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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).



ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η μελέτη των οφιολιθικών συμπλεγμάτων εντάθηκε τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμια κλίμακα, 

λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους αφενός μεν σε θέματα γεωτεκτονικής εξέλιξης και γεωδυναμικής και 

αφετέρου σε οικονομικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με το μεταλλευτικό τους περιεχόμενο. Σπάνιες 

μεταλλοφορίες και σημαντικά κοιτάσματα είναι συνδεδεμένα, ακόμα και κατ’ αποκλειστικότητα, με τους 

οφιόλιθους, όπως: Μαζικές συγκεντρώσεις σουλφίδιων, βωξίτες, λατερίτες, αμίαντος, μαγνησίτης, τάλκης, 

άργιλοι κ.α. Οι χρωμιτίτες, οι οποίοι φιλοξενούνται στη μανδυακή ενότητα των οφιόλιθων, αποτέλεσαν και 

αποτελούν μια από τις πρώτες και σημαντικότερες, στο είδος τους, πηγές απολήψιμων ορυκτών πρώτων υλών 

οφιολιθικής προέλευσης. Εκτός από την οικονομική σημασία τους οι χρωμιτίτες προσφέρουν πολύτιμες 

πληροφορίες σχετικά με την πετρογενετική εξέλιξη των οφιόλιθων. Πρόσφατα, νέα πνοή στο επιστημονικό και 

οικονομικό ενδιαφέρον της διερεύνησης τους έδωσε η διαπίστωση της παρουσίας σε αυτούς, έστω και σε 

χαμηλά γενικά επίπεδα, ορυκτών της ομάδας του λευκόχρυσου (PGM).   

Η μεγάλη επιφανειακή εξάπλωση των οφιόλιθων στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα των υπερβασικών 

τους σχηματισμών (3.300 km2-2.5% της επιφάνειας της χώρας), τα οποία και αποτελούν τους συνηθέστερους 

ξενιστές χρωμιτικών κοιτασμάτων, εξηγεί την αφθονία κοιτασμάτων και γενικότερα, εμφανίσεων χρωμίτη στην 

Ελλάδα (156 θέσεις). Το υψηλότερο ποσοστό επί του συνολικού αποθεματικού δυναμικού της χώρας σε 

χρωμίτη φέρεται συγκεντρωμένο στα κοιτάσματα των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της 

Όθρυος, τα οποία μέχρι πρότεινος (1992 και 1994, αντίστοιχα) έχρηζαν εκμετάλλευσης. Η παγκόσμια κρίση 

στην τιμή του χρωμίου και οι οικονομοτεχνικές συνθήκες που επικρατούν έως και σήμερα διεθνώς, προκάλεσαν 

την επ’ αόριστο αναστολή των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στα εν λόγω χρωμιτικά κοιτάσματα της χώρας 

μας. Παρά την σχεδόν αδιάκοπη, από τη δεκαετία του ’30, εκμετάλλευση της πλειονότητας των Ελληνικών 

χρωμιτιτών, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μεγάλος όγκος μεταλλεύματος εξακολουθεί να παραμένει στις 

αντίστοιχες χρωμιτοφόρες περιοχές (περί τους 5.2 Mt). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αναπόσπαστη 

χρήση του σιδηροχρωμίου στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, αυξάνουν τις πιθανότητες επανεκκίνησης των 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων επί των διαθέσιμων χρωμιτικών κοιτασμάτων της Ελλάδας, αναδεικνύοντας 

παράλληλα, για μια ακόμα φορά τη τόσο σημαντική θέση αυτών στην "κοιτασματολογική κληρομονομιά" της 

χώρας μας.         

Η έρευνα των κοιτασμάτων χρωμίτη του Ελλαδικού χώρου έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 

περασμένου αιώνα και συνεχίζεται με απαράμιλλο ενδιαφέρον στη βάση των νέων θεωριών περί γένεσης και 

εξέλιξης των οφιόλιθων. Αν και παγκόσμια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος αναφορικά με θέματα 

σχηματισμού των χρωμιτιτών και γενικότερα, ανάπτυξης των πετρολογικών διεργασιών που περιλαμβάνουν τη 

διαμόρφωση και/ή τη δημιουργία των περιβαλλόντων τους περιδοτιτών, πολύ σπάνια έχει επιχειρηθεί κάτι 

τέτοιο για Ελληνικούς χρωμιτίτες-περιδοτίτες. Ελπιδοφόρα, ωστόσο αποσπασματική τείνει να είναι και η 

μελέτη του περιεχομένου τους σε PGM, των οποίων ο ρόλος σε θέματα καταγραφής των συνθηκών 

κοιτασματογένεσης των χρωμιτών και εξέλιξης των οφιόλιθων τείνει να γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός τα 

τελευταία χρόνια. Η έλλειψη μιας συστηματικής έρευνας, η οποία θα περιλαμβάνει τη σύνθετη μελέτη PGM-



χρωμιτιτών-περιδοτιτών ορισμένων εκ των σημαντικότερων οφιολιθικών ακολουθιών του Ελλαδικού χώρου, 

αποτέλεσε το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας διατριβής.

Από τη θέση αυτή νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της 

συγκεκριμένης εργασίας, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για την βοήθεια και την αμέριστη συμπαράστασή 

τους.

Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Καθηγητή και Επιβλέποντα της παρούσας διατριβής 

Δρ. Κ. Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος μου ανέθεσε αυτό το πραγματικά τόσο ενδιαφέρον θέμα. Οφείλω να 

αναφέρω ότι η ενασχόληση μου με το συγκεκριμένο αντικείμενο εκτός από δική μου επιλογή, υπήρξε επίσης 

προσωπική του επιθυμία και παρότρυνση. Επιπλέον, θα ήταν άδικο να μην αναφέρω πως ως Επιβλέπων της 

διατριβής έδειξε ιδιαίτερο ζήλο για την όσο το δυνατό πιο ουσιαστική και ολοκληρωμένη εκβασή της, 

ενθαρρύνοντάς με και παρέχοντάς μου ηθική και όχι μόνο υποστήριξη. Και αν και υπήρξαν στιγμές κόπωσης 

και οποιασδήποτε απόκλισης, πρωτίστως από τη δική μου πλευρά και δευτερευόντως από τη δική του, οφείλω 

να αναγνωρίσω ότι έχρησα τόσο της συμπάθειάς του όσο και της εμπιστοσύνης του, αφού πολλές φορές με 

έθεσε στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του και δαπάνησε προσωπικό ηθικό κόστος για την επιτυχή 

περάτωση της διατριβής μου.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στον Επίκουρο Καθηγητή και μέλος της αρχικής Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Δρ. Β. Τσικούρα, ο οποίος στάθηκε στο πλάι μου ως ακούραστος αρωγός, 

βοηθώντας με πραγματικά από την πρώτη κιόλας μέρα ενασχόλησής μου με το εν λόγω αντικείμενο. Ειλικρινά 

θα ήταν αδύνατο να φανταστώ την πορεία εξέλιξης της διατριβής μου χωρίς την ουσιαστική και κριτική του 

παρεμβολή, τον πολυπρισματικό και αντικειμενικό τρόπο της επισημονικής σκέψης του και το "μεράκι" του για 

έρευνα, που πάντα θα προσπαθώ να ακολουθώ και να ασπάζομαι. Πιστεύω πως και εκείνος με τη σειρά του 

έκανε πράγματα τα οποία ξέφευγαν από τα όρια των "κανονικών" του υποχρεώσεων προς εμένα, όπως το 

γεγονός ότι με συντρόφευσε στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθριας μελέτης μου.         

Οι οποιεσδήποτε ευχαριστίες είναι πραγματικά πολύ λίγες για να περιγράψουν την ευγνωμοσύνη μου 

στον Επίκουρο Καθηγητή και μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Δρ. Αν. Γραμματικόπουλο, τον 

άνθρωπο χωρίς τον οποίο η παρούσα διατριβή δεν θα είχε ολοκληρωθεί ποτέ. Θα ήθελα κυρίως να σταθώ στην 

αδιάκοπη, έστω και από απόσταση από κάποιο χρονικό σημείο και μετά, συμπαράστασή του, τις αναρίθμητες 

ερευνητικές και ανθρώπινες συμβουλές που μου έδωσε, καθώς και για τη δυνατότητα που μου πρόσφερε να 

διευρύνω τους επιστημονικούς και πνευματικούς μου ορίζοντες. Η μεθοδικότητά του, η τεχνογνωσία και η 

πηγαία επιστημοσύνη του αποτέλεσαν το εφαλτήριο που έδωσε ώθηση στην εκπόνηση μεγάλου μέρους των 

αναλυτικών και τεχνικών εφαρμογών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Για όλα 

αυτά και για πολλά άλλα αξίζει να έχει ειλικρινά και αβίαστα το μεγαλύτερο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.  

Ειλικρινείς ευχαριστίες αξίζουν στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τον Καθηγητή Δρ. 

Χ. Καταγά, την Καθηγήτρια Δρ. Κ. Κοτοπούλη, τον Καθηγητή Δρ. Γ. Μιγκίρο, τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Δρ. Ν. Σκαρπέλη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Αικ. Σταματελοπούλου-Σέυμουρ. Με τις εύστοχες 

παρατηρήσεις και συμβουλές τους βοήθησαν ουσιαστικά στην βελτίωση της παρούσας διατριβής.  

Θα ήταν σημαντική παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω τους πρωτοπόρους σε θέματα μελέτης των 

PGM, την Δρ. F. Zaccarini και τον σύζυγό της Δρ. G. Garuti, τους οποίους είχα την τιμή να συμβουλευτώ 



ορισμένες φορές πάνω σε θέματα γένεσης πλατινοειδών. Ιδιαίτερα την Δρ. F. Zaccarini θέλω να την 

ευχαριστήσω για την πραγματοποίηση ενός μικρού αριθμού επιτόπιων αναλύσεων PGM, καθώς και για τη 

λήψη ορισμένων φωτογραφιών των PGM από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.  

Ευχαριστώ θερμά τον Λέκτορα Δρ. Π. Πομώνη και την Δρ. Σ. Καρίπη, με τους οποίους αν και δεν είχα 

μακροχρόνια συνεργασία, πιστεύω ότι μας έφερε κοντά το γεγονός πως αποτελούμε μέλη της ίδιας 

επιστημονικής ομάδας, στα πλαίσια της οποίας και εισέπραξα μέρος της συμπαράστασης και βοήθειάς τους. 

