτισης είναι αρκετά χαμηλός, με εξαίρεση 

τους βασικούς λιθότυπους, οι οποίοι ομαδοποιούνται με τους τραχίτες και παρουσιάζουν 

ενδιάμεσο βαθμό συσχέτισης (MDE = 1,96(LA)0,49, R2 = 0,64). Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η 

ομαδοποίηση των υπό μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων που προκύπτει από το 

συγκεκριμένο διάγραμμα σε βασικά (συμπεριλαμβανομένων των τραχιτών), υγιή έως 

μετρίως σερπεντινιωμένα υπερβασικά και έντονα σερπεντινιωμένα υπερβασικά. Επίσης, 

Εικ. 6.10. Συσχέτιση μεταξύ του ολικού πορώδους (nt) και του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV) 
των υπό μελέτη λιθότυπων. 
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είναι εμφανές ότι οι τιμές MDE παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερο εύρος τιμών (5,74 - 

22,00%) συγκριτικά με τις τιμές LA (10,55 - 43,40%). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στην Εικόνα 6.11β, όπου παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ του δείκτη σημειακής 

φόρτισης (IS(50)) και του δείκτη Micro-Deval (MDE), είναι εμφανές ότι οι υπερβασικοί λιθότυποι 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη διασπορά, ενώ από την άλλη πλευρά οι βασικοί λιθότυποι 

και οι τραχίτες παρουσιάζουν αρκετά υψηλό βαθμό αρνητικής συσχέτισης, που εκφράζεται 

από την παρακάτω σχέση: 

)73,0(21,13 207,0 )50( == − ReM SI
DE                                        (6.26) 

Συσχετίσεις μεταξύ του δείκτη Micro-Deval και ποικίλων μηχανικών ιδιοτήτων 

αναφέρονται επίσης από τον Rogers (1998). 

 

Εικ. 6.11. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Micro-Deval (MDE) και των δεικτών (α) Los Angeles (LA), (β) 
σημειακής φόρτισης (IS(50)) των υπό μελέτη λιθότυπων. 
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Από την Εικόνα 6.12 προκύπτει ότι ο δείκτης Los Angeles (LA) συσχετίζεται θετικά με 

το δείκτη αντοχής σε κρούση (AIV) και αρνητικά με την αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) 

και τη σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV). Οι σχέσεις που περιγράφουν τις τάσεις αυτές  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 6.12. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Los Angeles (LA) και (α) του δείκτη αντοχής σε κρούση (AIV), 

(β) της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS), (γ) της σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt 
(SHV) των υπό μελέτη λιθότυπων. 
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χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές R2 και συνεπώς θεωρούνται κατάλληλες για την εκτίμηση 

του δείκτη LA με βάση τις τιμές AIV, UCS και SHV: 

)81,0(88,6)(01,2 2 =−= RAIVLA                                      (6.27) 

)86,0(74,115)ln(52,20 2 =+−= RUCSLA                               (6.28) 

)86,0(32,234)ln(49,53 2 =+−= RSHVLA                              (6.29) 

Οι Kazi & Al-Mansour (1980) σε μελέτες που πραγματοποίησαν σε όξινης έως βασικής 

σύστασης πλουτώνια και μαγματικά πετρώματα και οι Al-Harthi & Abo Saada (1997) και Al-

Harthi (2001) σε μελέτες που αφορούν μαγματικά (γρανίτες, γάββροι, δολερίτες, βασάλτες, 

ανδεσίτες, δακίτες, ρυόλιθοι), μεταμορφωμένα (σχιστόλιθοι, φυλλίτες, χαλαζίτες) και 

ιζηματογενή πετρώματα (ασβεστόλιθοι, δολομίτες, ψαμμίτες), έχουν καταλήξει σε παρόμοιες 

συσχετίσεις. 

Η δοκιμή Los Angeles πραγματοποιήθηκε επίσης σε χονδρόκοκκο κλάσμα αδρανούς 

υλικού (βλ. Κεφ. 5), το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αντοχής σε φθορά 

από τριβή και κρούση στην περίπτωση των σκύρων σιδηροτροχιών. Στο παρακάτω 

διάγραμμα (Εικ. 6.13), παρατηρείται υψηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ των δύο 

διαφορετικών διαβαθμίσεων. Παρόλο που στην περίπτωση του χονδρόκοκκου κλάσματος η 

συσκευή ρυθμίζεται έτσι ώστε να πραγματοποιήσει 1000 στροφές (αντί για 500 που 

αντιστοιχούν στα μικρότερα κλάσματα), οι τιμές Los Angeles δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 

τους. Η εξίσωση (6.30) εκφράζει το βαθμό συσχέτισης μεταξύ των τιμών Los Angeles για τις 

διαφορετικές διαβαθμίσεις: 

)94,0(07,0)(07,1 2 =+= RLALAC                                    (6.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 6.13. Συσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων της δοκιμής Los Angeles που προσδιορίστηκαν σε 
διαφορετικές διαβαθμίσεις αδρανούς υλικού (LA: αποτελέσματα δοκιμής σε υλικό 
διαβάθμισης “Α” σύμφωνα με τις Αμερικάνικες προδιαγραφές, LAC: αποτελέσματα δοκιμής 
σε χονδρόκοκκο κλάσμα που αντιστοιχεί στα σκύρα σιδηροτροχιών σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές). 
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Εξετάζονται επίσης οι σχέσεις της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) και της 

σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV) με το δείκτη αντοχής σε κρούση (AIV). Οι τάσεις 

που παρατηρούνται (Εικ. 6.14), υποδεικνύουν ότι όσο αυξάνεται η αντοχή σε κρούση των 

υπό μελέτη αδρανών υλικών, τόσο αυξάνονται και οι τιμές UCS και SHV. Οι παρακάτω 

λογαριθμικές εξισώσεις περιγράφουν τις καλύτερες δυνατές καμπύλες συσχέτισης μεταξύ 

των παραμέτρων αυτών:  

)74,0(16,53)ln(54,8 2 =+−= RUCSAIV                                   (6.31) 

)73,0(04,102)ln(15,22 2 =+−= RSHVAIV                                  (6.32) 

Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ AIV και UCS, ο Al-Harthi (2001) μελετώντας 

πετρώματα και των τριών κατηγοριών, κατέληξε σε παρόμοια λογαριθμική σχέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 6.14. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντοχής σε κρούση (AIV) και (α) της αντοχής σε μοναξονική 
θλίψη (UCS), (β) της σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV) των υπό μελέτη λιθότυπων. 
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Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συσχετίσεις της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) με το 

δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)) και τη σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV), (Εικ. 6.15). 

Η διαδικασία υπολογισμού των δύο τελευταίων ιδιοτήτων είναι ιδιαίτερα απλή και μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ακόμη και στην ύπαιθρο. Κατά συνέπεια, οι παρακάτω εξισώσεις 

καθιστούν δυνατή τη γρήγορη εκτίμηση της αντοχής σε μοναξονική θλίψη, όταν είναι γνωστή 

η τιμή IS(50) ή SHV: 

)72,0()(92,34 261,0
)50( == RIUCS S                                    (6.33) 

)62,0()(03,0 205,2 == RSHVUCS                                     (6.34) 

Συσχετίσεις μεταξύ UCS, IS(50) και SHV αναφέρονται από πολλούς ερευνητές για 

πετρώματα όλων των κατηγοριών (π.χ. Bieniawski 1975, Sadagah 1989, Cargill & Shakoor 

1990, Singh & Singh 1993, Dinçer et al. 2004, Tsiambaos & Sabatakakis 2004, Sabatakakis 

et al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 6.15. Συσχέτιση μεταξύ της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) και (α) του δείκτη σημειακής 
φόρτισης (IS(50)), (β) της σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV) των υπό μελέτη 
λιθότυπων. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 5, η δοκιμή αντοχής σε μοναξονική θλίψη 

πραγματοποιήθηκε σε κυβικά δοκίμια, καθώς και σε επιλεγμένα κυλινδρικά δοκίμια 

αντιπροσωπευτικών λιθότυπων, σύμφωνα με τις Αμερικάνικες προδιαγραφές. Στο 

διάγραμμα της Εικόνας 6.16 παρατίθενται οι τιμές UCS που προέκυψαν από τη θραύση τόσο 

κυβικών όσο και κυλινδρικών δοκιμίων. Σε γενικές γραμμές παρατηρείται ότι οι τιμές UCS 

των κυβικών δοκιμίων είναι μικρότερες από εκείνες των κυλινδρικών, πιθανά λόγω της 

επίδρασης των ακμών των κυβικών δοκιμίων, που έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη 

θραύση τους (βλ. Κεφ. 5: Εικ. 5.10). Η αρνητική επίδραση των ακμών των κυβικών δοκιμίων 

κατά τη μοναξονική φόρτιση έχει αναφερθεί επίσης από τους Bétournay & Mitri (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιερευνήθηκαν επίσης οι συσχετίσεις του δείκτη αντίστασης σε απότριψη (AAV) με 

τους δείκτες Los Angeles (LA), αντίστασης σε κρούση (AIV) και αντίστασης σε στίλβωση 

(PSV).  Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.17, οι βασικοί λιθότυποι και οι τραχίτες παρουσιάζουν 

χαμηλού έως ενδιάμεσου βαθμού θετικές συσχετίσεις και μικρότερο εύρος τιμών σε σχέση με 

τους υπερβασικούς. Από την άλλη πλευρά, τα υπερβασικά δείγματα χαρακτηρίζονται από 

ιδιαίτερα υψηλού βαθμού θετικές συσχετίσεις όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ του δείκτη AAV 

και των δεικτών LA και AIV (Εικ. 6.17α, β). Ωστόσο, η τάση που ακολουθούν στο διάγραμμα 

συσχέτισης AAV - PSV είναι διαφορετική (Εικ. 6.17γ), αφού αρχικά παρατηρείται θετική 

συσχέτιση και στη συνέχεια αρνητική. Η τάση αυτή, η οποία αποδίδεται σε διακυμάνσεις της 

ορυκτολογικής τους σύστασης, περιγράφεται με πολυωνυμική εξίσωση 2ου βαθμού. Παρακάτω 

παρατίθενται συνοπτικά οι εξισώσεις που περιγράφουν τις τάσεις που παρατηρήθηκαν: 

)53,0(47,1)(01,4 2 =+= RAAVLA  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)            (6.35) 

)91,0(99,3)(56,1 2 =+= RAAVLA  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                 (6.36) 

)50,0(80,2)(67,2 2 =+= RAAVAIV  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)             (6.37) 

Εικ. 6.16. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) που προέκυψαν 
από τη θραύση κυβικών και κυλινδρικών δοκιμίων.  
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)97,0(91,4)(76,0 2 =+= RAAVAIV  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                   (6.38) 

)66,0()(36,31 247,0 == RAAVPSV  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)               (6.39) 

)67,0(37,51)(20,1)(05,0 22 =++−= RAAVAAVPSV  (Υπερβασικοί λιθότυποι)     (6.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 6.17. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντίστασης σε απότριψη (AAV) και (α) του δείκτη Los Angeles 

(LA), (β) του δείκτη αντίστασης σε κρούση (AIV), (γ) του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση 
(PSV) των υπό μελέτη λιθότυπων. 
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Οι Hawkes & Hosking (1972), Σαχπάζης (1988), Thompson et al. (1993) και Woodside 

et al. (1998) σε μελέτες που έχουν πραγματοποιήσει σε αδρανή υλικά όλων των κατηγοριών, 

αναφέρουν παρόμοιες σχέσεις μεταξύ των παραπάνω παραμέτρων, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των δεικτών AAV και PSV. 

 

66..22..66    ΓΓεεωωμμεεττρριικκέέςς,,  φφυυσσιικκέέςς,,  μμηηχχααννιικκέέςς  κκααιι  φφυυσσιικκοοχχηημμιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  
Στην παράγραφο αυτή διερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ των φυσικοχημικών και των 

λοιπών ιδιοτήτων που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Ο δείκτης 

υγείας ή αποσάθρωσης (Soundness - S), μέσω του οποίου προσομοιώνεται η αποσάθρωση 

στα αδρανή υλικά όταν αυτά υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύξης-απόψυξης, 

παρουσιάζει ενδιάμεσο έως αυξημένο βαθμό θετικής συσχέτισης με την υδαταπορροφητικότητα 

(wa) και το ολικό πορώδες (nt) των υπό μελέτη λιθότυπων (Εικ. 6.18, 6.19). Συνεπώς, 

πετρώματα με αυξημένες τιμές wa και nt αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επιδεκτικά στην 

αποσάθρωση. Οι συναρτήσεις που περιγράφουν καλύτερα τις τάσεις που ακολουθούν τα 

βασικά δείγματα με τους τραχίτες και οι υπερβασικοί λιθότυποι είναι γραμμικές και εκθετικές 

αντίστοιχα: 

)83,0(13,1)(29,41 2 =−= RwS a  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)            (6.41) 

)77,0(43,3 2)(91,0 ReS aw=  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                        (6.42) 

)71,0(97,0)(11,5 2 =+= RnS t  (Βασικοί λιθότυποι-Τραχίτες)               (6.43) 

)80,0(13,1 2)(45,0 == ReS tn  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                       (6.44) 

Ο Goswami (1984) σε μαγματικά πετρώματα και οι Koukis et al. (2007) σε ιζηματογενή 

πετρώματα και χαλαρές αποθέσεις, αναφέρουν παρόμοιες σχέσεις μεταξύ του δείκτη 

αποσάθρωσης και της υδαταπορροφητικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 6.18. Συσχέτιση μεταξύ της υδαταπορροφητικότητας (wa) και του δείκτη αποσάθρωσης (S) των 
υπό μελέτη λιθότυπων. 
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Επίσης, όσον αφορά στους υπερβασικούς λιθότυπους μόνο, παρατηρήθηκε 

ενδιάμεσου βαθμού θετική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αποσάθρωσης (S) και των δεικτών 

Los Angeles (LA) και αντίστασης σε κρούση (AIV), (Εικ. 6.20, 6.21). Οι συσχετισμοί αυτοί, 

υποδεικνύουν ότι όσο λιγότερο ανθεκτικά είναι τα υπερβασικά πετρώματα στις θερμικές και 

καιρικές μεταβολές που εξομοιώνονται με χρήση θειικών αλάτων, τόσο λιγότερο ανθεκτικά 

είναι και στη φθορά που υφίστανται λόγω τριβής και κρούσης. Ωστόσο, η τάση αυτή δεν 

παρατηρήθηκε στους βασικούς λιθότυπους και στους τραχίτες, οι τιμές των οποίων 

παρουσιάζουν σημαντική διασπορά. Οι καμπύλες που προκύπτουν από τα διαγράμματα των 

Εικόνων 6.20 και 6.21 είναι εκθετικές και συνοψίζονται παρακάτω: 

)67,0(92,0 2)(09,0 == ReS LA  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                     (6.45) 

)75,0(41,0 2)(20,0 == ReS AIV  (Υπερβασικοί λιθότυποι)                     (6.46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 6.19. Συσχέτιση μεταξύ του ολικού πορώδους (nt) και του δείκτη αποσάθρωσης (S) των υπό 
μελέτη λιθότυπων. 

Εικ. 6.20. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Los Angeles (LA) και του δείκτη αποσάθρωσης (S) των υπό 
μελέτη λιθότυπων. 
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Οι Al-Harthi & Abo Saada (1997) σε μελέτες που πραγματοποίησαν σε γρανίτες, 

βασάλτες και σχιστόλιθους αναφέρουν επίσης θετική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη 

αποσάθρωσης και του δείκτη αντίστασης σε κρούση. 
Η δοκιμή μπλε του μεθυλενίου, η οποία χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση των 

ενεργών αργιλικών ορυκτών στα αδρανή υλικά, είναι άκρως απαραίτητη τόσο για τα υλικά 

που προορίζονται για ασφαλτομίγματα, όσο και για εκείνα που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν σε ασύνδετες στρώσεις του οδοστρώματος. Στην παράγραφο αυτή, η 

δοκιμή μπλε του μεθυλενίου συσχετίζεται με τη δοκιμή ισοδύναμου άμμου, μέσω της οποίας 

προσδιορίζεται η σχετική αναλογία του υλικού μεγέθους αργίλου και άμμου στα αδρανή 

υλικά. Από τη γραφική απεικόνιση των τιμών των δύο παραπάνω ιδιοτήτων (Εικ. 6.22), 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ τους, προφανώς λόγω της διαφορετικής 

φύσης των δύο δοκιμών. Σε παρόμοια συμπεράσματα έχουν καταλήξει και οι Νικολαΐδης κ.ά. 

(2005). Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 5, με τη δοκιμή ισοδύναμου άμμου προσδιορίζεται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 6.21. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντίστασης σε κρούση (AIV) και του δείκτη αποσάθρωσης (S) 
των υπό μελέτη λιθότυπων. 

Εικ. 6.22. Συσχέτιση μεταξύ του ισοδύναμου άμμου (SE) και του μπλε του μεθυλενίου (MBF) των υπό 
μελέτη λιθότυπων. 
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η περιεκτικότητα των αδρανών σε υλικό μεγέθους αργίλου, ενώ με το μπλε του μεθυλενίου 

προσδιορίζεται το ποσοστό συμμετοχής ενεργών αργιλικών ορυκτών σε αυτά. Από την 

Εικόνα 6.22 προκύπτει ότι οι υψηλότερες τιμές μπλε του μεθυλενίου παρατηρούνται στους 

τραχίτες, υποδεικνύοντας την παρουσία ενεργών αργιλικών ορυκτών στα πετρώματα αυτά. 

Όσον αφορά στις χαμηλότερες τιμές ισοδύναμου άμμου, παρατηρούνται στους έντονα 

σερπεντινιωμένους υπερβασικούς λιθότυπους, χωρίς όμως να συνοδεύονται από υψηλές 

τιμές μπλε του μεθυλενίου. 

 

66..33    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  
Η παραγοντική ανάλυση, όπως ήδη έχει αναφερθεί στην αρχή του κεφαλαίου, αποτελεί 

μία πολύπλοκη στατιστική μέθοδο που έχει ως σκοπό την εύρεση κοινών παραγόντων 

ανάμεσα σε μία ομάδα μεταβλητών. Οι παραγοντικές τιμές (factor scores, Fs) παρέχουν την 

πληροφορία για την ομαδοποίηση των δειγμάτων, η οποία γίνεται με βάση τις παραγοντικές 

φορτίσεις (factor loadings, Fl). Συνεπώς, η εφαρμογή της μεθόδου στις προσδιορισθείσες 

ιδιότητες είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ομαδοποίησή τους και την κατανόηση του τρόπου 

μεταβολής τους. 

 

66..33..11    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  RR--ττύύπποουυ  
Το μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου (μεταβλητές οι γεωμετρικές, φυσικές, 

μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των υπό μελέτη λιθότυπων) που πληροί τα κριτήρια 

της μεθόδου είναι το τριπλό, το οποίο ικανοποιεί το 84% της συνολικής συνδιακύμανσης των 

ιδιοτιμών των μεταβλητών (βλ. Παράρτημα ΙΙ: Πίν. 6.1). Συνεπώς, με μία απώλεια 16% της 

συνολικής συνδιακύμανσης, διευκολύνεται η ερμηνεία των σχέσεων μεταξύ των 

προσδιορισθέντων παραμέτρων, αφού από τις 19 μεταβλητές προέκυψαν 3 μόνο 

παράγοντες. 

Ο πρώτος παράγοντας εκφράζει το 32% της ολικής συνδιακύμανσης και είναι 

διπολικός. Στο θετικό πόλο ομαδοποιούνται από τις μηχανικές ιδιότητες οι δείκτες Los 

Angeles (LA, LAC), αντίστασης σε κρούση (AIV) και αντίστασης σε απότριψη (AAV) με την 

περιεχόμενη υγρασία (w), την υδαταπορροφητικότητα (wa), το ολικό πορώδες (nt) και το 

δείκτη υγείας (S). Από την άλλη πλευρά, ο αρνητικός πόλος ομαδοποιεί την αντοχή σε 

μοναξονική θλίψη (UCS), το δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)) και τη σκληρότητα κατά σφύρα 

Schmidt (SHV) με το δείκτη ισοδύναμου άμμου (SE). Συμπερασματικά, προκύπτει ότι ο 

θετικός πόλος του πρώτου παράγοντα συνδέει τις μηχανικές με τις φυσικές ιδιότητες των 

υπό μελέτη πετρωμάτων, καθώς και με το δείκτη υγείας που αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες φυσικοχημικές παραμέτρους σε όλες τις εφαρμογές των αδρανών υλικών. Ο 

αρνητικός πόλος υποδεικνύει ότι η παρουσία υψηλού ποσοστού λεπτόκοκκου υλικού 

(μεγέθους αργίλου) στα αδρανή υλικά, που εκφράζεται ποσοτικά με το δείκτη SE, 
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συνοδεύεται από μείωση της μηχανικής τους αντοχής. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 

τονιστεί η εξάρτηση του SE από τις ορυκτοπετρογραφικές ιδιότητες των δειγμάτων, αφού η 

αύξηση του λεπτόκοκκου υλικού σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ποσοστό εξαλλοίωσης 

του αρχικού πετρώματος. Η παρουσία λεπτόκοκκου υλικού γύρω από τους κόκκους των 

αδρανών υλικών έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των κατασκευών όχι μόνο όταν τα 

αδρανή χρησιμοποιούνται σε ασύνδετη κατάσταση, αλλά και σε σκυροδέματα. Στην 

τελευταία περίπτωση, το λεπτόκοκκο υλικό μειώνει τη συνοχή μεταξύ των κόκκων του 

αδρανούς και του συνδετικού υλικού (Fookes 1980, Neville 1995). 

Ο δεύτερος παράγοντας εκφράζει το 32% της ολικής συνδιακύμανσης και εμφανίζει και 

αυτός διπολικότητα. Παρουσιάζει ομοιότητες με τον πρώτο παράγοντα, ωστόσο υπάρχουν 

και σημαντικές διαφορές, από όπου προκύπτουν νέα στοιχεία όσον αφορά στη σύνδεση 

μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει υψηλές θετικές φορτίσεις 

(Fl>0,8) για τους δείκτες πλακοειδούς (IF), επιμήκυνσης (IE) και Micro-Deval (MDE) και μέτρια 

θετικές φορτίσεις (Fl>0,4) για τους δείκτες Los Angeles (LA, LAC), αντίστασης σε κρούση 

(AIV) και αντίστασης σε απότριψη (AAV). Ο αρνητικός πόλος συνδέει την αντοχή σε 

μοναξονική θλίψη (UCS) με το δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)) και τη σκληρότητα κατά 

σφύρα Schmidt (SHV). Συνεπώς, ο δεύτερος παράγοντας ομαδοποιεί κατά κύριο λόγο τους 

δείκτες σχήματος με τις μηχανικές ιδιότητες των υπό μελέτη πετρωμάτων, μία 

αλληλεξάρτηση που έχει διαπιστωθεί ότι ισχύει γενικά στα αδρανή υλικά (π.χ. Smith & Collis 

2001). Επιπλέον, η ομαδοποίηση στον αρνητικό πόλο των UCS, IS(50) και SHV, η οποία 

εκφράζεται και από τον πρώτο παράγοντα, επαληθεύει τις τάσεις μεταξύ των παραμέτρων 

αυτών που προέκυψαν από την ανάλυση παλινδρόμησης. 

Ο τρίτος παράγοντας εκφράζει το 20% της ολικής συνδιακύμανσης και στο θετικό πόλο 

ομαδοποιούνται οι εξής ιδιότητες (σε φθίνουσα σειρά με βάση τις παραγοντικές φορτίσεις): 

μπλε μεθυλενίου (MBF), δείκτης υγείας (S), ολικό πορώδες (nt) και περιεχόμενη υγρασία (w). 

Στον αρνητικό πόλο, υψηλές φορτίσεις (Fl>0,8) παρουσιάζουν η απόλυτη (ρab) και η 

φαινόμενη (ρa) πυκνότητα και μέτριες φορτίσεις (Fl>0,4) οι δείκτες αντίστασης σε στίλβωση 

(PSV) και Micro-Deval (MDE). Η πρώτη πληροφορία που προκύπτει από τον παράγοντα αυτό 

είναι η θετική συσχέτιση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων S και MBF με τις φυσικές ιδιότητες w 

και nt, καθώς και η αρνητική τους συσχέτιση με τις φυσικές ιδιότητες ρab και ρa. Ιδιαίτερη 

φυσική σημασία έχει η θετική συσχέτιση μεταξύ S και nt, η οποία υποδεικνύει ότι 

αυξανομένου του πορώδους μειώνεται η αντοχή των αδρανών υλικών σε απότομες καιρικές 

μεταβολές. Ομοίως, η θετική συσχέτιση μεταξύ MBF και w υποδεικνύει ότι η παρουσία 

ενεργών αργιλικών ορυκτών διευκολύνει τη συγκράτηση υγρασίας στο πέτρωμα. Όσον 

αφορά στον αρνητικό πόλο, η ισχυρή σύνδεση μεταξύ ρab και ρa είναι αναμενόμενη, ενώ 

σημαντική είναι και η σύνδεση του δείκτη MDE με το δείκτη PSV, η οποία υποδεικνύει ότι η 

αύξηση της επιδεκτικότητας σε φθορά των αδρανών υλικών συνοδεύεται από αύξηση της 
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αντίστασής τους σε στίλβωση. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι όσο αυξάνεται ο ρυθμός 

φθοράς των κόκκων του αδρανούς υλικού, τόσο γρηγορότερα ανανεώνεται η επιφάνειά τους 

και ως εκ τούτου διατηρείται η μικροτραχύτητά τους. Ο αυξημένος ρυθμός φθοράς είναι 

δυνατό να προκύψει από τη συμμετοχή στο πέτρωμα μαλακών δευτερογενών ορυκτών, τα 

οποία όταν συνυπάρχουν με σκληρά ορυκτά συντελούν στη διατήρηση του μικροανάγλυφου 

του αδρανούς (Knill 1960, Hartley 1968). 

Από τη διαγραμματική απεικόνιση των παραγοντικών τιμών (Εικ. 6.23, 6.24), 

προκύπτει ότι οι συσχετίσεις μεταξύ των τριών παραγόντων αντανακλούν μεταβολές στα 

ορυκτολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη λιθότυπων. Συγκεκριμένα, με 

βάση την παραγοντική ανάλυση διαχωρίζονται κατ’ αρχάς τα βασικής από  τα υπερβασικής  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 6.23. ∆ιαγράμματα συσχέτισης των παραγόντων της παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου: (α) Fs1 – 
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σύστασης δείγματα, με τα τελευταία να παρουσιάζουν σαφώς υψηλότερες τιμές IF, IE, MDE, 

LA,  LAC,  AIV  και  AAV.  Επιπρόσθετα,  τα  έντονα  σερπεντινιωμένα  υπερβασικά  δείγματα 

διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων τιμών w, wa, nt, LA, LAC, 

AIV, AAV και S (Εικ. 6.23). Από τους βασικούς λιθότυπους  διαφοροποιούνται οι τροκτόλιθοι, 

οι οποίοι προβάλλονται στη μεταβατική περιοχή μεταξύ βασικών και υπερβασικών 

λιθότυπων (Εικ. 6.24). Όσον αφορά στους τραχίτες, διακρίνονται από τα υπόλοιπα δείγματα 

λόγω των υψηλών τιμών w, nt, S και MBF (Εικ. 6.23β, 6.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66..33..22    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  QQ--ττύύπποουυ  
Το τριπλό μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης Q-τύπου (μεταβλητές τα δείγματα) 

ικανοποιεί το 99% της συνολικής συνδιακύμανσης των ιδιοτιμών των μεταβλητών. Ο πρώτος 

παράγοντας εκφράζει το 50% της ολικής συνδιακύμανσης, ο δεύτερος το 40% και ο τρίτος το 

9%. Το συγκεκριμένο μοντέλο καθορίζει τα ακραία δείγματα (end-member samples), 

επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που αντλούνται από την R-τύπου ανάλυση. Από τη 

συνδυαστική ερμηνεία του τριγωνικού διαγράμματος της Εικόνας 6.25 και των παραγοντικών 

τιμών (βλ. Παράρτημα ΙΙ: Πίν. 6.2), προκύπτει ότι: 

- Η ασθενής ομαδοποίηση των βασικών λιθότυπων με τους τραχίτες (πρώτος 

παράγοντας) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) των 

πετρωμάτων αυτών. 

- Η ομαδοποίηση των υπερβασικών δειγμάτων (δεύτερος παράγοντας) οφείλεται στη 

συσχέτιση των μεταβλητών SE, PSV και SHV. 

- Η ασθενής ομαδοποίηση των έντονα σερπεντινιωμένων υπερβασικών δειγμάτων 

(τρίτος παράγοντας) οφείλεται στη συσχέτιση των μεταβλητών S και LAC. 

Εικ. 6.24. ∆ιάγραμμα συσχέτισης των παραγόντων Fs2 και Fs3 της παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου. 
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66..44    ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  
Για τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ των προσδιορισθέντων γεωμετρικών, 

φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

παλινδρόμησης. Σε κάθε περίπτωση, υπολογίστηκε η συνάρτηση που ορίζει την καλύτερη 

δυνατή καμπύλη συσχέτισης και ο αντίστοιχος συντελεστής προσδιορισμού R2. Ακόμη, 

πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαδοποίηση 

των μεταβλητών με βάση τις παραγοντικές φορτίσεις. 

Υψηλός βαθμός θετικής συσχέτισης παρατηρήθηκε μεταξύ των δεικτών πλακοειδούς 

(IF) και επιμήκυνσης (IE) των υπό μελέτη λιθότυπων. Ακόμη, οι παραπάνω γεωμετρικοί 

δείκτες παρουσιάζουν αξιόλογες θετικές συσχετίσεις με τους δείκτες Los Angeles (LA) και 

Micro-Deval (MDE) και αρνητικές συσχετίσεις με το δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)). Από την 

προβολή των τιμών των παραπάνω ιδιοτήτων στα διαγράμματα συσχέτισης, προκύπτει ότι 

από τα υπερβασικά πετρώματα και τους τραχίτες παράγονται περισσότερο πεπλατυσμένοι 

και επιμήκεις κόκκοι αδρανών συγκριτικά με τους βασικούς λιθότυπους. Επιπλέον, τα 

υπερβασικά πετρώματα έχουν χαμηλότερη μηχανική αντοχή σε σχέση με τα βασικά δείγματα 

και τους τραχίτες. 

Μεταξύ των φυσικών ιδιοτήτων, σημαντικός βαθμός αλληλεξάρτησης διαπιστώθηκε 

μεταξύ της υδαταπορροφητικότητας (wa), της περιεχόμενης υγρασίας (w) και του ολικού 

πορώδους (nt), με τους έντονα σερπεντινιωμένους και τεκτονισμένους υπερβασικούς 

λιθότυπους να παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές. Επίσης, ενδιάμεσου έως αυξημένου 

Εικ. 6.25. Τριγωνικό διάγραμμα συσχέτισης των παραγόντων της παραγοντικής ανάλυσης Q-τύπου  
(Fl: παραγοντικές φορτίσεις). 
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βαθμού αρνητικές συσχετίσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) και 

των wa και nt. 

Όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων, ο δείκτης Los 

Angeles (LA) συσχετίζεται θετικά τόσο με την περιεχόμενη υγρασία (w) και την 

υδαταπορροφητικότητα (wa), όσο και με το ολικό πορώδες (nt). Αξιόλογες συσχετίσεις με το 

nt παρουσιάζουν επιπλέον ο δείκτης σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV) και η αντοχή 

σε μοναξονική θλίψη (UCS), υποδεικνύοντας τη σημαντική μείωση της μηχανικής αντοχής 

αυξανομένου του πορώδους. Από τη συσχέτιση μεταξύ του nt και του δείκτη αντίστασης σε 

στίλβωση (PSV), προκύπτει ότι η αύξηση του πορώδους οδηγεί αρχικά σε αύξηση της 

αντίστασης σε στίλβωση των υπό μελέτη λιθότυπων, ενώ στη συνέχεια (για nt>5%) 

παρατηρείται αύξηση της επιδεκτικότητας σε στίλβωση. 

Οι συσχετίσεις μεταξύ των προσδιορισθέντων μηχανικών ιδιοτήτων έδειξαν ότι o 

δείκτης Micro-Deval (MDE) συσχετίζεται θετικά με το δείκτη Los Angeles (LA) και αρνητικά με 

το δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)). Ωστόσο, ο βαθμός συσχέτισης είναι γενικά χαμηλός, με 

εξαίρεση τους βασικούς λιθότυπους, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιάμεσο βαθμό συσχέτισης. 

Ακόμη, ο δείκτης LA παρουσιάζει αυξημένο βαθμό θετικής συσχέτισης με το δείκτη 

αντίστασης σε κρούση (AIV) και αρνητική συσχέτιση με την αντοχή σε μοναξονική θλίψη 

(UCS) και τη σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV). Μεταξύ των τιμών Los Angeles που 

προσδιορίστηκαν σε χονδρόκοκκο (LAC) και μεσόκοκκο υλικό (LA) δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις. Αξιόλογες συσχετίσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ των μηχανικών 

παραμέτρων AIV, UCS, SHV και IS(50). Όσον αφορά στην αντοχή σε μοναξονική θλίψη, 

παρατηρήθηκε σε γενικές γραμμές ότι τα κυβικά δοκίμια έδωσαν χαμηλότερες αντοχές σε 

σχέση με τα κυλινδρικά, πιθανά λόγω της επίδρασης των ακμών των κυβικών δοκιμίων, που 

έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη θραύση τους. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η μείωση της 

αντίστασης σε απότριψη (AAV) συνοδεύεται από μείωση της μηχανικής αντοχής των 

πετρωμάτων όπως εκφράζεται από τους δείκτες LA και AIV, ενώ παράλληλα συνοδεύεται 

από αύξηση της αντίστασής τους σε στίλβωση, όπως υποδεικνύεται από το δείκτη PSV. 

Όσον αφορά στις τιμές του δείκτη υγείας ή αποσάθρωσης (S), παρουσιάζουν αύξηση 

αυξανομένων των τιμών υδαταπορροφητικότητας (wa), ολικού πορώδους (nt), Los Angeles 

(LA) και αντίστασης σε κρούση (AIV). Όσον αφορά στη συσχέτιση του S με τις μηχανικές 

παραμέτρους LA και AIV, παρατηρήθηκε μόνο στους υπερβασικούς λιθότυπους. Ακόμη, από 

τη γραφική απεικόνιση των τιμών ισοδύναμου άμμου (SE) και μπλε του μεθυλενίου (MBF), 

προκύπτει ότι δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ τους, λόγο της διαφορετικής φύσης των 

δύο δοκιμών. 

Από την παραγοντική ανάλυση R-τύπου προκύπτουν ομαδοποιήσεις μεταξύ των 

προσδιορισθέντων ιδιοτήτων, οι οποίες είτε επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

παλινδρόμησης, είτε αποδεικνύουν την ύπαρξη επιπλέον αξιόλογων τάσεων. Ο θετικός 
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πόλος του πρώτου παράγοντα συνδέει τις μηχανικές με τις φυσικές ιδιότητες των υπό μελέτη 

πετρωμάτων, καθώς και με το δείκτη αποσάθρωσης (S). Ο αρνητικός πόλος υποδεικνύει ότι 

η παρουσία υψηλού ποσοστού λεπτόκοκκου υλικού στα αδρανή υλικά συνοδεύεται από 

μείωση της μηχανικής τους αντοχής. Ο θετικός πόλος του δεύτερου παράγοντα ομαδοποιεί 

τους δείκτες πλακοειδούς (IF) και επιμήκυνσης (IE) με τις μηχανικές ιδιότητες των υπό μελέτη 

πετρωμάτων, ενώ ο αρνητικός πόλος συνδέει την αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS), το 

δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)) και τη σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV). Ο θετικός 

πόλος του τρίτου παράγοντα υποδεικνύει τη θετική συσχέτιση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων 

(δείκτης αποσάθρωσης - S, μπλε μεθυλενίου - MBF) με την περιεχόμενη υγρασία (w) και το 

ολικό πορώδες (nt), καθώς και την αρνητική τους συσχέτιση με τη φαινόμενη και απόλυτη 

πυκνότητα (ρa, ρab). Ο αρνητικός πόλος υποδεικνύει την ισχυρή σύνδεση μεταξύ των 

φυσικών παραμέτρων ρa και ρab και μεταξύ των δεικτών MDE και PSV. Το μοντέλο της 

παραγοντικής ανάλυσης Q-τύπου επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που αντλούνται από την R-

τύπου ανάλυση, διαχωρίζοντας τα δείγματα σε βασικά-τραχίτες, υπερβασικά και έντονα 

σερπεντινιωμένα υπερβασικά. 
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                                                                                                                                      ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    77  
  

77    ΣΣΥΥΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΓΓΕΕΩΩΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ,,  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ,,  

ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  

77..11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  
Η γνώση των ιδιαίτερων πετρογραφικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε λιθότυπου που 

χρησιμοποιείται στα διάφορα τεχνικά έργα, αποτελεί “κλειδί” για την κατανόηση των 

φυσικομηχανικών ιδιοτήτων του και για την εκτίμηση της απόδοσής του κατά τη διάρκεια 

“ζωής” του έργου. Αναλυτικότερα, η εμπεριστατωμένη πετρογραφική εξέταση των αδρανών 

υλικών εξυπηρετεί τους δύο παρακάτω βασικούς σκοπούς (Smith & Collis 2001). (i) Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οι προδιαγραφές απαιτούν ή αποκλείουν τη χρήση συγκεκριμένων 

λιθότυπων, συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές η πετρογραφική ταξινόμηση κρίνεται άκρως 

απαραίτητη. (ii) Κατά τη λεπτομερή μικροσκοπική περιγραφή προκύπτουν συγκεκριμένες 

πληροφορίες που αφορούν στις συμμετέχουσες ορυκτές φάσεις και στον ιστό του 

πετρώματος. Τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού διαδραματίζουν καταλυτικό 

ρόλο σε πολυάριθμες αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν. Για παράδειγμα, κατά την 

πετρογραφική εξέταση είναι δυνατό να διαπιστωθεί η συμμετοχή επιβλαβών ορυκτολογικών 

συστατικών στο πέτρωμα (π.χ. αμιαντούχα ορυκτά), καθορίζοντας το βαθμό καταλληλότητάς 

του πριν από την πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται 

η σπουδαιότητα της αντιπροσωπευτικής δειγματοληψίας που πρέπει να πραγματοποιείται 

στην περιοχή ενδιαφέροντος, ούτως ώστε να προσδιορίζονται όλες οι πιθανές ορυκτολογικές 

και ιστολογικές διακυμάνσεις του υπό μελέτη πετρώματος. 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι διάφορες πετρογραφικές μέθοδοι δε θα πρέπει να 

υποκαθιστούν τις πρότυπες δοκιμές των αδρανών υλικών, αλλά θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται πάντοτε σε συνάρτηση με αυτές (Smith & Collis 2001). Ειδικότερα στις 

περιπτώσεις όπου πρόκειται να εκτιμηθεί η καταλληλότητα νέων πηγών αδρανών υλικών, ο 

συνδυασμός μικροσκοπικών περιγραφών και εργαστηριακών δοκιμών είναι επιβεβλημένος. 

Η μηχανική αντοχή των αδρανών υλικών εξαρτάται ταυτόχρονα από πολυάριθμες 

πετρογραφικές παραμέτρους. Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες μελέτες έχουν 

πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες ομάδες πετρωμάτων. Για παράδειγμα, ο Brattli (1992) 

επικεντρώθηκε σε μαγματικά πετρώματα βασικής σύστασης, οι Shea & Kronenberg (1993) 

σε σχιστόλιθους και γνεύσιους, οι Tuğrul & Zarif (1999) και Åkesson et al. (2003) σε 

γρανιτικά πετρώματα και οι Meng & Pan (2007), Sabatakakis et al. (2008) και Zorlu et al. 

(2008) σε ιζηματογενή πετρώματα. 
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Όσον αφορά στα οφιολιθικά πετρώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται εκτενώς σε 

παγκόσμια κλίμακα ως σκληρά αδρανή υλικά, οι διαδικασίες ωκεάνιας μεταμόρφωσης και 

τεκτονικής παραμόρφωσης που έχουν επιδράσει σε αυτά είναι δυνατό να μεταβάλλουν 

ποικιλοτρόπως τα ορυκτοπετρογραφικά τους χαρακτηριστικά και επομένως τις 

φυσικομηχανικές τους ιδιότητες (Ramana et al. 1986, Marinos et al. 2006). Κατά συνέπεια, ο 

χημισμός, οι πετρογραφικές και οι φυσικομηχανικές ιδιότητες των λιθότυπων που συνιστούν 

μία οφιολιθική ακολουθία, είναι δυνατό να κυμαίνονται σημαντικά. Για παράδειγμα, η 

μηχανική αντοχή των υπερβασικών λιθολογιών ποικίλει από ιδιαίτερα υψηλή έως πολύ 

χαμηλή όταν ο βαθμός σερπεντινίωσης και τεκτονικής καταπόνησης έχουν επιδράσει σε 

αυξημένο βαθμό (Marinos et al. 2006). 

Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών και τους μεταξύ τους συσχετισμούς 

που παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια 5 και 6, έγινε εμφανές ότι τα υπό μελέτη πετρώματα 

παρουσιάζουν σημαντικό εύρος τιμών στις προσδιορισθείσες γεωμετρικές, φυσικές, 

μηχανικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Οι διακυμάνσεις αυτές, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, αποδίδονται κατά κύριο λόγο στις εγγενείς ιδιότητες των πετρωμάτων, δηλαδή 

στα ορυκτολογικά και ιστολογικά τους χαρακτηριστικά (Hartley 1974, Ramsay et al. 1974, 

Shakoor & Bonelli 1991, Brattli 1994, Haney & Shakoor 1994, Tuğrul & Zarif 1999, Smith & 

Collis 2001, Miskovsky et al. 2004, Al-Oraimi et al. 2006, Tamrakar et al. 2007). 

Όπως έχει ήδη περιγραφεί διεξοδικά στο κεφάλαιο 3, τα υπό μελέτη οφιολιθικά 

πετρώματα παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ορυκτολογική τους σύσταση, 

στο βαθμό εξαλλοίωσης, στο μέγεθος, στο σχήμα και στη σκληρότητα των κρυστάλλων τους, 

καθώς και στον τρόπο κατανομής των ορυκτών φάσεων εντός της μάζας του πετρώματος. 

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται συσχετίσεις μεταξύ των ορυκτοπετρογραφικών 

χαρακτηριστικών και των γεωμετρικών, φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων 

των υπό μελέτη λιθότυπων. Σκοπός είναι να τονιστεί η σπουδαιότητα της πετρογραφικής 

εξέτασης στην ερμηνεία της μηχανικής συμπεριφοράς ή ακόμη και στην εκτίμηση της 

αντοχής και ανθεκτικότητας των πετρωμάτων κατά τη χρήση τους σε διάφορες 

κατασκευαστικές – βιομηχανικές εφαρμογές. 

Για τη διερεύνηση των πιθανών τάσεων που υπάρχουν, όπως και στο κεφάλαιο 6, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) προκειμένου να 

προσδιοριστεί η συνάρτηση που ορίζει την καλύτερη δυνατή καμπύλη συσχέτισης. 

Επιπλέον, λόγω του σημαντικού αριθμού των μεταβλητών, πραγματοποιήθηκε παραγοντική 

ανάλυση (factor analysis, FA), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ομαδοποίησή τους και η 

διεξοδική μελέτη της αλληλεξάρτησης μεταξύ των πετρογραφικών χαρακτηριστικών και των 

υπολοίπων ιδιοτήτων των πετρωμάτων. Οι υπερβασικοί και βασικοί λιθότυποι εξετάζονται 

ξεχωριστά, λόγω των διαφορετικών ορυκτολογικών και ιστολογικών τους γνωρισμάτων. 
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77..22    ΥΥππεερρββαασσιικκοοίί  λλιιθθόόττυυπποοιι  
Η διερεύνηση του ρόλου των πετρογραφικών χαρακτηριστικών στην ποιότητα των 

υπερβασικών πετρωμάτων για χρήση τους ως αδρανών υλικών είναι εξαιρετικής σημασίας, 

δεδομένου ότι τα πετρώματα αυτά καταλαμβάνουν τον κύριο όγκο των οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων. Παρακάτω προσδιορίζονται συγκεκριμένες τάσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ 

των ορυκτών φάσεων που συμμετέχουν στα υπερβασικά δείγματα και των γεωμετρικών, 

φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών τους παραμέτρων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. 

Κεφ. 3) η ποσοτικοποίηση της ορυκτολογικής τους σύστασης πραγματοποιήθηκε σε 

αντιπροσωπευτικές λεπτές τομές, με χρήση ειδικού συστήματος σημειακής καταμέτρησης. 

 

77..22..11    ΑΑννάάλλυυσσηη  ππααλλιιννδδρρόόμμηησσηηςς  

77..22..11..11    ΠΠεεττρροογγρρααφφιικκέέςς  κκααιι  γγεεωωμμεεττρριικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Η σερπεντινίωση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν όλες τις ιδιότητες των υπερβασικών πετρωμάτων. Στα διαγράμματα των 

Εικόνων 7.1 & 7.2 φαίνεται ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός σερπεντινίωσης (Serp), τόσο 

αυξάνονται οι τιμές των δεικτών πλακοειδούς (IF) και επιμήκυνσης (IE) των υπό μελέτη 

λιθότυπων. Στα διαγράμματα αυτά παρατηρείται επίσης ότι τα δείγματα διαχωρίζονται σε δύο 

ομάδες με βάση το ποσοστό περιεκτικότητας σε σερπεντίνη. Στην πρώτη ομάδα, το ποσοστό 

σε σερπεντίνη κυμαίνεται από 1,1% έως 10% (δείγματα PKZ1, PKZ2, VVD1, VVD2, VKOR1, 

VKOR2, VRZ1, VRZ2), ενώ στη δεύτερη κυμαίνεται από 28,5% έως 47,5% (δείγματα 

PKZSR1, VAET1, VAET2, VVDSR1, KOZ1, KOZ2). Οι εξισώσεις που περιγράφουν τον 

τρόπο μεταβολής των δεικτών σχήματος ανάλογα με το βαθμό σερπεντινίωσης είναι οι εξής: 

)56,0(99,26)(18,0 2 =+= RSerpI F                                      (7.1) 

 )79,0(64,26)(29,0 2 =+= RSerpI E                                      (7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 7.1. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη (Serp) και του δείκτη πλακοειδούς (IF) 
των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι ο βαθμός σερπεντινίωσης παρουσιάζει χαμηλού βαθμού 

αρνητική συσχέτιση με το δείκτη ισοδύναμου άμμου (SE) (Εικ. 7.3), υποδεικνύοντας ότι το 

λεπτόκοκκο υλικό που παράγεται κατά την θραύση των υπερβασικών λιθότυπων αυξάνεται 

αυξανομένου του βαθμού σερπεντινίωσής τους. Η μεταβολή αυτή περιγράφεται από την 

παρακάτω συνάρτηση: 

)30,0(06,83 2)(004,0 == − ReSE Serp                                           (7.3) 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Οι συσχετίσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ του λόγου μαλακών/σκληρών ορυκτών 

(Sο/H) και των γεωμετρικών ιδιοτήτων (IF, IE, SE) παρουσιάζονται στην Εικόνα 7.4. Ως 

σκληρά ορυκτά θεωρήθηκαν εκείνα με σκληρότητα Η ≥ 5 σύμφωνα με την κλίμακα Mohs και 

Εικ. 7.2. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη (Serp) και του δείκτη επιμήκυνσης (IE) 
των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.3. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη (Serp) και του δείκτη ισοδύναμου άμμου 
(SE) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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μαλακά εκείνα με σκληρότητα Η < 5. Οι εξισώσεις (7.4) έως (7.6) περιγράφουν τον τρόπο 

μεταβολής των ιδιοτήτων αυτών. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Εικ. 7.4. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου μαλακών/σκληρών ορυκτών (Sο/Η) και του δείκτη (α) 
πλακοειδούς (IF), (β) επιμήκυνσης (IE) και (γ) ισοδύναμου άμμου (SE) των υπό μελέτη 
υπερβασικών λιθότυπων. 
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y = 14,43x + 27,46
R2 = 0,83
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)58,0(54,27)/(15,9 2 =+= RHSI oF                                     (7.4) 

)83,0(46,27)/(43,14 2 =+= RHSI oE                                     (7.5) 

)30,0(80,81 2)/(21,0 == − ReSE HSo                                         (7.6) 

Σχεδόν σε όλα τα υπό μελέτη δείγματα, ο λόγος μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) 

συμπίπτει με το λόγο δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P). Εξαίρεση αποτελούν τα 

δείγματα PKZSR1 και KOZ1 από τα οφιολιθικά συμπλέγματα της Πίνδου και του Κόζιακα 

αντίστοιχα, στα οποία συμμετέχει ακτινόλιθος και/ή τρεμολίτης που αποτελούν δευτερογενείς 

φάσεις υψηλής σκληρότητας (Η: 5,5-6) (βλ. Κεφ. 3). Κατά συνέπεια, ανάλογες συσχετίσεις 

προκύπτουν μεταξύ του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και των 

γεωμετρικών ιδιοτήτων (IF, IE, SE) (Εικ. 7.5 & 7.6). Ο λόγος Se/P έχει χρησιμοποιηθεί ως 

αριθμητική έκφραση του βαθμού εξαλλοίωσης διαφόρων πετρωμάτων σε σχέση με τη 

μηχανική τους αντοχή (π.χ. Rigopoulos et al. 2007, Ceryan et al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(α) 

(β) 

Εικ. 7.5. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και του δείκτη (α) 
πλακοειδούς (IF) και (β) επιμήκυνσης (IE) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Οι εξισώσεις που εκφράζουν τη σύνδεση μεταξύ του λόγου Se/P και των γεωμετρικών 

ιδιοτήτων, οι οποίες διαφοροποιούνται σε μικρό μόνο βαθμό από τις εξισώσεις (7.4) έως 

(7.6), συνοψίζονται παρακάτω: 

)59,0(49,27)/(94,8 2 =+= RPSI eF                                       (7.7) 

)82,0(41,27)/(00,14 2 =+= RPSI eE                                       (7.8) 

)31,0(95,81 2)/(21,0 == − ReSE PSe                                           (7.9) 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συσχετίσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ του 

λόγου ολιβίνη/πυρόξενου (Ol/Px) και των δεικτών IF και IE (Εικ. 7.7 & 7.8). Παρότι υπάρχει 

ασθενής βαθμός συσχέτισης, παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται ο λόγος Ol/Px τόσο μειώνονται 

οι τιμές των IF και IE, προφανώς λόγω της διαφορετικής κρυσταλλογραφικής δομής των 

συγκεκριμένων ορυκτών φάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.6. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και του δείκτη 
ισοδύναμου άμμου (SE) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.7. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου ολιβίνη/πυρόξενου (Ol/Px) και του δείκτη πλακοειδούς (IF) των 
υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Οι συναρτήσεις που συνδέουν το λόγο Ol/Px με τους δείκτες IF και IE συνοψίζονται 

παρακάτω: 

)28,0(43,36)/ln(75,2 2 =+−= RPxOlI F                                 (7.10) 

)19,0(30,37)/ln(69,2 2 =+−= RPxOlI E                                 (7.11) 
  
77..22..11..22    ΠΠεεττρροογγρρααφφιικκέέςς  κκααιι  φφυυσσιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Αξιόλογες συσχετίσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ των πετρογραφικών χαρακτηριστικών 

και των φυσικών ιδιοτήτων των υπερβασικών πετρωμάτων. Στις Εικόνες 7.9 & 7.10 φαίνεται 

ότι οι τιμές της περιεχόμενης υγρασίας (w) και της υδαταπορροφητικότητας (wa) τείνουν να 

αυξάνονται όσο αυξάνεται το ποσοστό σε σερπεντίνη, σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις: 

 
)45,0(20,0)(02,0 2 =+= RSerpw                                        (7.12) 

)41,0(21,0)(03,0 2 =+= RSerpwa                                       (7.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.8. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου ολιβίνη/πυρόξενου (Ol/Px) και του δείκτη επιμήκυνσης (IΕ) των 
υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.9. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη (Serp) και της φυσικής υγρασίας (w) 
των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ της περιεκτικότητας σε 

σερπεντίνη (Serp) και της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) των υπερβασικών δειγμάτων (Εικ. 

7.11). Οι τιμές ρa, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από το ειδικό βάρος των συμμετεχόντων 

ορυκτών, μειώνονται όσο αυξάνεται ο βαθμός σερπεντινίωσης σύμφωνα με την παρακάτω 

σχέση: 

)90,0(76,3229 2)005,0( == − Re Serp
aρ                                          (7.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.10. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη (Serp) και της υδαταπορροφητικότητας 
(wa) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.11. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη (Serp) και της φαινόμενης πυκνότητας 
(ρa) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Εικ. 7.12. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και (α) της φυσικής 
υγρασίας (w), (β) της υδαταπορροφητικότητας (wa) των υπό μελέτη υπερβασικών 
λιθότυπων. 

Ο λόγος δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P), ο οποίος θεωρείται ενδεικτικός 

του βαθμού υδροθερμικής μεταμόρφωσης που έχει επιδράσει στα οφιολιθικά πετρώματα, 

συσχετίστηκε με όλες τις προσδιορισθείσες φυσικές ιδιότητες. Από την ανάλυση 

παλινδρόμησης, προκύπτει ότι ο λόγος Se/P παρουσιάζει χαμηλού βαθμού θετικές 

συσχετίσεις με την περιεχόμενη υγρασία (w), την υδαταπορροφητικότητα (wa) και το ολικό 

πορώδες (nt) (Εικ. 7.12 & 7.13α) και ισχυρή αρνητική συσχέτιση με τη φαινόμενη 

πυκνότητα (ρa) (Εικ. 7.13β). Οι εξισώσεις (7.15) έως (7.18) περιγράφουν τις 

προαναφερθείσες τάσεις: 

)42,0(26,0)/(71,0 2 =+= RPSw e                                         (7.15) 

)40,0(31,0)/(46,1 2 =+= RPSw ea                                         (7.16) 

)36,0(25,3 2)/(51,0 == Ren PS
t

e                                                       (7.17) 

)87,0(37,3177 2)/(23,0 == − Re PS
a

eρ                                         (7.18) 
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77..22..11..33  ΠΠεεττρροογγρρααφφιικκέέςς  κκααιι  μμηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Οι μηχανικές ιδιότητες των υπερβασικών λιθότυπων εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό 

από τα ποσοστά των ορυκτολογικών συστατικών που συμμετέχουν στην παραγένεσή τους 

και κυρίως από τα ποσοστά των δευτερογενών ορυκτών. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.14, η 

αύξηση της περιεκτικότητας των υπό μελέτη δειγμάτων σε σερπεντίνη, ο οποίος αποτελεί το 

κυρίαρχο προϊόν εξαλλοίωσής τους, συνοδεύεται από μείωση της μηχανικής αντοχής τους, 

όπως υποδεικνύεται από τους δείκτες Los Angeles (LA), σημειακής φόρτισης (IS(50)) και 

σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV). Οι εξισώσεις (7.19) έως (7.21) αποτελούν 

αριθμητική έκφραση των μεταβολών αυτών: 

)30,0(01,18)(25,0 2 =+= RSerpLA                                     (7.19) 

Εικ. 7.13. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και (α) του ολικού 
πορώδους (nt), (β) της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) των υπό μελέτη υπερβασικών 
λιθότυπων. 

(α) 

(β) 

y = 3,25e0,51x

R2 = 0,36

0

2,5

5

7,5

10

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Se/P

n t
 (%

)

Πίνδος
Βούρινος
Κόζιακας

y = 3177,37e-0,23x

R2 = 0,87

2250

2750

3250

3750

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Se/P

ρ a
 (k

g/
m

3 )

Πίνδος
Βούρινος
Κόζιακας



Κεφάλαιο 7: Συσχετίσεις πετρογραφικών με γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες 

 262 

)62,0(39,7)(09,0 2
)50( =+−= RSerpI S                                   (7.20) 

)51,0(12,60)(31,0 2 =+−= RSerpSHV                                   (7.21) 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.14. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη (Serp) και των δεικτών (α) Los 
Angeles (LA), (β) σημειακής φόρτισης (ΙS(50)) και (γ) σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt 
(SHV) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Ασθενής βαθμός θετικής συσχέτισης παρατηρήθηκε μεταξύ της περιεκτικότητας σε 

σερπεντίνη (Serp) και του δείκτη αντίστασης σε απότριψη (AAV), που αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες δοκιμές των αδρανών υλικών οδοποιίας (Εικ. 7.15). Η σχέση αυτή 

υποδεικνύει ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό σε σερπεντίνη, ο οποίος αποτελεί ορυκτό 

χαμηλής σκληρότητας, μειώνεται η αντίσταση των κόκκων του αδρανούς υλικού σε απότριψη 

σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

)25,0(38,9)(14,0 2 =+= RSerpAAV                                    (7.22) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Η προαναφερθείσα σχέση μεταξύ Serp και AAV χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό 

συσχέτισης, ωστόσο έχει απόλυτη φυσική σημασία. Η αρνητική επίδραση των δευτερογενών 

και μαλακών ορυκτολογικών συστατικών στην ικανότητα των πετρωμάτων να ανθίστανται 

στην απότριψη έχει αναφερθεί τόσο σε μαγματικούς όσο και σε ιζηματογενείς και 

μεταμορφωμένους λιθότυπους (π.χ. Hartley 1974). 

Αρνητικές συσχετίσεις προσδιορίστηκαν επίσης μεταξύ του λόγου 

δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και των δεικτών σημειακής φόρτισης (IS(50)) και 

σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (Εικ. 7.16), οι οποίες υποδεικνύουν μείωση της μηχανικής 

αντοχής όσο αυξάνεται ο βαθμός υδροθερμικής μεταμόρφωσης. Οι παραπάνω παράμετροι 

μεταβάλλονται σύμφωνα με τις παρακάτω συναρτήσεις: 

)62,0(11,7)/(35,4 2
)50( =+−= RPSI eS                                   (7.23) 

)47,0(98,58 2)/(28,0 == − ReSHV PSe                                      (7.24) 

 

Εικ. 7.15. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη (Serp) και του δείκτη αντίστασης σε 
απότριψη (AAV) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Επίσης διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις του λόγου των κύριων μαφικών πρωτογενών 

συστατικών των υπερβασικών πετρωμάτων (ολιβίνης+ορθοπυρόξενος) προς το κύριο 

δευτερογενές ορυκτό τους (σερπεντίνης), με ορισμένες από τις μηχανικές ιδιότητες. Στην 

Εικόνα 7.17 φαίνεται ότι ο λόγος OOS=(Ol+Opx)/Serp συσχετίζεται θετικά με το δείκτη 

σημειακής φόρτισης (IS(50)) και τη σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV), σύμφωνα με τις 

παρακάτω λογαριθμικές εξισώσεις: 

)48,0(83,3)ln(95,0 2
)50( =+= ROOSI S                            (7.25) 

)51,0(31,47)ln(62,3 2 =+= ROOSSHV                            (7.26) 

 

Εικ. 7.16. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και των δεικτών 
(α) σημειακής φόρτισης (IS(50)), (β) σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV) των υπό 
μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Στην Εικόνα 7.18 παρουσιάζονται οι τάσεις που ορίστηκαν μεταξύ του λόγου 

μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) και των δεικτών αντίστασης σε στίλβωση (PSV) και 

αντίστασης σε απότριψη (AAV). Η δοκιμή PSV είναι από τις σημαντικότερες των αδρανών 

υλικών οδοποιίας, αφού μέσω αυτής προσδιορίζεται ο βαθμός διατήρησης της 

μικροτραχύτητας των κόκκων του αδρανούς υλικού. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.18α, 

έχουν υπολογιστεί δύο διαφορετικές τάσεις. Αρχικά, η αντίσταση σε στίλβωση αυξάνεται όσο 

αυξάνεται το ποσοστό των μαλακών ορυκτών. Η θετική αυτή συσχέτιση παρατηρείται γενικά 

στους χαμηλούς λόγους So/H (<0,2). Αντίθετα, υψηλότερες περιεκτικότητες μαλακών 

ορυκτών συνοδεύονται από αύξηση της επιδεκτικότητας σε στίλβωση, όπως υποδεικνύεται 

από την ασθενή αρνητική συσχέτιση μεταξύ So/H και PSV. Η εξίσωση της αρνητικής αυτής 

τάσης δεν παρατίθεται, δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό συντελεστή 

Εικ. 7.17. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου (ολιβίνης+ορθοπυρόξενος)/σερπεντίνης (OOS) και των 
δεικτών (α) σημειακής φόρτισης (IS(50)), (β) σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV) των 
υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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προσδιορισμού (R2≈0,1). Όσον αφορά στη θετική συσχέτιση που παρατηρείται σε τιμές So/H 

< 0,2, περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: 

)53,0()/(22,63 202,0 == RHSPSV o                                       (7.27) 

Τα παραπάνω συμφωνούν με τις μελέτες που πραγματοποίησαν οι Knill (1960), 

Hartley (1968), Σαχπάζης (1988) και Smith & Collis (2001), οι οποίοι αναφέρουν ότι μία 

παραγένεση αποτελούμενη από μαλακά και σκληρά ορυκτά καθιστά δυνατή τη διατήρηση 

της μικροτοπογραφίας των αδρανών υλικών, λόγω της διαφορικής διάβρωσής τους. Ωστόσο, 

οι παραπάνω ερευνητές επισημαίνουν ότι αυξημένο ποσοστό μαλακών ορυκτών είναι 

δυνατό να οδηγήσει σε αυξημένη επιδεκτικότητα στη λείανση. 

Όσον αφορά στην αντίσταση των αδρανών υλικών σε απότριψη (Εικ. 7.18β), η οποία 

καθορίζει τη διατήρηση της μακροτραχύτητάς τους, παρατηρείται ότι μειώνεται με την αύξηση 

του λόγου So/H σύμφωνα με την ακόλουθη συνάρτηση: 

)30,0(64,9)/(41,7 2 =+= RHSAAV o                                    (7.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 7.18. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου μαλακών/σκληρών ορυκτών (Sο/Η) και των δεικτών (α) 

αντίστασης σε στίλβωση (PSV), (β) αντίστασης σε απότριψη (AAV) των υπό μελέτη 
υπερβασικών λιθότυπων. 
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Σύμφωνα με τον Knill (1960), η παρουσία διάσπαρτης μεταλλοφορίας σε πετρώματα 

που χρησιμοποιούνται ως αδρανή υλικά, είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική αύξηση της 

αντίστασής τους σε λείανση. Στην ορυκτολογική παραγένεση των υπό μελέτη υπερβασικών 

πετρωμάτων συμμετέχει σπινέλλιος (βλ. Κεφ. 3), οι κόκκοι του οποίου είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένοι στη μάζα τους. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.19, το ποσοστό συμμετοχής του 

σπινέλλιου παρουσιάζει αυξημένο βαθμό θετικής συσχέτισης με το δείκτη αντίστασης σε 

στίλβωση (PSV), σύμφωνα με την παρακάτω λογαριθμική σχέση: 

)76,0(10,54)ln(23,7 2 =+= RSpPSV                                    (7.29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77..22..11..44  ΠΠεεττρροογγρρααφφιικκέέςς  κκααιι  φφυυσσιικκοοχχηημμιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Επίσης μελετήθηκε η επίδραση των διαφόρων ορυκτολογικών συστατικών των 

υπερβασικών πετρωμάτων στις φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο 

ρόλο του βαθμού υδροθερμικής μεταμόρφωσης και ειδικότερα του βαθμού σερπεντινίωσης 

των υπό μελέτη λιθότυπων στην αντοχή που παρουσιάζουν στην αποσάθρωση. Χαμηλού 

βαθμού συσχετίσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ του δείκτη αποσάθρωσης (S) και (i) του 

ποσοστού σερπεντινίωσης (Serp), (ii) του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) 

και (iii) του λόγου μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) (Εικ. 7.20), οι οποίες περιγράφονται 

από τις παρακάτω συναρτήσεις: 

)29,0(23,4 2)(03,0 == ReS Serp                                              (7.30) 

)33,0(46,4 2)/(38,1 == ReS PSe                                              (7.31) 

  )34,0(47,4 2)/(42,1 == ReS HSo                                              (7.32) 

Οι ασθενείς αυτές τάσεις υποδεικνύουν ότι η αντοχή των υπερβασικών πετρωμάτων στην 

αποσάθρωση δεν εξαρτάται μόνο από τις μεταμορφικές επιδράσεις που έχουν υποστεί, αλλά 

και από το βαθμό τεκτονικής καταπόνησης που παρουσιάζουν. 

Εικ. 7.19. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε σπινέλλιο (Sp) και του δείκτη αντίστασης σε 
στίλβωση (PSV) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Εικ. 7.20. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αποσάθρωσης (S) και (α) της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη 
(Serp), (β) του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P), (γ) του λόγου 
μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 

(α) 

(β) 

(γ) 

y = 4,23e0,03x

R2 = 0,29

0

6

12

18

24

30

36

0 10 20 30 40 50

Serp (%)

S
 (%

)

Πίνδος
Βούρινος
Κόζιακας

y = 4,47e1,42x

R2 = 0,34

0

6

12

18

24

30

36

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

So/H

S 
(%

)

Πίνδος
Βούρινος
Κόζιακας

y = 4,46e1,38x

R2 = 0,33

0

6

12

18

24

30

36

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Se/P

S
 (%

)

Πίνδος
Βούρινος
Κόζιακας



 Κεφάλαιο 7: Συσχετίσεις πετρογραφικών με γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες 

  269

Ενδιάμεσου βαθμού συσχετίσεις παρουσιάζει το μπλε του μεθυλενίου (MBF) με (i) το 

ποσοστό σερπεντινίωσης (Serp), (ii) το λόγο δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και 

(iii) το λόγο μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) (Εικ. 7.21 & 7.22). Οι εξισώσεις (7.33) έως 

(7.35) εκφράζουν τις προσδιορισθείσες τάσεις: 

)66,0(97,1)(06,0 2 =+= RSerpMBF                                     (7.33) 

)59,0(22,2)/(71,2 2 =+= RPSMB eF                             (7.34) 

)61,0(21,2)/(85,2 2 =+= RHSMB oF                             (7.35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικ. 7.21. Συσχέτιση μεταξύ του μπλε του μεθυλενίου (MBF) και (α) της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη 
(Serp), (β) του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) των υπό μελέτη 
υπερβασικών λιθότυπων. 
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77..22..22    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  

77..22..22..11    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  RR--ττύύπποουυ  

Το μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου (μεταβλητές τα πετρογραφικά 

χαρακτηριστικά και οι γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των 

υπερβασικών λιθότυπων) που πληροί τα κριτήρια της μεθόδου είναι το τριπλό, το οποίο 

ικανοποιεί το 88% της συνολικής συνδιακύμανσης των ιδιοτιμών των μεταβλητών (βλ. 

Παράρτημα ΙΙ: Πίν. 7.1). Συνεπώς, με μία απώλεια 12% της συνολικής συνδιακύμανσης, 

διευκολύνεται η ερμηνεία των σχέσεων μεταξύ των προσδιορισθέντων παραμέτρων, αφού 

από τις 27 μεταβλητές προέκυψαν 3 μόνο παράγοντες. 

Ο πρώτος παράγοντας εκφράζει το 38% της ολικής συνδιακύμανσης και είναι 

διπολικός. Συνδέει τις προσδιορισθείσες γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές  

ιδιότητες των υπερβασικών πετρωμάτων, ωστόσο δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 

συσχέτιση των ιδιοτήτων αυτών με τις πετρογραφικές παραμέτρους. Στο θετικό πόλο 

ομαδοποιούνται οι εξής ιδιότητες (σε φθίνουσα σειρά με βάση τις παραγοντικές φορτίσεις): 

δείκτης αντίστασης σε κρούση (AIV), δείκτης αντίστασης σε απότριψη (AAV), δείκτης Los 

Angeles (LA), υδαταπορροφητικότητα (wa), δείκτης Los Angeles στη διαβάθμιση των σκύρων 

(LAC), ολικό πορώδες (nt), περιεχόμενη υγρασία (w) και δείκτης αποσάθρωσης (S). Στον 

αρνητικό πόλο, υψηλές φορτίσεις (Fl < -0,8) παρουσιάζουν η αντοχή σε μοναξονική θλίψη 

(UCS) και η σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV) και μέτριες φορτίσεις  (Fl < -0,4) ο 

δείκτης ισοδύναμου άμμου (SE), ο δείκτης αντίστασης σε λείανση (PSV), ο δείκτης σημειακής 

φόρτισης (IS(50)) και η φαινόμενη πυκνότητα (ρa). ∆ιεξοδική διερεύνηση των συσχετίσεων 

μεταξύ των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών έχει πραγματοποιηθεί στο 

κεφάλαιο 6. 

Εικ. 7.22. Συσχέτιση μεταξύ του μπλε του μεθυλενίου (MBF) και του λόγου μαλακών/σκληρών 
ορυκτών (So/H) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 

y = 2,85x + 2,21
R2 = 0,61

0

2

4

6

8

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

So/H

M
B

F 
(g

/k
g)

Πίνδος
Βούρινος
Κόζιακας



 Κεφάλαιο 7: Συσχετίσεις πετρογραφικών με γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες 

  271

Ο δεύτερος παράγοντας εκφράζει το 35% της ολικής συνδιακύμανσης και εμφανίζει και 

αυτός διπολικότητα. Στο θετικό πόλο ομαδοποιούνται η περιεκτικότητα σε σερπεντίνη (Serp), 

ο λόγος μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H), ο λόγος δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών 

(Se/P), το άθροισμα των λόγων So/H και Se/P και το άθροισμα των ορυκτών σερπεντίνη και 

χλωρίτη (Serp+Chl) με την περιεχόμενη υγρασία (w), το δείκτη πλακοειδούς (IF), το δείκτη 

επιμήκυνσης (IE) και το μπλε του μεθυλενίου (MBF). Στον αρνητικό πόλο ομαδοποιούνται η 

περιεκτικότητα σε ολιβίνη (Ol) και ο λόγος των κύριων πρωτογενών μαφικών συστατικών 

(ολιβίνης+ορθοπυρόξενος) προς την περιεκτικότητα σε σερπεντίνη (OOS) με την απόλυτη 

(ρab) και φαινόμενη (ρa) πυκνότητα, το δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)) και τη σκληρότητα 

κατά σφύρα Schmidt (SHV). Συνεπώς, προκύπτει ότι ο παράγοντας αυτός παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι γεωμετρικές, φυσικές, 

μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των υπερβασικών λιθότυπων από τα πετρογραφικά 

τους χαρακτηριστικά. Όσον αφορά στις γεωμετρικές ιδιότητες IF και IE, επηρεάζονται αρνητικά 

από το βαθμό εξαλλοίωσης και κυρίως από την παρουσία του σερπεντίνη σε υψηλό 

ποσοστό. Από τις φυσικές ιδιότητες, η περιεχόμενη υγρασία (w) συσχετίζεται θετικά με τις 

πετρογραφικές παραμέτρους που αποτελούν ποσοτική έκφραση του βαθμού εξαλλοίωσης 

(Serp, So/H, Se/P, So/H+Se/P, Serp+Chl) και αρνητικά με το ποσοστό σε ολιβίνη (Ol) και το 

λόγο OOS, που εκφράζουν το βαθμό διατήρησης των πρωτογενών ορυκτολογικών 

συστατικών. Η απόλυτη και η φαινόμενη πυκνότητα (ρab και ρa) μειώνονται όσο αυξάνονται οι 

τιμές των Serp, So/H, Se/P, So/H+Se/P και Serp+Chl, υποδεικνύοντας ότι αύξηση του βαθμού 

εξαλλοίωσης οδηγεί στη δημιουργία ορυκτών φάσεων μικρότερου ειδικού βάρους σε σχέση 

με τα πρωτογενή συστατικά και γενικότερα σε πιο χαλαρή δομή του πετρώματος. Η σύνδεση 

των SHV και IS(50) με τις πετρογραφικές παραμέτρους, υποδεικνύει ότι η μηχανική αντοχή 

μειώνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό των δευτερογενών ορυκτών σε βάρος των 

πρωτογενών. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η σύνδεση του MBF με τα πετρογραφικά χαρακτηριστικά, 

που υποδηλώνει αύξηση του ποσοστού των ενεργών αργιλικών ορυκτών με το βαθμό 

εξαλλοίωσης. 

Ο τρίτος παράγοντας εκφράζει το 15% της ολικής συνδιακύμανσης και στο θετικό πόλο 

ομαδοποιούνται οι εξής ιδιότητες: δείκτης πλακοειδούς (IF), δείκτης επιμήκυνσης (IE), δείκτης 

Micro-Deval (MDE) και δείκτης αποσάθρωσης (S). Ο αρνητικός πόλος συνδέει τις 

περιεκτικότητες σε ολιβίνη (Ol) και σπινέλλιο (Sp) με τους δείκτες ισοδύναμου άμμου (SE) και 

αντίστασης σε στίλβωση (PSV). Συνεπώς, από τον παράγοντα αυτό προκύπτει ότι οι 

περιεκτικότητες σε Ol και Sp συσχετίζονται αρνητικά με τους δείκτες IF, IE, MDE και S και 

θετικά με τους δείκτες SE και PSV. Όσον αφορά στη θετική συσχέτιση μεταξύ Sp και PSV, η 

οποία υποδεικνύει την αύξηση της αντίστασης των αδρανών υλικών σε λείανση αυξανομένου 

του ποσοστού σε σπινέλλιο, επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση παλινδρόμησης. 
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Οι συσχετίσεις μεταξύ των πετρογραφικών χαρακτηριστικών και των γεωμετρικών, 

φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υπό μελέτη δειγμάτων φαίνονται 

επίσης από τη διαγραμματική απεικόνιση των παραγοντικών τιμών (Εικ. 7.23, 7.24). Ο 

πρώτος παράγοντας, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 

ορυκτοπετρογραφικά χαρακτηριστικά των υπερβασικών πετρωμάτων. Ωστόσο, με βάση τις 

τιμές w, wa, nt, LA, LAC, AIV, AAV και S διαχωρίζονται τα περισσότερο εξαλλοιωμένα και 

τεκτονισμένα δείγματα (PKZSR1, VVDSR1). O δεύτερος παράγοντας συνδέει τις πετρογραφικές 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 

Εικ. 7.23. ∆ιαγράμματα συσχέτισης των παραγόντων της παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου: (α) Fs1 – 
Fs2, (β) Fs1 – Fs3 (P1: So/H, P2: Se/P, P3: Serp+Chl, OOS: (Ol+Opx)/Serp). 
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παραμέτρους Serp, So/H, Se/P, So/H+Se/P και Serp+Chl με τις ιδιότητες w, IF, IE και MBF, 

κατά κύριο λόγο στα δείγματα με τα πιο εμφανή σημάδια υδροθερμικής μεταμόρφωσης 

(PKZSR1, VVDSR1, KOZ1, KOZ2, VAET1, VAET2). Επιπλέον, ο δεύτερος παράγοντας μαζί 

με τον τρίτο (Εικ. 7.24), συσχετίζουν τα ποσοστά σε πρωτογενή ορυκτά με τις γεωμετρικές 

και φυσικομηχανικές ιδιότητες, κυρίως στα περισσότερο υγιή δείγματα (VRZ1, VRZ2, 

VKOR1, VKOR2, PKZ1, PKZ2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77..22..22..22    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  QQ--ττύύπποουυ  

Η παραγοντική ανάλυση Q-τύπου (μεταβλητές τα δείγματα) έδειξε ότι το 100% της 

ολικής συνδιακύμανσης των ιδιοτιμών των δεδομένων ερμηνεύεται με επιλογή διπλού 

μοντέλου. Ο πρώτος παράγοντας εκφράζει το 52% της ολικής συνδιακύμανσης και ο 

δεύτερος το 48%. Το συγκεκριμένο μοντέλο επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που αντλούνται 

από την R-τύπου ανάλυση, αφού τα δείγματα διαχωρίζονται (συναρτήσει των παραγοντικών 

τιμών) σε επιμέρους ομάδες. Όπως προκύπτει από την Εικόνα 7.25, τα περισσότερο 

εξαλλοιωμένα και τεκτονισμένα δείγματα VVDSR1 και PKZSR1, διαφοροποιούνται σαφώς 

από τα υπόλοιπα, ενώ εμφανής είναι και η ομαδοποίηση των περισσότερο υγιών δειγμάτων 

VVD1, VVD2 και PKZ1. Με βάση τις παραγοντικές τιμές (βλ. Παράρτημα ΙΙ: Πίν. 7.2):  

- Η ασθενής ομαδοποίηση των δειγμάτων VVDSR1 και PKZSR1 οφείλεται στη 

συσχέτιση των ιδιοτήτων ρab και S. 

- Η ασθενής ομαδοποίηση των δειγμάτων VVD1, VVD2 και PKZ1 οφείλεται στη 

συσχέτιση των ιδιοτήτων ρa, UCS και ρab. 

Εικ. 7.24. ∆ιάγραμμα συσχέτισης των παραγόντων Fs2 και Fs3 της παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου 
(P1: So/H, P2: Se/P, P3: Serp+Chl, OOS: (Ol+Opx)/Serp). 
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77..33    ΒΒαασσιικκοοίί  λλιιθθόόττυυπποοιι  
Οι βασικοί λιθότυποι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά στην επίδραση 

των πετρογραφικών παραγόντων στην ποιότητά τους ως αδρανών υλικών, λόγω των 

ποικίλων βαθμών υδροθερμικής μεταμόρφωσης που έχουν επιδράσει σε αυτούς. 

Ακολούθως, προσδιορίζονται συγκεκριμένες τάσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των ορυκτών 

φάσεων που συμμετέχουν στα βασικά δείγματα και των γεωμετρικών, φυσικών, μηχανικών 

και φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων. Σε αρκετές περιπτώσεις διερευνώνται οι συσχετίσεις των 

δολεριτικών μόνο πετρωμάτων, λόγω των ιδιαίτερων ορυκτολογικών και ιστολογικών τους 

παραμέτρων, ενώ σημαντικές είναι επίσης οι προσδιορισθείσες τάσεις που αφορούν στο 

σύνολο των βασικών λιθότυπων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχέσεις μεταξύ των 

ιστολογικών χαρακτηριστικών των βασικών λιθότυπων, που ποσοτικοποιήθηκαν με ειδικό 

λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (image analysis) (βλ. Κεφ. 3) και των μηχανικών ιδιοτήτων 

τους. Τα ποσοστά των ορυκτών που συμμετέχουν σε κάθε δείγμα βασίζονται σε σημειακή 

καταμέτρηση (point-counting) που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικές λεπτές τομές. 

Για τους υπό μελέτη δολερίτες από τα οφιολιθικά συμπλέγματα της Πίνδου και του 

Βούρινου προτείνονται δύο νέοι μικροπετρογραφικοί δείκτες (micropetrographic indices), 

μέσω των οποίων γίνεται ποσοτικοποίηση συγκεκριμένων ορυκτολογικών μεταβολών που 

λαμβάνουν χώρα στα βασικά οφιολιθικά πετρώματα κατά τη μεταμόρφωση ωκεάνιου 

πυθμένα (ocean floor metamorphism). Οι δείκτες αυτοί καθιστούν δυνατή την κατανόηση της 

μηχανικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων, αλλά και την εκτίμηση ή ακόμη και πρόβλεψη 

Εικ. 7.25. ∆ιάγραμμα συσχέτισης των παραγόντων της παραγοντικής ανάλυσης Q-τύπου. 
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συγκεκριμένων μηχανικών παραμέτρων τους, με βάση τα ποσοτικά πετρογραφικά δεδομένα 

που έχουν προκύψει από τη σημειακή καταμέτρηση. 

 

77..33..11    ΜΜιικκρροοππεεττρροογγρρααφφιικκοοίί  δδεείίκκττεεςς  

77..33..11..11    ΑΑνναασσκκόόππηησσηη  ττωωνν  μμιικκρροοππεεττρροογγρρααφφιικκώώνν  δδεειικκττώώνν  

Αρκετοί επιστήμονες έχουν επινοήσει κατά καιρούς συγκεκριμένους 

μικροπετρογραφικούς δείκτες, προκειμένου να ποσοτικοποιήσουν τις μεταβολές των 

εγγενών πετρογραφικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι 

περισσότεροι από αυτούς τους δείκτες αναφέρονται σε πετρώματα που έχουν επηρεαστεί 

περισσότερο από αποσαθρωτικές (weathering) παρά από εξαλλοιωτικές (alteration) 

διεργασίες. 

Ο Lumb (1962) πρότεινε το δείκτη Xd, λαμβάνοντας υπόψη το λόγο (κατά βάρος) του 

χαλαζία και των αστρίων σε γρανιτικά πετρώματα του Χονγκ Κονγκ: 

qo

qoq
d N

NN
X

−

−
=

1
                                                                (7.36) 

όπου Nq και Nqo είναι οι κατά βάρος λόγοι του χαλαζία και των αστρίων σε δείγματα εδάφους 

και υγιούς πετρώματος αντίστοιχα. 

Ο Weinert (1964) ταξινόμησε τα μαγματικά πετρώματα βασικής σύστασης με βάση το 

ποσοστό των δευτερογενών ορυκτών, θεωρώντας ότι τα χαμηλής ποιότητας δείγματα 

παρουσιάζουν βαθμό εξαλλοίωσης >30%. 

Οι Mendes et al. (1966) εισήγαγαν το μικροπετρογραφικό δείκτη k, ο οποίος λαμβάνει 

υπόψη τις αναλογίες των υγιών (sound) και μη υγιών (unsound) ορυκτολογικών συστατικών. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζεται από την παρακάτω εξίσωση: 

ςρωγμροιχκενοορυκτυγιμη
ορυκτυγι

έώίάή
άή

YP

XP
k m

j jj

n

i ii

++
==

∑
∑

=

=

1

1                        (7.37) 

όπου n από Xi είναι τα ποσοστά των υγιών ορυκτών που έχουν θετική επίδραση στη 

μηχανική συμπεριφορά του πετρώματος, m από Yj είναι τα ποσοστά των εξαλλοιωμένων 

ορυκτών και Pi, Pj είναι συντελεστές που εκφράζουν το βαθμό επιρροής της κάθε ορυκτής 

φάσης στις μηχανικές ιδιότητες του πετρώματος. Σύμφωνα με τους Mendes et al. (1966), τα 

υγιή ορυκτά που έχουν αρνητική επίδραση στο πέτρωμα θα πρέπει να θεωρούνται ως μη 

υγιή συστατικά στην εξίσωση (7.37). 

Ο Dixon (1969) ποσοτικοποίησε τις μικρορωγμές σε μία τετράγωνη περιοχή, πλευράς 

10 mm, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σημειακής καταμέτρησης (point-counting). 

Ακολούθως, οι Onodera et al. (1974) πρότειναν το δείκτη ρcr προκειμένου να 

ποσοτικοποιήσουν την πυκνότητα των μικρορωγμών: 
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100×=
ςγραμμμενηςμετροκοςμ
νμικρορωγμτοςπλσυνολικ

ήύή
ώάόρcr                                   (7.38) 

Οι Irfan & Dearman (1978), βασιζόμενοι στις μελέτες των Mendes et al. (1966), 

υπολόγισαν έναν απλοποιημένο μικροπετρογραφικό δείκτη για τα αποσαθρωμένα γρανιτικά 

πετρώματα της Κορνουάλης, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μεγάλης Βρετανίας. Ο δείκτης αυτός 

ορίζεται από την παρακάτω σχέση: 

%
%
άάή

άάήI p συστατικκορυκτολογιυγιμη
συστατικκορυκτολογιυγι

=                                      (7.39) 

Στην εξίσωση (7.39), τα υγιή συστατικά περιλαμβάνουν πρωτογενή ορυκτά όπως ο χαλαζίας, 

τα πλαγιόκλαστα, οι Κ-ούχοι άστριοι, ο βιοτίτης, ο μοσχοβίτης και τα επουσιώδη ορυκτά, ενώ 

τα μη υγιή συστατικά περιλαμβάνουν τα δευτερογενή ορυκτά (π.χ. σερικίτης, υδραργιλλίτης, 

καολινίτης, χλωρίτης, οξείδια σιδήρου) μαζί με τις μικρορωγμές και τους κενούς χώρους που 

έχουν δημιουργηθεί κυρίως κατά την αποσάθρωση. 

Ακόμη, οι Irfan & Dearman (1978) πρότειναν το δείκτη μικρορωγμών If, ο οποίος είναι 

παρόμοιος με εκείνον που πρότεινε ο Dixon (1969). Ο δείκτης If βασίζεται στην καταμέτρηση 

των μικρορωγμών που κείνται κατά μήκος μίας εγκάρσιας τομής 10 mm στις λεπτές τομές. 

Οι Cole & Sandy (1980) πρότειναν τον δείκτη Rsm ως ποσοτική έκφραση των 

ορυκτολογικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών των βασαλτικών πετρωμάτων: 

( )[ ]TMPRsm ∑ ⋅=                                                       (7.40) 

όπου P είναι το ποσοστό των δευτερογενών ορυκτών, M είναι συντελεστής για τα 

δευτερογενή ορυκτά και Τ είναι συντελεστής που καθορίζει τον ιστό του πετρώματος. 

Οι Howarth & Rowlands (1987) διατύπωσαν έναν ιστολογικό συντελεστή (TC), 

βασιζόμενοι σε πολυάριθμες ιστολογικές παραμέτρους των πετρωμάτων. Ο συγκεκριμένος 

δείκτης προτάθηκε πρώτιστα ως "εργαλείο" για την εκτίμηση της διατρησιμότητας (drillability) 

και της μηχανικής αντοχής των πετρωμάτων. Ωστόσο, θεωρείται ότι μπορεί να συνεισφέρει 

στην κατανόηση του ρόλου των ιστολογικών χαρακτηριστικών στη δημιουργία και διάδοση 

των μικρορωγμών σε ανέπαφο δείγμα πετρώματος. 