Ειδικότερα, τον κ. Πομώνη θέλω να τον ευχαριστήσω για το γεγονός ότι με συντρόφευσε σε σημαντικό μέρος 

της υπαίθριας μελέτης, ενώ την κ. Καρίπη για τη χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα γένεσης και 

μετασωματικής τροποποίησης υπερβασικών σχηματισμών.

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλούς μου συναδέλφους και υποψήφιους Διδάκτωρες 

Ιωαν. Ρηγόπουλο, Ασπ. Αντωνέλλου και Ξ. Τσένη. Τον κ. Ρηγόπουλο τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη 

συμπαράστασή του και την καλοπροαίρετη διάθεσή του να με βοηθήσει όποτε του το ζήτησα, για το γεγονός 

ότι μοιραστήκαμε από κοινού τις ίδιες αγωνίες ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια εκπόνησης των διατριβών μας, 

καθώς και για την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα εξέλιξης των οφιόλιθων. Τις κ. Αντωνέλλου και Τσένη, 

τα νεότερα μέλη της ομάδας στην οποία ανήκω, τις ευχαριστώ για την ενθάρρυνση που μου παρείχαν, παρά το 

βάρος αρκετές φορές ακόμα και των δικών τους υποχρεώσεων.    

Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να εκφράσω στον κ. Β. Κοτσόπουλο, επιστημονικό υπεύθυνο του 

Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και στην 

οικογένειά του για τη φιλική τους διάθεση απέναντί μου και κυρίως για τον ευγενικό τρόπο με τον οποίο με 

αντιμετώπισαν. Ιδιαίτερα, τον κ. Κοτσόπουλο θέλω να τον ευχαριστήσω για την προσήλωση που υπέδειξε κατά 

το "επίπονο" κομμάτι εκτέλεσης των μικροαναλύσεων, για το γεγονός πως πολλές φορές διέθεσε επιπλέον 

χρόνο παραμονής στο εργαστήριο και για το ευχάριστο κλίμα που πάντα δημιουργούσε.

Επιθυμώ, ακόμα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Λέκτορα Δρ. Ιωαν. Ηλιόπουλο, την Δρ. Χ. 

Ράθωση και την υποψήφια Διδάκτωρ Ε. Κουτσοπούλου, για τη βοήθειά τους κατά τη χρήση του φθορισίμετρου 

ακτίνων Χ και την επεξεργασία των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Παράλειψή μου θα ήταν να μην ευχαριστήσω 

και τον Δρ. Σ. Καλαϊτζίδη, καθώς και τους υποψήφιους Διδάκτωρες Αδ. Χατζηαποστόλου, Γ. Σιαββάλα, Δ. 

Ζούζια και Σ. Πασσά, για τη συμπαράσταση και την πολύπλευρη βοήθειά τους. 

Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Γεωλόγους Μ. Μπλιώνα και Μ. Νικολιουδάκη, οι οποίες στα 

πλαίσια εκπόνησης των πτυχιακών τους εργασιών βοήθησαν ουσιαστικά κατά την πρώτη δειγματοληπτική 

έρευνα των χρωμιτιτών του Βούρινου και της Πίνδου. 

Ευχαριστίες αξίζουν επίσης στους κατοίκους των περιοχών έρευνας για την καλοπροαίρετη και φιλική 

διάθεσή τους απέναντί μου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν και στην οικογένεια Γ. Δημητριάδη για την στήριξη και βοήθειά της 

κατά το στάδιο εκτύπωσης της διατριβής.  

Θα ήθελα επιπλέον να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την υποτροφία που μου 

απένειμε κατά την τριετία 2004-2007. 



Τέλος, στο σημείο αυτό θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τους ανθρώπους εκείνους χωρίς 

την υπέρμετρη συμπαράσταση, ανοχή και έμπρακτη στήριξη η παρούσα διατριβή δεν θα είχε φθάσει στο τέλος 

της. Πρόκειται για την οικογένειά μου και τη μοναδική-πραγματική μου φίλη αλλά και συνάδελφο, υποψήφια 

Διδάκτωρ Π. Μπουρούνη. Και για τους δύο οφείλω να αναφέρω ένα μεγάλο και ειλικρινές ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Τους 

αναφέρω μαζί γιατί η κ. Μπουρούνη ήταν "η οικογένειά μου" στην Πάτρα αυτά τα χρόνια και ίσως, χωρίς τη 

δική της συνεχή ηθική βοήθεια και αλληλεγύη ο δύσκολος αυτός προσωπικός "αγώνας" να μην είχε ποτέ 

ολοκληρωθεί. Τη δε οικόγενειά μου και κυρίως τους γονείς μου αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω 
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Εισαγωγή

1

1 Εισαγωγή

1.1 Σύντομη αναφορά στην ερμηνεία του όρου "οφιόλιθοι"

Αρκετές είναι εκείνες οι περιπτώσεις που η επισφαλής χρησιμοποίηση της 

επιστημονικής ορολογίας στη γεωλογία έχει προκαλέσει σύγχυση απόψεων και έχει 

δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα μάλιστα, όταν μελετούνται συγχρόνως 

θέματα εξέλιξης και περιγραφής σχηματισμών. Ξεχωριστή θέση στο σημείο αυτό κατέχουν 

οι οφιόλιθοι, οι οποίοι έχουν περιγραφεί με διάφορους τρόπους από πλήθος ερευνητών. 

Πρώτος τον όρο οφιόλιθος χρησιμοποίησε ο BROGNIART (1813), δανειζόμενος τις 

ελληνικές λέξεις όφις και λίθος, επιχειρώντας έτσι, επιτυχημένα να παρομοιάσει την 

εμφάνιση ορισμένων σκουροπράσινων μαγματικών πετρωμάτων με εκείνη του δέρματος των 

φιδιών. Αρχικά, ο όρος χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή των σερπεντινιτών, ταυτοσημία 

διόλου ασήμαντη, καθώς η αντίστοιχη ελληνική ερμηνεία της λατινικής λέξης serpens είναι 

ερπετό. Αργότερα, ο BROGNIART (1827), διεύρυνε το σημασιολογικό περιεχόμενο του 

όρου συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον γαββρικά και ηφαιστειακά πετρώματα που απαντούν 

μαζί με σερπεντινίτες, αποδίδοντας και σε αυτά ένα μαγματικό χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, άλλοι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον όρο οφιόλιθοι και άλλες 

παρεμφερείς έννοιες όπως verde antique και οφιτοασβεστίτης για την περιγραφή 

σερπεντινιτών ανεμειγμένων με ανθρακικά ορυκτά, ενώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιό 

ασαφή με την εισαγωγή της χρήσης του όρου οφειτικός για τον χαρακτηρισμό της ιστολογίας 

των δολεριτών. Τα χρόνια που ακολουθούν η παρανόηση του όρου οφιόλιθοι γίνεται 

εντονότερη και η σύγχυση ως προς τα ακριβή όρια του σημασιολογικού πεδίου των 

οφιόλιθων επεκτείνεται. Η κατάσταση συνεχίζεται ώσπου ο STEINMANN (1927), τονίζει τη 

στενή συγγενετική σχέση μεταξύ περιδοτιτών-γάββρων-διαβασών και των συνδεόμενων με 

αυτούς πελαγικών ιζημάτων. Η πετρολογική αυτή σύνθεση, γνωστή και ως "η τριάδα του 

STEINMANN", αποτέλεσε τη βάση για τον καθορισμό της έννοιας οφιόλιθοι, η οποία πλέον 

αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον, αφού διαφοροποιείται από το μονοσήμαντο όρο ενός 

πετρώματος σε όρο ομάδας πετρωμάτων.

Παράλληλα, μια σημαντική απόκλιση απόψεων μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών 

επιστημόνων, όσον αφορά στο θέμα της προέλευσης των οφιολιθικών πετρωμάτων, υπήρξε η 

αφορμή διαμόρφωσης δύο σχολών μελέτης τους: α) Της Ευρωπαϊκής σχολής, που 

αποδέχεται τις ιδέες του STEINMANN για τους οφιόλιθους, σαν μια λογική εξήγηση της 
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ανάμειξης μαφικών και υπερμαφικών πετρωμάτων μέσα στις αλπικές ορογενετικές ζώνες, η 

οποία μάλιστα, υποστηρίζει ότι οι οφιόλιθοι σχηματίστηκαν ως παχιές υποθαλάσσιες βασικές 

μαγματικές εκχύσεις, που λαμβάνουν χώρα κατά μήκος ρηγμάτων στα όρια των 

γεωσυγκλινών λεκανών (BRUNN 1960, AUBOUIN 1965). β) Της Αμερικάνικης σχολής, η 

οποία αρνείται οποιαδήποτε στενή συσχέτιση μεταξύ περιδοτιτών-γάββρων-μαξιλαροειδών 

βασαλτών, θεωρώντας τους περιδοτιτικούς-γαββρικούς όγκους ως ανεξάρτητους από τους 

υπερκείμενούς τους ηφαιστειακούς σχηματισμούς (THAYER 1963).

Η ανάπτυξη της θεωρίας της κλασματικής κρυστάλλωσης (BOWEN 1927, BOWEN

& TUTTLE 1949), σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των μελετών του BRUNN (1960, 

1961) στην Ελλάδα και τα συμπεράσματα του WYLLIE (1967), αναφορικά με την μανδυακή 

προέλευση των υπερβασικών πετρωμάτων, καθώς και η καθιέρωση της θεωρίας των 

λιθοσφαιρικών πλακών (WEGENER 1912), οδηγούν στη δημιουργία ενός νέου 

γεωδυναμικού μοντέλου γένεσης και εξέλιξης των οφιόλιθων. Στο πνεύμα αυτό, επιχειρείται 

για πρώτη φορά, η προσπάθεια αποσαφήνισης και εύρεσης μιας κοινά αποδεκτής ερμηνείας 

του όρου οφιόλιθοι με τη σύγκλιση του διεθνούς συνεδρίου "Penrose Conference of the

Geological Society of America" (ANONYMOUS 1972), στο οποίο και αποφασίζεται ότι: Oι 

oφιόλιθοι αποτελούν ένα συγκεκριμένο σύμπλεγμα μαφικών και υπερμαφικών πετρωμάτων, τα 

οποία πολλές φορές συνοδεύονται και από ιζήματα βαθειάς θάλασσας. Ο όρος οφιόλιθοι δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται για την ονομασία ενός είδους πετρώματος ή μιας λιθολογικής 

μονάδας κατά τη χαρτογράφηση, αλλά αντίθετα για να εκφράσει ένα σύμπλεγμα από 

συγκεκριμένα πετρώματα.

Η πλήρης στρωματογραφική διάρθρωση ενός τέτοιου συμπλέγματος, από τα 

κατώτερα προς τα ανώτερα μέλη (Εικ. 1. 1), έχει ως εξής :

 Τεκτονισμένα υπερβασικά πετρώματα, συχνά συνδεδεμένα με 

θυλακοειδούς (podiform) μορφής κοιτάσματα χρωμίτη, τα οποία συνήθως 

εγκλείονται σε δουνίτες.

 Λιγότερο τεκτονισμένα γαββρικά πετρώματα, με σωρειτικά 

(cummulate) δομικά/ιστολογικά χαρακτηριστικά.

 Συμπαγή γαββρικά πετρώματα, με σπάνιες εμφανίσεις 

πλαγιογρανιτών.

 Σμήνος φλεβών, κυρίως διαβασικής σύστασης.
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 Βασικής σύστασης σύστημα έκχυτων ηφαιστειακών, συχνά με 

προσκεφαλοειδούς δομής υποθαλάσσιες λάβες (pillow-lavas).

 Βαθυπελαγικοί (και σε μικρότερη συχνότητα νηριτικοί) ιζηματογενείς 

σχηματισμοί όπως: Ραδιολαρίτες, λεπτές ενστρώσεις αργιλικών σχιστών και 

ασβεστόλιθοι.

Εικ. 1. 1: Στρωματογραφική στήλη, στην οποία αναπτύσσεται η διάρθρωση ενός πλήρους οφιολιθικού 
συμπλέγματος ή της ωκεάνειας λιθόσφαιρας, διαφορετικά (τροποποιημένο από NICOLAS et al. 1980).

Αρκετές φορές, μεταμορφωμένα πετρώματα υψηλής T και σχηματισμοί χαοτικού 

δομικού χαρακτήρα, σχετίζονται άμεσα με τις οφιολιθικές ακολουθίες και τις συνοδεύουν 

αποτελώντας το υπόβαθρό τους. Οι σχηματισμοί αυτοί, που είναι γνωστοί ως μεταμορφικό 

πέλμα και οφιολιθικό μίγμα (ophiolitic mé lange κατά GANSSER 1974), αντίστοιχα, 

συμπληρώνουν λιθοστρωματογραφικά τα οφιολιθικά συμπλέγματα, συνιστώντας τη βάση 
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τους (MOORES 1982), ενώ παρέχουν σημαντικές πληροφορίες ως προς τη γένεση και την 

τοποθέτησή τους.

Η στρωματογραφική συνέχεια μιας ιδανικής οφιολιθικής σειράς μπορεί να 

διαταραχθεί ή και να τροποποιηθεί από την επίδραση διαφόρων διεργασιών όπως η 

διάβρωση, η αποσάθρωση και ο τεκτονο-μεταμορφισμός. Έτσι, μπορεί να παρατηρούνται 

φαινόμενα διαμελισμού, μεταμόρφωσης ή ακόμη και απουσίας ορισμένων ενοτήτων μιας 

πλήρως ανεπτυγμένης οφιολιθικής ακολουθίας. Σε κάθε μια όμως από τις περιπτώσεις αυτές, 

κανένας επιδρών παράγοντας δεν μπορεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

προσδιορίζουν τέτοιου είδους ακολουθίες ως οφιολιθικές.

Από το 1960 και μετά, η μέχρι τότε αμφισβητούμενη θεωρία μετατόπισης των 

ηπείρων (WEGENER 1912) μετεξελίσσεται στην επικρατούσα σήμερα θεωρία των 

λιθοσφαιρικών πλακών. Σύμφωνα με αυτήν, τα όρια λιθοσφαιρικών πλακών που αποκλίνουν 

μεταξύ τους χαρακτηρίζονται από επιμήκεις ρηξιγενείς ζώνες κανονικού χαρακτήρα. Σε 

αυτές συμβαίνουν ταφρογενετικές διαδικασίες που συνδέονται με το "σχίσιμο" του φλοιού 

της Γης και την άνοδο θερμού μανδυακού υλικού. Κατά την απομάκρυνση των 

λιθοσφαιρικών πλακών, στις μεσοωκεάνειες ράχεις, προστίθεται υλικό εξαιτίας της ανόδου 

της ασθενόσφαιρας στο κενό που δημιουργείται και έτσι γεννιέται νέα ωκεάνεια λιθόσφαιρα. 

Ταυτόχρονα, η διεργασία της καταβύθισης (subduction) ενός συνεχώς εκτεινόμενου 

ωκεάνειου φλοιού προκαλεί βύθιση και καταστροφή του κάτω από τα νησιωτικά τόξα ή τα 

ενεργά ηπειρωτικά περιθώρια. Σε αρκετές, ωστόσο, περιπτώσεις τμήματα του ωκεάνειου 

φλοιού δεν καταβυθίζονται αλλά αποκολλούνται και επωθούνται (obduction) επί των 

ηπειρωτικών περιθωρίων. Τέτοιου είδους απομεινάρια ωκεάνειας λιθόσφαιρας πάνω στη 

χέρσο αντιπροσωπεύουν τα οφιολιθικά συμπλέγματα, η μελέτη των οποίων μπορεί να 

προσφέρει αξιόλογες πληροφορίες για την ιστορία της γεωτεκτονικής εξέλιξης μιας περιοχής 

και να βοηθήσει στην ανάγνωση του γεωλογικού της παρελθόντος. Τέλος, αξιοσημείωτη 

είναι και η παρουσία εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων (π.χ., χρωμίτη, μαγνησίτη, αμιάντου) 

εντός των οφιολιθικών ακολουθιών, γεγονός που προσδίδει σημαντικότατο οικονομικό 

ενδιαφέρον στην αναλυτικότερη διερεύνησή τους.

Πλήθος γενετικών και εξελικτικών μοντέλων έχει προταθεί τα τελευταία χρόνια με 

σκοπό την όσο το δυνατόν ακριβέστερη ερμηνεία σχηματισμού των οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων. Τα μοντέλα αυτά βασίζονται σε γεωχημικά δεδομένα οφιολιθικών 

εμφανίσεων, προερχόμενων από περιβάλλοντα περιθωριακών λεκανών πάνω από ζώνες 

υπώθησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από συνθήκες εφελκυσμού και υψηλής θερμικής ροής 
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(MOORES-TWISS 1995, TAYLOR-NATLAND 1995). Τέτοια μοντέλα έχουν κυρίως 

προταθεί για να εξηγήσουν το σχηματισμό των οφιολιθικών σειρών της ανατολικής 

Μεσογείου (SPRAY 1983, ROBERTSON-DIXON 1984, ROBERTSON 2002). Ακόμη πιο 

πρόσφατα, μια αναθεώρηση των απόψεων περί των πετρολογικών διαδικασιών διαμόρφωσης 

των μανδυακών ενοτήτων των οφιόλιθων (π.χ., KELEMEN et al. 1995) έρχεται να φωτίσει 

ακόμη περισσότερο το πετρογενετικό πλαίσιο εξέλιξής τους και να επεξηγήσει δυσεπίλυτα 

προβλήματα, σύνθετου πετρολογικού-κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος.  

1.2 Οι οφιολιθικές εμφανίσεις στην Ελλάδα

Στην πλειονότητα τους οι οφιολιθικές εμφανίσεις του Ελλαδικού χώρου απαντούν ως 

μια σειρά επωθημένων ενοτήτων, βορειοδυτικής-νοτιοανατολικής διεύθυνσης, στα κεντρικά 

και βόρεια τμήματα των Ελληνίδων οροσειρών. Η γεωγραφική τους κατανομή μπορεί να 

ειπωθεί ότι εμφανίζεται πιο συγκεντρωμένη: α) Κατά μήκος δύο ασυνεχών καμπυλόμορφων 

ζωνών, εκ των οποίων η μια τοποθετείται στα δυτικά της Πελαγονικής μάζας (Όθρυς και 

Πίνδος) και επί αυτής (Βούρινος), ενώ η άλλη στα ανατολικά της Πελαγονικής (Βέρμιο, 

Βέροια, κεντρική Θεσσαλία),  καθώς και σε μικρότερες εμφανίσεις που εντοπίζονται β) στη 

δυτική Χαλκιδική και γ) στη Σερβο-Μακεδονική και Ροδοπική μάζα. Γενικά, μπορεί εύκολα 

να διαπιστωθεί ότι οι εμφανίσεις οφιολιθικών σχηματισμών της Βαλκανικής χερσοννήσου 

κατανέμονται κατά κύριο λόγο στις δύο πρώτες από τις προαναφερθείσες ασυνεχείς-

τοξοειδείς ζώνες, οι οποίες συνιστούν τη γνωστή διπλή οφιολιθική λωρίδα των Βαλκανίων 

(NICOLAS & JACKSON 1972, BEBIEN et al. 1980). Ανάλογη κατανομή σε 

υποπαράλληλες ζώνες παρουσιάζουν οφιολιθικές σειρές και άλλων περιοχών, όπως στην 

Τουρκία και την Ινδία (ACHARYYA et al. 1989, SENGUPTA et al. 1990).

Η διάκριση των οφιολιθικών εμφανίσεων του Ελλαδικού χώρου σε δύο ζώνες, 

ανατολική και δυτική (Εικ. 1. 2), δεν αποσκοπεί μόνο στο γεωγραφικό διαχωρισμό τους, 

αλλά και στη μεταξύ τους σύγκριση-συσχέτιση με βάση τα επιμέρους κοινά γεωλογικά, 

γεωχημικά και πετρολογικά τους χαρακτηριστικά. Γεωλογικό όριο μεταξύ των δύο ζωνών 

στην Ελλάδα αποτελεί η Πελαγονική μάζα, η οποία ταυτόχρονα διαχωρίζει τις Εξωτερικές 

από τις Εσωτερικές Ελληνίδες. Η δυτική οφιολιθική ζώνη καταλαμβάνει τμήμα των 

Κεντρικών ή Μεταβατικών Ελληνίδων, ενώ η ανατολική ζώνη κατέχει τμήμα των 

Εσωτερικών ισοπικών ζωνών.
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Οι σημαντικότερες οφιολιθικές εμφανίσεις που απαρτίζουν το μεγαλύτερο τμήμα της 

δυτικής ζώνης (Εικ. 1. 2), είναι συγχρόνως και οι πιο αξιόλογες από άποψης γεωλογικού-

κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Πρόκειται για τα συμπλέγματα της Πίνδου 

(CAPEDRI et al. 1980, 1981, KOSTOPOULOS 1989, JONES & ROBERTSON 1991), της 

Όθρυος (SMITH et al. 1975, RASSIOS 1990), του Βούρινου (BECCALUVA et al. 1984, 

KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 1990) και της Εύβοιας 

(SIMANTOV-BERTRAND 1987, ROBERTSON 1991). Μικρότερων διαστάσεων 

οφιολιθικές εμφανίσεις στη δυτική ζώνη αποτελούν τα συμπλέγματα του Βερμίου 

(ECONOMOU & ECONOMOU 1986), της Οίτης (ΚΑΡΙΠΗ 2004, KARIPI et al. 2006), της 

Αργολίδας (HATZIPANAGIOTOU 1990, CLIFT & DIXON 1998), του Κόζιακα 

(POMONIS et al. 2007) και της ανατολικής Θεσσαλίας (MIGIROS & ECONOMOU 1988).