Οι Tuğrul & Gürpinar (1997) πρότειναν έναν μικροπετρογραφικό δείκτη αποσάθρωσης 

(Ipw), βασιζόμενοι στο ποσοστό των μη υγιών ορυκτών στα βασαλτικά πετρώματα. Ο δείκτης 

αυτός ορίζεται από την παρακάτω εξίσωση: 

)1/( WPWPI pw −=                                                           (7.41) 

όπου WP είναι το ποσοστό των μη υγιών ορυκτών. 

czbyaxWP ++=                                                            (7.42) 

όπου x, y, z αντιπροσωπεύουν ποσοστά αποσάθρωσης και a, b, c είναι τα ποσοστά των 

πλαγιόκλαστων, των μαφικών ορυκτών και της θεμελιώδους μάζας (συμπεριλαμβανομένων 

των μεταλλικών ορυκτών) αντίστοιχα. 
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Η περιεκτικότητα σε δευτερογενή ορυκτά (Secondary Minerals Content - SMC) και ο 

λόγος δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από 

τους Ceryan et al. (2008) για την ποσοτικοποίηση του βαθμού εξαλλοίωσης γρανιτικών 

πετρωμάτων. 

Πολλοί από τους παραπάνω δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες για μία 

πρώτη εκτίμηση της μηχανικής αντοχής των πετρωμάτων. Εμπεριστατωμένες ανασκοπήσεις 

και ταξινομήσεις των δεικτών που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 

από διάφορους ερευνητές (π.χ. Gupta & Rao 2001, Aydin & Duzgoren-Aydin 2002). 

   

77..33..11..22    ΠΠρροοττεειιννόόμμεεννοοιι  μμιικκρροοππεεττρροογγρρααφφιικκοοίί  δδεείίκκττεεςς  

Γενικά, ένας μικροπετρογραφικός δείκτης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες 

τις παραμέτρους που είναι περισσότερο σημαντικές για τη μηχανική συμπεριφορά των 

πετρωμάτων. Οι προτεινόμενοι δείκτες αφορούν κυρίως στους υπό μελέτη δολερίτες, στους 

οποίους έχουν επιδράσει διεργασίες μεταμόρφωσης ωκεάνιου πυθμένα, που έχουν 

προκαλέσει συγκεκριμένες ορυκτολογικές μετατροπές (Rigopoulos et al. 2009). Για την 

ποσοτική έκφραση των μετατροπών αυτών εισάγεται ο μικροπετρογραφικός δείκτης αντοχής 

(Micropetrographic Strength Index - Ips) και ο δείκτης αντικατάστασης (Replacement Index - 

Irep). Οι συγκεκριμένοι δείκτες, σε αντίθεση με τους ήδη υπάρχοντες, λαμβάνουν υπόψη ένα 

συνδυασμό λόγων ορυκτών, που συνδέονται συχνά με ιστολογικές μετατροπές των 

πετρωμάτων. Οι προτεινόμενοι δείκτες Ips και Irep περιγράφονται από τις ακόλουθες εξισώσεις: 

P
S

H
S

I eo
ps +=                                                                 (7.43) 

όπου Se: το ποσοστό των δευτερογενών ορυκτών (% κατ’ όγκο) και των μετρούμενων 

μικρορωγμών κατά τη σημειακή καταμέτρηση, P: το ποσοστό των πρωτογενών ορυκτών (% 

κατ’ όγκο), So: το ποσοστό των μαλακών ορυκτών (σκληρότητα <5 σύμφωνα με την κλίμακα 

Mohs) (% κατ’ όγκο) και H: το ποσοστό των σκληρών ορυκτών (σκληρότητα  ≥5 σύμφωνα με 

την κλίμακα Mohs) (% κατ’ όγκο). 

∑
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1

1                                                                (7.44) 

όπου AP: οι ορυκτές φάσεις που αποτελούν προϊόντα εξαλλοίωσης των πρωτογενών μαφικών 

συστατικών (% κατ’ όγκο) και PM: τα υπολειμματικά πρωτογενή μαφικά ορυκτά (% κατ’ όγκο).  

Ο δείκτης Ips συνδυάζει το λόγο δευτερογενών (συμπεριλαμβανομένων των 

μικρορωγμών)/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και το λόγο μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H). 

O λόγος Se/P αποτελεί ποσοτική έκφραση του βαθμού εξαλλοίωσης των πετρωμάτων και 

συσχετίζεται συχνά με τις μηχανικές τους ιδιότητες. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος So/H δε 

θεωρείται ότι ποσοτικοποιεί αποκλειστικά το βαθμό εξαλλοίωσης, δεδομένου ότι πολλοί 
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λιθότυποι είναι δυνατό να περιέχουν ποικίλα ποσοστά πρωτογενών μαλακών ορυκτών. 

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος λόγος θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για την αντοχή των 

πετρωμάτων, λόγω της σημαντικά διαφορετικής μηχανικής συμπεριφοράς των μαλακών και 

των σκληρών ορυκτών. 

Ο δείκτης Irep αποτελεί ποσοτική έκφραση του βαθμού αντικατάστασης των 

πρωτογενών μαφικών ορυκτών από δευτερογενή. Τα οφιολιθικά πετρώματα περιέχουν 

σημαντικές ποσότητες πρωτογενών μαφικών ορυκτών, τα οποία μετατρέπονται σε μία ή 

περισσότερες δευτερογενείς φάσεις, λόγω των διεργασιών μεταμόρφωσης ωκεάνιου 

πυθμένα. Οι νεοσχηματισθείσες αυτές φάσεις συνήθως έχουν διαφορετική μηχανική 

συμπεριφορά συγκριτικά με τις προϋπάρχουσες πρωτογενείς, συνεπώς αναμένεται να 

επηρεάσουν ποικιλοτρόπως τα μηχανικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων. 

Από τις εξισώσεις (7.43) και (7.44) προκύπτει ότι τόσο ο μικροπετρογραφικός δείκτης 

αντοχής (Ips) όσο και ο δείκτης αντικατάστασης (Irep) τείνουν στο μηδέν όσο μειώνονται τα 

ποσοστά των δευτερογενών (συμπεριλαμβανομένων των μικρορωγμών) και μαλακών 

ορυκτολογικών συστατικών. 

 

77..33..22    ΑΑννάάλλυυσσηη  ππααλλιιννδδρρόόμμηησσηηςς  

77..33..22..11    ΕΕφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ππρροοττεειιννόόμμεεννωωνν  μμιικκρροοππεεττρροογγρρααφφιικκώώνν  δδεειικκττώώνν  σσττοουυςς  υυππόό  μμεελλέέττηη  δδοολλεερρίίττεεςς  

Οι μικροπετρογραφικοί δείκτες Ips και Irep υπολογίστηκαν για τους υπό μελέτη δολερίτες 

και με ανάλυση παλινδρόμησης διερευνήθηκε ο βαθμός συσχέτισής τους με τα 

αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών. Για τον υπολογισμό του δείκτη Ips 

καταμετρήθηκαν επιπλέον κατά τη σημειακή καταμέτρηση οι μικρορωγμές των δολεριτών. 

Στον Πίνακα 7.3 παρατίθενται οι τιμές των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των προτεινόμενων δεικτών. 

Σημαντικές συσχετίσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ του μικροπετρογραφικού δείκτη 

αντοχής Ips και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών. Στην περίπτωση των υπό 

μελέτη δολεριτών, ο δείκτης Ips θεωρείται εξολοκλήρου δείκτης εξαλλοίωσης, αφού οι ορυκτές 
 
Πίνακας 7.3. Πετρογραφικοί παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των 
προτεινόμενων δεικτών στους δολερίτες (Se = ακτινόλιθος + χλωρίτης + χαλαζίας + επίδοτο + 
ασβεστίτης + μικρορωγμές, P = πλαγιόκλαστο + κλινοπυρόξενος + μεταλλικά ορυκτά, So = χλωρίτης + 
ασβεστίτης, H = πλαγιόκλαστο + κλινοπυρόξενος + ακτινόλιθος + χαλαζίας + επίδοτο + μεταλλικά 
ορυκτά, AP = ακτινόλιθος + χλωρίτης, PM = κλινοπυρόξενος). 
Αριθμός 
∆είγματος Se (%) P (%) So (%) H (%) AP (%) PM (%) Ips Irep 

PVN1a 38,09 61,91 4,24 93,51 27,05 13,36 0,66 2,02 

PVN1b 33,66 66,34 2,96 95,57 23,65 15,11 0,54 1,57 

PVN2a 10,58 89,42 7,23 91,40 7,56 37,48 0,20 0,20 

PVN2b 16,42 83,58 10,16 88,18 12,13 35,40 0,31 0,34 

B4 45,66 54,34 19,81 77,75 22,05 2,24 1,10 9,84 

B5 45,55 54,45 3,83 94,40 27,41 3,63 0,88 7,55 
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φάσεις χαμηλής σκληρότητας (So) αντιπροσωπεύονται από τα δευτερογενή ορυκτά χλωρίτη 

και ασβεστίτη. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.26, υψηλός βαθμός αρνητικής συσχέτισης 

υπάρχει μεταξύ του δείκτη Ips και του δείκτη ισοδύναμου άμμου (SE), υποδεικνύοντας ότι 

αυξανομένου του ποσοστού των δευτερογενών και μαλακών ορυκτών αυξάνεται το ποσοστό 

του λεπτόκοκκου υλικού που περιέχεται στο κλάσμα αδρανούς υλικού που διέρχεται από το 

κόσκινο No 4 (4,75 mm). Η τάση αυτή εκφράζεται από την παρακάτω εξίσωση: 

)89,0(61,7747,10 2 =+−= RISE ps                                        (7.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρνητική συσχέτιση υπάρχει επίσης μεταξύ του δείκτη Ips και της αντοχής σε 

μοναξονική θλίψη (UCS) (Εικ. 7.27), υποδεικνύοντας τη μείωση της μηχανικής αντοχής 

αυξανομένου του βαθμού ωκεάνιας μεταμόρφωσης, σύμφωνα με την παρακάτω συνάρτηση: 

)72,0(95,194 261,0 == − ReUCS psI                                       (7.46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.26. Συσχέτιση μεταξύ του μικροπετρογραφικού δείκτη αντοχής (Ips) και του δείκτη ισοδύναμου 
άμμου (SE) των υπό μελέτη δολεριτών. 

Εικ. 7.27. Συσχέτιση μεταξύ του μικροπετρογραφικού δείκτη αντοχής (Ips) και της αντοχής σε 
μοναξονική θλίψη (UCS) των υπό μελέτη δολεριτών. 
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Ακόμη, από το διάγραμμα της Εικόνας 7.28 φαίνεται ότι η αντοχή των αδρανών υλικών 

σε φθορά από τριβή και κρούση με τη μηχανή Los Angeles (LA) μειώνεται όσο αυξάνεται ο 

δείκτης Ips, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

)64,0(39,826,8 2 =+= RILA ps                                       (7.47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η θετική συσχέτιση που προσδιορίστηκε μεταξύ του δείκτη Ips και 

του δείκτη αντίστασης σε κρούση (AIV) (Εικ. 7.29). H συγκεκριμένη τάση υποδεικνύει μείωση 

της αντοχής των αδρανών υλικών σε απότομη κρούση με την αύξηση του βαθμού 

εξαλλοίωσης των δολεριτών, σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση: 

 )95,0(77,13 238,0 == RIAIV ps                                       (7.48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.28. Συσχέτιση μεταξύ του μικροπετρογραφικού δείκτη αντοχής (Ips) και του δείκτη Los Angeles 
(LA) των υπό μελέτη δολεριτών. 

Εικ. 7.29. Συσχέτιση μεταξύ του μικροπετρογραφικού δείκτη αντοχής (Ips) και του δείκτη αντίστασης σε 
κρούση (AIV) των υπό μελέτη δολεριτών. 
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Υψηλές τιμές συντελεστή προσδιορισμού (R2=0,90-0,91) προέκυψαν από τις 

συσχετίσεις μεταξύ του δείκτη Ips και των δεικτών αντίστασης σε απότριψη (AAV) και 

αντίστασης σε στίλβωση (PSV). Οι συγκεκριμένες σχέσεις (Εικ. 7.30 & 7.31) υποδεικνύουν 

ότι η αύξηση του δείκτη Ips συνοδεύεται από αύξηση της επιδεκτικότητας των αδρανών 

υλικών σε απότριψη και από μείωση της επιδεικτικότητάς τους σε στίλβωση. Ο τρόπος 

μεταβολής των παραμέτρων αυτών προσδιορίζεται από τις παρακάτω εξισώσεις: 

)91,0(67,2 240,0 == ReAAV psI                                            (7.49) 

)90,0(75,52 215,0 == RePSV psI                                            (7.50) 
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Εικ. 7.30. Συσχέτιση μεταξύ του μικροπετρογραφικού δείκτη αντοχής (Ips) και του δείκτη αντίστασης σε 
απότριψη (AAV) των υπό μελέτη δολεριτών. 

Εικ. 7.31. Συσχέτιση μεταξύ του μικροπετρογραφικού δείκτη αντοχής (Ips) και του δείκτη αντίστασης σε 
στίλβωση (PSV) των υπό μελέτη δολεριτών. 
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Από τις συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης Irep και 

των εργαστηριακών αποτελεσμάτων των δολεριτών, προκύπτει ότι ο βαθμός εξαλλοίωσης 

των μαφικών συστατικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ποιότητα των πετρωμάτων 

αυτών για χρήση τους ως αδρανή υλικά. Στις Εικόνες 7.32 & 7.33 παρατηρείται ότι τόσο ο 

δείκτης ισοδύναμου άμμου (SE) όσο και η αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) παρουσιάζουν 

υψηλού βαθμού αρνητικές συσχετίσεις με το δείκτη Irep. Οι προσδιορισθείσες τάσεις ορίζονται 

από τις παρακάτω συναρτήσεις: 

)98,0(47,74 201,0 == − ReSE repI                                          (7.51) 

)93,0(76,164 206,0 == − ReUCS repI                                        (7.52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 74,47e-0,01x

R2 = 0,98

60

64

68

72

76

80

0 2 4 6 8 10 12

Irep

SE
 (%

)

Πίνδος
Βούρινος

y = 164,76e-0,06x

R2 = 0,93

50

90

130

170

210

0 2 4 6 8 10 12

Irep

U
C

S 
(M

Pa
)

Πίνδος
Βούρινος

Εικ. 7.32. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και του δείκτη ισοδύναμου άμμου (SE) 
των υπό μελέτη δολεριτών. 

Εικ. 7.33. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και της αντοχής σε μοναξονική θλίψη 
(UCS) των υπό μελέτη δολεριτών. 
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Η μείωση της μηχανικής αντοχής αυξανομένου του βαθμού αντικατάστασης των 

πρωτογενών μαφικών ορυκτών από δευτερογενείς φάσεις, υποδεικνύεται επίσης από τις 

υψηλού βαθμού θετικές συσχετίσεις μεταξύ του δείκτη Irep και των δεικτών Los Angeles (LA) 

και αντίστασης σε κρούση (AIV) (Εικ. 7.34 & 7.35). Οι συσχετίσεις αυτές προσδιορίζονται 

από τις εξής συναρτήσεις: 

)89,0(56,1081,0 2 =+= RILA rep                                         (7.53) 

)89,0(32,10)ln(58,1 2 =+= RIAIV rep                                      (7.54) 
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Εικ. 7.34. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και του δείκτη Los Angeles (LA) των υπό 
μελέτη δολεριτών. 

Εικ. 7.35. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και του δείκτη αντίστασης σε κρούση 
(AIV) των υπό μελέτη δολεριτών. 
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Εξαιρετικά υψηλού βαθμού θετικές γραμμικές συσχετίσεις (R2 = 0,99) προσδιορίστηκαν 

μεταξύ του δείκτη Irep και των δεικτών αντίστασης σε απότριψη (AAV) και σε στίλβωση (PSV). 

Όπως φαίνεται στις Εικόνες 7.36 & 7.37, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αντικατάστασης 

των μαφικών φάσεων από δευτερογενείς, τόσο η αντίσταση σε απότριψη των δολεριτών 

μειώνεται, ενώ από την άλλη πλευρά η αντίστασή τους σε στίλβωση αυξάνεται. Οι 

προαναφερθείσες μεταβολές εκφράζονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

)99,0(00,312,0 2 =+= RIAAV rep                                        (7.55) 

)99,0(19,5578,0 2 =+= RIPSV rep                                        (7.56) 
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Εικ. 7.36. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και του δείκτη αντίστασης σε απότριψη 
(AAV) των υπό μελέτη δολεριτών. 

Εικ. 7.37. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση 
(PSV) των υπό μελέτη δολεριτών. 
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Από τις συσχετίσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι τόσο ο 

μικροπετρογραφικός δείκτης αντοχής (Ips) όσο και ο δείκτης αντικατάστασης (Irep) 

αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό τη μηχανική αντοχή και γενικότερα την ποιότητα των 

δολεριτών. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι μηχανικές ιδιότητες επηρεάζονται αρνητικά από τα 

επίδραση των εξαλλοιωτικών διεργασιών, εκτός από την αντίσταση σε λείανση. Τα 

αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι διεργασίες μεταμόρφωσης ωκεάνιου πυθμένα, έτσι όπως 

εκφράζονται από τους δείκτες Ips και Irep, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αντίστασης 

των αδρανών υλικών στη λειαντική δράση των τροχών των οχημάτων. Κατά καιρούς, αρκετοί 

επιστήμονες έχουν προσπαθήσει να αποσαφηνίσουν τo ζήτημα της επίδρασης της 

εξαλλοίωσης στα μηχανικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων, ωστόσο λίγοι είναι εκείνοι που 

έχουν επισημάνει το θετικό ρόλο των δευτερογενών φάσεων κατά τη διάρκεια χρήσης των 

αδρανών υλικών στα τεχνικά έργα (π.χ. Knill 1960, Hartley 1968). 

 

77..33..22..22  ΠΠεεττρροογγρρααφφιικκέέςς  κκααιι  γγεεωωμμεεττρριικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Στην παράγραφο αυτή διερευνώνται οι συσχετίσεις μεταξύ των πετρογραφικών 

χαρακτηριστικών και των γεωμετρικών ιδιοτήτων των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 7.38, υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ του λόγου 

μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) και του δείκτη πλακοειδούς (IF). Στους υπό μελέτη 

βασικούς λιθότυπους, οι ορυκτές φάσεις χαμηλής σκληρότητας περιλαμβάνουν αποκλειστικά 

δευτερογενή ορυκτά, συνεπώς ο λόγος So/H θεωρείται παράλληλα ποσοτική έκφραση του 

βαθμού εξαλλοίωσης. Η θετική συσχέτιση μεταξύ So/H και IF περιγράφεται από την ακόλουθη 

συνάρτηση: 

)45,0(39,13)/(90,29 2 =+= RHSI oF                                      (7.57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.38. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) και του δείκτη πλακοειδούς 
(IF) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Παρόμοια είναι η συσχέτιση που προσδιορίστηκε μεταξύ του λόγου μαλακών/σκληρών 

ορυκτών (So/H) και του δείκτη επιμήκυνσης (ΙΕ). Η συγκεκριμένη τάση (Εικ. 7.39), αν και 

χαρακτηρίζεται από χαμηλή τιμή συντελεστή προσδιορισμού (R2=0,23), υποδεικνύει ασθενή 

αύξηση του ποσοστού των επιμήκων κόκκων αδρανούς υλικού αυξανομένου του λόγου So/H, 

σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

)23,0(13,14)/(32,25 2 =+= RHSI oE                                   (7.58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακόμη, οι γεωμετρικοί δείκτες IF και IE συσχετίστηκαν με το άθροισμα των ποσοστών 

των ορυκτών χλωρίτη και σερπεντίνη (Chl+Serp). Οι συγκεκριμένες δευτερογενείς φάσεις, 

λόγω της φυλλώδους κυρίως μορφής τους, αναμένεται να επηρεάσουν το σχήμα των κόκκων 

του αδρανούς υλικού. Στα αντίστοιχα διαγράμματα συσχέτισης (Εικ. 7.40 & 7.41) 

παρατηρούνται ασθενείς  θετικές συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών IF και IE και του  αθροίσματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.39. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) και του δείκτη επιμήκυνσης 
(IE) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.40. Συσχέτιση μεταξύ του αθροίσματος των ορυκτών χλωρίτη και σερπεντίνη (Chl+Serp) και του 
δείκτη πλακοειδούς (IF) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Chl+Serp. Οι προσδιορισθείσες τάσεις, αν και χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό 

συσχέτισης, παρουσιάζουν φυσική σημασία και περιγράφονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

)44,0(28,13)(39,0 2 =++= RSerpChlI F                                     (7.59) 

)23,0(98,13)(33,0 2 =++= RSerpChlI E                                     (7.60) 

 
77..33..22..33    ΠΠεεττρροογγρρααφφιικκέέςς  κκααιι  φφυυσσιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι σχέσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ των πετρογραφικών 

δεδομένων και των φυσικών ιδιοτήτων των βασικών λιθότυπων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 

7.42, η περιεκτικότητα σε χλωρίτη (Chl) συσχετίζεται θετικά με την περιεχόμενη υγρασία (w) 

και την υδαταπορροφητικότητα (wa). Από τον αυξημένο βαθμό συσχέτισης μεταξύ των 

παραπάνω παραμέτρων, προκύπτει ότι η μετατροπή των μαφικών συστατικών σε χλωρίτη, 

που είναι δυνατό να λάβει χώρα κατά την εξαλλοίωση των πετρωμάτων, καθορίζει σε 

σημαντικό βαθμό την ποσότητα νερού που συγκρατείται εντός της μάζας του πετρώματος και 

συνεπώς την ανθεκτικότητα των αδρανών υλικών σε υγρές συνθήκες. Ακόμη, η αρνητική 

συσχέτιση που προσδιορίστηκε μεταξύ του χλωρίτη (Chl) και της φαινόμενης πυκνότητας 

(ρa) (Εικ. 7.43), αποδίδεται τόσο στο μικρότερο ειδικό βάρος του χλωρίτη συγκριτικά με τα 

πρωτογενή μαφικά ορυκτά που αντικαθιστά, όσο και στη χαλαρότερη δομή που αποκτά το 

πέτρωμα κατά τις διεργασίες αντικατάστασης των πρωτογενών φάσεων από δευτερογενείς. 

Οι προαναφερθείσες τάσεις ορίζονται από τις ακόλουθες συναρτήσεις: 

)72,0()(26,0 230,0 == RChlw                                                (7.61) 

)97,0()(36,0 223,0 == RChlwa                                               (7.62) 

)67,0(76,2713)ln(56,64 2 =+−= RChlaρ                                      (7.63) 

Εικ. 7.41. Συσχέτιση μεταξύ του αθροίσματος των ορυκτών χλωρίτη και σερπεντίνη (Chl+Serp) και του 
δείκτη επιμήκυνσης (IE) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Εικ. 7.42. Συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού σε χλωρίτη (Chl) και (α) της περιεχόμενης υγρασίας (w), 
(β) της υδαταπορροφητικότητας (wa) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.43. Συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού σε χλωρίτη (Chl) και της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) των 
υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Επιπλέον, η φαινόμενη πυκνότητα (ρa) των βασικών λιθότυπων συσχετίζεται αρνητικά 

με το λόγο δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) (Εικ. 7.44), καθώς και με το δείκτη 

αντικατάστασης (Irep) (Εικ. 7.45), υποδεικνύοντας ότι οι διεργασίες ωκεάνιας μεταμόρφωσης 

έχουν ως αποτέλεσμα τη χαλαρότερη δομή του πετρώματος. Οι εξισώσεις που περιγράφουν 

τις παραπάνω μεταβολές παρατίθενται παρακάτω: 

)56,0(01,2751 2)/(10,0 == − Re PS
a

eρ                                         (7.64) 

)43,0(76,2643 201,0 == − RI repaρ                                           (7.65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.44. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και της φαινόμενης 
πυκνότητας (ρa) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.45. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) των 
υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συσχετίσεις που προσδιορίστηκαν 

μεταξύ του ολικού πορώδους (nt) και των πετρογραφικών παραμέτρων. Σε γενικές γραμμές, 

η αύξηση του ποσοστού σε χλωρίτη συνοδεύεται από αύξηση του nt των βασικών λιθότυπων 

(Εικ. 7.46) σύμφωνα με την παρακάτω συνάρτηση: 

)62,0(82,2)(14,0 2 =+= RChlnt                                         (7.66) 

Υψηλός βαθμός θετικής συσχέτισης υπάρχει μεταξύ του λόγου μαλακών/σκληρών 

ορυκτών (So/H) και του ολικού πορώδους (nt) των υπό μελέτη δολεριτών από την Πίνδο και 

το Βούρινο (Εικ. 7.47), που περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση: 

)88,0(33,7)/ln(39,1 2 =+= RHSn ot                                      (7.67) 
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Εικ. 7.47. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) και του ολικού πορώδους 
(nt) των υπό μελέτη δολεριτών. 

Εικ. 7.46. Συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού σε χλωρίτη (Chl) και του ολικού πορώδους (nt) των υπό 
μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Στην Εικόνα 7.48 προβάλλονται οι τιμές του ολικού πορώδους (nt) και της 

περιεκτικότητας σε χαλαζία (Qz) των δολεριτών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου. 

Από το συγκεκριμένο διάγραμμα συμπεραίνεται ότι το ολικό πορώδες τείνει να μειώνεται όσο 

αυξάνεται το ποσοστό σε χαλαζία, σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

)90,0(37,4)ln(86,0 2 =+−= RQznt                                     (7.68) 

Παρόμοια συσχέτιση μεταξύ ολικού πορώδους και χαλαζία έχει αναφερθεί από τους 

Tuğrul & Zarif (1999) σε γρανιτικά πετρώματα. Οι παραπάνω ερευνητές αναφέρουν ότι η 

παρουσία αλλοτριόμορφων κόκκων χαλαζία μεταξύ των υπολοίπων κρυστάλλων του 

πετρώματος, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ολικού πορώδους του και ως εκ τούτου την 

αύξηση της μηχανικής του αντοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77..33..22..44    ΠΠεεττρροογγρρααφφιικκέέςς  κκααιι  μμηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Οι μηχανικές ιδιότητες των βασικών πετρωμάτων εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από 

τα ποσοστά των ορυκτολογικών συστατικών που συμμετέχουν στην παραγένεσή τους. Στην 

Εικόνα 7.49, προσδιορίζονται οι συσχετίσεις μεταξύ επιλεγμένων μηχανικών παραμέτρων 

και της περιεκτικότητας σε πλαγιόκλαστο, που αποτελεί μία από τις κυριότερες ορυκτές 

φάσεις των βασικών λιθότυπων. Στα συγκεκριμένα γραφήματα, παρατηρείται αύξηση της 

αντίστασης σε απότριψη (AAV), μείωση της αντίστασης σε στίλβωση (PSV) και αύξηση της 

αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) αυξανομένου του ποσοστού του πλαγιόκλαστου (Pl) 

των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων, σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις: 

)53,0(37,6 2)(01,0 == − ReAAV Pl                                           (7.69) 

)78,0(57,95 2)(01,0 == − RePSV Pl                                          (7.70) 

)37,0(43,42)(90,1 2 =+= RPlUCS                                        (7.71) 

y = -0,86Ln(x) + 4,37
R2 = 0,90

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10

Qz (%)

n t
 (%

)

Εικ. 7.48. Συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού σε χαλαζία (Qz) και του ολικού πορώδους (nt) των 
δολεριτών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου. 
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Εικ. 7.49. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε πλαγιόκλαστο (Pl) και (α) του δείκτη αντίστασης 
σε απότριψη (AAV), (β) του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV), (γ) της αντοχής σε 
μοναξονική θλίψη (UCS) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συσχετίσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ των 

μηχανικών ιδιοτήτων και της περιεκτικότητας σε επίδοτο, το οποίο αποτελεί κατά κύριο λόγο 

προϊόν εξαλλοίωσης των πλαγιόκλαστων των βασικών πετρωμάτων (βλ. Κεφ. 3). Από τα 

γραφήματα των Εικόνων 7.50 και 7.51 προκύπτει ότι η μηχανική αντοχή των συλλεχθέντων 

δειγμάτων, όπως προσδιορίζεται από τους δείκτες Los Angeles (LA), Micro-Deval (MDE), 

σημειακής φόρτισης (IS(50)) και από την αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS), μειώνεται 

αυξανομένης της περιεκτικότητας σε επίδοτο (Ep), σύμφωνα με τις ακόλουθες εξισώσεις: 

 )93,0(12,10 2)(08,0 == ReLA Ep                                              (7.72) 

)73,0(85,5 2)(04,0 == ReM Ep
DE                                             (7.73) 

)59,0(65,11)(53,0 2
)50( =+−= REpI S                                        (7.74) 

)91,0(06,169)(04,9 2 =+−= REpUCS                                       (7.75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.50. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε επίδοτο (Ep) και (α) του δείκτη Los Angeles (LA), 
(β) του δείκτη Micro-Deval (MDE) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Ακόμη, ενδιάμεσοι βαθμοί θετικής συσχέτισης προσδιορίστηκαν μεταξύ της 

περιεκτικότητας σε επίδοτο (Ep) και των δεικτών αντίστασης σε απότριψη (AAV) και 

αντίστασης σε στίλβωση (PSV) (Εικ. 7.52). Οι συγκεκριμένες τάσεις υποδεικνύουν ότι η 

αύξηση του βαθμού εξαλλοίωσης των βασικών λιθότυπων, όπως εκφράζεται από την 

περιεκτικότητά τους σε επίδοτο, συνοδεύεται από μείωση της αντίστασής τους σε απότριψη 

και από αύξηση της αντίστασής τους σε στίλβωση. Οι εξισώσεις (7.76) και (7.77) αποτελούν 

ποσοτική έκφραση του τρόπου μεταβολής των παραπάνω παραμέτρων: 

)51,0(91,2)(11,0 2 =+= REpAAV                                        (7.76) 

)58,0(71,54 2)(01,0 == RePSV Ep                                          (7.77) 

 

 

Εικ. 7.51. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε επίδοτο (Ep) και (α) του δείκτη σημειακής 
φόρτισης (IS(50)), (β) της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) των υπό μελέτη βασικών 
λιθότυπων. 
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Θετικές είναι οι συσχετίσεις που προέκυψαν μεταξύ του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση 

(PSV) και της περιεκτικότητας σε χαλαζία (Qz) και σε μεταλλικά ορυκτά (Op) των βασικών 

λιθότυπων (Εικ. 7.53). Συνεπώς, η παρουσία του χαλαζία στα υπό μελέτη δείγματα φαίνεται 

να συμβάλλει στη διατήρηση της μικροτραχύτητας των αδρανών υλικών υπό την επίδραση 

της λειαντικής δράσης των τροχών των οχημάτων. Το χαρακτηριστικό αυτό πιθανά οφείλεται 

στις κογχώδεις επιφάνειες που σχηματίζουν οι κρύσταλλοι του χαλαζία, οι οποίες τείνουν να 

αυξάνουν το μικροανάγλυφο των μεμονωμένων κόκκων του αδρανούς υλικού. Ομοίως, η 

παρουσία μικρού ποσοστού μεταλλικών ορυκτών που είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στη 

μάζα των βασικών πετρωμάτων, οδηγεί σε αύξηση της αντίστασής τους σε στίλβωση. Οι 

τάσεις που περιγράφουν τις προαναφερθείσες σχέσεις ορίζονται από τις εξής συναρτήσεις: 

Εικ. 7.52. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε επίδοτο (Ep) και (α) του δείκτη αντίστασης σε 
απότριψη (AAV), (β) του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV) των υπό μελέτη βασικών 
λιθότυπων. 
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)59,0(16,55)(53,0 2 =+= RQzPSV                                          (7.78) 

)56,0(36,49)(07,3 2 =+= ROpPSV                                         (7.79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη συσχέτιση του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) με 

επιλεγμένες μηχανικές ιδιότητες, είναι εμφανές ότι όσο αυξάνεται ο βαθμός εξαλλοίωσης των 

βασικών πετρωμάτων τόσο μειώνεται η μηχανική τους αντοχή. Πιο συγκεκριμένα, όσο 

αυξάνεται το ποσοστό των δευτερογενών ορυκτών σε βάρος των πρωτογενών, μειώνεται η 

αντίσταση των υπό μελέτη δειγμάτων σε κρούση (AIV) (Εικ. 7.54α) και σε απότριψη (AAV) 

(Εικ. 7.54β). Από την άλλη πλευρά, η ασθενής θετική συσχέτιση που παρουσιάζεται μεταξύ 

του λόγου Se/P και του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV) (Εικ. 7.54γ), υποδηλώνει 

αύξηση της αντίστασης σε στίλβωση με την αύξηση του βαθμού εξαλλοίωσης. Οι εξισώσεις 

που περιγράφουν τις προαναφερθείσες σχέσεις είναι οι εξής: 

)48,0(22,9)/(01,5 2 =+= RPSAIV e                                     (7.80) 

Εικ. 7.53. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV) και (α) της περιεκτικότητας σε 
χαλαζία (Qz), (β) της περιεκτικότητας σε μεταλλικά ορυκτά (Op) των υπό μελέτη βασικών 
λιθότυπων. 
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)63,0(61,2)/(59,1 2 =+= RPSAAV e                                        (7.81) 

)33,0(68,50)/(25,12 2 =+= RPSPSV e                                      (7.82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 7.54. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και του δείκτη (α) 

αντίστασης σε κρούση (AIV), (β) αντίστασης σε απότριψη (AAV), (γ) αντίστασης σε 
στίλβωση (PSV) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Χαμηλού βαθμού θετικές συσχετίσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ του δείκτη 

αντικατάστασης (Irep) και των δεικτών Los Angeles (LA) και αντίστασης σε κρούση (AIV)   

(Εικ. 7.55), οι οποίες υποδεικνύουν μείωση της μηχανικής αντοχής των βασικών λιθότυπων 

αυξανομένου του βαθμού αντικατάστασης των πρωτογενών μαφικών ορυκτολογικών 

συστατικών τους από δευτερογενείς φάσεις, σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις: 

)46,0(39,1256,0 2 =+= RILA rep                                         (7.83) 

)44,0(01,1041,0 2 =+= RIAIV rep                                         (7.84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, η αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) των βασικών πετρωμάτων 

επηρεάζεται αρνητικά από την αντικατάσταση των πρωτογενών μαφικών ορυκτών από 

δευτερογενή (Εικ. 7.56), σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

)51,0(54,154 2)(05,0 == − ReUCS repI                                           (7.85) 

Εικ. 7.55. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και του δείκτη (α) Los Angeles (LA) (β) 
αντίστασης σε κρούση (AIV) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Ενδιάμεσος βαθμός θετικής συσχέτισης υπάρχει μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης 

(Irep) και του δείκτη αντίστασης σε απότριψη (AAV). Η συγκεκριμένη τάση (Εικ. 7.57) 

υποδεικνύει μείωση της αντίστασης των βασικής σύστασης αδρανών υλικών σε απότριψη, 

αυξανομένου του βαθμού εξαλλοίωσης των μαφικών ορυκτών τους. Επίσης, από την ασθενή 

θετική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Irep και του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV) (Εικ. 7.58), 

συμπεραίνεται ότι η εξαλλοίωση των μαφικών συστατικών των βασικών πετρωμάτων 

συμβάλλει στη βελτίωση της επιδεκτικότητάς τους σε στίλβωση. Οι εξισώσεις (7.86) και 

(7.87) αποτελούν αριθμητική έκφραση των προαναφερθέντων τάσεων: 

)65,0(84,214,0 2 =+= RIAAV rep                                   (7.86) 

)30,0(64,5298,0 2 =+= RIPSV rep                                   (7.87) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 7.56. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και της αντοχής σε μοναξονική θλίψη 
(UCS) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.57. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και του δείκτη αντίστασης σε απότριψη 
(AAV) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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77..33..22..55    ΠΠεεττρροογγρρααφφιικκέέςς  κκααιι  φφυυσσιικκοοχχηημμιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Από τις συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των πετρογραφικών 

χαρακτηριστικών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των βασικών λιθότυπων, προέκυψαν 

ορισμένα στοιχεία όσον αφορά στο ρόλο συγκεκριμένων ορυκτολογικών παραμέτρων στην 

ποιότητα των αδρανών υλικών. Στην Εικόνα 7.59 φαίνεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ του ποσοστού σε χλωρίτη (Chl) και του δείκτη αποσάθρωσης (S), η οποία 

περιγράφεται από την παρακάτω υπερβολική συνάρτηση: 

)46,0()(70,14 213,0 == RChlS                                            (7.88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.58. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση 
(PSV) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.59. Συσχέτιση μεταξύ της περιεκτικότητας σε χλωρίτη (Chl) και του δείκτη αποσάθρωσης (S) 
των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Ωστόσο, από τη συσχέτιση του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) με 

το δείκτη αποσάθρωσης (S), προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποια σαφής τάση μεταξύ των 

παραμέτρων αυτών (Εικ. 7.60). Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι ο βαθμός αντικατάστασης των 

πρωτογενών ορυκτών από δευτερογενείς φάσεις, έτσι όπως εκφράζεται από το λόγο Se/P, 

δεν επηρεάζει την αντοχή των βασικών πετρωμάτων στην αποσάθρωση που προκαλείται 

λόγω των εναλλασσόμενων καιρικών επιδράσεων ψύξης και θέρμανσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ιδιαίτερα ασθενείς θετικές συσχετίσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ του μπλε του 

μεθυλενίου (MBF) και των πετρογραφικών παραμέτρων Se/P και Irep (Εικ. 7.61 & 7.62). 

Παρόλο που η διασπορά των τιμών είναι σημαντική, μπορεί να ειπωθεί γενικά ότι οι 

εξαλλοιωτικές διεργασίες τείνουν να αυξάνουν το ποσοστό των ενεργών αργιλικών ορυκτών 

στα πετρώματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.60. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και του δείκτη 
αποσάθρωσης (S) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.61. Συσχέτιση μεταξύ του λόγου δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και του μπλε του 
μεθυλενίου (MBF) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Se/P

S 
(%

)

∆ολερίτες Πίνδου
Τροκτόλιθοι Πίνδου
∆ολερίτες Βούρινου
∆ιορίτες Όθρυος

R2 = 0,11

0

3

6

9

12

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Se/P

M
B

F 
(g

/k
g)

∆ολερίτες Πίνδου
Τροκτόλιθοι Πίνδου
∆ολερίτες Βούρινου
∆ιορίτες Όθρυος



Κεφάλαιο 7: Συσχετίσεις πετρογραφικών με γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες 

 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77..33..22..66    ΙΙσσττοολλοογγιικκέέςς  ππααρράάμμεεττρροοιι  πποουυ  ππρροοσσδδιιοορρίίσσττηηκκαανν  σσεε  εειικκόόννεεςς  οοππίίσσθθιιααςς  σσκκέέδδαασσηηςς  ηηλλεεκκττρροοννίίωωνν  

κκααιι  μμηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

Όπως περιγράφηκε διεξοδικά στο κεφάλαιο 3, τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των 

βασικών λιθότυπων ποσοτικοποιήθηκαν σε εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI), 

με χρήση του ειδικού λογισμικού ανάλυσης εικόνας SigmaScan Pro 4.0. Στην παράγραφο 

αυτή, διερευνώνται οι συσχετίσεις μεταξύ των περιμέτρων που προσδιορίστηκαν για τα υπό 

μελέτη δείγματα και των μηχανικών τους ιδιοτήτων. 

Στην Εικόνα 7.63 παρουσιάζεται η συσχέτιση μεταξύ των υπολογισθέντων περιμέτρων 

και των τιμών Los Angeles  (LAC).  Όπως είναι εμφανές,  τα δείγματα διαχωρίζονται στις ακόλουθες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.62. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντικατάστασης (Irep) και του μπλε του μεθυλενίου (MBF) των 
υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 

Εικ. 7.63. Συσχέτιση μεταξύ των περιμέτρων (Perimeter) που υπολογίστηκαν σε εικόνες οπίσθιας 
σκέδασης ηλεκτρονίων και του δείκτη Los Angeles (LAC) των υπό μελέτη βασικών 
λιθότυπων. 
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ομάδες (σε αύξουσα σειρά με βάση τις περιμέτρους τους): (i) τροκτόλιθοι Πίνδου, (ii) διορίτες 

Όθρυος, (iii) δολερίτες Πίνδου και (iv) δολερίτες Βούρινου. Οι δολερίτες της Πίνδου είναι 

εμφανές ότι ομαδοποιούνται με τους διορίτες της Όθρυος, με τις τιμές περιμέτρου και Los 

Angeles να παρουσιάζουν υψηλού βαθμού αρνητική συσχέτιση. Η συγκεκριμένη τάση 

υποδεικνύει ότι όσο αυξάνεται η τιμή της περιμέτρου, τόσο αυξάνεται η αντίσταση των 

αδρανών υλικών στη φθορά από τριβή και κρούση που προκαλείται με τη μηχανή Los 

Angeles. Η καμπύλη που ορίζει τη συσχέτιση αυτή, ορίζεται από την παρακάτω λογαριθμική 

σχέση: 

)81,0(17,32)ln(52,6 2 =+−= RPerimeterLAC (δολερίτες Πίνδου - διορίτες Όθρυος)  (7.89) 

Σε παρόμοια συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ της μετρούμενης περιμέτρου και 

του δείκτη Los Angeles έχουν καταλήξει οι Åkesson et al. (2001, 2003), σύμφωνα με μελέτες 

που πραγματοποίησαν σε γρανιτικά πετρώματα. 

Ακόμη, προσδιορίστηκε η συσχέτιση μεταξύ των τιμών περιμέτρου και του δείκτη 

Micro-Deval (MDE). Αν και η αρνητική τάση που προέκυψε είναι ασθενής (Εικ. 7.64), 

παρουσιάζει φυσική σημασία και υποδηλώνει μείωση της φθοράς που προκαλείται στα 

αδρανή υλικά μέσω της μηχανής Micro-Deval αυξανομένης της τιμής της περιμέτρου που 

υπολογίζεται στις εικόνες BSE του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. Η λογαριθμική 

εξίσωση που περιγράφει την προαναφερθείσα μεταβολή αναφέρεται στο σύνολο των υπό 

μελέτη βασικών λιθότυπων: 

)26,0(04,8)ln(43,0 2 =+−= RPerimeterM DE                                 (7.90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 7.64. Συσχέτιση μεταξύ των περιμέτρων (Perimeter) που υπολογίστηκαν σε εικόνες οπίσθιας 
σκέδασης ηλεκτρονίων και του δείκτη Micro-Deval (MDE) των υπό μελέτη βασικών 
λιθότυπων. 
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Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει επίσης η συσχέτιση μεταξύ των τιμών περιμέτρου και 

της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων (Εικ. 7.65). 

Είναι εμφανές ότι οι δολερίτες της Πίνδου και οι διορίτες της Όθρυος ομαδοποιούνται, 

παρουσιάζοντας θετική συσχέτιση. Η τάση αυτή υποδεικνύει ότι πετρώματα με υψηλές τιμές 

περιμέτρων τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερη αντοχή σε μοναξονική θλίψη συγκριτικά με 

εκείνα που έχουν μικρότερες τιμές περιμέτρων. Η καμπύλη συσχέτισης που παρατίθεται στο 

διάγραμμα της Εικόνας 7.65, περιγράφεται από την παρακάτω υπερβολική συνάρτηση: 

)77,0()(00,57 233,0 == RPerimeterUCS  (δολερίτες Πίνδου – διορίτες Όθρυος)   (7.91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τις συσχετίσεις που παρουσιάζονται στις Εικόνες 7.63 έως 7.65 προκύπτει ότι η 

μηχανική αντοχή των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων αυξάνεται αυξανομένων των τιμών 

περιμέτρου που υπολογίζονται στις εικόνες BSE. Συγκεκριμένα όσο (i) αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα των ορίων των κρυστάλλων, (ii) μειώνεται το μέγεθός τους και (iii) όσο 

περισσότερο ομοιόμορφα κατανεμημένες είναι οι συμμετέχουσες ορυκτές φάσεις στο χώρο, 

τόσο υψηλότερη τείνει να είναι η μηχανική αντοχή των πετρωμάτων. Σύμφωνα με τους 

Åkesson et al. (2001), οι παραπάνω ιστολογικές παράμετροι περιγράφονται στο σύνολό τους 

από τις τιμές περιμέτρου. Επιπρόσθετα, από την επεξεργασία των εικόνων BSE που 

πραγματοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή, προέκυψε ότι οι τιμές περιμέτρου είναι δυνατό 

να αυξάνονται όσο αυξάνεται ο βαθμός εξαλλοίωσης των δειγμάτων, λόγω των πολύπλοκων 

δομών που δημιουργούνται κατά τις διεργασίες μετατροπής των πρωτογενών φάσεων σε 

Εικ. 7.65. Συσχέτιση μεταξύ των περιμέτρων (Perimeter) που υπολογίστηκαν σε εικόνες οπίσθιας 
σκέδασης ηλεκτρονίων και της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) των υπό μελέτη 
βασικών λιθότυπων. 
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δευτερογενείς. Η ιστολογική πολυπλοκότητα που λαμβάνει χώρα κατά την εξαλλοίωση, 

παρατηρείται συνήθως τόσο στα περιθώρια των κρυστάλλων, όσο και στο εσωτερικό τους. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι δολερίτες του Βούρινου και οι τροκτόλιθοι της 

Πίνδου διαφοροποιούνται σαφώς από τους υπόλοιπους βασικούς λιθότυπους. Όσον αφορά 

στους δολερίτες του Βούρινου, η σχετικά χαμηλή μηχανική αντοχή τους σε συνδυασμό με τις 

υψηλές τιμές περιμέτρου, είναι πιθανά αποτέλεσμα του αυξημένου βαθμού εξαλλοίωσής 

τους. Από την άλλη πλευρά, οι τροκτόλιθοι της Πίνδου, παρότι έχουν μικρότερες τιμές 

περιμέτρων συγκριτικά με τα υπόλοιπα δείγματα, χαρακτηρίζονται από υψηλή μηχανική 

αντοχή, πιθανά λόγω της υψηλής σκληρότητας των ορυκτολογικών συστατικών τους σε 

συνδυασμό με το σχετικά περιορισμένο βαθμό εξαλλοίωσής τους. 

 

77..33..33    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  

77..33..33..11    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  RR--ττύύπποουυ  

Το μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου (μεταβλητές τα πετρογραφικά 

χαρακτηριστικά και οι γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των 

βασικής σύστασης οφιολιθικών πετρωμάτων) που πληροί τα κριτήρια της μεθόδου είναι το 

τετραπλό, το οποίο ικανοποιεί το 95% της συνολικής συνδιακύμανσης των ιδιοτιμών των 

μεταβλητών (βλ. Παράρτημα ΙΙ: Πίν. 7.4). Επομένως, με μία απώλεια μόλις 5% της συνολικής 

συνδιακύμανσης, διευκολύνεται η ερμηνεία των σχέσεων μεταξύ των προσδιορισθέντων 

παραμέτρων, αφού από τις 27 μεταβλητές προέκυψαν 4 μόνο παράγοντες. 

Ο πρώτος παράγοντας εκφράζει το 29% της ολικής συνδιακύμανσης και είναι 

διπολικός. Στο θετικό πόλο, ιδιαίτερα υψηλές φορτίσεις (Fl > 0,8) παρουσιάζουν οι δείκτες 

Los Angeles (LA, LAC) και το μπλε του μεθυλενίου (MBF) και μέτριες έως υψηλές φορτίσεις 

(Fl > 0,5) οι δείκτες αντίστασης σε κρούση (AIV), αντίστασης σε στίλβωση (PSV) και 

αντίστασης σε απότριψη (AAV). Από την άλλη πλευρά, στον αρνητικό πόλο υψηλές 

φορτίσεις παρουσιάζει η αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS), ο δείκτης ισοδύναμου άμμου 

(SE) και η σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV) και μέτριες φορτίσεις ο δείκτης σημειακής 

φόρτισης (IS(50)) και η περιεκτικότητα σε πλαγιόκλαστο (Pl). Συνεπώς, ο θετικός πόλος του 

συγκεκριμένου παράγοντα ομαδοποιεί τις μηχανικές ιδιότητες LA, LAC, AIV, PSV και AAV με 

το MBF που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φυσικοχημικές ιδιότητες των αδρανών 

υλικών οδοποιίας. Στον αρνητικό πόλο συνδέεται ο δείκτης SE και οι μηχανικές ιδιότητες 

SHV, UCS και IS(50) με την περιεκτικότητα των βασικών λιθότυπων σε πλαγιόκλαστο. Ακόμη, 

προκύπτει η αρνητική συσχέτιση της περιεκτικότητας σε πλαγιόκλαστο με τις παραμέτρους 

LA, LAC, AIV, PSV και AAV του θετικού πόλου. Η θετική επίδραση του πλαγιόκλαστου στις 

μηχανικές ιδιότητες AAV και UCS και η αρνητική του επίδραση στο PSV επιβεβαιώνουν τις 

αντίστοιχες τάσεις που προσδιορίστηκαν κατά την ανάλυση παλινδρόμησης. 
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Ο δεύτερος παράγοντας εκφράζει το 25% της ολικής συνδιακύμανσης και παρουσιάζει 

επίσης διπολικό χαρακτήρα. Στο θετικό πόλο ομαδοποιούνται από τις πετρογραφικές 

παραμέτρους (σε φθίνουσα σειρά με βάση τις παραγοντικές φορτίσεις): το άθροισμα των 

λόγων μαλακών/σκληρών και δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (So/H + Se/P), ο λόγος 

δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P), ο δείκτης αντικατάστασης (Irep) και η 

περιεκτικότητα σε μεταλλικά ορυκτά (Op) με τους δείκτες αντίστασης σε απότριψη (AAV) και 

αντίστασης σε κρούση (AIV). Στον αρνητικό πόλο συνδέεται η περιεκτικότητα σε πρωτογενείς 

μαφικές ορυκτές φάσεις (PM) με την απόλυτη (ρab) και φαινόμενη πυκνότητα (ρa). Επομένως, 

ο παράγοντας αυτός παρέχει πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με την αλληλεξάρτηση 

μεταξύ των πετρογραφικών παραμέτρων και των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων. Συγκεκριμένα, 

υποδηλώνει μείωση της πυκνότητας των αδρανών υλικών και της αντίστασής τους σε 

απότριψη και κρούση, αυξανομένου του βαθμού υδροθερμικής μεταμόρφωσης που 

παρουσιάζουν. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του ποσοστού σε πρωτογενή μαφικά 

συστατικά συνοδεύεται από αύξηση της πυκνότητας και της μηχανικής αντοχής των υπό 

μελέτη βασικών λιθότυπων. 

Ο τρίτος παράγοντας εκφράζει το 23% της ολικής συνδιακύμανσης και παρουσιάζει και 

αυτός διπολικότητα. Στο θετικό πόλο, ιδιαίτερα υψηλές φορτίσεις παρουσιάζουν η 

υδαταπορροφητικότητα (wa), η περιεχόμενη υγρασία (w) και το ολικό πορώδες (nt) και 

μέτριες έως υψηλές φορτίσεις ο δείκτης αποσάθρωσης (S) και η περιεκτικότητα σε μεταλλικά 

ορυκτά (Op). Στον αρνητικό πόλο ομαδοποιούνται ο δείκτης επιμήκυνσης (IE), ο δείκτης 

Micro-Deval (MDE) και η φαινόμενη πυκνότητα (ρa). Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

σχέση μεταξύ της περιεκτικότητας σε μεταλλικά ορυκτά και του δείκτη αποσάθρωσης που 

παρατηρείται στο θετικό πόλο, η οποία υποδεικνύει μείωση της αντοχής των βασικών 

πετρωμάτων στην αποσάθρωση που προκαλείται με χρήση αλάτων MgSO4, αυξανομένης 

της περιεκτικότητάς τους σε μεταλλικά ορυκτά. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

κατά κύριο λόγο η συμμετοχή του σιδηροπυρίτη στους βασικούς λιθότυπους είναι δυνατό να 

επιταχύνει τις διαδικασίες αποσάθρωσης, λόγω της οξείδωσης που μπορεί να υποστεί. Η 

αρνητική επίδραση των μεταλλικών συστατικών στα αδρανή υλικά έχει αναφερθεί κυρίως 

κατά τη χρήση τους σε σκυροδέματα (π.χ. Lea 1970). 

Ο τέταρτος παράγοντας εκφράζει το 18% της ολικής συνδιακύμανσης και ομαδοποιεί 

το λόγο μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H), το άθροισμα των ορυκτών χλωρίτη και 

σερπεντίνη (Chl+Serp) και την περιεκτικότητα σε πλαγιόκλαστο (Pl), με τους δείκτες 

πλακοειδούς (IF), επιμήκυνσης (IE) και Micro-Deval (MDE). Κατά συνέπεια, ο συγκεκριμένος 

παράγοντας εκφράζει την αρνητική επίδραση των μαλακών και φυλλόμορφων ορυκτών, 

καθώς και του πλαγιόκλαστου, στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και στην αντοχή σε φθορά 

των βασικής σύστασης αδρανών υλικών. 
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Από τη διαγραμματική απεικόνιση των παραγοντικών τιμών (Εικ. 7.66), παρατηρείται 

αυξημένη διασπορά, προφανώς λόγω των σημαντικών διακυμάνσεων των ορυκτολογικών 

και ιστολογικών χαρακτηριστικών των συλλεχθέντων βασικών πετρωμάτων. Από την 

προβολή των δύο πρώτων παραγόντων σε διάγραμμα x/y (Εικ. 7.66α), προκύπτει ότι οι 

δολερίτες του Βούρινου (δείγματα Β4, Β5) και κατά δεύτερο λόγο οι δολερίτες της Πίνδου 

(δείγματα PVN1a, PVN1b) παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό σε δευτερογενή ορυκτά. 

Ακόμη, από το διάγραμμα της Εικόνας 7.66β είναι εμφανές ότι τα δείγματα Β4, PVN2a, 

PVN2b και PVN1a διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα λόγω των υψηλότερων τιμών w, wa, 

nt, S και της υψηλότερης περιεκτικότητας σε μεταλλικά ορυκτά. 
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παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου (P1: So/H, P2: Se/P, P3: Chl+Serp). 
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77..33..33..22    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  QQ--ττύύπποουυ  

Η παραγοντική ανάλυση Q-τύπου (μεταβλητές τα δείγματα) έδειξε ότι το 100% της 

ολικής συνδιακύμανσης των ιδιοτιμών των δεδομένων ερμηνεύεται με επιλογή διπλού 

μοντέλου. Καθένας από τους δύο παράγοντες εκφράζει το 50% της ολικής συνδιακύμανσης. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως υποδεικνύεται από τις παραγοντικές τιμές (βλ. Παράρτημα 

ΙΙ: Πίν. 7.5), διαχωρίζει τα δείγματα με βάση την απόλυτη (ρab) και φαινόμενη (ρa) πυκνότητά 

τους, καθώς και με βάση την αντοχή τους σε μοναξονική θλίψη (UCS) (Εικ. 7.67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Εικ. 7.67. ∆ιάγραμμα συσχέτισης των παραγόντων της παραγοντικής ανάλυσης Q-τύπου. 
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77..44    ΠΠοοσσοοττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  μμιικκρροορρωωγγμμώώνν  ––  δδιιεερρεεύύννηησσηη  ττοουυ  ττρρόόπποουυ  σσχχηημμααττιισσμμοούύ  κκααιι  

δδιιάάδδοοσσήήςς  ττοουυςς  κκααττάά  ττηη  μμοοννααξξοοννιικκήή  φφόόρρττιισσηη  κκυυλλιιννδδρριικκώώνν  δδοοκκιιμμίίωωνν  
Η περιγραφή και ποσοτικοποίηση των μικρορωγμών (microcracks) είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για την κατανόηση της μηχανικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων. Σε γενικές 

γραμμές, η θραυσιγενής παραμόρφωση (brittle deformation) είναι δυνατό να μελετηθεί 

πειραματικά με ποικίλες τεχνικές. Οι Janssen et al. (2001) πραγματοποίησαν δοκιμές 

αντοχής σε μοναξονική θλίψη προκειμένου να μελετήσουν πειραματικά το σχηματισμό 

διατμητικών επιφανειών θραύσης σε γρανιτικά πετρώματα. Επίσης, οι Åkesson et al. (2004) 

μελέτησαν τον τρόπο διάδοσης των μικρορωγμών σε γρανιτικά πετρώματα της δυτικής 

Σουηδίας, όταν αυτά υπόκεινται σε μοναξονική κυκλική φόρτιση (uniaxial cyclic loading). Οι 

παραπάνω ερευνητές παρατήρησαν ότι οι ενδοκρυσταλλικές (intragranular) μικρορωγμές 

αποτελούν τον κυρίαρχο τύπο μικρορωγμών που σχηματίζονται κατά τη μηχανική 

καταπόνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια συμπεράσματα έχουν προκύψει από μελέτες 

που έχουν πραγματοποιηθεί σε φυσικά παραμορφωμένα πετρώματα (Evans 1990). 

Στα αδρανή υλικά, τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό πολυάριθμων κατασκευών, ο 

τρόπος δημιουργίας και διάδοσης των μικρορωγμών που λαμβάνει χώρα κατά την επίδραση 

διαφόρων μηχανικών τάσεων, αποτελεί εξαιρετικής σημασίας ζήτημα προς διερεύνηση. Στην 

παρούσα διατριβή επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά δείγματα οφιολιθικών πετρωμάτων, στα 

οποία μελετήθηκε ο τρόπος δημιουργίας και διάδοσης των μικρορωγμών κατά τη μοναξονική 

φόρτιση κυλινδρικών δοκιμίων τους. Για την ποσοτική ανάλυση των μικρορωγμών 

παρασκευάστηκαν λεπτές-στιλπνές τομές, οι οποίες εξετάστηκαν παράλληλα σε κυανό 

προσπίπτον και λευκό διερχόμενο φως και λήφθηκαν εικόνες υψηλής ανάλυσης, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί ψηφιακή επεξεργασία τους (digital image analysis). Οι 

λεπτές-στιλπνές τομές που μελετήθηκαν προέρχονται τόσο από τα δοκίμια που έχουν 

υποστεί θραύση όσο και από το ανέπαφο πέτρωμα. Η τεχνική που εφαρμόστηκε βασίζεται 

σε εκείνη που χρησιμοποίησαν οι Åkesson et al. (2004) για τη μελέτη των μικρορωγμών σε 

κυλινδρικά δοκίμια γρανιτικών πετρωμάτων που έχουν υποστεί μοναξονική κυκλική φόρτιση. 

 

77..44..11    ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα  

77..44..11..11    ΠΠααρραασσκκεευυήή  δδεειιγγμμάάττωωνν  

Αρχικά λήφθηκαν δείγματα μεγάλων διαστάσεων (block samples), από όπου 

διαμορφώθηκαν δοκίμια κυλινδρικού σχήματος με διάμετρο 54 mm (NX) και με λόγο ύψους 

προς διάμετρο μεταξύ 2 και 2,5. Για καθέναν από τους υπό μελέτη λιθότυπους διαμορφώθηκαν 

2 κυλινδρικά δοκίμια, στο ένα εκ των οποίων προσδιορίστηκε η αντοχή σε μοναξονική θλίψη 

σύμφωνα με τις Αμερικάνικες προδιαγραφές (ASTM D-2938). 

Σε επόμενο στάδιο παρασκευάστηκαν λεπτές-στιλπνές τομές, προσανατολισμένες 

παράλληλα στον άξονα των κυλίνδρων. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύγκριση των 
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μικρορωγμών πριν και μετά τη μοναξονική φόρτιση, παρασκευάστηκε μία λεπτή-στιλπνή τομή 

από τον κύλινδρο που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη (προσανατολισμένη κάθετα στην κύρια 

επιφάνεια θραύσης) και μία από εκείνον που δεν έχει υποστεί καμία φόρτιση. Για την 

παρατήρησή τους σε μικροσκόπιο φθορισμού, πραγματοποιήθηκε εμποτισμός του υπό 

εξέταση δείγματος με φθορίζουσα εποξική ρητίνη (Εικ. 7.68). Οι υπό εξέταση λεπτές-στιλπνές 

τομές παρασκευάστηκαν στα εργαστήρια του Danish Technological Institut, Concrete Centre, 

σύμφωνα με το Σκανδιναβικό πρότυπο NT Build 361. Αναλυτική περιγραφή των διαφόρων 

σταδίων παρασκευής γίνεται στο Παράρτημα IV. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή 

εφαρμόζεται συνήθως κατά την πετρογραφική μελέτη σκυροδεμάτων (Walker & Marshall 1979, 

Walker 1981, Jakobsen et al. 1997, 2000, Jakobsen & Brown 2006). 

 

 

Εικ. 7.68. Σχήμα όπου φαίνεται ο εμποτισμός ρωγματωμένων κυλινδρικών δοκιμίων με φθορίζουσα 
εποξική ρητίνη (τα βέλη υποδεικνύουν τον εμποτισμό που λαμβάνει χώρα). Οι ρωγμές που 
επικοινωνούν με την επιφάνεια του κυλίνδρου έχουν εμποτιστεί έως το εσωτερικό του, 
όπως διακρίνεται στο δεξί σχήμα (από Jakobsen et al. 2000). 

 
77..44..11..22    ΨΨηηφφιιαακκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  εειικκόόννωωνν  

Για την παρατήρηση και ποσοτικοποίηση των μικρορωγμών χρησιμοποιήθηκαν δύο 

εικόνες (προσανατολισμένες παράλληλα στον άξονα των κυλινδρικών δοκιμίων) από κάθε 

περιοχή των λεπτών-στιλπνών τομών, μία που έχει ληφθεί σε λευκό διερχόμενο φως και μία από 

την ίδια ακριβώς περιοχή που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως. Η ανάλυση των εικόνων 

είναι 2080×1542 pixels, ενώ η μεγέθυνση λήψης τους καθορίζεται από το μέγεθος των 

κρυστάλλων του εκάστοτε λιθότυπου. Οι εικόνες έχουν ληφθεί από διάφορες περιοχές των 

λεπτών-στιλπνών τομών και η συνολική επιφάνεια που έχει αναλυθεί για καθεμία από αυτές 

ανέρχεται στα 50 mm2. 

Οι εικόνες του λευκού διερχόμενου και κυανού προσπίπτοντος φωτός συνδυάζονται, 

προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση παρατήρηση των διαφόρων τύπων μικρορωγμών 

(ενδοκρυσταλλικές, διακρυσταλλικές και μικρορωγμές που σχετίζονται με τα όρια των 

κρυστάλλων) σε σχέση με τις συμμετέχουσες ορυκτές φάσεις  (Εικ. 7.69).  Για την ποσοτική  
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Εικ. 7.69. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως, (β) εικόνα που έχει ληφθεί σε λευκό 

διερχόμενο φως και (γ) εικόνα που έχει δημιουργηθεί από το συνδυασμό των δύο 
παραπάνω εικόνων, στην οποία σημειώνονται χαρακτηριστικές μικρορωγμές και των τριών 
κατηγοριών (Int: ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές, Grb: μικρορωγμές που σχετίζονται με όρια 
κρυστάλλων, Tr: διακρυσταλλικές μικρορωγμές – δείγμα OTH1). 

  

ανάλυση των μικρορωγμών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας Sigma 

Scan Pro 4.0 και ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια: 

i. Βαθμονόμηση των εικόνων που έχουν προκύψει από το συνδυασμό των εικόνων που 

έχουν ληφθεί σε λευκό διερχόμενο και κυανό προσπίπτον φως. 

ii. Σχεδίαση των ενδοκρυσταλλικών (intragranular) και διακρυσταλλικών (transgranular) 

μικρορωγμών, καθώς και των μικρορωγμών που σχετίζονται με τα όρια των 

κρυστάλλων (grain-boundary). Η αποτύπωση του καθενός τύπου γίνεται με 

διαφορετικό χρώμα, προκειμένου να προκύψουν τρία διαφορετικά επίπεδα 

πληροφορίας (layers). Ταυτόχρονα, καταγράφεται ξεχωριστά ο αριθμός και το μήκος 

των μικρορωγμών. Όσον αφορά στις ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές, υπολογίζεται 

επίσης η συχνότητά τους στις διάφορες ορυκτές φάσεις. 

(α) (β) 

(γ) 
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iii. Μέτρηση της μέσης γωνίας των μικρορωγμών (σε μοίρες) σε σχέση με τον άξονα των 

κυλίνδρων. Η μέτρηση πραγματοποιείται στις ενδοκρυσταλλικές και διακρυσταλλικές 

μικρορωγμές, ενώ δεν πραγματοποιείται σε εκείνες που σχετίζονται με τα όρια των 

κρυστάλλων λόγω της καμπυλοειδούς κυρίως μορφής τους. 

  
77..44..22    ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  πποοσσοοττιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  μμιικκρροορρωωγγμμώώνν  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά δείγματα οφιολιθικών 

πετρωμάτων, με διαφορετικά ορυκτολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά, για την εφαρμογή 

της προαναφερθείσας μεθοδολογίας. Τα συγκεκριμένα δείγματα, τα οποία περιλαμβάνουν 

υπερβασικούς και βασικούς λιθότυπους, είναι τα εξής: 

i. PKZ2 (πλούσιος σε ολιβίνη χαρτσβουργίτης - Πίνδος) 

ii. VAET2 (σερπεντινιωμένος δουνίτης - Βούρινος) 

iii. PKD2 (τροκτόλιθος - Πίνδος) 

iv. OTH1 (διορίτης - Όθρυς) 

v. PVN1a (δολερίτης - Πίνδος) 

i. Πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες Πίνδου 

Από τις μετρήσεις των μικρορωγμών που πραγματοποιήθηκαν στο δείγμα του 

πλούσιου σε ολιβίνη χαρτσβουργίτη από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (Πίν. 7.6), 

είναι εμφανές ότι ο αριθμός των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών είναι μικρότερος στο 

δείγμα που έχει υποστεί θραύση συγκριτικά με το ανέπαφο πέτρωμα. Επιπλέον, 

παρατηρείται ασθενής μείωση του συνολικού μήκους τους μετά τη θραύση, ενώ σαφής είναι 

η αύξηση του μέσου μήκους τους από 37,34 μm σε 47,71 μm. Όσον αφορά στις 

μικρορωγμές που σχετίζονται με τα όρια των κρυστάλλων, παρατηρείται επίσης μείωση του 

αριθμού τους μετά τη θραύση, ασήμαντη μεταβολή του συνολικού μήκους τους και 

ταυτόχρονα αύξηση του μέσου μήκους τους από 33,57 μm σε 43,50 μm. Από την άλλη 

πλευρά, σημαντική είναι η αύξηση του αριθμού, του συνολικού και του μέσου μήκους (από 

259,76 μm σε 481,23 μm) των διακρυσταλλικών μικρορωγμών. Από τις παρατηρήσεις αυτές 

προκύπτει ότι μεγάλος αριθμός ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών και σπανιότερα 

μικρορωγμών που συνδέονται με όρια κρυστάλλων, εξελίσσονται ή οργανώνονται σε 

διακρυσταλλικές μικρορωγμές κατά τη μοναξονική φόρτιση. Ιδιαίτερα, οι ενδοκρυσταλλικές 

μικρορωγμές θεωρείται ότι στα τελικά στάδια πριν από τη θραύση, πληθαίνουν σημαντικά και 

σχηματίζουν τις κύριες επιφάνειες θραύσης. Από την άλλη πλευρά, οι μικρορωγμές των 

ορίων των κρυστάλλων σπανιότερα εξελίσσονται στις κύριες επιφάνειες θραύσης, δεδομένου 

ότι επεκτείνονται προς τυχαίες διευθύνσεις. Επίσης, πολλές από τις ήδη υπάρχουσες 

ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές και μικρορωγμές των ορίων των κρυστάλλων είναι δυνατό να 

επεκτείνονται ή να συνενώνονται μεταξύ τους κατά τη μοναξονική φόρτιση, όπως υποδηλώνεται 

από τη μείωση του αριθμού τους και την παράλληλη αύξηση του μέσου μήκους τους. 
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Πίνακας 7.6. Συχνότητα και μήκος των διαφόρων τύπων μικρορωγμών του πλούσιου σε ολιβίνη 
χαρτσβουργίτη από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (PKZ2: ανέπαφος κύλινδρος, PKZ2A: 
κύλινδρος που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη). 

        PKZ2 PKZ2A 
Αριθμός (%) 4482 (86,36) 3192 (83,65) Ενδοκρυσταλλικές 

μικρορωγμές Μήκος (μm) (%) 167364,18 (78,63) 152299,8 (62,81) 
    Μέσο μήκος (μm) 37,34 47,71 

Αριθμός (%) 612 (11,79) 480 (12,58) Μικρορωγμές ορίων 
κρυστάλλων Μήκος (μm) (%) 20547 (9,65) 20879,7 (8,61) 
    Μέσο μήκος (μm) 33,57 43,50 

Αριθμός (%) 96 (1,85) 144 (3,77) ∆ιακρυσταλλικές 
μικρορωγμές Μήκος (μm) (%) 24937,26 (11,72) 69296,52 (28,58) 
    Μέσο μήκος (μm) 259,76 481,23 
  Συνολικός αριθμός 5190 3816 
    Συνολικό μήκος (μm) 212848,50 242476,02 

 

Όσον αφορά στη συχνότητα που παρουσιάζουν οι ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές στις 

διάφορες ορυκτές φάσεις (Πίν. 7.7), αυξάνεται στον ορθοπυρόξενο και μειώνεται στον ολιβίνη 

μετά τη θραύση των κυλινδρικών δοκιμίων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.70, οι μικρορωγμές 

τείνουν να προσανατολίζονται κατά μήκος του σχισμού των ορθοπυρόξενων, 

υποδεικνύοντας ότι κατά τη μηχανική καταπόνηση των υπερβασικών πετρωμάτων τα 

επίπεδα σχισμού  λειτουργούν ως επιφάνειες αδυναμίας.  Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις 

 
Πίνακας 7.7. Συχνότητα ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών στις ορυκτές φάσεις του πλούσιου σε 
ολιβίνη χαρτσβουργίτη της Πίνδου (PKZ2: ανέπαφος κύλινδρος, PKZ2A: κύλινδρος που έχει υποστεί 
μοναξονική θλίψη). 

Αρ. ∆είγματος Ολιβίνης (%) Ορθοπυρόξενος (%) Σερπεντίνης (%) Σπινέλλιος (%) Τάλκης (%) 

PKZ2 80,85 16,87 1,34 0,40 0,54 

PKZ2A 76,99 20,30 1,09 0,68 0,94 

 

  
Εικ. 7.70. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) συνδυασμός των εικόνων 

κυανού προσπίπτοντος και λευκού διερχόμενου φωτός. ∆ιακρίνεται ο προσανατολισμός 
των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών κατά μήκος του σχισμού των πορφυροκλαστών 
ορθοπυρόξενου (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος – δείγμα PKZ2A). 

(α) (β) 
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παρατηρήθηκαν μικρορωγμές που είναι παράλληλες ή υποπαράλληλες στον άξονα φόρτισης 

και δε σχετίζονται με τα επίπεδα σχισμού των ορθοπυρόξενων (Εικ. 7.71). Η συχνότητα των 

μικρορωγμών στις υπόλοιπες ορυκτές φάσεις, οι οποίες συμμετέχουν σε πολύ χαμηλότερα 

ποσοστά, δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες μεταβολές. 

 

  
Εικ. 7.71. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) συνδυασμός των εικόνων 

κυανού προσπίπτοντος και λευκού διερχόμενου φωτός. Με κόκκινα βέλη σημειώνονται 
ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές σε πορφυροκλάστη ορθοπυρόξενου, οι οποίες έχουν 
σχηματιστεί παράλληλα στον άξονα φόρτισης και δε σχετίζονται με επίπεδα σχισμού (Ol: 
ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος – δείγμα PKZ2A). 

 

Στα ροδογράμματα των Εικόνων 7.72 και 7.73 φαίνεται ο προσανατολισμός των 

ενδοκρυσταλλικών  και  διακρυσταλλικών μικρορωγμών σε σχέση με τον άξονα φόρτισης,  

 

   
 
Εικ. 7.72. Ροδογράμματα των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών του πλούσιου σε ολιβίνη 

χαρτσβουργίτη της Πίνδου (α) στο ανέπαφο δοκίμιο (PKZ2) και (β) στο δοκίμιο που έχει 
υποστεί μοναξονική θλίψη (PKZ2A). 

 

(α) (β) 

(α) (β) 
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τόσο στο ανέπαφο δείγμα όσο και στο δείγμα που έχει υποστεί θραύση.  Όσον αφορά στις 

ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές (Εικ. 7.72), είναι εμφανές ότι μετά τη δοκιμή αντοχής σε 

μοναξονική θλίψη η επικρατούσα διεύθυνση είναι υποπαράλληλη στον άξονα φόρτισης. Η 

μεταβολή αυτή υποδεικνύει το σχηματισμό νέων ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών κατά τη 

διάρκεια της μηχανικής καταπόνησης. Η διαφορά στον προσανατολισμό των 

διακρυσταλλικών μικρορωγμών πριν και μετά τη μηχανική καταπόνηση δεν είναι ιδιαίτερα 

εμφανής (Εικ. 7.73). Οι ποικίλες διευθύνσεις τους πιθανά οφείλονται στο ότι αρκετές από 

αυτές έχουν προκύψει από την προέκταση μικρορωγμών που σχετίζονται με όρια 

κρυστάλλων. Ωστόσο, μετά τη θραύση παρατηρείται ασθενής αύξηση της συχνότητας των 

διακρυσταλλικών μικρορωγμών που είναι υποπαράλληλες στον άξονα φόρτισης.  

 

   
Εικ. 7.73. Ροδογράμματα των διακρυσταλλικών μικρορωγμών του πλούσιου σε ολιβίνη 

χαρτσβουργίτη της Πίνδου (α) στο ανέπαφο δοκίμιο (PKZ2) και (β) στο δοκίμιο που έχει 
υποστεί μοναξονική θλίψη (PKZ2A). 

 

ii. Σερπεντινιωμένοι δουνίτες Βούρινου 

Τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης των μικρορωγμών του σερπεντινιωμένου 

δουνίτη από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου παρατίθενται στον Πίνακα 7.8. Στο 

σημείο αυτό, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο διαχωρίστηκαν οι επιμέρους τύποι 

μικρορωγμών στο συγκεκριμένο δείγμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ποσοτική 

ανάλυση. Είναι γνωστό ότι σε πετρώματα με κυψελώδη ιστό, όπως ο σερπεντινιωμένος 

δουνίτης του Βούρινου (βλ. Κεφ. 3), ένας ή ακόμη και περισσότεροι υπολειμματικοί κόκκοι 

ολιβίνη είναι πιθανό να αντιπροσωπεύουν έναν ενιαίο κόκκο του πρωτόλιθου. Στα πλαίσια 

της παρούσας διατριβής, ως ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές στον ολιβίνη καταμετρήθηκαν 

εκείνες που περιορίζονται στους μεμονωμένους υπολειμματικούς κόκκους του, αφού σχεδόν 

πάντοτε είναι αδύνατο να γίνει αναγνώριση των αρχικών ορίων τους. Επιπλέον, σημειώνεται 

(α) (β) 
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ότι ο συγκεκριμένος τρόπος καταμέτρησης παρέχει πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με 

την αλληλεπίδραση του ολιβίνη με τον περιβάλλοντα σερπεντίνη. Ακολούθως, αναφέρονται 

οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης. 

Όσον αφορά στις ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές, μειώνεται το συνολικό μήκος τους 

στο δείγμα που έχει υποστεί θραύση συγκριτικά με το ανέπαφο πέτρωμα (Πίν. 7.8). Επίσης, 

μειώνεται το μέσο μήκος τους από 41,40 μm σε 28,16 μm. Σχετικά μικρές είναι οι μεταβολές 

που παρατηρούνται στις μικρορωγμές που συνδέονται με όρια κρυστάλλων. Ωστόσο, 

παρατηρείται μείωση του μέσου μήκους τους μετά τη μηχανική καταπόνηση, από 74,69 μm 

σε 58,71 μm. Από την άλλη πλευρά, αυξάνεται ο αριθμός, το συνολικό και το μέσο μήκος των 

διακρυσταλλικών μικρορωγμών. Η πολύ μικρή αύξηση του μέσου μήκους του συγκεκριμένου 

τύπου μικρορωγμών (από 486,36 μm σε 498,63 μm), αποδίδεται στο ότι οι φυσικές 

παραμορφωτικές τάσεις που έχουν επιδράσει στους σερπεντινιωμένους δουνίτες, έχουν 

προκαλέσει τη δημιουργία σημαντικού μήκους διακρυσταλλικών μικρορωγμών, ήδη πριν από 

τη μηχανική τους καταπόνηση στο εργαστήριο. 

 
Πίνακας 7.8. Συχνότητα και μήκος των διαφόρων τύπων μικρορωγμών του σερπεντινιωμένου δουνίτη 
από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου (VAET2: ανέπαφος κύλινδρος, VAET2A: κύλινδρος που 
έχει υποστεί μοναξονική θλίψη). 

        VAET2 VAET2A 
Αριθμός (%) 780 (64,57) 812 (60,24) Ενδοκρυσταλλικές 

μικρορωγμές Μήκος (μm) (%) 32288,44 (33,79) 22866,24 (24,12) 
    Μέσο μήκος (μm) 41,40 28,16 

Αριθμός (%) 352 (29,14) 444 (32,94) Μικρορωγμές ορίων 
κρυστάλλων Μήκος (μm) (%) 26291,36 (27,52) 26066,16 (27,49) 
    Μέσο μήκος (μm) 74,69 58,71 

Αριθμός (%) 76 (6,29) 92 (6,82) ∆ιακρυσταλλικές 
μικρορωγμές Μήκος (μm) (%) 36963,48 (38,69) 45874,32 (48,39) 
    Μέσο μήκος (μm) 486,36 498,63 
  Συνολικός αριθμός 1208 1348 
    Συνολικό μήκος (μm) 95543,28 94806,76 

 

Από την κατανομή των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών στις συμμετέχουσες ορυκτές 

φάσεις (Πίν. 7.9), προκύπτει ότι το ποσοστό τους αυξάνεται στον ολιβίνη μετά τη μοναξονική 

θλίψη και ταυτόχρονα μειώνεται στο σερπεντίνη. Όσον αφορά στο σπινέλλιο, ο οποίος 

συμμετέχει σε μικρό ποσοστό, δεν παρατηρήθηκε κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή. 

 
Πίνακας 7.9. Συχνότητα ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών στις ορυκτές φάσεις του σερπεντινιωμένου 
δουνίτη του Βούρινου (VAET2: ανέπαφος κύλινδρος, VAET2A: κύλινδρος που έχει υποστεί 
μοναξονική θλίψη). 

Αρ. ∆είγματος Ολιβίνης (%) Σερπεντίνης (%) Σπινέλλιος (%) 

VAET2 44,61 54,36 1,03 

VAET2A 61,57 37,44 0,99 
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Από τη μικροσκοπική παρατήρηση προέκυψε ότι ορισμένες από τις μικρορωγμές που 

σχετίζονται με τα όρια των υπολειμματικών κόκκων του ολιβίνη, επεκτείνονται κατά τη 

μοναξονική φόρτιση και μετατρέπονται σε διακρυσταλλικές μικρορωγμές (Εικ. 7.74). Ακόμη, 

σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του συγκεκριμένου τύπου μικρορωγμών διασχίζει περιοχές του 

πετρώματος που καταλαμβάνονται από σερπεντίνη (Εικ. 7.74). Η τελευταία παρατήρηση, σε 

συνδυασμό με τη μείωση των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών που περιέχονται στο 

σερπεντίνη μετά τη μηχανική καταπόνηση, υποδεικνύει τη σταδιακή οργάνωση των 

ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών σε διακρυσταλλικές. 

 

  
Εικ. 7.74. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) συνδυασμός των εικόνων 

κυανού προσπίπτοντος και λευκού διερχόμενου φωτός. Με κόκκινα βέλη σημειώνονται 
διακρυσταλλικές μικρορωγμές που πιθανά έχουν προκύψει από προέκταση μικρορωγμών 
που σχετίζονται με τα όρια των υπολειμματικών κόκκων του ολιβίνη (Ol: ολιβίνης, Serp: 
σερπεντίνης – δείγμα VAET2A). 

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μικρορωγμές που σχετίζονται με τους κόκκους 

του σπινέλλιου, παρόλο που το ποσοστό των τελευταίων στο δείγμα του υπό μελέτη 

σερπεντινιωμένου δουνίτη είναι χαμηλό. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.75, οι σπινέλλιοι 

διασχίζονται από μικρό αριθμό ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών. Ωστόσο, είναι εμφανές ότι 

στα περιθώριά τους ξεκινούν σημαντικού μήκους διακρυσταλλικές μικρορωγμές, οι οποίες 

εξαπλώνονται ακτινωτά προς τους περιβάλλοντες ορυκτούς κόκκους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό παρατηρήθηκε επίσης στο δείγμα που δεν έχει υποστεί 

μηχανική καταπόνηση, υποδεικνύοντας ότι ο σχηματισμός και η εξάπλωση μικρορωγμών 

γύρω από τους σπινέλλιους έχει προκληθεί επίσης υπό την επίδραση των φυσικών 

παραμορφωτικών τάσεων. Ωστόσο, η συχνότητα των συγκεκριμένων μικρορωγμών είναι 

μεγαλύτερη στο δείγμα που έχει υποστεί θραύση. Ο σχηματισμός μικρορωγμών γύρω από 

κόκκους μεταλλικών ορυκτών και η εξάπλωσή τους προς τις περιβάλλουσες πυριτικές φάσεις 

έχει αναφερθεί επίσης από τους Åkesson et al. (2004), κατά την κυκλική μοναξονική φόρτιση 

γρανιτικών πετρωμάτων. 

(α) (β) 
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Εικ. 7.75. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) συνδυασμός των εικόνων 

κυανού προσπίπτοντος και λευκού διερχόμενου φωτός. Στο κέντρο της εικόνας διακρίνεται 
κόκκος σπινέλλιου, γύρω από τον οποίο εξαπλώνονται διακρυσταλλικές μικρορωγμές (Ol: 
ολιβίνης, Serp: σερπεντίνης, Sp: σπινέλλιος – δείγμα VAET2A). 

 

Στα ροδογράμματα των Εικόνων 7.76 και 7.77 φαίνεται ο προσανατολισμός των 

ενδοκρυσταλλικών και διακρυσταλλικών μικρορωγμών σε σχέση με τον άξονα φόρτισης, 

τόσο στο ανέπαφο δείγμα όσο και στο δείγμα που έχει υποστεί θραύση. Όσον αφορά στις 

ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές (Εικ. 7.76), η διεύθυνσή τους μετά τη μηχανική καταπόνηση 

δε φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά. Η απουσία συγκεκριμένου προσανατολισμού 

πιθανά οφείλεται στα ιδιαίτερα ορυκτολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου λιθότυπου, που οδηγούν σε ισότροπο προσανατολισμό και διάδοση των 

μικρορωγμών. 

 

    
 

Εικ. 7.76. Ροδογράμματα των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών του σερπεντινιωμένου δουνίτη του 
Βούρινου (α) στο ανέπαφο δοκίμιο (VAET2) και (β) στο δοκίμιο που έχει υποστεί 
μοναξονική θλίψη (VAET2A). 

 

(α) (β) 

(α) (β) 
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Όσον αφορά στις διακρυσταλλικές μικρορωγμές (Εικ. 7.77), παρουσιάζουν διάφορους 

προσανατολισμούς μετά τη μοναξονική θλίψη, πιθανά λόγω του ότι πολλές από αυτές έχουν 

προκύψει από προέκταση μικρορωγμών που συνδέονται με όρια κρυστάλλων (βλ. Εικ. 7.74). 

Εντούτοις, φαίνεται ότι αυξάνεται η συχνότητα των διακρυσταλλικών μικρορωγμών που είναι 

υποπαράλληλες στον άξονα φόρτισης. 

 

   
 
Εικ. 7.77. Ροδογράμματα των διακρυσταλλικών μικρορωγμών του σερπεντινιωμένου δουνίτη του 

Βούρινου (α) στο ανέπαφο δοκίμιο (VAET2) και (β) στο δοκίμιο που έχει υποστεί 
μοναξονική θλίψη (VAET2A). 

 

iii. Τροκτόλιθοι Πίνδου 

Από τις μετρήσεις των μικρορωγμών που πραγματοποιήθηκαν στο δείγμα του 

τροκτόλιθου  από  το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου  (Πίν. 7.10), προκύπτει ότι ο αριθμός,  

 
Πίνακας 7.10. Συχνότητα και μήκος των διαφόρων τύπων μικρορωγμών του τροκτόλιθου από το 
οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (PKD2: ανέπαφος κύλινδρος, PKD2A: κύλινδρος που έχει υποστεί 
μοναξονική θλίψη). 

        PKD2 PKD2A 
Αριθμός (%) 2128 (91,72) 2624 (88,17) Ενδοκρυσταλλικές 

μικρορωγμές Μήκος (μm) (%) 120441,84 (77,52) 152839,76 (70,45) 
    Μέσο μήκος (μm) 56,60 58,25 

Αριθμός (%) 120 (5,17) 256 (8,60) Μικρορωγμές ορίων 
κρυστάλλων Μήκος (μm) (%) 6149,84 (3,96) 19491,52 (8,98) 
    Μέσο μήκος (μm) 51,25 76,14 

Αριθμός (%) 72 (3,10) 96 (3,23) ∆ιακρυσταλλικές 
μικρορωγμές Μήκος (μm) (%) 28773,92 (18,52) 44631,04 (20,57) 
    Μέσο μήκος (μm) 399,64 464,91 
  Συνολικός αριθμός 2320 2976 
    Συνολικό μήκος (μm) 155365,60 216962,40 

(α) (β) 
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το συνολικό και το μέσο μήκος όλων των τύπων μικρορωγμών αυξάνονται στο δείγμα που 

έχει υποστεί θραύση συγκριτικά με το ανέπαφο πέτρωμα. Ιδιαίτερα εμφανής είναι η αύξηση 

των μικρορωγμών που συνδέονται με περιθώρια κρυστάλλων, ο αριθμός των οποίων 

υπερδιπλασιάζεται. Εντούτοις, σημειώνεται ότι ο αριθμός του συγκεκριμένου τύπου 

μικρορωγμών στους τροκτόλιθους είναι σημαντικά μικρότερος συγκριτικά με των υπολοίπων 

δειγμάτων. 