Εικ. 1. 2: Οι κυριότερες οφιολιθικές εμφανίσεις του ευρύτερου Ελληνο-Αλβανικού χώρου, σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη των αντίστοιχων ισοπικών ζωνών. Στον ίδιο γεωλογικό χάρτη σημειώνονται οι ονομασίες των 

σημαντικότερων οφιολιθικών συμπλεγμάτων της Υποπελαγονικής και ειδικότερα εκείνων του Βούρινου και της 
Πίνδου. Αξιοσημείωτη είναι οι διάκριση των οφιόλιθων σε δύο λωρίδες, μια δυτική η οποία περιλαμβάνει τους 
οφιόλιθους της ενιαίας ζώνης Υποπελαγονική-Mirdita και της Πελαγονικής ζώνης και μια ανατολική η οποία 

περιλαμβάνει τους οφιόλιθους της ζώνης Αξιού-Βαρδάρη. Στοιχεία από: ROBERTSON 1994, BECCALUVA et al. 
1997, ROBERTSON & SHALLO 2000.
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Τη δε ανατολική λωρίδα συνθέτουν οι οφιολιθικές εμφανίσεις της ενιαίας ζώνης 

Αξιού-Βαρδάρη (Γευγελή, Ωραιόκαστρο, δυτική Χαλκιδική) (Εικ. 1. 2). Παρά τις ηλικιακές 

τους διαφορές ένα κοινό χαρακτηριστικό των εμφανίσεων αυτών είναι η σύνδεσή τους με 

μεγάλες, πλούσιες σε Κ, όξινες διεισδύσεις πλουτωνιτών, όπως αυτή του Φανού στην 

Γευγελή, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονται από 145 έως 180 Ma. Η παρουσία γρανιτικών 

διεισδύσεων εντός των οφιολιθικών πετρωμάτων της ανατολικής ζώνης, αποτελεί ενδεικτικό 

στοιχείο του αυτόχθονου χαρακτήρα των εμφανίσεων αυτών (BEBIEN et al. 1986).

Εκτός από τα οφιολιθικά συμπλέγματα των δύο ζωνών, στον Ελληνικό χώρο έχουν 

εντοπισθεί και μικρότερων διαστάσεων οφιολιθικά τεμάχη σε διάφορα τμήματα της Σερβο-

Μακεδονικής και της Ροδοπικής μάζας. Τα τεμάχη αυτά, που απαντούν κυρίως στις περιοχές 

Βυρσίνης-Ροδόπης, Νιγρίτας και Γοματίου-Χαλκιδικής, εμφανίζονται είτε υπερκείμενα 

σχηματισμών με ηλικία μεγαλύτερη του Μεσοζωικού, είτε εγκλωβισμένα εντός αυτών. Αν 

και στα τεμάχη αυτά αποδόθηκε αρχικά Παλαιοζωική ηλικία, επειδή είναι συμπτυχωμένα με 

τα φιλοξενούντα πετρώματα (DIXON-DIMITRIADIS 1984), σήμερα διατηρούνται σοβαρές 

επιστημονικές επιφυλάξεις γύρω από το θέμα αυτό. Αρκετοί ερευνητές αμφισβητούν τέτοιου 

είδους ηλικίες για τους σχηματισμούς αυτούς και μάλιστα θεωρούν για τους 

μεταμορφωμένους οφιολιθικούς όγκους του Βερτίσκου ηλικία μικρότερη της Προαλπικής.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι οφιολιθικές εμφανίσεις των δύο ζωνών παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικές συστασιακές και δομικές διαφορές μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, οι 

πετρολογικοί σχηματισμοί που συνιστούν τη δυτική ζώνη περιλαμβάνουν κυρίως 

λερζόλιθους, πλαγιοκλαστικούς χαρτσβουργίτες, γάββρους και ολιβινικούς θολεΐτες, ενώ οι 

σχηματισμοί της ανατολικής ζώνης αποτελούνται από χαρτσβουργίτες, δουνίτες, 

τροκτόλιθους και τοναλίτες. Τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δύο 

διαφορετικοί τύποι οφιολιθικών ακολουθιών (λερζολιθικός και χαρτσβουργιτικός) 

συνυπάρχουν στον Ελληνικό χώρο (NICOLAS & JACKSON 1972, ROCCI et al. 1975), 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι εμφανίσεις τις δυτικής ζώνης προέρχονται από γονιμότερο 

(fertile) μανδύα σε σχέση με τις ανατολικές (BEBIEN et al. 1980). Εκτός από την 

πετρολογική σημασία της η διαφορά αυτή έχει και ιδιαίτερο κοιτασματολογικό αντίκτυπο, 

αφού στις χαρτσβουργιτικού τύπου εμφανίσεις και των δύο οφιολιθικών ζωνών ενίοτε 

απαντούν πλούσια κοιτάσματα χρωμίτη, σουλφιδίων κ.α. Ειδικότερα, το σύμπλεγμα του 

Βούρινου είναι παγκοσμίως γνωστό για την πλούσια μεταλλοφορία του σε χρωμίτη.
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Μια σημαντική δομική διαφορά μεταξύ δυτικής και ανατολικής οφιολιθικής ζώνης 

είναι η παρουσία οφιολιθικών μιγμάτων (ophiolitic mé lange) μόνο στην πρώτη από αυτές, 

γεγονός που εκφράζει και τον αλλόχθονο χαρακτήρα των συνδεόμενων με αυτή 

συμπλεγμάτων (BAUMGARTNER & BERNOULLI 1976, HATZIPANAGIOTOU 1990, 

JONES & ROBERTSON 1991, LANGOSH et al. 2000). Η απουσία τους από τα 

συμπλέγματα της ανατολικής ζώνης μπορεί να δικαιολογηθεί θεωρώντας ότι σε αυτή 

αντίστοιχα μίγματα δεν σχηματίστηκαν ποτέ ή ακόμη και ότι αν σχηματίστηκαν έχουν 

υποστεί ολοκληρωτική διάβρωση. Η πρώτη ερμηνεία είναι και η επικρατέστερη, αφού στην 

ανατολική ζώνη δεν έχουν μέχρι τώρα διαπιστωθεί χαρακτήρες ολισθοστρωματικών και 

διαστροφικών διεργασιών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την γένεση τέτοιων χαοτικού 

δομικού τύπου σχηματισμών.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οφιολιθικών εμφανίσεων της δυτικής 

ζώνης είναι η παρουσία στη βάση αυτών "μεταμορφικών πελμάτων" ή "ανεστραμμένων 

μεταμορφικών άλω", πρασινοσχιστολιθικής έως αμφιβολιτικής φάσης. Τα πέλματα αυτά 

δημιουργούνται εξαιτίας των διαδικασιών τεμαχισμού και στοιβαδοποίησης του ωκεάνειου 

φλοιού, όταν ήταν ακόμα ζεστός και συνήθως πολύ πριν από την πρώτη τεκτονική 

τοποθέτησή του σε κάποιο γειτονικό ηπειρωτικό περιθώριο. Πρόσφατα ραδιοχρονολογικά 

δεδομένα δείχνουν ότι οι οφιόλιθοι της δυτικής ζώνης κερματίστηκαν λίγο μετά το 

σχηματισμό τους σε μια διανοιγόμενη ωκεάνεια περιοχή.

Αν και υπάρχει γενική ομοφωνία γύρω από το γεγονός ότι οι Ελληνικοί οφιόλιθοι 

αποτελούν αλπικά ωκεάνεια κατάλοιπα, τα οποία συνδέονται με δύο ωκεάνεια 

περιβάλλοντα, αυτά του Αξιού και της Πίνδου, σήμερα επικρατεί διαφωνία ως προς την 

προέλευση, τον μηχανισμό και την διεύθυνση τοποθέτησής τους. Επί του συγκεκριμένου 

θέματος επικρατούν δύο απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη, οι οφιολιθικές εμφανίσεις των 

Ελληνίδων αντιπροσωπεύουν υπολείμματα ενός ωκεάνειου συστήματος προερχόμενου 

γεωτεκτονικά από την περιοχή ανατολικά της Πελαγονικής μάζας, δηλαδή από την ζώνη 

Αξιού, έχοντας μάλιστα επανατοποθετηθεί από εκεί προς τα νοτιοδυτικά ως ένα μεγάλο 

οφιολιθικό στρώμα, υπό την επίδραση της πρώτης συμπιεστικής-παραμορφωτικής φάσης, 

κατά το Άνω Ιουρασικό-Κάτω Κρητιδικό (Ηωελληνική φάση). Η δεύτερη άποψη (HYNES et

al. 1972, JONES & ROBERTSON 1991, SMITH 1993), υποστηρίζει ότι τα ευρισκόμενα στις 

περιοχές Αξιού, Βούρινου, Πίνδου και Όθρυος συμπλέγματα αντιπροσωπεύουν δύο διακριτά 

ωκεάνεια συστήματα. Οι οφιόλιθοι Πίνδου, Όθρυος κ.τ.λ. συνδέονται γενετικά με τον 

ωκεανό της Πίνδου που βρισκόταν δυτικά της Πελαγονικής, ενώ αυτοί του Αξιού 
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προέρχονται από τον ευρισκόμενο ανατολικά της Πελαγονικής, ομόνυμο ωκεανό. 

Ειδικότερα, οι οφιόλιθοι της Υποπελαγονικής σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια του 

Ιουρασικού πάνω από μια προς τα δυτικά κλίνουσα ζώνη καταβύθισης τύπου Β, η οποία 

διαμορφώθηκε εντός του ήδη διανοιγμένου Πινδικού ωκεανού (περιβάλλον Supra-

Subduction Zone, SSZ). Οι διαδικασίες προσαυξήσεως που ακολούθησαν, κατά τις οποίες ο 

ωκεάνιος φλοιός είτε επωθείται είτε καταβυθίζεται, δίνουν γένεση στους οφιόλιθους της 

δυτικής ζώνης. Παράλληλα, η ανάπτυξη της ωκεάνειας λεκάνης στη ζώνη του Αξιού 

προκαλεί τη δημιουργία των αντίστοιχων οφιολιθικών εμφανίσεων.

Όσον αφορά στα οφιολιθικά συμπλέγματα που εντοπίζονται στην περιοχή της ΒΑ 

Ελλάδας οι TSIKOURAS & HATZIPANAGIOTOU (1998) προτείνουν δύο νέα εξελικτικά 

μοντέλα. Σύμφωνα με το πρώτο, μια ενδοωκεάνεια ζώνη καταβύθισης προς το Βορρά εντός 

της ζώνης Αξιού, προκαλεί με επωθητικούς μηχανισμούς τη δημιουργία των οφιολιθικών 

εμφανίσεων της Γευγελής, του Ωραιοκάστρου, της κεντρικής Χαλκιδικής-Έβρου, της 

Λέσβου και της Σαμοθράκης (Innermost Hellenic Ophiolite Belt-IMHOB κατά BEBIEN et al. 

1986 και ESL, αντίστοιχα, κατά TSIKOURAS & HATZIPANAGIOTOU 1998). Οι δε 

οφιολιθικές εμφανίσεις της Βόλβης, του Γοματίου και των Θερμών, είναι αποτέλεσμα 

φαινομένων εφελκυσμού και ανόδου ωκεάνειας λιθόσφαιρας εντός της λεκάνης όπισθεν του 

δημιουργημένου εξαιτίας της καταβύθισης ηφαιστειακού τόξου (Therma-Volvi-Gomati

comlex-TVG κατά DIMITRIADIS 1980). Το δεύτερο μοντέλο, θεωρεί την ύπαρξη μιας προς 

το νότο κλίνουσας ενδοωκεάνειας ζώνης υπώθησης, που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ηφαιστειακού τόξου και των εμφανίσεων TVG, καθώς και των IMHOB και ESL στην λεκάνη 

όπισθεν αυτού (back-arc basin) με εμπλοκή της Παλαιοτηθύος.

Αναφορικά με τον μηχανισμό και την διεύθυνση τοποθέτησης των οφιόλιθων του 

Ελλαδικού χώρου, έχουν προταθεί τα εξής: Σύμφωνα με τους ROBERTSON & DIXON

(1984) και SMITH (1993), η τοποθέτησή τους πάνω στο Πελαγονικό περιθώριο έγινε από τα 

ανατολικά προς τα δυτικά κατά το Άνω Ιουρασικό (Αξιός, Έυβοια) και από τα δυτικά προς 

τα βορειοανατολικά κατά το Κάτω Κρητιδικό (Όθρυς, Βούρινος, Πίνδος). Οι μηχανισμοί που 

προτάθηκαν για την τεκτονική τοποθέτησή τους είναι: α) Τοποθέτηση κατά μήκος ενός 

ανοιχτού ενεργού περιθωρίου (π.χ., Όθρυς, SMITH & WOODCOCK 1976) και β) 

εμπροσθολίσθηση κατά τη διάρκεια συνεχούς υπώθησης (ROBERTSON & DIXON 1984, 

SMITH & SPRAY 1984). Η μελέτη των πτυχωμένων οφιολιθικών πετρωμάτων της δυτικής 

Όθρυος (SMITH et al. 1975) δείχνει μια ανατολική-βορειοανατολική αρχική διεύθυνση 

κίνησης τοποθέτησης, ενώ η συμπιεστική τεκτονική του Ηωκαίνου προκαλεί στην συνέχεια 
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την επώθησή τους προς τα δυτικά επί του Πινδικού φλύσχη. Ο WRIGHT (1986) μελετώντας 

δομές υψηλής T στους τεκτονίτες του Βούρινου, καταλήγει σε μια προς τα βορειοανατολικά 

διεύθυνση επώθησης του όλου συμπλέγματος. Η ύπαρξη επωθημένων οφιολιθικών τεμαχών 

επί του Ηωκαινικού φλύσχη στην Πίνδο οδήγησε στο συμπέρασμα, ότι η μόνη διαπιστωμένη 

διεύθυνση κίνησης του συμπλέγματος είναι προς τα δυτικά. Όμως, η εύρεση γραμμών 

ολίσθησης νοτιοδυτικής κλίσης στους περιδοτίτες της ενότητας της Δραμάλας, καθώς και 

δομών υψηλών T όμοιων με αυτών του Βούρινου, δείχνει επίσης μια προς τα βορειανατολικά 

αρχική κίνηση και για τους οφιολίθους της Πίνδου (ROBERTSON et al. 1991).

Γενικά, όλα τα προαναφερθέντα γεωτεκτονικά μοντέλα και μοντέλα μηχανισμού 

τοποθέτησης των οφιόλιθων είναι εν μέρει προβληματικά, αφού αποτυγχάνουν να 

αναλύσουν πλήρως τον πολύπλοκο δομικό χαρακτήρα των οφιόλιθων και να προσδιορίσουν 

με ακρίβεια τον χρόνο και το τεκτονικό περιβάλλον σχηματισμού τους σε σχέση με την 

σημερινή τους μορφή. Ακόμα και το ίδιο το μοντέλο της διπλής οφιολιθικής λωρίδας 

παρουσιάζει αρκετά προβλήματα που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, όπως ότι: α) Για 

ορισμένα συμπλέγματα δεν έχει γίνει ακόμη οριστική ένταξή τους στη μια ή στην άλλη ζώνη 

(π.χ., Βούρινος), β) ορισμένα συμπλέγματα φαίνεται να συνθέτουν ένα τρίτο μικρότερο 

οφιολιθικό κλάδο και γ) περιορισμένες οφιολιθικές εμφανίσεις εντοπίζονται και στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του Ελληνικού τόξου (Κρήτη, Κάρπαθος, Ρόδος).

1.3 Κοιτάσματα χρωμίτη

1.3.1 Εισαγωγή

Ως χρωμιτίτες χαρακτηρίζονται εκείνοι οι μεταλλοφόροι σχηματισμοί που περιέχουν 

το ορυκτό χρωμίτη σε αναλογία μεγαλύτερη από 5% κατ’ όγκο. Ο χρωμίτης ανήκει στη 

γενικότερη ορυκτολογική ομάδα των σπινέλιων, η οποία περιγράφετα από τον χημικό τύπο 

Α8Β16Ο32, όπου τις θέσεις τετραεδρικής (Α) και οκταεδρικής συνδιάταξης (Β) 

καταλαμβάνουν τρισθενή και δισθενή μεταλλικά στοιχεία, αντίστοιχα. Τα πιο συνηθισμένα 

τρισθενή μέταλλα που υπεισέρχονται στη δομή του πλέγματος των σπινέλιων είναι τα Al, Fe, 

Cr, ενώ τα συνηθέστερα δισθενή κατιόντα αποτελούν τα Fe, Mg, Mn. Τα μέλη της ομάδας 

των σπινέλιων κρυσταλλώνονται στο κυβικό σύστημα, δημιουργώντας στερεά διαλύματα σε 

οποιεσδήποτε αναλογίες, όπως π.χ., η ισόμορφη παράμειξη χρωμίτη-μαγνησιοχρωμίτη. Τα 

ακραία μέλη των τριών ισόμορφων σειρών που δημιουργεί η ομάδα των σπινέλιων είναι ο 
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μαγνητίτης (Fe2O3.FeO), ο σπινέλιος (Al2O3.MgO) και ο χρωμίτης (Cr2O3.FeO). Το 

τελευταίο αποτελεί συγχρόνως και την μοναδική φάση μαζί με τον μαγνησιοχρωμίτη, που 

σχηματίζει το Cr ως κύριο στοιχείο. Τόσο ο χρωμίτης όσο και ο μαγνησιοχρωμίτης 

αποτελούν σκούρου-καφέ έως μαύρου χρώματος ορυκτά, τα οποία απαντώνται ως 

επουσιώδεις φάσεις βασικών και υπερβασικών πετρωμάτων. Αμφότερες οι φάσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται από επικράτηση της συμμετοχής του Cr στη σύστασή τους, ωστόσο ο 

μαγνησιοχρωμίτης έχει ατομική αναλογία Mg/Fe+2 υψηλότερη από 1, ενώ ο χρωμίτης 

αναλογία Mg/Fe+2 μικρότερη της μονάδας. Οι όροι σπινέλιος και ερκυνίτης 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα πιο Al-ούχα μέλη της ομάδας των σπινέλιων, που 

χαρακτηρίζονται από ατομικές αναλογίες Mg/Fe+2 μεγαλύτερες και μικρότερες της μονάδας, 

αντίστοιχα. Στη σύσταση των μελών αυτών μπορεί να συμμετέχει το Cr, αλλά η αναλογία 

Cr/Al είναι πάντοτε μικρότερη από 1. 

Αν και ο αναλυτικότερος ορισμός του είδους των σπινέλιων βάσει της σύστασής τους 

θα πραγματοποιηθεί σε σχετικό κεφάλαιο (§ 4.1.1 και 4.1.2), για την αποφυγή οποιονδήποτε 

παρερμηνειών αναφέρεται πως οι σπινέλιοι τόσο των πετρωμάτων όσο και των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων που μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αντιστοιχούν κυρίως σε 

μαγνησιοχρωμίτες. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι σπινέλιοι των περιδοτιτών και μέρους 

των χρωμιτικών κοιτασμάτων μιας περιοχής μελέτης από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της 

Πίνδου (Κορυδαλλός), όπου και διαπιστώθηκε πως πρόκειται για σπινέλιους.    