Από την κατανομή των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών στις συμμετέχουσες ορυκτές 

φάσεις (Πίν. 7.11), προκύπτει ότι το ποσοστό τους αυξάνεται στα πλαγιόκλαστα και μειώνεται 

στον ολιβίνη μετά τη μοναξονική θλίψη. Όσον αφορά στις ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές 

που περιέχονται στους μερικώς σερπεντινιωμένους κόκκους του ολιβίνη, έχουν διακριθεί 

περαιτέρω σε εκείνες που περιέχονται (i) στον ολιβίνη, (ii) στο σερπεντίνη, (iii) στα όρια 

ολιβίνη-σερπεντίνη και (iv) σε εκείνες που εκτείνονται τόσο στον ολιβίνη όσο και στο 

σερπεντίνη (Εικ. 7.78). Από τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης, προκύπτει ότι το 

ποσοστό των μικρορωγμών που εντοπίζονται στα όρια ολιβίνη-σερπεντίνη αυξάνεται κατά τη 

μηχανική καταπόνηση των τροκτόλιθων. 

 
Πίνακας 7.11. Συχνότητα ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών στις ορυκτές φάσεις του τροκτόλιθου της 
Πίνδου. Οι ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές που περιέχονται στους μερικώς σερπεντινιωμένους 
κόκκους του ολιβίνη ταξινομούνται περαιτέρω σε εκείνες που βρίσκονται (i) στον ολιβίνη, (ii) στο 
σερπεντίνη, (iii) στα όρια ολιβίνη-σερπεντίνη (InGb) και (iv) σε εκείνες που διασχίζουν τόσο τον ολιβίνη 
όσο και το σερπεντίνη (InTr) - (PKD2: ανέπαφος κύλινδρος, PKD2A: κύλινδρος που έχει υποστεί 
μοναξονική θλίψη). 

Αρ. ∆είγμ. Πλαγιόκλαστο (%) Ολιβίνης (%) Σερπεντίνης (%) Πυρόξενος (%) InGb (%) InTr (%) 

PKD2 64,72 20,69 10,22 0,48 1,95 1,94 

PKD2A 66,62 17,93 5,68 0,58 7,63 1,56 

 

  
Εικ. 7.78. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) συνδυασμός των εικόνων 

κυανού προσπίπτοντος και λευκού διερχόμενου φωτός. Το πάνω τμήμα της εικόνας 
καταλαμβάνεται από μερικώς σερπεντινιωμένο κόκκο ολιβίνη, στον οποίο διακρίνονται 
μικρορωγμές που περιέχονται στις υπολειμματικές περιοχές του ολιβίνη (Ol), στο 
σερπεντίνη (Serp), στα όρια ολιβίνη-σερπεντίνη (InGb), καθώς και μικρορωγμές που 
διασχίζουν τόσο τον ολιβίνη όσο και το σερπεντίνη (InTr) - (Pl: πλαγιόκλαστο – δείγμα 
PKD2). 

(α) (β) 
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Η αύξηση των μικρορωγμών που συνδέονται με τα όρια ολιβίνη-σερπεντίνη κατά τη 

μηχανική καταπόνηση των τροκτόλιθων είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Εικόνα 7.79. Όσον 

αφορά στα πλαγιόκλαστα, σημειώνεται ότι οι ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές σε ορισμένες 

περιπτώσεις ακολουθούν τις διευθύνσεις του σχισμού τους (Εικ. 7.80). 

 

  
Εικ. 7.79. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) συνδυασμός των εικόνων 

κυανού προσπίπτοντος και λευκού διερχόμενου φωτός. ∆ιακρίνεται η έντονη παρουσία 
μικρορωγμών στους σερπεντινιωμένους κόκκους του ολιβίνη (Ol: ολιβίνης, Pl: 
πλαγιόκλαστο, Serp: σερπεντίνης – δείγμα PKD2A). 

 
 

  
Εικ. 7.80. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) συνδυασμός των εικόνων 

κυανού προσπίπτοντος και λευκού διερχόμενου φωτός. Με κόκκινα βέλη σημειώνονται 
χαρακτηριστικές ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές που διευθύνονται παράλληλα στο σχισμό 
του πλαγιόκλαστου (Ol: ολιβίνης, Pl: πλαγιόκλαστο – δείγμα PKD2A). 

 

Στα ροδογράμματα των Εικόνων 7.81 και 7.82 φαίνεται ο προσανατολισμός των 

ενδοκρυσταλλικών και διακρυσταλλικών μικρορωγμών σε σχέση με τον άξονα φόρτισης, 

τόσο στο ανέπαφο δείγμα όσο και στο δείγμα που έχει υποστεί θραύση.  Όσον αφορά στις 

ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές, η επικρατούσα διεύθυνση που παρουσιάζουν στο ανέπαφο 

δοκίμιο είναι σχεδόν κάθετη στον άξονα φόρτισης (Εικ. 7.81α). Από την άλλη πλευρά, η 

κύρια διεύθυνση των διακρυσταλλικών μικρορωγμών σχηματίζει γωνία σχεδόν 45° με τον 

(α) (β) 

(α) (β) 
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άξονα του κυλινδρικού δοκιμίου (Εικ. 7.82α). Είναι εμφανές ότι μετά τη μοναξονική φόρτιση, 

η επικρατούσα διεύθυνση και των δύο τύπων μικρορωγμών είναι υποπαράλληλη στον άξονα 

φόρτισης (Εικ. 7.81β, 7.82β). 

 

 

   
 

Εικ. 7.81. Ροδογράμματα των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών του τροκτόλιθου της Πίνδου (α) στο 
ανέπαφο δοκίμιο (PKD2) και (β) στο δοκίμιο που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη (PKD2A). 

 
 

 

   
 
Εικ. 7.82. Ροδογράμματα των διακρυσταλλικών μικρορωγμών του τροκτόλιθου της Πίνδου (α) στο 

ανέπαφο δοκίμιο (PKD2) και (β) στο δοκίμιο που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη (PKD2A). 
 

 

(α) (β) 

(α) (β) 
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iv. ∆ιορίτες Όθρυος 

Από τις μετρήσεις των μικρορωγμών που πραγματοποιήθηκαν στο δείγμα του διορίτη 

από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Όθρυος (Πίν. 7.12), είναι εμφανές ότι ο αριθμός και το 

συνολικό μήκος των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών μειώνονται στο δείγμα που έχει 

υποστεί θραύση συγκριτικά με το ανέπαφο πέτρωμα. Από την άλλη πλευρά, το μέσο μήκος 

τους παρουσιάζει ασθενή αύξηση από 42,43 μm σε 46,72 μm. Παρόμοιες μεταβολές 

παρατηρούνται στις μικρορωγμές που συνδέονται με όρια κρυστάλλων, με το μέσο μήκος 

τους να αυξάνεται από 105,87 μm σε 127,10 μm. Όσον αφορά στον αριθμό των 

διακρυσταλλικών μικρορωγμών, αυξάνεται σημαντικά κατά τη μοναξονική φόρτιση. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το συνολικό και μέσο μήκος τους αυξάνονται κατά 5 και 2 φορές περίπου 

αντίστοιχα. Συνεπώς, μπορεί να ειπωθεί ότι στα τελευταία στάδια πριν από τη θραύση των 

κυλινδρικών δοκιμίων, οι ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές εξελίσσονται ή οργανώνονται σε 

διακρυσταλλικές, οι οποίες τελικά συνιστούν ένα πυκνό δίκτυο κατά μήκος του οποίου 

λαμβάνει χώρα η θραύση. Αναφορικά με τις μικρορωγμές των ορίων των κρυστάλλων, η 

σημαντική μείωση του αριθμού τους μετά τη μοναξονική θλίψη σε συνδυασμό με την αύξηση 

του μέσου μήκους τους, υποδεικνύουν ότι αρκετές από αυτές επεκτείνονται και 

μετατρέπονται σε διακρυσταλλικές. Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό τόσο οι ενδοκρυσταλλικές 

μικρορωγμές όσο και οι μικρορωγμές των ορίων των κρυστάλλων να συνενώνονται μεταξύ 

τους κατά τη μοναξονική φόρτιση, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού τους και την 

αύξηση του μέσου μήκους τους. 

 
Πίνακας 7.12. Συχνότητα και μήκος των διαφόρων τύπων μικρορωγμών του διορίτη από το 
οφιολιθικό σύμπλεγμα της Όθρυος (OTH1: ανέπαφος κύλινδρος, OTH1A: κύλινδρος που έχει υποστεί 
μοναξονική θλίψη). 

        OTH1 OTH1A 
Αριθμός (%) 3930 (80,11) 2668 (84,01) Ενδοκρυσταλλικές 

μικρορωγμές Μήκος (μm) (%) 166758,48 (59,26) 124652,06 (46,20) 
    Μέσο μήκος (μm) 42,43 46,72 

Αριθμός (%) 890 (18,14) 314 (9,89) Μικρορωγμές ορίων 
κρυστάλλων Μήκος (μm) (%) 94220,66 (33,48) 39910,10 (14,79) 
    Μέσο μήκος (μm) 105,87 127,10 

Αριθμός (%) 86 (1,75) 194 (6,11) ∆ιακρυσταλλικές 
μικρορωγμές Μήκος (μm) (%) 20433,12 (7,26) 105271,6 (39,01) 
    Μέσο μήκος (μm) 237,59 542,64 
  Συνολικός αριθμός 4906 3176 
    Συνολικό μήκος (μm) 281412,26 269833,76 

 

Από την κατανομή των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών στις διάφορες ορυκτές φάσεις 

των διοριτών (Πίν. 7.13), δε φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική μεταβολή μετά τη μοναξονική 

θλίψη. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι οι μικρορωγμές που περιέχονται στα πλαγιόκλαστα, 

σε αντίθεση με τους τροκτόλιθους της Πίνδου, δε φαίνεται να ακολουθούν τις επιφάνειες του 
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σχισμού τους, πιθανά λόγω του έντονου βαθμού σωσσυριτίωσης και/ή σερικιτίωσης που 

παρουσιάζουν. Αντιθέτως, οι μικρορωγμές που παρατηρούνται στους κρυστάλλους της 

αμφιβόλου, ακολουθούν συνήθως τις επιφάνειες σχισμού (Εικ. 7.83). Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις η διεύθυνση διάδοσης των 

ενδοκρυσταλλικών ή διακρυσταλλικών μικρορωγμών μεταβάλλεται ασθενώς λόγω της 

αλληλεπίδρασης του διπλού σχισμού της αμφιβόλου (Εικ. 7.83). Το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό, πιθανά αναχαιτίζει σε κάποιο βαθμό τη διάδοση των μικρορωγμών. 

 
Πίνακας 7.13. Συχνότητα ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών στις ορυκτές φάσεις του διορίτη της 
Όθρυος (OTH1: ανέπαφος κύλινδρος, OTH1A: κύλινδρος που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη). 

Αρ. ∆είγματος Πλαγιόκλαστο (%) Αμφίβολος (%) Κλινοπυρόξενος (%) Χαλαζίας (%) Χλωρίτης (%) 

ΟΤΗ1 52,03 44,50 2,11 1,24 0,12 

ΟΤΗ1A 51,30 45,21 2,53 0,91 0,05 

 

  
Εικ. 7.83. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) συνδυασμός των εικόνων 

κυανού προσπίπτοντος και λευκού διερχόμενου φωτός. Με κόκκινο βέλος σημειώνεται 
μικρορωγμή που διευθύνεται κατά μήκος του σχισμού της αμφιβόλου. Στο κατώτερο τμήμα 
της συγκεκριμένης μικρορωγμής παρατηρείται απόκλιση από την αρχική διεύθυνση, που 
έχει προκληθεί από την αλληλεπίδραση του διπλού σχισμού της αμφιβόλου (Amp: 
αμφίβολος, Pl: πλαγιόκλαστο, Cpx: κλινοπυρόξενος – δείγμα OTH1A). 

 

Στα ροδογράμματα των Εικόνων 7.84 και 7.85 φαίνεται ο προσανατολισμός των 

ενδοκρυσταλλικών και διακρυσταλλικών μικρορωγμών σε σχέση με τον άξονα φόρτισης, 

τόσο στο ανέπαφο δείγμα όσο και στο δείγμα που έχει υποστεί θραύση. Η επικρατούσα 

διεύθυνση και των δύο τύπων μικρορωγμών στο ανέπαφο δοκίμιο φαίνεται να είναι σχεδόν 

παράλληλη στο οριζόντιο επίπεδο. Ωστόσο, μετά τη μοναξονική θλίψη είναι σαφής η 

επικράτηση των ενδοκρυσταλλικών και διακρυσταλλικών μικρορωγμών που είναι 

παράλληλες στον άξονα φόρτισης. Οι δευτερεύουσες ποικίλες διευθύνσεις των 

διακρυσταλλικών μικρορωγμών, υποδεικνύουν ότι αρκετές από αυτές έχουν προκύψει από 

προέκταση μικρορωγμών που συνδέονται με όρια κρυστάλλων. 

(α) (β) 
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Εικ. 7.84. Ροδογράμματα των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών του διορίτη της Όθρυος (α) στο 

ανέπαφο δοκίμιο (OTH1) και (β) στο δοκίμιο που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη (OTH1A). 
 

 

   
Εικ. 7.85. Ροδογράμματα των διακρυσταλλικών μικρορωγμών του διορίτη της Όθρυος (α) στο 

ανέπαφο δοκίμιο (OTH1) και (β) στο δοκίμιο που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη (OTH1A). 
 

v. ∆ολερίτες Πίνδου 

Όσον αφορά στους δολερίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου, δεν κατέστη 

δυνατή η ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων που λήφθηκαν κατά τη μικροσκοπική ανάλυση, 

λόγω του διάχυτου φθορισμού που προέκυψε κατά τη διέγερση με κυανό φως (Εικ. 7.86). Η 

έντονη διάχυση που παρατηρήθηκε στο συγκεκριμένο δείγμα, αποδίδεται τόσο στο 

λεπτοκρυσταλλικό χαρακτήρα του, όσο και στη συμμετοχή σημαντικού ποσοστού 

δευτερογενών φάσεων σε αυτό (βλ. Κεφ. 3), οι οποίες τείνουν να εμποτίζονται διάχυτα με τη 

φθορίζουσα εποξική ρητίνη. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι οι 

διάφοροι τύποι μικρορωγμών είναι αδύνατο να προσδιοριστούν στους δολερίτες της Πίνδου. 

(α) (β) 

(α) (β) 
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Εικ. 7.86. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) εικόνα που έχει ληφθεί σε 

λευκό διερχόμενο φως, σε δείγμα που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη. ∆ιακρίνεται ο 
διάχυτος φθορισμός, που καθιστά αδύνατη την ποσοτική ανάλυση των διαφόρων τύπων 
μικρορωγμών (Pl: πλαγιόκλαστο, Cpx(r): υπολειμματικός κλινοπυρόξενος, Act: ακτινόλιθος 
– δείγμα PVN1aA). 

 
 
Παρότι η ποσοτική ανάλυση των μικρορωγμών δεν είναι εφικτή, σημειώνονται 

ορισμένες παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη μικροσκοπική εξέταση σε κυανό προσπίπτον 

και λευκό διερχόμενο φως, οι οποίες αφορούν στο ρόλο των συμμετεχόντων ορυκτών 

φάσεων κατά τη δημιουργία και εξάπλωση των μικρορωγμών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο 

κεφάλαιο 3, στους δολερίτες της Πίνδου παρατηρούνται διάφοροι βαθμοί αντικατάστασης 

των κλινοπυρόξενων από ακτινόλιθο. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.87, ο ακτινόλιθος που 

έχει σχηματιστεί σε βάρος του κλινοπυρόξενου διασχίζεται από ενδοκρυσταλλικές 

μικρορωγμές, οι οποίες διευθύνονται κατά μήκος των επιπέδων του σχισμού του. Το 

χαρακτηριστικό αυτό, το οποίο συμφωνεί με τη θραύση κατά μήκος των επιπέδων (110) του 

σχισμού τού ακτινόλιθου που παρατηρήθηκε  κατά την κλασσική πετρογραφική  εξέταση με  

 
 

  
Εικ. 7.87. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) εικόνα που έχει ληφθεί σε 

λευκό διερχόμενο φως, σε δείγμα που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη. ∆ιακρίνονται 
ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές που διευθύνονται παράλληλα στο σχισμό του ακτινόλιθου 
(Pl: πλαγιόκλαστο, Act: ακτινόλιθος – δείγμα PVN1aΑ). 

 

(α) (β) 

(α) (β) 
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πολωτικό μικροσκόπιο, υποδεικνύει την αρνητική επίδραση του συγκεκριμένου τύπου 

εξαλλοίωσης στη μηχανική αντοχή των δολεριτών. Από την άλλη πλευρά, στους υγιείς 

κρυστάλλους του πλαγιόκλαστου δεν παρατηρείται διάχυτος φθορισμός (Εικ. 7.88). 

 

  
Εικ. 7.88. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) εικόνα που έχει ληφθεί σε 

λευκό διερχόμενο φως, σε δείγμα που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη. ∆ιακρίνεται 
πορφυροκρύσταλλος πλαγιόκλαστου, ο οποίος δεν παρουσιάζει διάχυτο φθορισμό (Pl: 
πλαγιόκλαστο, Act: ακτινόλιθος – δείγμα PVN1aΑ). 

 

Τα μεταλλικά ορυκτά των δολεριτών περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο σιδηροπυρίτη, 

χαλκοπυρίτη, μαγνητίτη και αιματίτη (βλ. Κεφ. 3). Από την εξέταση των λεπτών-στιλπνών 

τομών σε κυανό προσπίπτον και λευκό διερχόμενο φως, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι 

μικρορωγμές σχεδόν απουσιάζουν από τους κόκκους των μεταλλικών ορυκτών (Εικ. 7.89), 

ωστόσο συχνά παρατηρείται ο σχηματισμός τους γύρω από αυτούς. 

 

  
Εικ. 7.89. (α) Εικόνα που έχει ληφθεί σε κυανό προσπίπτον φως και (β) εικόνα που έχει ληφθεί σε 

λευκό διερχόμενο φως, σε δείγμα που έχει υποστεί μοναξονική θλίψη. ∆ιακρίνεται κόκκος 
μεταλλικού ορυκτού, από τον οποίο απουσιάζουν πλήρως οι μικρορωγμές, ωστόσο 
παρατηρείται ο σχηματισμός τους γύρω από αυτόν (Pl: πλαγιόκλαστο, Act: ακτινόλιθος, Qz: 
χαλαζίας, Op: μεταλλικά ορυκτά – δείγμα PVN1aΑ). 

 
 

(α) (β) 

(α) (β) 
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77..55    ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  
Για τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ των πετρογραφικών χαρακτηριστικών και 

των γεωμετρικών, φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υπό μελέτη 

πετρωμάτων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης. Σε κάθε περίπτωση, 

υπολογίστηκε η εξίσωση που ορίζει την καλύτερη δυνατή καμπύλη συσχέτισης και ο 

αντίστοιχος συντελεστής προσδιορισμού R2. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε παραγοντική 

ανάλυση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαδοποίηση των μεταβλητών. 

Όσον αφορά στους υπερβασικούς λιθότυπους, οι σχέσεις μεταξύ των πετρογραφικών 

και γεωμετρικών ιδιοτήτων τους, υπέδειξαν ότι οι τελευταίες τείνουν να βελτιώνονται όσο 

μειώνεται ο βαθμός σερπεντινίωσης (Serp), ο λόγος μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H), ο 

λόγος δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P) και όσο αυξάνεται ο λόγος 

ολιβίνη/πυρόξενου (Ol/Px). Θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ της περιεκτικότητας 

σε σερπεντίνη και της περιεχόμενης υγρασίας (w) και υδαταπορροφητικότητας (wa). 

Αντίστοιχες τάσεις ορίστηκαν μεταξύ των παραπάνω φυσικών ιδιοτήτων, καθώς και του 

ολικού πορώδους (nt), με το λόγο Se/P. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές αρνητικές συσχετίσεις 

παρουσιάζει η φαινόμενη πυκνότητα (ρa) με την περιεκτικότητα σε σερπεντίνη και το λόγο 

Se/P. Η μηχανική αντοχή των υπερβασικών λιθότυπων, όπως εκφράζεται από τους δείκτες 

Los Angeles (LA), σημειακής φόρτισης (IS(50)), αντίστασης σε απότριψη (AAV) και από τη 

σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV), μειώνεται αυξανομένου του βαθμού 

σερπεντινίωσης. Οι συσχετίσεις υπέδειξαν επίσης ότι μείωση του λόγου Se/P και αύξηση του 

λόγου (ολιβίνης+ορθοπυρόξενος)/σερπεντίνης (OOS), συνοδεύονται από αύξηση των IS(50) 

και SHV. Ενδιαφέρουσα είναι η συσχέτιση μεταξύ του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV) 

και του λόγου So/H, η οποία υποδεικνύει αύξηση της αντίστασης σε στίλβωση για σχετικά 

χαμηλές τιμές So/H και μείωσή της για υψηλές τιμές So/H. Αντιθέτως, η αντίσταση σε 

απότριψη μειώνεται αυξανομένου του λόγου So/H. Επιπρόσθετα, ο βαθμός διατήρησης της 

μικροτραχύτητας των υπερβασικών αδρανών υλικών αυξάνεται με την αύξηση της 

περιεκτικότητας σε σπινέλλιο (Sp). Από τη διερεύνηση των τάσεων μεταξύ των 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων και των πετρογραφικών παραμέτρων προέκυψε ότι η 

περιεκτικότητα σε σερπεντίνη, ο λόγος Se/P και ο λόγος So/H παρουσιάζουν ασθενείς θετικές 

συσχετίσεις με το δείκτη αποσάθρωσης (S) και ενδιάμεσου βαθμού θετικές συσχετίσεις με το 

μπλε του μεθυλενίου (MBF). 

Από την παραγοντική ανάλυση R-τύπου προκύπτουν ομαδοποιήσεις μεταξύ των 

προσδιορισθέντων ιδιοτήτων, οι οποίες είτε επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

παλινδρόμησης, είτε αποδεικνύουν την ύπαρξη επιπλέον σχέσεων. Ο πρώτος παράγοντας 

συνδέει τις προσδιορισθείσες γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές  ιδιότητες 

των υπερβασικών πετρωμάτων, ωστόσο δεν παρέχει πληροφορίες για τη συσχέτιση των 

ιδιοτήτων αυτών με τις πετρογραφικές παραμέτρους. Από την άλλη πλευρά, ο δεύτερος 
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παράγοντας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι 

προαναφερθείσες ιδιότητες των υπερβασικών λιθότυπων από τα ορυκτοπετρογραφικά τους 

χαρακτηριστικά. Τόσο οι πετρογραφικές παράμετροι που αποτελούν μέτρο του βαθμού 

υδροθερμικής μεταμόρφωσης όσο και εκείνες που εκφράζουν το βαθμό διατήρησης των 

πρωτογενών ορυκτολογικών συστατικών συνδέονται με τις φυσικομηχανικές ιδιότητες των 

υπερβασικών πετρωμάτων. Οι ομαδοποιήσεις που προκύπτουν υποδηλώνουν τη μείωση 

της ποιότητας των πετρωμάτων με την αύξηση του βαθμού εξαλλοίωσης. Ο τρίτος 

παράγοντας υποδεικνύει ότι οι γεωμετρικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες 

βελτιώνονται αυξανομένης της περιεκτικότητας σε ολιβίνη και σπινέλλιο. Όσον αφορά στην 

παραγοντική ανάλυση Q-τύπου, επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που αντλούνται από την R-

τύπου ανάλυση, αφού τα δείγματα διαχωρίζονται σε επιμέρους ομάδες ανάλογα με το βαθμό 

εξαλλοίωσης και τεκτονικής παραμόρφωσης. 

Για τους βασικούς λιθότυπους και ιδιαίτερα για τους δολερίτες, εισάγονται δύο νέοι 

μικροπετρογραφικοί δείκτες προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι ορυκτοπετρογραφικές 

μετατροπές που λαμβάνουν χώρα κατά τη μεταμόρφωση ωκεάνιου πυθμένα, ο 

μικροπετρογραφικός δείκτης αντοχής (Micropetrographic Strength Index - Ips) και ο δείκτης 

αντικατάστασης (Replacement Index - Irep). Ιδιαίτερα υψηλές συσχετίσεις προσδιορίστηκαν 

μεταξύ των δεικτών Ips και Irep και των δεικτών ισοδύναμου άμμου (SE), Los Angeles (LA), 

αντίστασης σε κρούση (AIV), αντίστασης σε απότριψη (AAV), αντίστασης σε στίλβωση (PSV) 

και της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) των δολεριτών. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι 

οι προτεινόμενοι δείκτες αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό τη μηχανική αντοχή και 

γενικότερα την ποιότητα των δολεριτών. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι μηχανικές ιδιότητες 

επηρεάζονται αρνητικά από την επίδραση των εξαλλοιωτικών διεργασιών, εκτός από την 

αντίσταση σε στίλβωση η οποία αυξάνεται. Η βελτίωση του δείκτη PSV αποδίδεται στο ότι η 

αντικατάσταση των πρωτογενών συστατικών από δευτερογενείς φάσεις συμβάλλει στην 

αύξηση του βαθμού διατήρησης της μικροτραχύτητας των κόκκων του αδρανούς υλικού. 

Όσον αφορά στο σύνολο των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων, παρατηρήθηκε ότι 

αύξηση του λόγου So/H και του αθροίσματος των ορυκτών χλωρίτη και σερπεντίνη 

(Chl+Serp) οδηγούν σε περισσότερο επιμηκυσμένους και πεπλατυσμένους κόκκους 

αδρανούς υλικού. Αναφορικά με τις φυσικές ιδιότητες, η περιεχόμενη υγρασία (w) και η 

υδαταπορροφητικότητα (wa) συσχετίζονται θετικά με το ποσοστό σε χλωρίτη. Από την άλλη 

πλευρά, η φαινόμενη πυκνότητα παρουσιάζει αρνητικές τάσεις με το χλωρίτη, το δείκτη Irep 

και το λόγο Se/P. Το ποσοστό σε χλωρίτη και ο λόγος So/H συσχετίζονται θετικά με το ολικό 

πορώδες (nt). Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρνητική τάση μεταξύ της περιεκτικότητας 

σε χαλαζία (Qz) και του ολικού πορώδους (nt) των δολεριτών της Πίνδου. Πολυάριθμες 

συσχετίσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ πετρογραφικών και μηχανικών παραμέτρων. Η 

παρουσία του πλαγιόκλαστου στους βασικούς λιθότυπους φαίνεται ότι συμβάλλει στη 
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βελτίωση των AAV και UCS και στη μείωση του PSV. Η αύξηση της περιεκτικότητας σε 

επίδοτο (Ep) συνοδεύεται γενικά από μείωση της μηχανικής αντοχής, με εξαίρεση την 

αντίσταση σε στίλβωση που βελτιώνεται. Η αντίσταση σε στίλβωση αυξάνεται επίσης όσο 

αυξάνεται το ποσοστό σε χαλαζία (Qz) και σε μεταλλικά ορυκτά (Op). Αντιστοίχως, από τις 

σχέσεις που προέκυψαν μεταξύ του λόγου Se/P και του δείκτη Irep με τις μηχανικές ιδιότητες, 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυξανομένου του βαθμού εξαλλοίωσης μειώνεται η αντοχή των 

βασικών λιθότυπων, εξαιρουμένης της αντίστασής τους σε στίλβωση. Ασθενείς είναι οι τάσεις 

που προέκυψαν μεταξύ των πετρογραφικών χαρακτηριστικών και των φυσικοχημικών 

ιδιοτήτων. Ωστόσο, η αύξηση του ποσοστού σε χλωρίτη συνοδεύεται από μείωση της 

αντίστασης των βασικών αδρανών υλικών σε αποσάθρωση. Όσον αφορά στο μπλε του 

μεθυλενίου (MBF), παρουσιάζει ιδιαίτερα ασθενείς θετικές συσχετίσεις με το λόγο Se/P και το 

δείκτη Irep. Από τις συσχετίσεις των περιμέτρων που υπολογίστηκαν σε εικόνες οπίσθιας 

σκέδασης ηλεκτρονίων με τις μηχανικές ιδιότητες, προέκυψε η εξής ομαδοποίηση των 

βασικής σύστασης δειγμάτων (σε αύξουσα σειρά με βάση τις περιμέτρους): (i) τροκτόλιθοι 

Πίνδου, (ii) διορίτες Όθρυος, (iii) δολερίτες Πίνδου και (iv) δολερίτες Βούρινου. Από τις τάσεις 

που προσδιορίστηκαν, συμπεραίνεται ότι τα μηχανικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων 

τείνουν να βελτιώνονται αυξανομένων των τιμών περιμέτρου. 

Από την παραγοντική ανάλυση R-τύπου των βασικών λιθότυπων, προέκυψαν ποικίλες 

ομαδοποιήσεις μεταξύ των προσδιορισθέντων παραμέτρων. Ο πρώτος παράγοντας 

επαληθεύει τη θετική επίδραση του πλαγιόκλαστου στις μηχανικές ιδιότητες, με εξαίρεση την 

αντίσταση σε λείανση. Ο δεύτερος παράγοντας συνδέει τις πετρογραφικές παραμέτρους που 

εκφράζουν το βαθμό εξαλλοίωσης, καθώς και τις περιεκτικότητες σε μαφικά πρωτογενή και 

μεταλλικά ορυκτά με τις φυσικομηχανικές ιδιότητες. Ο τρίτος παράγοντας υποδηλώνει την 

αρνητική επίδραση των μεταλλικών συστατικών στην αντοχή των βασικών πετρωμάτων σε 

αποσάθρωση, ενώ ο τέταρτος παράγοντας εκφράζει την αρνητική επίδραση των μαλακών 

και φυλλόμορφων ορυκτών, καθώς και του πλαγιόκλαστου, στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

και στην αντοχή σε φθορά των αδρανών υλικών. Όσον αφορά στην παραγοντική ανάλυση Q-

τύπου, καθιστά δυνατό το διαχωρισμό των δειγμάτων με βάση την πυκνότητα (ρab, ρa) και 

την αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS). 

Από την ποσοτική ανάλυση των μικρορωγμών και τη διερεύνηση του τρόπου διάδοσής 

τους κατά τη μοναξονική φόρτιση επιλεγμένων υπερβασικών και βασικών δειγμάτων, 

συμπεραίνονται κυρίως τα ακόλουθα: (i) οι μικρορωγμές που επικρατούν σε όλα τα υπό 

μελέτη δείγματα είναι οι ενδοκρυσταλλικές. (ii) Κατά τη μοναξονική φόρτιση, τόσο οι ήδη 

υπάρχουσες όσο και οι νεοσχηματισθείσες ενδοκρυσταλλικές κυρίως μικρορωγμές και κατά 

δεύτερο λόγο οι μικρορωγμές που σχετίζονται με όρια κρυστάλλων, μετατρέπονται ή 

οργανώνονται σε διακρυσταλλικές. (iii) Πολλές από τις ήδη υπάρχουσες ενδοκρυσταλλικές 

μικρορωγμές και μικρορωγμές των ορίων των κρυστάλλων είναι δυνατό να επεκτείνονται ή 
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να συνενώνονται μεταξύ τους κατά τη μοναξονική φόρτιση. (iv) Κατά τη μηχανική 

καταπόνηση των υπερβασικών πετρωμάτων, τα επίπεδα σχισμού των πορφυροκλαστών 

του ορθοπυρόξενου λειτουργούν συχνά ως επιφάνειες αδυναμίας. (v) Στα υγιή υπερβασικά 

δείγματα, ο ολιβίνης παρουσιάζει λιγότερο εύθραυστη συμπεριφορά συγκριτικά με τον 

ορθοπυρόξενο. (vi) Στους σερπεντινιωμένους υπερβασικούς λιθότυπους, οι 

διακρυσταλλικές μικρορωγμές αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στο σερπεντίνη. (vii) Ο 

κυψελώδης ιστός οδηγεί σε ισότροπο προσανατολισμό και διάδοση των μικρορωγμών. (viii) 

Στους τροκτόλιθους, οι ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές αυξάνονται στα πλαγιόκλαστα και 

μειώνονται στους σερπεντινιωμένους κόκκους του ολιβίνη κατά τη μοναξονική φόρτιση. (ix) 

Στους υπό μελέτη διορίτες, η αλληλεπίδραση του διπλού σχισμού της αμφιβόλου θεωρείται 

ότι συμβάλλει στην αναχαίτιση της διάδοσης των μικρορωγμών. (x) Στους λιγότερο 

εξαλλοιωμένους κρυστάλλους του πλαγιόκλαστου, οι μικρορωγμές τείνουν να 

προσανατολίζονται κατά μήκος του σχισμού τους, χαρακτηριστικό που σπάνια παρατηρείται 

στους σωσσυριτιωμένους ή σερικιτιωμένους κρυστάλλους. (xi) Τόσο στους βασικούς όσο και 

στους υπερβασικούς λιθότυπους, οι μικρορωγμές σχεδόν απουσιάζουν από τα μεταλλικά 

ορυκτά, ωστόσο συχνά παρατηρείται ο σχηματισμός τους γύρω αυτά, πιθανά λόγω των 

διαφορετικών μηχανικών χαρακτηριστικών τους σε σχέση με τις περιβάλλουσες πυριτικές 

φάσεις. 
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                                                                                                                                      ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    88  
  

88    ΣΣΥΥΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕ  ΓΓΕΕΩΩΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ,,  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ,,  

ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  

88..11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  
Ο προσδιορισμός της χημικής σύστασης είναι εξαιρετικής σημασίας για την κατανόηση 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εκάστοτε λιθότυπου, αφού αποτελεί έκφραση της 

ορυκτολογικής σύστασης, καθώς και των δευτερογενών (εξαλλοιωτικών και/ή 

αποσαθρωτικών) διεργασιών που πιθανά έχουν λάβει χώρα. Στο παρόν κεφάλαιο 

διερευνώνται πιθανές τάσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ της χημικής σύστασης και των 

προσδιορισθέντων γεωμετρικών, φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υπό 

μελέτη βασικών και υπερβασικών οφιολιθικών πετρωμάτων. 

Λόγω του σημαντικού αριθμού των μεταβλητών, πραγματοποιήθηκε παραγοντική 

ανάλυση (factor analysis, FA), ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ομαδοποίηση των 

γεωχημικών και λοιπών παραμέτρων των πετρωμάτων. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν γεωχημικές αναλύσεις από 17 αντιπροσωπευτικά βασικά και υπερβασικά 

δείγματα. Από κάθε δείγμα λήφθηκαν υπόψη οι περιεκτικότητες στα κύρια οξείδια SiO2, 

Al2O3, Fe2O3
t, MnO, MgO, CaO και το ποσοστό σε απώλεια πύρωσης (LOI), καθότι η 

περιεκτικότητά τους σε όλα τα δείγματα βρίσκεται πάνω από το όριο ανιχνευσιμότητας. 

Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 4, υπολογίστηκαν ορισμένοι χημικοί 

δείκτες αποσάθρωσης (chemical weathering indices), οι οποίοι εκφράζουν τις χημικές 

μεταβολές που έχουν επέλθει στους υπό μελέτη λιθότυπους, λόγω της επίδρασης 

αποσαθρωτικών παραγόντων. Οι δείκτες αυτοί συσχετίζονται με τις προσδιορισθείσες 

γεωμετρικές, φυσικομηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες, προκειμένου να καθοριστεί η 

χρησιμότητά τους στα υπό μελέτη οφιολιθικά πετρώματα. Για τη διερεύνηση των 

συσχετίσεων πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) και 

προσδιορίστηκε η συνάρτηση που ορίζει την καλύτερη δυνατή καμπύλη συσχέτισης. 

 

88..22  ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  

88..22..11    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  RR--ττύύπποουυ  
Το μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου (μεταβλητές τα γεωχημικά 

χαρακτηριστικά και οι γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των 

βασικών και υπερβασικών οφιολιθικών πετρωμάτων) που πληροί τα κριτήρια της μεθόδου 

είναι το τετραπλό, το οποίο ικανοποιεί το 92% της συνολικής συνδιακύμανσης των ιδιοτιμών 
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των μεταβλητών (βλ. Παράρτημα ΙΙ: Πίν. 8.1). Επομένως, με μία απώλεια μόλις 8% της 

συνολικής συνδιακύμανσης, διευκολύνεται η ερμηνεία των σχέσεων μεταξύ των 

προσδιορισθέντων παραμέτρων, αφού από τις 26 μεταβλητές προέκυψαν 4 μόνο 

παράγοντες. 

Ο πρώτος παράγοντας εκφράζει το 36% της ολικής συνδιακύμανσης και είναι 

διπολικός. Στο θετικό πόλο, ομαδοποιείται το ποσοστό σε απώλεια πύρωσης (LOI) με τις 

παρακάτω φυσικομηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες: περιεχόμενη υγρασία (w), 

υδαταπορροφητικότητα (wa), ολικό πορώδες (nt), δείκτης Los Angeles (LA, LAC), δείκτης 

αντίστασης σε κρούση (AIV), δείκτης αντίστασης σε απότριψη (AAV) και δείκτης 

αποσάθρωσης (S). Από την άλλη πλευρά, στον αρνητικό πόλο ομαδοποιούνται η φαινόμενη 

πυκνότητα (ρa), ο δείκτης ισοδύναμου άμμου (SE), η σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt 

(SHV), η αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) και ο δείκτης σημειακής φόρτισης (IS(50)). 

Συνεπώς, ο θετικός πόλος του συγκεκριμένου παράγοντα υποδεικνύει ότι όσο αυξάνεται το 

LOI, το οποίο αποτελεί ποσοτική έκφραση του βαθμού εξαλλοίωσης, τόσο αυξάνεται το 

ποσοστό σε νερό που συγκρατείται στους κόκκους των αδρανών υλικών και παράλληλα 

μειώνεται η μηχανική αντοχή τους, καθώς και η αντοχή τους στην αποσάθρωση που 

προκαλείται λόγω των εναλλασσόμενων καιρικών επιδράσεων ψύξης και θέρμανσης. 

Επιπλέον, ο αρνητικός πόλος υποδεικνύει ότι η αύξηση του LOI συνοδεύεται από μείωση της 

φαινόμενης πυκνότητας και από αύξηση του λεπτόκοκκου υλικού που περιέχεται στο κλάσμα 

του αδρανούς υλικού που διέρχεται από το κόσκινο No 4 (4,75 mm). Σημειώνεται επίσης ότι 

ο αρνητικός πόλος υποδηλώνει τη συσχέτιση μεταξύ των μηχανικών παραμέτρων SHV, UCS 

και IS(50), στοιχείο που έχει ήδη προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

των εργαστηριακών δοκιμών, που πραγματοποιήθηκε στο κεφάλαιο 6. 

Ο δεύτερος παράγοντας εκφράζει το 32% της ολικής συνδιακύμανσης και εμφανίζει και 

αυτός διπολικότητα. Παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με τον πρώτο παράγοντα, ωστόσο 

προκύπτουν και νέες σημαντικές πληροφορίες. Στο θετικό πόλο ομαδοποιούνται (σε 

φθίνουσα σειρά με βάση τις παραγοντικές φορτίσεις): η περιεκτικότητα σε MgO, ο δείκτης 

Micro-Deval (MDE), ο δείκτης πλακοειδούς (IF), ο δείκτης επιμήκυνσης (IE), ο δείκτης 

αντίστασης σε απότριψη (AAV), η απόλυτη πυκνότητα (ρab), ο δείκτης Los Angeles (LA), ο 

δείκτης Los Angeles στη διαβάθμιση των σκύρων (LAC) και η φαινόμενη πυκνότητα (ρa). 

Αντιστοίχως, στον αρνητικό πόλο ομαδοποιούνται οι περιεκτικότητες σε CaO, Al2O3 και SiO2 

με το δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)), την αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) και τη 

σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV). Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι όσο 

αυξάνεται η περιεκτικότητα των υπό μελέτη λιθότυπων σε MgO και μειώνεται σε CaO, Al2O3 

και SiO2, τόσο αυξάνονται οι ρab, ρa, οι δείκτες IF και IE, ενώ από την άλλη πλευρά μειώνεται η 

μηχανική αντοχή. Επομένως, ο δεύτερος παράγοντας εκφράζει τις μεταβολές των 

γεωμετρικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων από τους υπερβασικούς λιθότυπους που 



                Κεφάλαιο 8: Συσχετίσεις χημικής σύστασης με γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες 
_                                                                                            
                                                                                   

 335

παρουσιάζουν υψηλές περιεκτικότητες σε MgO, στους βασικούς λιθότυπους που 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερες τιμές CaO, Al2O3 και SiO2. Η διαφοροποίηση αυτή μεταξύ 

βασικών και υπερβασικών πετρωμάτων ουσιαστικά επαληθεύει τα αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια 6 και 7. 

Ο τρίτος παράγοντας, ο οποίος εκφράζει το 14% της ολικής συνδιακύμανσης, 

συσχετίζει στο θετικό πόλο τις περιεκτικότητες σε SiO2, Fe2O3
t και MnO με το δείκτη 

αντίστασης σε στίλβωση (PSV), ενώ στον αρνητικό πόλο μέτρια φόρτιση παρουσιάζει το LOI 

(Fl = 0,41). Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι η αντίσταση των οφιολιθικών πετρωμάτων σε 

στίλβωση είναι μεγαλύτερη στους λιθότυπους εκείνους που παρουσιάζουν υψηλότερα 

ποσοστά σε SiO2, Fe2O3
t και MnO και χαμηλότερα σε LOI. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι 

υψηλές φορτίσεις των Fe2O3
t, MnO και PSV (Fl > 0,8) οφείλονται κατά κύριο λόγο στους 

δολερίτες του Βούρινου (δείγματα Β4, Β5), οι οποίοι παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές 

Fe2O3
t, MnO καθώς και PSV συγκριτικά με τα υπόλοιπα συλλεχθέντα δείγματα (βλ. 

Παράρτημα Ι: Πίν. 4.3 και Κεφ. 5: Πίν. 5.14). Όσον αφορά στα υψηλά ποσοστά των Fe2O3
t 

και MnO, αποδίδονται στο σχετικά υψηλό ποσοστό των συγκεκριμένων δειγμάτων σε 

μεταλλικά ορυκτά (βλ. Κεφ. 3: § 3.1.3.4.1). 

Ο τέταρτος παράγοντας εκφράζει το 10% της ολικής συνδιακύμανσης και παρουσιάζει 

και αυτός διπολικό χαρακτήρα. Στο θετικό πόλο, μέτριες έως υψηλές φορτίσεις (Fl > 0,5) 

παρουσιάζουν η απόλυτη και η φαινόμενη πυκνότητα (ρab, ρa). Όσον αφορά στον αρνητικό 

πόλο, ομαδοποιούνται το ποσοστό σε απώλεια πύρωσης (LOI, Fl = 0,58) και το μπλε του 

μεθυλενίου (MBF, Fl = 0,80). Συνεπώς, ο τέταρτος παράγοντας υποδηλώνει τη μείωση της 

πυκνότητας των οφιολιθικών πετρωμάτων αυξανομένου του ποσοστού σε LOI, παρατήρηση 

που έχει προκύψει ήδη από τον πρώτο παράγοντα που είναι και ο στατιστικά 

σημαντικότερος. Ωστόσο, ο τέταρτος παράγοντας και συγκεκριμένα ο αρνητικός πόλος του, 

υποδεικνύει επιπρόσθετα ότι η αύξηση του LOI συνοδεύεται από αύξηση του MBF, δηλαδή 

της περιεκτικότητας των πετρωμάτων που μελετήθηκαν σε αργιλικά ορυκτά της ομάδας του 

σμηκτίτη. 

Από τη διαγραμματική απεικόνιση των παραγοντικών τιμών των δύο πρώτων 

παραγόντων (Εικ. 8.1α), παρατηρείται σαφής διάκριση μεταξύ βασικών και υπερβασικών 

λιθότυπων με βάση τα γεωχημικά τους χαρακτηριστικά και τις γεωμετρικές, φυσικές, 

μηχανικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Από το σύνολο των υπό μελέτη οφιολιθικών 

πετρωμάτων, οι έντονα σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες της Πίνδου και του Βούρινου 

(δείγματα PKZSR1, VVDSR1) διαφοροποιούνται σαφώς από τα υπόλοιπα δείγματα λόγω 

των σημαντικά υψηλότερων τιμών LOI, w, wa, nt, LA, LAC, AIV, AAV και S. Όσον αφορά 

στους βασικούς λιθότυπους, το δείγμα του τροκτόλιθου από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της 

Πίνδου διαφοροποιείται σαφώς λόγω του σχετικά υψηλού ποσοστού σε LOI (Εικ. 8.1β). 

Επιπλέον, όπως ήδη σημειώθηκε παραπάνω, οι δολερίτες του Βούρινου διαφοροποιούνται 
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λόγω των υψηλότερων ποσοστών σε SiO2, Fe2O3
t και MnO, σε συνδυασμό με την 

υψηλότερη αντίστασή τους σε λείανση συγκριτικά με τα υπόλοιπα δείγματα. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88..22..22    ΠΠααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  QQ--ττύύπποουυ  
Το τριπλό μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης Q-τύπου (αθροιστική συνδιακύμανση 

των ιδιοτιμών 98,7%) καθορίζει σαφώς τα ακραία δείγματα (end-member samples), 

επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που αντλούνται από την R-τύπου ανάλυση. Από τη 

συνδυαστική ερμηνεία του τριγωνικού διαγράμματος της Εικόνας 8.2 και των παραγοντικών 

τιμών (βλ. Παράρτημα ΙΙ: Πίν. 8.2), προκύπτει ότι: 

(α) 

(β) 

Εικ. 8.1. ∆ιαγράμματα συσχέτισης των παραγόντων (α) Fs1 και Fs2 και (β) Fs3 και Fs4 της 
παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου. 
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- Η ομαδοποίηση των βασικών λιθότυπων (πρώτος παράγοντας) οφείλεται στη 

συσχέτιση των μεταβλητών UCS, SiO2 και SHV. 

- Η ομαδοποίηση των υπερβασικών λιθότυπων (δεύτερος παράγοντας) οφείλεται στη 

συσχέτιση των μεταβλητών MgO, SE, UCS και PSV. 

- Η ασθενής ομαδοποίηση των έντονα σερπεντινιωμένων υπερβασικών λιθότυπων 

(δείγματα PKZSR1, VVDSR1) οφείλεται στη συσχέτιση των παραγόντων S, LAC, LA, 

PSV και SiO2. 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
  

Εικ. 8.2. Τριγωνικό διάγραμμα συσχέτισης των παραγόντων της παραγοντικής ανάλυσης Q-τύπου  
(Fl: παραγοντικές φορτίσεις). 
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88..33    ΣΣυυσσχχεεττίίσσεειιςς  μμεεττααξξύύ  χχηημμιικκώώνν  δδεειικκττώώνν  ααπποοσσάάθθρρωωσσηηςς  κκααιι  εερργγαασσττηηρριιαακκώώνν  δδοοκκιιμμώώνν  
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, επιλέχθηκαν ορισμένοι χημικοί δείκτες 

αποσάθρωσης προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές τάσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

ιδιαίτερων γεωχημικών χαρακτηριστικών και των γεωμετρικών, φυσικομηχανικών και 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων των συλλεχθέντων δειγμάτων. Οι δείκτες αποσάθρωσης που 

υπολογίστηκαν είναι οι εξής: (i) ba2 (Harrassowitz 1926), (ii) WPI (Reiche 1943), (iii) 

βάσεις/Al2O3 (Colman 1982) και (iv) ποσοστό σε απώλεια πύρωσης (LOI) (Sueoka et al. 

1985). Επιπλέον, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής εισήχθηκε για τα υπερβασικά 

δείγματα ο δείκτης ευκίνητων στοιχείων (Im), ο οποίος ορίζεται ως το άθροισμα των οξειδίων 

των στοιχείων που έχουν κινητοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σερπεντινίωσης (βλ. Κεφ. 4). Η 

μείωση όλων των παραπάνω δεικτών υποδεικνύει αύξηση του βαθμού αποσάθρωσης, με 

εξαίρεση την απώλεια πύρωσης (LOI), οι τιμές της οποίας συσχετίζονται θετικά με την 

αποσάθρωση. Ωστόσο, σημειώνεται ότι τόσο το ποσοστό σε LOI όσο και ο δείκτης Im 

αποτελούν κυρίως μέτρο των διεργασιών υδροθερμικής μεταμόρφωσης που έχουν επιδράσει 

στα υπερβασικά δείγματα. Στον Πίνακα 8.3 παρατίθενται οι υπολογισθείσες τιμές των 

προαναφερθέντων δεικτών για τα υπό μελέτη δείγματα. 

 
Πίνακας 8.3. Τιμές δεικτών αποσάθρωσης που υπολογίστηκαν για τα υπό μελέτη δείγματα. 

Αρ. ∆είγμ./∆είκτης ba2 WPI βάσεις/Al2O3 LOI Im 

PVN1a 1,02 14,47 1,15 2,97 - 

PVN2a 1,05 19,24 1,21 2,32 - 

PKD1 0,84 17,44 0,89 6,32 - 

B4 0,61 11,11 1,00 4,39 - 

B5 0,61 12,74 1,05 2,20 - 

OTH1 1,25 18,24 1,53 2,51 - 

OTH2 1,26 18,56 1,56 2,47 - 

PKZ2 177,96 47,62 177,96 0,91 98,82 

PKZSR1 26,83 32,31 26,89 11,29 87,54 

VVD1 246,25 48,16 246,50 2,42 97,20 

VVD2 107,52 49,56 107,52 0,01 99,43 

VKOR1 102,74 46,02 102,74 4,65 94,44 

VRZ1 267,63 49,37 267,63 3,27 96,29 

VAET1 351,15 38,70 351,15 11,61 87,92 

VVDSR1 78,98 33,20 79,12 11,92 87,51 

KOZ1 26,86 45,60 26,86 0,50 97,47 

KOZ2 14,32 39,05 14,43 3,40 92,76 
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Ο δείκτης ba2 έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για τον προσδιορισμό του βαθμού 

αποσάθρωσης διαφόρων λιθότυπων (π.χ. Rocha Filho et al. 1985, Duzgoren-Aydin et al. 

2002). Στην παρούσα διατριβή, οι πιθανές συσχετίσεις του δείκτη ba2 με τα αποτελέσματα 

των εργαστηριακών δοκιμών διερευνήθηκαν ξεχωριστά για τους υπερβασικούς και βασικούς 

λιθότυπους, λόγω του διαφορετικού εύρους τιμών που παρουσιάζουν. Στην Εικόνα 8.3 

φαίνεται ότι αυξανομένων των τιμών ba2, ο δείκτης πλακοειδούς (IF) μειώνεται ενώ ο δείκτης 

ισοδύναμου άμμου (SE) αυξάνεται. Αν και οι σχέσεις αυτές χαρακτηρίζονται από χαμηλό 

βαθμό συσχέτισης, έχουν φυσική σημασία, υποδεικνύοντας ότι όσο μειώνεται ο βαθμός 

αποσάθρωσης των υπερβασικών πετρωμάτων τόσο μειώνεται το ποσοστό των 

πεπλατυσμένων κόκκων αδρανούς υλικού και τόσο λιγότερο λεπτόκοκκο υλικό παράγεται 

κατά τη θραύση τους. Οι παρακάτω εξισώσεις αποτελούν ποσοτική έκφραση των 

προαναφερθέντων τάσεων: 

)52,0(81,44)2ln(97,2 2 =+−= RbaI F                                   (8.1) 

)38,0(79,46)2ln(19,6 2 =+= RbaSE                                    (8.2) 
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Εικ. 8.3. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης (ba2) και (α) του δείκτη πλακοειδούς 
(IF), (β) του δείκτη ισοδύναμου άμμου (SE) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 

(α) 

(β) 
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Σημαντικού βαθμού αρνητική συσχέτιση προσδιορίστηκε μεταξύ του ba2 και του δείκτη 

Micro-Deval (ΜDE), υποδεικνύοντας τη σημαντική μείωση της αντοχής των υπερβασικών 

λιθότυπων στη φθορά που προκαλείται με τη μηχανή Micro-Deval αυξανομένου του βαθμού 

αποσάθρωσής τους (Εικ. 8.4α). Ακόμη, η αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS), όπως 

αναμένεται, επηρεάζεται αρνητικά από την αποσάθρωση (Εικ. 8.4β). Ο χαμηλός βαθμός 

συσχέτισης μεταξύ ba2 και UCS οφείλεται στη διασπορά των τιμών των περισσότερο 

αποσαθρωμένων δειγμάτων. Οι παραπάνω μεταβολές εκφράζονται από τις ακόλουθες 

εξισώσεις: 

)75,0(72,26)2ln(71,1 2 =+−= RbaM DE                                   (8.3) 

)33,0(28,74213,0 2 =+= RbaUCS                                       (8.4) 
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Εικ. 8.4. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης (ba2) και (α) του δείκτη Micro-Deval 
(MDE), (β) της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) των υπό μελέτη υπερβασικών 
λιθότυπων. 
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Ασθενείς είναι οι συσχετίσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ του δείκτη ba2 και των 

φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. Ωστόσο, από τις τάσεις 

που παρουσιάζονται στην Εικόνα 8.5, υποδεικνύεται η μείωση της φαινόμενης (ρa) και της 

απόλυτης (ρab) πυκνότητας αυξανομένου του βαθμού αποσάθρωσης. Οι συσχετισμοί αυτοί, 

οι οποίοι παρουσιάζουν απόλυτη φυσική σημασία, περιγράφονται από τις παρακάτω 

συναρτήσεις: 

)33,0(58,2433 2209,0 == Re ba
aρ                                            (8.5) 

)43,0(05,2507205,259 2 =+= Rbaabρ                                       (8.6) 
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Εικ. 8.5. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης (ba2) και (α) της φαινόμενης 
πυκνότητας (ρa), (β) της απόλυτης πυκνότητας (ρab) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Όσον αφορά στις συσχετίσεις μεταξύ του δείκτη ba2 και των μηχανικών παραμέτρων 

των βασικών οφιολιθικών πετρωμάτων, χαρακτηρίζονται γενικά από ιδιαίτερα χαμηλές τιμές 

R2. Ενδεικτικά παρατίθενται οι τάσεις που προσδιορίστηκαν με τους δείκτες Los Angeles (LA) 

και αντίστασης σε απότριψη (AAV) (Εικ. 8.6). Οι συγκεκριμένες σχέσεις, αν και ασθενείς, 

υποδεικνύουν μείωση της αντοχής σε φθορά από τριβή και κρούση και σε απότριψη 

αυξανομένου του βαθμού αποσάθρωσης, σύμφωνα με τις παρακάτω συναρτήσεις: 

)25,0(12,14)2ln(85,4 2 =+−= RbaLA                                         (8.7) 

)38,0(17,3)2ln(27,1 2 =+−= RbaAAV                                         (8.8) 
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Εικ. 8.6. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης (ba2) και (α) του δείκτη Los Angeles 
(LA), (β) του δείκτη αντίστασης σε απότριψη (AAV) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 
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Ο χημικός δείκτης αποσάθρωσης WPI έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από τον Irfan 

(1996, 1999) για την ποσοτικοποίηση του βαθμού αποσάθρωσης σε ηφαιστειακά πετρώματα 

και γρανίτες. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει αξιόλογες συσχετίσεις με τις περισσότερες από τις 

εργαστηριακές δοκιμές των υπό μελέτη δειγμάτων. Ιδιαίτερα σαφής είναι η διάκριση δύο 

διαφορετικών τάσεων για τους υπερβασικούς και βασικούς λιθότυπους. Στην Εικόνα 8.7, 

όπου προβάλλονται οι τιμές του δείκτη WPI και οι τιμές της υδαταπορροφητικότητας (wa), 

είναι εμφανές ότι τα υπερβασικά δείγματα χαρακτηρίζονται από υψηλότερο βαθμό 

συσχέτισης και από μεγαλύτερο εύρος τιμών WPI συγκριτικά με τα βασικά. Ωστόσο και στις 

δύο ομάδες δειγμάτων παρατηρείται μείωση των τιμών wa με τη μείωση του βαθμού 

αποσάθρωσης, σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις: 

)33,0(55,1)ln(39,0 2 =+−= RWPIwa (Βασικοί λιθότυποι)                      (8.9) 

)74,0(01,21)ln(36,5 2 =+−= RWPIwa (Υπερβασικοί λιθότυποι)               (8.10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Σημαντικές τάσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ του δείκτη WPI και της απόλυτης (ρab) και 

φαινόμενης πυκνότητας (ρa), με τους υπερβασικούς λιθότυπους να χαρακτηρίζονται από 

υψηλό βαθμό συσχέτισης και τους βασικούς από ενδιάμεσο (Εικ. 8.8α, β). Οι σχέσεις αυτές 

υποδεικνύουν την τροποποίηση των ορυκτολογικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών των 

πετρωμάτων κατά την πρόοδο της αποσάθρωσης, που έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη 

χαλαρότερη δομή τους. Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από τη συσχέτιση μεταξύ 

του δείκτη WPI και του ολικού πορώδους (nt), ωστόσο στο συγκεκριμένο διάγραμμα 

συσχέτισης τα βασικά δείγματα παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά (Εικ. 8.8γ). Οι καμπύλες 

συσχέτισης που παρατίθενται στα διαγράμματα της  Εικόνας 8.8 ορίζονται από τις παρακάτω 

συναρτήσεις: 

)64,0(94,2350 201,0 == Re WPI
abρ (Βασικοί λιθότυποι)                      (8.11) 

)85,0(77,1823 201,0 == Re WPI
abρ (Υπερβασικοί λιθότυποι)                   (8.12) 

Εικ. 8.7. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης WPI και της υδαταπορροφητικότητας 
(wa) των υπό μελέτη βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 
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)58,0(41,1723 216,0 == RWPIaρ (Βασικοί λιθότυποι)                      (8.13) 

)90,0(02,1562 201,0 == Re WPI
aρ (Υπερβασικοί λιθότυποι)                   (8.14) 

)70,0(34,4058 284,1 == − RWPInt (Υπερβασικοί λιθότυποι)                  (8.15) 
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Εικ. 8.8. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης WPI και (α) της απόλυτης πυκνότητας 
(ρab), (β) της φαινόμενης πυκνότητας (ρa), (γ) του ολικού πορώδους (nt) των υπό μελέτη 
βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 
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Όσον αφορά στους δείκτες πλακοειδούς και επιμήκυνσης (IF, IE), παρουσιάζουν 

αξιόλογες συσχετίσεις με το δείκτη WPI μόνο στους υπερβασικούς λιθότυπους (Εικ. 8.9). 

Από την άλλη πλευρά, τα πετρώματα βασικής σύστασης δεν παρουσιάζουν κάποια σαφή 

τάση. Οι σχέσεις που εκφράζουν τις προσδιορισθείσες συσχετίσεις είναι οι εξής: 

)65,0(31,5556,0 2 =+−= RWPII F (Υπερβασικοί λιθότυποι)                 (8.16) 

)72,0(83,6268,0 2 =+−= RWPII E (Υπερβασικοί λιθότυποι)                 (8.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν από τη συσχέτιση του WPI με το δείκτη 

ισοδύναμου άμμου (SE) (Εικ. 8.10). Οι υπερβασικοί λιθότυποι χαρακτηρίζονται από μέτρια 

υψηλό βαθμό θετικής συσχέτισης, που υποδηλώνει μείωση του λεπτόκοκκου υλικού που 
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Εικ. 8.9. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης WPI και (α) του δείκτη πλακοειδούς (IF), 
(β) του δείκτη επιμήκυνσης (IE) των υπό μελέτη βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 

(α) 

(β) 
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περιέχεται στα αδρανή υλικά με τη μείωση του βαθμού αποσάθρωσής τους, σύμφωνα με την 

παρακάτω σχέση: 

)70,0(22,3 284,0 == RWPISE (Υπερβασικοί λιθότυποι)                     (8.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδιάμεσου βαθμού συσχετίσεις προσδιορίστηκαν επίσης μεταξύ του δείκτη WPI και 

των περισσότερων μηχανικών παραμέτρων των υπό μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων, με 

τους βασικούς λιθότυπους να χαρακτηρίζονται συνήθως από ασθενέστερες τάσεις. Στην       

Εικόνα 8.11α φαίνεται ότι αυξανομένου του WPI μειώνεται ο δείκτης Los Angeles (LA), 

υποδεικνύοντας αύξηση της αντοχής σε φθορά από τριβή και κρούση. Αντίστοιχες τάσεις 

προκύπτουν από τη συσχέτιση με το δείκτη αντίστασης σε κρούση (AIV) (Εικ. 8.11β). 

Επιπλέον, η αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) συσχετίζεται θετικά με το δείκτη WPI, 

υποδεικνύοντας ότι η μηχανική αντοχή αυξάνεται όσο μειώνεται ο βαθμός αποσάθρωσης 

(Εικ. 8.11γ). Οι παρακάτω συναρτήσεις εκφράζουν τον τρόπο μεταβολής των 

προαναφερθέντων ιδιοτήτων: 

)30,0(96,35)ln(77,7 2 =+−= RWPILA (Βασικοί λιθότυποι)                  (8.19) 

)69,0(70,202)ln(81,47 2 =+−= RWPILA (Υπερβασικοί λιθότυποι)             (8.20) 

)58,0(10,20)(53,0 2 =+−= RWPIAIV (Βασικοί λιθότυποι)                   (8.21) 

)55,0(22,91)ln(48,20 2 =+−= RWPIAIV (Υπερβασικοί λιθότυποι)             (8.22) 

)45,0(15,19 269,0 == RWPIUCS (Βασικοί λιθότυποι)                      (8.23) 

)62,0(10,0 282,1 == RWPIUCS (Υπερβασικοί λιθότυποι)                    (8.24) 
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Εικ. 8.10. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης WPI και του δείκτη ισοδύναμου άμμου 
(SE) των υπό μελέτη βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 
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Εικ. 8.11. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης WPI και (α) του δείκτη Los Angeles 
(LA), (β) του δείκτη αντίστασης σε κρούση (AIV), (γ) της αντοχής σε μοναξονική θλίψη 
(UCS) των υπό μελέτη βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 

(α) 

(β) 

(γ) 
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Η αύξηση του βαθμού αποσάθρωσης, όπως εκφράζεται από το δείκτη WPI, 

συνοδεύεται επίσης από μείωση της αντίστασης σε απότριψη (AAV) των βασικών και 

υπερβασικών οφιολιθικών πετρωμάτων (Εικ. 8.12), σύμφωνα με τις παρακάτω συναρτήσεις: 

)69,0(08,10)ln(47,2 2 =+−= RWPIAAV (Βασικοί λιθότυποι)                  (8.25) 

)59,0(68,116)ln(78,27 2 =+−= RWPIAAV (Υπερβασικοί λιθότυποι)              (8.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αναφορικά με το δείκτη αποσάθρωσης (S), παρουσιάζει ενδιάμεσο βαθμό αρνητικής 

συσχέτισης με το δείκτη WPI μόνο στους υπερβασικούς λιθότυπους (Εικ. 8.13): 

)56,0(10,539249579 283,4 == − RWPIS (Υπερβασικοί λιθότυποι)                (8.27) 
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Εικ. 8.12. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης WPI και του δείκτη αντίστασης σε 
απότριψη (AAV) των υπό μελέτη βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 

Εικ. 8.13. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης WPI και του δείκτη αποσάθρωσης (S) 
των υπό μελέτη βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 
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Ομοίως, ενδιάμεσος βαθμός αρνητικής συσχέτισης προσδιορίστηκε μεταξύ του WPI και 

του μπλε του μεθυλενίου (MBF) των υπερβασικών δειγμάτων, ενώ καμία τάση δεν 

παρατηρήθηκε στα βασικά δείγματα (Εικ. 8.14). Η σχέση αυτή υποδεικνύει ότι οι 

αποσαθρωτικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στα μανδυακά δείγματα, συμβάλλουν στην 

αύξηση του ποσοστού των ενεργών αργιλικών ορυκτών. Ο βαθμός αλληλεξάρτησης μεταξύ 

WPI και MBF εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση: 

)56,0(73,20 204,0 == − ReMB WPI
F (Υπερβασικοί λιθότυποι)                 (8.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη συσχέτιση του λόγου (K2O+Na2O+CaO+MgO)/Al2O3 με τις γεωμετρικές, 

φυσικομηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες, προέκυψαν ελάχιστες τάσεις με ικανοποιητικό 

βαθμό συσχέτισης, παρότι ο συγκεκριμένος δείκτης προτάθηκε αρχικά από τον Colman 

(1982) για βασικά και υπερβασικά πετρώματα. Ακολούθως παρατίθενται οι σημαντικότερες 

από αυτές, ξεχωριστά για τους υπερβασικούς και βασικούς λιθότυπους λόγω του 

διαφορετικού εύρους τιμών που παρουσιάζουν. 

Όσον αφορά στα υπερβασικά πετρώματα, ο λόγος βάσεις/Al2O3 συσχετίζεται αρνητικά 

με το δείκτη πλακοειδούς (IF), υποδεικνύοντας ότι αυξημένος βαθμός αποσάθρωσης οδηγεί 

στο σχηματισμό περισσότερο πεπλατυσμένων κόκκων αδρανούς υλικού (Εικ. 8.15α). Από 

τις μηχανικές ιδιότητες, μόνο ο δείκτης Micro-Deval (MDE) παρουσιάζει αυξημένο βαθμό 

συσχέτισης με το λόγο βάσεις/Al2O3 (Εικ. 8.15β), υποδηλώνοντας τη μείωση της αντοχής στη 

φθορά που προκαλείται με τη μηχανή Micro-Deval αυξανομένου του βαθμού αποσάθρωσης. 

Ποσοτική έκφραση των προαναφερθέντων μεταβολών αποτελούν οι παρακάτω εξισώσεις: 

)51,0(83,44)/ln(97,2 2
32 =+−= ROAlάI F σειςβ                               (8.29) 

)75,0(73,26)/ln(71,1 2
32 =+−= ROAlάM DE σειςβ                              (8.30) 
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Εικ. 8.14. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης WPI και του μπλε του μεθυλενίου 
(MBF) των υπό μελέτη βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 
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Όσον αφορά στους βασικούς λιθότυπους, ο λόγος βάσεις/Al2O3 σε γενικές γραμμές δε 

συσχετίζεται με τις γεωμετρικές και φυσικοχημικές ιδιότητες, ενώ από τις μηχανικές 

παραμέτρους μόνο η σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV) παρουσιάζει ικανοποιητικό 

βαθμό συσχέτισης. Η συγκεκριμένη τάση (Εικ. 8.16), η οποία υποδεικνύει τη μείωση της 

μηχανικής αντοχής αυξανομένου του βαθμού αποσάθρωσης, περιγράφεται από την 

παρακάτω εξίσωση: 

)51,0(42,69 2)/(13,0 32 == − ReSHV OAlάσειςβ                                    (8.31) 
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Εικ. 8.15. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης βάσεις/Al2O3 και (α) του δείκτη 
πλακοειδούς (IF), (β) του δείκτη Micro-Deval (MDE) των υπό μελέτη υπερβασικών 
λιθότυπων. 
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Η χρήση του LOI για τον προσδιορισμό του βαθμού χημικής αποσάθρωσης διαφόρων 

μαγματικών πετρωμάτων αναφέρεται από τους Sueoka et al. (1985), Irfan (1996, 1999) και 

Tuğrul & Gürpinar (1997). Όπως σημειώθηκε στην παράγραφο 8.2, όπου πραγματοποιήθηκε 

παραγοντική ανάλυση, το LOI συσχετίζεται με αρκετές από τις προσδιορισθείσες ιδιότητες 

των υπό μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων. Ακολούθως παρατίθενται οι σημαντικότερες 

συσχετίσεις. 

Από τις φυσικές ιδιότητες, σημαντικός βαθμός θετικής συσχέτισης παρατηρήθηκε 

μεταξύ του LOI και της περιεχόμενης υγρασίας (w) και υδαταπορροφητικότητας (wa). Όπως 

φαίνεται στις Εικόνες 8.17 και 8.18, οι περισσότερο σερπεντινιωμένοι υπερβασικοί λιθότυποι 

(δείγματα PKZSR1, VVDSR1 και VAET1) παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές LOI, w και wa 

και τη μεγαλύτερη διασπορά τιμών.  
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Εικ. 8.16. Συσχέτιση μεταξύ του χημικού δείκτη αποσάθρωσης βάσεις/Al2O3 και της σκληρότητας κατά 
σφύρα Schmidt (SHV) των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων. 

Εικ. 8.17. Συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού σε απώλεια πύρωσης (LOI) και της περιεχόμενης 
υγρασίας (w) των υπό μελέτη βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 
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Οι συναρτήσεις που περιγράφουν τις μεταβολές μεταξύ LOI, w και wa, οι οποίες 

αναφέρονται στο σύνολο των βασικών και υπερβασικών λιθότυπων, παρατίθενται 

παρακάτω: 

)70,0(11,008,0 2 =+= RLOIw                                         (8.32) 

)71,0(24,0 218,0 == Rew LOI
a                                           (8.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ του LOI και των μηχανικών ιδιοτήτων, 

προέκυψαν ικανοποιητικές τάσεις με το δείκτη Los Angeles (LA), τη σκληρότητα κατά σφύρα 

Schmidt (SHV) και το δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)) (Εικ. 8.19). Οι σχέσεις αυτές 

υποδεικνύουν ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό του LOI, το οποίο αποτελεί ποσοτική έκφραση 

κυρίως των υδροθερμικών μεταμορφικών διεργασιών, μειώνεται η μηχανική αντοχή των υπό 

μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων. Τόσο τα υπερβασικής όσο και τα βασικής σύστασης 

δείγματα φαίνεται να ακολουθούν ενιαία πορεία συσχέτισης. Οι εξισώσεις που ορίζουν την 

καλύτερη δυνατή καμπύλη συσχέτισης μεταξύ των προαναφερθέντων παραμέτρων 

παρατίθενται παρακάτω: 

)53,0(77,1264,1 2 =+= RLOILA                                         (8.34) 

)70,0(95,63 203,0 == − ReSHV LOI                                          (8.35) 

)53,0(31,9 210,0
)50( == − ReI LOI

S                                          (8.36) 

Η μείωση της μηχανικής αντοχής βασικής σύστασης πετρωμάτων αυξανομένου του 

ποσοστού τους σε απώλεια πύρωσης, έχει αναφερθεί επίσης από τους Tuğrul & Gürpinar 

(1997). 

Εικ. 8.18. Συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού σε απώλεια πύρωσης (LOI) και της 
υδαταπορροφητικότητας (wa) των υπό μελέτη βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 
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Εικ. 8.19. Συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού σε απώλεια πύρωσης (LOI) και (α) του δείκτη Los Angeles 
(LA), (β) της σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV), (γ) του δείκτη σημειακής φόρτισης 
(IS(50)) των υπό μελέτη βασικών και υπερβασικών λιθότυπων. 
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Για τους υπερβασικούς λιθότυπους, εισήχθηκε ο δείκτης ευκίνητων στοιχείων (Im) ως 

ένδειξη των χημικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα κατά τη σερπεντινίωση. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης, ο οποίος αποτελεί άθροισμα όλων των στοιχείων που έχουν 

κινητοποιηθεί κατά τις διεργασίες της σερπεντινίωσης (βλ. Κεφ. 4), παρουσιάζει 

ικανοποιητικές συσχετίσεις με τις περισσότερες από τις ιδιότητες των υπερβασικών 

πετρωμάτων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 8.20, οι δείκτες πλακοειδούς (IF) και επιμήκυνσης 

(IE) συσχετίζονται αρνητικά με το δείκτη Im. Οι τάσεις αυτές, οι οποίες υποδεικνύουν αύξηση 

των IF και IE αυξανομένου του βαθμού σερπεντινίωσης, εκφράζονται από τις παρακάτω 

εξισώσεις: 

)47,0(09,9366,0 2 =+−= RII mF                                        (8.37) 

)61,0(04,400)ln(71,80 2 =+−= RII mE                                   (8.38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 8.20. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Im και (α) του δείκτη πλακοειδούς (IF), (β) του δείκτη 
επιμήκυνσης (IE) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Θετική συσχέτιση προσδιορίστηκε μεταξύ του Im και του δείκτη ισοδύναμου άμμου (SE) 

(Εικ. 8.21). Η τάση αυτή υποδεικνύει την αύξηση του ποσοστού του λεπτόκοκκου υλικού που 

περιέχεται στα αδρανή υλικά αυξανομένου του βαθμού υδροθερμικής μεταμόρφωσης, 

σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

)45,0(005,0 212,2 == RISE m                                           (8.39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σημαντικές είναι οι τάσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ του δείκτη Im και όλων των 

φυσικών ιδιοτήτων. Όσον αφορά στην περιεχόμενη υγρασία (w) και στην 

υδαταπορροφητικότητα (wa), συσχετίζονται αρνητικά με το δείκτη Im, υποδεικνύοντας την 

αύξησή τους με την πρόοδο της σερπεντινίωσης (Εικ. 8.22α, β). Αρνητική τάση προέκυψε 

επίσης από τη συσχέτιση του Im με το ολικό πορώδες (nt) (Εικ. 8.22γ), ενώ από την άλλη 

πλευρά η απόλυτη (ρab) και η φαινόμενη (ρa) πυκνότητα παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό 

θετικής συσχέτισης με το δείκτη Im (Εικ. 8.23). Οι σχέσεις αυτές υποδεικνύουν ότι οι 

ορυκτολογικές και ιστολογικές μετατροπές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

σερπεντινίωσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ορυκτών φάσεων μικρότερου ειδικού 

βάρους συγκριτικά με τις πρωτογενείς και γενικότερα τη μείωση της συνοχής του 

πετρώματος. Ακολούθως παρατίθενται οι αντίστοιχες συναρτήσεις: 

)71,0(17,35)ln(63,7 2 =+−= RIw m                                       (8.40) 

)74,0(19,22080137 219,0 == − Rew mI
a                                      (8.41) 

)56,0(20,829 206,0 == − Ren mI
t                                           (8.42) 

)78,0(90,687 202,0 == Re mI
abρ                                           (8.43) 

)81,0(97,0 276,1 == RI maρ                                              (8.44) 

Εικ. 8.21. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Im και του δείκτη ισοδύναμου άμμου (SE) των υπό μελέτη 
υπερβασικών λιθότυπων. 
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Εικ. 8.22. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Im και (α) της περιεχόμενης υγρασίας (w), (β) της 
υδαταπορροφητικότητας (wa), (γ) του ολικού πορώδους (nt) των υπό μελέτη υπερβασικών 
λιθότυπων. 
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Από τις συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του δείκτη Im και των μηχανικών 

ιδιοτήτων των υπό μελέτη υπερβασικών πετρωμάτων, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αντοχή 

των αδρανών υλικών στη φθορά που προκαλείται με τη μηχανή Los Angeles (LA), σε 

κρούση (AIV) και σε απότριψη (AAV), μειώνονται με την αύξηση του βαθμού εξαλλοίωσης 

(Εικ. 8.24). Παρακάτω συνοψίζονται οι εξισώσεις που ορίζουν τις συγκεκριμένες τάσεις: 

)63,0(93,5184 206,0 == − ReLA mI                                          (8.45) 

)47,0(76,288)ln(40,60 2 =+−= RIAIV m                                    (8.46) 

)57,0(12,4762 206,0 == − ReAAV mI                                         (8.47) 

 

 

(α) 

(β) 

Εικ. 8.23. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Im και (α) της απόλυτης πυκνότητας (ρab), (β) της φαινόμενης 
πυκνότητας (ρa) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Εικ. 8.24. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Im και (α) του δείκτη Los Angeles (LA), (β) του δείκτη 
αντίστασης σε κρούση (AIV), (γ) του δείκτη αντίστασης σε απότριψη (AAV) των υπό 
μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 
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Η θετική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Im και του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV), 

υποδηλώνει ότι η εκτεταμένη επίδραση των διεργασιών ωκεάνιας μεταμόρφωσης έχει ως 

αποτέλεσμα την ευκολότερη λείανση των κόκκων του αδρανούς υλικού (Εικ. 8.25). Η 

καμπύλη που ορίζει τη μεταβολή αυτή περιγράφεται από την παρακάτω συνάρτηση: 

)42,0(66,0 298,0 == RIPSV m                                         (8.48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 8.26, η αύξηση της μηχανικής αντοχής με τη μείωση του 

βαθμού εξαλλοίωσης των υπερβασικών πετρωμάτων, υποδεικνύεται επίσης από τη θετική 

συσχέτιση του Im με το δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)): 

)74,0(69,154)ln(23,35 2
)50( =−= RII mS                                 (8.49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 8.25. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Im και του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV) των υπό 
μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 

Εικ. 8.26. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Im και του δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)) των υπό μελέτη 
υπερβασικών λιθότυπων. 
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Παρόμοια συμπεράσματα ως προς τη μηχανική συμπεριφορά των υπερβασικών 

λιθότυπων προκύπτουν και από τη συσχέτιση του δείκτη Im με τη σκληρότητα κατά σφύρα 

Schmidt (SHV) και την αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) (Εικ. 8.27). Οι παρακάτω 

εξισώσεις αποτελούν ποσοτική έκφραση των προσδιορισθέντων τάσεων: 

)76,0(57,641)ln(05,153 2 =−= RISHV m                               (8.50) 

)40,0(80,0 205,0 == ReUCS mI                                       (8.51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση μεταξύ του Im και του μπλε του 

μεθυλενίου (MBF), από την οποία συμπεραίνεται ότι οι εξαλλοιωτικές διεργασίες έχουν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού των ενεργών αργιλικών ορυκτών που συμμετέχουν 

(α) 

(β) 

Εικ. 8.27. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Im και (α) της σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV), (β) της 
αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων. 

y = 153,05Ln(x) - 641,57
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στη μάζα του πετρώματος (Εικ. 8.28). Η αλληλεξάρτηση μεταξύ Im και MBF περιγράφεται από 

την ακόλουθη σχέση: 

)68,0(66,1942 207,0 == − ReMB mI
F                                        (8.52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88..44    ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  
Για τον προσδιορισμό των συσχετίσεων μεταξύ του χημισμού των υπό μελέτη 

οφιολιθικών πετρωμάτων και των γεωμετρικών, φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών 

τους παραμέτρων, πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση. Ο πρώτος παράγοντας της 

παραγοντικής ανάλυσης R-τύπου υποδεικνύει ότι η αύξηση του ποσοστού της απώλειας 

πύρωσης (LOI) συνοδεύεται από μείωση της μηχανικής αντοχής και γενικότερα της 

ποιότητας των αδρανών υλικών. Ο δεύτερος παράγοντας εκφράζει τις μεταβολές των 

γεωμετρικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων από τους υπερβασικούς λιθότυπους, που 

χαρακτηρίζονται από υψηλές περιεκτικότητες σε MgO, στους βασικούς λιθότυπους, οι οποίοι 

παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε CaO, Al2O3 και SiO2. Τα υπερβασικά δείγματα 

παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές πυκνότητας (ρab, ρa), δεικτών πλακοειδούς (IF) και 

επιμήκυνσης (IE) και χαμηλότερη μηχανική αντοχή συγκριτικά με τα βασικής σύστασης 

δείγματα. Ο τρίτος παράγοντας υποδεικνύει ότι η αντίσταση των οφιολιθικών πετρωμάτων σε 

στίλβωση (PSV) είναι υψηλότερη στους λιθότυπους εκείνους που έχουν υψηλότερα ποσοστά 

σε SiO2, Fe2O3
t και MnO και χαμηλότερα σε LOI, ενώ ο τέταρτος παράγοντας συνδέει το LOI 

με το μπλε του μεθυλενίου (MBF), υποδηλώνοντας την αύξηση της περιεκτικότητας των 

πετρωμάτων σε ενεργά αργιλικά ορυκτά με την πρόοδο της εξαλλοίωσης. Όσον αφορά στην 

Εικ. 8.28. Συσχέτιση μεταξύ του δείκτη Im και του μπλε του μεθυλενίου (MBF) των υπό μελέτη 
υπερβασικών λιθότυπων. 

y = 1942,66e-0,07x

R2 = 0,68

0

2

4

6

8

80 85 90 95 100 105

Im

M
B F

 (g
/k

g)

Πίνδος
Βούρινος
Κόζιακας



Κεφάλαιο 8: Συσχετίσεις χημικής σύστασης με γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες_                                            
 

 362 

Q-τύπου παραγοντική ανάλυση, επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της R-τύπου, διαχωρίζοντας 

τα δείγματα σε βασικά, υπερβασικά και έντονα σερπεντινιωμένα υπερβασικά. 

Επιπλέον, διερευνήθηκε ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ συγκεκριμένων χημικών δεικτών 

αποσάθρωσης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (ba2, WPI, βάσεις/Al2O3, LOI) και των 

γεωμετρικών, φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων. Για τους υπερβασικούς 

λιθότυπους εισήχθηκε ο δείκτης ευκίνητων στοιχείων (Im), ως ένδειξη των χημικών 

μεταβολών που έχουν επέλθει στα πετρώματα αυτά λόγω της ωκεάνιας μεταμόρφωσης. 

Οι συσχετίσεις του χημικού δείκτη ba2 με τις προσδιορισθείσες ιδιότητες των υπό 

μελέτη λιθότυπων, υποδεικνύουν μείωση της ποιότητας των αδρανών υλικών αυξανομένου 

του βαθμού αποσάθρωσής τους. Ωστόσο, οι συναρτήσεις που ορίστηκαν χαρακτηρίζονται σε 

γενικές γραμμές από χαμηλό έως ενδιάμεσο βαθμό συσχέτισης. Αξιόλογες τάσεις 

προέκυψαν από τις συσχετίσεις των εργαστηριακών αποτελεσμάτων με το χημικό δείκτη 

WPI, με τους υπερβασικούς λιθότυπους να παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές υψηλότερες 

τιμές R2 συγκριτικά με τους βασικούς. Αντιθέτως, ο λόγος βάσεις/Al2O3 παρουσιάζει 

ικανοποιητικό βαθμό συσχέτισης με ελάχιστες από τις φυσικομηχανικές ιδιότητες των 

πετρωμάτων. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ του LOI και των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης, υποδεικνύοντας τη 

σπουδαιότητα του πρώτου στην εκτίμηση της ποιότητας των αδρανών υλικών. Για τους 

υπερβασικούς λιθότυπους, ο δείκτης Im παρουσιάζει αρκετά υψηλές συσχετίσεις με τις 

περισσότερες από τις γεωμετρικές, φυσικομηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες, 

υποδεικνύοντας τη σημαντική μείωση της ποιότητας των αδρανών υλικών αυξανομένου του 

βαθμού υδροθερμικής μεταμόρφωσης. 
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                                                                                                                                      ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    99  
  

99    ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΕΕΡΡΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΛΛΙΙΘΘΟΟΤΤΥΥΠΠΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  

ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΥΥΡΡΙΙΜΜΑΑΧΧΩΩΝΝ  

99..11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  
Τα υπερβασικά πετρώματα και κατά κύριο λόγο οι δουνίτες είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή πυρίμαχων προϊόντων λόγω της αντοχής του ολιβίνη, 

ο οποίος αποτελεί το κύριο ορυκτολογικό συστατικό τους, σε υψηλές θερμοκρασίες 

(Tabatchikova et al. 1991, Kislov 1995, Arvanitidis 1998, Çolak et al. 2004). Βασικές 

προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό είναι: (i) η συμμετοχή υψηλού ποσοστού φορστεριτικού 

ολιβίνη στο πέτρωμα που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και (ii) ο χαμηλός έως ελάχιστος 

βαθμός σερπεντινίωσής του. Συνεπώς, οι υγιείς δουνίτες αποτελούν μία από τις 

σημαντικότερες πρώτες ύλες για την παραγωγή μαγνησιοπυριτικών πυρίμαχων προϊόντων. 

Χρησιμοποιούνται στη χαλυβουργία, στην υαλουργία, στη χημική βιομηχανία, στην κεραμική, 

καθώς και στη βιομηχανία λιπασμάτων (π.χ. Antonov et al. 1992, Kononov et al. 1992, 

Khoroshavin et al. 2002). Η υψηλή πυριμαχικότητα και η χαμηλή θερμική και ηλεκτρική 

αγωγιμότητα του ολιβίνη, σε συνδυασμό με τη σχεδόν μηδενική συρρίκνωσή του κατά την 

έψηση και την ιδιαίτερα υψηλή αντοχή του στην προσβολή όξινων και βασικών σκωριών, 

καθιστούν δυνατή τη χρήση υγιών δουνιτικών πετρωμάτων στη βιομηχανία, ακόμη και χωρίς 

προκαταρκτική έψηση (Petrov 1992). Στις περιπτώσεις αυτές απλοποιείται σημαντικά η 

τεχνολογία επεξεργασίας που απαιτείται για την παρασκευή πυρίμαχων προϊόντων και ως εκ 

τούτου μειώνεται σημαντικά το κόστος τους. 

Στον Ελληνικό χώρο έχουν εντοπιστεί υψηλής ποιότητας αποθέματα δουνίτη στο 

οφιολιθικό σύμπλεγμα της Χαλκιδικής (περιοχή Βάβδου-Γερακινής), καθώς και στο 

οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου. Τα αποθέματα υγιούς δουνίτη στη Χαλκιδική 

ανέρχονται στους 30 εκατομμύρια τόνους περίπου, ενώ αντίστοιχα είναι και τα αποθέματα 

στο Βούρινο (Tzamtzis 1995). Όσον αφορά στο Βούρινο, ο κύριος όγκος των αποθεμάτων 

εντοπίζεται στην περιοχή της Σκούμτσας. 

Από τους υπερβασικούς λιθότυπους που συλλέχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής, επιλέχθηκαν 4 αντιπροσωπευτικά δείγματα, με σκοπό την παρασκευή και αξιολόγηση 

πυρίμαχων πλίνθων. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν ως πρώτες ύλες τα παρακάτω δείγματα: 

- VVD1 (δουνίτης - οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου) 

- VVDSR1 (σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης - οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου) 

- PKZ1 (δουνίτης - οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου) 
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- ΚΟΖ1 (σερπεντινιωμένος πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος - οφιολιθικό σύμπλεγμα 

Κόζιακα) 

Για την παρασκευή των πυρίμαχων πλίνθων χρησιμοποιήθηκαν διάφορα κοκκομετρικά 

κλάσματα από τους παραπάνω υπερβασικούς λιθότυπους, στα οποία προστέθηκε 

συγκεκριμένη ποσότητα συνδετικού υλικού προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των 

κόκκων. Στα μορφοποιημένα δοκίμια πραγματοποιήθηκε έψηση σε εργαστηριακό κλίβανο 

υψηλών θερμοκρασιών, με σκοπό να αξιολογηθεί ο βαθμός πυριμαχικότητάς τους. Κατά την 

αύξηση της θερμοκρασίας, τα υπό μελέτη δείγματα υπόκεινται σε ποικίλες δομικές 

μετατροπές, λόγω κυρίως του φαινομένου της πυροσυσσωμάτωσης, το οποίο αναλύεται 

στην επόμενη παράγραφο. 