Ανάλογα με τη χημική του σύνθεση, ο χρωμίτης διακρίνεται σε δύο τύπους, τον 

μεταλλουργικό (metallurgic) και τον πυρίμαχο (refractory). Ως μεταλλουργικός, 

χαρακτηρίζεται ο πλούσιος σε χρώμιο και φτωχός σε αλουμίνιο χρωμίτης με λόγο Cr2O3/FeO

της τάξης του 2.5 με 3. Ο πυρίμαχος τύπος χρωμίτη, είναι εκείνος που περιέχει μικρότερες 

συγκεντρώσεις Cr2O3 και παρουσιάζεται σχετικά εμπλουτισμένος σε MgO και κυρίως σε 

Al2O3. Τα μεταλλουργικού τύπου μεταλλεύματα χρωμίτη, σχετίζονται με τα 

χαρτσβουργιτικά οφιολιθικά συμπλέγματα, ενώ τα πυρίμαχα χρωμιτικά μεταλλεύματα 

συνδέονται κυρίως με τα λερζολιθικά συμπλέγματα. Εξαιτίας της διαφορετικής φύσης τους, 

οι δύο τύποι χρωμιτών έχουν διαφορετικές χρήσεις, ο πρώτος χρησιμοποιείται κυρίως στη 

μεταλλουργία για την παραγωγή του σιδηροχρωμίου και ο δεύτερος στην κατασκευή 

πυρίμαχων πλίνθων.
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1.3.2 Μοντέλα σχηματισμού και τύποι χρωμιτικών κοιτασμάτων

Για πολλά χρόνια κυριαρχούσε η αντίληψη ότι τα χρωμιτικά σώματα 

αντιπροσωπεύουν μεταλλοφόρες συγκεντρώσεις προερχόμενες από τον μαζικό αποχωρισμό 

κρυστάλλων χρωμίτη από βασικά ή υπερβασικά μάγματα και την καθίζησή τους στη βάση 

του μαγματικού θαλάμου υπό την επίδραση της βαρύτητας. Το μοντέλο αυτό που στηρίζεται 

στην διαδικασία της "απόμειξης στερεού από τήγμα", υιοθετήθηκε από αρκετούς ερευνητές 

ως βάση στην μελέτη των διεργασιών κοιτασματογένεσης των χρωμιτιτών (IRVINE 1975). 

Ωστόσο, άλλοι ερευνητές στηριζόμενοι στην έρευνα των στρωματωμένων κοιτασμάτων 

χρωμίτη διατυπώνουν την άποψη ότι αυτά είναι πιθανότερα το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 

επιτόπιας μαγματικής κρυστάλλωσης. Η διαδικασία αυτή συμβαίνει είτε στη βάση, είτε στην 

οροφή, είτε στα τοιχώματα του εκάστοτε μαγματικού θαλάμου, μιας και οι συνθήκες που 

απαιτούνται για την μαζική κατακρήμνιση χρωμίτη δύναται να επικρατούν μόνο τοπικά 

εντός αυτού (GREENBAUM 1977).

Αναφορικά με τη γένεση των μονοορυκτολογικών στρωμάτων χρωμίτη ο IRVINE

(1970) υποστηρίζει ότι: Αν και ο χρωμίτης είναι συνήθως ένα από τα ενωρίτερα 

σχηματιζόμενα προϊόντα της διαδικασίας μαγματικής κρυστάλλωσης, σπάνια ωστόσο αποτελεί 

την πιο πρώιμα αποχωριζόμενη φάση. Οι κρύσταλλοι ολιβίνη είναι κυρίως εκείνοι που 

απομειγνύονται πρώτοι από τα αντίστοιχα μητρικά μάγματα τέτοιων σχηματισμών. Η 

κρυστάλλωση του χρωμίτη αποτελεί ένα ακούσιο γεγονός στην όλη διαδικασία μαγματικής 

εξέλιξης, το οποίο για να λάβει χώρα απαιτείται μείξη μαγμάτων διαφορετικού συστασιακού 

χαρακτήρα. Η μείξη ενός αδιαφοροποίητου τήγματος, κορεσμένου σε ολιβίνη, με κάποιο πιο 

εξελιγμένο οδηγεί την πορεία κρυστάλλωσης στο πεδίο σταθερότητας του χρωμίτη. Η 

αύξηση της περιεκτικότητας του μάγματος που θα προκύψει σε SiO2 ευνοεί τον κορεσμό του 

αποκλειστικά σε χρωμίτη, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μονο-ορυκτολογικών ζωνών που 

αποτελούνται πλέον, καθαρά σχεδόν μόνο από χρωμίτη (Εικ. 1. 3). Η αύξηση της 

συγκέντρωσης σε SiO2 μπορεί πέρα της ανάμειξης μαγμάτων να προκληθεί και από 

αστάθμητους παράγοντες, όπως μέσω της αφομοίωσης από το μάγμα σχηματισμών πλούσιων 

σε SiO2.

Ο DICKEY (1975) θεωρεί ότι τα δουνιτικά και χρωμιτικά σώματα που απαντούν 

μέσα σε υπολειμματικούς χαρτσβουργίτες αντιπροσωπεύουν θύλακες ακραία εξελιγμένου 
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βαθμού μανδυακής τήξης. Υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι οι 

χρωμιτίτες και οι σχετιζόμενοι με αυτούς δουνίτες αναπαριστούν μικρούς μαγματικούς 

θαλάμους εντός των μανδυακών σχηματισμών. Στους θαλάμους αυτούς ο χρωμίτης και ο 

ολιβίνης συγκεντρώνονται ως πρώιμα προϊόντα της κλασματικής κρυστάλλωσης 

ανερχόμενων βασαλτικών τηγμάτων (NEARY & BROWN 1979). Σε ανάλογη βάση, οι 

LAGO et al. (1982) διατυπώνουν την άποψη ότι η καθίζηση και η συσσώρευση κρυστάλλων 

χρωμίτη λαμβάνει χώρα σε μικρές, απότομα κεκλιμένες κοιλότητες των αγωγών ανόδου του 

μάγματος από τον μανδύα στον φλοιό.

Εικ. 1. 3: Διάγραμμα σταθερότητας φάσεων στο σύστημα ολιβίνης-χαλαζίας-σπινέλιος. Η μείξη ενός κορεσμένου 
σε ολιβίνη υγρού (PM) με κάποιο πιο διαφοροποιημένο, πλουσιότερο σε SiO2 (SM), οδηγεί την πορεία 
κρυστάλλωσης του τελικού μάγματος στο πεδίο σταθερότητας του Cr-ούχου σπινέλιου (IRVINE 1970).

Εξετάζοντας τον σχηματισμό και την εξέλιξη των χρωμιτικών κοιτασμάτων που 

εντοπίζονται στους υπερμαφικούς τεκτονίτες των αλπικών ορογενετικών ζωνών, οι 

CASSARD (1980), CASSARD et al. (1981) και LAGO et al. (1982), διατυπώνουν τα 

ακόλουθα εξελικτικά στάδια της πορείας γένεσής τους (Εικ. 1. 4):

 Δημιουργία μικρών κατακόρυφων ρωγμών πλησίον του άξονα διάνοιξης, 

εξαιτίας των ασκούμενων υδραυλικών πιέσεων.

 Επέκταση των ρωγμών αυτών και ανάπτυξη κοιλοτήτων, μικρών σχετικά 

διαστάσεων.
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 Διέλευση του ανερχόμενου μάγματος από τις ρωγμές και είσοδός του στο 

χώρο των κοιλοτήτων, όπου εξαιτίας της έντονης θερμοκρασιακής του διαφοράς με το 

περιβάλλον δημιουργούνται συνθήκες εσωτερικής κυκλικής ροής. Οι συνθήκες αυτές 

διατηρούνται ακόμη και όταν επέλθει μια σχετική θερμοκρασιακή ομοιογένεια μεταξύ του 

μάγματος στις κοιλότητες και των πετρωμάτων που τις περιβάλλουν.

 Αποχωρισμός των πρώτων κρυσταλλικών φάσεων εκ του μάγματος, μεταξύ 

των οποίων είναι και ο χρωμίτης. Κατά το στάδιο αυτό, ανάλογα με τη σύσταση του 

μάγματος και τις συνθήκες που επικρατούν [P, T και fO2 (oxygen fugacity-διαφυγότητα του 

οξυγόνου)], αρχίζουν να αποβάλλονται από το μάγμα χρωμίτης και ολιβίνης σε ποικίλες 

αναλογίες. Ανάλογα με τις διαστάσεις τους, οι κόκκοι του χρωμίτη κατακρημνίζονται με 

διαφορετικούς ρυθμούς και αποτίθενται κυρίως στη συμβολή μεταξύ του νεοεισερχόμενου 

και του ήδη ευρισκόμενου εντός της κοιλότητας μάγματος. Οι αποχωριζόμενοι κρύσταλλοι 

του χρωμίτη συγκρούονται μεταξύ τους και δημιουργούν συσσωματώματα λόγω σύννευσης, 

τα οποία αντιστοιχούν στους διάφορους ιστολογικούς τύπους χρωμιτικών μεταλλευμάτων. Η 

όλη διαδικασία συνεχίζεται έως ότου επέλθει τελικά παύση της κυκλικής ροής, εξαιτίας 

ελάττωσης της P με τη συνεχή άνοδο του μάγματος σε ανώτερα στρωματογραφικά επίπεδα, 

οπότε και αρχίζουν να κρυσταλλώνονται από το μάγμα πιο διαφοροποιημένες φάσεις.

Εικ. 1. 4: Παραστατική απεικόνιση του μοντέλου των LAGO et al. (1982), σύμφωνα με το οποίο ο σχηματισμός 
των οφιολιθικών χρωμιτιτών συμβαίνει μέσα σε κοιλότητες διόδου του μάγματος εντός των τεκτονοποιημένων 

χαρτσβουργιτών, οι οποίοι συνήθως δομούν τις μανδυακές ενότητες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων. 
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Η δομική ταξινόμηση των χρωμιτικών εμφανίσεων στηρίζεται, εκτός των άλλων, 

στους διαφόρους ιστολογικούς τύπους μεταλλοφορίας που αυτές παρουσιάζουν. Οι πιο 

συχνοί από αυτούς είναι ο συμπαγής (massive), ο διάσπαρτος (disemminated), ο κατά πλάκες 

(schlieren) και ο λεοπαρδάλεως ή οζώδης (nodular). Ο πρώτος, χαρακτηρίζει τα κοιτάσματα 

με πυκνή μεταλλοφορία. Ο δεύτερος τύπος ιστού, αφορά στις εμφανίσεις των αραιά 

κατανεμημένων μέσα στη μάζα των φιλοξενούντων πετρωμάτων, κρυστάλλων χρωμίτη, ενώ 

ο κατά πλάκες ιστός χαρακτηρίζει τις εναλλασσόμενες συγκεντρώσεις χρωμίτη-ολιβίνη κατά 

παράλληλα επίπεδα. Ο ιστός λεοπαρδάλεως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 

πολυάριθμες σφαιρόμορφες συναθροίσεις χρωμιτικών κρυστάλλων, οι οποίες συνήθως 

διευθετούνται κατά σχεδόν παράλληλες σειρές μέσα στο ίδιο χρωμιτικό σώμα.  