 

99..22    ΜΜηηχχααννιισσμμόόςς  ππυυρροοσσυυσσσσωωμμάάττωωσσηηςς  
Ο όρος πυροσυσσωμάτωση (sintering) περιλαμβάνει το σύνολο των φαινομένων που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη θέρμανση των διαφόρων υλικών και σχετίζεται με την αύξηση της 

πυκνότητας και την παράλληλη μείωση του πορώδους τους (Kingery et al. 1976, Chiang et 

al. 1996, Kang 2005). Το μέγεθος και το σχήμα των κόκκων καθώς επίσης και των πόρων, 

μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της έψησης. Η πυροσυσσωμάτωση μπορεί να λαμβάνει 

χώρα είτε με όλα τα συστατικά του συστήματος σε στερεή κατάσταση, είτε με μερικά από 

αυτά σε υγρή κατάσταση. Στην τελευταία περίπτωση, το τήγμα εισέρχεται στους κενούς 

χώρους μεταξύ των μεμονωμένων κόκκων αλλά και σε μικρορωγμές που διασχίζουν τους 

κρυστάλλους, με αποτέλεσμα την ελάττωση του πορώδους και ως εκ τούτου την αυξημένη 

μηχανική αντοχή του τελικού προϊόντος. 

Η πυροσυσσωμάτωση, με βάση τις γεωμετρικές μεταβολές των κόκκων του υπό 

μελέτη μίγματος και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους, διαιρείται σε τρία στάδια 

(Εικ. 9.1): (i) στο αρχικό στάδιο οι κόκκοι δημιουργούν συσσωματώματα και σχηματίζονται 

“λαιμοί” (δεσμοί συγκόλλησης) στα σημεία επαφής των κόκκων μέσω μηχανισμών 

μεταφοράς μάζας. Ο κύριος μηχανισμός μεταφοράς μάζας είναι η διάχυση (ενδοκρυσταλλική 

διάχυση, επιφανειακή διάχυση κ.α.). Σε αυτό το στάδιο η πυκνότητα μπορεί να αυξηθεί, 

φτάνοντας το 75% της απόλυτης πυκνότητας. (ii) Στο ενδιάμεσο στάδιο οι πόροι και οι 

συμπαγείς κόκκοι σχηματίζουν ένα δίκτυο και λαμβάνουν χώρα έντονα φαινόμενα μεταφοράς 

μάζας. Πραγματοποιείται μεγέθυνση των κόκκων και αναπτύσσεται ένα δίκτυο συνεχούς και 

πορώδους στερεού. Η πυκνότητα αυξάνεται ακόμη περισσότερο φτάνοντας έως και το 95% 

της απόλυτης πυκνότητας. (iii) Στο τελικό στάδιο ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των 

κρυστάλλων και οι πόροι περιορίζονται σε μικρές φυσαλίδες εντός της μάζας του υλικού. Στο 

στάδιο αυτό το πορώδες λαμβάνει τιμές <5%. 

Τα στάδια που περιγράφονται παραπάνω αναφέρονται στα συστήματα των οποίων 

όλες οι φάσεις είναι σε στερεή μορφή κατά τη διάρκεια έψησης του υλικού. Ωστόσο, τα 
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περισσότερα συστήματα περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες φάσεις που τήκονται, 

παρέχοντας ένα ιξώδες υγρό που συντελεί στην πρόοδο της πυροσυσσωμάτωσης. Το τήγμα 

ρέει προς τα σημεία χαμηλών πιέσεων που αντιστοιχούν σε πορώδες (ακανόνιστοι κενοί 

χώροι μεταξύ των κόκκων του υλικού, ενδοκρυσταλλικές ή διακρυσταλλικές μικρορωγμές), 

προκαλώντας κατά συνέπεια την αύξηση της πυκνότητας. Πολλές φορές το τήγμα που 

δημιουργείται στη θερμοκρασία έψησης διαλύει μέρος των στερεών και το αποβάλλει σε 

κάποια άλλη θέση της μάζας του υλικού ή ακόμη αντιδρά με το στερεό σχηματίζοντας νέες 

ορυκτές φάσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διάλυση αιχμηρών αποφύσεων των στερεών 

συμβάλλει στη μείωση των περιοχών που είναι ενεργειακά αναβαθμισμένες και διευκολύνει 

κατ’ αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη δεσμών συγκόλλησης και επομένως την αύξηση της 

πυκνότητας. 

 

 
 

 

 

Σημαντικοί παράγοντες που ελέγχουν την πρόοδο της πυροσυσσωμάτωσης είναι η 

διαβάθμιση των κόκκων του μίγματος, η θερμοκρασία και ο χρόνος έψησης. Η διαβάθμιση 

των κόκκων της πρώτης ύλης παίζει σπουδαίο ρόλο στο βαθμό χημικής ομοιογένειας και 

στην επίτευξη υψηλής πυκνότητας. Οι κόκκοι μικρού μεγέθους επιδεικνύουν υψηλότερη 

ταχύτητα ανάπτυξης δεσμών συγκόλλησης, ενώ παράλληλα απαιτείται μικρότερο χρονικό 

διάστημα και χαμηλότερη θερμοκρασία έψησης. Από την άλλη πλευρά, στα χονδρόκοκκα 

υλικά η μεταφορά μάζας πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερες αποστάσεις και ως εκ τούτου 

απαιτούνται υψηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερος χρόνος έψησης για την επίτευξη 

τελικού προϊόντος υψηλής πυκνότητας. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει το κατά πόσο καλά 

διαβαθμισμένο είναι το μίγμα που χρησιμοποιείται. Υλικό καλής διαβάθμισης προσδίδει 

Εικ. 9.1. Απλοποιημένο σχήμα όπου διακρίνονται τα στάδια πυροσυσσωμάτωσης (οι μαύρες περιοχές 
αντιστοιχούν στο πορώδες). 
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μεγαλύτερη πυκνότητα στο δοκίμιο, τόσο πριν όσο και μετά την έψησή του. Αντίθετα, υλικό 

που αποτελείται από κόκκους ομοιόμορφου μεγέθους οδηγεί σε τελικό προϊόν μικρότερης 

πυκνότητας. 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της θερμοκρασίας πυροσυσσωμάτωσης στην 

πυκνότητα του τελικού προϊόντος. Συνήθως η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά μέχρι να 

φτάσει το ανώτερο επιθυμητό σημείο, όπου παραμένει το δείγμα για ορισμένο χρονικό 

διάστημα. Σε υψηλές θερμοκρασίες, ο βαθμός συγκόλλησης των κόκκων του αρχικού 

μίγματος είναι αυξημένος, οδηγώντας σε τελικό προϊόν υψηλής πυκνότητας.  

Άλλοι παράγοντες που ελέγχουν την πρόοδο της πυροσυσσωμάτωσης είναι η 

σύσταση και η πυκνότητα του πετρώματος που λαμβάνεται ως πρώτη ύλη, η πίεση 

μορφοποίησης των δοκιμίων και οι συνθήκες όπου λαμβάνει χώρα η πυροσυσσωμάτωση. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η πυροσυσσωμάτωση, είναι 

δυνατό να χρησιμοποιηθούν διάφορα βελτιωτικά προσθετικά (π.χ. MgO, ZrSiO4, TiO2 κ.α.). Στην 

παρούσα διατριβή μελετήθηκαν οι πυρίμαχες ιδιότητες των υπερβασικών πετρωμάτων που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, χωρίς την προσθήκη βελτιωτικών συστατικών. 

 

99..33    ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ππααρραασσκκεευυήήςς  ππυυρρίίμμααχχωωνν  ππλλίίννθθωωνν  
Για την παρασκευή μαγνησιοπυριτικών πλίνθων, οι υπό μελέτη υπερβασικοί λιθότυποι 

αρχικά υπέστησαν μηχανική θραύση σε διάφορα κοκκομετρικά κλάσματα, με χρήση 

εργαστηριακού σιαγονωτού θραυστήρα. Χρησιμοποιήθηκε συνολική ποσότητα πετρώματος 

περίπου 5 kg για κάθε δείγμα (Πίν. 9.1), έτσι ώστε να παρασκευαστούν 2 πλίνθοι για καθένα 

από αυτά. Οι αναλογίες των διαφόρων κοκκομετρικών κλασμάτων αντιστοιχούν σε εκείνες 

που σύμφωνα με μελέτες της ΕΚΕΠΥ Α.Ε., θεωρούνται κατάλληλες για να ληφθεί υλικό κατά 

το δυνατό υψηλότερης πυκνότητας. 

Αφού ετοιμάστηκαν τα κλάσματα, το υλικό τοποθετήθηκε σε εργαστηριακό αναμικτήρα 

προκειμένου να ομογενοποιηθεί και ακολούθως προστέθηκαν 50 g ξηρής λιγνίνης (Εικ. 9.2α). 

Στη συνέχεια, προστέθηκαν σταδιακά 125 g διαλύματος λιγνίνης και νερού (αναλογία 

λιγνίνης/νερού = 1/1) (Εικ. 9.2β) και το μίγμα παρέμεινε στον αναμικτήρα για 2 περίπου 

λεπτά. Η λιγνίνη λειτουργεί ως συγκολλητική ουσία για το θραυστό υλικό, εξασφαλίζοντας τη 

συνοχή των μεμονωμένων κόκκων του. Ο ρόλος της είναι να φέρει το μίγμα σε μία αρκετά 

πλαστική κατάσταση, ώστε να είναι δυνατή η μορφοποίησή του σε πλίνθους. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η ποσότητα του διαλύματος λιγνίνης μπορεί να είναι περισσότερη από 125 g, 

αναλόγως της υδαταπορροφητικότητας του εκάστοτε υλικού. 

Η ποσότητα του μίγματος που εξάγεται από τον αναμικτήρα διαιρείται σε δύο ίσα μέρη 

και καθένα από αυτά τοποθετείται σε υδραυλική πρέσα, υπό πίεση περίπου 100 MPa, όπου 

συμπιέζεται υπό μορφή πλίνθων σταθερού μήκους και πλάτους και μεταβαλλόμενου ύψους 

(Εικ. 9.2γ-στ). 
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Πίνακας 9.1. Ποσοστά κοκκομετρικών κλασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των 
πυρίμαχων πλίνθων. 

∆ΕΙΓΜΑ VVD1 

Μέγεθος κόκκων (mm) Βάρος (g) Ποσοστό (%) 

6-4  500,20 10,00 

4-2 1000,20 20,00 

2-0,5 1500,10 30,00 

0,5-0,1 500,20 10,00 

<0,1  1500,35 30,00 

Σύνολο 5001,05 100,00 

∆ΕΙΓΜΑ PKZ1 

Μέγεθος κόκκων (mm) Βάρος (g) Ποσοστό (%) 

6-4  500,05 10,00 

4-2 1000,20 20,00 

2-0,5 1500,15 30,00 

0,5-0,1 500,45 10,01 

<0,1  1499,75 29,99 

Σύνολο 5000,60 100,00 

∆ΕΙΓΜΑ VVDSR1 

Μέγεθος κόκκων (mm) Βάρος (g) Ποσοστό (%) 

6-4  500,10 10,00 

4-2 1000,00 20,00 

2-0,5 1500,40 30,01 

0,5-0,1 500,70 10,01 

<0,1  1499,15 29,98 

Σύνολο 5000,35 100,00 

Προστέθηκαν 195 g λιγνίνης και νερού αντί για 125 g 

∆ΕΙΓΜΑ KOZ1 

Μέγεθος κόκκων (mm) Βάρος (g) Ποσοστό (%) 

6-4  500,00 10,00 

4-2 1000,05 20,00 

2-0,5 1500,05 30,00 

0,5-0,1 500,10 10,00 

<0,1  1500,15 30,00 

Σύνολο 5000,35 100,00 

Προστέθηκαν 175 g λιγνίνης και νερού αντί για 125 g 
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99..44    ΣΣχχέέδδιιοο  έέψψηησσηηςς  ––  ππρροοκκααττααρρκκττιικκήή  εεππιιλλοογγήή  δδεειιγγμμάάττωωνν  
Οι πυρίμαχοι πλίνθοι που παρασκευάστηκαν τοποθετήθηκαν σε εργαστηριακό κλίβανο 

χαμηλών θερμοκρασιών, όπου ξηράνθηκαν στους 110 °C για 24 ώρες, προκειμένου να 

απομακρυνθεί η περιεχόμενη υγρασία τους. Στη συνέχεια, ένα πλακίδιο μικρών διαστάσεων 

από καθένα από τα υπό μελέτη δείγματα, τοποθετήθηκε σε εργαστηριακό κλίβανο υψηλών 

Εικ. 9.2. Στάδια παρασκευής πυρίμαχων πλίνθων: (α) προσθήκη ξηρής λιγνίνης και (β) ακολούθως 
διαλύματος λιγνίνης και νερού στο μίγμα, το οποίο έχει τοποθετηθεί σε εργαστηριακό 
αναμικτήρα. Αφού το μίγμα αποκτήσει πλαστικότητα, διαιρείται σε δύο ίσα μέρη και (γ) 
τοποθετείται σε υδραυλική πρέσα, (δ) επιπεδώνεται και (ε-στ) διαμορφώνεται σε πλίνθους 
σταθερού μήκους-πλάτους και μεταβαλλόμενου ύψους, υπό πίεση 100 MPa. 
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θερμοκρασιών, όπου πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική έψηση στους 1500 °C, με σκοπό  την 

επιλογή των  δειγμάτων που  παραμένουν σταθερά στη θερμοκρασία αυτή. Στους πλίνθους 

των δειγμάτων που δεν κατέρρευσαν στους 1500 °C, πραγματοποιήθηκε επίσης έψηση 

στους 1300 °C και 1430 °C. Ο ρυθμός ανόδου και πτώσης της θερμοκρασίας κατά τη 

διάρκεια της έψησης, παρουσιάζεται στα παρακάτω x/y διαγράμματα (Εικ. 9.3). 

 

 
 

 

 

Εικ. 9.3. Στάδια έψησης: (α) δοκιμαστική έψηση πλακιδίων που λήφθηκαν από τους πλίνθους, στους 
1500 ºC, (β) έψηση των πλίνθων που παρέμειναν σταθεροί στη δοκιμαστική έψηση, στη 
θερμοκρασία των 1300 ºC και ακολούθως (γ) στη θερμοκρασία των 1430 ºC. Όπως φαίνεται 
στα διαγράμματα, η θερμοκρασία αυξήθηκε με ρυθμό 100 ºC/ώρα έως τους 600 ºC και 200 ºC/ώρα 
έως τη μέγιστη θερμοκρασία. Τα δοκίμια παρέμειναν για 4 ώρες στη μέγιστη θερμοκρασία 
και ακολούθησε πτώση με ρυθμό 400 ºC/ώρα έως τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (~20 ºC). 
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Από τα πλακίδια που υπεβλήθησαν στη δοκιμαστική έψηση των 1500 °C, εκείνα που 

παρασκευάστηκαν από τα δουνιτικά δείγματα VVD1 και PKZ1 δεν παρουσίασαν εμφανείς 

δομικές αλλοιώσεις, σημειώνοντας σε μικρό μόνο βαθμό επιφανειακές δομικές μετατροπές. 

Από την άλλη πλευρά, εκείνα που παρασκευάστηκαν από το σερπεντινιωμένο χαρτσβουργίτη 

και τον πλαγιοκλαστομιγή λερζόλιθο κατέρρευσαν (δείγματα VVDSR1 και KOZ1) (Εικ. 9.4). Στα 

δύο τελευταία δείγματα, ο σερπεντίνης συμμετέχει σε αυξημένο ποσοστό. Επιπλέον, η 

συμμετοχή του πλαγιόκλαστου και του κλινοπυρόξενου στον πλαγιοκλαστομιγή λερζόλιθο 

συνέβαλαν στο μεγαλύτερο βαθμό τήξης του συγκριτικά με το χαρτσβουργίτη (βλ. Κεφ. 3). 

Οι πλίνθοι των δειγμάτων VVD1 και PKZ1 τοποθετήθηκαν σε κλίβανο υψηλών 

θερμοκρασιών, όπου πραγματοποιήθηκε έψηση στους 1300 °C σύμφωνα με το σχέδιο Τ-t 

της Εικόνας 9.3β. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιφανειακές δομικές μετατροπές που 

σημειώθηκαν στα πλακίδια των δουνιτικών δειγμάτων κατά τη δοκιμαστική έψηση στους 

1500 °C, πραγματοποιήθηκε επίσης έψηση σε ασθενώς χαμηλότερη θερμοκρασία (1430 °C) 

σύμφωνα με το σχέδιο Τ-t της Εικόνας 9.3γ. 

Η εξέταση των ορυκτολογικών χαρακτηριστικών και μικροδομών των πλίνθων, καθώς 

και τα αποτελέσματα των φυσικών, μηχανικών και θερμομηχανικών ιδιοτήτων τους στις 

θερμοκρασίες έψησης, παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους. 

 

 

 

 

99..55    ΟΟρρυυκκττοολλοογγιικκόόςς  χχααρραακκττηηρριισσμμόόςς  μμεε  ππεερριιθθλλαασσιιμμεεττρρίίαα  αακκττίίννωωνν  ΧΧ  
Πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ σε δείγματα 

κόνεως από τους αρχικούς δουνίτες (Εικ. 9.5, 9.6), καθώς και από τους δουνιτικούς πλίνθους που 

υπέστησαν έψηση στους 1300 °C και 1430 °C. Τα περιθλασιογράμματα υπέδειξαν την εξαφάνιση 

του σερπεντίνη κατά τη διαδικασία έψησης, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στις ορυκτές 

φάσεις που προσδιορίστηκαν στις δύο διαφορετικές θερμοκρασίες έψησης (Εικ. 9.7-9.10). 

Επιπλέον,  σημειώνεται ότι ο τάλκης που εντοπίζεται στους δουνίτες της Πίνδου εξαφανίζεται κατά 

τη διαδικασία έψησης. 

Εικόνα 9.4. Μικρών διαστάσεων πλακίδια από τους πλίνθους που παρασκευάστηκαν (α) πριν και (β) μετά 
τη δοκιμαστική έψηση στους 1500 °C (VVD1: δουνίτης, PKZ1: δουνίτης, VVDSR1: 
σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης, KOZ1: σερπεντινιωμένος πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος). 
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Όσον αφορά στο σερπεντίνη που συμμετέχει στους δουνιτικούς λιθότυπους, αρκετές 

μελέτες έχουν δείξει ότι υφίσταται αφυδάτωση στο θερμοκρασιακό εύρος 600-700 °C (π.χ. 

Tabatchikova et al. 1991, Antonov et al. 1994, Khoroshavin et al. 2002). Ταυτόχρονα, 

λαμβάνει χώρα μετατροπή του σερπεντίνη σε μετασερπεντίνη σύμφωνα με την παρακάτω 

ενδόθερμη αντίδραση: 

 

3MgO·2SiO2·2H2O → 3MgO·2SiO2 + 2H2O↑ 

                                        Σερπεντίνης            Μετασερπεντίνης 

Σε υψηλότερες θερμοκρασίες (~800-900 °C), ο μετασερπεντίνης αναδιατάσσει 

εξώθερμα το κρυσταλλικό του πλέγμα και μετατρέπεται σε φορστερίτη και κλινοενστατίτη, 

σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

3MgO·2SiO2 → 2MgO·SiO2 + MgO·SiO2 

                                    Μετασερπεντίνης   Φορστερίτης   Κλινοενστατίτης 

Αναφορικά με τον τάλκη που ανιχνεύτηκε στους δουνίτες της Πίνδου, υφίσταται 

αφυδάτωση στο θερμοκρασιακό εύρος 900-975 °C (Goren et al. 2006) και μετατρέπεται σε 

άμορφο ενστατίτη και SiO2 σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση: 

      3MgΟ·4SiO2·H2O → 3MgO·SiO2 + 3SiO2 + H2O↑ 

                                         Τάλκης                  Ενστατίτης 
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Εικ. 9.5. Περιθλασιόγραμμα του δείγματος VVD1 (οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου) που δεν έχει 

υποστεί έψηση (Fo: φορστερίτης, En: ενστατίτης, Sp: σπινέλλιος, Ant: αντιγορίτης, Lz: 
λιζαρδίτης). 
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Εικ. 9.6. Περιθλασιόγραμμα του δείγματος PKZ1 (οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου) που δεν έχει υποστεί 

έψηση (Fo: φορστερίτης, En: ενστατίτης, Sp: σπινέλλιος, Ant: αντιγορίτης, Lz: λιζαρδίτης, Tc: 
τάλκης). 
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Εικ. 9.7. Περιθλασιόγραμμα του δοκιμίου VVD1 (οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου) που υπέστη έψηση 

στους 1300 °C (Fo: φορστερίτης, En: ενστατίτης, Sp: σπινέλλιος).  
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Εικ. 9.8. Περιθλασιόγραμμα του δοκιμίου VVD1 (οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου) που υπέστη έψηση 

στους 1430 °C (Fo: φορστερίτης, En: ενστατίτης, Sp: σπινέλλιος). 
  
  

Li
n 

(C
ou

nt
s)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2-Theta - Scale
7 10 20 30 40 50 60 70

En

Fo

Sp

Fo,Sp

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo

Fo Fo Fo

Fo

Fo

Fo

Fo
Fo

Fo

Fo

Fo Fo
En

En En

Fo

 
Εικ. 9.9. Περιθλασιόγραμμα του δοκιμίου PKZ1 (οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου) που υπέστη έψηση 

στους 1300 °C (Fo: φορστερίτης, En: ενστατίτης, Sp: σπινέλλιος).  
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Εικ. 9.10. Περιθλασιόγραμμα του δοκιμίου PKZ1 (οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου) που υπέστη έψηση 

στους 1430 °C (Fo: φορστερίτης, En: ενστατίτης, Sp: σπινέλλιος). 
 

99..66    ΟΟρρυυκκττοολλοογγιικκόόςς  ––  ιισσττοολλοογγιικκόόςς  χχααρραακκττηηρριισσμμόόςς  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  μμιικκρροοσσκκόόππιιοο  σσάάρρωωσσηηςς  
Από την εξέταση λεπτών-στιλπνών τομών των ψημένων πλίνθων στο ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης (SEM), προέκυψαν σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τις 

ορυκτολογικές και δομικές μετατροπές που έχουν λάβει χώρα. Μετά από την έψηση στους 

1300 οC, τα δοκίμια PKZ1 και VVD1 παρουσιάζουν ενδιάμεσο έως μέτρια αυξημένο βαθμό 

πυροσυσσωμάτωσης (Εικ. 9.11α-γ). Σε γενικές γραμμές οι κόκκοι του ολιβίνη και του 

ορθοπυρόξενου συνδέονται συχνά μεταξύ τους με άμεση επαφή, ενώ σε χαμηλό ποσοστό 

παρατηρείται η συμμετοχή μιας Ca-Mg-Si φάσης. Η τελευταία, αντιστοιχεί στο μικρό ποσοστό 

κλινοπυρόξενου (διοψίδιος) που συμμετέχει στα υπό μελέτη δουνιτικά δείγματα, κυρίως υπό 

μορφή λαμελλών απόμιξης στους πορφυροκλάστες του ορθοπυρόξενου (ενστατίτης). Από 

τους 1250 oC περίπου, ο κλινοπυρόξενος μετατρέπεται σε ιξώδη υγρή φάση και για το λόγο 

αυτό χρησιμοποιείται συχνά ως προσθετικό υλικό για τη μείωση της θερμοκρασίας 

πυροσυσσωμάτωσης διαφόρων τύπων κεραμικών (Alekseev et al. 1990). Στην προκειμένη 

περίπτωση, η υγρή φάση του κλινοπυρόξενου φαίνεται να διεισδύει σε μικρορωγμές και 

ατέλειες του κρυσταλλικού πλέγματος των υπολοίπων ορυκτών φάσεων, καθώς και στους 

κενούς χώρους μεταξύ των μεμονωμένων κόκκων του αρχικού μίγματος. Παρόλο που η 

συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πορώδους των πλίνθων, 

παρατηρούνται ακόμη σημαντικού μεγέθους και ακανόνιστου σχήματος κενοί χώροι (Εικ. 

9.11β, δ). 
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Εικ. 9.11. Εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων όπου φαίνεται η μικροδομή των πλίνθων που 

έχουν υποστεί έψηση στους 1300 οC: (α-β) δείγμα PKZ1, (γ-στ) δείγμα VVD1. Οι μαύρες 
περιοχές αντιστοιχούν στο πορώδες των πλίνθων (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Cpx: 
κλινοπυρόξενος, ΜF: μαγνησιοσιδηρίτης). 

 
Κατά τη διάρκεια έψησης στους 1300 °C ο ολιβίνης γίνεται πιο μαγνησιούχος (Fo92-96, 

βλ. Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας 9.2), καθώς ήδη από τους 800 °C o FeO απομακρύνεται από τη 

δομή του και οξειδώνεται σε Fe2O3 (Koltermann 1962). Το MgO που διαχέεται επίσης από το 

κρυσταλλικό πλέγμα του φορστεριτικού ολιβίνη  κατά την έψηση (Mustafa et al. 2002), είναι 

δυνατό να αντιδράσει με το Fe2O3 σχηματίζοντας μαγνησιοσιδηρίτη (MgFe2O4), ο οποίος 

εμφανίζεται είτε διάσπαρτος στο εσωτερικό των κόκκων του ολιβίνη είτε στα περιθώριά τους 

(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας 9.3). Παρόμοια είναι η διαδικασία σχηματισμού 
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μαγνησιοσιδηρίτη στο εσωτερικό των κρυστάλλων του ορθοπυρόξενου (Εικ. 9.11δ-στ). Από 

τις παρατηρήσεις που έγιναν στο SEM προκύπτει ότι οι κρύσταλλοι μαγνησιοσιδηρίτη 

αναπτύσσονται συχνά στη διεπιφάνεια κρυστάλλων-κλινοπυροξενικού τήγματος (crystal-

clinopyroxene melt interface). Οι μηχανισμοί διάχυσης και ανάπτυξης κρυστάλλων σε 

κλινοπυροξενικό τήγμα έχουν μελετηθεί από τους Nascimento et al. (2004). 

Από τις ορυκτοχημικές αναλύσεις προκύπτει ότι οι συστάσεις του κλινοπυρόξενου και του 

ορθοπυρόξενου (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ: Πίν. 9.4) διαφέρουν από εκείνες των αντίστοιχων φάσεων του 

αρχικού πετρώματος. Η σημαντική αύξηση του FeO στο κλινοπυροξενικό τήγμα σε συνάρτηση με 

τη μείωσή του στον ορθοπυρόξενο, υποδηλώνει ότι ένα μέρος του FeO που διαχέεται από τον 

ορθοπυρόξενο είναι δυνατό να μεταφερθεί και να διαλυθεί στο κλινοπυροξενικό τήγμα κατά τη 

διάρκεια της έψησης. Ο κλινοπυρόξενος, ο οποίος αρχικά έχει σύσταση διοψίδιου, κατά τη 

διαδικασία έψησης αποκτάει σύσταση αυγίτη. 

Ο βαθμός πυροσυσσωμάτωσης των δοκιμίων PKZ1 και VVD1 παρουσιάζει σημαντική 

αύξηση μετά από την έψηση στους 1430 οC (Εικ. 9.12α-δ). Οι κόκκοι του ολιβίνη καθώς και 

του ορθοπυρόξενου συνδέονται στην πλειοψηφία τους με άμεση επαφή,  με το κλινοπυροξενικό 

 

   

   
Εικ. 9.12. Εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων όπου φαίνεται η μικροδομή των πλίνθων που 

έχουν υποστεί έψηση στους 1430 °C (α-β) δείγμα PKZ1, (γ-δ) δείγμα VVD1. Οι μαύρες 
περιοχές αντιστοιχούν στο πορώδες των πλίνθων (Ol: ολιβίνης, Opx: ορθοπυρόξενος, Cpx: 
κλινοπυρόξενος, ΜF: μαγνησιοσιδηρίτης). 
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τήγμα να παρεμβάλλεται συχνά στα μεταξύ τους όρια. Όσον αφορά στους κόκκους του 

μαγνησιοσιδηρίτη, αυξάνεται το ποσοστό τους στους 1430 οC, σχηματίζοντας συχνά 

ιδιόμορφους κρυστάλλους (Εικ. 9.12β). Η σχετικά αυξημένη πυκνότητα που παρατηρείται 

στη θερμοκρασία αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη μηχανική αντοχή του τελικού προϊόντος. 
 

99..77    ΦΦυυσσιικκέέςς  ––  ΜΜηηχχααννιικκέέςς  ––  ΘΘεερρμμοομμηηχχααννιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  

99..77..11    ΦΦααιιννόόμμεεννηη  ππυυκκννόόττηητταα  
Υπολογίστηκε η φαινόμενη πυκνότητα (ρa) των παρασκευασθέντων πλίνθων, τόσο 

πριν από την ξήρανσή  τους όσο και μετά την ξήρανσή τους στους 110 °C. Επιπρόσθετα, 

στα δουνιτικά δείγματα VVD1 και PKZ1 υπολογίστηκαν οι τιμές ρa μετά την έψησή τους 

στους 1300 °C και 1430 °C. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με το ISO 5017, παρατίθενται στον Πίνακα 9.5. 
 

Πίνακας 9.5. Φαινόμενη πυκνότητα (ρa) των παρασκευασθέντων πλίνθων (σύμφωνα με το ISO 5017). 

Αρ. ∆είγματος ρa πριν την 
ξήρανση (kg/m3) 

ρa μετά την 
ξήρανση (kg/m3) 

ρa μετά την έψηση 
στους 1300 ºC 

(kg/m3) 

ρa μετά την έψηση 
στους 1430 ºC 

(kg/m3) 
VVD1 2670 2660 2570 2680 
PKZ1 2740 2720 2640 2680 
VVDSR1 2370 2320 - - 
KOZ1 2540 2500 - - 

 

Τις μεγαλύτερες τιμές ρa παρουσιάζουν οι πλίνθοι VVD1 και PKZ1, για την παρασκευή 

των οποίων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιμοποιήθηκαν υγιείς δουνίτες ως πρώτη ύλη. Οι 

τιμές ρa των συγκεκριμένων δειγμάτων μειώνονται ασθενώς μετά την ξήρανσή τους, καθώς 

διαφεύγει η περιεχόμενη υγρασία τους (Εικ. 9.13). Ωστόσο, η ρa μειώνεται ακόμη περισσότερο 

μετά την έψησή τους στους 1300 °C, αποκτώντας τη χαμηλότερη τιμή της, ενώ αυξάνεται 

μετά την έψηση των πλίνθων στους 1430 °C, υποδηλώνοντας τις δομικές μετατροπές που 

λαμβάνουν χώρα στα δοκίμια λόγω του φαινομένου της πυροσυσσωμάτωσης. 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 Εικ. 9.13. Μεταβολή της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) των πλίνθων που παρασκευάστηκαν από τα 
δουνιτικά δείγματα VVD1 και PKZ1 (A: πριν από την ξήρανση, Β: μετά την ξήρανση, Γ: 
μετά  την έψηση  στους  1300 ºC, ∆: μετά την έψηση στους 1430 ºC). 
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99..77..22    ΕΕννεερργγόό  πποορρώώδδεεςς  
Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο στη βιομηχανία των πυρίμαχων υλικών αποτελεί το 

ενεργό πορώδες (ne). Στους υπό μελέτη πλίνθους που παρασκευάστηκαν από τα δείγματα 

VVD1 και PKZ1, υπολογίστηκαν οι τιμές του ne σύμφωνα με το ISO 5017. Από τα 

αποτελέσματα είναι εμφανές ότι οι τιμές ne μετά την έψηση των δοκιμίων στους 1300 °C είναι 

ιδιαίτερα αυξημένες (>25%), ενώ μειώνονται σημαντικά μετά την έψησή τους στους 1430 °C, 

λαμβάνοντας τιμές <20 % (Πίνακας 9.6, Εικ. 9.14). 

 
Πίνακας 9.6. Τιμές ενεργού πορώδους (ne) των δοκιμίων που παρασκευάστηκαν από τα υγιή 
δουνιτικά δείγματα μετά από έψηση στους 1300 °C και 1430 °C (σύμφωνα με το ISO 5017). 

∆είγμα VVD1 PKZ1 
Θερμοκρασία έψησης (°C) 1300 1430 1300 1430 
 ne (%) 27,16 18,94 26,35 18,99 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99..77..33    ΓΓρρααμμμμιικκήή  σσυυρρρρίίκκννωωσσηη  
Για τον προσδιορισμό της γραμμικής συρρίκνωσης (Linear Shrinkage – LS) 

μετρήθηκαν με παχύμετρο το πλάτος (W), το μήκος (L) και το ύψος (H) των δοκιμίων VVD1 

και PKZ1, τόσο μετά την ξήρανσή τους όσο και μετά την έψησή τους στους 1300 °C και 1430 °C. 

Η συρρίκνωση που υπέστησαν λόγω της έψησης υπολογίζεται από το μέσο όρο της 

εκατοστιαίας μεταβολής των W, L και H. Οι μετρήσεις παρατίθενται στον Πίνακα 9.7. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η γραμμική συρρίκνωση τόσο του δείγματος VVD1 όσο και του 

δείγματος PKZ1 στους 1430 °C, είναι σχεδόν τριπλάσια της γραμμικής συρρίκνωσής τους 

στους 1300 °C. Ωστόσο και στις δύο παραπάνω θερμοκρασίες, το δείγμα VVD1 παρουσιάζει 

μεγαλύτερη γραμμική συρρίκνωση σε σχέση με το PKZ1, όπως παρουσιάζεται και γραφικά 

στην Εικόνα 9.15. 

Εικ. 9.14. Ραβδόγραμμα όπου προβάλλονται οι υπολογισθείσες τιμές ενεργού πορώδους (ne) των 
πλίνθων που παρασκευάστηκαν από τα δείγματα VVD1 και PKZ1, μετά την έψησή τους 
στους 1300 ºC και 1430 ºC. 
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Πίνακας 9.7. Γραμμική συρρίκνωση (LS) των δοκιμίων που παρασκευάστηκαν από τα υγιή δουνιτικά 
δείγματα μετά από έψηση στους 1300 °C και 1430 °C.  
Θερμοκρασία 
έψησης (°C) ∆είγμα ∆(W) % ∆(L) % ∆(H) % LS % 

VVD1 0,61 0,43 0,81 0,62 
1300 

PKZ1 0,46 0,17 0,50 0,38 

VVD1 1,68 1,57 2,55 1,93 
1430 

PKZ1 1,06 0,65 1,64 1,12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

99..77..44    ΑΑννττοοχχήή  σσεε  θθλλίίψψηη  εενν  ψψυυχχρρώώ  
Από τους πλίνθους των δειγμάτων VVD1 και PKZ1, που έχουν υποστεί έψηση στους 

1300 °C και 1430 °C, λήφθηκαν με τη βοήθεια ειδικού πυρηνολήπτη κυλινδρικά δοκίμια 

συγκεκριμένων διαστάσεων (διάμετρος: 50 mm, ύψος: 50 mm), με σκοπό τον προσδιορισμό 

της αντοχής τους σε θλίψη εν ψυχρώ (Cold Crushing Strength – CCS). Για καθένα από τα 

δείγματα αυτά λήφθηκαν 2 κυλινδρικά δοκίμια, ένα από τον πλίνθο των 1300 °C και ένα από 

τον πλίνθο των 1430 °C. Τα αποτελέσματα της δοκιμής, η οποία πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με το ISO 8895, παρατίθενται στον Πίνακα 9.8. 

 
Πίνακας 9.8. Αποτελέσματα αντοχής σε θλίψη εν ψυχρώ (CCS) των δοκιμίων που παρασκευάστηκαν από 
τα υγιή δουνιτικά δείγματα μετά από έψηση στους 1300 °C και 1430 °C  (σύμφωνα με το ISO 8895). 

∆είγμα VVD1 PKZ1 

Θερμοκρασία έψησης (°C) 1300 1430 1300 1430 

CCS (ΜPa) 28,03 48,98 23,44 48,56 

 

Εικ. 9.15. Ραβδόγραμμα όπου προβάλλονται οι υπολογισθείσες τιμές γραμμικής συρρίκνωσης (LS) 
των πλίνθων που παρασκευάστηκαν από τα δείγματα VVD1 και PKZ1, μετά την έψησή τους 
στους 1300 ºC και 1430 ºC. 
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Τα κυλινδρικά δοκίμια των πλίνθων που υπέστησαν έψηση στους 1300 °C αστόχησαν 

πολύ νωρίς, δίνοντας τιμές αντοχής σε θλίψη εν ψυχρώ <30 MPa. Ωστόσο, οι τιμές αυτές 

σχεδόν διπλασιάζονται μετά από την έψηση στους 1430 °C (Εικ. 9.16), στοιχείο που 

συμφωνεί με τις δομικές μετατροπές που παρατηρήθηκαν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης. Στην Εικόνα 9.17 φαίνεται ο τρόπος θραύσης των κυλινδρικών δοκιμίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Εικ. 9.17. Τρόπος θραύσης των κυλινδρικών δοκιμίων κατά τη δοκιμή αντοχής σε θλίψη εν ψυχρώ: (α) 

VVD1 – 1300 ºC, (β) PKZ1 – 1300 ºC,  (γ) VVD1 – 1430 ºC, (δ) PKZ1 – 1430 ºC. 

Εικ. 9.16. Ραβδόγραμμα όπου προβάλλονται οι προσδιορισθείσες τιμές αντοχής σε θλίψη εν ψυχρώ 
(CCS) στα δοκίμια που έχουν υποστεί έψηση στους 1300 ºC και 1430 ºC. 
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99..77..55    ΑΑννττοοχχήή  σσεε  θθεερρμμιικκοούύςς  ααιιφφννιιδδιιαασσμμοούύςς  
Η δοκιμή αντοχής σε θερμικούς αιφνιδιασμούς (Thermal Shock Test - TST) εξομοιώνει 

την επίδραση απότομων κυκλικών θερμοκρασιακών μεταβολών στα πυρίμαχα προϊόντα. 

Κατά συνέπεια, θεωρείται μέτρο της αντοχής των παρασκευασθέντων πλίνθων σε πιθανές 

απότομες, εναλλασσόμενες μεταβολές, οι οποίες είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη 

διάρκεια χρήσης τους. 

Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης δοκιμής λήφθηκαν κυλινδρικά δοκίμια (διάμετρος: 

50 mm, ύψος: 50 mm) από τους πλίνθους των δειγμάτων VVD1 και PKZ1 που υπέστησαν 

έψηση στους 1430 °C, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα δοκίμια έδωσαν ικανοποιητικές τιμές 

αντοχής σε θλίψη. Αρχικά τα κυλινδρικά δοκίμια τοποθετήθηκαν σε κλίβανο, προθερμασμένο 

στους 1000 °C, όπου παρέμειναν για μία περίπου ώρα. Στη συνέχεια εξήχθησαν από τον 

κλίβανο και ψύχθηκαν απότομα με πεπιεσμένο αέρα. Η παραπάνω διαδικασία 

επαναλήφθηκε 5 φορές. 

Μετά την ολοκλήρωση του 5ου κύκλου της δοκιμής, παρατηρήθηκαν μικρορωγμές στα 

υπό μελέτη δείγματα. Όσον αφορά στο δείγμα VVD1, σημειώθηκαν αρκετές επιμήκεις και 

εγκάρσιες στον άξονα του κυλινδρικού δοκιμίου μικρορωγμές, καθώς επίσης και 

επιφανειακές αποκολλήσεις μικρής κλίμακας. Παρόμοιες δομικές αλλοιώσεις καταγράφηκαν 

στο δείγμα PKZ1, σε ασθενώς μικρότερο βαθμό. Ακολούθως, τα κυλινδρικά δοκίμια 

υπεβλήθησαν σε θλίψη εν ψυχρώ, προκειμένου να εκτιμηθεί το βάθος των δομικών 

αλλοιώσεων. Στην Εικόνα 9.18, είναι εμφανές ότι τα αποτελέσματα της αντοχής σε θλίψη 

πριν και μετά τους 5 κύκλους θερμικού αιφνιδιασμού διαφέρουν σε μικρό μόνο βαθμό, 

υποδεικνύοντας ότι οι δομικές αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν σε αυτά ήταν κατά κύριο 

λόγο επιφανειακές. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ. 9.18. Ραβδόγραμμα συγκριτικής παράθεσης αποτελεσμάτων αντοχής σε θλίψη εν ψυχρώ (CCS) 

στα δοκίμια που έχουν υποστεί έψηση στους 1430 °C, πριν (Α) και μετά (Β) τους 5 κύκλους 
θερμικού αιφνιδιασμού. 
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99..77..66    ΠΠυυρριιμμααχχιικκόόττηητταα  υυππόό  φφοορρττίίοο  
Η δοκιμή πυριμαχικότητας υπό φορτίο (Refractoriness Under Load - RUL) 

προσδιορίζει το ανώτερο θερμοκρασιακό όριο αντοχής των πυρίμαχων προϊόντων ενώ 

υπόκεινται σε σταθερή αξονική πίεση. Αποτελεί μία από τις βασικότερες δοκιμές στη 

βιομηχανία πυρίμαχων προϊόντων, εξομοιώνοντας τις δυσμενείς συνθήκες που μπορεί να 

επικρατούν κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. 

Αρχικά λήφθηκαν κυλινδρικά δοκίμια συγκεκριμένων διαστάσεων (διάμετρος: 50±0,5 mm, 

ύψος: 50±0,5 mm), στα οποία ανοίχθηκε οπή διαμέτρου 12,5 mm κατά μήκος του άξονά τους 

(σύμφωνα με το ISO 1893/R) (Εικ. 9.19α). Αφού τοποθετήθηκαν στη συσκευή RUL (Εικ. 

9.19β), η θερμοκρασία  άρχισε να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Έως την ολοκλήρωση της 

δοκιμής, υπήρχε συνεχής καταγραφή της θερμοκρασίας (Τ) και της μεταβολής του ύψους του 

δοκιμίου (∆Η). Η δοκιμή συνεχίζεται έως ότου η μεταβολή του ύψους του δοκιμίου είναι 

μεγαλύτερη από 5%. Η θερμοκρασία RUL για τα δείγματα VVD1 και PKZ1, προσδιορίστηκε 

στους 1457 °C και 1470 °C αντίστοιχα.  

 

 
 
 
 
 

99..88    ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  
Από τους υπερβασικούς λιθότυπους που επιλέχθηκαν ως πρώτη ύλη για την 

παρασκευή και αξιολόγηση πυρίμαχων πλίνθων, ο σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης του 

Βούρινου και ο σερπεντινιωμένος πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος του Κόζιακα κατέρρευσαν 

κατά τη δοκιμαστική έψηση στους 1500 °C, λόγω του αυξημένου βαθμού σερπεντινίωσής 

τους. Ο μεγαλύτερος βαθμός τήξης του δεύτερου, αποδίδεται στη συμμετοχή των εύτηκτων 

φάσεων του πλαγιόκλαστου και του κλινοπυρόξενου. Από την άλλη πλευρά, στους υγιείς 

Εικ. 9.19. (α) Κυλινδρικά δοκίμια που χρησιμοποιήθηκαν για τη δοκιμή πυριμαχικότητας υπό φορτίο 
(RUL) και (β) συσκευή RUL. 
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δουνίτες που παρέμειναν σταθεροί κατά τη δοκιμαστική έψηση, πραγματοποιήθηκε επίσης 

έψηση στους 1300 °C και 1430 °C, όπου και αξιολογήθηκαν οι πυρίμαχες ιδιότητές τους. 

Μετά από την έψηση στους 1300 οC, τα δουνιτικά δοκίμια παρουσιάζουν ενδιάμεσο 

έως μέτρια αυξημένο βαθμό πυροσυσσωμάτωσης. Οι κόκκοι του ολιβίνη και του 

ορθοπυρόξενου συνδέονται συχνά μεταξύ τους με άμεση επαφή, ενώ σε χαμηλό ποσοστό 

παρατηρείται η συμμετοχή μιας Ca-Mg-Si φάσης, η οποία αντιστοιχεί στο μικρό ποσοστό 

κλινοπυρόξενου που συμμετέχει στα υπό μελέτη δείγματα. Το κλινοπυροξενικό τήγμα 

διεισδύει σε μικρορωγμές και ατέλειες του κρυσταλλικού πλέγματος των υπολοίπων 

ορυκτών φάσεων, καθώς και στους κενούς χώρους μεταξύ των μεμονωμένων κόκκων του 

αρχικού μίγματος. Παρόλο που η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

του πορώδους των πλίνθων, παρατηρούνται ακόμη σημαντικού μεγέθους και ακανόνιστου 

σχήματος κενοί χώροι. Ωστόσο, ο βαθμός πυροσυσσωμάτωσης παρουσιάζει σημαντική 

αύξηση μετά από την έψηση στους 1430 οC, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του 

πορώδους και τη συνεπακόλουθη αύξηση της πυκνότητας των δουνιτικών πλίνθων. Κατά 

τη διάρκεια της έψησης, ο ολιβίνης γίνεται πιο Mg-ούχος ενώ ο σερπεντίνης υφίσταται 

αφυδάτωση και μετατρέπεται σε φορστερίτη και κλινοενστατίτη. Όσον αφορά στον τάλκη 

που συμμετέχει στους δουνίτες της Πίνδου, υφίσταται αφυδάτωση στο θερμοκρασιακό 

εύρος 900-975 °C και μετατρέπεται σε άμορφο ενστατίτη και SiO2. Επιπλέον, σχηματίζεται 

δευτερογενής σπινέλλιος μαγνησιοσιδηρίτης. 

Από τις φυσικές, μηχανικές και θερμομηχανικές ιδιότητες που προσδιορίστηκαν 

στους δουνιτικούς πλίνθους προέκυψαν τα εξής: 

- Η φαινόμενη πυκνότητα μειώνεται ασθενώς μετά την ξήρανση των πλίνθων, καθώς 

διαφεύγει η περιεχόμενη υγρασία τους. Ακολούθως, μειώνεται ακόμη περισσότερο 

μετά την έψηση στους 1300 °C, ενώ αυξάνεται μετά την έψηση στους 1430 °C. 

- Το ενεργό πορώδες των πλίνθων είναι ιδιαίτερα υψηλό (>25%) μετά την έψηση 

στους 1300 °C, ενώ μειώνεται σημαντικά μετά την έψηση στους 1430 °C (<20%). 
- Η γραμμική συρρίκνωση των πλίνθων στους 1430 °C είναι σχεδόν τριπλάσια της 

γραμμικής συρρίκνωσής τους στους 1300 °C. 
- Τα δοκίμια που υπέστησαν έψηση στους 1430 °C παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσια 

αντοχή σε θλίψη εν ψυχρώ συγκριτικά με εκείνα που υπέστησαν έψηση στους 

1300 °C. 
- Οι δομικές αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν στα κυλινδρικά δοκίμια των 1430 °C 

μετά από 5 κύκλους θερμικού αιφνιδιασμού ήταν κατά κύριο λόγο επιφανειακές, 

δεδομένου ότι η αντοχή τους σε θλίψη δε μειώθηκε σημαντικά. 
- Η θερμοκρασία πυριμαχικότητας υπό φορτίο των δουνιτικών δειγμάτων VVD1 και 

PKZ1 προσδιορίστηκε στους 1457 °C και 1470 °C αντίστοιχα, υποδεικνύοντας την 



Κεφάλαιο 9: Αξιολόγηση υπερβασικών λιθότυπων για χρήση τους στη βιομηχανία πυρίμαχων                                                             
_                                                                                            

 384 

υψηλή μηχανική αντοχή τους ακόμη και στις δυσμενείς συνθήκες που είναι δυνατό 

να επικρατούν κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. 
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                                                                                                                                ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    1100  
  

1100    ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  --  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

1100..11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  
Στο παρόν κεφάλαιο αξιολογούνται τα πετρώματα που συλλέχθηκαν από τα οφιολιθικά 

συμπλέγματα της Πίνδου, του Βούρινου, του Κόζιακα και της Όθρυος, καθώς και οι Τριαδικοί 

τραχίτες του ∆ομοκού, για την καταλληλότητά τους ως σκληρά αδρανή υλικά διαφόρων 

εφαρμογών. Οι τιμές των προσδιορισθέντων γεωμετρικών, φυσικών, μηχανικών και 

φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων συγκρίνονται με τις οριακές τιμές καταλληλότητας που 

ορίζονται από τις Ελληνικές και ∆ιεθνείς προδιαγραφές. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στην ερμηνεία του ρόλου των διαφόρων ορυκτοπετρογραφικών παραμέτρων στη μηχανική 

συμπεριφορά και γενικότερα στην ποιότητα των υπό μελέτη λιθότυπων. Επιπλέον, 

πραγματοποιείται αξιολόγηση επιλεγμένων υγιών υπερβασικών δειγμάτων για την 

καταλληλότητά τους σε διάφορες επιπρόσθετες εφαρμογές, λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του ολιβίνη που αποτελεί το κύριο ορυκτολογικό συστατικό τους. 

Τα πετρώματα που συλλέχθηκαν παρουσιάζουν σημαντικό εύρος τιμών στις 

προσδιορισθείσες ιδιότητές τους. Τα αποτελέσματα των διαφόρων δοκιμών καθορίζονται 

κατά κύριο λόγο από τα ιδιαίτερα ορυκτολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά τους, ενώ σε 

μικρότερο βαθμό επηρεάζονται από την κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού που εξετάζεται 

κάθε φορά. Σε γενικές γραμμές, η διακύμανση των τιμών των ιδιοτήτων σε λεπτόκοκκα 

αδρανή υλικά είναι αρκετά μικρή, ενώ αυξάνεται με την αύξηση του κοκκομετρικού μεγέθους 

του υπό εξέταση δείγματος (Smith & Collis 2001). 

Στις επόμενες παραγράφους προσδιορίζεται η καταλληλότητα των συλλεχθέντων 

δειγμάτων ως αδρανών υλικών σκυροδεμάτων, κονιαμάτων, οδοποιίας, σκύρων 

σιδηροτροχιών, φίλτρων και βράχων θωράκισης. Ακόμη, διερευνώνται πιθανές εφαρμογές 

των υγιών, πλούσιων σε ολιβίνη υπερβασικών δειγμάτων στη βιομηχανία πυρίμαχων υλικών 

και σε άλλες κατασκευαστικές – βιομηχανικές αλλά και περιβαλλοντικές εφαρμογές. 

 

1100..22    ΑΑδδρρααννήή  υυλλιικκάά  
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, στα συλλεχθέντα δείγματα 

πραγματοποιήθηκε μια σειρά δοκιμών, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσο οι τιμές 

των ιδιοτήτων τους βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων. Οι οριακές τιμές 

καταλληλότητας, ανάλογα με την εκάστοτε χρήση των αδρανών υλικών, παρατίθενται στον 

Πίνακα 10.1 και αναφέρονται τόσο στις Ελληνικές όσο και στις ∆ιεθνείς προδιαγραφές. 
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Πίνακας 10.1. Όρια καταλληλότητας αδρανών υλικών ανά εφαρμογή, σύμφωνα με τις Ελληνικές και ∆ιεθνείς προδιαγραφές. Για ορισμένες εφαρμογές 
παρατίθενται οι οριακές τιμές καταλληλότητας άλλων χωρών (*: Βρετανικές προδιαγραφές, **: Γαλλικές προδιαγραφές). 

Χρήση αδρανών IF (%) IE (%) SE (%) w (%) wa (%) ρa (kg/m3) MDE (%) LA (%) AIV (%) AAV PSV UCS (MPa) MBF (g/kg) S (%)~ Παρατηρήσεις
≥ 75 (για δυσμενείς συνθήκες)

≥ 70 (για επιμελημένη παραγωγή) ≤ 10**

≥ 65 (για συνήθεις κατασκευές)     

Κονιάματα < 3 ≥ 2000

Απαιτείται επίσης η 
πραγματοποίηση της 
αλκαλοπυριτικής 
αντίδρασης

≤ 30α ≤ 14α ≥ 451

≤ 28β ≤ 12β  ≥ 502

≤26γ ≤ 10γ  ≥ 553 ≤ 10**
≤ 24δ ≤ 8δ ≥ 604

     ≥ 655

Ασφαλτικό σκυρόδεμα ≥ 55 ≤ 40 ≤ 10** ≤ 9

Ασφαλτικές βάσεις ≥ 50 ≤ 40 ≤ 10** ≤ 12

Βάσεις οδοστρωμάτων ≥ 50 ≤ 50 ≤ 10** ≤ 12

Υποβάσεις 
οδοστρωμάτων ≥ 40 ≤ 50 ≤ 10** ≤ 12

Σκύρα σιδηροτροχιών ≤ 35 ≤ 15 ≤ 24 ≤ 22

Οι τιμές αντιστοιχούν στα 
ανώτερα επιτρεπόμενα 
όρια που αναφέρει το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
13450

Φίλτρα ≤ 30 ≤ 30 ≤ 3 ≥ 2500 ≤ 40 ≤ 30 ≤ 20 ≤ 12 Όρια προτεινόμενα από 
Smith & Collis (2001)

Βράχοι θωράκισης ≤ 0,5 ≥ 2200 ≤ 30 ≥ 60 ≤ 25

Οι τιμές αντιστοιχούν στα 
όρια που αναφέρει το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
13383

~: Τα όρια καταλληλότητας για τη δοκιμή αποσάθρωσης (S) αφορούν στην εκτέλεση της δοκιμής με χρήση διαλύματος MgSO4
1: Συνήθεις θέσεις με ελαφριά κυκλοφορία και εύκολες θέσεις με μέση κυκλοφορία 
2: Επικίνδυνες θέσεις με ελαφριά κυκλοφορία και συνήθεις θέσεις με μέση κυκλοφορία
3: Επικίνδυνες θέσεις με μέση κυκλοφορία και συνήθεις θέσεις με βαριά κυκλοφορία
4: Επικίνδυνες θέσεις με βαριά κυκλοφορία και συνήθεις θέσεις με πολύ βαριά κυκλοφορία
5: Επικίνδυνες θέσεις με πολύ βαριά κυκλοφορία
α: Ελαφριά κυκλοφορία
β: Μέση κυκλοφορία
γ: Βαριά κυκλοφορία
δ: Πολύ βαριά κυκλοφορία

Αντιολισθηρό ασφαλτικό 
σκυρόδεμα ≤ 30 ≥ 55

≤ 40  ≥ 65 ( για θραυστά 
αδρανή υλικά)

(χονδρόκοκκα ≤ 12)   
(λεπτόκοκκα ≤ 10)

≤ 25* (για 
χονδρόκοκκα 
αδρανή υλικά)

Σκυροδέματα ≤ 3* 2400 - 3000≤ 40*

Απαιτείται επίσης η 
πραγματοποίηση της 
αλκαλοπυριτικής 
αντίδρασης

Οι οριακές τιμές MBF 

συμπίπτουν με το 
προσχέδιο των 
Ελληνικών 
προδιαγραφών (κατά 
Εγνατία Οδό Α.Ε., 
απόφαση 354/12/29.8.03)

≤ 9

Κ
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1100..22..11    ΑΑδδρρααννήή  υυλλιικκάά  σσκκυυρροοδδεεμμάάττωωνν  
Ως σκυρόδεμα (concrete) χαρακτηρίζεται το μίγμα τσιμέντου, νερού και αδρανών 

υλικών, όπου το τσιμέντο και το νερό αποτελούν τη συγκολλητική ύλη, ενώ τα αδρανή 

αποτελούν το σκελετό του σκυροδέματος, καθορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις μηχανικές 

του ιδιότητες. Τα αδρανή υλικά καταλαμβάνουν το 60-80% του συνολικού όγκου του 

μίγματος (70-85% του βάρους του) και επομένως αποτελούν το κύριο συστατικό του. 

Παραμορφώνονται λιγότερο συγκριτικά με την τσιμεντόπαστα και συνεπώς αναχαιτίζουν την 

ανάπτυξη και διάδοση των μικρορωγμών που προκαλούνται από τη συστολή ξήρανσης. 

Γενικά, τα αδρανή υλικά θα πρέπει να αποτελούνται από υψηλής σκληρότητας, ανθεκτικούς 

κόκκους, απαλλαγμένους από βλαπτικές προσμίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τόσο την 

ενυδάτωση του τσιμέντου, όσο και την πρόσφυση των κόκκων του αδρανούς με την 

τσιμεντόπαστα. Τα διάφορα χαρακτηριστικά των αδρανών σκυροδέματος, τα οποία 

επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά τις ιδιότητές του, έχουν αναφερθεί κατά καιρούς σε 

διάφορες μελέτες (π.χ. Orchard 1976, American Society for Testing and Materials 1978, 

Fookes 1980, Murdock et al. 1991, Neville 1995). 

Τα αδρανή υλικά που προορίζονται για σκυροδέματα θα πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές που ορίζει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ – 97), το Ελληνικό 

πρότυπο ΕΛΟΤ 408, καθώς και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12620. Σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, μη επιθυμητά πετρώματα για την παραγωγή αδρανών υλικών 

σκυροδέματος είναι εκείνα που παρουσιάζουν έντονη σχιστοποίηση (π.χ. σχιστόλιθοι, 

φυλλίτες), από τη θραύση των οποίων παράγονται πεπλατυσμένοι κόκκοι που δημιουργούν 

σημαντικά προβλήματα τόσο στην εργασιμότητα του σκυροδέματος όσο και στη μηχανική 

συμπεριφορά του. Άλλα μη επιθυμητά πετρώματα είναι η κρητίδα, η μάργα, καθώς και 

πετρώματα χαλαρά συνδεδεμένα με αργιλικά ορυκτά. Επιπρόσθετα, με βάση τις οδηγίες των 

ΚΤΣ – 97 και ΕΛΟΤ 408 θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ηφαιστειακών, δολομιτικών 

πετρωμάτων και ζεόλιθων, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιείται διεξοδικός έλεγχος σε 

αποσαθρωμένους λιθότυπους, καθώς και σε πετρώματα που περιέχουν συγκεκριμένα 

ορυκτολογικά συστατικά (π.χ. ενώσεις S, Fe, Pb). 

Το σχήμα των κόκκων του αδρανούς υλικού παίζει σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες τόσο 

του νωπού όσο και του σκληρυμένου σκυροδέματος (Lees 1964), με τους κόκκους κυβικού 

σχήματος να έχουν θετική επίδραση στη μηχανική αντοχή του και τους πεπλατυσμένους 

και/ή επιμήκεις αρνητική επίδραση (Kaplan 1958, 1959, Frazao & Sbrighi Neto 1984, Neville 

1995). Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι γωνιώδεις κόκκοι των θραυστών αδρανών υλικών οδηγούν 

σε μικρότερη εργασιμότητα του σκυροδέματος συγκριτικά με τους αποστρογγυλωμένους των 

φυσικών αδρανών (Smith & Collis 2001). Οι Ελληνικοί κανονισμοί δεν αναφέρουν όρια για 

τους δείκτες πλακοειδούς (ΙF) και επιμήκυνσης (IE), ωστόσο σύμφωνα με τις Βρετανικές 

προδιαγραφές (BS 882) στα χονδρόκοκκα θραυστά αδρανή υλικά ο δείκτης ΙF δε θα πρέπει 
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να υπερβαίνει το 40%. Σημειώνεται επίσης ότι υψηλές τιμές IF έχουν ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της ποσότητας του νερού που απαιτείται να προστεθεί στο μίγμα του σκυροδέματος, 

με αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής και της ανθεκτικότητάς του (Barker 1983). Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 10.1, οι τιμές ΙF των υπό μελέτη λιθότυπων είναι μικρότερες από 40%. 

Μεταξύ των δειγμάτων της διατριβής, οι βασικοί λιθότυποι παρουσιάζουν τις χαμηλότερες 

τιμές IF, ακολουθούν τα υγιή υπερβασικά και οι τραχίτες, με τις υψηλότερες τιμές να 

παρατηρούνται στα σερπεντινιωμένα υπερβασικά δείγματα. Οι υψηλές τιμές IF των 

τελευταίων, αποδίδονται κατά κύριο λόγο στο φυλλόμορφο χαρακτήρα του σερπεντίνη, ο 

οποίος αποτελεί το κύριο δευτερογενές ορυκτολογικό συστατικό τους. 
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Η επιφανειακή υφή των μεμονωμένων κόκκων του αδρανούς υλικού, η οποία 

προσδιορίστηκε με χρήση εικόνων δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (SEI) (βλ. Κεφ. 3), 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το δεσμό των αδρανών με την τσιμεντόπαστα και ως εκ τούτου 

την αντοχή του σκυροδέματος σε κάμψη και σε θλίψη (Kaplan 1959, Neville 1995). Η 

μηχανική αντοχή του σκυροδέματος μειώνεται αυξανομένου του βαθμού επιφανειακής 

ομαλότητας των κόκκων του αδρανούς. Μεταξύ των υπό μελέτη υπερβασικών πετρωμάτων, 

οι περισσότερο σερπεντινιωμένοι τείνουν να παρουσιάζουν χαμηλή μικροτοπογραφία λόγω 

των επίπεδων επιφανειών που δημιουργεί ο σερπεντίνης. Από την άλλη πλευρά, οι 

κογχώδεις επιφάνειες που σχηματίζουν οι κόκκοι του ολιβίνη στα υγιή υπερβασικά 

πετρώματα, τείνουν να αυξάνουν τη μικροτραχύτητά τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

            Κατώτερο όριο SE για αδρανή υλικά σκυροδεμάτων εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων (σύμφωνα με ΚΤΣ-97 και ΕΛΟΤ 408) 
           Κατώτερο όριο SE για αδρανή υλικά σκυροδεμάτων υψηλών απαιτήσεων (σύμφωνα με ΚΤΣ – 97 και ΕΛΟΤ 408) 
           Κατώτερο όριο SE για αδρανή υλικά σκυροδεμάτων κανονικών απαιτήσεων (σύμφωνα με ΚΤΣ – 97 και ΕΛΟΤ 408) 
           Ανώτερο όριο IF για αδρανή υλικά σκυροδεμάτων (σύμφωνα με BS 882)            
Εικ. 10.1. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών των δεικτών πλακοειδούς (IF) και ισοδύναμου άμμου 

(SE) των υπό μελέτη δειγμάτων. 
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παρουσιάζουν τα μετρίως σερπεντινιωμένα δείγματα, τα οποία συνήθως έχουν αυξημένη 

μικροτραχύτητα, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των ομαλών επιφανειών του σερπεντίνη 

και των κογχωδών του ολιβίνη. Όσον αφορά στους βασικούς λιθότυπους, οι τροκτόλιθοι 

παρουσιάζουν το χαμηλότερο μικροανάγλυφο. Ο σερπεντίνης που συμμετέχει στους 

τελευταίους, δε φαίνεται να συμβάλλει στην αύξηση της μικροτραχύτητας των κόκκων τους, 

αφού περιορίζεται στις επιφάνειες θραυσμού του ολιβίνη. 

Σύμφωνα με τις Ελληνικές προδιαγραφές, ο δείκτης ισοδύναμου άμμου (SE) της 

θραυστής άμμου που προορίζεται για την παρασκευή σκυροδέματος θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 65%. Ωστόσο, μέχρι σήμερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν καθοριστεί όρια 

για το δείκτη SE. Στην Εικόνα 10.1 φαίνεται ότι τα περισσότερα από τα υπό μελέτη δείγματα 

βρίσκονται πάνω από το κατώτερο επιτρεπόμενο όριο (65%) που αναφέρεται σε 

σκυροδέματα συνήθους κατασκευής. Από τους βασικούς λιθότυπους, οριακές τιμές 

παρουσιάζουν οι δολερίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (δείγματα Β4, Β5) 

και οι διορίτες της Όθρυος (δείγματα OTH1, OTH2), ενώ από τα υπερβασικά πετρώματα 

εκτός ορίων βρίσκονται οι έντονα σερπεντινιωμένοι λιθότυποι από τα οφιολιθικά 

συμπλέγματα της Πίνδου και του Βούρινου (δείγματα PKZSR1 και VVDSR1 αντίστοιχα). 

Σχετικά με την υδαταπορροφητικότητα (wa) των αδρανών υλικών, δεν αναφέρονται 

συγκεκριμένα όρια στις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ωστόσο, με βάση τα 

Βρετανικά πρότυπα (BS 8007) είναι γενικά αποδεκτό ότι η τιμή wa δε θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 3%. Από τους υπό μελέτη λιθότυπους, την τιμή αυτή υπερβαίνει μόνο ο 

σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης της Πίνδου (δείγμα PKZSR1)  (Εικ. 10.2).  Μεταξύ των 
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               Ανώτερο ενδεικτικό όριο wa για αδρανή υλικά σκυροδεμάτων (σύμφωνα με BS 8007) 
Εικ. 10.2. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών υδαταπορροφητικότητας (wa) των υπό μελέτη 

δειγμάτων. 
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υπολοίπων δειγμάτων, οι υψηλότερες τιμές wa παρατηρούνται στα πιο σερπεντινιωμένα 

υπερβασικά (VVDSR1 και κατά δεύτερο λόγο VAET1, VAET2) λόγω της φυλλόμορφης 

δομής του σερπεντίνη που συμμετέχει σε αυτά, καθώς και στους τραχίτες (δείγματα DMK1 

και DMK2) λόγω του σχετικά αυξημένου πορώδους τους. 

Η φαινόμενη πυκνότητα (ρa) των αδρανών υλικών συνήθους σκυροδέματος θα πρέπει 

να κυμαίνεται μεταξύ 2400 και 3000 kg/m3 σύμφωνα με τους Ελληνικούς κανονισμούς. Στην 

περίπτωση που τα πετρώματα που χρησιμοποιούνται έχουν σημαντικά μικρότερη ή 

μεγαλύτερη τιμή ρa, είναι δυνατό να επηρεάσουν αρνητικά την εργασιμότητα του 

σκυροδέματος. Ωστόσο, πετρώματα με σημαντικά χαμηλή ή υψηλή πυκνότητα 

χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρασκευή ελαφροβαρών και βαρέων σκυροδεμάτων 

αντίστοιχα, τα οποία απαιτούνται σε ειδικές εφαρμογές. Από τα υπό μελέτη δείγματα, οι 

υγιείς υπερβασικοί λιθότυποι (δείγματα PKZ1, PKZ2, VVD1, VVD2, VKOR1, VKOR2, VRZ1, 

VRZ2) έχουν τιμές ρa>3000 kg/m3, ενώ από την άλλη πλευρά οι τραχίτες του ∆ομοκού έχουν 

τιμές ρa ασθενώς μικρότερες από 2400 kg/m3 (Εικ. 10.3). Ωστόσο, οι τιμές ρa των παραπάνω 

δειγμάτων δεν απέχουν σημαντικά από το προαναφερθέν εύρος τιμών, συνεπώς δεν 

αναμένεται να τροποποιήσουν σημαντικά τη μηχανική συμπεριφορά του σκυροδέματος. 
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Οι μηχανικές παράμετροι που προσδιορίστηκαν υποδεικνύουν πετρώματα υψηλής 

αντοχής, αφού σχεδόν όλα τα δείγματα με εξαίρεση τους σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες 

της Πίνδου και του Βούρινου (δείγματα PKZSR1 και VVDSR1 αντίστοιχα), βρίσκονται εντός 

των αποδεκτών ορίων (Εικ. 10.4, 10.5). Ωστόσο, είναι εμφανές ότι οι βασικοί λιθότυποι 

               Ανώτερο όριο ρa για αδρανή υλικά συνήθων σκυροδεμάτων (σύμφωνα με ΚΤΣ – 97 και ΕΛΟΤ 408) 
             Κατώτερο όριο ρa για αδρανή υλικά συνήθων σκυροδεμάτων (σύμφωνα με ΚΤΣ – 97 και ΕΛΟΤ 408) 
Εικ. 10.3. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών φαινόμενης πυκνότητας (ρa) των υπό μελέτη 

δειγμάτων. 
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χαρακτηρίζονται από υψηλότερη μηχανική αντοχή συγκριτικά με τους υπερβασικούς. Όσον 

αφορά στο δείκτη αντίστασης σε κρούση (AIV), δεν περιλαμβάνεται στους Ελληνικούς 

κανονισμούς, ωστόσο παρατίθεται το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο που ορίζουν οι Βρετανικές 

προδιαγραφές (BS 882) για σκυροδέματα υψηλών απαιτήσεων (Εικ. 10.4). Σχετικά με το 

δείκτη Los Angeles (LA) και την αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS), τα όρια που θέτουν οι 

Ελληνικοί κανονισμοί είναι 40% και 65 MPa αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, ο ΚΤΣ-97 αναφέρει ότι 
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               Ανώτερο όριο LA για θραυστά αδρανή υλικά σκυροδεμάτων (σύμφωνα με ΚΤΣ – 97 και ΕΛΟΤ 408) 
             Ανώτερο όριο AIV για χονδρόκοκκα αδρανή υλικά σκυροδεμάτων υψηλών απαιτήσεων (σύμφωνα με BS 882) 
Εικ. 10.4. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών των δεικτών Los Angeles (LA) και αντίστασης σε 

κρούση (AIV) των υπό μελέτη δειγμάτων. 

             Κατώτερο όριο UCS για χονδρόκοκκα θραυστά αδρανή υλικά σκυροδεμάτων (σύμφωνα με ΚΤΣ – 97 και ΕΛΟΤ 408) 
Εικ. 10.5. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS) των υπό μελέτη 

δειγμάτων. 
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είναι δυνατή η χρήση πετρωμάτων με τιμές UCS μεταξύ 45 και 65 MPa, εφόσον αποδειχτεί 

ότι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αντοχή του σκυροδέματος. Επίσης επιτρέπεται, υπό 

προϋποθέσεις, η χρήση αδρανών με αντοχή μητρικού πετρώματος <45 MPa, μόνο για 

επιχρισμένο σκυρόδεμα. 
Από την άλλη πλευρά, οι τιμές του δείκτη υγείας (S) με χρήση αλάτων MgSO4, 

υποδεικνύουν ότι οι περισσότεροι υπερβασικοί λιθότυποι παρουσιάζουν υψηλότερη 

αντίσταση στην αποσάθρωση σε σχέση με τους βασικούς. Στο ραβδόγραμμα της Εικόνας 

10.6, φαίνεται ότι οι τιμές του δείκτη υγείας των βασικών δειγμάτων PKD2 και OTH1 και των 

υπερβασικών δειγμάτων PKZ1, PKZ2, VVD1, VVD2, VKOR1, VKOR2, VRZ1, VRZ2, VAET1, 

VAET2, KOZ1 και KOZ2 βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων που ορίζουν οι Ελληνικές 

προδιαγραφές. Τη χαμηλότερη αντίσταση στην αποσάθρωση παρουσιάζουν οι 

σερπεντινιωμένοι και τεκτονισμένοι χαρτσβουργίτες της Πίνδου (δείγμα PKZSR1), καθώς και 

οι τραχίτες του ∆ομοκού (δείγματα DMK1, DMK2). Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο 

υψηλό δευτερογενές και πρωτογενές πορώδες που παρουσιάζουν οι σερπεντινιωμένοι 

χαρτσβουργίτες και οι τραχίτες αντίστοιχα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επαναληψιμότητα της δοκιμής αποσάθρωσης είναι 

ιδιαίτερα χαμηλή, αφού δοκιμές στο ίδιο δείγμα είναι δυνατό να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό 

(Meininger 2002). Ο Bloem (1966) αναφέρει ότι η συσχέτιση μεταξύ της αντοχής των 

αδρανών υλικών  σε αποσάθρωση και της πραγματικής απόδοσής τους στο σκυρόδεμα είναι 

σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική. Επίσης, οι Koukis et al. (2007) επισημαίνουν ότι η 

καταλληλότητα των  αδρανών υλικών δε θα πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τα 
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              Ανώτερο όριο S για χονδρόκοκκα θραυστά αδρανή υλικά σκυροδεμάτων (σύμφωνα με ΚΤΣ – 97 και ΕΛΟΤ 408) 
Εικ. 10.6. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών του δείκτη αποσάθρωσης (S) των υπό μελέτη 

δειγμάτων. 
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αριθμητικά αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών, τα οποία θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως γενικότεροι δείκτες ποιότητας. Για τους παραπάνω λόγους, σε αρκετές 

περιπτώσεις γίνονται αποδεκτά τα αδρανή υλικά με τιμές S εντός των επιτρεπόμενων ορίων, 

χωρίς όμως να απορρίπτονται εκείνα που βρίσκονται εκτός ορίων. 

Ακόμη, σημειώνεται ότι το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620) περιλαμβάνει τη 

δοκιμή ψύξης-απόψυξης, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή. Η 

συγκεκριμένη δοκιμή, όπως και η δοκιμή αποσάθρωσης, προσομοιώνει την επίδραση δυσμενών 

κλιματικών συνθηκών στα αδρανή υλικά και δεν απαιτείται με βάση τα Ελληνικά πρότυπα. 

Σημαντική παράμετρος για τα αδρανή υλικά σκυροδεμάτων είναι η δοκιμή μπλε του 

μεθυλενίου, μέσω της οποίας προσδιορίζεται έμμεσα η περιεκτικότητά τους σε ενεργά 

αργιλικά ορυκτά. Τα τελευταία, έχουν την τάση να διογκώνονται ανάλογα με την 

περιεκτικότητά τους σε νερό, με αποτέλεσμα να προκαλούν σημαντική μείωση της ποιότητας 

του σκυροδέματος. Στα υπό μελέτη δείγματα, το μπλε του μεθυλενίου προσδιορίστηκε στο 

κλάσμα 0-0,125 mm (MBF). Οι Ελληνικές προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν τη δοκιμή αυτή, 

ωστόσο στα πλαίσια της διατριβής χρησιμοποιείται το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο ΜΒF που 

ορίζουν οι Γαλλικές προδιαγραφές (NF XP P 18-540). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.7, όλα 

τα οφιολιθικά πετρώματα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων, ενώ από την άλλη πλευρά 

οι τραχίτες του ∆ομοκού υπερβαίνουν κατά πολύ την ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή. Οι υψηλές τιμές 

MBF των τραχιτών υποδεικνύουν τη συμμετοχή σε αυτούς ορυκτών της ομάδας του σμηκτίτη. Αυτό 

συμφωνεί με την παρουσία του σελαδονίτη στους τραχίτες, ο οποίος υπό την επίδραση 

υδροθερμικών εξαλλοιωτικών διεργασιών μετασχηματίζεται σε σμηκτίτη (Reid et al. 1988). 
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             Ανώτερο όριο MBF για αδρανή υλικά σκυροδεμάτων (σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές NF XP P 18-540),  
           (Η οριακή τιμή 10 ισχύει επίσης για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στην οδοποιία) 

Εικ. 10.7. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών μπλε του μεθυλενίου (MBF) των υπό μελέτη δειγμάτων. 
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Η αλκαλοπυριτική αντίδραση (ASR), η οποία αναφέρεται στις αντιδράσεις που 

λαμβάνουν χώρα μεταξύ των αλκαλίων του τσιμέντου και συγκεκριμένων πυριτικών φάσεων 

των αδρανών υλικών, έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη διαστολή και ρωγμάτωση του 

σκυροδέματος. Σε ορισμένα δείγματα της διατριβής, στα οποία με βάση την πετρογραφική 

εξέταση θεωρήθηκε πιθανή η συμμετοχή μορφών SiO2 που προκαλούν την ASR, 

προσδιορίστηκε η δυνητική βλαπτικότητά τους σύμφωνα με τη χημική μέθοδο. Οι πυριτικές 

φάσεις που εντοπίστηκαν αποτελούν κυρίως μικροκρυσταλλικές συγκεντρώσεις χαλαζία, 

συχνά παραμορφωμένες, που εντοπίζονται σε φλεβίδια και ζώνες διάτμησης των 

πετρωμάτων. Όπως αναφέρουν οι Smith & Collis (2001), οι συγκεκριμένοι τύποι SiO2 είναι 

δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιδράσουν με τα αλκάλια του τσιμέντου. Τα 

αποτελέσματα της χημικής μεθόδου επιβεβαίωσαν τη μη βλαπτικότητα τόσο των οφιολιθικών 

δειγμάτων (B4, PVN1a, OTH1, VVDSR1, PKZSR1) όσο και των τραχιτών (δείγμα DMK1) 

(βλ. Κεφ. 5: Εικ. 5.16). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει επίσης να δοθεί σε ορισμένα πετρογραφικά 

χαρακτηριστικά των υπό μελέτη λιθότυπων. Αναφορικά με τα πιο σερπεντινιωμένα δείγματα, 

η χρήση τους στο σκυρόδεμα αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ποσότητας του νερού 

που απαιτείται να προστεθεί στο μίγμα, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η μηχανική 

συμπεριφορά της κατασκευής. Αυτό οφείλεται στη φυλλόμορφη δομή του σερπεντίνη, ο 

οποίος θεωρείται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αναλογίες του μίγματος. Το 

χαρακτηριστικό αυτό, αναμένεται να είναι πιο έντονο στα λεπτόκοκκα αδρανή υλικά, όπου 

έχουν απελευθερωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό οι μεμονωμένοι κρύσταλλοι του σερπεντίνη. 

Επιπρόσθετα, υψηλή περιεκτικότητα του αδρανούς σε σερπεντίνη είναι δυνατό να επηρεάσει 

δυσμενώς τη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα του σκυροδέματος, καθώς και την 

αντίστασή του σε απότριψη. Παρόμοια αναμένεται να είναι η επίδραση στο σκυρόδεμα των 

βασικών πετρωμάτων που είναι πλούσια σε χλωρίτη. Σημειώνεται ότι σε κανέναν από τους 

υπό μελέτη βασικούς λιθότυπους δεν καταμετρήθηκε ποσοστό σε χλωρίτη >23%. Η αρνητική 

επίδραση άλλων φυλλοπυριτικών ορυκτών στο σκυρόδεμα, όπως είναι οι μαρμαρυγίες, έχει 

μελετηθεί κατά καιρούς από διάφορους ερευνητές (Dewar 1963, Forder 1972, Fookes & 

Revie 1982). 

Τα μεταλλικά ορυκτά που συμμετέχουν στα αδρανή υλικά είναι δυνατό να μεταβάλλουν 

τις ιδιότητες του σκυροδέματος, ακόμη και αν αυτά συμμετέχουν σε χαμηλά ποσοστά (Lea 

1970). Ιδιαίτερα ο σιδηροπυρίτης, ο οποίος συμμετέχει στους υπό μελέτη δολερίτες, είναι 

δυνατό να υποστεί οξείδωση με αποτέλεσμα τη διαστολή του και κατ’ επέκταση τη 

δημιουργία επιφανειακών κυρίως αλλοιώσεων στο σκυρόδεμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

ενδείκνυται η πραγματοποίηση δοκιμών με χρήση ασβεστούχου υδατικού διαλύματος, 

προκειμένου να προσδιοριστεί εάν οι κόκκοι του σιδηροπυρίτη υφίστανται οξείδωση (Midgley 

1958). Εντούτοις, η συγκεκριμένη δοκιμή πραγματοποιείται σε μεμονωμένους κόκκους 
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σιδηροπυρίτη που αποχωρίζονται από το αδρανές υλικό και κατά συνέπεια δε θεωρείται 

αντιπροσωπευτική για την εκτίμηση της καταλληλότητας του συνολικού δείγματος. 

Συμπερασματικά, από όλα τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι περισσότεροι από τους 

υπό μελέτη λιθότυπους είναι κατάλληλοι για την παρασκευή σκυροδεμάτων. Εξαίρεση 

αποτελούν οι έντονα σερπεντινιωμένοι και τεκτονισμένοι χαρτσβουργίτες από τα οφιολιθικά 

συμπλέγματα της Πίνδου και του Βούρινου (δείγματα PKZSR1 και VVDSR1 αντίστοιχα), οι 

οποίοι βρίσκονται εκτός ορίων καταλληλότητας. Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της 

δοκιμής αποσάθρωσης προκύπτει ότι οι τραχίτες του ∆ομοκού (δείγματα DMK1 και DMK2) 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη επιδεκτικότητα στην αποσάθρωση που προκαλείται λόγω 

των εναλλασσόμενων καιρικών συνθηκών, υποδεικνύοντας τη δυνητική βλαπτικότητά τους 

κατά τη χρήση τους σε κατασκευές σκυροδέματος. Ακόμη, όπως προέκυψε από τη δοκιμή 

μπλε του μεθυλενίου, στους τραχίτες συμμετέχουν ενεργά αργιλικά ορυκτά σε αυξημένο 

ποσοστό. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης στους βασικούς λιθότυπους PVN1a, 

PVN1b, PVN2a, PVN2b, B4, B5, PKD1 και OTH2, στους οποίους προσδιορίστηκαν τιμές S 

ασθενώς έως μετρίως μεγαλύτερες από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο που ορίζουν οι 

Ελληνικοί κανονισμοί. Ωστόσο, τα δείγματα αυτά δε θεωρούνται ακατάλληλα για την 

παρασκευή σκυροδεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δοκιμή αποσάθρωσης χαρακτηρίζεται 

από ιδιαίτερα χαμηλή επαναληψιμότητα. Επιπρόσθετα, τα προαναφερθέντα βασικά 

πετρώματα χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή μηχανική αντοχή. 

Το σύνηθες σκυρόδεμα δε θα πρέπει να παραμένει για σημαντικό χρονικό διάστημα σε 

θερμοκρασίες >250 °C. Ωστόσο, είναι δυνατή η παρασκευή πυράντοχου σκυροδέματος με 

χρήση ειδικού τσιμέντου και κατάλληλων αδρανών υλικών. Οι υπό μελέτη υγιείς δουνίτες και 

πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες θεωρούνται κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή 

πυράντοχων σκυροδεμάτων, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ολιβίνη, ο οποίος 

ανθίσταται σε υψηλές θερμοκρασίες και παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή θερμικής 

διαστολής. 

 

1100..22..22    ΑΑδδρρααννήή  υυλλιικκάά  κκοοννιιααμμάάττωωνν  
Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή κονιαμάτων (mortars) 

αποτελούν φυσικά, θραυστά, τεχνητά ή ανακυκλωμένα υλικά, τα οποία με την προσθήκη 

ενός ή περισσότερων συνδετικών υλικών (κονιών), νερού και ενδεχομένως ειδικών 

πρόσθετων, σχηματίζουν κονίαμα. Στα κονιάματα χρησιμοποιούνται συνήθως τα λεπτόκοκκα 

αδρανή και η παιπάλη (filler). Πιο συγκεκριμένα, τα συνηθέστερα κλάσματα που 

χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm, 0-8 mm, 2-4 mm και 2-8 mm. Τα 

αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καλά διαβαθμισμένα, αφού σε αντίθετη περίπτωση 

αυξάνεται η ποσότητα του συνδετικού υλικού και του νερού που πρέπει να προστεθούν στο 

μίγμα (Beningfield 1980). Επιπρόσθετα, η κοκκομετρία έχει ιδιαίτερη σημασία στα μηχανικά 
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χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θλιπτική αντοχή μεταξύ 

κονιαμάτων που έχουν παρασκευαστεί από άμμους διαφορετικής κοκκομετρίας, μπορεί να 

διαφέρει σε μεγάλο βαθμό (McIntosh 1970). 

Τα κονιάματα, ανάλογα με τη χρήση τους διακρίνονται σε κονιάματα δόμησης (ή 

τοιχοποιίας), επιχρισμάτων, εξίσωσης δαπέδων, επισκευαστικά, συγκολλητικά και ειδικά 

κονιάματα. Η προσθήκη των αδρανών σε αυτά συνιστάται τόσο για οικονομικούς λόγους, 

αφού έχουν χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με τις κονίες, όσο και για τεχνικούς λόγους. Τα 

κονιάματα που παράγονται χωρίς προσθήκη αδρανών, συστέλλονται κατά την πήξη και 

σκλήρυνσή τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία επιφανειακών ρωγματώσεων. 

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες απαιτήσεις προκειμένου να 

θεωρηθούν κατάλληλα για χρήση τους σε κονιάματα. Σε γενικές γραμμές, δε θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν επιβλαβείς προσμίξεις που επηρεάζουν τη σταθερότητα και την αντοχή των 

κονιαμάτων (π.χ. οργανικές και ελαφροβαρείς προσμίξεις). Οι απαιτήσεις αυτές αναφέρονται 

στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13139. 

Καθοριστικός παράγοντας είναι η περιεχόμενη υγρασία (w) των αδρανών υλικών, που 

δε θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 3% και είναι απαραίτητο να υπολογίζεται πάντοτε πριν 

από τον καθορισμό των αναλογιών του κονιάματος. Οι τιμές της περιεχόμενης υγρασίας (w) 

για τα υπό μελέτη πετρώματα κυμαίνονται από 0,09% - 1,43%  (Εικ. 10.8).  Ωστόσο, 

επισημαίνεται ότι οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές αφού υπολογίστηκαν στο κλάσμα           

12,5-19 mm, ενώ στα κονιάματα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιμοποιούνται 

μικρότερα κλάσματα, στα οποία αναμένονται σχετικά υψηλότερες τιμές περιεχόμενης 

υγρασίας. 
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Εικ. 10.8. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών περιεχόμενης υγρασίας (w) των υπό μελέτη δειγμάτων 

(η τιμή w για τα αδρανή κονιαμάτων δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3%). 
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Επιπλέον, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, η πυκνότητα των αδρανών 

υλικών που χρησιμοποιούνται σε κονιάματα θα πρέπει να είναι ≥2000 kg/m3, προϋπόθεση 

που πληρούν όλα τα υπό μελέτη δείγματα (βλ. Εικόνα 10.3). 

Όσον αφορά στο σχήμα των μεμονωμένων κόκκων των αδρανών που 

χρησιμοποιούνται στα κονιάματα, έχει την ίδια επιρροή όπως και στα σκυροδέματα, με τους 

περισσότερο γωνιώδεις κόκκους να οδηγούν σε μείωση της εργασιμότητας του μίγματος. 

Οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές αναφέρουν επίσης ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της 

δυνητικής βλαπτικότητας των αδρανών υλικών σύμφωνα με την αλκαλοπυριτική αντίδραση 

(ASR). Όπως αναφέρθηκε και στα σκυροδέματα, τα αποτελέσματα της δοκιμής ASR 

επιβεβαίωσαν τη μη βλαπτικότητα των υπό μελέτη δειγμάτων. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος συγκεκριμένων ορυκτολογικών συστατικών των αδρανών 

υλικών κονιαμάτων. Σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο BS 812: Part 1, οι μαρμαρυγίες, οι 

οποίοι ανήκουν στην ομάδα των φυλλοπυριτικών ορυκτών, θεωρούνται επιβλαβή συστατικά 

και η δημιουργία προβλημάτων στις κατασκευές, λόγω της παρουσίας τους στα κονιάματα, 

έχει επισημανθεί από τον Westbrook (1960) και αργότερα από τους Fookes & Marsh (1981). 

Από τα υπό μελέτη δείγματα, ο χλωρίτης και ο σερπεντίνης που εντοπίζονται στους 

εξαλλοιωμένους βασικούς και υπερβασικούς λιθότυπους, ανήκουν στην ομάδα των 

φυλλοπυριτικών ορυκτών και συνεπώς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση 

τους σε κονιάματα. Όπως αναφέρθηκε και στα σκυροδέματα, οι συγκεκριμένες ορυκτές 

φάσεις, οι οποίες έχουν μεγάλη ειδική επιφάνεια, αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της 

ποσότητας του νερού που απαιτείται να προστεθεί στο μίγμα και κατ’ επέκταση σε μείωση 

της αντοχής του κονιάματος. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αδρανών υλικών που περιέχουν 

σιδηροπυρίτη, ο οποίος αν και χαρακτηρίζεται από αυξημένη σκληρότητα, έχει την τάση να 

οξειδώνεται υπό την επίδραση αποσαθρωτικών παραγόντων. Η οξείδωσή του έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία καφετί κηλίδων στα κονιάματα, οι οποίες δεν είναι δυνατό να 

απομακρυνθούν. Το πρόβλημα είναι αρκετά έντονο σε κονιάματα που χρησιμοποιούνται 

στην τοιχοποιία, ενώ από την άλλη πλευρά οι επιπτώσεις του σιδηροπυρίτη σε κονιάματα 

πλίνθων δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εμφανείς. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι από τους υπό μελέτη λιθότυπους, οι περισσότερο 

σερπεντινιωμένοι (δείγματα PKZSR1, VAET1, VAET2, VVDSR1, KOZ1 και KOZ2) 

αναμένεται να έχουν προβληματική συμπεριφορά κατά τη χρήση τους ως αδρανή υλικά 

κονιαμάτων. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους συλλεχθέντες δολερίτες 

(κυρίως στο δείγμα Β4), οι οποίοι περιέχουν ποικίλα ποσοστά χλωρίτη και σιδηροπυρίτη. Στο 

σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η αρνητική επίδραση των προαναφερθέντων πετρωμάτων 

στα κονιάματα, αναμένεται να είναι εντονότερη στα μικρότερα κλάσματα (παιπάλη). Αυτό 

αποδίδεται στο ότι οι μεμονωμένοι κρύσταλλοι του σερπεντίνη, του χλωρίτη και του 
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σιδηροπυρίτη εμπλουτίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στα μικρά κλάσματα, αυξάνοντας σημαντικά 

την ειδική επιφάνεια των μεμονωμένων κόκκων του μίγματος και ως εκ τούτου την ποσότητα του 

νερού που απαιτείται να προστεθεί σε αυτό. 

 

1100..22..33    ΑΑδδρρααννήή  υυλλιικκάά  οοδδοοσσττρρωωμμάάττωωνν  
Ως οδόστρωμα ορίζεται το σύνολο των επάλληλων στρώσεων που είναι τοποθετημένες 

πάνω από το φυσικό έδαφος για τη δημιουργία της οδού. Στα έργα οδοποιίας, τα αδρανή 

υλικά χρησιμοποιούνται σε διάφορα στρώματα, είτε ασύνδετα είτε συνδεδεμένοι οι επιμέρους 

κόκκοι μεταξύ τους με κάποιο συγκολλητικό μέσο. Θα πρέπει να παρουσιάζουν αρκετά 

υψηλή μηχανική αντοχή, ενώ επιπρόσθετα τα αδρανή που τοποθετούνται στην αντιολισθηρή 

στρώση του οδοστρώματος, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή αντίσταση 

στη στίλβωση που προκαλείται από τους τροχούς των διερχόμενων οχημάτων. 

 

1100..22..33..11    ΒΒάάσσεειιςς  κκααιι  υυπποοββάάσσεειιςς  οοδδοοσσττρρωωμμάάττωωνν    

Ο όρος “στρώσεις υπόβασης” (sub-base layers) αναφέρεται σε όλες εκείνες τις 

στρώσεις που τοποθετούνται, αν κριθούν αναγκαίες, πάνω στην εδαφική επιφάνεια ή στην 

εξυγιαντική στρώση, ενώ οι “στρώσεις βάσης” (roadbase layers) αποτελούν εκείνες τις 

στρώσεις που κείνται μεταξύ της υπόβασης ή του υπεδάφους και των επιφανειακών 

ασφαλτικών στρώσεων (Εικ. 10.9). 

Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στις στρώσεις βάσεων ή υποβάσεων θα 

πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες απαιτήσεις ούτως ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική 

ευστάθεια κάτω από επαναλαμβανόμενα φορτία.  Ανάλογα με το είδος του οδοστρώματος 

 
Εικ. 10.9. Τρισδιάστατη απεικόνιση των επιμέρους στρώσεων του οδοστρώματος (σχήμα από 

http://pavementinteractive.org). 
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(εύκαμπτα ή άκαμπτα), ο ρόλος των αδρανών υλικών στις βάσεις και υποβάσεις 

διαφοροποιείται. 

- Εύκαμπτα οδοστρώματα: 

Λόγω του ότι η βάση υπόκειται σε έντονες, επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις, τα 

αδρανή υλικά που την αποτελούν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ιδιότητες που να 

εξασφαλίζουν την αντοχή της στις υψηλές, επαναλαμβανόμενες τάσεις που επιβάλλει η 

κυκλοφορία, χωρίς την πρόκληση μόνιμων παραμορφώσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να 

παρέχουν τη δυνατότητα αποστράγγισης και να παρουσιάζουν αυξημένη ανθεκτικότητα 

έναντι του παγετού. 

Από την άλλη πλευρά, λόγω του ότι η υπόβαση υπόκειται σε μικρότερες καταπονήσεις, 

τα αδρανή μπορεί να είναι χαμηλότερης ποιότητας. Ωστόσο, θα πρέπει πάντοτε να 

εξασφαλίζουν στις στρώσεις τη δυνατότητα αποστράγγισης, την ανθεκτικότητα έναντι του 

παγετού και την προστασία των υλικών της βάσης από τη “μόλυνση” με εδαφικό υλικό 

(άργιλος, ιλύς, οργανικά υλικά). 

- Άκαμπτα οδοστρώματα: 

Τα αδρανή υλικά της βάσης θα πρέπει να προστατεύουν την κατασκευή της άκαμπτης 

πλάκας του σκυροδέματος από άντληση, δηλαδή να έχουν υψηλή αντίσταση στη διαβρωτική 

δράση του νερού (κλειστή κοκκομετρική καμπύλη ή σταθεροποίησή τους με συνδετικά 

υλικά), να παρέχουν αποστράγγιση, να είναι ανθεκτικά στη φθορά έναντι του παγετού, να 

μην προκαλούν μεταβολή όγκου (διόγκωση – συρρίκνωση) και γενικότερα να βελτιώνουν τη 

φέρουσα ικανότητα της κατασκευής. 

Τα αδρανή της υπόβασης δε συνεισφέρουν τόσο στην αύξηση της δομικής αντοχής του 

οδοστρώματος, ωστόσο παρέχουν κατά κύριο λόγο την ομοιομορφία της φέρουσας 

ικανότητας για αποφυγή τοπικών αστοχιών. Επιπλέον, θα πρέπει να προσφέρουν μία καλή 

επιφάνεια για την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο φαινόμενο της άντλησης υλικών από την 

υποκείμενη στρώση (υπόβαση), οπότε πρέπει να λαμβάνονται μέτρα σταθεροποίησης με 

τσιμέντο. 

Οι Lees & Kennedy (1975) αναφέρουν ότι η μηχανική καταπόνηση των επιμέρους 

κόκκων των αδρανών υλικών, είτε λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης τους στα 

τεχνικά έργα είτε προσομοιώνεται μέσω των εργαστηριακών δοκιμών, γίνεται ως εξής: 

αρχικά, καθώς το εφαρμοζόμενο φορτίο μεταβιβάζεται στις μικροπροεξοχές των 

μεμονωμένων κόκκων, επέρχεται θραύση των περιοχών αυτών και δημιουργούνται σταδιακά 

μεγαλύτερες επιφάνειες επαφής. Περαιτέρω αύξηση του φορτίου έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ρωγμών κατά μήκος των οποίων θραύονται οι κόκκοι σε μικρότερα κομμάτια. Πιο 

συγκεκριμένα, η μηχανική καταπόνηση μπορεί να οδηγήσει: (i) στη θραύση των αρχικών 



Κεφάλαιο 10: Αξιολόγηση πετρωμάτων - Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 400 

κόκκων σε ίσα περίπου τεμάχια, (ii) στο θρυμματισμό των γωνιωδών προεξοχών τους, (iii) 

στην καταστροφή του μικροανάγλυφου τους.  

Τα αδρανή υλικά που προορίζονται για βάσεις και υποβάσεις θα πρέπει να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ΠΤΠ (Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών) Ο 155 και Ο 150, 

σύμφωνα με τις οποίες το θραυστό υλικό (ή και το φυσικό για τις υποβάσεις) θα πρέπει να 

αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια συγκεκριμένης κοκκομετρικής 

διαβάθμισης. 

Οι γεωμετρικές ιδιότητες των αδρανών υλικών βάσεων και υποβάσεων, αν και δεν 

περιλαμβάνονται στους Ελληνικούς κανονισμούς και πρότυπα, έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

την άρτια κατασκευή των οδοστρωμάτων. Γενικά, κόκκοι αδρανούς με υψηλούς δείκτες 

πλακοειδούς (IF) και επιμήκυνσης (ΙΕ), έχουν ως αποτέλεσμα την άνιση κατανομή των 

τάσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους και συνεπώς την ευκολότερη θραύση τους και 

αποσταθεροποίηση των στρωμάτων που αποτελούν. Πρόσφατα, ο Kim (2004) 

ποσοτικοποίησε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αδρανών υλικών με ψηφιακό σύστημα 

ανάλυσης εικόνας και μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 

ασύνδετων στρώσεων.  

Οι Ελληνικές προδιαγραφές δεν αναφέρουν όρια καταλληλότητας για τους δείκτες IF και IE, 

ωστόσο προτείνεται οι κόκκοι να είναι κατά το δυνατό κυβικής μορφής. Τα υπό μελέτη 

πετρώματα χαρακτηρίζονται από σημαντικό εύρος τιμών IF και IE, με τα περισσότερο 

σερπεντινιωμένα υπερβασικά να παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές. Στο σημείο αυτό, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα θραυστά αδρανή υλικά παρέχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στις 

βάσεις και υποβάσεις των οδοστρωμάτων συγκριτικά με τα φυσικά. Αυτό οφείλεται στο ότι οι 

γωνιώδεις επιφάνειες που χαρακτηρίζουν τους κόκκους των πρώτων, αυξάνουν σημαντικά 

το βαθμό αλληλοεμπλοκής τους (Εικ. 10.10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 10.10. Απλοποιημένο σχήμα, όπου διακρίνεται ο βαθμός αλληλοεμπλοκής των κόκκων του 

αδρανούς υλικού ανάλογα με το σχήμα τους. Οι αποστρογγυλωμένοι κόκκοι 
παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό αλληλοεμπλοκής συγκριτικά με τους γωνιώδεις. 
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Ομοίως, αύξηση της μικροτραχύτητας των κόκκων του αδρανούς υλικού αναμένεται να 

οδηγήσει σε αύξηση της μεταξύ τους τριβής και ως εκ τούτου σε βελτίωση της σταθερότητας 

των ασύνδετων στρώσεων του οδοστρώματος. Όπως αναφέρθηκε και στα σκυροδέματα, οι 

περισσότεροι από τους υπό μελέτη λιθότυπους χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικό βαθμό 

μικροτραχύτητας (βλ. Κεφ. 3). 

Αναφορικά με τη δοκιμή ισοδύναμου άμμου (SE), όλα τα υπό μελέτη δείγματα έχουν 

τιμές που είναι υψηλότερες από το κατώτερο επιτρεπόμενο όριο που αναφέρουν οι 

Ελληνικές προδιαγραφές για υποβάσεις (40%) και βάσεις (50%) οδοστρωμάτων (Εικ. 10.11). 

Από τις μηχανικές ιδιότητες, καταλυτικός είναι ο ρόλος της δοκιμής αντίστασης σε 

φθορά από τριβή και κρούση που προκαλείται με τη μηχανή Los Angeles (LA). Οι τιμές LA 

όλων των υπό μελέτη δειγμάτων βρίσκονται εντός των ορίων που αναφέρονται στις 

Ελληνικές προδιαγραφές για τα αδρανή βάσεων και υποβάσεων (Εικ. 10.11). Σημειώνεται ότι 

στην περίπτωση που τα αδρανή υλικά βάσεων χρησιμοποιούνται μαζί με κάποιο 

συγκολλητικό μέσο (αδρανή ασφαλτικών βάσεων), η ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη 

Los Angeles είναι 40% αντί για 50% που είναι για τα ασύνδετα αδρανή υλικά βάσεων. 

Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα αυστηρά είναι τα όρια καταλληλότητας για τη δοκιμή 

αποσάθρωσης (S),  με αποτέλεσμα αρκετοί  από τους βασικούς κυρίως λιθότυπους να  
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             Ανώτερο όριο LA για αδρανή υλικά βάσεων και υποβάσεων και κατώτερο όριο SE για αδρανή υλικά βάσεων 
           Κατώτερο όριο SE για αδρανή υλικά υποβάσεων 
           Ανώτερο όριο S για αδρανή υλικά βάσεων και υποβάσεων 
Εικ. 10.11. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών των δεικτών ισοδύναμου άμμου (SE), Los Angeles 

(LA) και αποσάθρωσης (S) των υπό μελέτη δειγμάτων (όρια καταλληλότητας σύμφωνα με 
ΠΤΠ Ο 155 & Ο 150). 
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υπερβαίνουν το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο (12%) που ορίζουν οι Ελληνικές προδιαγραφές 

(Εικ. 10.11). Ωστόσο, θεωρείται ότι η συγκεκριμένη δοκιμή δε θα πρέπει να αποκλείει 

πετρώματα με τιμές S λίγο έως μετρίως μεγαλύτερες του 12%, ιδιαίτερα όταν αυτά 

χαρακτηρίζονται από υψηλή μηχανική αντοχή. 

Ιδιαίτερη σημασία για τα αδρανή υλικά βάσεων και υποβάσεων έχει η δοκιμή μπλε του 

μεθυλενίου, η οποία προσδιορίζει την περιεκτικότητά τους σε ενεργά αργιλικά ορυκτά. Τα 

τελευταία, έχουν την τάση να διογκώνονται, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καταστροφικές 

συνέπειες στις ασύνδετες στρώσεις του οδοστρώματος. Στα υπό μελέτη δείγματα, το μπλε 

του μεθυλενίου προσδιορίστηκε στο κλάσμα 0-0,125 mm (MBF). Οι Ελληνικές προδιαγραφές 

δεν περιλαμβάνουν τη δοκιμή αυτή, ωστόσο στα πλαίσια της διατριβής χρησιμοποιείται το 

ανώτερο επιτρεπόμενο όριο ΜΒF που ορίζουν οι Γαλλικές προδιαγραφές (NF XP P 18-540). 

Το ανώτερο αυτό όριο συμπίπτει με εκείνο που αναφέρεται στο προσχέδιο των νέων 

Ελληνικών προδιαγραφών (κατά Εγνατία Οδό Α.Ε., απόφαση 354/12/29.8.03). Όπως 

αναφέρθηκε και στα σκυροδέματα, όλα τα οφιολιθικά πετρώματα βρίσκονται εντός των 

αποδεκτών ορίων, με εξαίρεση τους τραχίτες του ∆ομοκού (βλ. Εικ. 10.7). 

Η γνώση των ορυκτοπετρογραφικών χαρακτηριστικών των λιθότυπων που 

τοποθετούνται στις διάφορες στρώσεις των οδοστρωμάτων, καθιστά δυνατή την εκτίμηση της 

ανθεκτικότητάς τους κατά τη διάρκεια “ζωής” του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

περισσότερες αστοχίες αυτοκινητόδρομων σχετίζονται με το βαθμό αποσάθρωσης και/ή 

εξαλλοίωσης των αδρανών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους (Scott 

1955, Day 1962, Weinert 1968, Wylde 1976). Σχεδόν όλες οι ιδιότητες των υπό μελέτη 

πετρωμάτων επηρεάζονται αρνητικά από την παρουσία των δευτερογενών ορυκτολογικών 

συστατικών. Ωστόσο, η παρουσία σε μικρό ποσοστό των φυλλοπυριτικών ορυκτών χλωρίτη 

και σερπεντίνη στους βασικούς και υπερβασικούς λιθότυπους, είναι δυνατό να επηρεάσει 

θετικά τη μηχανική συμπεριφορά τους κατά τη χρήση τους ως αδρανή υλικά βάσεων και 

υποβάσεων. Αυτό οφείλεται στην ελαστική παραμόρφωση που υφίστανται οι συγκεκριμένες 

ορυκτές φάσεις υπό την επίδραση των επαναλαμβανόμενων διερχόμενων φορτίων, 

εμποδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη θραύση των κόκκων του αδρανούς. Ο θετικός ρόλος 

των φυλλοπυριτικών ορυκτών στη μηχανική αντοχή των αδρανών υλικών έχει αναφερθεί 

επίσης από τους Miskovsky et al. (2004). 

Συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα των δοκιμών SE, LA, S και MBF, προκύπτει ότι 

σχεδόν όλα τα υπερβασικά δείγματα αποτελούν άριστης ποιότητας αδρανή υλικά για χρήση 

τους σε βάσεις και υποβάσεις οδοστρωμάτων. Εξαίρεση αποτελεί ο έντονα 

σερπεντινιωμένος και τεκτονισμένος χαρτσβουργίτης της Πίνδου (δείγμα PKZSR1), η τιμή S 

του οποίου είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο (12%) που 

αναφέρουν οι Ελληνικές προδιαγραφές. Από την άλλη πλευρά, η τιμή S του 

σερπεντινιωμένου χαρτσβουργίτη του Βούρινου (δείγμα VVDSR1), υπερβαίνει κατά πολύ 
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λιγότερο το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο. Όσον αφορά στους βασικούς λιθότυπους, οι τιμές S 

των περισσότερων δειγμάτων είναι μεγαλύτερες από 12% (εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα 

PKD2 και ΟΤΗ1), ωστόσο όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συγκεκριμένη δοκιμή δε θα πρέπει να 

αποτελεί κριτήριο για τον αποκλεισμό τους. Αρκετά προβλήματα αναμένεται να 

δημιουργήσουν οι τραχίτες κατά τη χρήση τους στις ασύνδετες στρώσεις του οδοστρώματος, 

όπως υποδεικνύεται από τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές S και MBF που παρουσιάζουν. 

 

1100..22..33..22    ΑΑδδρρααννήή  υυλλιικκάά  αασσφφααλλττοομμιιγγμμάάττωωνν  

Τα ασφαλτομίγματα (bituminous mixtures) έχουν ευρεία χρήση στην κατασκευή έργων 

οδοποιίας, αεροδρομίων και γενικότερα οπουδήποτε κυκλοφορούν τροχοφόρα. Τα αδρανή 

υλικά αποτελούν το 90-95% κατά βάρος του συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος και ο ρόλος 

τους είναι καταλυτικός, αφού μεταφέρουν τα φορτία κάθετα στα υποκείμενα στρώματα με την 

ελάχιστη δυνατή συνδρομή του ασφαλτικού συνδετικού. Με τον τρόπο αυτό, διατηρούν το 

έργο στο οποίο συμμετέχουν στην αρχική του μορφή και του προσδίδουν ειδικές ιδιότητες 

ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις σχεδιασμού. 

Η πιο κοινή περίπτωση ασφαλτικών μιγμάτων είναι αυτά που παρασκευάζονται με εν 

θερμώ ανάμιξη αδρανών υλικών και ασφαλτικού συνδετικού σε συγκροτήματα ανάμιξης. Τα 

αδρανή υλικά αφού αναμιχθούν, τοποθετούνται σε ξηραντήρα με φλόγιστρο. Στη συνέχεια 

κοσκινίζονται για να διαχωριστούν σε επιμέρους κλάσματα και αποθηκεύονται. Οι ποσότητες 

των αδρανών που απαιτούνται για κάθε μίγμα ζυγίζονται και τροφοδοτούνται στον 

αναμικτήρα του συγκροτήματος, όπου αναδεύονται με ταυτόχρονο ψεκασμό του θερμού 

ασφαλτικού συνδετικού. 

Κατά την κατασκευή των στρώσεων κυκλοφορίας, υπάρχει η δυνατότητα αμέσως μετά 

τη διάστρωση και συμπύκνωση, να κυλινδρωθεί προεπαλειμμένη ψηφίδα ή κάποιο άλλο 

υλικό που θα αυξήσει τη μακροτραχύτητα του ασφαλτοτάπητα (για μακροτραχύτητα βλ. Κεφ. 3: 

Εικ. 3.48). Η μακροτραχύτητα έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού σε περίπτωση υγρών συνθηκών, 

εμποδίζει τη δημιουργία συνεχόμενης μεμβράνης νερού μεταξύ του οδοστρώματος και των 

ελαστικών των οχημάτων και παρέχει διόδους για την ταχύτερη απομάκρυνση του νερού 

από το οδόστρωμα. 

Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στα ασφαλτομίγματα θα πρέπει να είναι 

θραυστά, ώστε οι κόκκοι τους να είναι γωνιώδεις, με αυξημένη μικροτραχύτητα και κατά το 

δυνατό κυβικού σχήματος. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχουν η κοκκομετρική διαβάθμιση, οι 

πιθανές προσμίξεις, η σαθρότητα του πετρώματος, η απορροφητικότητα και η χημική 

συγγένεια με το ασφαλτικό συνδετικό (EN 13043). Ανάλογα με τη χρήση για την οποία 

προορίζονται (ασφαλτικές βάσεις, ασφαλτικά σκυροδέματα), διαφοροποιούνται μερικώς τα 

επιτρεπόμενα όρια των ιδιοτήτων τους. 
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Όσον αφορά στα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται σε ασφαλτικές βάσεις, οι κόκκοι 

θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό κυβικής, γωνιώδους μορφής, χωρίς να αναφέρονται 

συγκεκριμένες οριακές τιμές στις Ελληνικές προδιαγραφές. Το κυβικό σχήμα καθιστά δυνατή 

τη βέλτιστη γεωμετρική τακτοποίηση των κόκκων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 

συμπύκνωση, ενώ το γωνιώδες εξασφαλίζει αυξημένη ικανότητα φυσικής στήριξης των 

κόκκων μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η καταπόνηση του ασφαλτικού συνδετικού. 

Επίσης, σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-260, τα αδρανή ασφαλτικών βάσεων δε θα πρέπει να έχουν 

τιμή ισοδύναμου άμμου (SE) μικρότερη του 50%. Επιπλέον, οι ανώτερες επιτρεπόμενες τιμές 

των δεικτών Los Angeles (LA) και αποσάθρωσης (S) είναι 40% και 12% αντίστοιχα. Οι τιμές 

των δεικτών SE και LA όλων των υπό μελέτη πετρωμάτων (με εξαίρεση το δείγμα PKZSR1) 

βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων (Εικ. 10.12). Αναφορικά με τη δοκιμή 

αποσάθρωσης, το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο είναι το ίδιο με εκείνο που έχει οριστεί για τα 

αδρανή υλικά βάσεων και υποβάσεων και συνεπώς ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην 

παράγραφο 10.2.3.1. 
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Σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265, τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή ασφαλτικού σκυροδέματος θα πρέπει να έχουν δείκτη ισοδύναμου άμμου (SE) 

όχι μικρότερο από 55% και δείκτες Los Angeles (LA) και αποσάθρωσης (S) που να μην 

υπερβαίνουν το 40% και 9% αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.13, οι 

περισσότεροι από τους υπερβασικούς λιθότυπους βρίσκονται εντός των ορίων SE και LA 

            Ανώτερο όριο LA για αδρανή υλικά ασφαλτικών βάσεων (σύμφωνα με ΠΤΠ Α-260) 
           Κατώτερο όριο SE για αδρανή υλικά ασφαλτικών βάσεων (σύμφωνα με ΠΤΠ Α-260) 
           Ανώτερο όριο S για αδρανή υλικά ασφαλτικών βάσεων (σύμφωνα με ΠΤΠ Α-260) 
Εικ. 10.12. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών των δεικτών ισοδύναμου άμμου (SE), Los Angeles 

(LA) και αποσάθρωσης (S) των υπό μελέτη δειγμάτων. 
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που ορίζουν οι Ελληνικοί κανονισμοί, ενώ από την άλλη πλευρά οι τιμές S των βασικών 

δειγμάτων είναι υψηλότερες από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο. 
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Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στις αντιολισθηρές στρώσεις, πρέπει να 

προέρχονται πάντοτε από θραύση, ώστε να προκύπτουν υγιείς, γωνιώδεις κόκκοι, με υψηλή 

μικροτραχύτητα και ομοιόμορφο μέγεθος. Ανάλογα με τη θέση για την οποία προορίζονται 

(τάπητες ελαφριάς, μέσης, βαριάς ή πολύ βαριάς κυκλοφορίας) έχουν οριστεί τα αντίστοιχα 

επιτρεπόμενα όρια για τις ιδιότητές τους (βλ. Πίν. 10.1). 

Σύμφωνα με την Οδηγία 12/1985 του ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι κόκκοι των αδρανών υλικών που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αντιολισθηρών ασφαλτικών σκυροδεμάτων, θα πρέπει 

να είναι κατά το δυνατό κυβικού σχήματος και ο δείκτης πλακοειδούς τους (IF) δε θα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από 30%. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.14, την τιμή αυτή 

υπερβαίνουν οι περισσότερο σερπεντινιωμένοι υπερβασικοί λιθότυποι (δείγματα PKZSR1, 

VAET1, VAET2, VVDSR1, KOZ1 και KOZ2), προφανώς λόγω της φυλλόμορφης δομής του 

σερπεντίνη, ο οποίος αποτελεί το κύριο δευτερογενές ορυκτό τους. Στην περίπτωση αυτή, η 

θραύση των συλλεχθέντων δειγμάτων σε επιμέρους κλάσματα, λαμβάνει χώρα κυρίως κατά 

μήκος των επιφανειών αδυναμίας, οι οποίες συμπίπτουν συνήθως με τις επιφάνειες σχισμού  

του σερπεντίνη.  Επιπλέον,  τα υγιή υπερβασικά δείγματα VVD1 και VKOR2 παρουσιάζουν 

            Ανώτερο όριο LA για αδρανή υλικά ασφαλτικών σκυροδεμάτων (σύμφωνα με ΠΤΠ Α-265) 
           Κατώτερο όριο SE για αδρανή υλικά ασφαλτικών σκυροδεμάτων (σύμφωνα με ΠΤΠ Α-265) 
           Ανώτερο όριο S για αδρανή υλικά ασφαλτικών σκυροδεμάτων (σύμφωνα με ΠΤΠ Α-265) 
Εικ. 10.13. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών των δεικτών ισοδύναμου άμμου (SE), Los Angeles 

(LA) και αποσάθρωσης (S) των υπό μελέτη δειγμάτων. 
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τιμές IF οριακά μεγαλύτερες του 30%, λόγω του προσανατολισμού των ορυκτολογικών 

συστατικών τους και των διακρυσταλλικών μικρορωγμών που τα διασχίζουν. 

Η τιμή ισοδύναμου άμμου (SE) σχεδόν σε όλα τα δείγματα (εκτός του PKZSR1) είναι 

μεγαλύτερη του κατώτερου επιτρεπόμενου ορίου (55%) που ορίζουν οι Ελληνικές 

προδιαγραφές. Όσον αφορά στο δείκτη αποσάθρωσης (S), το ανώτερο όριο (9%) είναι το 

ίδιο με εκείνο που ισχύει για τα απλά ασφαλτικά σκυροδέματα (Εικ. 10.14). 

Οι μηχανικές ιδιότητες των αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται στα 

ασφαλτομίγματα έχουν απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς ερευνητές (π.χ. Hosking 1970, 

Hartley 1974, Hogervorst, 1974, Brattli 1992, Paige-Green 2007). Σύμφωνα με τις Ελληνικές 

προδιαγραφές, οι οριακές τιμές καταλληλότητας των δεικτών Los Angeles (LA), αντίστασης 

σε απότριψη (AAV) και αντίστασης σε στίλβωση (PSV) διαφέρουν ανάλογα με τον 

προβλεπόμενο κυκλοφοριακό φόρτο του οδοστρώματος. 

Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής Los Angeles (LA), είναι εμφανές ότι οι 

σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες της Πίνδου και του Βούρινου (δείγματα PKZSR1 και 

VVDSR1) βρίσκονται εκτός προδιαγραφών, αφού υπερβαίνουν την ανώτερη επιτρεπόμενη 

τιμή 30% που αναφέρεται σε οδοστρώματα ελαφριάς κυκλοφορίας (Εικ. 10.15).  Ωστόσο, 

σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των συλλεχθέντων δειγμάτων είναι κατάλληλα για χρήση σε 

οδοστρώματα πολύ βαριάς κυκλοφορίας. 

            Ανώτερο όριο IF για αντιολισθηρά αδρανή ασφαλτικών σκυροδεμάτων  
           Κατώτερο όριο SE για αντιολισθηρά αδρανή ασφαλτικών σκυροδεμάτων  
           Ανώτερο όριο S για αντιολισθηρά αδρανή ασφαλτικών σκυροδεμάτων  
Εικ. 10.14. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών των δεικτών πλακοειδούς (IF), ισοδύναμου άμμου (SE) 

και αποσάθρωσης (S) των υπό μελέτη δειγμάτων (οι διακεκομμένες γραμμές ορίζουν τα 
όρια καταλληλότητας των αντιολισθηρών αδρανών σύμφωνα με την Οδηγία 12/1985 του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε). 

Βασικά 
Πίνδου 

Βασικά 
Βούρινου 

Βασικά 
Όθρυος 

 

Τραχίτες 
Δομοκού 

Υπερβασικά 
Πίνδου 

Υπερβασικά 
Βούρινου 

Υπερβασικά 
Κόζιακα 

 



                                                                           Κεφάλαιο 10: Αξιολόγηση πετρωμάτων - Συζήτηση αποτελεσμάτων 

  407

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
V

N
1a

P
V

N
1b

P
V

N
2a

P
V

N
2b

P
K

D
1

P
K

D
2

B
4

B
5

O
TH

1

O
TH

2

D
M

K
1

D
M

K
2

P
K

Z1

P
K

Z2

P
K

ZS
R

1

V
V

D
1

V
V

D
2

V
K

O
R

1

V
K

O
R

2

V
R

Z1

V
R

Z2

V
A

E
T1

V
A

E
T2

V
V

D
S

R
1

K
O

Z1

K
O

Z2

LA
 (%

)

 

 

 

 

 

 

Αντίστοιχα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της δοκιμής 

αντίστασης σε απότριψη (AAV). Η δοκιμή αυτή αποτελεί μέτρο της ικανότητας των αδρανών 

υλικών να διατηρούν τη μακροτραχύτητα του οδοστρώματος, που αποτελεί εξαιρετικά 

κρίσιμη παράμετρο στις υψηλές ταχύτητες των οχημάτων (Sabey 1965). Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 10.16, τα δείγματα PKZSR1 και VVDSR1 βρίσκονται εκτός προδιαγραφών, ενώ τα 

περισσότερα πετρώματα κρίνονται κατάλληλα για χρήση τους σε αντιολισθηρά οδοστρώματα 

μέσης κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα σαφής είναι η διαφοροποίηση των βασικών δειγμάτων, καθώς 

και των τραχιτών του ∆ομοκού, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερη αντίσταση σε 

απότριψη συγκριτικά με τα υπερβασικά οφιολιθικά πετρώματα. Η μεγαλύτερη επιδεκτικότητα 

των τελευταίων σε απότριψη οφείλεται στην παρουσία του σερπεντίνη σε αυτά και πιθανά 

στο θραυσμό του ολιβίνη, που αποτελεί το κύριο ορυκτολογικό συστατικό τους. Η μειωμένη 

αντίσταση σε απότριψη πετρωμάτων που είναι πλούσια σε μαφικά ορυκτά έχει αναφερθεί 

επίσης από τον Hartley (1974). Ο ίδιος ερευνητής, επισήμανε ότι καθοριστικός παράγοντας 

για τις τιμές AAV είναι ο βαθμός εξαλλοίωσης των διαφόρων λιθότυπων. 

 

            Ανώτερο όριο LA για αντιολισθηρά αδρανή οδοστρωμάτων ελαφριάς κυκλοφορίας  
           Ανώτερο όριο LA για αντιολισθηρά αδρανή οδοστρωμάτων μέσης κυκλοφορίας  
           Ανώτερο όριο LA για αντιολισθηρά αδρανή οδοστρωμάτων βαριάς κυκλοφορίας  
           Ανώτερο όριο LA για αντιολισθηρά αδρανή οδοστρωμάτων πολύ βαριάς κυκλοφορίας 
Εικ. 10.15. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών του δείκτη Los Angeles (LA) των υπό μελέτη 

δειγμάτων (οι διακεκομμένες γραμμές ορίζουν τα όρια καταλληλότητας των 
αντιολισθηρών αδρανών σύμφωνα με την Οδηγία 12/1985 του ΥΠΕΧΩ∆Ε). 
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Η σημαντικότερη μηχανική παράμετρος των αντιολισθηρών αδρανών υλικών είναι ο 

δείκτης αντίστασης σε στίλβωση (PSV). Οι οριακές τιμές του δείκτη PSV, όπως και για τους 

δείκτες LA και AAV, βασίζονται στον προβλεπόμενο κυκλοφοριακό φόρτο του 

οδοστρώματος. Όπως φαίνεται στο ραβδόγραμμα της Εικόνας 10.17, σχεδόν όλα τα 

δείγματα έχουν τιμές PSV μεγαλύτερες από την τιμή 45, που αποτελεί το κατώτερο 

επιτρεπόμενο όριο για συνήθεις θέσεις οδοστρωμάτων με ελαφριά κυκλοφορία και εύκολες 

θέσεις με μέση κυκλοφορία. Μόνο ο τροκτόλιθος PKD1 έχει τιμή PSV λίγο μικρότερη από 45, 

λόγω της χαμηλής διαφορικής σκληρότητας των κύριων ορυκτολογικών συστατικών του 

(πλαγιοκλάστο και ολιβίνης). Οι υψηλότερες τιμές PSV παρατηρήθηκαν στους δολερίτες της 

Μικροκλεισούρας Γρεβενών (δείγματα B4 και Β5) και στους δουνίτες και πλούσιους σε 

ολιβίνη χαρτσβουργίτες από την περιοχή των Κορσουμίων του οφιολιθικού συμπλέγματος 

του Βούρινου (δείγματα VKOR1 και VKOR2), τα οποία κρίνονται κατάλληλα για χρήση τους 

σε αντιολισθηρές στρώσεις επικίνδυνων θέσεων οδοστρωμάτων με βαριά κυκλοφορία και 

συνήθων θέσεων με πολύ βαριά κυκλοφορία. Η ικανότητα των παραπάνω πετρωμάτων να 

διατηρούν τη μικροτραχύτητά τους αποδίδεται στις δευτερογενείς φάσεις που έχουν 

σχηματιστεί σε βάρος των πρωτογενών, ως αποτέλεσμα των διεργασιών μεταμόρφωσης 

ωκεάνιου πυθμένα. Τα δευτερογενή και ταυτόχρονα μαλακά αυτά ορυκτά συναντώνται 

μεταξύ των σκληρότερων πρωτογενών κρυστάλλων, συμβάλλοντας καταλυτικά στη διαρκή 

ανανέωση του μικροανάγλυφου. Επιπρόσθετα, στα υπερβασικά δείγματα VKOR1 και 

            Ανώτερο όριο AAV για αντιολισθηρά αδρανή οδοστρωμάτων ελαφριάς κυκλοφορίας  
           Ανώτερο όριο AAV για αντιολισθηρά αδρανή οδοστρωμάτων μέσης κυκλοφορίας  
           Ανώτερο όριο AAV για αντιολισθηρά αδρανή οδοστρωμάτων βαριάς κυκλοφορίας  
           Ανώτερο όριο AAV για αντιολισθηρά αδρανή οδοστρωμάτων πολύ βαριάς κυκλοφορίας  
Εικ. 10.16. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών του δείκτη αντίστασης σε απότριψη (AAV) των υπό 

μελέτη δειγμάτων (οι διακεκομμένες γραμμές ορίζουν τα όρια καταλληλότητας των 
αντιολισθηρών αδρανών σύμφωνα με την Οδηγία 12/1985 του ΥΠΕΧΩ∆Ε). 
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VKOR2, οι κογχώδεις επιφάνειες του ολιβίνη σε συνδυασμό με την παρουσία μικρού 

ποσοστού σπινέλλιου, θεωρείται ότι αυξάνουν τη μικροτοπογραφία των κόκκων του 

αδρανούς (Ρηγόπουλος κ.ά. 2008). Ο ρόλος των ορυκτοπετρογραφικών παραμέτρων στη 

μικροτραχύτητα των αδρανών υλικών και ως εκ τούτου στην τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ 

της επιφάνειας του οδοστρώματος και των ελαστικών των οχημάτων, μελετήθηκε για πρώτη 

φορά από τον Knill (1960). 
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Στην περίπτωση των αντιολισθηρών στρώσεων, η επιφανειακή μικροτραχύτητα των 

μεμονωμένων κόκκων του αδρανούς υλικού έχει διττή σημασία. Αδρανή υλικά με αυξημένη 

μικροτραχύτητα εξασφαλίζουν τόσο την αντιολισθηρότητα του οδοστρώματος (ιδίως στις 

χαμηλές ταχύτητες των οχημάτων), όσο και τον καλύτερο βαθμό συγκόλλησής τους με το 

συνδετικό υλικό (άσφαλτος, πίσσα κλπ.). Οι Hughes et al. (1960), οι οποίοι μελέτησαν 

διάφορους τύπους πετρωμάτων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πετρώματα που είναι 

πλούσια σε  Fe-Mg-ούχα ορυκτά, παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό συγκόλλησης σε σχέση 

με εκείνα που αποτελούνται από λευκοκρατικά συστατικά. Ο Hallberg (1950, 1958) θεωρεί 

ότι στα πετρώματα που επικρατούν οι αλκαλικοί άστριοι υπάρχει χαμηλός βαθμός 

συγκόλλησης, λόγω της απελευθέρωσης ιόντων Na, K και πιθανά Al από την επιφάνεια των 

αστρίων και τον επακόλουθο σχηματισμό υδροξειδίων, που μειώνουν την τάση συγκόλλησης 

των κόκκων του αδρανούς με το συνδετικό υλικό. Όσον αφορά στα υπό μελέτη βασικά και 

               Κατώτερο όριο PSV για επικίνδυνες θέσεις οδοστρωμάτων με πολύ βαριά κυκλοφορία 
               Κατώτερο όριο PSV για επικίνδυνες θέσεις οδοστρωμάτων με βαριά κυκλοφορία και συνήθεις θέσεις με πολύ βαριά κυκλοφορία 
               Κατώτερο όριο PSV για επικίνδυνες θέσεις οδοστρωμάτων με μέση κυκλοφορία και  συνήθεις θέσεις με βαριά κυκλοφορία 
               Κατώτερο όριο PSV για επικίνδυνες θέσεις οδοστρωμάτων με ελαφριά κυκλοφορία και συνήθεις θέσεις με μέση κυκλοφορία            
               Κατώτερο όριο PSV για συνήθεις θέσεις οδοστρωμάτων με ελαφριά κυκλοφορία και εύκολες θέσεις με μέση κυκλοφορία 
Εικ. 10.17. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση (PSV) των υπό 

μελέτη δειγμάτων (οι διακεκομμένες γραμμές ορίζουν τα όρια καταλληλότητας των 
αντιολισθηρών αδρανών σύμφωνα με την Οδηγία 12/1985 του ΥΠΕΧΩ∆Ε). 
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υπερβασικά δείγματα, αναμένεται να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συγκόλλησης με το 

ασφαλτικό συνδετικό, δεδομένου ότι η παρατήρηση θραυσμένων κόκκων τους στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης υπέδειξε αυξημένο βαθμό μικροτραχύτητας. Εξαίρεση 

αποτελούν οι περισσότερο σερπεντινιωμένοι λιθότυποι, καθώς και οι τροκτόλιθοι της Πίνδου 

που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο μικροανάγλυφο. Από την άλλη πλευρά, οι τραχίτες του 

∆ομοκού, παρότι χαρακτηρίζονται από μέτριο έως υψηλό μικροανάγλυφο, αναμένεται να 

παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό συγκόλλησης με το συνδετικό μέσο, λόγω της συμμετοχής 

σε αυτά σημαντικού ποσοστού αλκαλικών αστρίων. 

Ακόμη, ιδιαίτερη σημασία για όλους τους τύπους ασφαλτομιγμάτων έχει η δοκιμή μπλε 

του μεθυλενίου, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις Ελληνικές προδιαγραφές. Το όριο 

καταλληλότητας των αδρανών υλικών ασφαλτομιγμάτων σύμφωνα με τις Γαλλικές 

προδιαγραφές και τα προσχέδια των νέων Ελληνικών προδιαγραφών, είναι το ίδιο με εκείνο 

που ισχύει για τα αδρανή βάσεων-υποβάσεων και σκυροδεμάτων (βλ. Εικ. 10.7). Η 

συγκεκριμένη δοκιμή υποδεικνύει τη συμμετοχή αυξημένης ποσότητας ενεργών αργιλικών 

ορυκτών στους τραχίτες του ∆ομοκού και συνεπώς τα πετρώματα αυτά (δείγματα DMK1 και 

DMK2) κρίνονται ακατάλληλα για χρήση τους ως αδρανή υλικά ασφαλτομιγμάτων. 

 

1100..22..44    ΣΣκκύύρραα  ββάάσσηηςς  σσιιδδηηρροοττρροοχχιιώώνν  
Τα σκύρα βάσης σιδηροτροχιών (railway track ballast) είναι κοκκώδη θραυστά υλικά, 

τα οποία χρησιμοποιούνται χωρίς συνδετικό υλικό ως βάση των σιδηροδρομικών γραμμών 

(Εικ. 10.18). Αποτελούν το στρώμα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τους στρωτήρες και οι 

δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό είναι αποτέλεσμα: (α) του στατικού φορτίου που ασκείται 

από τους συρμούς όταν δεν κινούνται και (β) του δυναμικού φορτίου που εξαρτάται κυρίως 

από την ταχύτητα που κινούνται οι συρμοί. Εάν το στρώμα αυτό δεν είναι ικανού πάχους και 

πυκνά πακτωμένο, υπάρχει μία τάση των σιδηροτροχιών να υφίστανται ταλάντωση. 

Συνεπώς, το πάχος του στρώματος των σκύρων και ο βαθμός πάκτωσής του είναι ιδιαίτερα 

σημαντικοί παράγοντες για τη διατήρηση της σταθερότητας των σιδηροτροχιών. Η μηχανική 

συμπεριφορά των σκύρων σιδηροτροχιών έχει μελετηθεί κατά καιρούς από διάφορους 

ερευνητές (π.χ. Wright 1983, Selig & Boucher 1990, Lim 2004). 

Σύμφωνα με τις νέες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ EN 13450), υπάρχουν τρεις 

κατηγορίες σκύρων: (α) τα φυσικά (natural railway ballast), που προέρχονται από πετρώματα 

που έχουν υποστεί μόνο μηχανική κατεργασία, (β) τα τεχνητά (manufactured railway ballast), 

τα οποία έχουν προκύψει από βιομηχανική επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της 

θερμικής ή άλλης μετατροπής και (γ) τα ανακυκλωμένα (recycled railway ballast), τα οποία 

έχουν προκύψει από επεξεργασία σκύρων που είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί. 

Ο ρόλος των σκύρων είναι πολλαπλός:  

- ∆ιανέμουν και μεταδίδουν τα φορτία κυκλοφορίας στο έδαφος. 
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Εικ. 10.18. Τυπική τομή κάθετη στις σιδηροτροχιές, όπου διακρίνεται η θέση των σκύρων 

(τροποποιημένο από Selig & Waters 1994). 
 

- Εξασφαλίζουν την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων, προστατεύοντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο τις σιδηροτροχιές σε περίπτωση παγετού. 

- Συμβάλλουν στην απόσβεση των κρούσεων και στη σταθεροποίηση των σιδηροτροχιών, 

εμποδίζοντας την εγκάρσια και κατά μήκος μετατόπισή τους. 

Σε γενικές γραμμές, τα σκύρα σιδηροτροχιών θα πρέπει να είναι πολυεδρικού 

σχήματος, γωνιώδη και με συγκεκριμένη κοκκομετρική διαβάθμιση (Πίν. 10.2), ούτως ώστε 

να εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός συμπύκνωσης του στρώματος που αποτελούν. Η 

παρουσία κόκκων με υψηλούς δείκτες πλακοειδούς και επιμήκυνσης, έχει ως αποτέλεσμα 

την ανομοιόμορφη κατανομή των τάσεων και ως εκ τούτου την ευκολότερη θραύση του 

υλικού. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν ικανοποιητική σκληρότητα, αφού σε αντίθετη 

περίπτωση θραύονται σε μικρότερους κόκκους. Η ομοιογένεια της σύστασης του υλικού 

αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση της σταθερότητας του 

στρώματος των σκύρων. Για το λόγο αυτό, το υλικό που χρησιμοποιείται δε θα πρέπει να 

προέρχεται από ανάμιξη υλικών από διαφορετικές γεωλογικές πηγές. Ακόμη, δε θα πρέπει 

να συμμετέχουν λεπτόκοκκα υλικά σε σημαντικό ποσοστό, λόγω του ότι μειώνουν την 

πρόσφυση μεταξύ των μεμονωμένων κόκκων των σκύρων. 

 
Πίνακας 10.2. Κατηγορίες διαβάθμισης σκύρων σιδηροτροχιών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 13450. 

Μέγεθος σκύρων: 31,5-50 mm Μέγεθος σκύρων: 31,5-63 mm 
Ποσοστό διερχόμενου (%) 
Κατηγορία διαβάθμισης 

Μέγεθος οπών 
κοσκίνων (mm) 

A B C D E F 
80 100 100 100 100 100 100 
63 100 97 - 100 95 - 100 97 - 99 95 - 99 93 - 99 
50 70 - 99 70 - 99 70 - 99 65 - 99 55 - 99 45 - 70 
40 30 - 65 30 - 70 25 - 75 30 - 65 25 - 75 15 - 40 

31,5 1 - 25 1 - 25 1 - 25 1 - 25 1 - 25 0 - 7 
22,4 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 7 

31,5 - 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 - - - 
31,5 - 63 - - - ≥ 50 ≥ 50 ≥ 85 
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Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι για τα αδρανή που χρησιμοποιούνται στις 

σιδηροτροχιές, υπάρχει περιορισμένος αριθμός δεδομένων που συνδέουν τα ιδιαίτερα  

χαρακτηριστικά των πετρωμάτων με την απόδοσή τους κατά τη  διάρκεια “ζωής” του έργου. 

Ως εκ τούτου, σε αρκετές περιπτώσεις οι προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται βασίζονται 

περισσότερο σε εμπειρικά δεδομένα και λιγότερο σε πειραματικά στοιχεία (Smith & Collis 

2001). 

Τα σκύρα βάσης σιδηροδρομικής γραμμής που προορίζονται για τραίνα υψηλών 

ταχυτήτων, θα πρέπει να προέρχονται από τη θραύση μαγματικών πετρωμάτων, καθώς και 

ορισμένων μεταμορφωμένων που παρουσιάζουν την απαιτούμενη σκληρότητα, ενώ για αυτή 

την κατηγορία αποκλείονται τα ιζηματογενή πετρώματα. Ωστόσο, στις σιδηροδρομικές 

γραμμές όπου κυκλοφορούν τραίνα συνήθων ταχυτήτων, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν 

σκληροί ασβεστόλιθοι ή δολομίτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2005 η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13450 για τα σκύρα σιδηροτροχιών, 

προβαίνοντας σε σταδιακή αντικατάσταση των ασβεστόλιθων από μαγματικά πετρώματα. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι κόκκοι του αδρανούς υλικού θα πρέπει να είναι κατά 

το δυνατό κυβικής μορφής και γωνιώδεις. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13450, το 

ανώτερο όριο για το δείκτη πλακοειδούς (IF) είναι 35%, ωστόσο στα υψηλότερης ποιότητας 

αδρανή, η τιμή IF δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 15%. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.19, οι 

τιμές του δείκτη IF για όλα σχεδόν τα συλλεχθέντα δείγματα (εκτός των PKZSR1 και ΚΟΖ2), 

είναι μικρότερες από 35%, ωστόσο μόνο οι δολερίτες της Πίνδου (δείγματα PVN1a, PVN1b 

και PVN2a) έχουν τιμές μικρότερες από 15%. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

γεωμετρικοί δείκτες IF και IE υπολογίστηκαν στο κλάσμα 10-14 mm και όχι σε κλάσμα που 

αντιστοιχεί στο μέγεθος των σκύρων (25-31,5 mm, 31,5-40 mm, 40-50 mm, 50-63 mm). 

Επιπλέον, η θραύση των συλλεχθέντων δειγμάτων σε σιαγονωτού τύπου θραυστήρα, 

θεωρείται ο κύριος λόγος του σχετικά αυξημένου ποσοστού πεπλατυσμένων κόκκων στα 

υπό μελέτη δείγματα. Οι Shergold & Greysmith (1947) και Shergold (1959), οι οποίοι 

μελέτησαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αδρανών υλικών συναρτήσει του τύπου του 

θραυστήρα που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τους, αναφέρουν ότι οι σιαγονωτοί 

θραυστήρες παράγουν περισσότερο πεπλατυσμένους και επιμήκεις κόκκους αδρανούς 

συγκριτικά με τους κρουστικούς θραυστήρες. Την αρνητική επίδραση των σιαγονωτών 

θραυστήρων στις γεωμετρικές ιδιότητες των αδρανών αναφέρει επίσης ο Erdoğan (1993). Με 

βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι οι προσδιορισθείσες τιμές IF δεν αποτελούν 

αποκλειστική έκφραση των εγγενών δομικών χαρακτηριστικών των υπό μελέτη λιθότυπων. 

Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι βασικοί λιθότυποι 

παρουσιάζουν τους περισσότερο κυβικού σχήματος κόκκους, ακολουθούν τα υγιή 

υπερβασικά και οι τραχίτες, με τα σερπεντινιωμένα υπερβασικά δείγματα να παρουσιάζουν 

τις υψηλότερες τιμές IF. 
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Τα αδρανή υλικά που τοποθετούνται στις σιδηροτροχιές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 

επίσης από ικανοποιητική μηχανική αντοχή, ούτως ώστε να μη θραύονται εύκολα σε 

μικρότερους κόκκους λόγω των τάσεων που εφαρμόζονται σε αυτά από τους συρμούς. Οι 

ανώτερες τιμές των δεικτών Los Angeles (LA), Micro-Deval (MDE) και αντίστασης σε κρούση 

(AIV) που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13450 είναι 24%, 15% και 22% αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στο δείκτη LA, προσδιορίστηκε ειδικά για τα σκύρα σιδηροτροχιών, σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2. Το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο LA υπερβαίνουν 

ορισμένα μόνο δείγματα υπερβασικών πετρωμάτων (δείγματα PKZSR1, VKOR1, VRZ2, VAET2 

και VVDSR1) (Εικ. 10.19). Από τα δείγματα αυτά, οι σερπεντινιωμένοι και τεκτονισμένοι 

χαρτσβουργίτες της Πίνδου και του Βούρινου (PKZSR1 και VVDSR1 αντίστοιχα) υπερβαίνουν 

κατά πολύ το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο. Από τα αποτελέσματα του δείκτη MDE, προκύπτει ότι 

όλα τα υπερβασικά δείγματα παρουσιάζουν τιμές ασθενώς έως μετρίως υψηλότερες από την 

ανώτερη τιμή (15%) που θέτουν οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ με βάση το δείκτη AIV μόνο 

το δείγμα PKZSR1 βρίσκεται εκτός προδιαγραφών. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω είναι 

εμφανές ότι οι υπό μελέτη βασικοί λιθότυποι είναι οι πλέον κατάλληλοι τύποι πετρωμάτων για 

χρήση τους ως σκύρα σε σιδηροτροχιές όπου κυκλοφορούν τραίνα υψηλών ταχυτήτων. Υψηλής 

αντοχής θεωρούνται επίσης οι τραχίτες του ∆ομοκού, στους οποίους θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της χαμηλής αντίστασής τους στην αποσάθρωση (S). Ωστόσο, η 

δοκιμή αυτή δεν προβλέπεται στις Ελληνικές προδιαγραφές. 
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               Ανώτερο όριο IF  για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως σκύρα σιδηροτροχιών           
               Ανώτερο όριο LA για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως σκύρα σιδηροτροχιών        
               Ανώτερο όριο AIV για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως σκύρα σιδηροτροχιών      
               Ανώτερο όριο MDE για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως σκύρα σιδηροτροχιών        
Εικ. 10.19. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών των δεικτών πλακοειδούς (IF), Los Angeles (LA), 

Micro-Deval (MDE) και αντίστασης σε κρούση (AIV) των υπό μελέτη δειγμάτων (οι 
διακεκομμένες γραμμές ορίζουν τα ανώτερα όρια καταλληλότητας των σκύρων 
σιδηροτροχιών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13450). 
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1100..22..55    ΦΦίίλλττρραα  
Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως μέσα φιλτραρίσματος (filter media) 

αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό της συνολικής παραγωγής αδρανών, ωστόσο ο ρόλος 

τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την κατασκευή πολυάριθμων τεχνικών έργων (π.χ. έργα 

αποστράγγισης, παράκτιες κατασκευές, φράγματα, Χ.Υ.Τ.Α.). Τα αδρανή αυτής της 

κατηγορίας περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο φυσική άμμο, χαλίκι και θραυστά πετρώματα, 

ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και τεχνητά υλικά (π.χ. σκωρίες 

υψικαμίνων). Η διαβάθμιση των αδρανών, το σχήμα και η επιφανειακή υφή των 

μεμονωμένων κόκκων τους, η μηχανική αντοχή και η ανθεκτικότητά τους σε μεταβαλλόμενες 

καιρικές συνθήκες, αποτελούν τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν την απόδοσή τους 

στα διάφορα έργα. 

Η διαβάθμιση των κόκκων του αδρανούς είναι θεμελιώδους σημασίας για τη σωστή 

λειτουργία της εκάστοτε κατασκευής. Κριτήρια για το σχεδιασμό φίλτρων διατυπώθηκαν 

αρχικά από τους Terzaghi & Peck (1964) και αργότερα από τους Sherard & Dunnigan (1985, 

1989). Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μεγέθη των κόκκων που χρησιμοποιούνται 

κυμαίνονται σημαντικά (λεπτόκοκκη άμμος έως ογκόλιθος), ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να συμμετέχουν πολύ λεπτόκοκκα υλικά σε σημαντικό ποσοστό. 

Καθοριστικός είναι επίσης ο ρόλος των γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Οι κόκκοι του 

αδρανούς θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ισοδιάστατοι, αφού έτσι επιτυγχάνεται τόσο η 

καλύτερη δυνατή κατανομή της ροής διαμέσου του στρώματος-φίλτρου που αποτελούν όσο 

και ο μέγιστος βαθμός πάκτωσής τους. Σύμφωνα με τους Smith & Collis (2001), οι δείκτες 

πλακοειδούς (IF) και επιμήκυνσης (IE), δε θα πρέπει να υπερβαίνουν την τιμή 30%. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 10.20, τιμές IF και IE μεγαλύτερες από 30% παρουσιάζουν οι 

σερπεντινιωμένοι υπερβασικοί λιθότυποι (δείγματα PKZSR1, VAET1, VAET2, VVDSR1, 

KOZ1, KOZ2), καθώς και τα υγιή υπερβασικά δείγματα PKZ1, VVD1 και VKOR2, λόγω των 

ιδιαίτερων ορυκτολογικών και ιστολογικών τους χαρακτηριστικών. Ωστόσο, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, οι προσδιορισθείσες τιμές IF και IE είναι περισσότερο ενδεικτικές, αφού θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική η επιρροή των γεωμετρικών παραμέτρων από τον τύπο του θραυστήρα 

που χρησιμοποιήθηκε. 

Η επιφανειακή υφή των κόκκων του αδρανούς υλικού, αποτελεί εξίσου σημαντική 

παράμετρο, αφού ελέγχει τη ροή του υγρού που διηθείται. Γενικά, κόκκοι με λείες-

αποστρογγυλωμένες επιφάνειες διευκολύνουν τη γρηγορότερη αποστράγγιση των υγρών 

που διέρχονται από το στρώμα του φίλτρου, ωστόσο υπάρχουν εφαρμογές όπου 

θεωρούνται καταλληλότερα τα αδρανή με έντονο μικροανάγλυφο. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

αυξημένη μικροτραχύτητα των κόκκων καθιστά αποτελεσματικότερη την κατακράτηση του 

λεπτόκοκκου υλικού που μεταφέρεται από το υγρό μέσο. Επίσης, υψηλή μικροτραχύτητα 

απαιτείται σε ορισμένες βιολογικές χρήσεις των φίλτρων, όπου τα αδρανή υλικά υποβοηθούν 
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την ανάπτυξη μικροοργανισμών στις επιφάνειές τους. Στις περιπτώσεις αυτές, τα αδρανή 

έχουν περισσότερο το ρόλο της ενεργοποίησης συγκεκριμένων βιολογικών διεργασιών και 

λιγότερο το ρόλο του φίλτρου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εικόνες που λήφθηκαν στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, υποδεικνύουν ότι τα περισσότερα από τα υπό μελέτη 

δείγματα χαρακτηρίζονται από αυξημένο βαθμό μικροτραχύτητας (βλ. Κεφ. 3). 

Σχετικά με τις φυσικές ιδιότητες, οι Smith & Collis (2001) προτείνουν ότι η 

υδαταπορροφητικότητα (wa) δε θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 3%, ενώ η φαινόμενη 

πυκνότητα (ρa), κατά προτίμηση, δε θα πρέπει να είναι μικρότερη από 2500 kg/m3. Ο 

σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης της Πίνδου (PKZSR1) αποτελεί το μοναδικό δείγμα που 

υπερβαίνει το ανώτερο όριο wa (βλ. Εικ. 10.2). Επιπλέον, το συγκεκριμένο δείγμα, καθώς και 

οι τραχίτες του ∆ομοκού (δείγματα DMK1, DMK2) έχουν ρa μικρότερη από 2500 kg/m3 (βλ. 

Εικ. 10.3). 

Οι μηχανικές ιδιότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι ο δείκτης Los Angeles 

(LA), ο δείκτης αντίστασης σε κρούση (AIV) και ο δείκτης αντίστασης σε απότριψη (AAV), για 

τους οποίους οι Smith & Collis (2001) προτείνουν τα ανώτερα όρια 40%, 30% και 20% 

αντίστοιχα. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τιμή του δείκτη υγείας (S), αφού η 

ανθεκτικότητα των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές είναι καθοριστικής σημασίας 

για τη σωστή λειτουργία των φίλτρων. Η ανώτερη τιμή του δείκτη υγείας (με χρήση αλάτων 

MgSO4) που προτείνεται από τους Smith & Collis (2001) είναι 12%. Στην Εικόνα 10.21 

παρατηρείται ότι όλα τα δείγματα (με εξαίρεση το PKZSR1) έχουν τιμές LA, AIV και AAV 

                  Ανώτερο όριο IF και IE για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως φίλτρα
Εικ. 10.20. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών των δεικτών πλακοειδούς (IF) και επιμήκυνσης (IE) των 

υπό μελέτη δειγμάτων (η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή ορίζει το προτεινόμενο ανώτερο 
όριο για τα αδρανή υλικά φίλτρων, σύμφωνα με τους Smith & Collis 2001). 
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χαμηλότερες από τα προαναφερθέντα ανώτερα όρια. Ωστόσο, ο δείκτης αποσάθρωσης για 

αρκετούς βασικούς λιθότυπους υπερβαίνει το ανώτερο προτεινόμενο όριο 12%. Με βάση τις 

προσδιορισθείσες τιμές S, τα δείγματα PKZSR1, DMK1 και DMK2, τα οποία υπερβαίνουν 

κατά πολύ την τιμή 12% κρίνονται ακατάλληλα για χρήση τους ως φίλτρα. Όσον αφορά στα 

υπόλοιπα πετρώματα, με τιμές S>12%, δεν αποκλείονται για χρήση τους ως αδρανών 

φίλτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή επαναληψιμότητα της δοκιμής αποσάθρωσης και 

γενικότερα τις αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς σχετικά με την εγκυρότητά της.  

Η ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων που χρησιμοποιούνται ως αδρανή φίλτρων 

παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα και την απόδοση της κατασκευής. Λιθότυποι με 

αυξημένο ποσοστό μαλακών ορυκτών θα πρέπει να αποφεύγονται, λόγω του ότι υφίστανται 

εύκολα απότριψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή δημιουργία λεπτόκοκκου υλικού, το 

οποίο ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του έργου. Συνεπώς, 

από τα συλλεχθέντα δείγματα θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση των περισσότερο 

σερπεντινιωμένων υπερβασικών πετρωμάτων. 
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1100..22..66    ΒΒρράάχχοοιι  θθωωρράάκκιισσηηςς  
Τα αδρανή βράχων θωράκισης (armourstone) αποτελούν χονδρόκοκκα κυρίως υλικά 

και ογκόλιθους, που χρησιμοποιούνται σε λιμενικά έργα (π.χ. κυματοθραύστες, μόλους) και 

υδραυλικά έργα ποταμών, διωρύγων κ.ά. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

                  Ανώτερο όριο LA για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως φίλτρα 
                  Ανώτερο όριο AIV για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως φίλτρα 
                  Ανώτερο όριο AAV για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως φίλτρα 
                  Ανώτερο όριο S για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως φίλτρα 
Εικ. 10.21. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών των δεικτών Los Angeles (LA), αντίστασης σε κρούση 

(AIV), αντίστασης σε απότριψη (AAV) και αποσάθρωσης (S) των υπό μελέτη δειγμάτων (οι 
διακεκομμένες γραμμές ορίζουν τα προτεινόμενα όρια καταλληλότητας για τα αδρανή 
υλικά φίλτρων, σύμφωνα με τους Smith & Collis 2001). 
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13383-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-2, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται φυσικά, τεχνητά, 

ανακυκλωμένα αδρανή ή μίγμα αυτών. 

Οι κατηγορίες υδραυλικών έργων όπου χρησιμοποιούνται οι βράχοι θωράκισης 

αναφέρονται παρακάτω: 

- Εξωτερικά λιμενικά έργα (κυματοθραύστες-μόλοι): οι κυματοθραύστες αποτελούνται από 

τρία ευδιάκριτα μέρη: τον πυρήνα, τα ενδιάμεσα στρώματα ή διηθητικές στρώσεις και τη 

στρώση θωράκισης. Σε κυματοθραύστες ή μόλους με πρανή, ο πυρήνας του κυματοθραύστη 

κατασκευάζεται με λιθορριπές (run of quarry), όπου το υλικό τοποθετείται ως επίχωμα στο 

θαλάσσιο πυθμένα και υψώνεται πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Τα ενδιάμεσα 

στρώματα κατασκευάζονται από μικρούς σχετικά βράχους και η θωράκιση από ογκολίθους. 

Τα αδρανή της θωράκισης, τα οποία προστατεύουν τον πυρήνα, θα πρέπει να έχουν 

συγκεκριμένο μέγεθος, σχήμα και σαφώς καθορισμένα πρανή. Από την άλλη πλευρά, σε 

μόλους ή κυματοθραύστες με κατακόρυφα μέτωπα, η υποδομή κατασκευάζεται από όγκους 

λιθορριπών, όπου τα υλικά τοποθετούνται άμεσα στο φυσικό έδαφος, για να ακολουθήσει το 

τοίχωμα από ογκόλιθους σκυροδέματος και η στέψη από χυτό επιτόπου σκυρόδεμα. 

- ∆ιευθέτηση ποταμών που εκβάλλουν στη θάλασσα, έργα ποταμών και θαλάσσιων 

διωρύγων, έργα προστασίας ακτών: σε αυτή την κατηγορία υδραυλικών έργων 

κατασκευάζονται εγκάρσια έργα, πρόβολοι, έργα προστασίας κατά μήκος των ακτών, καθώς 

επίσης κυματοθραύστες και αναχώματα (ύφαλα ή χαμηλά και ανυπέρβατα ή υψηλά). 

Η επιλογή των βράχων θωράκισης αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την 

ανθεκτικότητα των υδραυλικών έργων, η οποία  πρέπει να εξετάζεται συναρτήσει των 

κλιματολογικών συνθηκών, του κυματισμού της κάθε περιοχής, των παλιρροιών, των 

ρευμάτων, της φυσικής και χημικής δράσης της θάλασσας ή γενικά του νερού επί των 

δομικών υλικών και των συνεπαγόμενων ασκούμενων δυνάμεων. 

Ειδικότερα, οι βράχοι θωράκισης που χρησιμοποιούνται στη στέψη ενός 

κυματοθραύστη, θα πρέπει να προέρχονται από πετρώματα που θραύονται σε μεγάλα 

τμήματα με λίγες ή καθόλου ρωγμές. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία κατά κύριο λόγο σε 

περιοχές όπου επικρατούν έντονοι παγετώνες, αφού οι ογκόλιθοι του κυματοθραύστη δεν 

πρέπει να θραύονται σε μικρότερα τμήματα λόγω της επίδρασης των κύκλων ψύξης-

απόψυξης. Σε διαφορετική περίπτωση επέρχεται σταδιακή απώλεια της αποτελεσματικότητας 

της θωράκισης. 

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται 

ως βράχοι θωράκισης θα πρέπει να έχουν φαινόμενη πυκνότητα (ρa) ≥ 2200 kg/m3, 

υδαταπορροφητικότητα (wa) ≤ 0,5%, δείκτη αποσάθρωσης (S) ≤ 25%, δείκτη Micro-Deval 

(MDE) ≤ 30% και αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) ≥ 60 MPa. Οι τιμές ρa όλων των δειγμάτων 

βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων. Ωστόσο, αρκετοί από τους υπό μελέτη λιθότυπους 

έχουν τιμές wa μεγαλύτερες από την τιμή 0,5%. Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, 
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στα δείγματα αυτά θα πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζεται ο δείκτης αποσάθρωσης με 

χρήση αλάτων MgSO4 ή η δοκιμή ψύξης-απόψυξης. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.22, τιμές 

S μεγαλύτερες από το ανώτερο αποδεκτό όριο έχουν προσδιοριστεί μόνο στα δείγματα 

PKZSR1, DMK1 και DMK2, ενώ όσον αφορά στη δοκιμή Micro-Deval, όλα τα πετρώματα 

βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων. Ακόμη, σύμφωνα με τις προσδιορισθείσες τιμές 

UCS, εκτός προδιαγραφών βρίσκονται οι σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες της Πίνδου και 

του Βούρινου (δείγματα PKZSR1 και VVDSR1 αντίστοιχα). 
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1100..33    ΚΚααττααλλλληηλλόόττηητταα  ααδδρρααννώώνν  υυλλιικκώώνν  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ππεερριιεεκκττιικκόόττηητταα  σσεε  εεππιιββλλααββήή  σσυυσσττααττιικκάά  
Η πετρογραφική εξέταση αποτελεί εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για την εκτίμηση της 

ποιότητας των αδρανών υλικών. Ο βαθμός εξαλλοίωσης και τεκτονικής καταπόνησης που 

προσδιορίζονται κατά τη μελέτη λεπτών τομών των πετρωμάτων, καθιστούν δυνατή την 

κατανόηση της μηχανικής συμπεριφοράς τους, καθώς και την πρόβλεψη της απόδοσής τους 

στα διάφορα τεχνικά έργα. Μία από τις σπουδαιότερες πληροφορίες που προκύπτουν κατά 

τη μικροσκοπική μελέτη των διαφόρων πετρωμάτων είναι η πιθανή παρουσία σε αυτά 

επιβλαβών συστατικών. 

Στην παρούσα διατριβή,  από τη λεπτομερή εξέταση των πετρωμάτων σε πολωτικό και 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, καθώς και με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, διαπιστώθηκε 

ότι οι υπό μελέτη δολερίτες από τα οφιολιθικά συμπλέγματα του Βούρινου και της Πίνδου 

                  Ανώτερο όριο MDE για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως βράχοι θωράκισης 
                  Ανώτερο όριο S για τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως βράχοι θωράκισης 
Εικ. 10.22. Ραβδόγραμμα προβολής των τιμών των δεικτών Micro-Deval (MDE) και αποσάθρωσης (S) 

των υπό μελέτη δειγμάτων (οι διακεκομμένες γραμμές ορίζουν τα όρια καταλληλότητας 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13383). 
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(δείγματα B4, B5, PVN1a, PVN1b, PVN2a και PVN2b) περιέχουν ίνες ακτινόλιθου, ενώ από 

την άλλη πλευρά ο σερπεντινιωμένος πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος του Κόζιακα (δείγμα 

KOZ1) περιέχει ίνες χρυσοτίλη. Το ποσοστό των ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων, οι 

οποίοι θεωρούνται επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία (βλ. Κεφ. 3: § 3.5), σε κανένα από τα 

υπό μελέτη δείγματα δεν υπερβαίνει το 1,6% κατ΄ όγκο. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι συνήθως οι προδιαγραφές αναφέρουν οριακές τιμές περιεκτικότητας σε 

ινώδεις-αμιαντούχους κρυστάλλους στον αέρα και όχι στο πέτρωμα που χρησιμοποιείται ως 

αδρανές υλικό. Ωστόσο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1154/93, τα υλικά 

οδοστρωσίας που περιέχουν ινώδεις-αμιαντούχους κρυστάλλους σε ποσοστό > 2% κατ΄ 

όγκο κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Συνεπώς, κανένα από τα προαναφερθέντα 

υπό μελέτη δείγματα δε θεωρείται ακατάλληλο για χρήση του ως αδρανές υλικό, ωστόσο θα 

πρέπει να διερευνηθεί η πιθανή μεταβολή της περιεκτικότητας των ινωδών-αμιαντούχων 

κρυστάλλων κατά την απελευθέρωσή τους από το πέτρωμα στον αέρα, μέσω των διαφόρων 

μηχανισμών φθοράς. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η κατανομή των αμιαντούχων φάσεων είναι 

συνήθως ανομοιόμορφη στο χώρο και επομένως, σε περίπτωση εξόρυξης, απαιτείται 

ιδιαίτερα πυκνή δειγματοληψία και συνεχής έλεγχος για ινώδεις-αμιαντούχους κρυστάλλους. 

 

1100..44    ΠΠυυρρίίμμααχχαα  υυλλιικκάά  
Από τη δοκιμαστική έψηση που πραγματοποιήθηκε στους πλίνθους επιλεγμένων 

υπερβασικών δειγμάτων στους 1500 °C, οι υγιείς δουνίτες του Βούρινου και της Πίνδου 

(δείγματα VVD1 και PKZ1 αντίστοιχα) παρέμειναν σταθεροί. Από την άλλη πλευρά, ο 

σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης του Βούρινου και ο πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος του 

Κόζιακα κατέρρευσαν (δείγματα VVDSR1 και KOZ1 αντίστοιχα), λόγω του αυξημένου 

ποσοστού συμμετοχής σερπεντίνη σε αυτά (>25%). Επιπρόσθετα, η παρουσία των εύτηκτων 

φάσεων του πλαγιόκλαστου και του κλινοπυρόξενου στο δείγμα ΚΟΖ1, συνέβαλαν στο 

μεγαλύτερο βαθμό τήξης του συγκριτικά με το VVDSR1. 

Στους πλίνθους των δειγμάτων VVD1 και PKZ1 πραγματοποιήθηκε έψηση στις 

θερμοκρασίες των 1300°C και 1430°C. Από τις προσδιορισθείσες φυσικές, μηχανικές και 

θερμομηχανικές ιδιότητες των πλίνθων που υπέστησαν έψηση στις παραπάνω 

θερμοκρασίες, εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα ως προς: (i) τις δομικές μετατροπές που 

λαμβάνουν χώρα λόγω του φαινομένου της πυροσυσσωμάτωσης και (ii) την καταλληλότητα 

των δειγμάτων για χρήση τους ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία πυρίμαχων. 

Η φαινόμενη πυκνότητα (ρa) των πλίνθων VVD1 και PKZ1, υπολογίστηκε πριν και μετά 

την ξήρανσή τους, καθώς και μετά την έψησή τους στους 1300 °C και 1430 °C. Η ασθενής 

μείωση της ρa μετά την ξήρανση των πλίνθων για 24 ώρες στους 110 °C, αποδίδεται στην 

απώλεια της περιεχόμενης υγρασίας τους, ενώ η περαιτέρω μείωση που παρατηρείται μετά 

την έψηση στους 1300°C, είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης της λιγνίνης από το μίγμα 
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(~400 °C), καθώς και της αφυδάτωσης του σερπεντίνη (~ 600-700 °C). Ωστόσο, η έψηση 

στους 1430 °C οδηγεί σε αύξηση της ρa, λόγω της αύξησης του βαθμού πυροσυσσωμάτωσης 

των πλίνθων. Οι μεταβολές της ρa συμφωνούν με εκείνες του ενεργού πορώδους (ne), το 

οποίο μετά την έψηση στους 1300 °C είναι ιδιαίτερα αυξημένο (>25%) ενώ ακολούθως, μετά 

την έψηση στους 1430 °C μειώνεται σημαντικά, λαμβάνοντας τιμές <20%. Η τιμή 20% 

θεωρείται το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο ne στη βιομηχανία πυρίμαχων. 

Τα παραπάνω συμβαδίζουν επίσης με τις μετρήσεις της γραμμικής συρρίκνωσης (LS). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι τιμές LS τόσο του δείγματος VVD1 όσο και του PKZ1 μετά από την 

έψηση στους 1430 °C, είναι σχεδόν τριπλάσιες από εκείνες που προσδιορίστηκαν μετά από 

την έψηση στους 1300 °C. Ωστόσο, σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι τιμές LS είναι 

χαμηλότερες του ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου (2%) που έχει καθιερωθεί στη βιομηχανία 

πυρίμαχων. 

Όσον αφορά στις μηχανικές – θερμομηχανικές ιδιότητες, υπολογίστηκαν η αντοχή σε 

θλίψη εν ψυχρώ (CCS), η αντοχή σε θερμικούς αιφνιδιασμούς (TST) και η πυριμαχικότητα 

υπό φορτίο (RUL). Στη βιομηχανία πυρίμαχων, οι πλίνθοι που θεωρούνται ικανοποιητικής 

μηχανικής αντοχής για χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές, θα πρέπει να παρουσιάζουν 

τιμές CCS>40 MPa. Οι τιμές CCS που λήφθηκαν μετά από την έψηση στους 1300 °C ήταν 

χαμηλότερες από την τιμή 40 MPa, ενώ μετά από την έψηση στους 1430 °C, πλησίασαν τα 

50 MPa. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές CCS προσδιορίστηκαν στα δοκίμια 

των 1430 °C, αφού υποβλήθηκαν σε 5 κύκλους θερμικού αιφνιδιασμού. Οι τιμές CCS πριν 

και μετά τη δοκιμή TST, διαφέρουν σε μικρό μόνο βαθμό, υποδεικνύοντας ότι οι 

ρωγματώσεις που παρατηρήθηκαν στα δοκίμια ήταν κατά κύριο λόγο επιφανειακές. Η υψηλή 

ποιότητα των λιθότυπων VVD1 και PKZ1 επιβεβαιώνεται επίσης από τη δοκιμή RUL, η τιμή 

της οποίας προσδιορίστηκε στους 1457 °C και 1470 °C για τα δύο δείγματα αντίστοιχα. 

Οι ορυκτολογικές και δομικές μετατροπές που έχουν λάβει χώρα στους πλίνθους κατά 

τη διάρκεια της έψησης, προσδιορίστηκαν κατά την εξέταση λεπτών-στιλπνών τομών τους 

στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM). Τα δουνιτικά δοκίμια που έχουν υποστεί 

έψηση στους 1300 °C παρουσιάζουν ενδιάμεσο έως μέτρια αυξημένο βαθμό 

πυροσυσσωμάτωσης. Οι κόκκοι του ολιβίνη και του ορθοπυρόξενου συνδέονται συχνά 

μεταξύ τους με άμεση επαφή, ενώ σε χαμηλό ποσοστό παρατηρείται η συμμετοχή μιας Ca-

Mg-Si φάσης, η οποία αντιστοιχεί στο μικρό ποσοστό κλινοπυρόξενου που συμμετέχει στα 

υπό μελέτη δείγματα. Από τους 1250 °C περίπου, ο κλινοπυρόξενος μετατρέπεται σε ιξώδη 

υγρή φάση και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται συχνά ως προσθετικό υλικό για τη μείωση 

της θερμοκρασίας πυροσυσσωμάτωσης διαφόρων τύπων κεραμικών (Alekseev et al. 1990). 

Στα υπό μελέτη δείγματα, το κλινοπυροξενικό τήγμα διεισδύει σε μικρορωγμές και ατέλειες 

του κρυσταλλικού πλέγματος των υπολοίπων ορυκτών φάσεων, καθώς και στους κενούς 

χώρους μεταξύ των μεμονωμένων κόκκων του αρχικού μίγματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία 
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έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πορώδους των πλίνθων, ωστόσο παρατηρούνται ακόμη 

σημαντικού μεγέθους και ακανόνιστου σχήματος κενοί χώροι. Ο βαθμός 

πυροσυσσωμάτωσης παρουσιάζει σημαντική αύξηση μετά από την έψηση στους 1430 °C, 

με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του πορώδους και τη συνεπακόλουθη αύξηση της 

πυκνότητας των δουνιτικών πλίνθων. Κατά τη διάρκεια της έψησης ο ολιβίνης γίνεται πιο Mg-

ούχος, ενώ ο σερπεντίνης υφίσταται αφυδάτωση και μετατρέπεται σε φορστερίτη και 

κλινοενστατίτη. Όσον αφορά στον τάλκη που συμμετέχει στους δουνίτες της Πίνδου, κατά την 

έψηση μετατρέπεται σε άμορφο ενστατίτη και SiO2. Επιπλέον, σχηματίζεται ο δευτερογενής 

σπινέλλιος μαγνησιοσιδηρίτης. 

Από τα αποτελέσματα των φυσικών, μηχανικών και θερμομηχανικών ιδιοτήτων, καθώς 

και από την εξέταση των δειγμάτων στο SEM, είναι εμφανές ότι οι δουνίτες VVD1 και PKZ1 

είναι κατάλληλοι για χρήση τους ως πρώτες ύλες για την παραγωγή μαγνησιοπυριτικών 

πυρίμαχων προϊόντων σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Η πιο κοινή χρήση τους είναι 

υπό μορφή πυρίμαχων πλίνθων για την εσωτερική επένδυση κλιβάνων, καμίνων, εστιών και 

καπνοδόχων. Επίσης, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν υπό μορφή πυρίμαχων μαζών για 

την επιδιόρθωση διαφόρων τμημάτων των βιομηχανικών μονάδων. Επιπλέον, τα 

συγκεκριμένα πετρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα τεχνικά έργα, όπου 

απαιτείται η χρήση πυράντοχων υλικών. Για παράδειγμα, η χρήση τους ως επίστρωση σε 

σήραγγες μεγάλου μήκους, όπου υπάρχει ο κίνδυνος κατάρρευσης λόγω πυρκαγιάς, 

αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη συμπεριφορά της κατασκευής υπό την επίδραση 

υψηλών θερμοκρασιών. 

Το ανώτερο θερμοκρασιακό όριο των δειγμάτων VVD1 και PKZ1 για χρήση τους ως 

φυσική πυρίμαχη πρώτη ύλη, τοποθετείται μεταξύ 1430 °C και 1500 °C. Ωστόσο το όριο 

αυτό αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο με προσθήκη βελτιωτικών προσθετικών 

(π.χ. με προσθήκη δίπυρης μαγνησίας). 

 

1100..55    ΆΆλλλλεεςς  εεφφααρρμμοογγέέςς  ττωωνν  ππλλοούύσσιιωωνν  σσεε  οολλιιββίίννηη  υυγγιιώώνν  υυππεερρββαασσιικκώώνν  ππεεττρρωωμμάάττωωνν    
Τα πλούσια σε ολιβίνη υγιή υπερβασικά δείγματα, εκτός από τη χρήση τους στη 

βιομηχανία πυρίμαχων, παρουσιάζουν και διάφορες άλλες εφαρμογές, όπως στη 

μεταλλουργία, στην υαλουργία, στη χημική βιομηχανία και στη βιομηχανία λιπασμάτων. Η 

χρήση του ολιβίνη ως λειαντικό (abrasive) και ως υλικό αμμοβολής (sandblasting) έχει 

σημαντικά πλεονεκτήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι δε δημιουργεί προβλήματα υγείας (λόγω 

του ότι δεν περιέχει ελεύθερο SiO2), σε αντίθεση με το χαλαζία που είναι δυνατό να 

προκαλέσει πυριτίαση (silicosis). 

Ο ολιβίνης που περιέχεται στους υγιείς, πλούσιους σε ολιβίνη λιθότυπους είναι δυνατό 

να χρησιμοποιηθεί επίσης ως αντιόξινο σε διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές (van Herk 

et al. 1989). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση σκόνης ολιβίνη για την 
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ουδετεροποίηση του pH των όξινων λιμνών της Σκανδιναβίας. Η σκόνη ολιβίνη απλώνεται 

στο χιόνι κατά τους χειμερινούς μήνες και με το λιώσιμό του εισέρχεται στην όξινη λίμνη, 

προκαλώντας ουδετεροποίηση του pH. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση σκόνης ολιβίνη 

προκαλεί ομαλή αύξηση του pH, σε αντίθεση με τη χρήση σκόνης ασβεστόλιθου, η οποία 

επιφέρει απότομη αύξηση του pH, δημιουργώντας προβλήματα στο οικοσύστημα των 

λιμνών. Επίσης, η σκόνη ολιβίνη έχει μεγαλύτερη διάρκεια στη ρύθμιση του pH συγκριτικά με 

την ασβεστολιθική σκόνη (Handols Taljsten 1983). 

Η λειτουργία του ολιβίνη ως ουδετεροποιητικός παράγοντας όξινων αποβλήτων, 

καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη την τοποθέτησή του σε Χ.Υ.Τ.Α., υπό μορφή ξεχωριστού 

στρώματος. Στην περίπτωση αυτή, η σκόνη του ολιβίνη προκαλεί ουδετεροποίηση των 

όξινων αποβλήτων που διέρχονται από το στρώμα αυτό, αμβλύνοντας τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα που δημιουργούνται. Κατά τη χρήση του ολιβίνη ως αντιόξινο θα πρέπει να 

δίνεται μεγάλη βαρύτητα σε επιπρόσθετες παραμέτρους που καθορίζουν το ρυθμό 

ουδετεροποίησης, όπως είναι το μέγεθος των κόκκων και η ποσότητα του ολιβίνη που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (Jonckbloedt 1998). 

Στον Πίνακα 10.3 παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι πιθανές εφαρμογές των υπό 

μελέτη λιθολογικών τύπων. 

 

1100..66    ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  οορρυυκκττοοππεεττρροογγρρααφφιικκώώνν  κκααιι  γγεεωωχχηημμιικκώώνν  ππααρρααμμέέττρρωωνν  σσττιιςς  γγεεωωμμεεττρριικκέέςς,,  

φφυυσσιικκοομμηηχχααννιικκέέςς  κκααιι  φφυυσσιικκοοχχηημμιικκέέςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  ππεεττρρωωμμάάττωωνν  
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη μηχανική συμπεριφορά των 

πετρωμάτων κατά τη χρήση τους στις διάφορες εφαρμογές των αδρανών υλικών είναι τα 

ορυκτολογικά και ιστολογικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. Hartley 1974, Ramana et al. 1986, 

Tuğrul & Zarif 1998, Åkesson et al. 2001, French et al. 2001, Jeng et al. 2004, Zorlu et al. 

2004, 2008, Rigopoulos et al. 2009). Οι εξαλλοιωτικές και τεκτονικές διεργασίες που έχουν 

επιδράσει στους υπό μελέτη λιθότυπους, έχουν ως αποτέλεσμα την παρουσία σημαντικών 

διακυμάνσεων στα πετρογραφικά τους χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου στις 

προσδιορισθείσες γεωμετρικές, φυσικoμηχανικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες. 

Όσον αφορά στους υπερβασικούς λιθότυπους, οι σχέσεις μεταξύ των 

ορυκτοπετρογραφικών παραμέτρων και των γεωμετρικών ιδιοτήτων τους (δείκτης 

πλακοειδούς - IF, δείκτης επιμήκυνσης - IE, ισοδύναμο άμμου - SE), υπέδειξαν ότι οι 

τελευταίες τείνουν να βελτιώνονται όσο: (i) μειώνεται το ποσοστό σερπεντινίωσης (Serp), ο 

λόγος μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) και ο λόγος δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών 

(Se/P). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω πετρογραφικές παράμετροι 

φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο τους δείκτες IF και IE, με τους οποίους παρουσιάζουν 

μέτριο έως υψηλό βαθμό συσχέτισης και λιγότερο το δείκτη SE, με τον οποίο συσχετίζονται 

ασθενώς. Αυτό οφείλεται στο ότι ο σερπεντίνης, ο οποίος αποτελεί το κύριο δευτερογενές και 
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Πίνακας 10.3. Καταλληλότητα των υπό μελέτη λιθότυπων ανά εφαρμογή. 

Περιοχή Ριζό Κορσούμια Αετορράχες Μικροκλεισούρα Κορυδαλλός Σπήλαιο Καλονέρι Βρύναινα ∆ομοκός

Τύπος πετρώματος* Υ Υ Υ Υ Υ Β Υ Υ Β Β Υ Β Τ

Αριθμός ∆είγματος VVD1, VVD2 VVDSR1 VRZ1, VRZ2 VKOR1, VKOR2 VAET1, VAET2 B4, B5 PKZ1, PKZ2 PKZSR1 PKD1, PKD2 PVN1a, PVN1b, PVN2a, PVN2b KOZ1, KOZ2 OTH1, OTH2 DMK1, DMK2

Σκυροδέματα Χ - Χ Χ Χ1 Χ2 Χ - Χ Χ Χ1 Χ -
Πυράντοχα 
σκυροδέματα Χ - Χ Χ - - Χ - - - - - -

Κονιάματα Χ Χ3 Χ Χ Χ3 Χ4 Χ Χ3 Χ Χ Χ3 Χ Χ

Αντιολισθηρό 
ασφαλτικό σκυρόδεμα Χ - Χ Χ Χ Χ Χ - Χ5 Χ Χ Χ -

Ασφαλτικό σκυρόδεμα Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ - Χ Χ Χ Χ -

Ασφαλτικές βάσεις Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ - Χ Χ Χ Χ -

Βάσεις οδοστρωμάτων Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ - Χ Χ Χ Χ -

Υποβάσεις 
οδοστρωμάτων Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ - Χ Χ Χ Χ -

Σκύρα σιδηροτροχιών Χ6 - Χ6,7 Χ6,7 Χ6,7 Χ Χ6 - Χ Χ Χ6 Χ Χ8

Φίλτρα Χ Χ9 Χ Χ Χ9 Χ Χ - Χ Χ Χ9 Χ -
Βράχοι θωράκισης Χ - Χ Χ Χ Χ Χ - Χ Χ Χ Χ -

Βιομηχανία 
πυρίμαχων (πυρίμαχοι 
πλίνθοι και μάζες)

Χ - Χ Χ - - Χ - - - - - -

Αντιπυρική προστασία 
υπόγειων έργων Χ - Χ Χ - - Χ - - - - - -

Μεταλλουργία Χ - Χ Χ - - Χ - - - - - -
Χημική βιομηχανία Χ - Χ Χ - - Χ - - - - - -
Βιομηχανία 
λιπασμάτων Χ - Χ Χ - - Χ - - - - - -

Υαλουργία Χ - Χ Χ - - Χ - - - - - -
Λειαντικά υλικά Χ - Χ Χ - - Χ - - - - - -
Υλικά αμμοβολής Χ - Χ Χ - - Χ - - - - - -
Αντιόξινα Χ - Χ Χ - - Χ - - - - - -
*: Υ: υπερβασικά, Β: βασικά, Τ: τραχίτες
X: Κατάλληλα
-: Ακατάλληλα
Χ1: Αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στα μικρά κλάσματα των σκυροδεμάτων.
Χ2: Το δείγμα Β4 είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα στα μικρά κλάσματα των σκυροδεμάτων.
Χ3: Αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στα μικρά κλάσματα των κονιαμάτων.
Χ4: Το δείγμα Β4 είναι πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα στα μικρά κλάσματα των κονιαμάτων.
Χ5: Το δείγμα PKD2 είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε αντιολισθηρά οδοστρώματα ελαφριάς κυκλοφορίας, ενώ το PKD1 βρίσκεται εκτός προδιαγραφών.
Χ6: Υπερβαίνουν ασθενώς έως μετρίως το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο Micro-Deval για χρήση ως σκύρα.
Χ7: Tα δείγματα VRZ2, VKOR1 και VAET2 υπερβαίνουν ασθενώς το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο Los Angeles για χρήση ως σκύρα.
Χ8: Τα δείγματα DMK1 και DMK2 αναμένεται να έχουν προβληματική συμπεριφορά κατά τη χρήση τους ως σκύρα, λόγω του ότι παρουσιάζουν υψηλές τιμές δείκτη αποσάθρωσης (S).
Χ9: Αναμένεται να έχουν προβληματική συμπεριφορά κατά τη χρήση τους ως φίλτρα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε σερπεντίνη.

Βοϊδόλακκος Μηλιά
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ταυτόχρονα μαλακό ορυκτό στα υπερβασικά πετρώματα, λόγω του φυλλόμορφου χαρακτήρα 

του, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερο πεπλατυσμένων και επιμήκων κόκκων 

αδρανούς υλικού. Επιπλέον, αρνητική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ του λόγου 

ολιβίνη/πυρόξενου (Ol/Px) και των δεικτών IF και IE. Η συγκεκριμένη τάση, αν και 

χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό συσχέτισης, πιθανά υποδεικνύει ότι από πετρώματα με 

υψηλό ποσοστό σε πυρόξενο και χαμηλό σε ολιβίνη προκύπτουν περισσότερο 

πεπλατυσμένοι και επιμήκεις κόκκοι. Η αλληλεξάρτηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στην 

κρυσταλλογραφική δομή αυτών των ορυκτών φάσεων και συγκεκριμένα στο 

βραχυπρισματικό χαρακτήρα του πυρόξενου και στον ισοδιάστατο και κοκκώδη του ολιβίνη. 

Ομοίως, για τους βασικούς λιθότυπους παρατηρήθηκε ότι όσο αυξάνεται ο λόγος So/H και το 

άθροισμα των ορυκτών χλωρίτη και σερπεντίνη (Chl+Serp), τόσο περισσότερο 

πεπλατυσμένοι και επιμήκεις είναι οι κόκκοι του αδρανούς υλικού που παράγονται. Οι 

υψηλότερες τιμές IF και IE που παρουσιάζουν τα υπερβασικά δείγματα συγκριτικά με τα 

βασικά, αποδίδονται όχι μόνο στο υψηλό ποσοστό σε σερπεντίνη των πρώτων, αλλά και στη 

συχνή παρουσία προσανατολισμένων διακρυσταλλικών μικρορωγμών που παρατηρήθηκαν 

σε αυτά. Ομοίως, οι Smith & Collis (2001) θεωρούν ότι οι γεωμετρικές ιδιότητες των αδρανών 

υλικών εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τις μικρορωγμές που υπάρχουν σε αυτά. Ακόμη, οι 

Korkanç & Tuğrul (2004) αναφέρουν ότι οι υψηλές τιμές IF και IE που προσδιόρισαν σε 

βασαλτικά πετρώματα, είναι αποτέλεσμα της τεκτονικής καταπόνησης που έχουν υποστεί. 

Αναφορικά με τις σχέσεις των πετρογραφικών χαρακτηριστικών με τις φυσικές 

ιδιότητες των υπερβασικών δειγμάτων, παρατηρήθηκαν ασθενείς θετικές συσχετίσεις 

μεταξύ του ποσοστού σε σερπεντίνη και της περιεχόμενης υγρασίας (w) και 

υδαταπορροφητικότητας (wa). Αντίστοιχες τάσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ των παραπάνω 

φυσικών ιδιοτήτων, καθώς και του ολικού πορώδους (nt) με το λόγο Se/P, υποδεικνύοντας 

την αύξηση της ποσότητας του νερού που συγκρατείται στη μάζα των πετρωμάτων 

αυξανομένου του βαθμού υδροθερμικής μεταμόρφωσης. Οι σχέσεις αυτές οφείλονται κατά 

κύριο λόγο στο σερπεντίνη, ο οποίος αποτελεί το κυρίαρχο δευτερογενές ορυκτό στα υπό 

μελέτη υπερβασικά δείγματα. Η φυλλόμορφη δομή του σερπεντίνη θεωρείται ότι μειώνει τη 

συνοχή του πετρώματος και αυξάνει την ικανότητά του να συγκρατεί νερό εντός της μάζας 

του. Αντιστοίχως, η περιεχόμενη υγρασία (w) και η υδαταπορροφητικότητα (wa) των 

βασικών λιθότυπων παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό θετικής συσχέτισης με το ποσοστό σε 

χλωρίτη. Η σχέση αυτή αποδίδεται στην προσρόφηση νερού εντός των στρωμάτων της 

δομής του χλωρίτη (Rigopoulos et al. 2009). Όπως είναι γνωστό, τα στρώματα του 

σερπεντίνη και του χλωρίτη συνδέονται μεταξύ τους με ελκτικές δυνάμεις Van der Waals. 

Συνεπώς, οι θετικές συσχετίσεις της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη και χλωρίτη με την 

περιεχόμενη υγρασία και την υδαταπορροφητικότητα, πιθανά αποδίδονται στην έλξη των 

διπόλων του νερού ανάμεσα στα στρώματα των συγκεκριμένων ορυκτών φάσεων. Οι 



                                                                           Κεφάλαιο 10: Αξιολόγηση πετρωμάτων - Συζήτηση αποτελεσμάτων 

  425

ισχυρές αρνητικές συσχετίσεις της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) των υπερβασικών 

δειγμάτων με την περιεκτικότητά τους σε σερπεντίνη και το λόγο Se/P, αντανακλούν το 

μικρό ειδικό βάρος του σερπεντίνη συγκριτικά με τις πρωτογενείς φάσεις που αντικαθιστά. 

Ομοίως, στα βασικά δείγματα η φαινόμενη πυκνότητα παρουσιάζει ενδιάμεσου βαθμού 

αρνητικές τάσεις με το ποσοστό σε χλωρίτη, το δείκτη αντικατάστασης (Irep) και το λόγο 

Se/P, υποδεικνύοντας το σχετικά χαμηλό ειδικό βάρος των δευτερογενών συστατικών. 

Ακόμη, το ποσοστό σε χλωρίτη και ο λόγος So/H συσχετίζονται θετικά με το ολικό πορώδες 

(nt). Οι σχέσεις αυτές εκφράζουν τη χαλαρότερη δομή που αποκτούν οι βασικοί λιθότυποι 

λόγω της αντικατάστασης των πρωτογενών φάσεων από δευτερογενείς. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει επίσης η αρνητική τάση μεταξύ της περιεκτικότητας σε χαλαζία και του ολικού 

πορώδους των δολεριτών της Πίνδου. Παρόμοια συσχέτιση μεταξύ ολικού πορώδους και 

χαλαζία έχει αναφερθεί επίσης από τους Tuğrul & Zarif (1999) σε γρανιτικά πετρώματα. Οι 

παραπάνω ερευνητές αναφέρουν ότι η παρουσία αλλοτριόμορφων κόκκων χαλαζία σε 

κενούς χώρους μεταξύ των υπολοίπων κρυστάλλων του πετρώματος, έχει ως αποτέλεσμα 

τη μείωση του ολικού πορώδους και ως εκ τούτου την αύξηση της μηχανικής αντοχής. Από 

την πετρογραφική εξέταση των δολεριτών της Πίνδου, προέκυψε ότι ο χαλαζίας 

καταλαμβάνει κενούς χώρους μεταξύ των υπολοίπων κρυστάλλων, καθώς και 

διακρυσταλλικές μικρορωγμές που διασχίζουν τη μάζα του πετρώματος, παρατηρήσεις που 

συμφωνούν με τη μείωση του ολικού πορώδους. 

Η μηχανική αντοχή των υπερβασικών λιθότυπων, όπως εκφράζεται από τους δείκτες 

Los Angeles (LA), σημειακής φόρτισης (IS(50)), αντίστασης σε απότριψη (AAV) και από τη 

σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt (SHV), μειώνεται αυξανομένου του βαθμού 

σερπεντινίωσης. Eπίσης, η μείωση του λόγου Se/P και η αύξηση του λόγου 

(ολιβίνης+ορθοπυρόξενος)/σερπεντίνης [OOS = (Ol+Opx)/Serp], συνοδεύονται από αύξηση των 

IS(50) και SHV, υποδεικνύοντας την αρνητική επίδραση των εξαλλοιωτικών διεργασιών στη 

μηχανική συμπεριφορά των πετρωμάτων. Αυτό οφείλεται στο ότι ο σερπεντίνης, ο οποίος 

αντικαθιστά τον ολιβίνη και τον ορθοπυρόξενο κατά την υδροθερμική μεταμόρφωση, 

αποτελεί ορυκτό ιδιαίτερα χαμηλής σκληρότητας και γενικότερα μειωμένης μηχανικής 

αντοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλεξάρτηση μεταξύ του δείκτη αντίστασης 

σε στίλβωση (PSV) και του λόγου So/H, η οποία υποδεικνύει αύξηση της αντίστασης σε 

στίλβωση για σχετικά χαμηλές τιμές του λόγου So/H (< 0,2) και μείωσή της για τιμές So/H 

υψηλότερες από 0,2. Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η παρουσία σχετικά χαμηλού 

ποσοστού μαλακών ορυκτών στα αδρανή υλικά αυξάνει τη διαφορική τους σκληρότητα και 

οδηγεί σε διαρκή ανανέωση της μικροτραχύτητάς τους. Ωστόσο, υψηλό ποσοστό ορυκτών 

χαμηλής σκληρότητας επιφέρει αυξημένη επιδεκτικότητα των κόκκων του αδρανούς σε 

λείανση. Η αύξηση της αντίστασης των πετρωμάτων σε λείανση λόγω της συμμετοχής 

μικρού ποσοστού μαλακών ορυκτών σε αυτά, έχει αναφερθεί επίσης από τους Knill (1960), 
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Hartley (1968), Σαχπάζης (1988) και Smith & Collis (2001), με βάση μελέτες που 

πραγματοποίησαν σε μαγματικά, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα. Οι 

παραπάνω ερευνητές τονίζουν επίσης ότι μεγάλο ποσοστό μαλακών ορυκτών είναι δυνατό 

να μειώσει σημαντικά την αντίσταση των αδρανών στη λειαντική δράση που ασκείται σε αυτά 

από τους τροχούς των οχημάτων, στοιχείο που συμφωνεί με τα αποτελέσματα της 

παρούσας διατριβής. Από την άλλη πλευρά, παρατηρήθηκε ότι η αντίσταση σε απότριψη 

μειώνεται αυξανομένου του λόγου So/H. Η τάση αυτή συμφωνεί με τον Hartley (1974), ο 

οποίος επισημαίνει τον αρνητικό ρόλο των μαλακών ορυκτών στην αντίσταση των αδρανών 

σε απότριψη. Επιπρόσθετα, ο βαθμός διατήρησης της μικροτραχύτητας των υπερβασικών 

αδρανών υλικών αυξάνεται αυξανομένης της περιεκτικότητάς τους σε σπινέλλιο (βλ. Κεφ. 7: 

Εικ. 7.19). Η σχέση αυτή υποδεικνύει το διαφορετικό τρόπο στίλβωσης των μεταλλικών 

συστατικών συγκριτικά με τα πυριτικά. Στα υπό μελέτη υπερβασικά δείγματα, οι κόκκοι του 

σπινέλλιου είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στη μάζα του πετρώματος, συμβάλλοντας στην 

ομοιόμορφη αύξηση της μικροτοπογραφίας των αδρανών υλικών. Η συγκεκριμένη τάση 

συμφωνεί με τις παρατηρήσεις του Knill (1960), ο οποίος αναφέρει ότι η επίδραση των 

μεταλλικών συστατικών εξαρτάται τόσο από το ποσοστό τους όσο και από τον τρόπο 

κατανομής τους στο πέτρωμα. 

Όπως στους υπερβασικούς λιθότυπους, έτσι και στους βασικούς, τα ορυκτολογικά 

συστατικά επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τα μηχανικά τους χαρακτηριστικά. Η αύξηση του 

ποσοστού των πλαγιόκλαστων συνοδεύεται από αύξηση της UCS και από μείωση των AAV 

και PSV. Οι σχέσεις αυτές χαρακτηρίζονται από χαμηλό έως ενδιάμεσο βαθμό συσχέτισης 

και υποδεικνύουν ότι η αντοχή σε μοναξονική θλίψη των βασικών δειγμάτων και η αντίστασή 

τους σε απότριψη τείνουν να αυξάνονται με την αύξηση του ποσοστού του πλαγιόκλαστου, 

ενώ από την άλλη πλευρά η αντίστασή τους σε στίλβωση μειώνεται. Από την άλλη πλευρά, η 

αύξηση της περιεκτικότητας σε επίδοτο (Ep), το οποίο σχηματίζεται κυρίως κατά τη 

σωσσυριτίωση του πλαγιόκλαστου, συνοδεύεται από μείωση της μηχανικής αντοχής των 

βασικών πετρωμάτων. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης PSV, ο οποίος αυξάνεται. Οι σχέσεις 

αυτές υποδεικνύουν ότι ο σχηματισμός του επιδότου, οδηγεί σε μείωση της συνοχής του 

πετρώματος. Το επίδοτο, το οποίο ανήκει στην ομάδα των σωροπυριτικών ορυκτών και 

παρουσιάζει αυξημένη σκληρότητα, θεωρείται ότι οδηγεί σε μείωση της μηχανικής αντοχής 

όχι λόγω της ίδιας της δομής του, αλλά πιθανά λόγω της χαλάρωσης που λαμβάνει χώρα 

στο πέτρωμα κατά τη διαδικασία της σωσσυριτίωσης. Ωστόσο, η ανομοιογένεια που 

δημιουργείται λόγω της αντικατάστασης του πλαγιόκλαστου από επίδοτο, είναι δυνατό να 

συνεισφέρει στη διατήρηση της μικροτραχύτητας των κόκκων του αδρανούς υλικού. Ο 

δείκτης PSV αυξάνεται επίσης όσο αυξάνεται το ποσοστό σε χαλαζία και σε μεταλλικά 

ορυκτά (κυρίως μαγνητίτης, ιλμενίτης και σιδηροπυρίτης). Τα μεταλλικά ορυκτά, όπως και 

στα υπερβασικά δείγματα, παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή στη μάζα των πετρωμάτων 
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και συνεπώς θεωρείται ότι συμβάλλουν στη διατήρηση του μικροανάγλυφου. Αναφορικά με 

το χαλαζία, θεωρείται ότι λόγω του κογχώδους θραυσμού του, προσδίδει εντονότερο 

μικροανάγλυφο στους μεμονωμένους κόκκους του αδρανούς υλικού. Η μείωση της 

μηχανικής αντοχής των βασικών οφιολιθικών πετρωμάτων αυξανομένου του βαθμού 

ωκεάνιας μεταμόρφωσης, υποδεικνύεται επίσης από τις σχέσεις μεταξύ του λόγου Se/P και 

του μικροπετρογραφικού δείκτη Irep με τις μηχανικές ιδιότητες. Από τις σχέσεις αυτές εξάγεται 

το συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό των δευτερογενών ορυκτών φάσεων 

μειώνεται η αντοχή των πετρωμάτων, ενώ από την άλλη πλευρά η αντίστασή τους σε 

στίλβωση αυξάνεται. Η μείωση της μηχανικής αντοχής με την αύξηση της εξαλλοίωσης 

μπορεί να οφείλεται στη χαλάρωση των δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων ορυκτών 

κόκκων, κάτι που ταυτόχρονα έχει ως αποτέλεσμα την ευκολότερη απόσπασή τους από την 

επιφάνεια του αδρανούς και ως εκ τούτου την αύξηση του βαθμού διατήρησης της 

μικροτραχύτητας. 

Ασθενούς έως μέτριου βαθμού συσχετίσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ των 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων και των πετρογραφικών παραμέτρων των υπερβασικών 

δειγμάτων. Η περιεκτικότητα σε σερπεντίνη και οι λόγοι Se/P και So/H συσχετίζονται θετικά με 

το δείκτη αποσάθρωσης (S) και το μπλε του μεθυλενίου (MBF), υποδεικνύοντας ότι η αύξηση 

του βαθμού ωκεάνιας μεταμόρφωσης συνοδεύεται από μείωση της αντοχής στη φθορά που 

προκαλείται λόγω των καιρικών εναλλαγών και από αύξηση της περιεκτικότητας σε αργιλικά 

ορυκτά της ομάδας του σμηκτίτη. Όσον αφορά στην αντοχή σε αποσάθρωση, είναι πιθανό 

ότι μειώνεται λόγω της παρουσίας του φυλλόμορφου σερπεντίνη, ο οποίος διευκολύνει τη 

συγκράτηση νερού στο πέτρωμα. Η παρουσία του νερού, το οποίο διαστέλλεται σε συνθήκες 

παγετού, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής του πετρώματος στην αποσάθρωση, 

σε εναλλασσόμενες καιρικές συνθήκες ψύξης-θέρμανσης. Για τους βασικούς λιθότυπους, 

ιδιαίτερα ασθενείς είναι οι τάσεις που προέκυψαν μεταξύ των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και 

των πετρογραφικών παραμέτρων τους, ωστόσο φαίνεται ότι η αύξηση του ποσοστού σε 

χλωρίτη τείνει να συνοδεύεται από μείωση της αντίστασης των αδρανών σε αποσάθρωση. Η 

αλληλεξάρτηση αυτή είναι δυνατό να αποδοθεί στην προσρόφηση νερού εντός των 

στρωμάτων του χλωρίτη, που συνεπάγεται μείωση της αντίστασης στην αποσάθρωση κατά 

την επίδραση εναλλασσόμενων κλιματικών συνθηκών. 

Η ποσοτικοποίηση των ιστολογικών χαρακτηριστικών των βασικών λιθότυπων, με 

χρήση ειδικού λογισμικού, σε εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI), παρέχει 

εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν: (i) στο μέγεθος των ορυκτών κόκκων 

του πετρώματος, (ii) στο βαθμό πολυπλοκότητας των ορίων τους (iii) στο κατά πόσο ένα 

πέτρωμα είναι μονόμικτο ή πολύμικτο, (iv) στο βαθμό που οι διαφορετικές συμμετέχουσες 

ορυκτές φάσεις είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες στο χώρο και (v) στο βαθμό εξαλλοίωσης 

των πετρωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύπλοκες δομές που δημιουργούνται κατά τις 
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διαδικασίες μετατροπής των πρωτογενών φάσεων σε δευτερογενείς. Από τις συσχετίσεις 

των περιμέτρων των υπό μελέτη βασικών δειγμάτων με τις μηχανικές τους ιδιότητες, 

προέκυψε η εξής ομαδοποίηση (σε αύξουσα σειρά με βάση τις τιμές περιμέτρου): (i) 

τροκτόλιθοι Πίνδου, (ii) διορίτες Όθρυος, (iii) δολερίτες Πίνδου και (iv) δολερίτες Βούρινου. 

Από τις τάσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ των υπολογισθέντων περιμέτρων και των 

μηχανικών ιδιοτήτων (LA, MDE, UCS), συμπεραίνεται ότι η μηχανική συμπεριφορά των 

βασικών πετρωμάτων τείνει να βελτιώνεται όσο αυξάνονται οι τιμές των περιμέτρων τους. Οι 

τελευταίες τείνουν να αυξάνονται κατά κύριο λόγο όσο αυξάνεται το μέγεθος των 

ορυκτολογικών συστατικών των πετρωμάτων και επομένως μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι η μηχανική αντοχή των βασικών λιθότυπων αυξάνεται όσο μειώνεται το 

μέγεθος των ορυκτών κόκκων τους. Οι προαναφερθείσες τάσεις συμφωνούν με εκείνες που 

προσδιόρισαν οι Åkesson et al. (2001, 2003), οι οποίοι υπολόγισαν τις περιμέτρους 

γρανιτικών πετρωμάτων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πιο λεπτόκοκκα δείγματα 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερη μηχανική αντοχή σε σχέση με τα αδρόκοκκα. 

Σημαντικές νέες πληροφορίες προέκυψαν αναφορικά με τον τρόπο σχηματισμού και 

διάδοσης των διαφόρων τύπων μικρορωγμών (ενδοκρυσταλλικές, διακρυσταλλικές και 

μικρορωγμές που σχετίζονται με όρια κρυστάλλων) των υπό μελέτη υπερβασικών και 

βασικών πετρωμάτων κατά τη μοναξονική φόρτιση κυλινδρικών δοκιμίων τους. Η 

παρατήρηση προσανατολισμένων λεπτών-στιλπνών τομών που έχουν εμποτιστεί με 

φθορίζουσα εποξική ρητίνη, σε λευκό διερχόμενο και κυανό προσπίπτον φως, καθιστά 

δυνατή την άμεση παρατήρηση των μικρορωγμών σε σχέση με τις συμμετέχουσες ορυκτές 

φάσεις. Από την ποσοτική ανάλυση των μικρορωγμών επιλεγμένων δειγμάτων, τόσο πριν 

όσο και μετά τη μοναξονική φόρτιση, συμπεραίνεται ότι οι μικρορωγμές που επικρατούν είναι 

οι ενδοκρυσταλλικές, στοιχείο που συμφωνεί με τις μελέτες των Moore & Lockner (1995) και 

Janssen et al. (2001). Από τη στατιστική επεξεργασία σε ροδογράμματα των γωνιών που 

σχηματίζουν οι μικρορωγμές με τον άξονα των κυλινδρικών δοκιμίων, προκύπτει ότι οι 

νεοσχηματισθείσες μικρορωγμές στα δείγματα που μελετήθηκαν τείνουν να 

προσανατολίζονται παράλληλα στον άξονα φόρτισης. Σε ανάλογα συμπεράσματα έχουν 

καταλήξει οι Rao & Ramana (1992) και Åkesson et al. (2004) από τη μελέτη κυλινδρικών 

δοκιμίων πετρωμάτων που έχουν υποστεί μοναξονική κυκλική φόρτιση. Επίσης, οι Onodera 

& Asoka-Kumara (1980) έδειξαν ότι το ποσοστό των μικρορωγμών που σχετίζονται με όρια 

κρυστάλλων τείνει να μειώνεται αυξανομένου του μεγέθους των κόκκων των πετρωμάτων, 

ενώ από την άλλη πλευρά το ποσοστό των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών τείνει να 

αυξάνεται. Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής 

όπου οι τροκτόλιθοι της Πίνδου, που είναι τα πιο χονδρόκοκκα πετρώματα, παρουσιάζουν το 

μικρότερο ποσοστό μικρορωγμών που συνδέονται με όρια κρυστάλλων σε σχέση με τα 

υπόλοιπα δείγματα. Όπως υποδεικνύεται από τα ποσοτικά δεδομένα πριν και μετά τη 
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μηχανική καταπόνηση, οι ήδη υπάρχουσες αλλά και οι νεοσχηματισθείσες ενδοκρυσταλλικές 

κυρίως μικρορωγμές και κατά δεύτερο λόγο οι μικρορωγμές που σχετίζονται με όρια 

κρυστάλλων, μετατρέπονται ή οργανώνονται κατά τη μηχανική καταπόνηση σε 

διακρυσταλλικές. Επιπλέον, πολλές από τις ήδη υπάρχουσες ενδοκρυσταλλικές 

μικρορωγμές και μικρορωγμές των ορίων των κρυστάλλων είναι δυνατό να επεκτείνονται ή 

ακόμη και να συνενώνονται μεταξύ τους κατά τη μοναξονική φόρτιση, όπως υποδεικνύεται 

από τη μείωση του αριθμού τους και την αύξηση του μέσου μήκους τους. Ο τρόπος 

σχηματισμού και διάδοσης των μικρορωγμών κατά τη μηχανική καταπόνηση των αδρανών 

υλικών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα τεχνικά έργα, διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα ορυκτολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε λιθότυπου. Είναι εμφανές 

ότι κατά τη μηχανική καταπόνηση των μεμονωμένων κόκκων του αδρανούς υλικού, οι 

μικρορωγμές θα αυξάνονται και θα επεκτείνονται, συνιστώντας κύριες επιφάνειες θραύσης, 

που θα διαχωρίσουν τους κόκκους σε δύο ή περισσότερα τεμάχη. 

Όσον αφορά στη σύνδεση συγκεκριμένων ορυκτοπετρογραφικών παραμέτρων με τον 

τρόπο εξέλιξης των μικρορωγμών, προέκυψαν αρκετά σημαντικά στοιχεία. Κατά τη μηχανική 

καταπόνηση των υπερβασικών πετρωμάτων, τα επίπεδα σχισμού των πορφυροκλαστών του 

ορθοπυρόξενου φαίνεται να λειτουργούν συχνά ως επιφάνειες αδυναμίας. Ωστόσο, σε 

αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται επιπλέον η ανάπτυξη μικρορωγμών υποπαράλληλων 

στον άξονα φόρτισης, οι οποίες δε σχετίζονται με το σχισμό του ορθοπυρόξενου. Στα 

υπερβασικά δείγματα, ο ολιβίνης παρουσιάζει λιγότερο εύθραυστη συμπεριφορά συγκριτικά 

με τον ορθοπυρόξενο. Το χαρακτηριστικό αυτό πιθανά αποδίδεται στο μικρό ποσοστό 

σερπεντίνη που εντοπίζεται κατά μήκος των επιφανειών θραυσμού του ολιβίνη. Στην 

περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι ο σερπεντίνης, ο οποίος παρουσιάζει πλαστική συμπεριφορά, 

λειτουργεί ως μέσο απορρόφησης των εφαρμοζόμενων τάσεων που καταλήγουν στους 

κόκκους του ολιβίνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σερπεντινιωμένοι δουνίτες, 

στους οποίους οι διακρυσταλλικές μικρορωγμές αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στο 

σερπεντίνη. Ο κυψελώδης ιστός των συγκεκριμένων λιθότυπων φαίνεται να οδηγεί σε 

ισότροπο προσανατολισμό και διάδοση των μικρορωγμών, όπως προκύπτει από τη 

στατιστική επεξεργασία των γωνιών τους σε ροδογράμματα. Αυτό πιθανά αποδίδεται στα 

ποικίλα σχήματα και προσανατολισμούς των μεμονωμένων κυψελών, που δημιουργούν 

διόδους εξάπλωσης των μικρορωγμών προς όλες τις διευθύνσεις. Όπως προέκυψε από τη 

μικροσκοπική παρατήρηση, οι ποικίλες διευθύνσεις των διακρυσταλλικών μικρορωγμών μετά 

τη μοναξονική φόρτιση, οφείλονται επίσης στο ότι αρκετές από αυτές έχουν προκύψει από 

την προέκταση μικρορωγμών που συνδέονται με όρια υπολειμματικών κρυστάλλων ολιβίνη. 

Όσον αφορά στους βασικούς λιθότυπους και συγκεκριμένα στους τροκτόλιθους, οι 

ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές αυξάνονται στα πλαγιόκλαστα και μειώνονται στους 

σερπεντινιωμένους κόκκους του ολιβίνη κατά τη μοναξονική φόρτιση. Το στοιχείο αυτό 
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συμφωνεί με τις παρατηρήσεις που έγιναν στους υγιείς υπερβασικούς λιθότυπους, όπου 

αυξάνεται το ποσοστό των μικρορωγμών στον ορθοπυρόξενο και μειώνεται στον ολιβίνη. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις η διεύθυνση 

διάδοσης των ενδοκρυσταλλικών ή διακρυσταλλικών μικρορωγμών μεταβάλλεται ασθενώς 

λόγω του διπλού σχισμού της αμφιβόλου. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θεωρείται ότι 

αναχαιτίζει μερικώς τη διάδοση των μικρορωγμών. Ωστόσο, σημειώνεται ότι αντίστοιχη 

παρατήρηση δεν έγινε στους ορθοπυρόξενους των υπερβασικών πετρωμάτων. Αυτό πιθανά 

οφείλεται στη διαφορετική γωνία που σχηματίζουν οι σχισμοί του πυρόξενου (~90°) σε σχέση 

με αυτούς της αμφιβόλου (~56° και 124°). Θεωρείται πιθανό ότι η αλληλεπίδραση των δύο 

σχισμών της αμφιβόλου είναι δυνατό να επέλθει όταν ο άξονας φόρτισης διχοτομεί την οξεία 

γωνία των σχισμών, προκαλώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο την αναχαίτιση της διάδοσης των 

μικρορωγμών. Ωστόσο, κάτι αντίστοιχο είναι δυσκολότερο να λάβει χώρα στους σχεδόν 

κάθετους σχισμούς του πυρόξενου. Η εξάρτηση των διόδων εξέλιξης των μικρορωγμών από 

το σχισμό των ορυκτών έχει μελετηθεί από τους Kudo et al. (1992) σε γρανιτικά πετρώματα, 

ωστόσο αντίστοιχη μελέτη δεν έχει πραγματοποιηθεί σε οφιολιθικούς λιθότυπους. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι στους λιγότερο εξαλλοιωμένους κρυστάλλους του 

πλαγιόκλαστου, οι μικρορωγμές τείνουν να προσανατολίζονται κατά μήκος του σχισμού του, 

κάτι που σπάνια παρατηρείται στους σωσσυριτιωμένους ή σερικιτιωμένους κρυστάλλους, 

όπου οι μικρορωγμές έχουν τυχαίο προσανατολισμό και το ποσοστό τους είναι μικρότερο. 

Ομοίως, οι Åkesson et al. (2004) με βάση μελέτες που πραγματοποίησαν σε γρανιτικά 

πετρώματα, συμπεραίνουν ότι ο αριθμός των ενδοκρυσταλλικών μικρορωγμών είναι 

μικρότερος στους σερικιτιωμένους αστρίους, λόγω του ότι είναι περισσότερο εύκαμπτοι 

συγκριτικά με τους υγιείς κρυστάλλους. Από τους διορίτες της Όθρυος προκύπτει ότι τα 

πλαγιόκλαστα και οι αμφίβολοι παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά υπό την επίδραση 

μηχανικής καταπόνησης. Σημαντική φαίνεται να είναι η παρουσία των μεταλλικών ορυκτών 

στους βασικούς και υπερβασικούς λιθότυπους. Οι μικρορωγμές σχεδόν απουσιάζουν από 

τους κόκκους των μεταλλικών ορυκτών, ωστόσο συχνά παρατηρείται ο ακτινωτός 

σχηματισμός τους γύρω από αυτούς. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τους 

Åkesson et al. (2004), αποδίδεται στο διαφορετικό μέτρο ελαστικότητας των μεταλλικών 

ορυκτών σε σχέση με τις περιβάλλουσες ορυκτές φάσεις. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η χημική σύσταση του εκάστοτε λιθότυπου για την 

ερμηνεία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, αφού αποτελεί έκφραση τόσο της 

ορυκτολογικής του σύστασης όσο και των δευτερογενών (εξαλλοιωτικών ή αποσαθρωτικών) 

διεργασιών που πιθανά έχουν λάβει χώρα. Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν από τη 

στατιστική επεξεργασία της περιεκτικότητας στα κύρια οξείδια SiO2, Al2O3, Fe2O3
t, MnO, 

MgO, CaO, του ποσοστού σε απώλεια πύρωσης (LOI) και των γεωμετρικών, φυσικών, 

μηχανικών και φυσικοχημικών παραμέτρων των υπό μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων. Η 
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αύξηση του ποσοστού σε LOI, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετούς ερευνητές για τον 

προσδιορισμό του βαθμού χημικής αποσάθρωσης διαφόρων τύπων μαγματικών 

πετρωμάτων (π.χ. Irfan 1996, 1999, Tuğrul & Gürpinar 1997), συνοδεύεται από μείωση της 

μηχανικής αντοχής και γενικότερα της ποιότητας των υπό μελέτη δειγμάτων για χρήση τους 

ως αδρανή υλικά. Ακόμη, τα υπερβασικά δείγματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλές 

περιεκτικότητες σε MgO, διαχωρίζονται από τα πλουσιότερα σε CaO, Al2O3 και SiO2 βασικά 

δείγματα, ως προς τις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Οι 

περιεκτικότητες στα παραπάνω οξείδια αντανακλούν τη διαφορετική ορυκτολογική σύσταση 

των υπερβασικών και βασικών πετρωμάτων. Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι 

τα υπερβασικά δείγματα παρουσιάζουν υψηλότερη απόλυτη (ρab) και φαινόμενη πυκνότητα 

(ρa), μεγαλύτερους δείκτες πλακοειδούς (IF) και επιμήκυνσης (IE) και χαμηλότερη μηχανική 

αντοχή συγκριτικά με τα πετρώματα βασικής σύστασης. Οι διαχωρισμοί αυτοί συμφωνούν 

απόλυτα με εκείνους που προέκυψαν από τις συσχετίσεις των ορυκτοπετρογραφικών 

παραμέτρων με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών των πετρωμάτων. 

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι χημικοί δείκτες ba2 (Harrassowitz 1926), WPI (Reiche 

1943), βάσεις/Al2O3 (Colman 1982) και το ποσοστό σε LOI (Sueoka et al. 1985) ως δείκτες 

του βαθμού χημικής αποσάθρωσης των οφιολιθικών πετρωμάτων. Αναφορικά με τους 

υπερβασικούς λιθότυπους, εισήχθηκε ο δείκτης ευκίνητων στοιχείων (Im) ως ένδειξη των 

χημικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της σερπεντινίωσης και κατ’ 

επέκταση ως ένδειξη των χημικών αποσαθρωτικών και εξαλλοιωτικών διεργασιών. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης ορίστηκε ως το άθροισμα των οξειδίων των στοιχείων που έχουν 

κινητοποιηθεί στα υπό μελέτη υπερβασικά δείγματα κατά τις διεργασίες της σερπεντινίωσης. 

Οι συσχετίσεις των παραπάνω δεικτών αποσάθρωσης με τα αποτελέσματα των 

εργαστηριακών δοκιμών των αδρανών υλικών, υποδεικνύουν ότι οι περισσότεροι από 

αυτούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των συλλεχθέντων 

δειγμάτων. Ειδικότερα, οι δείκτες WPI, LOI και Im, οι οποίοι εκφράζουν τις εξαλλοιωτικές και/ή 

αποσαθρωτικές διεργασίες που έχουν λάβει χώρα, παρουσιάζουν ικανοποιητικές συσχετίσεις 

με τις περισσότερες από τις γεωμετρικές, φυσικομηχανικές και φυσικοχημικές παραμέτρους. 

Ειδικότερα, το ποσοστό σε απώλεια πύρωσης (LOI) αντανακλά τις δευτερογενείς φάσεις που 

σχηματίζονται σε βάρος των πρωτογενών κατά την υδροθερμική μεταμόρφωση των 

οφιολιθικών πετρωμάτων. Ωστόσο, οι χημικοί δείκτες αποσάθρωσης θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή στα υπό μελέτη οφιολιθικά δείγματα, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι είναι επηρεασμένα περισσότερο από υδροθερμικές, εξαλλοιωτικές και λιγότερο 

από αποσαθρωτικές διεργασίες. 
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1100..77    ΣΣυυζζήήττηησσηη  ππεερρίί  ττωωνν  ππρροοττεειιννόόμμεεννωωνν  μμιικκρροοππεεττρροογγρρααφφιικκώώνν  δδεειικκττώώνν  IIppss  κκααιι  IIrreepp  

Ο μικροπετρογραφικός δείκτης αντοχής (Ips) και ο δείκτης αντικατάστασης (Irep) που 

προτάθηκαν από τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής για τους βασικούς λιθότυπους 

και συγκεκριμένα για τους υπό μελέτη δολερίτες της Πίνδου και του Βούρινου, παρέχουν νέες 

πληροφορίες για την ερμηνεία του ρόλου των εξαλλοιωτικών διεργασιών στη μηχανική 

συμπεριφορά των πετρωμάτων. Επιπλέον, ο υπολογισμός τους καθιστά δυνατή την 

εκτίμηση ή ακόμη και πρόβλεψη συγκεκριμένων μηχανικών παραμέτρων (Rigopoulos et al. 

2009). 

Ο δείκτης Ips (βλ. Κεφ. 7: Εξίσωση 7.43) ορίζεται ως το άθροισμα του λόγου των 

δευτερογενών ορυκτών (συμπεριλαμβανομένων των μικρορωγμών) προς τις πρωτογενείς 

φάσεις (Se/P) και του λόγου των μαλακών προς τα σκληρά ορυκτά (So/H). Ο λόγος Se/P 

αποτελεί ποσοτική έκφραση του βαθμού εξαλλοίωσης και έχει συσχετιστεί από πολλούς 

ερευνητές με τις μηχανικές ιδιότητες διαφόρων πετρωμάτων (π.χ. Irfan & Dearman 1978, Le 

Pera et al. 2001, Ceryan et al. 2008). Από την άλλη πλευρά, ο λόγος So/H δεν ποσοτικοποιεί 

το βαθμό εξαλλοίωσης, καθότι αρκετοί λιθότυποι είναι δυνατό να περιέχουν πρωτογενή 

ορυκτά χαμηλής σκληρότητας. Εντούτοις, ο συγκεκριμένος λόγος θεωρείται εξαιρετικής 

σημασίας για την αντοχή και ανθεκτικότητα των πετρωμάτων, λόγω της σημαντικά 

διαφορετικής μηχανικής συμπεριφοράς των μαλακών και σκληρών ορυκτών. Ωστόσο, 

σημειώνεται ότι τα μαλακά ορυκτά των δολεριτών της Πίνδου και του Βούρινου 

περιλαμβάνουν μόνο τα δευτερογενή ορυκτά χλωρίτη και ασβεστίτη και συνεπώς στην 

προκειμένη περίπτωση ο δείκτης Ips μπορεί να θεωρηθεί ως εξολοκλήρου δείκτης 

εξαλλοίωσης. Στα υπό μελέτη δείγματα, αύξηση του So συνεπάγεται γενικά αύξηση του Se, 

μείωση του P και κατά συνέπεια αύξηση του Ips. Γενικά, η αύξηση του βαθμού εξαλλοίωσης 

των δολεριτών και η αντικατάσταση των πρωτογενών ορυκτών από δευτερογενή, 

συνεπάγονται σταδιακή καταστροφή των πρωτογενών μαγματικών ιστών. Η παρατήρηση 

αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τη θεώρηση ότι ο λόγος για τη μείωση της μηχανικής 

αντοχής των πετρωμάτων δεν είναι η τροποποίηση της ορυκτολογικής σύστασης, αλλά η 

καταστροφή του μαγματικού ιστού κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης (Brattli 1992). Θα 

πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι μεταμορφικοί κρύσταλλοι του πλαγιόκλαστου (σύστασης 

αλβίτη), λόγω του ότι αναγνωρίζονται ιδιαίτερα δύσκολα στο πολωτικό μικροσκόπιο, 

καταμετρώνται ως πρωτογενή συστατικά κατά τη διαδικασία της σημειακής καταμέτρησης 

(point-counting). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μηχανική συμπεριφορά του πλαγιόκλαστου δεν 

ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τη χημική του σύσταση, θεωρείται ότι η συγκεκριμένη 

παραδοχή δεν πρόκειται να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του δείκτη Ips. 

Ο προτεινόμενος δείκτης Irep (βλ. Κεφ. 7: Εξίσωση 7.44) αποτελεί μέτρο του βαθμού 

αντικατάστασης των πρωτογενών μαφικών ορυκτολογικών συστατικών από δευτερογενείς 

φάσεις. Γενικά, τα οφιολιθικά πετρώματα περιέχουν σημαντικά ποσοστά πρωτογενών 
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μαφικών συστατικών, τα οποία μετατρέπονται σε ≥1 δευτερογενή ορυκτά, λόγω των 

διεργασιών ωκεάνιας μεταμόρφωσης. Οι νεοσχηματισθείσες φάσεις έχουν συνήθως 

διαφορετική μηχανική συμπεριφορά συγκριτικά με τις πρωτογενείς, μεταβάλλοντας την 

αντοχή του πετρώματος. 

Οι μηχανικές ιδιότητες των δολεριτών της Πίνδου και του Βούρινου συσχετίστηκαν 

επίσης με ήδη υπάρχοντες μικροπετρογραφικούς δείκτες και λόγους ορυκτών (Πίν. 10.4). Οι 

συντελεστές συσχέτισης (r) που προσδιορίστηκαν είναι μικρότεροι συγκριτικά με εκείνους 

που προέκυψαν από τις συσχετίσεις με τους νέους δείκτες Ips και Irep, υποδεικνύοντας τη 

σημαντικότητα των τελευταίων για την εκτίμηση της μηχανικής αντοχής των δολεριτών. Οι 

προτεινόμενοι δείκτες λαμβάνουν υπόψη έναν συνδυασμό από λόγους ορυκτών και 

αντανακλούν επιπλέον ιστολογικές μετατροπές των δολεριτών (π.χ. ψευδομόρφωση). Ως εκ 

τούτου, παρέχουν μία πιο εμπεριστατωμένη εικόνα των πετρογραφικών χαρακτηριστικών 

του πετρώματος συγκριτικά με τους ήδη υπάρχοντες δείκτες. Ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι υπάρχοντες δείκτες έχουν προταθεί περισσότερο για αποσαθρωμένα παρά 

για εξαλλοιωμένα πετρώματα και επομένως δε θεωρούνται πλήρως συγκρίσιμοι με τους 

δείκτες Ips και Irep. 

Αναφορικά με το δείκτη Ips, επισημαίνεται ότι μόνο ο συνδυασμός των λόγων Se/P και 

So/H παρουσιάζει την καλύτερη δυνατή συσχέτιση με τις μηχανικές παραμέτρους. Επιπλέον, 

οι συσχετίσεις μεταξύ του δείκτη Irep και των μηχανικών παραμέτρων, υποδεικνύουν ότι η 

αντικατάσταση των πρωτογενών μαφικών ορυκτών των δολεριτών από δευτερογενή, 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη μηχανική συμπεριφορά τους. Η αντίσταση των δολεριτών σε 

στίλβωση φαίνεται να επηρεάζεται, κατ’ εξαίρεση, θετικά από τις διεργασίες εξαλλοίωσης. 

Αυτό συμφωνεί με τις μελέτες των Knill (1960) και Hartley (1968), οι οποίοι αναφέρουν ότι η 

εξαλλοίωση δεν επιφέρει πάντοτε αρνητικά αποτελέσματα στις ιδιότητες των πετρωμάτων. Η 

ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του Ips και του PSV υποδεικνύει ότι η αύξηση του βαθμού 

εξαλλοίωσης (λόγος Se/P), σε συνδυασμό με την αύξηση της περιεκτικότητας σε μαλακά 

ορυκτά (λόγος So/H), έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλή αντίσταση των δολεριτών σε λείανση. 

Από τον υψηλό βαθμό συσχέτισης μεταξύ του Irep και του PSV, προκύπτει ότι η 

αντικατάσταση του κλινοπυρόξενου των δολεριτών από ακτινόλιθο και/ή χλωρίτη αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της μικροτραχύτητας των κόκκων του αδρανούς 

υλικού. Από τη μία πλευρά, ο χλωρίτης αυξάνει την αντίσταση των δολεριτών σε λείανση 

λόγω της διαφορετικής σκληρότητάς του σε σχέση με τα υπόλοιπα ορυκτά. Από την άλλη 

πλευρά, ο ακτινόλιθος έχει περίπου την ίδια σκληρότητα συγκριτικά με τον πρωτογενή 

κλινοπυρόξενο, ωστόσο η περισσότερο εύθραυστη συμπεριφορά του πρώτου, η οποία 

παρατηρήθηκε κατά την πετρογραφική εξέταση των δειγμάτων, έχει ως αποτέλεσμα τη 

διατήρηση της μικροτραχύτητας των αδρανών υλικών. Παρότι οι μηχανισμοί παραμόρφωσης 

των  αμφιβόλων δεν έχουν διαλευκανθεί  ακόμη πλήρως, ο κύριος λόγος της  εύθραυστης  
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Πίνακας 10.4. Συντελεστές συσχέτισης (r) μεταξύ των προτεινόμενων μικροπετρογραφικών δεικτών Ips και Irep, των υπαρχόντων δεικτών – λόγων ορυκτών και 
των εργαστηριακών ιδιοτήτων των δολεριτών της Πίνδου και του Βούρινου. 

 Μικροπετρογραφικοί δείκτες – Λόγοι ορυκτών  Μηχανικές ιδιότητες 

  Ips Irep Ip Ipw Irms So/H SMC A/P  SE UCS LA AIV AAV PSV 

Ips 1,00 0,95 -0,85 0,87 0,97 0,44 0,94 0,68  -0,94 -0,84 0,80 0,95 0,95 0,95 

Irep 0,95 1,00 -0,66 0,75 0,88 0,55 0,82 0,71  -0,99 -0,96 0,94 0,82 0,99 0,99 

Ip -0,85 -0,66 1,00 -0,92 -0,91 -0,07 -0,95 -0,63  0,64 0,52 -0,44 -0,90 -0,69 -0,67 

Ipw 0,87 0,75 -0,92 1,00 0,96 -0,05 0,97 0,86  -0,76 -0,65 0,55 0,89 0,79 0,74 

Irms 0,97 0,88 -0,91 0,96 1,00 0,20 0,99 0,78  -0,88 -0,76 0,69 0,95 0,90 0,87 

So/H 0,44 0,55 -0,07 -0,05 0,20 1,00 0,14 -0,16  -0,51 -0,56 0,64 0,32 0,48 0,59 

SMC 0,94 0,82 -0,95 0,97 0,99 0,14 1,00 0,75  -0,82 -0,68 0,61 0,95 0,84 0,81 

A/P 0,68 0,71 -0,63 0,86 0,78 -0,16 0,75 1,00  -0,72 -0,73 0,64 0,62 0,77 0,69 

SE -0,94 -0,99 0,64 -0,76 -0,88 -0,51 -0,82 -0,72  1,00 0,94 -0,91 -0,83 -0,99 -0,98 

UCS -0,84 -0,96 0,52 -0,65 -0,76 -0,56 -0,68 -0,73  0,94 1,00 -0,99 -0,70 -0,97 -0,97 

LA 0,80 0,94 -0,44 0,55 0,69 0,64 0,61 0,64  -0,91 -0,99 1,00 0,63 0,94 0,95 

AIV 0,95 0,82 -0,90 0,89 0,95 0,32 0,95 0,62  -0,83 -0,70 0,63 1,00 0,83 0,83 

AAV 0,95 0,99 -0,69 0,79 0,90 0,48 0,84 0,77  -0,99 -0,97 0,94 0,83 1,00 0,99 

PSV 0,95 0,99 -0,67 0,74 0,87 0,59 0,81 0,69  -0,98 -0,97 0,95 0,83 0,99 1,00 

Ips: μικροπετρογραφικός δείκτης αντοχής, Irep: δείκτης αντικατάστασης, Ip: μικροπετρογραφικός δείκτης (Irfan & Dearman 1978), Ipw: μικροπετρογραφικός δείκτης αποσάθρωσης (Tuğrul & Gürpinar 
1997), Irms: λόγος δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Ceryan et al. 2008), So/H: λόγος μαλακών/σκληρών ορυκτών, SMC: περιεκτικότητα σε δευτερογενή ορυκτά (Weinert 1964, Ceryan et al. 
2008), A/P: λόγος μεταμορφικής αμφιβόλου/πρωτογενούς πυρόξενου (Brattli 1992), SE: ισοδύναμο άμμου, UCS: αντοχή σε μοναξονική θλίψη, LA: δείκτης Los Angeles, AIV: δείκτης αντίστασης σε 
κρούση, AAV: δείκτης αντίστασης σε απότριψη, PSV: δείκτης αντίστασης σε στίλβωση. 
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συμπεριφοράς τους φαίνεται να είναι ο τέλειος σχισμός τους κατά μήκος των επιπέδων 

(110), σε συνδυασμό με το ότι ο ακτινόλιθος αναπτύσσεται υπό μορφή ινωδών κρυστάλλων 

σε βάρος των βραχυπρισματικών κρυστάλλων του κλινοπυρόξενου. Ακόμη, σημειώνεται ότι 

ο ακτινόλιθος έχει μεγαλύτερο μοριακό όγκο από τον κλινοπυρόξενο, τον οποίο αντικαθιστά 

ψευδόμορφα. Συνεπώς, είναι λογικό να προταθεί ότι λαμβάνει χώρα χαλάρωση των δεσμών 

συνοχής μεταξύ των νεοσχηματισμένων κρυστάλλων ακτινόλιθου και των περιβαλλόντων 

ορυκτών. Με τον τρόπο αυτό ερμηνεύεται επίσης η πιο εύθραυστη συμπεριφορά των 

ακτινολιθικών αυτών κρυστάλλων. Επομένως, θεωρείται ότι οι κρύσταλλοι του ακτινόλιθου ή 

θραύσματα από αυτούς είναι δυνατό να αποσπώνται κατά τη λειαντική δράση των τροχών 

των οχημάτων, προκαλώντας συνεχή ανανέωση του μικροανάγλυφου των κόκκων του 

αδρανούς υλικού. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το φαινόμενο αυτό μειώνει σε κάποιο βαθμό τη 

μηχανική αντοχή των αδρανών. 

Η θετική επίδραση της εξαλλοίωσης στη διατήρηση της μικροτραχύτητας έχει 

αναφερθεί από αρκετούς ερευνητές (Knill 1960, Hartley 1968, Smith & Collis 2001), ωστόσο 

η ποσοτική έκφραση του συγκεκριμένου φαινομένου επιχειρείται για πρώτη φορά μέσω των 

δεικτών Ips και Irep. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της 

απόδοσης των βασικών πετρωμάτων κατά τη διάρκεια χρήσης τους στα διάφορα τεχνικά 

έργα και κυρίως για τον προσδιορισμό του βαθμού διατήρησης της αντιολισθηρότητας των 

συγχρόνων οδοστρωμάτων, που αποτελεί εξαιρετικής σημασίας ζήτημα για την άρτια 

σχεδίασή τους. 
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                                                                                                                                ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ    1111  
  

1111    ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά την επίδραση των ορυκτολογικών και 

ιστολογικών παραμέτρων των οφιολιθικών πετρωμάτων της Πίνδου και του Βούρινου στις 

γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Επιπλέον, εκτός των 

βασικών και υπερβασικών λιθότυπων της Πίνδου και του Βούρινου, μελετώνται ορισμένα 

δείγματα που συλλέχθηκαν από τα οφιολιθικά συμπλέγματα του Κόζιακα και της Όθρυος, 

καθώς και δύο δείγματα Τριαδικών ηφαιστειακών πετρωμάτων από την περιοχή του 

∆ομοκού. Αναλυτικότερα, από τις παραπάνω περιοχές συλλέχθηκαν συνολικά 14 δείγματα 

υπερβασικών πετρωμάτων (5 υγιείς δουνίτες, 2 σερπεντινιωμένοι δουνίτες, 3 πλούσιοι σε 

ολιβίνη χαρτσβουργίτες, 3 σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες και ένας σερπεντινιωμένος 

πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος), 10 δείγματα βασικών πετρωμάτων (6 δολερίτες, 2 

τροκτόλιθοι και 2 διορίτες) και 2 τραχίτες, προκειμένου να προσδιοριστούν οι γεωμετρικές, 

φυσικομηχανικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Όλοι οι προαναφερόμενοι λιθολογικοί 

τύποι αξιολογήθηκαν για την καταλληλότητά τους ως αδρανή υλικά κατασκευαστικών – 

βιομηχανικών εφαρμογών, ενώ επιπρόσθετα αξιολογήθηκαν αντιπροσωπευτικά υγιή 

δουνιτικά δείγματα, για την καταλληλότητά τους σε διάφορες επιπρόσθετες εφαρμογές, λόγω 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ολιβίνη που αποτελεί το κύριο ορυκτολογικό συστατικό 

τους. 
Στις υπό μελέτη οφιολιθικές ακολουθίες, οι λιθότυποι που καταλαμβάνουν τον κύριο 

όγκο είναι οι μανδυακοί, με τους μαγματικούς πετρολογικούς τύπους να αντιπροσωπεύουν 

σημαντικά μικρότερο ποσοστό. Συνεπώς, με σκοπό την κατά το δυνατό καλύτερη διασπορά 

της δειγματοληψίας, τα περισσότερα δείγματα συλλέχθηκαν από εμφανίσεις που 

αντιπροσωπεύουν τμήματα του ανώτερου μανδύα. Επιπλέον, η δειγματοληψία 

πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τη συλλογή πετρωμάτων με μικρότερες ή μεγαλύτερες 

διαφοροποιήσεις στα ορυκτολογικά και ιστολογικά τους χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να είναι 

δυνατή η διερεύνηση του ρόλου των μεταβολών αυτών στις φυσικομηχανικές τους ιδιότητες. 

Στις υπό μελέτη εμφανίσεις πραγματοποιήθηκε γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 

1:5.000 έως 1:15.000 και κατασκευάστηκαν ψηφιακοί χάρτες με χρήση των Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Από την κάθε περιοχή συλλέχθηκαν υπαίθριες 

παρατηρήσεις σχετικά με την τεκτονική καταπόνηση, εξαλλοίωση και δυνατότητα εξόρυξης 

των πετρωμάτων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, προκύπτει ότι στις περισσότερες περιοχές είναι 

δυνατή η εξόρυξη συμπαγών όγκων πετρωμάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι τροκτόλιθοι της 
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Πίνδου και οι διορίτες της Όθρυος, που εντοπίζονται υπό μορφή τεκτονικών τεμαχών εντός 

των οφιολιθικών mélange. Όσον αφορά στις υγιείς εμφανίσεις των δουνιτών και των 

πλούσιων σε ολιβίνη χαρτσβουργιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου, 

τοποθετούνται σε περιοχές όπου παλαιότερα πραγματοποιούταν εξόρυξη χρωμίτη. Στις 

εμφανίσεις αυτές, παράλληλα με την εξόρυξη των χρωμιτικών κοιτασμάτων, έχουν εξορυχτεί 

σημαντικές ποσότητες στείρων υπερβασικών πετρωμάτων. Η χρήση των τελευταίων σε 

διάφορες κατασκευαστικές – βιομηχανικές εφαρμογές προσδίδει ταυτόχρονα περιβαλλοντική 

διάσταση στην εκμετάλλευση των συγκεκριμένων εμφανίσεων. 

Οι διακυμάνσεις των τιμών των γεωμετρικών, φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών 

ιδιοτήτων είναι μεγαλύτερες στους υπερβασικούς λιθότυπους συγκριτικά με τους βασικούς, 

γεγονός που αποδίδεται στις εντονότερες διακυμάνσεις των ορυκτοπετρογραφικών 

χαρακτηριστικών των πρώτων (βαθμός εξαλλοίωσης και τεκτονικής καταπόνησης). Εξαίρεση 

αποτελεί ο δείκτης PSV, ο οποίος παρουσιάζει μεγαλύτερο εύρος τιμών στα βασικά 

πετρώματα. Αυτό οφείλεται στο ότι η αντίσταση των αδρανών υλικών σε στίλβωση δε 

μεταβάλλεται γραμμικά με το βαθμό εξαλλοίωσης, δεδομένου ότι τόσο υγιή πετρώματα όσο 

και πετρώματα που έχουν υποστεί έντονες εξαλλοιωτικές επιδράσεις είναι δυνατό να 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη επιδεκτικότητα στη λείανση. Στην περίπτωση αυτή, καθοριστικό 

ρόλο διαδραματίζει η αναλογία μεταξύ μαλακών και σκληρών ορυκτών, η οποία δε 

συμβαδίζει πάντοτε με το βαθμό ωκεάνιας μεταμόρφωσης. Όσον αφορά στους τραχίτες, οι 

τιμές των ιδιοτήτων τους σχεδόν πάντοτε εντάσσονται στο εύρος τιμών των υπερβασικών και 

βασικών λιθότυπων. Εξαίρεση αποτελεί η δοκιμή μπλε του μεθυλενίου, με τους τραχίτες να 

παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερες τιμές MBF σε σχέση με οφιολιθικούς πετρολογικούς 

τύπους, υποδεικνύοντας την παρουσία αργιλικών ορυκτών της ομάδας του σμηκτίτη στους 

πρώτους. Επιπλέον, οι τραχίτες παρουσιάζουν αρκετά χαμηλή πυκνότητα συγκριτικά με τα 

οφιολιθικά πετρώματα, λόγω των ιδιαίτερων ορυκτολογικών συστατικών τους και του 

αυξημένου πορώδους τους. 

Για τη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ των προσδιορισθέντων γεωμετρικών, 

φυσικών, μηχανικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

παλινδρόμησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπου ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) είναι 

αρκετά υψηλός, είναι δυνατή η εκτίμηση της μιας παραμέτρου από την άλλη με βάση τις 

εξισώσεις που διατυπώθηκαν. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαδοποίηση των μεταβλητών με βάση τις παραγοντικές 

φορτίσεις. Συνοπτικά, από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προέκυψαν τα εξής: 

 Υψηλός βαθμός θετικής συσχέτισης μεταξύ των δεικτών πλακοειδούς (IF) και 

επιμήκυνσης (IE), με τους υπερβασικούς και ενδιάμεσους λιθότυπους να παρουσιάζουν 

τους πιο πεπλατυσμένους και επιμήκεις κόκκους αδρανούς υλικού. 
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 Οι δείκτες IF και IE παρουσιάζουν αξιόλογες θετικές συσχετίσεις με τους δείκτες Los 

Angeles (LA) και Micro-Deval (MDE) και αρνητικές συσχετίσεις με το δείκτη σημειακής 

φόρτισης (IS(50)). 

 Σημαντικός βαθμός αλληλεξάρτησης διαπιστώθηκε μεταξύ περιεχόμενης υγρασίας (w), 

υδαταπορροφητικότητας (wa) και ολικού πορώδους (nt), με τους έντονα 

σερπεντινιωμένους υπερβασικούς λιθότυπους να παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές. 

 Ενδιάμεσου βαθμού αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της φαινόμενης πυκνότητας (ρa) και 

της υδαταπορροφητικότητας (wa) και του ολικού πορώδους (nt). 

 Χαμηλού έως ενδιάμεσου βαθμού θετικές συσχετίσεις μεταξύ του δείκτη Los Angeles 

(LA) και της περιεχόμενης υγρασίας (w), της υδαταπορροφητικότητας (wa) και του ολικού 

πορώδους (nt). 

 Αξιόλογες αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ του ολικού πορώδους (nt) και της σκληρότητας 

κατά σφύρα Schmidt (SHV) και της αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS), οι οποίες 

υποδεικνύουν τη σημαντική μείωση της μηχανικής αντοχής αυξανομένου του πορώδους 

των πετρωμάτων. 

 Η συσχέτιση μεταξύ του ολικού πορώδους (nt) και του δείκτη αντίστασης σε στίλβωση 

(PSV) υποδεικνύει ότι η αύξηση του πορώδους οδηγεί αρχικά σε αύξηση της αντίστασης 

σε στίλβωση των υπό μελέτη λιθότυπων, ενώ στη συνέχεια (για nt > 5%) παρατηρείται 

αύξηση της επιδεκτικότητας σε στίλβωση. 

 Θετική συσχέτιση παρουσιάζει ο δείκτης Micro-Deval (MDE) με το δείκτη Los Angeles (LA) 

και αρνητική με το δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)). Ο βαθμός συσχέτισης είναι γενικά 

χαμηλός, με εξαίρεση τους βασικούς λιθότυπους, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιάμεσο 

βαθμό συσχέτισης. Ακόμη, ο δείκτης LA συσχετίζεται θετικά με το δείκτη αντίστασης σε 

κρούση (AIV) και αρνητικά με την αντοχή σε μοναξονική θλίψη (UCS) και τη σκληρότητα 

κατά σφύρα Schmidt (SHV). Από τα διαγράμματα συσχέτισης μεταξύ των μηχανικών 

παραμέτρων, υποδεικνύεται η μικρότερη μηχανική αντοχή των υπερβασικών δειγμάτων 

σε σχέση με τα βασικά. Από την άλλη πλευρά, οι τραχίτες παρουσιάζουν συχνά 

μεταβατικές τιμές μεταξύ των υπερβασικών και των βασικών δειγμάτων. 

 Ιδιαίτερα υψηλός βαθμός θετικής συσχέτισης παρατηρήθηκε μεταξύ των τιμών Los 

Angeles (LA) που προσδιορίστηκαν σε διαφορετικές διαβαθμίσεις. 

 Αξιόλογες συσχετίσεις προέκυψαν μεταξύ του δείκτη αντίστασης σε κρούση (AIV), της 

αντοχής σε μοναξονική θλίψη (UCS), του δείκτη σημειακής φόρτισης (IS(50)) και της 

σκληρότητας κατά σφύρα Schmidt (SHV). 

 Τα κυβικά δοκίμια παρουσιάζουν χαμηλότερη αντοχή σε μοναξονική θλίψη σε σχέση με 

τα κυλινδρικά, πιθανά λόγω της αρνητικής επίδρασης των ακμών των πρώτων. 

 Θετικές συσχετίσεις παρουσιάζει ο δείκτης αντίστασης σε απότριψη (AAV) με τους 

δείκτες Los Angeles (LA) και αντίστασης σε κρούση (AIV). 
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 ∆ιαφορετικό χαρακτήρα έχει η τάση μεταξύ των δεικτών αντίστασης σε απότριψη (AAV) 

και σε στίλβωση (PSV), αφού αρχικά παρατηρείται θετική συσχέτιση και στη συνέχεια 

αρνητική. Η αρνητική τάση οφείλεται στα περισσότερο σερπεντινιωμένα και τεκτονισμένα 

υπερβασικά δείγματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από υψηλή επιδεκτικότητα 

σε απότριψη και στίλβωση. 

 Η αντοχή των δειγμάτων σε αποσάθρωση (S) μειώνεται αυξανομένων των τιμών 

υδαταπορροφητικότητας (wa), ολικού πορώδους (nt), Los Angeles (LA) και αντίστασης σε 

κρούση (AIV). 

 Από τη γραφική απεικόνιση των τιμών ισοδύναμου άμμου (SE) και μπλε του μεθυλενίου 

(MBF), προκύπτει ότι δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ τους, λόγω της διαφορετικής 

φύσης των δύο δοκιμών. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις συσχετίσεις μεταξύ των ορυκτοπετρογραφικών 

παραμέτρων των υπό μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων και των αποτελεσμάτων των 

εργαστηριακών δοκιμών. Οι σχέσεις που προσδιορίστηκαν για τους υπερβασικούς 

λιθολογικούς τύπους συνοψίζονται παρακάτω: 

 Οι γεωμετρικές ιδιότητες (IF, IE, SE) τείνουν να βελτιώνονται όσο: (i) μειώνεται το 

ποσοστό σερπεντινίωσης, ο λόγος μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) και ο λόγος 

δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P). Οι προαναφερθείσες πετρογραφικές 

παράμετροι φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο τους δείκτες IF και IE, με τους οποίους 

παρουσιάζουν μέτριο έως υψηλό βαθμό συσχέτισης και λιγότερο το δείκτη SE, με τον 

οποίο συσχετίζονται ασθενώς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο σερπεντίνης, ο οποίος 

αποτελεί το κύριο δευτερογενές και ταυτόχρονα μαλακό ορυκτό των υπερβασικών 

δειγμάτων, παρουσιάζει φυλλόμορφη δομή και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

περισσότερο πεπλατυσμένων και επιμήκων κόκκων αδρανούς υλικού. 

 Οι υψηλότερες τιμές IF και IE που παρουσιάζουν τα υπερβασικά δείγματα συγκριτικά με 

τα βασικά, αποδίδονται όχι μόνο στο υψηλό ποσοστό σερπεντίνη των πρώτων, αλλά και 

στην συχνή παρουσία προσανατολισμένων διακρυσταλλικών μικρορωγμών σε αυτά. 

 Χαμηλός βαθμός αρνητικής συσχέτισης παρατηρήθηκε μεταξύ του λόγου 

ολιβίνη/πυρόξενου (Ol/Px) και των δεικτών IF και IE, υποδεικνύοντας ότι τα 

κρυσταλλογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων ορυκτών φάσεων είναι δυνατό να 

επηρεάσουν μερικώς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αδρανών υλικών. Στην 

προκειμένη περίπτωση, το βραχυπρισματικό σχήμα των πυρόξενων είναι δυνατό να 

συμβάλλει στην παραγωγή περισσότερο ανομοιόμορφων κόκκων αδρανούς υλικού, σε 

αντίθεση με τον ισοδιάστατο και κοκκώδη ολιβίνη. 

 Θετικές συσχετίσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη και των 

τιμών περιεχόμενης υγρασίας (w) και υδαταπορροφητικότητας (wa). 
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 Ομοίως, θετικές συσχετίσεις προέκυψαν μεταξύ του λόγου Se/P και της περιεχόμενης 

υγρασίας (w), της υδαταπορροφητικότητας (wa) και του ολικού πορώδους (nt). 

 Η φαινόμενη πυκνότητα (ρa) παρουσιάζει ισχυρές αρνητικές συσχετίσεις με την 

περιεκτικότητα σε σερπεντίνη και το λόγο Se/P. Οι συγκεκριμένες τάσεις αποδίδονται στο 

μικρό ειδικό βάρος του σερπεντίνη συγκριτικά με τις πρωτογενείς φάσεις που 

αντικαθιστά. 

 Η μηχανική αντοχή των υπερβασικών λιθότυπων, όπως εκφράζεται από τις μηχανικές 

ιδιότητες LA, IS(50), AAV και SHV, μειώνεται αυξανομένου του βαθμού σερπεντινίωσης. 

 Η μείωση του λόγου Se/P και η αύξηση του λόγου OOS=(ολιβίνης+ορθοπυρόξενος)/σερπεντίνης, 

συνοδεύονται από αύξηση των IS(50) και SHV, υποδεικνύοντας την αρνητική επίδραση των 

εξαλλοιωτικών διεργασιών στη μηχανική συμπεριφορά των πετρωμάτων. 

 Η συσχέτιση μεταξύ του δείκτη PSV και του λόγου So/H υποδεικνύει αύξηση της 

αντίστασης σε στίλβωση για σχετικά χαμηλές τιμές του λόγου So/H (< 0,2) και μείωσή της 

για υψηλότερες τιμές So/H. 

 Ο δείκτης AAV συσχετίζεται θετικά με το λόγο So/H, υποδεικνύοντας τη μείωση της 

αντίστασης σε απότριψη αυξανομένου του ποσοστού των μαλακών ορυκτών. 

 Ο δείκτης PSV συσχετίζεται θετικά με το ποσοστό σε σπινέλλιο, υποδεικνύοντας ότι η 

συμμετοχή του τελευταίου στο πέτρωμα, υπό μορφή ομοιόμορφα κατανεμημένων 

κόκκων, συμβάλλει στην αύξηση του βαθμού διατήρησης της μικροτραχύτητας. 

 Η περιεκτικότητα σε σερπεντίνη και οι λόγοι Se/P και So/H παρουσιάζουν ασθενείς έως 

ενδιάμεσους βαθμούς θετικής συσχέτισης με τις φυσικοχημικές ιδιότητες (S και MBF), 

υποδεικνύοντας ότι όσο αυξάνεται η εξαλλοίωση μειώνεται η αντοχή στην αποσάθρωση 

που προκαλείται λόγω των καιρικών εναλλαγών και αυξάνεται το ποσοστό των ενεργών 

αργιλικών ορυκτών. 

Στα πλαίσια της διατριβής διατυπώθηκαν δύο νέοι μικροπετρογραφικοί δείκτες για τους 

υπό μελέτη δολερίτες, ο μικροπετρογραφικός δείκτης αντοχής (Ips) και ο δείκτης 

αντικατάστασης (Irep). Ο δείκτης Ips ορίζεται ως το άθροισμα του λόγου των δευτερογενών 

ορυκτών (συμπεριλαμβανομένων των μικρορωγμών) προς τις πρωτογενείς φάσεις (Se/P) και 

του λόγου των μαλακών προς τα σκληρά ορυκτά (So/H). Ο δείκτης Irep αποτελεί μέτρο του 

βαθμού αντικατάστασης των πρωτογενών μαφικών ορυκτολογικών συστατικών από 

δευτερογενείς φάσεις. Οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελούν ποσοτική έκφραση των 

πετρογραφικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στους βασικούς οφιολιθικούς λιθότυπους 

κατά την ωκεάνια μεταμόρφωση. Οι συσχετίσεις μεταξύ των Ips, Irep και των μηχανικών 

παραμέτρων των δολεριτών, υποδεικνύουν ότι η μηχανική αντοχή τους μειώνεται 

αυξανομένου του βαθμού ωκεάνιας μεταμόρφωσης. Ωστόσο, όλα τα υπό μελέτη δείγματα 

διατηρούν εν μέρει την αντοχή και ανθεκτικότητά τους. Αυτό οφείλεται στο μικρό σχετικά 

ποσοστό των μαλακών ορυκτών και των μικρορωγμών, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των 
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μαγματικών ιστών τους. Εξαίρεση αποτελεί η αντίσταση σε λείανση, η οποία αυξάνεται με την 

πρόοδο της μεταμόρφωσης. Η αύξηση του βαθμού εξαλλοίωσης σε συνδυασμό με την 

αύξηση του ποσοστού των μαλακών ορυκτών, όπως εκφράζεται από το δείκτη Ips, έχουν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της αντίστασης σε στίλβωση. Επιπλέον, η αντικατάσταση του 

κλινοπυρόξενου από χλωρίτη και ακτινόλιθο, όπως εκφράζεται από το δείκτη Irep, μειώνει την 

επιδεκτικότητα των δολεριτών στη λείανση λόγω: (i) της χαμηλής σκληρότητας του χλωρίτη 

που αυξάνει τη διαφορική σκληρότητα των συμμετεχόντων ορυκτών φάσεων και (ii) της 

εύθραυστης συμπεριφοράς του ακτινόλιθου, που θραύεται κατά μήκος των επιπέδων (110) 

του σχισμού του. Επιπλέον, προτείνεται ότι η ψευδόμορφη αντικατάσταση του 

κλινοπυρόξενου από ακτινόλιθο έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση των δεσμών μεταξύ των 

νεοσχηματισθέντων κρυστάλλων ακτινόλιθου και των περιβαλλόντων κρυστάλλων. Συνεπώς, 

το αποτέλεσμα των παραπάνω πετρογραφικών χαρακτηριστικών είναι η συνεχής ανανέωση 

της μικροτραχύτητας των κόκκων του αδρανούς υλικού, που αποτελεί ιδιαίτερα σπουδαία 

παράμετρο κατά το σχεδιασμό των οδοστρωμάτων. 

Οι σχέσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ των ορυκτοπετρογραφικών χαρακτηριστικών 

και των εργαστηριακών αποτελεσμάτων για το σύνολο των βασικών λιθότυπων,  

συνοψίζονται παρακάτω: 

 Οι γεωμετρικοί δείκτες IF και IE  τείνουν να αυξάνονται όσο αυξάνεται ο λόγος So/H και το 

άθροισμα των ορυκτών χλωρίτη και σερπεντίνη. Οι σχέσεις αυτές χαρακτηρίζονται από 

χαμηλούς βαθμούς συσχέτισης. 

 Η περιεχόμενη υγρασία (w) και η υδαταπορροφητικότητα (wa) των βασικών λιθότυπων 

παρουσιάζουν υψηλό βαθμό θετικής συσχέτισης με το ποσοστό σε χλωρίτη. 

 Η φαινόμενη πυκνότητα (ρa) παρουσιάζει ενδιάμεσου βαθμού αρνητικές τάσεις με το 

ποσοστό σε χλωρίτη, το δείκτη αντικατάστασης (Irep) και το λόγο Se/P. 

 Το ποσοστό σε χλωρίτη και ο λόγος So/H τείνουν να αυξάνονται όσο αυξάνεται το ολικό 

πορώδες (nt). 

 Αρνητική τάση παρατηρήθηκε μεταξύ της περιεκτικότητας σε χαλαζία και του ολικού 

πορώδους (nt) των δολεριτών της Πίνδου. Αυτό οφείλεται στο ότι ο χαλαζίας 

καταλαμβάνει κενούς χώρους μεταξύ των υπολοίπων κρυστάλλων, καθώς και 

διακρυσταλλικές μικρορωγμές που διασχίζουν τη μάζα των δολεριτών, προκαλώντας τη 

μείωση του πορώδους. 

 Η αύξηση του ποσοστού των πλαγιόκλαστων συνοδεύεται από αύξηση της UCS και από 

μείωση των AAV και PSV. Οι συγκεκριμένες τάσεις χαρακτηρίζονται από χαμηλό έως 

ενδιάμεσο βαθμό συσχέτισης και αποδίδονται στην υψηλή σκληρότητα των 

πλαγιόκλαστων. 

 Η αύξηση της περιεκτικότητας σε επίδοτο, το οποίο σχηματίζεται κυρίως κατά τη 

σωσσυριτίωση των πλαγιόκλαστων, συνοδεύεται από μείωση της αντοχής των βασικών 
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πετρωμάτων, όπως εκφράζεται από τις μηχανικές παραμέτρους LA, MDE, AAV, IS(50) και 

UCS. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης PSV, ο οποίος αυξάνεται, υποδεικνύοντας ότι η 

αντίσταση των αδρανών υλικών σε στίλβωση βελτιώνεται. 

 Η αύξηση της περιεκτικότητας σε μεταλλικά ορυκτά και σε χαλαζία, συνοδεύεται από 

βελτίωση της αντίστασης των αδρανών υλικών σε στίλβωση. Η ομοιόμορφη κατανομή 

των κόκκων των μεταλλικών ορυκτών, τα οποία παρουσιάζουν διαφορετική μηχανική 

συμπεριφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες ορυκτές φάσεις και οι κογχώδεις επιφάνειες του 

χαλαζία θεωρείται ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της μικροτραχύτητας. 

 Από τις σχέσεις μεταξύ του λόγου Se/P και του μικροπετρογραφικού δείκτη Irep με τις 

μηχανικές ιδιότητες AIV, AAV, LA και UCS, εξάγεται το συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται το 

ποσοστό των δευτερογενών ορυκτών φάσεων μειώνεται η μηχανική αντοχή των 

πετρωμάτων. Από την άλλη πλευρά, η αντίστασή τους σε στίλβωση αυξάνεται, όπως 

υποδεικνύεται από τις θετικές συσχετίσεις των Se/P και Irep με το δείκτη PSV. 

 Ιδιαίτερα ασθενείς τάσεις προσδιορίστηκαν μεταξύ των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και των 

πετρογραφικών παραμέτρων των βασικών πετρωμάτων, ωστόσο φαίνεται ότι η αύξηση 

του ποσοστού σε χλωρίτη επηρεάζει αρνητικά την αντίσταση των αδρανών υλικών στην 

αποσάθρωση που προκαλείται λόγω των εναλλασσόμενων καιρικών συνθηκών. 

Η επεξεργασία εικόνων οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI) με ειδικό λογισμικό 

ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για την ποσοτικοποίηση 

ταυτόχρονα πολυάριθμων ιστολογικών παραμέτρων των βασικών λιθότυπων (μέγεθος 

ορυκτών κόκκων και πολυπλοκότητα των ορίων τους, βαθμός που ένα πέτρωμα είναι 

μονόμικτο ή πολύμικτο, βαθμός ομοιόμορφης κατανομής των συμμετεχόντων ορυκτών 

φάσεων και βαθμός πολυπλοκότητας των δομών που σχηματίζονται κατά την αντικατάσταση 

των πρωτογενών φάσεων από δευτερογενείς). Από τις συσχετίσεις των περιμέτρων των υπό 

μελέτη βασικών δειγμάτων με τις μηχανικές τους ιδιότητες, προέκυψε η εξής ομαδοποίηση 

(σε αύξουσα σειρά με βάση τις τιμές περιμέτρου): (i) τροκτόλιθοι Πίνδου, (ii) διορίτες Όθρυος, 

(iii) δολερίτες Πίνδου και (iv) δολερίτες Βούρινου. Από τις τάσεις που προσδιορίστηκαν 

μεταξύ των υπολογισθέντων περιμέτρων και των μηχανικών ιδιοτήτων (LA, MDE, UCS), 

συμπεραίνεται ότι η μηχανική συμπεριφορά των βασικών πετρωμάτων τείνει να βελτιώνεται 

όσο αυξάνονται οι τιμές των περιμέτρων τους. 

∆ιερευνήθηκε επίσης ο τρόπος διάδοσης των μικρορωγμών κατά τη μοναξονική 

φόρτιση, με βάση την εξέταση προσανατολισμένων λεπτών-στιλπνών τομών σε λευκό 

διερχόμενο και κυανό προσπίπτον φως. Από την ποσοτική ανάλυση των μικρορωγμών 

αντιπροσωπευτικών υπερβασικών και βασικών δειγμάτων με χρήση ειδικού λογισμικού 

ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, συμπεραίνονται κυρίως τα ακόλουθα: 

 Οι μικρορωγμές που επικρατούν σε όλα τα υπό μελέτη δείγματα είναι οι 

ενδοκρυσταλλικές. 
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 Οι νεοσχηματισθείσες μικρορωγμές τείνουν να προσανατολίζονται παράλληλα στον 

άξονα φόρτισης των κυλινδρικών δοκιμίων. 

 Κατά τη μοναξονική φόρτιση, τόσο οι ήδη υπάρχουσες όσο και οι νεοσχηματισθείσες 

ενδοκρυσταλλικές κυρίως μικρορωγμές και κατά δεύτερο λόγο οι μικρορωγμές που 

σχετίζονται με όρια κρυστάλλων, μετατρέπονται ή οργανώνονται σε διακρυσταλλικές. 

 Το ποσοστό των μικρορωγμών που σχετίζονται με όρια κρυστάλλων τείνει να μειώνεται 

αυξανομένου του μεγέθους των κόκκων των πετρωμάτων. 

 Κατά τη μηχανική καταπόνηση των υπερβασικών πετρωμάτων, τα επίπεδα σχισμού των 

πορφυροκλαστών του ορθοπυρόξενου λειτουργούν συχνά ως επιφάνειες αδυναμίας. 

 Από τα ποσοτικά δεδομένα των υγιών υπερβασικών δειγμάτων προκύπτει ότι ο ολιβίνης 

παρουσιάζει λιγότερο εύθραυστη συμπεριφορά συγκριτικά με τον ορθοπυρόξενο. Το 

γεγονός αυτό πιθανά αποδίδεται στο μικρό ποσοστό σερπεντίνη που εντοπίζεται κατά 

μήκος των επιφανειών θραυσμού του ολιβίνη, που λειτουργεί ως μέσο απορρόφησης 

των εφαρμοζόμενων τάσεων που καταλήγουν στους κόκκους του ολιβίνη. 

 Στους σερπεντινιωμένους υπερβασικούς λιθότυπους, οι διακρυσταλλικές μικρορωγμές 

αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στο σερπεντίνη. 

 Ο κυψελώδης ιστός οδηγεί σε ισότροπο προσανατολισμό και διάδοση των μικρορωγμών. 

 Οι ποικίλες διευθύνσεις των διακρυσταλλικών μικρορωγμών των σερπεντινιωμένων 

δουνιτών μετά τη μοναξονική φόρτιση, οφείλονται στο ότι αρκετές από αυτές έχουν 

προκύψει από την προέκταση μικρορωγμών που συνδέονται με όρια κρυστάλλων, οι 

οποίες δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένο προσανατολισμό. 

 Στους τροκτόλιθους, οι ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές αυξάνονται περισσότερο στα 

πλαγιόκλαστα και λιγότερο στους σερπεντινιωμένους κόκκους του ολιβίνη κατά τη 

μοναξονική φόρτιση.  

 Η αλληλεπίδραση του διπλού σχισμού της αμφιβόλου θεωρείται ότι συμβάλλει στην 

αναχαίτιση της διάδοσης των μικρορωγμών. 

 Στους λιγότερο εξαλλοιωμένους κρυστάλλους πλαγιόκλαστου, οι μικρορωγμές τείνουν να 

προσανατολίζονται κατά μήκος του σχισμού τους, χαρακτηριστικό που σπάνια 

παρατηρείται στους σωσσυριτιωμένους ή σερικιτιωμένους κρυστάλλους, όπου οι 

διευθύνσεις είναι τυχαίες. 

 Τόσο στους βασικούς όσο και στους υπερβασικούς λιθότυπους, οι μικρορωγμές σχεδόν 

απουσιάζουν από τα μεταλλικά ορυκτά, ωστόσο συχνά παρατηρείται ο σχηματισμός τους 

γύρω αυτά. Το χαρακτηριστικό αυτό πιθανά αποδίδεται στο διαφορετικό μέτρο 

ελαστικότητας των μεταλλικών ορυκτών σε σχέση με τις περιβάλλουσες ορυκτές φάσεις. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ο χημισμός του εκάστοτε λιθότυπου για την ερμηνεία των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Από τη στατιστική επεξεργασία της χημικής σύστασης των 

υπό μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων και των γεωμετρικών, φυσικών, μηχανικών και 
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φυσικοχημικών τους παραμέτρων, προέκυψε ότι η αύξηση του ποσοστού σε απώλεια 

πύρωσης (LOI) συνοδεύεται από μείωση της ποιότητάς τους. Επιπλέον, γνωρίζοντας τη 

χημική σύσταση των συλλεχθέντων δειγμάτων είναι δυνατό να εκτιμηθεί ο βαθμός χημικής 

αποσάθρωσης, με τη χρήση χημικών δεικτών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Από τους 

δείκτες που υπολογίστηκαν, οι WPI (Reiche 1943) και LOI (Sueoka et al. 1985) 

παρουσιάζουν τις πιο ικανοποιητικές συσχετίσεις με τις εργαστηριακές δοκιμές. Επιπλεόν, 

για τους υπό μελέτη υπερβασικούς λιθότυπους εισήχθηκε ο δείκτης Im, ως ένδειξη των 

χημικών μεταβολών που έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της σερπεντινίωσης. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης ορίστηκε ως το άθροισμα των οξειδίων των στοιχείων που έχουν 

κινητοποιηθεί στα συλλεχθέντα υπερβασικά δείγματα κατά τις διεργασίες της σερπεντινίωσης 

και παρουσιάζει ικανοποιητικές συσχετίσεις με τις περισσότερες από τις γεωμετρικές, 

φυσικομηχανικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες. 

Από τη σύγκριση των τιμών των προσδιορισθέντων ιδιοτήτων των υπό μελέτη 

πετρωμάτων με τις οριακές τιμές καταλληλότητας που αναφέρονται στα Ελληνικά και ∆ιεθνή 

πρότυπα για τις διάφορες κατηγορίες αδρανών υλικών, συμπεραίνονται τα εξής: 

 Οι περισσότεροι από τους υπό μελέτη λιθότυπους είναι κατάλληλοι για την παρασκευή 

σκυροδεμάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι έντονα σερπεντινιωμένοι και τεκτονισμένοι 

χαρτσβουργίτες από τα οφιολιθικά συμπλέγματα της Πίνδου και του Βούρινου (δείγματα 

PKZSR1 και VVDSR1 αντίστοιχα), οι οποίοι βρίσκονται εκτός ορίων καταλληλότητας. 