Ανάλογα με τη μορφολογία τους και τη σχέση τους με τα πετρώματα πλαισίου, οι 

χρωμιτίτες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : α) Τους στρωματοειδείς (stratiform) και β) τους 

θυλακοειδείς (podiform). Τα κοιτάσματα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία σχηματίζουν 

στρώματα τα οποία μπορούν να εκτείνονται πλευρικά έως μερικά km, έχοντας πάχος από 

λίγα mm έως λίγες δεκάδες μέτρα. Απαντώνται σε περιοχές σταθερού γεωτεκτονικού 

χαρακτήρα, όπως σε ασπίδες και ενδοκρατονικά πεδία. Συνήθως, αναπτύσσονται σε 

στρωματωμένες διεισδύσεις, όπως π.χ. τα χρωμιτικά κοιτάσματα των Bushveld complex, 

Stillwater complex και Great Dyke (THAYER 1964), σχηματίζοντας ορίζοντες χρωμίτη-

ολιβίνη ή και μονοορυκτολογικές ζώνες χρωμίτη, η γένεση των οποίων περιγράφηκε 

προηγουμένως. Τα κοιτάσματα της δεύτερης κατηγορίας βρίσκονται υπό μορφή θυλάκων 

(pods) περιορισμένων σχετικά διαστάσεων μέσα σε υπερβασικά πετρώματα των αλπικών 

ορεινών αλυσίδων. Πρόκειται για έντονα τεκτονισμένους και αρκετές φορές ισχυρά 

παραμορφωμένους μεταλλοφόρους σχηματισμούς, οι οποίοι επιδεικνύουν ρωγμές, πτυχώσεις 

και συχνά λατυποπαγοποίηση, όπως π.χ. αυτό παρατηρείται στα χρωμιτικά κοιτάσματα των 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου (ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1990), της Luobusa

στο Θιβέτ (ZHOU et al. 1996) και της Moa-Baracoa στη Κούβα (PROENZA et al. 2001).

1.3.3 Αλπικοί χρωμιτίτες

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σχηματισμοί με υψηλά περιεχόμενα χρωμιτικών 

συγκεντρώσεων (>10% κ.ο.) συνιστούν τους χρωμιτίτες. Η παρουσία χρωμιτικών 
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κοιτασμάτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ύπαρξη οφιολιθικών συμπλεγμάτων, μιας και 

τέτοιου είδους κοιτάσματα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο μέσα σε υπερβασικούς και εν μέρει

σε βασικούς σχηματισμούς, οι οποίοι και αποτελούν σημαντικά τμήματα των οφιολιθικών 

ακολουθιών (Εικ. 1. 5). Οι χρωμιτικοί μεταλλοφόροι ορίζοντες αναπτύσσονται κυρίως στην 

ενότητα των υπερβασικών τεκτονιτών και στην υπερκείμενη των σωρειτικών υπερβασικών 

πετρωμάτων, υπό τη μορφή θυλακοειδών και στρωματοειδών κοιτασμάτων, αντίστοιχα. 

Συχνότερα, δουνίτες αποτελούν τα φιλοξενούντα πετρώματα των χρωμιτιτών, αν και 

ορισμένες φορές, χρωμιτικά σώματα μπορεί να εγκλείονται σε χαρτσβουργίτες. Πολύ 

σπανιότερα έχει αναφερθεί η ύπαρξη χρωμιτικών κοιτασμάτων και σε πιο ανώτερα μέλη 

οφιολιθικών ακολουθιών όπως π.χ., μεταξύ του ανώτερου τμήματος της γαββρικής ενότητας 

και του κατώτερου τμήματος της ενότητας των σμηνοειδών φλεβών στο οφιολιθικό 

σύμπλεγμα του Ομάν (ARAI et al. 2004). 

Εικ. 1. 5: Κατανομή των οξείδιων στους σχηματισμούς μιας πλήρως ανεπτυγμένης οφιολιθικής ακολουθίας. Οι 
σπινέλιοι συμμετέχουν κυρίως στα πετρώματα της μανδυακής ενότητας των οφιόλιθων, είτε ως επουσιώδη 
ορυκτολογικά συστατικά είτε αναπτύσσοντας ξεχωριστά κοιτάσματα (π.χ., θυλακοειδείς και στρωματοειδείς 

χρωμιτίτες). Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσίας τους μειώνεται αισθητά προς τα ανώτερα στρωματογραφικά 
μέλη της όλης ακολουθίας (τροποποιημένο από PAKTUNC 1990).
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Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί η στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

συστάσεως των χρωμιτιτών και του τύπου της μανδυακής οφιολιθικής ενότητας στην οποία 

απαντώνται. Είναι γνωστό ότι οι οφιόλιθοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Τους 

λερζολιθικού και τους χαρτσβουργιτικού τύπου οφιόλιθους (LOT και HOT, αντίστοιχα) (Εικ. 

1. 6). Οι χαρτσβουργιτικού τύπου, έχουν προέλθει από μερική τήξη ενός αρχικού 

λερζολιθικού υλικού, η οποία οδηγεί στην εκτεταμένη αποδέσμευση χρωμίου από τον 

μανδύα και τελικά στη δημιουργία σημαντικών κοιτασμάτων χρωμίτη. Όσο υψηλότερος 

είναι ο βαθμός μερικής τήξης, τόσο μεγαλύτερος βαθμός εκχύμωσης επιτυγχάνεται. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα οι χαρτσβουργίτες, που αντιπροσωπεύουν υλικό περισσότερο 

εκχυμωμένο από τους λερζόλιθους, να εμφανίζουν πάντα υψηλότερη πιθανότητα σημαντικής 

χρωμιτικής μεταλλοφορίας (DICK & FISHER 1984). Αντίθετα, ως λερζολιθικού τύπου 

αναφέρονται εκείνα τα οφιολιθικά συμπλέγματα στη μανδυακή ενότητα των οποίων 

επικρατούν σχετικά γόνιμοι λερζόλιθοι, δηλαδή υπερβασικοί λιθότυποι που έχουν 

επηρεαστεί σε περιορισμένο μόνο βαθμό από διαδικασίες τήξης και συνεπώς έχουν 

περιορισμένες πιθανότητες να φιλοξενούν σημαντικά χρωμιτικά κοιτάσματα. Με τους 

χαρτσβουργιτικού τύπου οφιόλιθους είναι επιπλέον συνδεδεμένες υψηλής περιεκτικότητας 

σε Cr2O3 χρωμιτικές εμφανίσεις και πολύ σπανιότερα Al-ούχοι χρωμιτίτες (π.χ., το 

οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου). Αντίθετα, τα λερζολιθικά συμπλέγματα στις 

περιορισμένες περιπτώσεις που περιέχουν χρωμιτικά κοιτάσματα αυτά είναι αποκλειστικά 

Al-ούχας σύστασης (π.χ., το οφιολιθικό σύμπλεγμα Isabela στις Φιλιπίννες, MORISHITA et

al. 2006). Επιπρόσθετα, χαρακτηριστικά παραδείγματα οφιολιθικών συμπλεγμάτων LOT

τύπου αποτελούν εκείνα της Δυτικής Μεσογείου, ενώ HOT τύπου αυτά της Ανατολικής 

Μεσογείου (ROCCI et al. 1975, NICOLAS 1990). Τα πρώτα στερούνται αξιοσημείωτων 

κοιτασμάτων χρωμίτη, ενώ τα δεύτερα χαρακτηρίζονται στην πλειονότητα τους από 

σημαντική χρωμιτική μεταλλοφορία.   

Ωστόσο, πέρα από την επίδραση επεισοδίων τήξης και το βαθμό εκχύμωσης των 

μανδυακών οφιολιθικών ενοτήτων άλλες διαδικασίες, εξίσου σημαντικές, μπορεί να έχουν 

παίξει επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους. Πρόσφατα, δείχθηκε ότι οι 

λερζολιθικοί περιδοτίτες του τυπικού λερζολιθικού συμπλέγματος Lherz των Πυρηναίων δεν 

αντιπροσωπεύουν αυθεντικά υπολείμματα περιορισμένου βαθμού τήξης γόνιμου μανδύα. 

Σύμφωνα με τους LE ROUX et al. (2007) πρόκειται για προϊόντα επαναγονιμοποίησης ήδη 

εκχυμωμένων περιδοτιτών μέσω διεργασιών εκτεταμένου εμποτισμού τους με βασαλτικό 

τήγμα.



Εισαγωγή

18

Εικ. 1. 6: Διαφορές μεταξύ των μανδυακών ενοτήτων των οφιόλιθων HOT και LOT τύπου. Στους HOT τύπου 
οφιόλιθους επικρατούν χαρτσβουργίτες και σημειώνεται αφθονία δουνιτικών-χρωμιτιτικών φακών. Στους LOT

τύπου οφιόλιθους επικρατούν λερζόλιθοι στην μανδυακή ενότητα, ενώ σε μικρότερο βαθμό συμμετέχουν 
χαρτσβουργιτικοί και ακόμη σπανιότερα δουνιτικοί φακοί (τροποποιημένο από NICOLAS 1990).  

1.3.4 Οι χρωμιτικές εμφανίσεις των ελληνικών οφιόλιθων

Ορισμένοι εκ των οφιόλιθων του Ελληνικού χώρου (Βούρινος, Όθρυς) και 

συγκεκριμένα τα χαρτσβουργιτικά-δουνιτικά τμήματά τους, αποτέλεσαν κατά το παρελθόν 

αντικείμενο έντονων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, λόγω της σημαντικής χρωμιτικής 

μεταλλοφορίας που περιέχουν. Ωστόσο, με τις επικρατούσες οικονομοτεχνικές συνθήκες για 

κανέναν από τους Ελληνικούς χρωμιτίτες δεν μπορεί σήμερα να γίνει λόγος περί 

προσοδοφόρας εκμετάλλευσής τους. 