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα υπόλοιπα σερπεντινιωμένα 

δείγματα που χρησιμοποιούνται ως λεπτόκοκκα αδρανή σκυροδεμάτων, αφού η 

παρουσία του σερπεντίνη αναμένεται να επηρεάσει τις αναλογίες του μίγματος. Ακόμη, 

από τα αποτελέσματα της δοκιμής αποσάθρωσης προκύπτει ότι οι τραχίτες (δείγματα 

DMK1 και DMK2) παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη επιδεκτικότητα στην αποσάθρωση 

που προκαλείται λόγω των εναλλασσόμενων καιρικών συνθηκών, υποδεικνύοντας τη 

δυνητική βλαπτικότητά τους κατά τη χρήση τους σε κατασκευές σκυροδέματος. Επίσης, η 

δοκιμή μπλε του μεθυλενίου υποδεικνύει την παρουσία αργιλικών ορυκτών της ομάδας 

του σμηκτίτη στους τραχίτες και κατά συνέπεια θεωρούνται ακατάλληλοι για χρήση τους 

σε σκυροδέματα. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης στους βασικούς λιθότυπους 

PVN1a, PVN1b, PVN2a, PVN2b, B4, B5, PKD1 και OTH2, στους οποίους 

προσδιορίστηκαν τιμές του δείκτη αποσάθρωσης ασθενώς έως μετρίως μεγαλύτερες 

από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο που ορίζουν οι Ελληνικοί κανονισμοί. Ωστόσο, τα 

δείγματα αυτά δε θεωρούνται ακατάλληλα για την παρασκευή σκυροδεμάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η δοκιμή αποσάθρωσης χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλή 

επαναληψιμότητα. Επιπρόσθετα, οι υγιείς δουνίτες και οι πλούσιοι σε ολιβίνη 

χαρτσβουργίτες θεωρούνται κατάλληλα πετρώματα για την παραγωγή πυράντοχων 

σκυροδεμάτων, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ολιβίνη, ο οποίος ανθίσταται 
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σε υψηλές θερμοκρασίες και παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή θερμικής 

διαστολής. 

 Οι υπό μελέτη βασικοί και υγιείς υπερβασικοί λιθότυποι θεωρούνται κατάλληλοι για 

χρήση τους ως αδρανή κονιαμάτων. Ωστόσο, τα περισσότερο σερπεντινιωμένα 

υπερβασικά πετρώματα (δείγματα PKZSR1, VAET1, VAET2, VVDSR1, KOZ1 και KOZ2) 

αναμένεται να έχουν προβληματική συμπεριφορά. Στα συγκεκριμένα δείγματα, το υψηλό 

ποσοστό σε σερπεντίνη αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ποσότητας του νερού 

που απαιτείται να προστεθεί στο μίγμα και κατ’ επέκταση σε μείωση της αντοχής και 

γενικότερα της ποιότητας του κονιάματος. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στους συλλεχθέντες δολερίτες (κυρίως στο δείγμα Β4), οι οποίοι περιέχουν ποικίλα 

ποσοστά χλωρίτη και σιδηροπυρίτη. Ο χλωρίτης αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της 

απαιτούμενης ποσότητας νερού στο μίγμα, ενώ ο σιδηροπυρίτης έχει την τάση να 

οξειδώνεται υπό την επίδραση αποσαθρωτικών παραγόντων, δημιουργώντας 

προβλήματα κυρίως στα κονιάματα που χρησιμοποιούνται στην τοιχοποιία. 

 Τα υπερβασικά δείγματα αποτελούν άριστης ποιότητας αδρανή υλικά για χρήση τους σε 

βάσεις και υποβάσεις οδοστρωμάτων. Εξαίρεση αποτελεί ο έντονα σερπεντινιωμένος και 

τεκτονισμένος χαρτσβουργίτης της Πίνδου (δείγμα PKZSR1), η τιμή S του οποίου είναι 

κατά πολύ μεγαλύτερη από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο (12%) που αναφέρουν οι 

Ελληνικές προδιαγραφές. Όσον αφορά στους βασικούς λιθότυπους, οι τιμές S των 

περισσότερων δειγμάτων είναι μεγαλύτερες από 12% (εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα 

PKD2 και ΟΤΗ1), ωστόσο η συγκεκριμένη δοκιμή δε θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο για 

τον αποκλεισμό τους. Από την άλλη πλευρά, αρκετά προβλήματα αναμένεται να 

δημιουργήσουν οι τραχίτες κατά τη χρήση τους στις ασύνδετες στρώσεις του 

οδοστρώματος, όπως υποδεικνύεται από τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές S και MBF που 

παρουσιάζουν. Ομοίως, για τα αδρανή υλικά ασφαλτομιγμάτων ακατάλληλα θεωρούνται 

τα δείγματα PKZSR1, DMK1 και DMK2. Όσον αφορά στα βασικά δείγματα B4 και Β5 και 

στα υπερβασικά δείγματα VKOR1 και VKOR2, κρίνονται κατάλληλα για χρήση τους σε 

αντιολισθηρές στρώσεις επικίνδυνων θέσεων οδοστρωμάτων με βαριά κυκλοφορία και 

συνήθων θέσεων με πολύ βαριά κυκλοφορία. Από την άλλη πλευρά, το δείγμα PKD1 δεν 

ενδείκνυται για χρήση σε αντιολισθηρές στρώσεις, λόγω της αυξημένης επιδεκτικότητάς 

του σε στίλβωση. 

 Με βάση τα όρια που αναφέρει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13450, οι υπό μελέτη βασικοί 

λιθότυποι θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι τύποι πετρωμάτων για χρήση τους ως σκύρα 

σε σιδηροτροχιές όπου κυκλοφορούν τραίνα υψηλών ταχυτήτων. Οι σχετικά υψηλές τιμές 

του δείκτη IF αποδίδονται κυρίως στη θραύση των συλλεχθέντων δειγμάτων σε 

σιαγονωτού τύπου θραυστήρα. Με βάση τις μηχανικές ιδιότητες, ακατάλληλοι για χρήση 

τους ως σκύρα σιδηροτροχιών είναι οι σερπεντινιωμένοι και τεκτονισμένοι 
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χαρτσβουργίτες της Πίνδου και του Βούρινου (δείγματα PKZSR1 και VVDSR1). Όσον 

αφορά στα υπόλοιπα υπερβασικά δείγματα, βρίσκονται οριακά εκτός προδιαγραφών με 

βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής Micro-Deval. 

 Ως αδρανή υλικά φίλτρων αποκλείονται τα δείγματα PKZSR1, DMK1 και DMK2, λόγω της 

ιδιαίτερα μεγάλης επιδεκτικότητάς τους στην αποσάθρωση που προκαλείται υπό την 

επίδραση εναλλασσόμενων καιρικών συνθηκών. 

 Όσον αφορά στα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται ως βράχοι θωράκισης, 

ακατάλληλα κρίνονται τα δείγματα PKZSR1, VVDSR1, DMK1 και DMK2. 

Για όλες τις παραπάνω εφαρμογές, ιδιαίτερη σημασία έχει η πιθανή συμμετοχή 

ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων στα αδρανή υλικά. Από τη λεπτομερή εξέταση των 

πετρωμάτων σε πολωτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, καθώς και με 

περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, διαπιστώθηκε ότι οι υπό μελέτη δολερίτες (δείγματα B4, B5, 

PVN1a, PVN1b, PVN2a και PVN2b) περιέχουν ίνες ακτινόλιθου, ενώ από την άλλη πλευρά ο 

σερπεντινιωμένος πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος του Κόζιακα περιέχει ίνες χρυσοτίλη. Το 

ποσοστό των ινωδών-αμιαντούχων κρυστάλλων, οι οποίοι θεωρούνται επικίνδυνοι για τη 

δημόσια υγεία, σε κανένα από τα υπό μελέτη δείγματα δεν υπερβαίνει το 1,6% κατ΄ όγκο. 

Παρόλα αυτά, επισημαίνεται ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται να μεταβληθεί κατά τη φθορά 

των αδρανών υλικών και την απελευθέρωση των ινωδών κρυστάλλων στον αέρα. Ωστόσο, 

το συγκεκριμένο ζήτημα χρήζει περαιτέρω έρευνας. 

Επιπρόσθετα, τα δουνιτικά δείγματα VVD1 και PKZ1, με βάση τα αποτελέσματα των 

φυσικών, μηχανικών και θερμομηχανικών ιδιοτήτων των ψημένων πλίνθων τους, κρίνονται 

κατάλληλα για χρήση ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία πυρίμαχων. Η πιο κοινή χρήση τους 

είναι υπό μορφή πυρίμαχων πλίνθων για την εσωτερική επένδυση κλιβάνων, καμίνων, 

εστιών και καπνοδόχων. Ακόμη, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν υπό μορφή πυρίμαχων 

μαζών για την επιδιόρθωση διαφόρων τμημάτων των βιομηχανικών μονάδων. Τα 

συγκεκριμένα πετρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σε διάφορα τεχνικά έργα, 

όπου απαιτείται η χρήση πυράντοχων υλικών (π.χ. ως επίστρωση σε σήραγγες μεγάλου 

μήκους όπου υπάρχει ο κίνδυνος κατάρρευσης λόγω πυρκαγιάς). Σημαντικό ρόλο στη 

μηχανική αντοχή των πλίνθων φαίνεται να διαδραματίζει η τήξη του κλινοπυρόξενου. Όπως 

προέκυψε από τη μελέτη λεπτών-στιλπνών τομών των πλίνθων στο ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης, το κλινοπυροξενικό τήγμα διεισδύει σε μικρορωγμές και ατέλειες του 

κρυσταλλικού πλέγματος των υπολοίπων ορυκτών φάσεων, καθώς και στους κενούς 

χώρους μεταξύ των μεμονωμένων κόκκων του αρχικού μίγματος, επιταχύνοντας την πρόοδο 

της πυροσυσσωμάτωσης. Το ανώτερο θερμοκρασιακό όριο των δειγμάτων VVD1 και PKZ1 

για χρήση τους ως φυσική πυρίμαχη πρώτη ύλη, τοποθετείται μεταξύ 1430 °C και 1500 °C. 

Επιπλέον, οι υγιείς δουνιτικοί λιθότυποι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στη μεταλλουργία, 

στην υαλουργία, στη χημική βιομηχανία και στη βιομηχανία λιπασμάτων. Άλλες ιδιαίτερα 
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σημαντικές εφαρμογές του ολιβίνη είναι ως λειαντικό, ως υλικό αμμοβολής, καθώς και ως 

αντιόξινο για την επίλυση διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αντίστοιχης ποιότητας 

θεωρείται ότι είναι οι υπό μελέτη πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες, δεδομένου ότι η 

αναλογία ολιβίνη-πυρόξενου σε αυτούς δε διαφέρει σημαντικά από εκείνη των δουνιτικών 

δειγμάτων. 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής προκύπτουν σημαντικά στοιχεία 

αναφορικά με την καταλληλότητα των οφιολιθικών πετρωμάτων ως αδρανών υλικών σε 

διάφορες κατασκευαστικές – βιομηχανικές εφαρμογές. Παράλληλα, αναλύονται οι 

ορυκτολογικές και ιστολογικές παράμετροι του εκάστοτε λιθότυπου και ερμηνεύεται ο ρόλος 

τους όχι μόνο στην κατανόηση των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων, αλλά και στην εκτίμηση της 

μετέπειτα συμπεριφοράς των οφιολιθικών πετρωμάτων κατά τη διάρκεια χρήσης τους στα 

τεχνικά έργα. Η πετρογραφική εξέταση αποδεικνύεται καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει 

να προηγείται των υπολοίπων εργαστηριακών δοκιμών, αφού θέτει το γενικότερο πλαίσιο για 

την περαιτέρω διερεύνηση των χαρακτηριστικών των πετρωμάτων και επιπλέον καθορίζει σε 

αρχικά ακόμη στάδια την οικονομική τους σπουδαιότητα. 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  
 
Ο όρος αδρανή υλικά αναφέρεται σε τεμάχια πετρώματος, τα οποία χρησιμοποιούνται σε 

ποικίλες εφαρμογές της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Λαμβάνονται κατά κύριο λόγο από χαλαρές 

αμμοχαλικώδεις αποθέσεις, ωστόσο η παραγωγή τους από τη θραύση συμπαγών εμφανίσεων 

πετρωμάτων ολοένα και αυξάνεται. Η απόδοση των αδρανών υλικών κατά τη διάρκεια χρήσης τους 

στα διάφορα τεχνικά έργα εκτιμάται μέσω εργαστηριακών δοκιμών. Η ποιότητα του καθενός 

λιθότυπου εξαρτάται από τα εγγενή χαρακτηριστικά του και συνεπώς η πετρογραφική εξέταση 

συνεισφέρει ουσιαστικά στην κατανόηση των ιδιαίτερων φυσικομηχανικών ιδιοτήτων του. 

Η παρούσα διατριβή διερευνά την επίδραση των πετρογραφικών παραμέτρων στην αντοχή και 

ανθεκτικότητα των οφιολιθικών πετρωμάτων της Πίνδου και του Βούρινου. Επιπρόσθετα, μελετώνται 

ορισμένα δείγματα από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Κόζιακα και της ανατολικής Όθρυος, καθώς και 

δύο δείγματα Τριαδικών ηφαιστειακών πετρωμάτων από την περιοχή NA του ∆ομοκού. Συγκεκριμένα 

συλλέχθηκαν οι ακόλουθοι λιθότυποι: δουνίτες, σερπεντινιωμένοι δουνίτες, πλούσιοι σε ολιβίνη 

χαρτσβουργίτες, σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες, σερπεντινιωμένοι πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθοι, 

τροκτόλιθοι, διορίτες, δολερίτες και τραχίτες. Όλα τα παραπάνω δείγματα αξιολογούνται για την 

καταλληλότητά τους ως αδρανών υλικών, προσδίδοντας έμφαση στην εκτίμηση της απόδοσής τους 

κατά τη διάρκεια χρήσης τους στις διάφορες εφαρμογές. Επιπρόσθετα διερευνάται η καταλληλότητα 

επιλεγμένων υγιών δουνιτών στη βιομηχανία πυρίμαχων, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

ολιβίνη που αποτελεί το κύριο ορυκτολογικό συστατικό τους. 

Στις υπό μελέτη εμφανίσεις πραγματοποιήθηκε γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:5.000 

έως 1:15.000 και κατασκευάστηκαν ψηφιακοί χάρτες με χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (GIS). Από τις υπαίθριες παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν, προκύπτει ότι στις 

περισσότερες περιοχές είναι δυνατή η εξόρυξη συμπαγών όγκων πετρωμάτων. Εξαίρεση αποτελούν 

οι τροκτόλιθοι της Πίνδου και οι διορίτες της Όθρυος, που εντοπίζονται υπό μορφή τεκτονικών 

τεμαχών εντός των οφιολιθικών mélange. 

Εκτός της κλασσικής πετρογραφικής εξέτασης λεπτών τομών των δειγμάτων με πολωτικό 

μικροσκόπιο, πραγματοποιήθηκε ποσοτικοποίηση των ορυκτολογικών συστατικών τους με χρήση 

σημειακού καταμετρητή. Επιπλέον, εφαρμόστηκαν επιπρόσθετες σύγχρονες τεχνικές ποσοτικής 

ανάλυσης των πετρογραφικών παραμέτρων με χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM), 

μικροσκοπίου φθορισμού και ειδικού λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. 

Οι εργαστηριακές δοκιμές που εκτελέστηκαν είναι οι ακόλουθες: (i) Γεωμετρικές (δείκτης 

πλακοειδούς – IF, δείκτης επιμήκυνσης – IE, ισοδύναμο άμμου – SE), (ii) Φυσικές (περιεχόμενη 

υγρασία – w, φαινόμενη πυκνότητα – ρa, απόλυτη πυκνότητα – ρab, υδαταπορροφητικότητα – wa, 

ολικό πορώδες – nt), (iii) Μηχανικές (δείκτης Micro-Deval – MDE, δείκτης Los Angeles – LA, δείκτης 

αντίστασης σε κρούση – AIV, δείκτης αντίστασης σε στίλβωση – PSV, δείκτης αντίστασης σε 

απότριψη – AAV, αντοχή σε μοναξονική θλίψη – UCS, δείκτης σημειακής φόρτισης – IS(50), σκληρότητα 



Περίληψη_                                                                                            
 

 450 

κατά σφύρα Schmidt – SHV), (iv) Φυσικοχημικές (δείκτης αποσάθρωσης – S, μπλε του μεθυλενίου – 

MBF) και (v) Χημικές (αλκαλοπυριτική αντίδραση – ASR). Σε γενικές γραμμές, οι διακυμάνσεις των 

τιμών των εργαστηριακών αποτελεσμάτων είναι μεγαλύτερες στους υπερβασικούς λιθότυπους 

συγκριτικά με τους βασικούς, γεγονός που αποδίδεται στις εντονότερες διακυμάνσεις των 

ορυκτοπετρογραφικών χαρακτηριστικών των πρώτων. Από τη συνεκτίμηση των προσδιορισθέντων 

ιδιοτήτων προκύπτει ότι οι βασικοί λιθότυποι παρουσιάζουν υψηλότερη μηχανική αντοχή από τους 

υπερβασικούς, ενώ οι τραχίτες χαρακτηρίζονται συχνά από μεταβατικά χαρακτηριστικά μεταξύ των 

δύο παραπάνω κατηγοριών οφιολιθικών πετρωμάτων. 

Οι συσχετίσεις μεταξύ των προσδιορισθέντων γεωμετρικών, φυσικών, μηχανικών και 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων διερευνήθηκαν με ανάλυση παλινδρόμησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπου 

ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) είναι αρκετά υψηλός, είναι δυνατή η εκτίμηση της μιας παραμέτρου 

από την άλλη με βάση τις εξισώσεις που διατυπώθηκαν. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε παραγοντική 

ανάλυση προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαδοποίηση των μεταβλητών με βάση τις παραγοντικές 

φορτίσεις. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι οι γεωμετρικοί δείκτες IF και IE 

παρουσιάζουν αξιόλογες συσχετίσεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τις μηχανικές παραμέτρους LA, MDE 

και IS(50). Σημαντικές συσχετίσεις προσδιορίστηκαν επίσης μεταξύ των φυσικών και μηχανικών 

παραμέτρων, με περισσότερο ενδιαφέρουσα εκείνη μεταξύ του ολικού πορώδους (nt) και του δείκτη 

PSV. Η συγκεκριμένη σχέση υποδεικνύει ότι η αύξηση του πορώδους οδηγεί αρχικά σε αύξηση της 

αντίστασης σε στίλβωση των υπό μελέτη λιθότυπων, ενώ για nt > 5% παρατηρείται αύξηση της 

επιδεκτικότητας σε στίλβωση. Από τις τάσεις μεταξύ των μηχανικών ιδιοτήτων, ξεχωρίζουν 

περισσότερο εκείνες μεταξύ των UCS, IS(50) και SHV, καθώς και μεταξύ των δεικτών AAV και PSV. 

Όσον αφορά στην τελευταία σχέση, αρχικά παρατηρείται θετική συσχέτιση και στη συνέχεια αρνητική. 

Η αρνητική τάση οφείλεται στα περισσότερο σερπεντινιωμένα και τεκτονισμένα υπερβασικά δείγματα, 

τα οποία χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από υψηλή επιδεκτικότητα σε απότριψη και στίλβωση. Ακόμη, η 

ανθεκτικότητα των πετρωμάτων σε αποσάθρωση, όπως εκφράζεται από το δείκτη S, μειώνεται 

αυξανομένων των τιμών υδαταπορροφητικότητας (wa) και ολικού πορώδους (nt). Από την άλλη 

πλευρά, το ισοδύναμο άμμου (SE) και το μπλε του μεθυλενίου (MBF) δε συσχετίζονται μεταξύ τους, 

επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη διαφορετική φύση των δύο δοκιμών. 

Εξαιρετικής σημασίας είναι οι συσχετίσεις που προσδιορίστηκαν μεταξύ των ορυκτοπετρογραφικών 

παραμέτρων των υπό μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών 

δοκιμών. Όσον αφορά στους υπερβασικούς λιθότυπους, οι γεωμετρικές ιδιότητες τείνουν να βελτιώνονται 

όσο μειώνεται (i) το ποσοστό σερπεντινίωσης, (ii) ο λόγος μαλακών/σκληρών ορυκτών (So/H) και (iii) ο λόγος 

δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών (Se/P). Οι υψηλότερες τιμές IF και IE που παρουσιάζουν τα υπερβασικά 

δείγματα συγκριτικά με τα βασικά, αποδίδονται όχι μόνο στο υψηλό ποσοστό σερπεντίνη των πρώτων, αλλά 

και στη συχνή παρουσία προσανατολισμένων διακρυσταλλικών μικρορωγμών σε αυτά. Ακόμη, η μείωση του 

λόγου ολιβίνη/πυρόξενου (Ol/Px) φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τους δείκτες IF και IE. Αναφορικά με τις 

φυσικές ιδιότητες, επηρεάζονται αρνητικά από την εξαλλοίωση, όπως εκφράζεται από την περιεκτικότητα σε 

σερπεντίνη και το λόγο Se/P. Ομοίως, από τις συσχετίσεις της περιεκτικότητας σε σερπεντίνη, των λόγων 

So/H, Se/P και του νέου προτεινόμενου λόγου OOS=(ολιβίνης+ορθοπυρόξενος)/σερπεντίνης με τις μηχανικές 

ιδιότητες, συμπεραίνεται ότι η ποιότητα των πετρωμάτων μειώνεται αυξανομένου του βαθμού 
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αντικατάστασης των πρωτογενών φάσεων από δευτερογενείς. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης PSV, η 

συσχέτιση του οποίου με το λόγο So/H υποδεικνύει αρχικά αύξηση της αντίστασης σε στίλβωση για σχετικά 

χαμηλές τιμές του λόγου So/H (< 0,2) και μείωσή της για υψηλότερες τιμές So/H. Επιπλέον, η αντίσταση των 

πετρωμάτων σε στίλβωση αυξάνεται με την αύξηση του ποσοστού τους σε μεταλλικά ορυκτά, ιδιαίτερα όταν 

αυτά είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα. Οι σχέσεις μεταξύ των φυσικοχημικών ιδιοτήτων (S και MBF) και των 

πετρογραφικών παραμέτρων (περιεκτικότητα σε σερπεντίνη, λόγοι Se/P και So/H) υποδεικνύουν ότι όσο 

αυξάνεται ο βαθμός υδροθερμικής μεταμόρφωσης, τόσο μειώνεται η αντοχή των πετρωμάτων στην 

αποσάθρωση και αυξάνεται η περιεκτικότητά τους σε ενεργά αργιλικά ορυκτά. 

Για τους υπό μελέτη δολερίτες διατυπώθηκαν δύο νέοι μικροπετρογραφικοί δείκτες, ο 

μικροπετρογραφικός δείκτης αντοχής (Ips) και ο δείκτης αντικατάστασης (Irep). Ο δείκτης Ips ορίζεται ως 

το άθροισμα του λόγου των δευτερογενών ορυκτών (συμπεριλαμβανομένων των μικρορωγμών) προς 

τις πρωτογενείς φάσεις (Se/P) και του λόγου των μαλακών προς τα σκληρά ορυκτά (So/H). Ο δείκτης 

Irep αποτελεί μέτρο του βαθμού αντικατάστασης των πρωτογενών μαφικών ορυκτολογικών συστατικών 

από δευτερογενείς φάσεις. Οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελούν ποσοτική έκφραση των 

πετρογραφικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα στους βασικούς οφιολιθικούς λιθότυπους κατά την 

ωκεάνια μεταμόρφωση. Οι συσχετίσεις μεταξύ των Ips, Irep και των μηχανικών παραμέτρων των 

δολεριτών, υποδεικνύουν ότι η μηχανική αντοχή τους μειώνεται αυξανομένου του βαθμού ωκεάνιας 

μεταμόρφωσης. Ωστόσο, όλα τα υπό μελέτη δείγματα διατηρούν εν μέρει την αντοχή και ανθεκτικότητά 

τους. Αυτό οφείλεται στο μικρό σχετικά ποσοστό των μαλακών ορυκτών και των μικρορωγμών, σε 

συνδυασμό με τη διατήρηση των μαγματικών ιστών τους. Εξαίρεση αποτελεί η αντίσταση σε 

στίλβωση, η οποία αυξάνεται με την πρόοδο της μεταμόρφωσης. Η αύξηση του βαθμού 

μεταμόρφωσης σε συνδυασμό με την αύξηση του ποσοστού των μαλακών ορυκτών, όπως εκφράζεται 

από το δείκτη Ips, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αντίστασης στη λείανση. Επιπλέον, η 

αντικατάσταση του κλινοπυρόξενου από χλωρίτη και ακτινόλιθο, όπως εκφράζεται από το δείκτη Irep, 

μειώνει την επιδεκτικότητα των δολεριτών σε λείανση λόγω: (i) της χαμηλής σκληρότητας του χλωρίτη 

που αυξάνει τη διαφορική σκληρότητα των συμμετεχόντων ορυκτών φάσεων και (ii) της εύθραυστης 

συμπεριφοράς του ακτινόλιθου που θραύεται κατά μήκος των επιπέδων (110) του σχισμού του. 

Επιπλέον, προτείνεται ότι η ψευδόμορφη αντικατάσταση του κλινοπυρόξενου από ακτινόλιθο έχει ως 

αποτέλεσμα τη χαλάρωση των δεσμών μεταξύ των νεοσχηματισθέντων κρυστάλλων ακτινόλιθου και 

των περιβαλλόντων κρυστάλλων. Συνεπώς, το αποτέλεσμα των παραπάνω πετρογραφικών 

χαρακτηριστικών είναι η συνεχής ανανέωση της μικροτραχύτητας των κόκκων του αδρανούς υλικού, 

που αποτελεί ιδιαίτερα σπουδαία παράμετρο κατά το σχεδιασμό των οδοστρωμάτων. 

Όσον αφορά στις συσχετίσεις που διατυπώθηκαν για το σύνολο των βασικών λιθότυπων, οι 

γεωμετρικοί δείκτες IF και IE  τείνουν να αυξάνονται όσο αυξάνεται ο λόγος So/H και το άθροισμα των 

ορυκτών χλωρίτη και σερπεντίνη. Οι φυσικές ιδιότητες επηρεάζονται αρνητικά από την αύξηση (i) του 

ποσοστού σε χλωρίτη, (ii) του λόγου So/H και (iii) του μικροπετρογραφικού δείκτη Irep. Από την άλλη 

πλευρά, η αύξηση της περιεκτικότητας σε δευτερογενή χαλαζία οδηγεί σε μείωση του πορώδους και 

σε βελτίωση του PSV. Γενικά, θετική είναι η επίδραση του πλαγιόκλαστου στα μηχανικά 

χαρακτηριστικά, ωστόσο φαίνεται ότι υψηλή περιεκτικότητα σε πλαγιόκλαστο οδηγεί σε μείωση της 

αντίστασης σε στίλβωση. Αντιθέτως, η αύξηση της περιεκτικότητας σε επίδοτο έχει ως αποτέλεσμα τη 
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μείωση της μηχανικής αντοχής και την αύξηση του βαθμού διατήρησης της μικροτραχύτητας. 

Επιπλέον, όπως και στα υπερβασικά δείγματα, τα μεταλλικά ορυκτά φαίνεται να συμβάλλουν στη 

διατήρηση του μικροανάγλυφου των κόκκων του αδρανούς υλικού. Από τις σχέσεις μεταξύ του λόγου 

Se/P και του μικροπετρογραφικού δείκτη Irep με τις μηχανικές ιδιότητες AIV, AAV, LA και UCS, εξάγεται 

το συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό των δευτερογενών ορυκτών φάσεων μειώνεται η 

μηχανική αντοχή των πετρωμάτων. Από την άλλη πλευρά, η αντίστασή τους σε στίλβωση αυξάνεται, 

όπως υποδεικνύεται από τις θετικές συσχετίσεις των Se/P και Irep με το δείκτη PSV. Οι τάσεις μεταξύ 

των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και των πετρογραφικών παραμέτρων των βασικών πετρωμάτων είναι 

ιδιαίτερα ασθενείς, ωστόσο υποδηλώνουν ότι η αύξηση του ποσοστού σε χλωρίτη επηρεάζει αρνητικά 

την αντίσταση των αδρανών υλικών στην αποσάθρωση. 

Η επεξεργασία εικόνων οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων (BSEI) με ειδικό λογισμικό ψηφιακής 

επεξεργασίας εικόνας, αποδεικνύεται εξαιρετικό εργαλείο για την ποσοτικοποίηση ταυτόχρονα 

πολυάριθμων ιστολογικών παραμέτρων των βασικών λιθότυπων. Από τις συσχετίσεις των 

περιμέτρων των υπό μελέτη βασικών δειγμάτων με τις μηχανικές τους ιδιότητες προκύπτει ότι η 

μηχανική συμπεριφορά των βασικών πετρωμάτων τείνει να βελτιώνεται όσο αυξάνονται οι τιμές των 

περιμέτρων τους. 

Ο τρόπος διάδοσης των μικρορωγμών κατά τη μοναξονική φόρτιση κυλινδρικών δοκιμίων 

αντιπροσωπευτικών οφιολιθικών πετρωμάτων διερευνήθηκε με βάση την εξέταση λεπτών-στιλπνών 

τομών που είναι προσανατολισμένες παράλληλα στον άξονα φόρτισης, σε λευκό διερχόμενο και 

κυανό προσπίπτον φως. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύγκριση των μικρορωγμών πριν και μετά 

τη μοναξονική φόρτιση, παρασκευάστηκε μία λεπτή-στιλπνή τομή από το κυλινδρικό δοκίμιο που έχει 

υποστεί μοναξονική θλίψη και μία από εκείνο που δεν έχει υποστεί καμία φόρτιση. Από την ψηφιακή 

ποσοτική ανάλυση των μικρορωγμών προέκυψε ότι σε όλα τα υπό μελέτη δείγματα επικρατούν οι 

ενδοκρυσταλλικές μικρορωγμές. Κατά τη μοναξονική φόρτιση, οι περισσότερες από τις ήδη 

υπάρχουσες και νεοσχηματισθείσες ενδοκρυσταλλικές κυρίως μικρορωγμές και κατά δεύτερο λόγο οι 

μικρορωγμές που σχετίζονται με όρια κρυστάλλων, μετατρέπονται ή οργανώνονται σε 

διακρυσταλλικές. Οι νεοσχηματισθείσες μικρορωγμές τείνουν να προσανατολίζονται παράλληλα στον 

άξονα φόρτισης των κυλινδρικών δοκιμίων. Όσον αφορά στο ποσοστό των μικρορωγμών που 

σχετίζονται με όρια κρυστάλλων τείνει να μειώνεται αυξανομένου του μεγέθους των κόκκων των 

πετρωμάτων. Από τα ποσοτικά δεδομένα των υγιών υπερβασικών δειγμάτων προκύπτει ότι ο ολιβίνης 

παρουσιάζει λιγότερο εύθραυστη συμπεριφορά από τον ορθοπυρόξενο. Ο κυψελώδης ιστός που 

παρατηρείται συχνά στους σερπεντινιωμένους λιθότυπους οδηγεί σε ισότροπο προσανατολισμό και 

διάδοση των μικρορωγμών. Σημαντικός είναι ο ρόλος του σχισμού των ορυκτών στον τρόπο διάδοσης 

των μικρορωγμών. Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι οι μικρορωγμές σχεδόν απουσιάζουν από τα μεταλλικά 

ορυκτά, ωστόσο συχνά παρατηρείται ο ακτινωτός σχηματισμός τους γύρω από αυτά. 

Ο χημισμός του εκάστοτε λιθότυπου είναι εξαιρετικής σημασίας για την ερμηνεία των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του. Τα αποτελέσματα της διατριβής υποδεικνύουν ότι η ποιότητα των οφιολιθικών 

πετρωμάτων είναι δυνατό να εκτιμηθεί με τη χρήση συγκεκριμένων χημικών δεικτών που εκφράζουν 

τις μεταβολές που λαμβάνουν χώρα λόγω των διεργασιών αποσάθρωσης και/ή εξαλλοίωσης. Για τον 
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προσδιορισμό του βαθμού υδροθερμικής μεταμόρφωσης των υπερβασικών πετρωμάτων εισήχθηκε 

επιπρόσθετα ο δείκτης Im. 

Από τη σύγκριση των τιμών των προσδιορισθέντων ιδιοτήτων των υπό μελέτη πετρωμάτων με 

τις οριακές τιμές καταλληλότητας που αναφέρονται στα Ελληνικά και ∆ιεθνή πρότυπα για τις διάφορες 

κατηγορίες αδρανών υλικών, συμπεραίνεται ότι οι περισσότεροι από τους υπό μελέτη λιθότυπους είναι 

κατάλληλοι για χρήση ως αδρανή σκυροδεμάτων, κονιαμάτων, βάσεων και υποβάσεων 

οδοστρωμάτων, ασφαλτομιγμάτων, σκύρων σιδηροτροχιών, φίλτρων και βράχων θωράκισης. 

Εξαίρεση αποτελούν οι έντονα σερπεντινιωμένοι και τεκτονισμένοι χαρτσβουργίτες από τα οφιολιθικά 

συμπλέγματα της Πίνδου και του Βούρινου και οι τραχίτες του ∆ομοκού. Τα πετρώματα αυτά 

θεωρούνται ακατάλληλα για τις περισσότερες εφαρμογές, όπως υποδεικνύεται κατά κύριο λόγο από 

τα αποτελέσματα του δείκτη αποσάθρωσης, καθώς και του μπλε του μεθυλενίου για τους τραχίτες. 

Ακόμη, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα υπόλοιπα σερπεντινιωμένα δείγματα που 

χρησιμοποιούνται ως λεπτόκοκκα αδρανή σκυροδεμάτων και κονιαμάτων, αφού η παρουσία του 

σερπεντίνη αναμένεται να επηρεάσει τις αναλογίες του μίγματος. Όσον αφορά στους υγιείς δουνίτες 

και πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 

πυράντοχων σκυροδεμάτων. 

Για όλες τις παραπάνω εφαρμογές, ιδιαίτερη σημασία έχει η πιθανή συμμετοχή ινωδών-

αμιαντούχων κρυστάλλων στα αδρανή υλικά. Από τη λεπτομερή εξέταση των πετρωμάτων σε 

πολωτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, καθώς και με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, 

διαπιστώθηκε ότι οι υπό μελέτη δολερίτες περιέχουν ίνες ακτινόλιθου, ενώ ο σερπεντινιωμένος 

πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος του Κόζιακα περιέχει ίνες χρυσοτίλη. Το ποσοστό των ινωδών-

αμιαντούχων κρυστάλλων, οι οποίοι θεωρούνται επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, σε κανένα από τα 

υπό μελέτη δείγματα δεν υπερβαίνει το 1,6% κατ΄ όγκο. 

Επιπρόσθετα, παρασκευάστηκαν πλίνθοι από αντιπροσωπευτικά δείγματα υγιούς δουνίτη, τα 

οποία υπέστησαν έψηση στους 1300 °C και 1430 °C. Από τη μελέτη λεπτών-στιλπνών τομών των 

δειγμάτων στο SEM προέκυψε ότι εκείνα που υπέστησαν έψηση στους 1430 °C παρουσιάζουν 

σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό πυροσυσσωμάτωσης συγκριτικά με εκείνα που υπέστησαν έψηση 

στους 1300 °C. Ο διοψίδιος, ο οποίος συμμετέχει σε πολύ μικρό ποσοστό, μετατρέπεται σε υγρή 

φάση επιταχύνοντας τη διαδικασία πυροσυσσωμάτωσης. Ακόμη, κατά την έψηση σχηματίζεται 
δευτερογενής σπινέλλιος μαγνησιοσιδηρίτης. Από τα αποτελέσματα των φυσικών, μηχανικών και 

θερμομηχανικών ιδιοτήτων, προκύπτει ότι τα πετρώματα αυτά είναι κατάλληλα για χρήση ως πρώτες 

ύλες στη βιομηχανία πυρίμαχων. Ακόμη, ενδείκνυται η χρήση τους σε διάφορες άλλες εφαρμογές, 

όπως στη μεταλλουργία, ως υλικά αμμοβολής, καθώς και ως αντιόξινα για την επίλυση διαφόρων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
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CCoorrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  ppeettrrooggrraapphhiicc  aanndd  pphhyyssiiccoo--mmeecchhaanniiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  tthhee  

PPiinnddooss  aanndd  VVoouurriinnooss  oopphhiioolliittiicc  rroocckkss  aanndd  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthheeiirr  ssuuiittaabbiilliittyy  aass  

aaggggrreeggaatteess  iinn  ccoonnssttrruuccttiioonn--iinndduussttrriiaall  uusseess  

bbyy  

IIooaannnniiss  TThh..  RRiiggooppoouullooss  

  

SSUUMMMMAARRYY  
 
Aggregates are defined as particles of rock that are used in various applications of the 

construction industry. They are mainly produced from sand and gravel deposits and increasingly from 

bedrock. The potential performance of aggregates in-service is usually assessed by laboratory tests. 

The strength of a particular rock type depends on its intrinsic characteristics, thus petrographic 

examination contributes substantially to the understanding of its physico-mechanical properties. 

The present thesis aims at investigating the influence of petrographic factors on the strength 

and durability properties of the Pindos and Vourinos ophiolitic rocks. Samples were also collected from 

the Koziakas and eastern Othrys ophiolitic complexes, as well as from an exposure of Triassic 

volcanic rocks, located to the SE of Domokos village. The following lithotypes were collected: dunites, 

serpentinized dunites, olivine-rich harzburgites, serpentinized harzburgites, serpentinized plagioclase-

bearing lherzolites, troctolites, diorites, dolerites and trachytes. The evaluation of the collected 

samples for their suitability as aggregate material is attempted, emphasizing on the assessment of 

their performance in-service. In addition, selected dunite samples are evaluated for their suitability in 

refractory industry. 

The studied areas were mapped at scales between 1:5.000 and 1:15.000 and digitized using 

the Geographical Information System (GIS). Fieldwork indicated that almost all exposures are suitable 

for quarrying, except for the troctolites and diorites from the Pindos and Othrys ophiolites respectively, 

which comprise fragments inside ophiolitic mélanges. These outcrops need further investigation to 

estimate their volume. 

The mineralogical and textural characteristics of the collected samples were examined using 

simple petrographic analysis, coupled with modern techniques. The mineralogical composition was 

quantified using a point-counting system. Additionally, scanning electron microscopy and fluorescent 

microscopy were used in combination with digital image analysis. 

The following laboratory tests were conducted: (i) Geometrical (flakiness index – IF, elongation 

index – IE, sand equivalent – SE), (ii) Physical (moisture content – w, apparent density – ρa, absolute 

density – ρab, water absorption – wa, total porosity – nt), (iii) Mechanical (Micro-Deval – MDE, Los 

Angeles – LA, aggregate impact value – AIV, polished stone value – PSV, aggregate abrasion value – 
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AAV, uniaxial compressive strength – UCS, point load index – IS(50), Schmidt hammer value – SHV), 

(iv) Physicochemical (soundness – S, methylene blue – MBF) and (v) Chemical (alkali-silica reaction – 

ASR). In general, the distribution of the results is wider for the ultrabasic samples compared to the 

basic, as a result of the higher mineralogical and textural variability of the formers. From the results of 

the laboratory tests it is evident that the basic lithotypes have higher strength than the ultrabasic. The 

trachytes usually have characteristics transitional between the basic and ultrabasic lithotypes. 

Regression analysis and factor analysis were applied to the test results in order to clarify the 

interrelationships between geometrical, physical, mechanical and physicochemical properties. 

Significant correlations were found among IF, LA, MDE and IS(50). Regarding the relations between 

physical and mechanical parameters, the most interesting is between total porosity (nt) and PSV. This 

relationship is positive for nt < 5% and negative for nt > 5%. Among the mechanical properties, the 

correlations between UCS, IS(50) and SHV and between AAV και PSV are the most interesting. The last 

trend is initially positive and then negative. The negative correlation between AAV and PSV is 

assigned to the most serpentinized and tectonized ultrabasic rocks, which exhibit high susceptibility to 

abrasion and polishing. Besides, the resistance of aggregates to disintegration, as expressed by the 

soundness test, decreases as the water absorption (wa) and total porosity (nt) values increase. No 

relation was obtained between the SE and MBF values, indicating the different nature of these tests. 

Various correlations were determined between the petrographic data and the results of the 

laboratory tests. The geometrical properties of the ultrabasic lithotypes tend to improve when (i) the 

degree of serpentinization, (ii) the ratio of soft to hard minerals (So/H) and (iii) the ratio of secondary to 

primary minerals (Se/P) decrease. The relatively high flakiness and elongation indices of ultrabasic 

aggregates are attributed not only to the presence of serpentine in them but also to their oriented 

transgranular microcracks. Moreover, the IF and IE indices seem to be negatively affected by a 

reduction of the ratio of olivine to pyroxene (Ol/Px). The physical properties are also negatively 

influenced by alteration, as expressed by the content of serpentine and the ratio Se/P. Similarly, the 

relationships between the petrographic parameters (content of serpentine, So/H, Se/P and the newly 

introduced ratio OOS=(olivine+orthopyroxene)/serpentine) and the mechanical properties show that 

alteration products generally result in mechanically weaker rocks. Exceptionally, the polishing 

resistance seems to be positively affected by alteration. However, values of the So/H ratio higher than 

0.2 are accompanied by a higher susceptibility of aggregates to polishing. A link was also found 

between the PSV test and the content of opaque minerals, which indicates that the latter increase the 

polishing resistance, especially when they are uniformly distributed throughout the rock. From the 

relationships between the petrographic parameters (percentage of serpentine, Se/P, So/H) and the 

physicochemical properties (S, MBF) it can generally be concluded that hydrothermal metamorphism 

reduces the resistance of aggregates to deterioration under freeze-thaw conditions and increases the 

content of swelling clay minerals. 

Regression analysis has shown that the effect of alteration on the strength properties of 

dolerites can be characterized quantitatively by calculation of two newly proposed indices, the 

micropetrographic strength index (Ips) and the replacement index (Irep). The first one is the sum of the 

ratio of secondary (including microcracks) to primary minerals (Se/P) plus the ratio of soft to hard 
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minerals (So/H), while the second is the ratio of the alteration products of primary mafic phases (AP) to 

the residual primary mafic phases (PM). These indices reflect and quantify petrographic 

transformations which take place during ocean-floor metamorphism and are very common in basic 

ophiolitic rocks. Alteration generally results in mechanically weaker rocks and the relationships 

between the Ips and Irep indices and the engineering properties of dolerites show that they can be used 

for an assessment of the mechanical properties of basic igneous rocks. The variation of the 

mechanical strength is related to the degree of preservation of the primary subophitic texture and the 

development of soft minerals during alteration. The relatively high strength and durability of the altered 

dolerites is a result of the low proportions of soft minerals and microcracks, along with the preservation 

of their igneous textures. The polishing resistance is the only engineering parameter which is 

positively affected by the development of secondary minerals. Especially, the increase of the degree 

of alteration in combination with the increase of the proportion of soft minerals, expressed by the Ips 

index, result in rocks with higher resistance to polishing. Besides, the replacement of clinopyroxene by 

chlorite and actinolite, expressed by the Irep index, can enhance the polishing resistance of dolerites, 

due to (i) the low hardness of chlorite, which increases the differential hardness of the constituent 

minerals and (ii) the brittle behaviour of actinolite, which is plucked out along its (110) cleavage 

planes. It is also suggested that the pseudomorphic replacement of clinopyroxene by actinolite results 

in the reduction of the bonding strength between the newly formed actinolite crystals and the 

surrounding crystals. The resultant effect of all these petrographic features is a continual renewal of 

the rock particles rough surface, which is a critical factor in modern road design and construction. 

Concerning the correlations of all the basic samples, it was found that their geometrical indices 

IF and IE increase with increasing the ratio So/H and the sum of the minerals chlorite and serpentine. 

The physical parameters are negatively affected by an increase of (i) the percentage of chlorite, (ii) the 

ratio So/H and (iii) the micropetrographic index Irep. Secondary quartz reduces the total porosity and 

improves the polishing resistance of aggregates. On the other hand, plagioclase seems to improve the 

mechanical properties of basic rocks, except for the PSV. The strength parameters of aggregates are 

negatively influenced by the presence of epidote, which is a product of oceanic alteration. However, 

epidote as well as opaque minerals obviously improve the polishing resistance of basic aggregates. 

The reduction of the mechanical strength due to the replacement of primary minerals by secondary 

products is evidently expressed by the correlations between the petrographic parameters Se/P, Irep and 

the mechanical properties AIV, AAV, LA and UCS. However, the polishing resistance increases when 

the Se/P and Irep increase. Although the trends between physicochemical and petrographic properties 

are weak, it can be concluded that chlorite reduces the resistance of aggregates to disintegration. 

The image-analyzing technique on back-scattered electron images (BSEI) of the basic ophiolitic 

rocks is proved to be a powerful tool for the quantification of their textural parameters. The results 

demonstrate that the basic lithotypes with high perimeter values have the higher mechanical strength. 

Using fluorescent and polarized microscopy together with digital image analysis, the initiation 

and propagation of microcracks in representative ophiolitic samples during uniaxial compression was 

examined. In order to compare the microcrack patterns before and after the uniaxial compression test, 

polished thin sections were prepared from loaded and non-loaded drill-cores. The quantitative digital 
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image analysis, indicated that the intragranular microcracks are the dominating crack type. During the 

uniaxial compression, most of the existing and newly formed intragranular microcracks, as well as the 

grain-boundary microcracks are extended and transformed into transgranular microcracks. In general, 

the newly formed cracks are oriented parallel to the drill-core axis. Furthermore, the percentage of 

grain-boundary fractures tends to decrease with increasing grain size. Orthopyroxene crystals seem to 

be more brittle than olivine in the ultrabasic rocks. A scattered orientation and propagation of 

microcracks was observed in serpentinized ultrabasic rocks having mesh texture. Petrographic 

observation also indicates that the microcrack paths are significantly controlled by the cleavage planes 

of mineral grains. Almost no microcracks are observed in opaque minerals, however it appears that 

microcracks are radially formed around these minerals. 

The chemical composition of each rock type is important for the interpretation of its special 

characteristics. The results of this study indicate that the quality of ophiolitic rocks can be estimated by 

using specific chemical indices, which reflect chemical changes due to weathering and/or alteration 

processes. Additionally, the Im index is introduced in order to quantify the degree of hydrothermal 

metamorphism of ultrabasic rocks. 

The test results of the studied rock types were compared with the limits of the Greek and 

International Standards for the various uses of aggregates. It is concluded that most of the studied rocks 

are suitable for the production of aggregates for concretes, mortars, road bases and sub-bases, bituminous 

mixtures, railway track ballast, filters and armourstone. The only unsuitable samples are the intense 

serpentinized and tectonized harzburgites from the Pindos and Vourinos ophiolites and the trachytes from 

Domokos. The unsuitability of these rocks is assigned to their high susceptibility to weathering and to the 

high percentage of swelling clay minerals in trachytes. Special emphasis should also be given to the rest of 

the samples which contain significant amounts of serpentine, which increases the water demand of 

concretes and mortars and consequently it reduces their workability and strength. Concerning the fresh 

dunites and olivine-rich harzburgites, they can be used for the production of fire resistant concretes. 

Particular emphasis was given to the potential existence of asbestiform minerals in the studied 

ophiolitic rocks, since fibres of them may be released into the air during in-service deterioration of 

aggregates, becoming dangerous for public health. The samples were examined using X-ray 

diffraction, polarizing and scanning electron microscopy. The studied dolerites and serpentinized 

plagioclase-bearing lherzolites contain asbestiform actinolite and chrysotile respectively, however 

none of these samples contains asbestiform crystals over 1.6 vol%. 

In addition, bricks were produced from representative fresh dunites and were fired at 1300 °C 

and 1430 °C. SEM studies designated that the specimens fired at 1430 °C show a significantly higher 

degree of sintering compared to those fired at 1300 °C. Diopside, which is present in small amounts, 

improves the sintering through enhancing the formation of a glassy phase. The secondary spinel 

magnesioferrite is also formed during the sintering process. The results of the physical, mechanical 

and thermomechanical tests indicate that these rocks can be used as raw materials in the refractory 

industry, even without additives. Fresh dunites can also be used in various other applications, such as 

in metallurgy or for sandblasting, as well as for the neutralization of acids for reasons concerned with 

environmental protection. 
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Πίνακας 3.13. Χημικές αναλύσεις πυρόξενων από τους υπό μελέτη δουνίτες και πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

  ∆ουνίτες  Πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες 
∆είγμα VVD1a VVD1a VVD1a VVD1a VVD1a VVD1a  VVD2a VVD2b VVD2b VVD2b VVD2b VVD2b VVD2b VVD2b 
Ανάλυση 1 2 3 6 7 8  12 24 25 26 28 29 30 32 
SiO2 57,72 56,90 56,95 55,26 55,43 56,78  57,34 54,80 55,35 55,03 57,12 57,63 57,50 56,90 
TiO2 0,16 0,18 - 0,33 0,10 -  0,33 - - - - - - - 
Al2O3 1,38 1,35 1,22 0,54 1,62 1,74  1,73 1,98 1,20 1,76 1,07 1,34 0,68 0,71 
FeOt 5,38 5,70 6,84 1,92 1,88 6,10  5,62 1,68 1,95 2,43 6,19 6,31 6,20 6,50 
MnO - 0,18 0,18 - 0,21 -  0,12 0,15 0,09 0,02 - 0,15 0,03 - 
MgO 33,82 34,06 33,67 18,04 17,50 33,96  33,06 17,08 17,70 17,04 33,66 34,17 34,70 34,40 
CaO 0,44 0,65 0,34 23,83 23,45 0,83  0,60 23,15 24,02 22,71 0,52 0,34 0,41 0,47 
Na2O 0,05 - - - - -  - - - - - - - - 
K2O - - - - 0,24 0,09  - 0,04 - 0,31 - - 0,13 - 
Cr2O3 0,42 0,29 0,49 0,21 0,01 0,63  0,76 0,11 - 0,55 0,72 0,50 0,14 0,18 
Σύνολο 99,37 99,31 99,69 100,13 100,44 100,13  99,56 98,99 100,31 99,85 99,28 100,44 99,79 99,16 

Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα οξυγόνου 
Si 1,990 1,971 1,974 1,994 1,991 1,957  1,979 1,992 1,993 1,991 1,982 1,977 1,983 1,977 
Al 0,010 0,029 0,026 0,006 0,009 0,043  0,021 0,008 0,007 0,009 0,018 0,023 0,017 0,023 
Fe3+ - - - - - -  - - - - - - - - 
  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000   2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Al 0,046 0,026 0,024 0,017 0,060 0,028  0,049 0,077 0,044 0,066 0,026 0,031 0,011 0,006 
Fe3+ - - - - - 0,002  - - - - - - 0,007 0,011 
Ti 0,004 0,005 - 0,009 0,003 -  0,009 - - - - - - - 
Cr 0,011 0,008 0,013 0,006 - 0,017  0,021 0,003 - 0,016 0,020 0,014 0,004 0,005 
Mg 0,939 0,961 0,962 0,968 0,937 0,953  0,922 0,920 0,950 0,918 0,954 0,956 0,978 0,977 
Fe2+ - - - - - -  - - 0,006 - - - - - 
Mn - - - - - -  - - - - - - - - 
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Mg 0,799 0,798 0,778 0,003 - 0,792  0,779 0,006 - 0,001 0,787 0,792 0,807 0,805 
Fe2+ 0,155 0,165 0,198 0,058 0,056 0,174  0,162 0,051 0,052 0,074 0,180 0,181 0,172 0,178 
Mn - 0,005 0,005 - 0,006 -  0,004 0,005 0,003 0,001 - 0,004 0,001 - 
Ca 0,016 0,024 0,013 0,921 0,903 0,031  0,022 0,902 0,927 0,880 0,019 0,012 0,015 0,017 
Na 0,003 - - - - -  - - - - - - - - 
K - - - - 0,011 0,004  - 0,002 - 0,014 - - 0,006 - 
  0,97 0,99 0,99 0,98 0,98 1,00   0,97 0,96 0,98 0,97 0,99 0,99 1,00 1,00 
En 91,03 90,04 88,95 49,77 49,26 89,42  90,05 49,16 49,02 49,06 89,75 89,83 90,15 89,62 
Fs 8,12 8,72 10,41 2,97 3,30 9,01  8,77 2,96 3,17 3,96 9,26 9,53 9,08 9,50 
Wo 0,85 1,23 0,65 47,25 47,44 1,57   1,17 47,89 47,81 46,99 1,00 0,64 0,77 0,88 
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Πίνακας 3.13. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις πυρόξενων από τους υπό μελέτη δουνίτες, πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες και σερπεντινιωμένους 
χαρτσβουργίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

  ∆ουνίτες  Πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες  Σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες 
∆είγμα VKOR1a VRZ1b VRZ1b  VKOR2a VKOR2a VKOR2b  VVDSR1a VVDSR1a VVDSR1a VVDSR1a VVDSR1a VVDSR1a 
Ανάλυση 35 24 28  38 39 68  1 4 5 6 7 8 
SiO2 58,06 57,14 57,32  55,90 58,27 56,68  58,20 57,59 56,91 58,23 57,89 57,74 
TiO2 - - -  0,18 - -  - - - - - - 
Al2O3 1,17 1,87 1,76  1,90 2,00 2,03  1,06 1,40 1,80 1,42 1,47 1,42 
FeOt 5,13 5,98 5,90  1,72 4,68 6,10  5,03 6,07 6,40 5,63 4,20 5,39 
MnO 0,13 0,19 0,21  0,22 0,24 0,29  - - - - - - 
MgO 33,72 34,00 34,03  16,62 32,96 33,89  34,98 33,77 34,28 34,24 34,30 34,36 
CaO 0,99 0,90 1,20  23,52 1,58 1,10  0,98 0,49 0,36 0,44 1,20 1,07 
Na2O - 0,12 -  - - -  - - - - - - 
K2O - - -  - - -  - - - - - - 
Cr2O3 0,30 0,16 0,14  0,60 - 0,05  - - - - - - 
Σύνολο 99,50 100,36 100,56  100,66 99,73 100,14  100,25 99,32 99,75 99,98 99,06 99,98 

Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα οξυγόνου 
Si 1,999 1,962 1,965  1,999 1,998 1,952  1,988 1,990 1,964 1,994 1,993 1,981 
Al 0,001 0,038 0,035  0,001 0,002 0,048  0,012 0,010 0,036 0,006 0,007 0,019 
Fe3+

 - - -  - - -  - - - - - - 
  2,000 2,000 2,000  2,000 2,000 2,000  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Al 0,046 0,037 0,036  0,080 0,078 0,034  0,030 0,047 0,037 0,052 0,052 0,039 
Fe3+ - 0,005 -  - - 0,013  - - - - - - 
Ti - - -  0,005 - -  - - - - - - 
Cr 0,008 0,004 0,004  0,017 - 0,001  - - - - - - 
Mg 0,945 0,954 0,960  0,886 0,922 0,952  0,970 0,953 0,963 0,948 0,948 0,961 
Fe2+ - - -  0,012 - -  - - - - - - 
Mn - - -  - - -  - - - - - - 
  1,000 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Mg 0,785 0,786 0,779  - 0,763 0,788  0,811 0,787 0,801 0,800 0,812 0,796 
Fe2+ 0,148 0,167 0,169  0,039 0,134 0,163  0,144 0,175 0,185 0,161 0,121 0,155 
Mn 0,004 0,006 0,006  0,007 0,007 0,008  - - - - - - 
Ca 0,037 0,033 0,044  0,901 0,058 0,041  0,036 0,018 0,013 0,016 0,044 0,039 
Na - 0,008 -  - - -  - - - - - - 
K - - -  - - -  - - - - - - 
  0,973 1,000 0,998  0,947 0,962 1,000  0,991 0,981 0,999 0,977 0,978 0,990 
En 90,20 89,22 88,80  48,02 89,43 88,56  90,84 89,99 89,91 90,77 91,42 90,06 
Fs 7,90 9,09 8,95  3,15 7,49 9,37  7,33 9,07 9,42 8,38 6,28 7,93 
Wo 1,90 1,70 2,25  48,84 3,08 2,07  1,83 0,94 0,68 0,85 2,30 2,02 
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Πίνακας 3.13. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις πυρόξενων από τους υπό μελέτη δολερίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (- : κάτω από το όριο 
ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα VOLA1 VOLA1 VOLA1 VOLA4 VOLA4 VOLA4 VOLA4 VOLA4 VOLA4 VOLA4 VOLA1 VOLA1 
Ανάλυση 1 2 3 35 32 31 30 28 22 21 4 5 
SiO2 54,49 52,56 52,48 52,39 52,55 52,47 53,10 52,66 54,17 54,66 53,74 52,52 
TiO2 0,45 0,76 0,30 0,37 0,67 0,34 0,90 0,29 0,50 0,39 1,02 0,54 
Al2O3 2,39 2,87 2,70 2,02 2,57 1,33 2,33 2,05 2,56 3,19 3,19 2,73 
FeOt 5,55 13,74 11,55 13,44 9,70 12,34 10,62 11,21 7,54 6,66 6,20 11,10 
MnO - - 0,38 - - - - - - - - - 
MgO 15,39 11,15 13,02 12,62 15,04 14,73 13,05 14,08 16,57 14,19 15,74 13,73 
CaO 21,47 18,74 18,93 17,61 21,07 18,29 19,00 20,23 19,83 22,88 19,72 19,19 
Na2O - - - 0,55 - - - - - - - - 
K2O - - - - - - - - - - - - 
Cr2O3 - - - - - - - - - - - - 
Σύνολο 99,74 99,82 99,36 99,00 101,60 99,50 99,00 100,52 101,17 101,97 99,61 99,81 

Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα οξυγόνου 
Si 1,988 1,977 1,970 1,985 1,925 1,972 1,987 1,957 1,959 1,966 1,961 1,957 
Al 0,012 0,023 0,030 0,015 0,075 0,028 0,013 0,043 0,041 0,034 0,039 0,043 
Fe3+ - - - - - - - - - - - - 
  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Al 0,091 0,104 0,089 0,075 0,036 0,030 0,089 0,047 0,069 0,102 0,098 0,077 
Fe3+ - - - - 0,002 - - - - - - - 
Ti 0,012 0,021 0,008 0,011 0,018 0,010 0,025 0,008 0,014 0,011 0,028 0,015 
Cr - - - - - - - - - - - - 
Mg 0,837 0,625 0,729 0,713 0,821 0,825 0,728 0,780 0,894 0,761 0,856 0,763 
Fe2+ 0,060 0,249 0,174 0,202 0,122 0,135 0,157 0,165 0,024 0,127 0,018 0,145 
Mn - - - - - - - - - - - - 
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Mg - - - - - - - - - - - - 
Fe2+ 0,109 0,183 0,189 0,224 0,173 0,253 0,175 0,184 0,204 0,074 0,172 0,201 
Mn - - 0,012 - - - - - - - - - 
Ca 0,839 0,755 0,761 0,715 0,827 0,736 0,762 0,806 0,769 0,882 0,771 0,766 
Na - - - 0,040 - - - - - - - - 
K - - - - - - - - - - - - 
  0,948 0,938 0,962 0,980 1,000 0,989 0,937 0,990 0,972 0,955 0,942 0,968 
En 45,35 34,49 39,08 38,46 42,22 42,33 39,95 40,33 47,27 41,29 47,14 40,68 
Fs 9,17 23,84 20,09 22,98 15,27 19,89 18,24 18,01 12,07 10,87 10,42 18,45 
Wo 45,47 41,66 40,83 38,57 42,51 37,78 41,81 41,65 40,66 47,84 42,45 40,87 
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Πίνακας 3.13. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις πυρόξενων από τους υπό μελέτη δουνίτες και πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

  ∆ουνίτες  Πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες 
∆είγμα PKZ1b PKZ1b PKZ1b PKZ1b PKZ1b PKZ1b PKZ1a PKZ1a  PKZ2a PKZ2a PKZ2a PKZ2a PKZ2b 
Ανάλυση 29 28 25 21 19 17 9 8  42 49 48 51 60 
SiO2 57,93 56,96 57,10 54,98 55,12 56,78 57,19 57,56  54,48 57,68 54,66 55,78 54,67 
TiO2 - - - - - - - -  0,11 - - - - 
Al2O3 1,86 1,12 2,00 1,80 1,24 1,47 1,14 0,89  1,56 1,70 1,76 1,41 1,76 
FeOt 5,23 5,68 5,49 1,67 1,85 5,57 5,17 5,24  1,71 5,83 1,86 1,96 1,98 
MnO - - - - - - - -  - - - - 0,47 
MgO 33,69 33,76 34,10 17,49 17,36 33,83 34,38 34,72  17,17 33,19 17,53 17,73 16,98 
CaO 0,66 0,84 0,83 24,07 23,79 0,83 0,65 0,65  24,09 0,88 23,16 23,16 23,15 
Na2O - - - - - - - -  - - - - - 
K2O - - - - - - - -  - - - - - 
Cr2O3 0,46 - - 0,61 0,44 0,47 0,61 0,45  0,98 0,58 0,68 0,63 0,70 
Σύνολο 99,83 98,36 99,52 100,62 99,80 98,95 99,14 99,51  100,10 99,86 99,65 100,67 99,71 

Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα οξυγόνου 
Si 1,986 1,988 1,968 1,974 1,994 1,973 1,979 1,984  1,971 1,985 1,979 1,996 1,983 
Al 0,014 0,012 0,032 0,026 0,006 0,027 0,021 0,016  0,029 0,015 0,021 0,004 0,017 
Fe3+ - - - - - - - -  - - - - - 
 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Al 0,061 0,034 0,050 0,050 0,047 0,033 0,025 0,020  0,037 0,054 0,054 0,055 0,058 
Fe3+ - - - - - - - -  - - - - - 
Ti - - - - - - - -  0,003 - - - - 
Cr 0,012 - - 0,017 0,013 0,013 0,017 0,012  0,028 0,016 0,019 0,018 0,020 
Mg 0,926 0,966 0,950 0,933 0,936 0,954 0,958 0,967  0,926 0,930 0,927 0,927 0,918 
Fe2+ - - - - 0,005 - - -  0,006 - - - 0,004 
Mn - - - - - - - -  - - - - - 
 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Mg 0,796 0,791 0,802 0,003 - 0,798 0,816 0,817  - 0,772 0,019 0,019 - 
Fe2+ 0,150 0,166 0,158 0,050 0,051 0,162 0,150 0,151  0,046 0,168 0,056 0,059 0,056 
Mn - - - - - - - -  - - - - 0,014 
Ca 0,024 0,031 0,031 0,926 0,922 0,031 0,024 0,024  0,934 0,032 0,898 0,888 0,899 
Na - - - - - - - -  - - - - - 
K - - - - - - - -  - - - - - 
 0,970 0,989 0,991 0,979 0,973 0,991 0,989 0,992  0,979 0,973 0,974 0,965 0,970 
En 90,81 89,91 90,27 48,96 48,91 90,09 91,08 91,06  48,44 89,48 49,77 49,98 48,52 
Fs 7,91 8,49 8,15 2,62 2,92 8,32 7,68 7,71  2,71 8,82 2,96 3,10 3,94 
Wo 1,28 1,61 1,58 48,42 48,17 1,59 1,24 1,23  48,85 1,71 47,26 46,92 47,54 
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Πίνακας 3.13. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις πυρόξενων από τους υπό μελέτη σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες, τροκτόλιθους και δολερίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

  Σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες  Τροκτόλιθοι  ∆ολερίτες 
∆είγμα PKZSR1a PKZSR1a PKZSR1b PKZSR1b  PKD1a PKD1a PKD2a PKD2a  PVN1_1 PVN1_2 PVN1_2 PVN1_1 
Ανάλυση 3 4 22 24  11 12 13 14  2 29 28 7 
SiO2 55,69 56,12 53,49 54,10  54,67 54,33 53,80 54,39  45,86 54,12 54,49 52,91 
TiO2 - - 0,11 0,14  - - - -  0,26 - - - 
Al2O3 1,56 1,40 2,05 2,12  3,31 2,93 2,66 1,72  15,83 1,96 1,53 1,96 
FeOt 6,12 5,45 3,80 3,92  2,27 2,35 2,33 2,49  12,82 5,97 7,23 10,70 
MnO 0,19 0,17 0,30 0,21  - - - -  0,24 - - - 
MgO 33,98 34,81 17,27 17,33  16,58 15,95 15,94 16,84  5,66 16,38 16,80 13,10 
CaO 1,01 1,20 22,10 22,56  23,18 22,81 23,88 23,60  18,21 21,12 18,95 20,76 
Na2O - - - -  - - - -  0,34 - - - 
K2O - - - -  - - - 0,25  - - - - 
Cr2O3 0,42  0,38 0,51  0,64 0,95 0,77 0,51  - 0,51 0,35 - 
Σύνολο 98,97 99,15 99,50 100,89  100,65 99,32 99,38 99,80  99,22 100,06 99,35 99,43 

Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα οξυγόνου 
Si 1,939 1,941 1,956 1,953  1,959 1,974 1,962 1,977  1,727 1,976 2,000 1,984 
Al 0,061 0,057 0,044 0,047  0,041 0,026 0,038 0,023  0,273 0,024 - 0,016 
Fe3+ - 0,002 - -  - - - -  - - - - 
  2,000 2,000 2,000 2,000  2,000 2,000 2,000 2,000  2,000 2,000 2,000 2,000 
Al 0,003 - 0,044 0,043  0,099 0,099 0,077 0,051  0,430 0,060 0,066 0,071 
Fe3+ 0,046 0,059 - -  - - - -  - - - - 
Ti - - 0,003 0,004  - - - -  0,007 - - - 
Cr 0,012 - 0,011 0,015  0,018 0,027 0,022 0,015  - 0,015 0,010 - 
Mg 0,939 0,941 0,941 0,933  0,883 0,864 0,867 0,913  0,318 0,891 0,919 0,732 
Fe2+ - - - 0,006  - 0,010 0,035 0,022  0,245 0,034 0,005 0,197 
Mn - - - -  - - - -  - - - - 
 1,000 1,000 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 
Mg 0,825 0,854 - -  0,003 - - -  - - - - 
Fe2+ 0,132 0,097 0,116 0,112  0,068 0,062 0,036 0,054  0,159 0,149 0,217 0,139 
Mn 0,006 0,005 0,009 0,006  - - - -  0,008 - - - 
Ca 0,038 0,044 0,866 0,872  0,890 0,888 0,933 0,919  0,735 0,826 0,745 0,834 
Na - - - -  - - - -  0,025 - - - 
K - - - -  - - - 0,012  - - - - 
 1,000 1,000 0,991 0,991  0,962 0,950 0,970 0,984  0,926 0,975 0,962 0,973 
En 88,84 89,66 48,71 48,32  48,04 47,38 46,32 47,84  21,71 46,92 48,73 38,50 
Fs 9,26 8,12 6,49 6,46  3,69 3,92 3,80 3,97  28,10 9,59 11,76 17,64 
Wo 1,90 2,22 44,81 45,21  48,27 48,70 49,88 48,19  50,19 43,48 39,50 43,85 
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Πίνακας 3.13. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις πυρόξενων από τους υπό μελέτη δολερίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου (- : κάτω από το όριο 
ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα PVN1_1 PVN2_1 PVN2_1 PVN2_1 PVN2_2 PVN2_2 PVN2_2 PVN2_2 PVN2_2 PVN2_2 PVN2_2 
Ανάλυση 16 26 27 29 1 2 4 6 8 9 12 
SiO2 53,37 52,57 52,62 53,37 53,32 53,84 53,07 52,63 54,11 53,86 50,25 
TiO2 0,63 0,61 0,68 - - 0,40 0,40 1,01 - - 1,18 
Al2O3 3,33 4,88 4,85 2,91 2,85 3,74 2,87 5,23 3,45 3,47 5,43 
FeOt 8,70 5,30 5,55 6,44 10,80 5,69 7,39 5,39 7,71 9,25 6,87 
MnO - - - - - - - - - - - 
MgO 15,73 16,08 15,70 15,39 16,16 16,09 16,90 15,36 15,82 16,31 14,90 
CaO 18,03 20,20 20,47 19,97 16,76 19,82 18,11 19,54 18,43 16,43 21,03 
Na2O - - - - - - 0,30 - - - - 
K2O - - - - - - - - - - - 
Cr2O3 - - - - - - - 0,70 - - - 
Σύνολο 99,79 99,64 99,87 98,08 99,89 99,58 99,04 99,86 99,52 99,32 99,66 

Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα οξυγόνου 
Si 1,957 1,915 1,916 1,981 1,966 1,959 1,955 1,912 1,978 1,976 1,857 
Al 0,043 0,085 0,084 0,019 0,034 0,041 0,045 0,088 0,022 0,024 0,143 
Fe3+ - - - - - - - - - - - 
  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Al 0,101 0,124 0,124 0,109 0,089 0,120 0,079 0,135 0,127 0,126 0,093 
Fe3+ - - - - - - - - - - - 
Ti 0,017 0,017 0,019 - - 0,011 0,011 0,028 - - 0,033 
Cr - - - - - - - 0,020 - - - 
Mg 0,860 0,859 0,852 0,852 0,888 0,869 0,909 0,817 0,862 0,874 0,821 
Fe2+ 0,022 - 0,006 0,039 0,022 - - - 0,011 - 0,053 
Mn - - - - - - - - - - - 
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Mg - 0,014 - - - 0,004 0,019 0,015 - 0,019 - 
Fe2+ 0,245 0,161 0,163 0,161 0,310 0,173 0,228 0,164 0,225 0,284 0,159 
Mn - - - - - - - - - - - 
Ca 0,708 0,788 0,798 0,794 0,662 0,773 0,715 0,760 0,722 0,646 0,833 
Na - - - - - - 0,021 - - - - 
K - - - - - - - - - - - 
  0,954 0,964 0,962 0,955 0,972 0,950 0,982 0,939 0,947 0,949 0,992 
En 46,86 47,90 46,83 46,14 47,16 47,99 49,62 47,37 47,38 48,97 43,99 
Fs 14,54 8,86 9,29 10,83 17,68 9,52 12,17 9,32 12,95 15,58 11,38 
Wo 38,60 43,25 43,88 43,03 35,15 42,49 38,21 43,31 39,67 35,45 44,63 
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Πίνακας 3.13. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις πυρόξενων από τους υπό μελέτη χαρτσβουργίτες και πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Κόζιακα (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

 Χαρτσβουργίτες  Πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθοι 
∆είγμα ΚΟΖ2a ΚΟΖ2a ΚΟΖ2a ΚΟΖ2a ΚΟΖ2b ΚΟΖ2b ΚΟΖ2b ΚΟΖ2b  KOZ1a KOZ1a KOZ1a KOZ1a 
Ανάλυση 34 32 21 20 5 3 11 12  35 36 38 40 
SiO2 57,10 57,69 56,63 54,87 53,65 53,94 57,30 55,99  52,94 54,04 56,69 57,05 
TiO2 0,28 0,26 0,40 0,55 0,79 0,93 0,20 0,53  0,82 - - - 
Al2O3 1,39 1,72 1,47 2,03 3,32 3,54 1,66 1,81  3,11 3,18 0,31 1,38 
FeOt 6,93 6,58 7,44 2,80 2,84 3,68 7,36 7,12  3,97 3,02 8,24 7,98 
MnO 0,18 0,23 0,50 - - - 0,29 0,30  - - 0,32 0,14 
MgO 33,30 32,16 33,12 16,95 15,37 16,01 33,08 32,12  16,19 15,41 32,82 32,68 
CaO 0,42 0,71 0,90 22,87 21,92 21,81 0,76 0,86  21,30 22,22 0,47 0,63 
Na2O - - - - - - - -  - - - - 
K2O - - - - - - - -  - - - - 
Cr2O3 0,55 0,39 - 0,37 1,23 0,71 0,32 0,43  0,77 1,36 - - 
Σύνολο 100,15 99,74 100,46 100,44 99,12 100,62 100,97 99,16  99,10 99,23 98,85 99,87 

Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα οξυγόνου 
Si 1,972 1,993 1,959 1,975 1,956 1,942 1,967 1,959  1,939 1,970 1,995 1,982 
Al 0,028 0,007 0,041 0,025 0,044 0,058 0,033 0,041  0,061 0,030 0,005 0,018 
Fe3+ - - - - - - - -  - - - - 
  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  2,000 2,000 2,000 2,000 
Al 0,028 0,063 0,019 0,061 0,098 0,092 0,035 0,033  0,073 0,106 0,008 0,038 
Fe3+ - - 0,002 - - - - -  - - - - 
Ti 0,007 0,007 0,010 0,015 0,022 0,025 0,005 0,014  0,022 - - - 
Cr 0,015 0,011 - 0,011 0,035 0,020 0,009 0,012  0,022 0,039 - - 
Mg 0,950 0,920 0,969 0,909 0,835 0,859 0,952 0,941  0,882 0,837 0,992 0,962 
Fe2+ - - - 0,004 0,009 0,004 - -  - 0,017 - - 
Mn - - - - - - - -  - - - - 
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 
Mg 0,764 0,737 0,739 - - - 0,742 0,735  0,002 - 0,729 0,730 
Fe2+ 0,200 0,190 0,213 0,080 0,077 0,107 0,211 0,208  0,122 0,075 0,242 0,232 
Mn 0,005 0,007 0,015 - - - 0,008 0,009  - - 0,010 0,004 
Ca 0,016 0,026 0,033 0,882 0,856 0,841 0,028 0,032  0,836 0,868 0,018 0,023 
Na - - - - - - - -  - - - - 
K - - - - - - - -  - - - - 
  0,985 0,960 1,000 0,962 0,934 0,948 0,989 0,984  0,960 0,942 0,999 0,990 
En 88,58 88,13 86,65 48,49 46,98 47,44 87,24 87,04  48,01 46,59 86,45 86,70 
Fs 10,61 10,47 11,66 4,49 4,87 6,12 11,32 11,29  6,61 5,12 12,66 12,10 
Wo 0,80 1,40 1,69 47,02 48,15 46,45 1,44 1,67  45,39 48,30 0,89 1,20 
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Πίνακας 3.13. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις πυρόξενων από τους υπό μελέτη διορίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος (- : κάτω από το όριο 
ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα ΟΤΗ1a ΟΤΗ1a ΟΤΗ1a ΟΤΗ1a ΟΤΗ1a ΟΤΗ1a B3 B3 B3 B3 
Ανάλυση 3 6 8 9 10 12 62 63 45 48 
SiO2 53,65 53,38 52,69 51,95 52,66 53,52 51,97 53,90 52,42 53,08 
TiO2 - - - - - - - - - - 
Al2O3 1,48 1,65 1,55 2,21 1,86 1,64 3,21 6,36 4,60 4,48 
FeOt 7,81 8,47 9,10 8,70 7,63 8,54 16,20 10,42 12,80 15,34 
MnO - - - - - - - - - - 
MgO 14,62 14,15 13,65 13,10 14,50 14,01 10,11 11,93 12,60 10,60 
CaO 22,37 22,26 22,57 23,10 22,87 22,83 18,32 18,68 17,74 17,14 
Na2O - - - - - - - - - - 
K2O - - - - - - - - - - 
Cr2O3 - - - - - - - - - - 
Σύνολο 99,93 99,91 99,56 99,06 99,52 100,54 99,81 101,29 100,16 100,64 

Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα οξυγόνου 
Si 1,984 1,981 1,973 1,956 1,961 1,977 1,975 1,953 1,948 1,977 
Al 0,016 0,019 0,027 0,044 0,039 0,023 0,025 0,047 0,052 0,023 
Fe3+ - - - - - - - - - - 
  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Al 0,049 0,053 0,041 0,054 0,043 0,048 0,119 0,225 0,149 0,174 
Fe3+ - - - - - - - - - - 
Ti - - - - - - - - - - 
Cr - - - - - - - - - - 
Mg 0,806 0,783 0,762 0,735 0,805 0,772 0,573 0,645 0,698 0,589 
Fe2+ 0,145 0,164 0,197 0,211 0,152 0,180 0,308 0,130 0,153 0,237 
Mn - - - - - - - - - - 
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Mg - - - - - - - - - - 
Fe2+ 0,097 0,098 0,088 0,063 0,085 0,084 0,207 0,185 0,245 0,240 
Mn - - - - - - - - - - 
Ca 0,887 0,885 0,905 0,932 0,913 0,904 0,746 0,725 0,706 0,684 
Na - - - - - - - - - - 
K - - - - - - - - - - 
  0,983 0,983 0,993 0,995 0,998 0,987 0,953 0,911 0,951 0,924 
En 41,68 40,54 39,03 37,88 41,17 39,79 31,24 38,24 38,73 33,63 
Fs 12,49 13,61 14,60 14,11 12,15 13,61 28,08 18,73 22,07 27,30 
Wo 45,83 45,84 46,38 48,01 46,67 46,60 40,68 43,03 39,19 39,08 
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Πίνακας 3.14. Χημικές αναλύσεις ολιβινών από τους υπό μελέτη δουνίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (- : κάτω από το όριο 
ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα VVD1a VVD1a VAET1a VAET1a VAET2a VAET2a VAET2a VAET2a VAET2a VRZ1b VRZ1b VRZ1b 

Ανάλυση 20 21 32 33 34 35 36 37 38 45 43 42 

SiO2 41,65 41,60 42,43 42,90 42,04 42,67 43,17 43,23 43,15 42,13 40,67 41,87 

FeOt 8,95 9,09 8,53 7,08 8,16 6,91 8,03 7,13 7,10 7,54 7,93 7,22 

MnO 0,15 0,14 0,16 0,07 0,18 - 0,18 0,32 - - 0,26 - 

MgO 48,34 48,78 49,48 49,18 49,00 50,40 49,35 50,47 49,08 48,74 50,75 49,17 

CaO 0,09 0,04 - - - - - - - - - - 

Cr2O3 - - - - - - - - - - - - 

NiO - - - - - - - - - 0,36 - - 

Σύνολο 99,18 99,65 100,60 99,23 99,38 99,98 100,73 101,15 99,33 98,77 99,61 98,26 

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου 

Si 1,022 1,017 1,023 1,039 1,025 1,027 1,035 1,030 1,044 1,031 0,993 1,027 

  1,022 1,017 1,023 1,039 1,025 1,027 1,035 1,030 1,044 1,031 0,993 1,027 

Fe2+ 0,184 0,186 0,172 0,143 0,166 0,139 0,161 0,142 0,144 0,154 0,162 0,148 

Mn 0,003 0,003 0,003 0,001 0,004 - 0,004 0,006 - - 0,005 - 

Mg 1,768 1,777 1,779 1,776 1,781 1,808 1,764 1,792 1,769 1,777 1,847 1,798 

Ca 0,002 0,001 - - - - - - - - - - 

Cr - - - - - - - - - - - - 

Ni - - - - - - - - - 0,007 - - 

  1,957 1,967 1,954 1,921 1,951 1,947 1,929 1,941 1,913 1,939 2,014 1,946 

Fo 90,59 90,54 91,18 92,53 91,46 92,86 91,64 92,66 92,49 92,01 91,94 92,39 

Fa 9,41 9,46 8,82 7,47 8,54 7,14 8,36 7,34 7,51 7,99 8,06 7,61 
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Πίνακας 3.14. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις ολιβινών από τους υπό μελέτη δουνίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (- : κάτω από το όριο 
ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα VRZ1b VRZ1b VRZ1b VRZ1b VRZ1b VRZ1b VRZ1b VRZ1b VKOR1a VKOR1a VKOR1b VKOR1b VKOR1b 

Ανάλυση 52 53 62 65 68 71 78 79 33 34 16 17 20 

SiO2 42,96 42,10 41,64 42,58 41,77 41,85 42,74 43,15 41,21 43,49 42,74 42,04 41,97 

FeOt 6,25 7,55 7,51 7,54 7,71 7,90 7,61 7,25 8,10 8,37 8,07 8,74 8,55 

MnO 0,29 0,21 - 0,18 0,18 - 0,24 0,29 - - - - 0,29 

MgO 50,31 49,60 50,22 49,12 48,44 48,80 49,64 49,33 49,10 46,67 48,62 47,99 47,84 

CaO - - - - - - - - - - - - - 

Cr2O3 - - - - - - - - - - - - - 

NiO - - - - - - - -   - - - 

Σύνολο 99,81 99,46 99,37 99,42 98,10 98,55 100,23 100,02 99,01 100,19 99,43 98,77 98,65 

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου 

Si 1,033 1,023 1,013 1,033 1,029 1,027 1,030 1,039 1,008 1,045 1,038 1,032 1,032 

  1,033 1,023 1,013 1,033 1,029 1,027 1,030 1,039 1,008 1,045 1,038 1,032 1,032 

Fe2+ 0,126 0,153 0,153 0,153 0,159 0,162 0,153 0,146 0,166 0,168 0,164 0,179 0,176 

Mn 0,006 0,004 - 0,004 0,004 - 0,005 0,006 - - - - 0,006 

Mg 1,803 1,797 1,821 1,777 1,779 1,785 1,783 1,770 1,791 1,671 1,760 1,756 1,754 

Ca - - - - - - - - - - - - - 

Cr - - - - - - - - - - - - - 

Ni - - - - - - - - - - - - - 

  1,935 1,954 1,974 1,934 1,942 1,947 1,941 1,922 1,974 1,887 1,924 1,936 1,936 

Fo 93,48 92,13 92,26 92,07 91,80 91,67 92,08 92,38 91,53 90,86 91,48 90,73 90,89 

Fa 6,52 7,87 7,74 7,93 8,20 8,33 7,92 7,62 8,47 9,14 8,52 9,27 9,11 
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Πίνακας 3.14. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις ολιβινών από τους υπό μελέτη πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες και σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες 
του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

  Πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες  Σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες 

∆είγμα VVD2a VVD2a VVD2b VKOR2a VKOR2a  VVDSR1a VVDSR1a VVDSR1b VVDSR1b 

Ανάλυση 19 22 23 5 16  28 29 34 36 

SiO2 41,36 42,06 41,73 42,04 41,97  40,81 41,60 43,07 42,79 

FeOt 9,76 9,27 9,77 8,74 8,55  9,72 9,58 10,45 10,89 

MnO 0,17 0,75 0,22 - 0,29  0,10 0,39 0,23 0,26 

MgO 48,94 47,43 47,96 47,99 47,84  50,27 47,98 47,05 46,12 

CaO 0,10 0,01 - - -  - - - - 

Cr2O3 - 0,13 0,16 - -  - - - - 

NiO - - - - -  - - - - 

Σύνολο 100,33 99,65 99,84 98,77 98,65  100,90 99,55 100,80 100,06 

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου 

Si 1,008 1,030 1,021 1,032 1,032  0,991 1,020 1,043 1,046 

  1,008 1,030 1,021 1,032 1,032  0,991 1,020 1,043 1,046 

Fe2+ 0,199 0,190 0,200 0,179 0,176  0,197 0,196 0,212 0,223 

Mn 0,004 0,016 0,005 - 0,006  0,002 0,008 0,005 0,005 

Mg 1,778 1,731 1,749 1,756 1,754  1,819 1,755 1,698 1,680 

Ca 0,003 - - - -  - - - - 

Cr - 0,003 0,003 - -  - - - - 

Ni - - - - -  - - - - 

  1,984 1,939 1,957 1,936 1,936  2,019 1,959 1,914 1,908 

Fo 89,94 90,12 89,74 90,73 90,89  90,21 89,93 88,92 88,30 

Fa 10,06 9,88 10,26 9,27 9,11  9,79 10,07 11,08 11,70 
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Πίνακας 3.15. Χημικές αναλύσεις ολιβινών από τους υπό μελέτη δουνίτες και πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της 
Πίνδου (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

 ∆ουνίτες  Πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες 

∆είγμα PKZ1a PKZ1a PKZ1a PKZ1b PKZ1b PKZ1b PKZ1b PKZ1b  PKZ2a PKZ2a PKZ2b PKZ2b PKZ2b 

Ανάλυση 27 26 24 12 11 5 4 3  1 12 23 24 28 

SiO2 42,65 41,90 42,75 42,41 42,07 42,52 41,96 41,11  41,95 41,70 42,15 42,20 41,92 

FeOt 8,13 8,41 8,16 8,04 8,23 8,36 7,94 8,37  8,67 8,12 8,71 8,63 8,44 

MnO 0,11 - 0,20 0,14 - - 0,23 -  - - 0,30 0,23 - 

MgO 49,07 49,16 48,73 49,33 49,30 48,57 48,87 48,65  48,40 49,98 49,23 48,89 48,42 

CaO - - - - - - - -  - - - - - 

Cr2O3 - - - - - - - -  - - - - - 

NiO - - - - - - 0,64 0,76  - - - - - 

Σύνολο 99,96 99,47 99,84 99,92 99,60 99,45 99,64 98,89  99,02 99,80 100,39 99,95 98,78 

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου 

Si 1,032 1,021 1,035 1,027 1,023 1,034 1,023 1,013  1,028 1,013 1,020 1,025 1,028 

  1,032 1,021 1,035 1,027 1,023 1,034 1,023 1,013  1,028 1,013 1,020 1,025 1,028 

Fe2+ 0,164 0,171 0,165 0,163 0,167 0,170 0,162 0,172  0,178 0,165 0,176 0,175 0,173 

Mn 0,002 - 0,004 0,003 - - 0,005 -  - - 0,006 0,005 - 

Mg 1,770 1,786 1,760 1,781 1,787 1,761 1,776 1,787  1,767 1,810 1,777 1,770 1,770 

Ca - - - - - - - -  - - - - - 

Cr - - - - - - - -  - - - - - 

Ni - - - - - - 0,013 0,015  - - - - - 

  1,936 1,958 1,929 1,946 1,954 1,931 1,955 1,974  1,945 1,974 1,959 1,950 1,944 

Fo 91,50 91,24 91,41 91,62 91,44 91,19 91,65 91,20  90,87 91,65 90,97 90,99 91,09 

Fa 8,50 8,76 8,59 8,38 8,56 8,81 8,35 8,80  9,13 8,35 9,03 9,01 8,91 
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Πίνακας 3.15. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις ολιβινών από τους υπό μελέτη σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες και τροκτόλιθους του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

  Σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες  Τροκτόλιθοι 

∆είγμα PKZSR1_a PKZSR1_a PKZSR1_b PKZSR1_b PKZSR1_b  PKD1a PKD1a PKD1b PKD2b PKD2b PKD2b PKD2b 

Ανάλυση 2 6 32 37 41  7 8 33 21 15 16 17 

SiO2 41,54 40,55 41,88 42,07 40,76  42,91 41,99 42,79 42,91 42,84 40,55 40,67 

FeOt 9,38 9,61 10,55 9,33 10,38  9,30 9,01 8,74 8,67 9,30 9,87 11,25 

MnO 0,12 0,20 0,16 - 0,11  - - - - - - - 

MgO 48,16 49,24 46,87 47,31 46,59  47,80 48,36 47,69 48,22 47,72 48,58 48,01 

CaO - 0,04 - - -  - - - - - - - 

Cr2O3 - 0,17 0,14 0,31 0,12  - - - - - - - 

NiO - - - - -  - - - - - - - 

Σύνολο 99,20 99,81 99,60 99,02 97,96  100,01 99,36 99,22 99,80 99,86 99,00 99,93 

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου 

Si 1,020 0,995 1,029 1,033 1,020  1,041 1,027 1,044 1,041 1,041 1,003 1,002 

  1,020 0,995 1,029 1,033 1,020  1,041 1,027 1,044 1,041 1,041 1,003 1,002 

Fe2+ 0,193 0,197 0,217 0,192 0,217  0,189 0,184 0,178 0,176 0,189 0,204 0,232 

Mn 0,002 0,004 0,003 - 0,002  - - - - - - - 

Mg 1,764 1,802 1,717 1,732 1,738  1,729 1,763 1,734 1,743 1,729 1,791 1,764 

Ca - 0,001 - - -  - - - - - - - 

Cr - 0,003 0,003 0,006 0,002  - - - - - - - 

Ni - - - - -  - - - - - - - 

  1,959 2,008 1,940 1,930 1,959  1,918 1,947 1,912 1,919 1,918 1,995 1,996 

Fo 90,15 90,13 88,79 90,04 88,89  90,16 90,54 90,68 90,84 90,14 89,77 88,38 

Fa 9,85 9,87 11,21 9,96 11,11  9,84 9,46 9,32 9,16 9,86 10,23 11,62 
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Πίνακας 3.16. Χημικές αναλύσεις ολιβινών από τους υπό μελέτη πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους και χαρτσβουργίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Κόζιακα (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

 Πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθοι  Χαρτσβουργίτες 

∆είγμα KOZ1a KOZ2b KOZ2b KOZ1a KOZ1a KOZ1a KOZ1a KOZ1a  KOZ2a KOZ2a KOZ2a KOZ2a 

Ανάλυση 16 30 25 19 18 17 15 8  43 44 45 52 

SiO2 40,41 40,38 41,22 41,39 40,58 41,67 40,82 41,16  41,12 40,88 41,24 41,09 

FeOt 10,73 11,10 10,16 9,78 10,84 10,07 10,05 10,27  9,38 9,59 9,89 9,55 

MnO 0,18 0,24 0,06 - 0,19 0,17 0,27 -  0,14 0,18 0,10 - 

MgO 48,29 47,43 47,74 48,66 47,45 47,96 48,77 48,24  48,99 49,02 47,88 49,00 

CaO - - - - - 0,12 - -  - - - - 

Cr2O3 - - - - 0,15 - - 0,10  - - - - 

NiO - 0,37 - - - - - -  - - - - 

Σύνολο 99,61 99,52 99,18 99,83 99,21 99,99 99,91 99,77  99,63 99,67 99,11 99,64 

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου 

Si 0,998 1,002 1,017 1,013 1,006 1,019 1,002 1,010  1,008 1,003 1,017 1,007 

  0,998 1,002 1,017 1,013 1,006 1,019 1,002 1,010  1,008 1,003 1,017 1,007 

Fe2+ 0,222 0,230 0,210 0,200 0,225 0,206 0,206 0,211  0,192 0,197 0,204 0,196 

Mn 0,004 0,005 0,001 - 0,004 0,004 0,006 -  0,003 0,004 0,002 - 

Mg 1,778 1,754 1,755 1,775 1,754 1,749 1,784 1,765  1,790 1,793 1,760 1,790 

Ca - - - - - 0,003 - -  - - - - 

Cr - - - - 0,003 - - 0,002  - - - - 

Ni - 0,007 - - - - - -  - - - - 

  2,004 1,997 1,966 1,975 1,986 1,961 1,996 1,978  1,985 1,994 1,966 1,986 

Fo 88,92 88,40 89,33 89,87 88,64 89,46 89,64 89,33  90,30 90,11 89,62 90,14 

Fa 11,08 11,60 10,67 10,13 11,36 10,54 10,36 10,67  9,70 9,89 10,38 9,86 
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Πίνακας 3.17. Χημικές αναλύσεις σπινέλλιων από τους υπό μελέτη δουνίτες, πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες και σερπεντινιωμένους χαρτσβουργίτες 
του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

 ∆ουνίτες  Πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες  Σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες 

∆είγμα VRZ1a VRZ1a VRZ1a VRZ1b  VKOR2a VKOR2b VKOR2b VKOR2b  VVDSR1a VVDSR1a VVDSR1a VVDSR1a 

Ανάλυση 37 34 32 5  1 19 22 21  15 16 17 18 

Al2O3 10,24 11,48 10,97 10,62  14,65 14,89 15,57 15,03  20,21 21,16 20,48 21,86 

TiO2 0,12 0,23 - 0,11  0,27 0,16 - -  0,26 - 0,19 - 

FeOt 20,31 22,32 19,75 21,35  17,90 17,47 17,83 17,57  18,02 16,87 18,43 17,08 

MnO - - 0,55 0,33  0,23 0,31 - 0,36  - - 0,18 0,44 

MgO 9,86 9,89 9,70 9,25  10,52 10,96 11,15 11,06  11,00 12,32 10,97 12,05 

CaO - - - -  - - - -  - - - - 

Cr2O3 58,70 57,21 58,31 57,73  56,14 56,04 55,33 56,05  49,51 50,47 50,10 48,32 

Σύνολο 99,24 101,13 99,28 99,39  99,71 99,83 99,87 100,07  99,00 100,83 100,34 99,76 

Άθροισμα κατιόντων=3 

Al 0,401 0,440 0,429 0,416  0,559 0,565 0,588 0,568  0,755 0,769 0,756 0,800 

Cr 1,542 1,469 1,529 1,519  1,436 1,426 1,402 1,422  1,241 1,230 1,240 1,186 

Fe3+ 0,050 0,080 0,043 0,059  - 0,001 0,010 0,010  - 0,001 - 0,013 

Ti 0,003 0,006 - 0,003  0,007 0,004 - -  0,006 - 0,004 - 

  1,997 1,994 2,000 1,997  2,002 1,996 2,000 2,000  2,002 2,000 2,001 2,000 

Mg 0,489 0,479 0,479 0,459  0,508 0,526 0,533 0,529  0,520 0,566 0,512 0,558 

Fe2+ 0,514 0,527 0,505 0,535  0,484 0,470 0,467 0,461  0,478 0,434 0,483 0,430 

Mn - - 0,015 0,009  0,006 0,008 - 0,010  - - 0,005 0,012 

Ca - - - -  - - - -  - - - - 

  1,003 1,006 1,000 1,003  0,998 1,004 1,004 1,004  0,998 1,000 0,999 1,000 

Cr# 79,36 76,97 78,10 78,48  71,99 71,63 70,45 71,45  62,17 61,54 62,14 59,72 

Mg# 48,72 47,63 48,70 46,18  51,16 52,83 53,25 53,41  52,11 56,63 51,47 56,45 
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Πίνακας 3.17. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις σπινέλλιων από τους υπό μελέτη δουνίτες, πλούσιους σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες και σερπεντινιωμένους 
χαρτσβουργίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

  ∆ουνίτες  Πλούσιοι σε ολιβίνη χαρτσβουργίτες  Σερπεντινιωμένοι χαρτσβουργίτες 

∆είγμα PKZ1b PKZ1b PKZ1b  PKZ2b PKZ2b PKZ2b PKZ2b  PKZSR1b PKZSR1b PKZSR1b PKZSR1b PKZSR1b 

Ανάλυση 44 45 61  29 32 50 51  20 21 23 45 46 

Al2O3 11,72 10,54 12,64  15,14 17,44 17,72 16,28  26,85 26,53 25,95 26,72 26,24 

TiO2 0,12 0,22 -  - 0,14 - -  - 0,10 - - - 

FeOt 21,52 21,95 20,38  18,04 17,16 17,60 18,50  28,35 26,45 24,10 25,99 25,56 

MnO - - 0,33  0,25 0,84 - -  0,06 0,22 - 0,20 0,14 

MgO 8,70 8,25 9,40  11,87 11,14 11,44 10,80  8,55 10,86 11,49 10,72 10,90 

CaO - - -  - - - -  - 0,20 0,12 - - 

Cr2O3 57,19 59,13 56,79  54,49 53,23 52,42 54,00  35,89 34,70 37,88 35,60 36,47 

Σύνολο 99,26 100,08 99,55  99,79 99,95 99,19 99,58  99,69 99,06 99,53 99,23 99,31 

Άθροισμα κατιόντων=3 

Al 0,460 0,414 0,490  0,570 0,653 0,666 0,616  0,983 0,962 0,937 0,969 0,952 

Cr 1,506 1,559 1,478  1,376 1,337 1,321 1,370  0,882 0,844 0,917 0,866 0,887 

Fe3+ 0,028 0,016 0,032  0,054 0,003 0,013 0,014  0,135 0,189 0,146 0,165 0,161 

Ti 0,003 0,006 -  - 0,003 - -  - 0,002 - - - 

  1,997 1,994 2,000  2,000 1,997 2,000 2,000  2,000 1,998 2,000 2,000 2,000 

Mg 0,432 0,410 0,461  0,565 0,528 0,544 0,517  0,396 0,498 0,525 0,492 0,500 

Fe2+ 0,571 0,596 0,530  0,428 0,453 0,456 0,483  0,602 0,492 0,472 0,503 0,496 

Mn - - 0,009  0,007 0,023 - -  0,001 0,006 - 0,005 0,004 

Ca - - -  - - - -  - 0,007 0,004 - - 

  1,003 1,006 1,000  1,000 1,003 1,000 1,000  1,000 1,002 1,000 1,000 1,000 

Cr# 76,59 79,00 75,08  70,71 67,19 66,49 68,99  47,28 46,73 49,48 47,20 48,25 

Mg# 43,06 40,76 46,55  56,92 53,80 54,37 51,70  39,69 50,31 52,65 49,42 50,18 

 
 
 
 
 
 
 



  

 515 

Πίνακας 3.17. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις σπινέλλιων από τους υπό μελέτη πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους και χαρτσβουργίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Κόζιακα (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

  Πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθοι  Χαρτσβουργίτες 

∆είγμα KOZ1b KOZ1b KOZ1a KOZ1a KOZ1a  KOZ2a KOZ2a KOZ2a KOZ2a 

Ανάλυση 2 3 27 30 31  15 16 17 18 

Al2O3 27,00 28,57 31,56 30,10 30,43  23,79 24,38 23,91 27,01 

TiO2 - - - 0,14 -  0,38 - 0,45 - 

FeOt 31,25 31,24 29,77 28,12 29,80  29,31 30,08 31,20 21,67 

MnO 0,76 - - 0,12 -  0,33 0,25 0,34 0,24 

MgO 9,61 10,35 9,32 10,87 9,65  10,70 11,00 12,30 12,09 

CaO - - 0,11 - -  - - - - 

Cr2O3 31,24 29,27 29,23 30,97 30,43  35,45 34,01 32,10 38,11 

Σύνολο 99,88 99,43 99,99 100,32 100,31  99,96 99,72 100,30 99,12 

Άθροισμα κατιόντων=3 

Al 0,978 1,027 1,125 1,065 1,084  0,866 0,885 0,857 0,971 

Cr 0,759 0,706 0,699 0,735 0,727  0,866 0,828 0,772 0,919 

Fe3+ 0,263 0,267 0,176 0,193 0,188  0,250 0,287 0,350 0,109 

Ti - - - 0,003 -  0,009 - 0,010 - 

  2,000 2,000 2,000 1,997 2,000  1,991 2,000 1,990 2,000 

Mg 0,440 0,470 0,420 0,487 0,435  0,493 0,505 0,558 0,550 

Fe2+ 0,540 0,530 0,576 0,513 0,565  0,507 0,488 0,444 0,444 

Mn 0,020 - - 0,003 -  0,009 0,007 0,009 0,006 

Ca - - 0,004 - -  - - - - 

  1,000 1,000 1,000 1,003 1,000  1,009 1,000 1,010 1,000 

Cr# 43,70 40,74 38,32 40,84 40,15  49,99 48,34 47,39 48,63 

Mg# 44,92 47,03 42,16 48,66 43,49  49,28 50,85 55,70 55,34 
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Πίνακας 3.18. Χημικές αναλύσεις πλαγιόκλαστων από τους υπό μελέτη δολερίτες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Βούρινου και Πίνδου (- : κάτω από το όριο 
ανιχνευσιμότητας). 

 ∆ολερίτες Βούρινου  ∆ολερίτες Πίνδου 

∆είγμα VOLA1 VOLA2 VOLA6 VOLA7 VOLA7  PVN1_1 PVN1_1 PVN1_1 PVN1_2 PVN2_2 PVN2_2 

Ανάλυση 10 32 5 7 9  5 8 9 19 24 26 

SiO2 68,92 69,14 68,73 68,99 68,53  53,17 51,01 68,24 67,99 51,41 51,84 

TiO2 - - - - -  - - - - - - 

Al2O3 19,43 19,24 19,91 19,86 19,90  29,28 31,06 20,63 20,44 30,50 29,81 

FeOt 0,54 0,55 0,34 0,25   - 0,61 - 0,41 0,57 0,68 

MnO - - - - -  - - - - - - 

MgO - - - - -  - - - - - - 

CaO 0,16 0,32 0,26 0,19 0,30  12,70 14,88 1,42 1,21 14,32 14,27 

Na2O 10,35 10,69 10,72 10,67 10,69  3,95 2,78 9,61 9,85 2,92 3,60 

K2O 0,54 - - - -  0,36  0,38 0,20 - - 

Σύνολο 99,94 99,94 99,96 99,96 99,42  99,46 100,34 100,28 100,10 99,72 100,20 

Αριθμός κατιόντων με βάση 8 άτομα οξυγόνου 

Si 3,006 3,011 2,992 3,000 2,997  2,420 2,314 2,966 2,962 2,342 2,356 

Al 0,999 0,988 1,022 1,018 1,026  1,571 1,661 1,057 1,050 1,637 1,597 

Fe3+ 0,020 0,020 0,012 0,009 -  - 0,023 - 0,015 0,022 0,026 

Ti - - - - -  - - - - - - 

  4,025 4,019 4,026 4,027 4,023  3,991 3,998 4,023 4,027 4,001 3,979 

Mn - - - - -  - - - - - - 

Mg - - - - -  - - - - - - 

Ca 0,007 0,015 0,012 0,009 0,014  0,619 0,723 0,066 0,056 0,699 0,695 

Na 0,875 0,903 0,905 0,900 0,906  0,349 0,245 0,810 0,832 0,258 0,317 

K 0,030 - - - -  0,021 - 0,021 0,011 - - 

  0,913 0,918 0,917 0,909 0,921  0,989 0,968 0,897 0,900 0,957 1,012 

Or 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00  2,11 0,00 2,35 1,24 0,00 0,00 

Ab 95,89 98,37 98,68 99,03 98,47  35,25 25,27 90,28 92,49 26,95 31,34 

An 0,82 1,63 1,32 0,97 1,53  62,63 74,73 7,37 6,28 73,05 68,66 
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Πίνακας 3.18. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις πλαγιόκλαστων από τους υπό μελέτη τροκτόλιθους και πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθους από τα οφιολιθικά 
συμπλέγματα της Πίνδου και του Κόζιακα αντίστοιχα (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

 Τροκτόλιθοι  Πλαγιοκλαστομιγείς λερζόλιθοι 

∆είγμα PKD1a PKD1a PKD1a PKD1a PKD1a PKD1a PKD2b PKD2b PKD2b PKD2b PKD2b  KOZ1a KOZ1a KOZ1b 

Ανάλυση 1 2 5 26 30 10 11 9 8 7 1  5 6 24 

SiO2 46,31 45,87 45,32 46,60 45,53 46,17 46,67 46,93 46,53 45,50 46,40  48,98 48,85 45,43 

TiO2 - - - - - - - - - - -  - - - 

Al2O3 34,02 34,25 35,08 34,44 34,93 34,94 34,84 34,86 34,33 35,43 35,07  31,89 30,21 34,21 

FeOt - 0,98 0,42 - - - - - - - 0,30  0,28 0,19 0,10 

MnO - - - - - - - - - - -  - 0,08 - 

MgO - - - - - - - - - - -  - - - 

CaO 17,82 17,35 17,56 16,94 18,60 18,03 17,99 17,22 16,15 17,74 17,90  16,50 17,90 18,92 

Na2O 1,41 1,46 1,06 1,98 0,88 0,75 - 1,25 2,24 1,20 1,01  2,45 2,16 1,09 

K2O - - - - - - 0,23 - - - -  0,03 0,06 - 

Σύνολο 99,56 99,91 99,44 99,96 99,94 99,89 99,73 100,26 99,25 99,87 100,68  100,13 99,45 99,75 

Αριθμός κατιόντων με βάση 8 άτομα οξυγόνου 

Si 2,139 2,115 2,095 2,141 2,098 2,121 2,141 2,144 2,149 2,094 2,117  2,242 2,263 2,103 

Al 1,852 1,861 1,912 1,865 1,897 1,892 1,884 1,877 1,869 1,922 1,886  1,721 1,649 1,867 

Fe3+ - 0,038 0,016 - - - - - - - 0,011  0,011 0,007 0,004 

Ti - - - - - - - - - - -  - - - 

  3,990 4,014 4,023 4,005 3,995 4,013 4,025 4,020 4,017 4,016 4,014  3,973 3,919 3,974 

Mn - - - - - - - - - - -  - 0,003 - 

Mg - - - - - - - - - - -  - - - 

Ca 0,882 0,857 0,870 0,834 0,918 0,887 0,884 0,843 0,799 0,875 0,875  0,809 0,888 0,939 

Na 0,126 0,131 0,095 0,176 0,079 0,067 - 0,111 0,201 0,107 0,089  0,217 0,194 0,098 

K - - - - - - 0,013 - - - -  0,002 0,004 - 

  1,008 0,988 0,965 1,010 0,997 0,954 0,898 0,953 1,000 0,982 0,964  1,028 1,089 1,036 

Or 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00  0,17 0,33 0,00 

Ab 12,53 13,22 9,85 17,46 7,89 7,00 0,00 11,61 20,06 10,91 9,26  21,14 17,81 9,44 

An 87,47 86,78 90,15 82,54 92,11 93,00 98,50 88,39 79,94 89,09 90,74  78,69 81,86 90,56 
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Πίνακας 3.18. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις πλαγιόκλαστων από τους υπό μελέτη διορίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος (- : κάτω από το 
όριο ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα OTH1a OTH1a OTH1b OTH1a B3 B3 B3 B3 OTH1a OTH1a OTH1a OTH1a 

Ανάλυση 4 5 39 2 31 29 26 23 19 17 7 2 

SiO2 68,77 67,55 56,75 55,98 55,96 67,41 55,94 55,46 56,86 58,66 67,58 69,47 

TiO2 - - - - - - - - - - - - 

Al2O3 19,52 20,63 27,89 27,74 28,52 21,05 27,55 28,47 28,96 26,26 20,97 18,84 

FeOt - - - - - - 0,51 - - - - - 

MnO - - - - - - - - - - - - 

MgO - - - - - - - - - - - - 

CaO 0,29 1,21 9,51 9,42 10,10 1,49 10,01 8,93 9,00 9,29 1,86 0,15 

Na2O 11,52 11,02 5,84 5,69 5,53 10,73 5,98 6,48 5,34 6,26 10,09 11,27 

K2O 0,12  0,10 0,19 - - - - - 0,44 - - 

Σύνολο 100,22 100,41 100,09 99,02 100,11 100,68 99,99 99,34 100,16 100,91 100,50 99,73 

Αριθμός κατιόντων με βάση 8 άτομα οξυγόνου 

Si 2,996 2,944 2,540 2,534 2,508 2,930 2,518 2,505 2,531 2,606 2,938 3,031 

Al 1,002 1,060 1,471 1,480 1,506 1,078 1,461 1,516 1,519 1,375 1,075 0,969 

Fe3+ - - - - - - 0,019 - - - - - 

Ti - - - - - - - - - - - - 

  3,999 4,004 4,012 4,014 4,014 4,009 3,998 4,021 4,050 3,982 4,013 4,000 

Mn - - - - - - - - - - - - 

Mg - - - - - - - - - - - - 

Ca 0,014 0,057 0,456 0,457 0,485 0,069 0,483 0,432 0,429 0,442 0,087 0,007 

Na 0,973 0,931 0,507 0,499 0,480 0,904 0,522 0,568 0,461 0,539 0,851 0,954 

K 0,007 - 0,006 0,011 - - - - - 0,025 - - 

  0,993 0,988 0,969 0,967 0,965 0,974 1,005 1,000 0,890 1,006 0,937 0,961 

Or 0,67 0,00 0,59 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00 

Ab 97,97 94,28 52,32 51,63 49,77 92,87 51,95 56,77 51,78 53,58 90,76 99,27 

An 1,36 5,72 47,09 47,23 50,23 7,13 48,05 43,23 48,22 43,94 9,24 0,73 
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Πίνακας 3.18. (Συνέχεια…) Χημικές αναλύσεις αστρίων από τους υπό μελέτη τραχίτες του ∆ομοκού (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα DMK1a DMK1a DMK1a DMK1a DMK1a DMK1b DMK1b DMK1b DMK1b DMK1b DMK1b DMK1b 

Ανάλυση 4 7 8 12 14 25 26 31 32 33 34 35 

SiO2 68,00 64,42 64,52 69,03 63,64 70,17 64,47 69,09 63,78 68,33 69,02 63,92 

TiO2 - 0,15 0,06 - 0,40 - - - 1,04 0,11 - 0,18 

Al2O3 18,70 18,60 18,57 19,28 18,55 18,55 17,33 19,82 18,60 19,93 19,25 18,53 

FeOt - - 0,28 0,16 0,11 - 0,31 0,64 0,09 - 0,08 0,44 

MnO 0,39 - 0,22 0,16 0,24 - 0,05 - 0,04 - 0,12 - 

MgO 0,08 - - - - - - - - - - - 

CaO - 0,06 - 0,06 - - - 0,20  0,05 0,08 0,07 

Na2O 11,79 0,18 0,34 11,18 0,56 11,37 0,89 11,10 0,49 11,33 11,15 0,54 

K2O 0,06 16,74 15,78 0,02 16,43  16,68 0,04 16,01 0,05 0,03 16,09 

Σύνολο 99,02 100,15 99,77 99,89 99,93 100,09 99,73 100,89 100,05 99,80 99,73 99,77 

Αριθμός κατιόντων με βάση 8 άτομα οξυγόνου 

Si 3,006 2,981 2,985 3,011 2,959 3,048 3,007 2,987 2,952 2,985 3,014 2,968 

Al 0,974 1,015 1,013 0,991 1,017 0,950 0,953 1,010 1,015 1,026 0,991 1,014 

Fe3+ - - 0,011 0,006 0,004 - 0,012 0,023 0,003 - 0,003 0,017 

Ti - 0,005 0,002 - 0,014 - - - 0,036 0,004 - 0,006 

  3,980 4,001 4,011 4,008 3,994 3,998 3,972 4,020 4,006 4,015 4,008 4,006 

Mn 0,015 - 0,009 0,006 0,009 - 0,002 - 0,002 - 0,004 - 

Mg 0,005 - - - - - - - - - - - 

Ca - 0,003 - 0,003 - - - 0,009 - 0,002 0,004 0,003 

Na 1,010 0,016 0,031 0,946 0,050 0,958 0,080 0,931 0,044 0,960 0,944 0,049 

K 0,003 0,988 0,931 0,001 0,975 - 0,993 0,002 0,945 0,003 0,002 0,953 

  1,034 1,007 0,971 0,955 1,035 0,958 1,075 0,942 0,991 0,965 0,954 1,005 

Or 0,33 98,10 95,97 0,12 94,21 0,00 92,33 0,23 95,40 0,29 0,18 94,82 

Ab 97,75 1,60 3,14 98,97 4,88 100,00 7,49 98,78 4,44 99,47 98,97 4,84 

An 1,92 0,30 0,89 0,91 0,91 0,00 0,18 0,98 0,16 0,24 0,86 0,35 
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Πίνακας 3.19. Χημικές αναλύσεις αμφιβόλων από τους υπό μελέτη δολερίτες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Βούρινου και Πίνδου και από τους διορίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος (- : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

  ∆ολερίτες Βούρινου  ∆ολερίτες Πίνδου  ∆ιορίτες Όθρυος 
∆είγμα VOLA5 VOLA5 VOLA5 VOLA6 VOLA7  PVN1_1 PVN1_1 PVN1_1 PVN1_2 PVN1_2 PVN1_2  OTH1a OTH1a 
Ανάλυση 19 21 25 32 37  21 17 18 16 15 11  20 21 
SiO2 54,02 53,31 53,54 55,79 52,61  53,05 52,45 52,33 53,72 53,41 52,03  50,70 50,07 
TiO2 - - 0,25 0,04 0,17  - - - - - -  0,77 1,11 
Al2O3 2,79 2,65 3,67 3,51 3,69  4,11 5,43 4,82 3,93 3,29 2,81  6,20 5,81 
FeOt 15,75 18,52 18,44 15,80 17,06  15,32 16,46 16,89 18,21 16,30 25,03  14,05 14,19 
MnO 0,67 0,61 0,64 - 0,72  - - 0,46 - - 0,65  - 0,53 
MgO 12,12 11,66 12,32 12,30 10,71  13,94 11,23 11,28 11,31 12,05 8,81  13,67 13,57 
CaO 10,43 8,26 8,39 9,68 11,43  11,68 11,79 12,31 12,20 12,45 8,96  10,69 11,13 
Na2O - 0,36 0,52 0,52 0,48  - 0,73 0,53 - 0,36 -  0,88 0,91 
K2O 0,43 - 0,21 - 0,38  - - - - - -  - - 
Cr2O3 - - - 0,25 -  - - - - - -  - - 
Σύνολο 96,21 95,37 97,98 97,89 97,25  98,10 98,09 98,62 99,37 97,86 98,29  96,96 97,32 

Αριθμός κατιόντων με βάση 23 άτομα οξυγόνου και άθροισμα κατιόντων Ca-Na-K=13 
Si 7,880 7,716 7,534 7,909 7,767  7,538 7,618 7,607 7,722 7,779 7,519  7,266 7,208 
Al IV 0,120 0,284 0,466 0,091 0,233  0,462 0,382 0,393 0,278 0,221 0,479  0,734 0,792 
Fe3+ - - - - -  - - - - - 0,002  - - 
Ti - - - - -  - - - - - -  - - 
  8,000 8,000 8,000 8,000 8,000   8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000   8,000 8,000 
Al VI 0,360 0,168 0,143 0,495 0,409  0,227 0,548 0,433 0,387 0,344 -  0,313 0,194 
Ti - - 0,026 0,004 0,019  - - - - - -  0,083 0,120 
Fe3+ 0,419 1,454 1,561 0,479 -  0,679 - - 0,133 - 1,706  0,728 0,669 
Cr - - - 0,027 -  - - - - - -  - - 
Mg 2,636 2,516 2,584 2,600 2,358  2,953 2,432 2,445 2,424 2,616 1,898  2,920 2,912 
Fe2+ 1,502 0,788 0,609 1,395 2,106  1,142 1,999 2,053 2,056 1,985 1,316  0,955 1,039 
Mn 0,083 0,075 0,076 - 0,090  - - 0,057 - - 0,080  - 0,065 
  5,000 5,000 5,000 5,000 4,981   5,000 4,979 4,988 5,000 4,945 5,000   5,000 5,000 
Mg - - - - -  - - - - - -  - - 
Fe2+ - - - - -  - - - - - -  - - 
Mn - - - - -  - - - - - -  - - 
Ca 1,630 1,281 1,265 1,470 1,808  1,778 1,835 1,917 1,879 1,943 1,387  1,641 1,717 
Na - 0,101 0,142 0,143 0,136  - 0,165 0,083 - 0,057 -  0,245 0,254 
  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000   2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000   2,000 2,000 
Ca - - - - -  - - - - - -  - - 
Na - - - - -  - 0,040 0,067 - 0,044 -  - - 
K 0,080 - 0,038 - 0,071  - - - - - -  - - 
  0,080 0,000 0,038 0,000 0,071   0,000 0,040 0,067 0,000 0,044 0,000   0,000 0,000 
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Πίνακας 3.20. Χημικές αναλύσεις σερπεντινών από τους υπό μελέτη σερπεντινιωμένους υπερβασικούς λιθότυπους (1: σερπεντινιωμένος δουνίτης 
Βούρινου, 2: σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης Βούρινου, 3: σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης Πίνδου, 4: σερπεντινιωμένος πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος 
Κόζιακα, 5: σερπεντινιωμένος χαρτσβουργίτης Κόζιακα, - : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα VAET1a1 VVDSR1a2 VVDSR1a2 PKZSR1a3 PKZSR1a3 KOZ1a4 KOZ1a4 KOZ1a4 KOZ1a4 KOZ1a4 KOZ2a5 

Ανάλυση 7 10 11 15 16 10 11 12 13 14 1 

SiO2 43,78 40,63 43,79 39,55 40,22 39,60 39,39 38,26 42,02 39,11 41,41 

TiO2 - - 0,32 - - - - 0,05 - - - 

Al2O3 - - 0,27 1,45 1,09 4,13 3,78 3,58 - - 1,06 

Fe2O3
t 3,77 2,05 3,07 6,23 6,10 8,88 6,89 6,61 8,10 12,32 4,28 

MnO 0,16 0,04 0,32 0,11  - 0,17 - - - 0,06 

MgO 36,47 38,45 37,90 39,22 38,63 33,99 34,81 34,77 34,28 32,91 38,01 

CaO - 0,08 - - - 0,33 0,05 0,03 0,38 0,28 - 

NiO - - - - - - - - - - 0,30 

Cr2O3 0,38 - 0,89 0,17 0,32 0,14 0,07 - 0,17 - 0,14 

Σύνολο 84,56 81,25 86,56 86,73 86,36 87,07 85,16 83,30 84,95 84,62 85,26 

Αριθμός ιόντων με βάση 28 άτομα οξυγόνου 

Si 8,352 8,068 8,183 7,510 7,650 7,506 7,585 7,531 8,121 7,740 7,907 

Ti - - 0,045 - - - - 0,008 - - - 

Al - - 0,059 0,324 0,244 0,923 0,857 0,830 - - 0,239 

Fe3+ 0,541 0,306 0,432 0,890 0,873 1,267 0,998 0,979 1,178 1,835 0,615 

Fe2+ - - - - - - - - - - - 

Mn 0,026 0,007 0,051 0,018 - - 0,028 - - - 0,010 

Mg 10,372 11,382 10,559 11,102 10,953 9,605 9,993 10,203 9,874 9,709 10,819 

Ca - 0,017 - - - 0,067 0,011 0,007 0,078 0,060 - 

Ni - - - - - - - - - - 0,046 

Cr 0,057 - 0,131 0,026 0,048 0,021 0,010 - 0,026 - 0,021 
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Πίνακας 3.21. Χημικές αναλύσεις χλωριτών από τους υπό μελέτη βασικούς και υπερβασικούς λιθότυπους (1: δολερίτης Βούρινου, 2: δολερίτης Πίνδου, 3: 
τροκτόλιθος Πίνδου, 4διορίτης Όθρυος, 5πλαγιοκλαστομιγής λερζόλιθος Κόζιακα, - : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα VOLA11 VOLA11 VOLA11 PVN2_12 PVN2_12 PVN2_22 PKD1a3 PKD1a3 PKD2a3 OTH1a4 OTH1b4 KOZ1a5 KOZ1a5 

Ανάλυση 33 27 29 17 19 21 15 16 8 44 43 34 33 

SiO2 35,12 29,61 28,33 31,11 29,60 29,46 31,74 31,16 30,72 29,46 27,86 30,32 30,35 

TiO2 - - - - - - 0,12 0,25 0,19 0,15 0,03 0,19 - 

Al2O3 14,68 18,55 18,98 17,33 17,47 19,27 22,21 22,88 21,86 18,48 18,53 19,37 21,22 

FeOt 19,28 25,50 29,71 20,41 20,06 20,62 8,27 10,67 8,31 19,69 19,21 11,99 13,87 

MnO - - - - - 0,60 - - - 0,11 - 0,04 0,16 

MgO 19,00 14,15 12,90 18,18 18,20 16,07 24,68 23,59 25,15 20,06 19,48 23,83 21,77 

CaO 0,32 - 0,02 - 0,19 0,71 0,24 0,20 0,39 0,63 0,10 0,07 0,12 

Na2O - 1,15 - - 0,50 - - - - - 0,24 - - 

K2O 0,02 - - - - - - - - - - - - 

Cr2O3 - - - - - - - - - - 0,09 0,35 0,08 

Σύνολο 88,42 88,96 89,94 87,02 86,02 86,73 87,26 88,75 86,63 88,58 85,54 86,17 87,56 

Αριθμός κατιόντων με βάση 28 άτομα οξυγόνου 

Si 6,974 6,116 5,907 6,357 6,154 6,089 6,051 5,917 5,922 5,936 5,818 6,011 5,959 

Al 1,026 1,884 2,093 1,643 1,846 1,911 1,949 2,083 2,078 2,064 2,182 1,989 2,041 

  8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Al 2,410 2,633 2,570 2,530 2,434 2,784 3,040 3,038 2,890 2,325 2,378 2,535 2,868 

Ti - - - - - - 0,018 0,036 0,028 0,023 0,005 0,029 - 

Cr - - - - - - - - - - 0,015 0,055 0,013 

Mg 5,625 4,357 4,008 5,539 5,641 4,953 7,013 6,678 7,228 6,026 6,064 7,042 6,371 

Fe2+ 3,202 4,405 5,180 3,488 3,488 3,565 1,318 1,694 1,340 3,318 3,356 1,987 2,277 

Mn - - - - - 0,105 - - - 0,019 - 0,007 0,026 

Ca 0,068 - 0,004 - 0,042 0,158 0,048 0,041 0,080 0,136 0,023 0,015 0,026 

Na - 0,461 - - 0,202 - - - - - 0,098 - - 

K 0,005 - - - - - - - - - - - - 

  11,310 11,856 11,762 11,556 11,807 11,564 11,437 11,487 11,566 11,847 11,939 11,671 11,580 
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Πίνακας 4.1. Χημικές αναλύσεις υπερβασικών πετρωμάτων από τα οφιολιθικά συμπλέγματα Πίνδου, 
Βούρινου και Κόζιακα (1: Βούρινος, 2: Πίνδος, 3: Κόζιακας, - : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας, *: 
δεν αναλύθηκε). 
∆είγμα VVD11 VVD21 VKOR11 VRZ11 VAET11 VVDSR11 PKZ22 PKZSR12 KOZ13 KOZ23 
Κύρια στοιχεία (% κ.β.)                 
SiO2 40,12 42,99 38,22 38,39 34,56 38,79 42,57 40,14 44,00 43,22 
Al2O3 0,20 0,46 0,47 0,19 0,13 0,52 0,27 1,49 2,83 1,70 
Fe2O3

t 7,72 6,88 7,84 6,95 7,62 7,55 8,10 7,32 8,13 8,45 
MnO 0,108 0,099 0,094 0,095 0,089 0,104 0,104 0,102 0,11 0,13 
MgO 48,98 49,09 47,87 50,71 45,55 40,61 47,72 39,33 38,48 44,47 
CaO 0,27 0,37 0,42 0,14 0,10 0,46 0,33 0,65 2,04 1,20 
Na2O 0,05 - - - - 0,07 - 0,08 0,24 - 
K2O - - - - - - - - 0,08 - 
TiO2 - - - - - 0,003 - 0,028 0,07 0,02 
P2O5 - - - - - - - - - - 
LOI 2,42 0,01 4,65 3,27 11,61 11,92 0,91 11,29 3,4 0,50 
Σύνολο 99,84 99,41 99,57 99,73 99,63 100,00 99,95 100,40 99,38 99,69 
MgO/Fe2O3

t 6,34 7,14 6,11 7,30 5,98 5,38 5,89 5,37 4,73 5,26 
Ιχνοστοιχεία (ppm)                   
Sc 5 7 4 3 3 8 7 8 5 12 
V 20 - - - - 38 - 21 47 - 
Cr 2890 2360 > 10000 2710 3080 3290 3080 2240 2514 2236 
Co 118 77 119 103 133 106 110 92 - - 
Ni 2320 1220 2300 1980 2260 2080 1990 1800 1738 1748 
Cu - 30 - - - - - 10 - 56 
Zn 30 140 40 - 40 40 - 50 - * 
Ga - - - - - - - 2 * * 
Rb - - - - - - - - 7 - 
Sr - - - - - - - 2 8 - 
Y - - - - - - - 0,8 3 - 
Zr - - - - - - - 17 5 - 
Nb - - - - - - - - 1 - 
Ba - - - - - 85 - - - - 
Hf - - - - - - - 0,4 - - 
Ta - - - - - 0,3 - - - - 
Pb 7 7 - - - 7 - - * * 
Th - - - - - - - - - - 
U - 0,04 0,05 0,04 0,02 - 0,04 0,02 - - 
Σπάνιες γαίες (ppm)                 
La - - - - - - - - - - 
Ce - 0,06 0,06 - - - - 0,13 0,2 - 
Pr - - - - - - - 0,03 - - 
Nd - - - - - - - 0,19 0,22 - 
Sm - - - - - - - 0,09 0,1 - 
Eu - - - - - - - 0,017 0,06 - 
Gd - - - - - - - 0,07 0,2 0,02 
Tb - - - - - - - 0,02 - - 
Dy - 0,01 - - - - - 0,12 0,1 0,04 
Ho - - - - - - - 0,03 0,03 - 
Er - 0,01 0,02 - 0,01 - - 0,09 0,2 0,06 
Tm - - - - - - - 0,015 - - 
Yb - - 0,03 0,01 - - - 0,1 0,3 0,2 
Lu - 0,006 0,005 0,004 0,003 - - 0,016 0,05 - 
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Πίνακας 4.2. Χημικές αναλύσεις τροκτόλιθων και διοριτών από τα οφιολιθικά συμπλέγματα Πίνδου και 
Όθρυος αντίστοιχα (1: Τροκτόλιθος, 2: ∆ιορίτης, - : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

∆είγμα PKD11 OTH12 OTH22 
Κύρια στοιχεία (% κ.β.)     
SiO2 42,30 54,52 54,37 
Al2O3 25,51 13,21 13,07 
Fe2O3

t 2,89 8,65 8,43 
MnO 0,033 0,143 0,143 
MgO 9,63 9,20 9,18 
CaO 11,88 7,28 7,31 
Na2O 1,03 3,08 3,16 
K2O 0,05 0,63 0,76 
TiO2 0,011 0,364 0,364 
P2O5 - 0,04 0,04 
LOI 6,32 2,51 2,47 
Σύνολο 99,65 99,62 99,28 
Ιχνοστοιχεία (ppm)     
Sc 3 40 40 
V 13 270 249 
Cr 210 350 350 
Co 32 36 35 
Ni 470 160 160 
Cu 70 60 70 
Zn - 60 80 
Ga 12 11 13 
Rb - 5 6 
Sr 279 124 128 
Y 0,6 11 10 
Zr - 20 21 
Nb - - 1 
Ba 12 38 40 
Hf - 0,7 0,7 
Ta - - - 
Pb - - - 
Th - 0,4 0,4 
U 0,06 0,2 0,2 
Σπάνιες γαίες (ppm)     
La 0,09 1,5 1,6 
Ce 0,19 3,3 3,4 
Pr 0,03 0,44 0,42 
Nd 0,17 2,5 2,3 
Sm - 0,9 0,8 
Eu 0,103 0,34 0,32 
Gd 0,05 1,2 1,3 
Tb - 0,3 0,3 
Dy 0,09 2 1,9 
Ho 0,02 0,4 0,4 
Er 0,06 1,4 1,3 
Tm 0,012 0,22 0,21 
Yb 0,09 1,5 1,4 
Lu 0,015 0,24 0,22 
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Πίνακας 4.3. Χημικές αναλύσεις δολεριτών από τα οφιολιθικά συμπλέγματα Βούρινου και Πίνδου (1: 
Βούρινος, 2: Πίνδος, - : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 

∆είγμα Β41 Β51 PVN1a2 PVN2a2 
Κύρια στοιχεία (% κ.β.)       
SiO2 54,29 56,19 55,42 49,15 
Al2O3 14,94 14,84 14,68 17,33 
Fe2O3

t 10,41 10,04 9,33 8,46 
MnO 0,158 0,147 0,129 0,121 
MgO 5,21 3,82 6,70 7,56 
CaO 3,84 5,89 8,30 10,69 
Na2O 5,68 6,47 1,84 2,66 
K2O 0,26 0,10 0,10 0,05 
TiO2 0,748 0,799 0,199 0,978 
P2O5 0,05 0,06 0,02 0,08 
LOI 4,39 1,12 2,97 2,32 
Σύνολο 99,99 99,46 99,69 99,40 
Ιχνοστοιχεία (ppm)       
Sc 32 33 39 31 
V 328 332 204 183 
Cr - - 270 390 
Co 28 24 38 42 
Ni - - 90 110 
Cu 93 - 140 80 
Zn 99 47 80 80 
Ga 17 18 15 19 
Rb 1 - 2 - 
Sr 48 150 72 162 
Y 19,9 24,4 7,8 25,1 
Zr 27 34 9 55 
Nb 0,5 0,5 0,8 1,1 
Ba 23 6 17 8 
Hf 1,0 1,2 0,5 2,2 
Ta 0,03 0,03 0,04 0,04 
Pb - - - - 
Th 0,33 0,23 0,29 0,17 
U 0,23 0,11 0,28 0,30 
Σπάνιες γαίες (ppm)       
La 1,53 1,59 0,83 2,13 
Ce 3,80 4,24 2,00 7,37 
Pr 0,62 0,74 0,27 1,36 
Nd 3,71 4,58 1,42 8,19 
Sm 1,31 1,57 0,47 2,78 
Eu 0,587 0,668 0,201 0,984 
Gd 2,00 2,46 0,81 3,47 
Tb 0,37 0,47 0,17 0,71 
Dy 2,52 3,07 1,25 4,57 
Ho 0,57 0,68 0,29 0,91 
Er 1,87 2,21 0,96 2,73 
Tm 0,296 0,337 0,17 0,417 
Yb 1,95 2,37 1,22 2,67 
Lu 0,301 0,386 0,194 0,392 
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Πίνακας 4.4. Χημικές αναλύσεις τραχιτών από την περιοχή του ∆ομοκού (- : κάτω από το όριο 
ανιχνευσιμότητας). 

∆είγμα DMK1 DMK2 
Κύρια στοιχεία (% κ.β.)   
SiO2 63,46 67,93 
TiO2 0,36 0,30 
Al2O3 18,59 16,37 
Fe2O3

t 2,94 2,17 
MnO 0,07 0,06 
MgO 0,36 0,34 
CaO 0,37 0,36 
Na2O 6,68 5,85 
K2O 6,19 5,15 
P2O5 0,09 0,07 
LOI 0,90 1,00 
Σύνολο 100,01 99,6 
MgO/Fe2O3

t 0,12 0,16 
Ιχνοστοιχεία (ppm)   
Cr - - 
Ni 27 53 
V 45 35 
Rb 186 173 
Sr 96 108 
Y 59 50 
Zr 500 392 
Nb 154 129 
Sc 4,81 4,75 
Σπάνιες γαίες (ppm)  
La 125 114 
Ce 187 182 
Nd 69 65 
Sm 12 11,1 
Eu 2,04 1,74 
Tb 1,7 1,6 
Yb 6,72 6,54 
Lu 1,02 1 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  IIII  
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ 
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Πίνακας 6.1. Παραγοντικές φορτίσεις (loadings) και τιμές (scores) της παραγοντικής ανάλυσης R-
τύπου στις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των υπό μελέτη λιθότυπων 
(βλ. Παράρτημα IV για συντομογραφίες). 

  Παραγοντικές φορτίσεις    Παραγοντικές τιμές 

Ιδιότητα Fl1 Fl2 Fl3  ∆είγμα Fs1 Fs2 Fs3 

w 0,71 0,30 0,50  PVN1a 0,30 -1,85 0,15 

wa 0,82 0,37 0,38  PVN1b -0,07 -1,67 0,13 

pab -0,24 0,39 -0,81  PVN2a -0,17 -1,35 0,30 

pa -0,33 0,30 -0,84  PVN2b -0,06 -1,32 0,21 

nt 0,60 0,32 0,58  PKD1 -1,19 -0,08 0,70 

IF 0,14 0,96 0,05  PKD2 -1,12 -0,43 0,59 

IE 0,11 0,96 0,08  B4 0,84 -1,18 0,02 

SE -0,82 0,27 -0,14  B5 0,73 -1,47 -0,60 

LA 0,76 0,62 0,05  OTH1 0,23 -0,98 -0,24 

LAC 0,76 0,63 0,04  OTH2 0,31 -0,98 -0,18 

AIV 0,79 0,47 0,15  DMK1 -0,83 0,39 2,71 

MDE 0,16 0,86 -0,41  DMK2 -0,50 0,45 2,51 

SHV -0,67 -0,59 -0,28  PKZ1 -0,69 0,53 -0,90 

UCS -0,68 -0,57 0,24  PKZ2 -0,37 0,37 -0,97 

IS(50) -0,42 -0,80 0,04  PKZSR1 3,40 1,27 0,91 

PSV -0,01 -0,11 -0,55  VVD1 -0,90 0,77 -0,78 

AAV 0,64 0,71 -0,19  VVD2 -0,71 0,65 -1,31 

S 0,60 0,05 0,65  VKOR1 0,18 0,55 -1,09 

MBF -0,06 -0,03 0,82  VKOR2 -0,19 0,57 -1,04 

     VRZ1 0,24 0,43 -0,98 

     VRZ2 0,57 0,36 -0,97 

     VAET1 -0,65 1,19 0,54 

     VAET2 -0,27 1,30 0,48 

     VVDSR1 2,16 0,86 0,36 

     KOZ1 -0,67 0,67 -0,29 

          KOZ2 -0,57 0,94 -0,25 
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Πίνακας 6.2. Παραγοντικές φορτίσεις (loadings) και τιμές (scores) της παραγοντικής ανάλυσης Q-
τύπου στις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των υπό μελέτη λιθότυπων 
(βλ. Παράρτημα IV για συντομογραφίες). 

  Παραγοντικές φορτίσεις     Παραγοντικές τιμές 

∆είγμα Fs1 Fs2 Fs3   Ιδιότητα Fl1 Fl2 Fl3 

PVN1a 0,87 0,46 0,16  w -0,15 -0,69 -1,00 

PVN1b 0,87 0,47 0,14  wa -0,17 -0,69 -0,92 

PVN2a 0,86 0,48 0,15  ρab -0,15 -0,57 -0,98 

PVN2b 0,85 0,49 0,18  ρa -0,15 -0,58 -1,00 

PKD1 0,84 0,51 0,15  nt -0,14 -0,66 -0,63 

PKD2 0,87 0,47 0,11  IF -0,73 0,70 0,45 

B4 0,70 0,64 0,26  IE -0,73 0,71 0,58 

B5 0,73 0,63 0,23  SE 0,24 2,12 0,57 

OTH1 0,79 0,58 0,19  LA -0,69 0,22 0,78 

OTH2 0,81 0,56 0,19  LAc -0,72 0,22 1,04 

DMK1 0,82 0,45 0,35  AIV -0,28 -0,27 -0,03 

DMK2 0,80 0,48 0,35  MDE -0,74 0,43 -0,38 

PKZ1 0,75 0,63 0,18  SHV 0,54 1,01 0,05 

PKZ2 0,66 0,72 0,20  UCS 3,74 0,46 -0,23 

PKZSR1 0,13 0,20 0,97  IS(50) 0,12 -0,64 -1,05 

VVD1 0,67 0,71 0,19  PSV -0,05 1,49 0,55 

VVD2 0,61 0,75 0,21  AAV -0,65 -0,09 -0,05 

VKOR1 0,58 0,78 0,23  S 0,64 -2,36 3,01 

VKOR2 0,60 0,77 0,22  MBF 0,07 -0,81 -0,75 

VRZ1 0,65 0,72 0,22      

VRZ2 0,58 0,76 0,27      

VAET1 0,67 0,70 0,20      

VAET2 0,61 0,74 0,27      

VVDSR1 0,33 0,74 0,58      

KOZ1 0,66 0,71 0,22      

KOZ2 0,60 0,76 0,22        
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Πίνακας 7.1. Παραγοντικές φορτίσεις (loadings) και τιμές (scores) της παραγοντικής ανάλυσης R-
τύπου στα πετρογραφικά χαρακτηριστικά και στις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές 
ιδιότητες των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων (βλ. Παράρτημα IV για συντομογραφίες). 

  Παραγοντικές φορτίσεις    Παραγοντικές τιμές 

  Fl1 Fl2 Fl3  ∆είγμα Fs1 Fs2 Fs3 

Ol -0,24 -0,77 -0,52  PKZ1 -0,54 -0,60 -0,15 

Sp -0,22 -0,22 -0,76  PKZ2 -0,26 -0,54 -0,52 

Serp 0,26 0,90 0,33  PKZSR1 2,50 0,28 1,66 

OOS -0,22 -0,69 0,23  VVD1 -0,57 -1,34 0,95 

So/H 0,29 0,87 0,35  VVD2 -0,47 -1,44 0,69 

Se/P 0,25 0,87 0,39  VKOR1 0,27 -0,36 -1,25 

So/H+Se/P 0,27 0,87 0,38  VKOR2 -0,11 -0,34 -0,76 

Serp+Chl 0,25 0,90 0,34  VRZ1 0,37 -0,43 -1,28 

w 0,86 0,49 0,03  VRZ2 0,59 -0,58 -1,02 

wa 0,90 0,38 0,19  VAET1 -0,72 1,87 -0,52 

pab -0,34 -0,88 -0,28  VAET2 -0,41 1,76 -0,42 

pa -0,46 -0,82 -0,30  VVDSR1 1,51 0,73 0,04 

nt 0,89 0,25 0,35  KOZ1 -1,15 0,51 1,20 

IF 0,32 0,51 0,67  KOZ2 -1,00 0,49 1,38 

IE 0,17 0,69 0,61      
SE -0,76 -0,23 -0,49      
LA 0,93 0,31 0,10      
LAC 0,90 0,25 0,32      
AIV 0,97 0,12 0,14      
MDE 0,14 0,15 0,48      
SHV -0,80 -0,58 0,05      
UCS -0,86 -0,11 -0,28      
IS(50) -0,60 -0,60 -0,34      
PSV -0,61 -0,24 -0,66      
AAV 0,94 0,23 0,13      
S 0,80 0,14 0,47      
MBF 0,10 0,87 0,03           
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Πίνακας 7.2. Παραγοντικές φορτίσεις (loadings) και τιμές (scores) της παραγοντικής ανάλυσης Q-
τύπου στα πετρογραφικά χαρακτηριστικά και στις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές 
ιδιότητες των υπό μελέτη υπερβασικών λιθότυπων (βλ. Παράρτημα IV για συντομογραφίες). 

  Παραγοντικές φορτίσεις    Παραγοντικές τιμές 

∆είγμα Fl1 Fl2   Fs1 Fs2 

PKZ1 0,725 0,688  Ol 0,67 -1,01 

PKZ2 0,721 0,693  Sp -0,06 -0,38 

PKZSR1 0,687 0,727  Serp -0,95 0,58 

VVD1 0,726 0,687  OOS 0,57 -1,00 

VVD2 0,725 0,689  So/H -0,10 -0,34 

VKOR1 0,722 0,692  Se/P -0,10 -0,34 

VKOR2 0,721 0,693  So/H+Se/P -0,12 -0,32 

VRZ1 0,722 0,692  Serp+Chl -0,97 0,60 

VRZ2 0,720 0,694  w -0,11 -0,33 

VAET1 0,718 0,696  wa -0,14 -0,30 

VAET2 0,716 0,698  pab 0,88 4,19 

VVDSR1 0,705 0,709  pa 4,12 0,62 

KOZ1 0,720 0,694  nt -0,21 -0,22 

KOZ2 0,719 0,695  IF -0,39 0,02 

    IE -0,44 0,07 

    SE 0,25 -0,56 

    LA -0,66 0,28 

    LAC -0,75 0,38 

    AIV -0,36 -0,04 

    MDE -0,19 -0,21 

    SHV 0,18 -0,54 

    UCS 1,07 -1,37 

    IS(50) 0,02 -0,45 

    PSV -0,06 -0,28 

    AAV -0,43 0,03 

    S -1,60 1,24 

        MBF -0,12 -0,31 
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Πίνακας 7.4. Παραγοντικές φορτίσεις (loadings) και τιμές (scores) της παραγοντικής ανάλυσης R-
τύπου στα πετρογραφικά χαρακτηριστικά και στις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές 
ιδιότητες των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων (βλ. Παράρτημα IV για συντομογραφίες). 

  Παραγοντικές φορτίσεις     Παραγοντικές τιμές 

  Fl1 Fl2 Fl3 Fl4   ∆είγμα Fs1 Fs2 Fs3 Fs4 

Pl -0,58 0,08 -0,47 0,65  PVN1a -0,73 0,77 0,48 -1,20 

Op 0,28 0,72 0,58 -0,04  PVN1b -0,89 0,63 0,03 -1,20 

PM 0,18 -0,94 0,12 -0,26  PVN2a -0,54 -0,87 1,24 0,02 

Se/P 0,24 0,95 0,12 -0,10  PVN2b -0,43 -0,76 1,44 0,26 

Chl+Serp -0,28 0,19 0,11 0,93  B4 1,51 1,29 1,09 1,40 

So/H -0,12 0,29 0,09 0,94  B5 0,71 1,44 -0,86 -0,67 

So/H+Se/P 0,19 0,95 0,14 0,17  PKD1 -0,79 -0,20 -0,99 1,42 

Irep 0,48 0,83 0,10 0,25  PKD2 -1,10 0,08 -1,15 1,04 

w -0,36 0,10 0,90 -0,11  OTH1 1,05 -1,11 -0,85 -0,61 

wa 0,18 0,32 0,91 0,04  OTH2 1,21 -1,28 -0,44 -0,45 

pab 0,11 -0,83 -0,47 0,17       
pa -0,05 -0,69 -0,68 0,12       
nt 0,48 -0,20 0,82 0,12       
IF 0,15 -0,11 -0,44 0,85       
IE 0,16 -0,20 -0,67 0,68       
SE -0,92 -0,05 0,00 0,38       
LA 0,91 0,21 -0,14 0,29       
AIV 0,62 0,56 -0,18 -0,09       
MDE 0,49 -0,26 -0,54 0,56       
SHV -0,82 0,36 0,41 -0,09       
UCS -0,93 -0,25 -0,07 0,07       
PSV 0,66 0,33 0,48 -0,44       
IS(50) -0,60 0,33 0,52 -0,49       
S -0,29 0,13 0,78 -0,40       
MBF 0,80 0,10 0,20 -0,15       
LAC 0,90 0,21 -0,21 0,14       
AAV 0,67 0,59 0,34 -0,24             
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Πίνακας 7.5. Παραγοντικές φορτίσεις (loadings) και τιμές (scores) της παραγοντικής ανάλυσης Q-
τύπου στα πετρογραφικά χαρακτηριστικά και στις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές 
ιδιότητες των υπό μελέτη βασικών λιθότυπων (βλ. Παράρτημα IV για συντομογραφίες). 

  Παραγοντικές φορτίσεις     Παραγοντικές τιμές 

∆είγμα Fl1 Fl2     Fs1 Fs2 

PVN1a 0,703 0,711  Pl -0,78 0,44 

PVN1b 0,701 0,713  Op -0,04 -0,39 

PVN2a 0,706 0,708  PM 0,23 -0,62 

PVN2b 0,709 0,705  Se/P -0,11 -0,32 

B4 0,717 0,697  Chl+Serp -0,29 -0,12 

B5 0,712 0,702  So/H -0,12 -0,31 

PKD1 0,701 0,713  So/H+Se/P -0,11 -0,32 

PKD2 0,697 0,717  Irep 0,07 -0,50 

OTH1 0,712 0,702  w -0,12 -0,31 

OTH2 0,713 0,701  wa -0,12 -0,32 

    pab 3,70 1,29 

    pa 1,32 3,50 

    nt -0,04 -0,39 

    IF -0,08 -0,32 

    IE -0,13 -0,28 

    SE -0,51 0,21 

    LA 0,16 -0,56 

    AIV 0,01 -0,42 

    MDE -0,08 -0,34 

    SHV -0,22 -0,09 

    UCS -3,01 2,86 

    PSV 0,48 -0,80 

    IS(50) -0,19 -0,23 

    S -0,12 -0,28 

    MBF 0,03 -0,46 

    LAC 0,16 -0,57 

        AAV -0,07 -0,36 
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Πίνακας 8.1. Παραγοντικές φορτίσεις (loadings) και τιμές (scores) της παραγοντικής ανάλυσης R-
τύπου στα γεωχημικά δεδομένα και στις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες 
των υπό μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων (βλ. Παράρτημα IV για συντομογραφίες). 

  Παραγοντικές φορτίσεις     Παραγοντικές τιμές 

  Fl1 Fl2 Fl3 Fl4   ∆είγμα Fs1 Fs2 Fs3 Fs4 

SiO2 -0,08 -0,80 0,53 -0,08  PVN1a -0,05 -1,59 0,39 -0,03 

Al2O3 -0,15 -0,92 -0,17 -0,23  PVN2a -0,15 -1,54 -0,25 0,23 

Fe2O3
t 0,05 -0,10 0,95 -0,16  PKD1 -0,66 -1,31 -3,18 -0,22 

MnO 0,06 -0,26 0,93 -0,15  B4 0,06 -0,52 1,57 -1,29 

MgO 0,03 0,92 -0,14 0,33  B5 0,08 -1,04 1,19 0,17 

CaO -0,17 -0,93 -0,24 -0,17  OTH1 -0,22 -0,78 0,57 -0,48 

LOI 0,57 0,30 -0,41 -0,58  OTH2 -0,12 -0,81 0,60 -0,43 

w 0,87 0,16 -0,19 -0,26  PKZ2 -0,33 0,48 0,23 1,36 

wa 0,93 0,20 -0,15 -0,21  PKZSR1 3,36 0,21 -0,53 0,51 

pab -0,36 0,51 -0,08 0,71  VVD1 -0,62 0,72 -0,06 0,99 

pa -0,51 0,43 -0,09 0,68  VVD2 -0,50 0,55 -0,01 1,79 

nt 0,92 0,21 0,06 -0,10  VKOR1 -0,22 0,91 0,13 0,59 

IF 0,33 0,84 -0,26 0,04  VRZ1 -0,13 0,73 -0,15 0,75 

IE 0,31 0,84 -0,32 -0,04  VAET1 -0,82 1,48 -0,63 -2,18 

SE -0,78 0,27 -0,24 0,32  VVDSR1 1,44 0,88 -0,38 -1,25 

LA 0,85 0,49 -0,08 -0,12  KOZ1 -0,54 0,90 0,11 -0,48 

AIV 0,89 0,30 -0,02 -0,04  KOZ2 -0,58 0,73 0,38 -0,03 

MDE 0,22 0,90 -0,12 0,22       
SHV -0,77 -0,42 0,14 0,33       

UCS -0,70 -0,59 -0,24 -0,03       
PSV -0,38 0,15 0,83 0,08       
IS(50) -0,53 -0,70 0,22 0,22       
S 0,93 -0,17 -0,11 0,00       
MBF 0,06 -0,31 0,34 -0,80       
LAC 0,86 0,48 -0,06 0,00       
AAV 0,74 0,63 -0,15 0,07             
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Πίνακας 8.2. Παραγοντικές φορτίσεις (loadings) και τιμές (scores) της παραγοντικής ανάλυσης Q-
τύπου στα γεωχημικά δεδομένα και στις γεωμετρικές, φυσικές, μηχανικές και φυσικοχημικές ιδιότητες 
των υπό μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων (βλ. Παράρτημα IV για συντομογραφίες). 

  Παραγοντικές φορτίσεις     Παραγοντικές τιμές 

∆είγμα Fl1 Fl2 Fl3     Fs1 Fs2 Fs3 

PVN1a 0,89 0,42 0,17  SiO2 1,21 -0,28 0,80 

PVN2a 0,88 0,44 0,15  Al2O3 0,68 -1,22 -0,83 

PKD1 0,85 0,48 0,13  Fe2O3
t -0,13 -0,35 -0,65 

B4 0,81 0,47 0,30  MnO -0,31 -0,46 -0,98 

B5 0,83 0,47 0,27  MgO -1,98 2,62 0,15 

OTH1 0,84 0,49 0,22  CaO 0,15 -0,80 -0,93 

OTH2 0,85 0,48 0,22  LOI -0,37 -0,44 -0,38 

PKZ2 0,60 0,75 0,27  w -0,32 -0,46 -0,91 

PKZSR1 0,16 0,24 0,95  wa -0,33 -0,48 -0,82 

VVD1 0,60 0,75 0,25  pab -0,28 -0,37 -0,88 

VVD2 0,57 0,77 0,28  pa -0,28 -0,37 -0,90 

VKOR1 0,54 0,79 0,30  nt -0,29 -0,47 -0,53 

VRZ1 0,57 0,76 0,28  IF -0,71 0,73 0,61 

VAET1 0,60 0,75 0,25  IE -0,73 0,79 0,72 

VVDSR1 0,34 0,69 0,63  SE 0,66 2,02 0,65 

KOZ1 0,59 0,75 0,29  LA -0,47 -0,10 1,12 

KOZ2 0,61 0,73 0,28  AIV -0,23 -0,32 0,18 

     MDE -0,73 0,47 -0,18 

     SHV 1,04 0,78 0,28 

     UCS 3,71 1,26 -0,55 

     PSV 0,69 0,90 0,91 

     IS(50) 0,00 -0,41 -0,97 

     S 0,35 -2,33 3,24 

     MBF -0,14 -0,51 -0,77 

     LAC -0,51 -0,09 1,41 

          AAV -0,68 -0,11 0,21 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  IIIIII  
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΟΟΡΡΥΥΚΚΤΤΟΟΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ    

ΠΠΥΥΡΡΙΙΜΜΑΑΧΧΩΩΝΝ  ΠΠΛΛΙΙΝΝΘΘΩΩΝΝ 
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Πίνακας 9.2. Χημικές αναλύσεις ολιβινών από τους υπό μελέτη δουνιτικούς πλίνθους που υπέστησαν έψηση στους 1300 °C και 1430 °C (VVD1: δουνίτης 
Βούρινου, PKZ1: δουνίτης Πίνδου, - : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα VVD1_1300 °C VVD1_1300 °C VVD1_1430 °C VVD1_1430 °C PKZ1_1300 °C PKZ1_1300 °C PKZ1_1430 °C PKZ1_1430 °C 
Αριθμός 53 32 3 7 18 7 1 33 

SiO2 42,32 41,98 42,15 44,06 43,05 44,00 43,10 41,65 

FeOt 5,11 4,92 5,00 4,52 4,93 4,61 4,15 4,16 

MnO 0,28 - 0,21 - 0,18 - - - 

MgO 52,42 52,51 52,82 50,48 50,84 51,08 51,37 53,26 

CaO - - - - - - - - 

Cr2O3 - - - - - - - - 

NiO - - - - - - 1,05 - 

Σύνολο 100,13 99,41 100,18 99,06 99,00 99,69 99,67 99,07 

Αριθμός ιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου 

Si 1,012 1,009 1,007 1,054 1,036 1,048 1,032 1,003 

  1,012 1,009 1,007 1,054 1,036 1,048 1,032 1,003 

Fe2+ 0,102 0,099 0,100 0,090 0,099 0,092 0,083 0,084 

Mn 0,006 - 0,004 - 0,004 - - - 

Mg 1,868 1,882 1,882 1,801 1,824 1,813 1,833 1,911 

Ca - - - - - - - - 

Cr - - - - - - - - 

Ni - - - - - - 0,020 - 

  1,976 1,981 1,986 1,891 1,927 1,905 1,937 1,995 

Fo 94,82 95,01 94,96 95,22 94,84 95,18 95,66 95,80 

Fa 5,18 4,99 5,04 4,78 5,16 4,82 4,34 4,20 
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Πίνακας 9.3. Χημικές αναλύσεις μαγνησιοσιδηρίτη από τους υπό μελέτη δουνιτικούς πλίνθους που υπέστησαν έψηση στους 1300 °C και 1430 °C (VVD1: 
δουνίτης Βούρινου, PKZ1: δουνίτης Πίνδου, - : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα VVD1_1300 °C VVD1_1300 °C VVD1_1430 °C VVD1_1430 °C PKZ1_1300 °C PKZ1_1300 °C PKZ1_1430 °C PKZ1_1430 °C 

Ανάλυση 52 54 15 13 15 40 9 7 

TiO2 - - - - - - - - 

Al2O3 4,88 3,17 1,24 2,35 3,51 3,83 2,93 3,54 

FeOt 78,87 79,55 78,12 81,00 78,90 82,38 76,88 77,66 

MnO - - - - - - - - 

MgO 15,24 15,98 15,08 14,82 12,54 13,51 13,31 15,16 

CaO - - - - - - - - 

Cr2O3 0,55 0,48 5,48 0,94 3,25 0,73 6,05 3,15 

Σύνολο 99,54 99,18 99,92 99,11 98,20 100,45 99,17 99,51 

Άθροισμα κατιόντων=3 

Al 0,182 0,119 0,047 0,089 0,136 0,144 0,112 0,133 

Cr 0,014 0,012 0,139 0,024 0,084 0,018 0,155 0,079 

Fe3+ 1,804 1,869 1,814 1,887 1,780 1,838 1,732 1,788 

Ti - - - - - - - - 

  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Mg 0,718 0,757 0,720 0,710 0,614 0,642 0,644 0,720 

Fe2+ 0,282 0,243 0,280 0,290 0,386 0,358 0,356 0,280 

Mn - - - - - - - - 

Ca - - - - - - - - 

  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Cr# 7,03 9,22 74,78 21,24 38,32 11,34 58,07 37,38 

Mg# 71,85 75,65 72,04 71,01 61,37 64,19 64,44 71,97 
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Πίνακας 9.4. Χημικές αναλύσεις πυρόξενων από τους υπό μελέτη δουνιτικούς πλίνθους που υπέστησαν έψηση στους 1300 °C και 1430 °C (VVD1: δουνίτης 
Βούρινου, PKZ1: δουνίτης Πίνδου, - : κάτω από το όριο ανιχνευσιμότητας). 
∆είγμα VVD1_1300 °C VVD1_1430 °C VVD1_1300 °C VVD1_1430 °C PKZ1_1300 °C PKZ1_1430 °C PKZ1_1300 °C PKZ1_1430 °C 
Ανάλυση 24 2 46 9 30 2 2 23 
SiO2 58,22 58,50 53,44 54,02 57,70 58,25 53,06 53,11 
TiO2 -  - - - - - - 
Al2O3 0,70 0,65 1,98 1,94 0,89 0,97 1,84 2,10 
FeOt 3,42 3,85 8,18 8,80 4,77 3,99 9,32 9,21 
MnO -  - - - - - - 
MgO 37,71 36,80 19,09 17,09 35,26 36,20 18,20 17,88 
CaO 0,31 0,18 17,28 18,25 0,32 0,24 17,44 18,02 
Na2O -  - - - - - - 
K2O -  - - - - - - 
Cr2O3 -  0,16 - 0,38 - - - 
Σύνολο 100,36 99,98 100,13 100,10 99,32 99,65 99,86 100,32 

Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα οξυγόνου 
Si 1,966 1,990 1,948 1,978 1,986 1,988 1,950 1,945 
Al 0,028 0,010 0,052 0,022 0,014 0,012 0,050 0,055 
Fe3+ 0,006 - - - - - - - 
  2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
Al - 0,016 0,033 0,062 0,022 0,027 0,030 0,035 
Fe3+ 0,034 - 0,014 - - - 0,020 0,020 
Ti - - - - - - - - 
Cr - - 0,005 - 0,010 - - - 
Mg 0,966 0,984 0,948 0,933 0,968 0,973 0,950 0,945 
Fe2+ - - - 0,005 - - - - 
Mn - - - - - - - - 
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Mg 0,932 0,881 0,089 - 0,842 0,869 0,047 0,031 
Fe2+ 0,056 0,110 0,236 0,264 0,137 0,114 0,266 0,262 
Mn - - - - - - - - 
Ca 0,011 0,007 0,675 0,716 0,012 0,009 0,687 0,707 
Na - - - - - - - - 
K - - - - - - - - 
  1,000 0,997 1,000 0,980 0,991 0,992 1,000 1,000 
En 94,63 94,14 52,88 48,63 92,39 93,76 50,61 49,67 
Fs 4,81 5,53 12,71 14,05 7,01 5,80 14,54 14,35 
Wo 0,56 0,33 34,40 37,32 0,60 0,45 34,85 35,98 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  IIVV  
ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΙΙ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  
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IIVV..11    ΠΠααρραασσκκεευυήή  λλεεππττώώνν  κκααιι  λλεεππττώώνν--σσττιιλλππννώώνν  ττοομμώώνν  
Η παρασκευή των 270 λεπτών και 52 λεπτών-στιλπνών τομών που χρησιμοποιήθηκαν 

για την πετρογραφική εξέταση των υπό μελέτη πετρωμάτων, πραγματοποιήθηκε στο 

παρασκευαστήριο του Εργαστηρίου Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων, του Τομέα 

Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα όργανα 

που χρησιμοποιήθηκαν είναι: αδαμαντοτροχοί Diamant Boart DV-20 και LM-2, μικροτόμος 

Logitech CS-10 και λειαντικό μηχάνημα Logitech LP-30 με περιφερειακή αντλία κενού 

Edwards. 

H πετρογραφική μελέτη των λεπτών τομών έγινε σε πολωτικά μικροσκόπια LEITZ 

ORTHOPLAN και PRIOR με ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 

 

IIVV..22    ΠΠααρραασσκκεευυήή  λλεεππττώώνν--σσττιιλλππννώώνν  ττοομμώώνν  γγιιαα  μμιικκρροοσσκκοοππίίαα  φφθθοορριισσμμοούύ  
Η παρασκευή των λεπτών-στιλπνών τομών που εξετάστηκαν σε μικροσκόπιο 

φθορισμού, πραγματοποιήθηκε στο Danish Technological Institut, Concrete Centre. 

Παρακάτω αναφέρονται τα κύρια στάδια της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. 

Για την παρασκευή λεπτών-στιλπνών τομών από τα κυλινδρικά δοκίμια που 

υπέστησαν μοναξονική θλίψη, το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει εμποτισμό ολόκληρου του 

δοκιμίου. Αρχικά το δείγμα ξηραίνεται και τοποθετείται σε συσκευή κενού για περίπου 2 

ώρες. Στη συνέχεια, μέσω πλαστικού σωλήνα, προστίθεται φθορίζουσα εποξική ρητίνη 

(φθορίζουσα χρωστική ουσία: 1% κ.β. της εποξικής ρητίνης). Ακολούθως, το δείγμα 

απομακρύνεται από τη συσκευή κενού και αφήνεται σε θερμοκρασία 20-25 °C μέχρι να 

επέλθει σκλήρυνση της ρητίνης (περίπου 15 ώρες). Μετά την παραπάνω διαδικασία, το 

δείγμα είναι έτοιμο για την παρασκευή της λεπτής τομής. 

Στην Εικόνα IV.1 παρουσιάζονται σχηματικά τα στάδια παρασκευής των εμποτισμένων 

με φθορίζουσα εποξική ρητίνη λεπτών τομών, σύμφωνα με το Σκανδιναβικό πρότυπο ΝΤ 

BUILD 361. Από το υπό μελέτη δοκίμιο κόβεται πλακίδιο (Εικ. IV.1α), του οποίου οι 

διαστάσεις αντιστοιχούν στις τελικές διαστάσεις της λεπτής τομής (30 x 40 mm και πάχους 

τουλάχιστον 20 mm). Η μία πλευρά του πλακιδίου κολλάται σε γυάλινη πλάκα έτσι ώστε να 

υπάρχει ένα επίπεδο αναφοράς, ενώ η ελεύθερη πλευρά λειαίνεται (Εικ. IV.1β). Στη 

συνέχεια, το δείγμα τοποθετείται και πάλι σε συσκευή κενού, όπου πραγματοποιείται 

εμποτισμός με φθορίζουσα εποξική ρητίνη. Ακολούθως, όπως και κατά τον εμποτισμό 

ολόκληρου του κυλινδρικού δοκιμίου, το δείγμα απομακρύνεται από τη συσκευή κενού και 

αφήνεται για 15 περίπου ώρες σε θερμοκρασία 20-25 °C έως ότου επέλθει σκλήρυνση της 

ρητίνης. Σε επόμενο στάδιο, η επιφάνεια του δείγματος λειαίνεται προκειμένου να 

απομακρυνθεί η περίσσεια ρητίνης και ακολούθως κολλάται σε αντικειμενοφόρο πλάκα (Εικ. 

IV.1γ). Το πλακίδιο του πετρώματος λειαίνεται μέχρι το πάχος του να φτάσει τα 20-30 μm 

(Εικ. IV.1δ) και επικαλύπτεται με καλυπτρίδα (Εικ. IV.1ε). Στην περίπτωση των λεπτών-
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στιλπνών τομών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της διατριβής, πραγματοποιείται 

περαιτέρω τελική στίλβωση της τομής. Η μέθοδος παρασκευής περιγράφεται λεπτομερώς 

από τους Henrichsen & Laugesen (1995) και Jakobsen (1998). 

 

 

 
Εικ. IV.1. Στάδια παρασκευής λεπτών τομών που έχουν εμποτιστεί με φθορίζουσα εποξική ρητίνη, 

σύμφωνα με το Σκανδιναβικό πρότυπο NT BUILD 361. Η μέθοδος αναφέρεται στην 
παρασκευή λεπτών τομών σκυροδεμάτων, ωστόσο τα ίδια στάδια ακολουθούνται και στην 
περίπτωση δείγματος πετρώματος. 

 

Η εξέταση των λεπτών-στιλπνών τομών που παρασκευάστηκαν με την παραπάνω 

διαδικασία, πραγματοποιήθηκε σε μικροσκόπιο LEICA DMRX και η λήψη των φωτογραφιών 

έγινε με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Για την επεξεργασία των εικόνων χρησιμοποιήθηκε 

το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας Sigma Scan Pro 4.0. 

 

IIVV..33    ΦΦαασσμμααττοομμεεττρρίίαα  ΑΑττοομμιικκήήςς  ΕΕκκπποομμππήήςς  σσεε  ΕΕππααγγωωγγιικκάά  ΣΣυυζζεευυγγμμέέννοο  ΠΠλλάάσσμμαα  ΑΑρργγοούύ  

((IICCPP--AAEESS))  
Οι χημικές αναλύσεις για κύρια στοιχεία των υπό μελέτη δειγμάτων, έγιναν στα 

εργαστήρια Activation Laboratories L.t.d. του Καναδά. Οι περιεκτικότητες των κύριων στοιχείων 

προσδιορίστηκαν με Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής σε Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα 

Αργού, η αρχή λειτουργίας της οποίας δίνεται από τους Thompson & Walsh (1989). 

Η κονιοποίηση έγινε από προομογενοποιημένο δείγμα σε κονιοποιητή από αχάτη, στο 

Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων, του Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών, του 

Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το αναλυτικό σφάλμα για τα κύρια στοιχεία περιορίζεται κατά μέσο όρο στο ±3%. Τα 

κατώτερα όρια ανιχνευσιμότητας των κύριων οξειδίων δίνονται στον Πίνακα IV.1. 
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IIVV..44    ΦΦαασσμμααττοομμεεττρρίίαα  ΜΜάάζζααςς  σσεε  ΣΣυυζζεευυγγμμέέννοο  ΠΠλλάάσσμμαα  ΑΑρργγοούύ  ((IICCPP--MMSS))  
Με τη μέθοδο αυτή πραγματοποιήθηκε η χημική ανάλυση των ιχνοστοιχείων και των 

σπάνιων γαιών των υπό μελέτη δειγμάτων, στα εργαστήρια Activation Laboratories L.t.d. του 

Καναδά.  

Το αναλυτικό σφάλμα για τα ιχνοστοιχεία και τις σπάνιες γαίες περιορίζεται κατά μέσο 

όρο στο ±5%. Τα κατώτερα όρια ανιχνευσιμότητας δίνονται στον Πίνακα IV.1. 

 
Πίνακας IV.1. Κατώτερα όρια ανιχνευσιμότητας για κύρια οξείδια, ιχνοστοιχεία και σπάνιες γαίες. 

Κύρια οξείδια (ICP-AES) Ιχνοστοιχεία και σπάνιες γαίες (ICP-MS) 

Οξείδιο Όριο ανιχν. (%) Στοιχείο Όριο ανιχν. (ppm) Στοιχείο Όριο ανιχν. (ppm) Στοιχείο Όριο ανιχν. (ppm) 

SiO2 0,01 Sc 1 Zr 4 Dy 0,01 

Al2O3 0,01 V 5 Nb 0,2 Ho 0,01 

Fe2O3
t 0,01 Cr 20 Ba 3 Er 0,01 

MnO 0,001 Co 1 La 0,05 Tm 0,005 

MgO 0,01 Ni 20 Ce 0,05 Yb 0,01 

CaO 0,01 Cu 10 Pr 0,01 Lu 0,002 

Na2O 0,01 Zn 30 Nd 0,05 Hf 0,1 

K2O 0,01 Ga 1 Sm 0,01 Ta 0,01 

TiO2 0,001 Rb 1 Eu 0,005 Pb 5 

P2O5 0,01 Sr 2 Gd 0,01 Th 0,05 

LOI 0,01 Y 0,5 Tb 0,01 U 0,01 

 

IIVV..55    ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  μμιικκρροοσσκκοοππίίαα  
Με τη χρήση της μεθόδου αυτής πραγματοποιήθηκαν οι ορυκτοχημικές αναλύσεις σε 

αντιπροσωπευτικά δείγματα των υπό μελέτη λιθότυπων. Η εξέταση των δειγμάτων αυτών 

έγινε στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο τύπου JEOL-6300, 
εξοπλισμένο με φασματόμετρο διασκεδασμού ενέργειας (EDS) και φασματόμετρο 

διασκεδασμού μήκους κύματος (WDS). 

Οι ορυκτοχημικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε λειτουργία οπίσθιας σκέδασης 

ηλεκτρονίων (Back-Scattered Electron Image - BSEI). Η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στη 

διαφορά της μέσης τιμής του ατομικού αριθμού των ανιχνεύσιμων συστατικών. Με αυτό τον 

τρόπο, ο ανιχνευτής μπορεί να διακρίνει διαφορετικές φάσεις, όταν η ελάχιστη διαφορά του 

ατομικού αριθμού τους είναι 0,1, ενώ η φωτεινότητα της εικόνας αυξάνει ανάλογα με το 

μέγεθος αυτού. Η διαφορά του ατομικού αριθμού καθορίζει και τις ελάχιστες χημικές αλλαγές 

που ανιχνεύονται. H προετοιμασία των παρασκευασμάτων περιλαμβάνει τη στίλβωση 

λεπτών τομών και την επικάλυψή τους με άνθρακα, ο οποίος επιτυγχάνει καλύτερη 

αγωγιμότητα. Οι συνθήκες λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν επιταχυνόμενη τάση 
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15 kV και ένταση ρεύματος 3,3 nA. Η δέσμη ηλεκτρονίων έχει διάμετρο 4 μm ενώ 

χρησιμοποιείται λογισμικό πρόγραμμα διόρθωσης ZAF. 

Ακόμη, σε εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων που λήφθηκαν από τους υπό 

μελέτη βασικής σύστασης λιθότυπους, πραγματοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση των 

ιστολογικών χαρακτηριστικών τους. Για την επεξεργασία των εικόνων αυτών 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας Sigma Scan Pro 4.0. 

Επίσης, σε εικόνες δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων (Secondary Electron Image 

- SEI) παρατηρήθηκε η μικροτραχύτητα σε θραυσμένους κόκκους από τα συλλεχθέντα 

δείγματα. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια, τα οποία απομακρύνονται από την επιφάνεια του 

δείγματος κατά την αλληλεπίδραση της δέσμης ηλεκτρονίων του SEM με τα ηλεκτρόνια των 

ατόμων του δείγματος, έλκονται από ειδικό ανιχνευτή θετικού φορτίου. O ανιχνευτής συλλέγει 

ηλεκτρόνια που προέρχονται από διάφορες γωνίες, κάτι το οποίο προσδίδει στις εικόνες SEI 

τρισδιάστατη όψη. 

Τέλος, τόσο σε εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων όσο και σε εικόνες 

δευτερογενούς εκπομπής ηλεκτρονίων των υπό μελέτη οφιολιθικών πετρωμάτων, 

διερευνήθηκε η πιθανή ύπαρξη αμιαντούχων φάσεων. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού 

των ινωδών-αμιαντούχων ορυκτών, οι εικόνες επεξεργάστηκαν με το λογισμικό πακέτο 

ανάλυσης εικόνας LEICA Q-Win. 

 

IIVV..66    ΠΠεερριιθθλλαασσιιμμεεττρρίίαα  αακκττίίννωωνν  ΧΧ  
Με τη μέθοδο αυτή διερευνήθηκε ο τύπος των αμιαντούχων φάσεων που συμμετέχουν 

στους υπό μελέτη βασικούς και υπερβασικούς λιθότυπους. Επιπλέον, εφαρμόστηκε σε 

επιλεγμένα υπερβασικά δείγματα που υπέστησαν έψηση σε υψηλές θερμοκρασίες, 

προκειμένου να προσδιοριστούν οι ορυκτολογικές μετατροπές που έχουν λάβει χώρα σε 

αυτά. Μελέτες περί της περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ και των εφαρμογών της έχουν 

πραγματοποιηθεί κατά καιρούς από διάφορους ερευνητές (π.χ. Middleton 1979, Bish & Post 

1989). 

Τα δείγματα κονιοποιήθηκαν σε κονιοποιητή από αχάτη στο Εργαστήριο Έρευνας 

Ορυκτών και Πετρωμάτων, του Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Τμήματος Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το περιθλασίμετρο κόνεως που χρησιμοποιήθηκε είναι τύπου Bruker D8 Advance, το 

οποίο συνοδεύεται από το ειδικό λογισμικό πακέτο για την ποιοτική αξιολόγηση των 

περιθλασιογραμμάτων. Οι συνθήκες μέτρησης καθώς και τα λογισμικά αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκαν δίνονται στον Πίνακα IV.2. 
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Πίνακας IV.2. Συνθήκες λειτουργίας και λογισμικό αξιολόγησης του συστήματος περιθλασιμετρίας 
ακτίνων Χ που χρησιμοποιήθηκε για την ακτινογραφική μελέτη των δειγμάτων. 

Λυχνία ακτίνων-Χ ανόδου Cu (Kα) 

Τάση ρεύματος 40 kV 

Ένταση ρεύματος 40 mA 

Καταμετρητής ακτίνων-Χ υψηλής ταχύτητας (SSD) τύπου LynxEye. 

Εύρος σάρωσης (2θ) 3ο – 70ο 

Βήμα σάρωσης (2θ) 0.015ο 

Ταχύτητα σάρωσης (sec/step) 0.2 

Φίλτρο απορρόφησης ακτινοβολίας Kβ Νi 

Λογισμικό αξιολόγησης μετρήσεων EVA v.12 

Βάση δεδομένων ICDD PDF2 (v. 2006) 

 

IIVV..77    ΣΣυυννττοομμοογγρρααφφίίεεςς  
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 
Ab: αλβίτης AAV: δείκτης αντίστασης σε απότριψη 
Act: ακτινόλιθος AIV: δείκτης αντίστασης σε κρούση 
Ant: αντιγορίτης ASR: αλκαλοπυριτική αντίδραση 
Aug: αυγίτης IE: δείκτης επιμήκυνσης 
Bas: βαστίτης IF: δείκτης πλακοειδούς 
Cc: ασβεστίτης IS(50): δείκτης σημειακής φόρτισης 
Chl: χλωρίτης LA: δείκτης Los Angeles 
Chr: χρωμίτης MBF: μπλε του μεθυλενίου στο κλάσμα 0-0,125 mm 
Chry: χρυσοτίλης MDE: δείκτης Micro-Deval 
Cpx: κλινοπυρόξενος nt: ολικό πορώδες 
Czt: κλινοζωϊσίτης ρa: φαινόμενη πυκνότητα 
Di: διοψίδιος ρab: απόλυτη πυκνότητα 
En: ενστατίτης PSV: δείκτης αντίστασης σε στίλβωση 
Ep: επίδοτο S: δείκτης αποσάθρωσης ή υγείας πετρώματος 
Fe-chr: σιδηροχρωμίτης SE: ισοδύναμο άμμου 
Feld: άστριος SHV: σκληρότητα κατά σφύρα Schmidt 
Fo: φορστερίτης UCS: αντοχή σε μοναξονική θλίψη 
Hbl: κεροστίλβη w: περιεχόμενη υγρασία 
Hm: αιματίτης wa: υδαταπορροφητικότητα 
Ilm: ιλμενίτης  
Kf: K-ούχος άστριος  
Lz: λιζαρδίτης  
Mt: μαγνητίτης  
Mtx: θεμελιώδης μάζα  
Ol: ολιβίνης  
Op: μεταλλικά ορυκτά  
Opx: ορθοπυρόξενος  
Ox: οξείδια  
Pl: πλαγιόκλαστο  
Qz: χαλαζίας  
Serp: σερπεντίνης  
Se/P: λόγος δευτερογενών/πρωτογενών ορυκτών  
So/Η: λόγος μαλακών/σκληρών ορυκτών  
PM: πρωτογενείς μαφικές ορυκτές φάσεις  
Sp: σπινέλλιος  
Tc: τάλκης  
Tr: τρεμολίτης  
Zr: ζιρκόνιο  
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