Τα σημαντικότερα χρωμιτικά κοιτάσματα του Ελλαδικού χώρου εντοπίζονται στις 

περιοχές του Ξερολίβαδου στον Βούρινο, στο Δομοκό Φθιώτιδας, καθώς και στην Ερέτρια 

(Τσαγκλί) Φαρσάλων (Όθρυς). Στο Ξερολίβαδο τα μεταλλοφόρα σώματα περιλαμβάνουν 

λεπτά επάλληλα στρώματα αδρόκοκκου χρωμίτη, πάχους περίπου 8 cm το καθένα. Η 

αλληλουχία των στρωμάτων επαναλαμβάνεται αυστηρά για μια κατακόρυφη απόσταση 150 

m. Τα υπαγόμενα στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Όθρυος, κοιτάσματα του Δομοκού και της 

Ερέτριας, αποτελούν δύο τεκτονικά διαχωρισμένα σώματα, τα οποία φιλοξενούνται μέσα σε 

έναν έντονα τεκτονισμένο και σχιστοποιημένο σερπεντινίτη. Στο μεν Δομοκό το κοίτασμα 

αποτελείται από παράλληλα, πινακοειδούς ανάπτυξης σώματα συμπαγούς χρωμίτη, ενώ στην 
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Ερέτρια οι μεταλλοφόροι σχηματισμοί χαρακτηρίζονται από ακανόνιστα σώματα συμπαγούς 

χρωμίτη σε ζώνες ολίσθησης εντός ενός πλήρως σερπεντινιωμένου ξενιστή (ECONOMOU et 

al. 1986).

Αν και δεν χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας από άποψης διαστάσεων, χρωμιτικές 

εμφανίσεις απαντώνται και σε άλλες περιοχές του Ελληνικού χώρου. Μικρά θυλακοειδή 

χρωμιτικά σώματα εντός σερπεντινιωμένων δουνιτών-χαρτσβουργιτών εντοπίζονται στο 

Βέρμιο (ECONOMOU 1983), στη Βέροια (TSOUPAS & ECONOMOU-ELIOPOULOS

2005, 2008), στην Έδεσσα (ΜΠΑΝΤΗ 2002) και στην ανατολική Θεσσαλία (MIGIROS & 

ECONOMOU 1988). Χρωμιτικά κοιτάσματα με ιστό τύπου κατά πλάκες και σπανιότερα 

συμπαγούς ή και οζώδους τύπου μέσα σε δουνίτες, αναφέρονται από την περιοχή της 

χερσοννήσου στη δυτική Χαλκιδική (BURGATH 1983). Από τις δε Σερβο-Μακεδονική και 

Ροδοπική μάζα είναι γνωστές μικρές εμφανίσεις πλακωδών και συμπαγών χρωμιτιτών υπό 

μορφή επιμηκυσμένων φακών, μέσα σε σερπεντινιωμένους κατά τόπους παραμορφωμένους 

και μεταμορφωμένους, σε συνθήκες χαμηλής φάσης, οφιολιθικούς περιδοτίτες (SCARPELIS

& ECONOMOU 1978, MAGGANAS & ECONOMOU 1988). 

Παρά τη σχετική αφθονία μικρών, γενικά, διαστάσεων χρωμιτικών κοιτασμάτων 

(εξαιρουμένου εκείνου του Ξερολίβαδου στον Βούρινο) η εκμετάλλευσή τους στη χώρα μας 

άρχισε σιγά-σιγά να εγκαταλείπεται, έχοντας φθάσει στη κορύφωσή της κατά τις πρώτες 

δεκαετίες μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η τελευταία μεταλλευτική δραστηριότητα 

σταμάτησε το 1994 και αφορούσε το σχετικά μικρού αποθεματικού δυναμικού κοίτασμα της 

περιοχής των Αετορράχεων στον Βούρινο (ΓΕΜΕΕ Α.Ε., ΕΛ. ΣΙ.: 3 x 105 t). Σήμερα, μόνο 

στο ανατολικό Ξερολίβαδο (Σκούμτσα) στον Βούρινου συνεχίζεται η εκτέλεση κάποιων 

δραστηριοτήτων, οι οποίες ωστόσο αφορούν την απόληψη ολιβίνη από τους μεταλλοφόρους 

και τους φιλοξενούντες αυτούς σχηματισμούς.  

Πέρα από τον εντοπισμό νέων χρωμιτικών κοιτασμάτων, από πολύ νωρίς η μελέτη 

του χημισμού των χρωμιτιτών των Ελληνικών οφιόλιθων αποτέλεσε επίσης ένα ακόμη πεδίο 

έντονης επιστημονικής προσέγγισης και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Αρχικά, ο ΠΑΝΑΓΟΣ 

(1965α, β, 1967) βασιζόμενος στη ταξινόμηση των σπινέλιων βάσει του χημισμού τους, 

διαπιστώνει ότι πλην των περιοχών του Σουφλίου, του Ολύμπου, των Πιερίων και της 

Χαλκιδικής, τα υπόλοιπα Ελληνικά χρωμιτικά κοιτάσματα συνίστανται από Al-πλούσιους 

χρωμίτες. Αργότερα, μια νέα διάκριση οδηγεί στο διαχωρισμό των χρωμιτιτών του Βούρινου 

στους πλούσιους σε Al2O3 χρωμιτίτες της σωρειτικής ενότητας και στους φτωχότερους σε 



Εισαγωγή

20

Al2O3 χρωμιτίτες της ενότητας των μανδυακών τεκτονιτών (ΠΑΝΑΓΟΣ & ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

1986).

Στα πλαίσια της σύνδεσης της χημικής σύνθεσης των χρωμιτικών εμφανίσεων με την 

γεωγραφική τοποθέτησή τους επιχειρείται ο διαχωρισμός τους σε δύο ζώνες, μια με πλούσιο 

σε Al2O3 χρωμίτη δυτικά και μια με πλούσιο σε Cr2O3 χρωμίτη ανατολικά (ECONOMOU et

al. 1986). Η διάκριση αυτή συμφωνεί γενικά με τον διαχωρισμό των οφιόλιθων του 

Ελλαδικού χώρου σε δύο ζώνες και τους αντίστοιχους τύπους των μανδυακών τους ενοτήτων 

(HOT και LOT). Ωστόσο, χρωμιτικά κοιτάσματα διαφορετικής της αναμενόμενης σύστασης 

απαντούν και στις δύο αυτές ζώνες (KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-

ELIOPOULOS 1991, ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS 1995, ECONOMOU-

ELIOPOULOS et al. 1999). Παρ’ όλα αυτά, η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης διάκρισης 

έγκειται στο ότι συμφωνεί με τα επιμέρους χαρακτηριστικά των αντίστοιχων οφιόλιθων (π.χ., 

τα γεωχημικά στοιχεία από τους ηφαιστείτες) και επομένως μπορεί να συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην αποσαφήνιση του τρόπου γένεσης και ανάπτυξής τους.   

1.4 Στοιχεία της ομάδας του λευκόχρυσου (PGE)

1.4.1 Εισαγωγή

Η ομάδα του λευκόχρυσου περιλαμβάνει έξι μεταλλικά στοιχεία (PGE: Platinum

group elements), τα οποία καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη σειρά της ομάδας των 

στοιχείων μεταπτώσεως (ομάδα VIII) του Περιοδικού Πίνακα και είναι αντίστοιχα τα 

ρουθήνιο (Ru), ρόδιο (Rh), παλλάδιο (Pd) και όσμιο (Os), ιρίδιο (Ir), λευκόχρυσος (Pt). Από 

αυτά, τα τρία πρώτα ταξινομούνται στην κατηγορία των ελαφρών πλατινοειδών στοιχείων, 

λόγω του μικρού τους ατομικού αριθμού (Ru-44, Rh-45, Pd-46), ενώ τα επόμενα στην 

κατηγορία των βαρέων εξαιτίας του αυξημένου ατομικού αριθμού τους (Os-76, Ir-77, Pt-78). 

Μαζί με τον χρυσό (Au) και τον άργυρο (Ag), που τοποθετούνται δίπλα από το Pt και το Pd, 

αντίστοιχα, στον Περιοδικό Πίνακα, είναι γνωστά ως πολύτιμα ή ευγενή μέταλλα, ενώ μαζί 

με άλλα μέταλλα, όπως π.χ. τον σίδηρο (Fe), το κοβάλτιο (Co) και το νικέλιο (Ni), 

αποτελούν την όγδοη (VIII) υποομάδα των λεγόμενων μεταβατικών στοιχείων (ή στοιχείων 

μεταπτώσεως/transition elements).
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Πρωτοχρησιμοποιήθηκαν από τους αρχαίους Αιγύπτιους πριν από 2.700 χρόνια 

περίπου, για την κατασκευή έργων τέχνης υπό τη μορφή φυσικών κραμάτων με Ag. Η 

συμπτωματική συνανάπτυξη πλατινοειδών μετάλλων και Au σε σχηματισμούς εξόρυξης του 

τελευταίου, είχε ως αποτέλεσμα τον ακούσιο εντοπισμό τους σε κοσμήματα που 

χρονολογούνται από τη  Ρωμαϊκή και Βυζαντινή εποχή. 

Πρώτος ο Ισπανός ερευνητής ANTONIO DE ULLOA ανέφερε και περιέγραψε την 

ύπαρξη PGE σε προσχωματικά κοιτάσματα Au της περιοχής του ποταμού Pinto της 

Κολομβίας κατά τις αρχές του δέκατου ογδόου αιώνα. Από τότε, η μελέτη των σπάνιων 

αυτών μετάλλων προσέλκυσε το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και 

πλήθος ερευνητών ασχολήθηκε συστηματικά με την διερεύνησή τους. Ο Βρετανός χημικός 

WILLIAM WOLLASTON ήταν ο πρώτος που κατάφερε να απομονώσει τα στοιχεία Pt, Pd 

και Rh, στο μεσοδιάστημα 1803-1804. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ο συμπατριώτης του 

SMITHSON TENNANT ανακαλύπτει το Ir και το Os, η ύπαρξη του Ir διαπιστώνεται επίσης 

και από τους Γάλλους ερευνητές VAUQUELIN και DE FOURCROY, ενώ ο Ρώσος KLAUS

καταφέρνει να απομονώσει το Ru το 1844.     

1.4.2 Ιδιότητες-χρήσεις των PGE

Γενικά, τα πλατινοειδή στοιχεία εμφανίζουν μια ποικιλία χρωματικών αποχρώσεων, 

που κυμαίνεται από ασημί έως σκούρο μεταλλικό γκρί. Ανάλογο είναι και το εύρος τιμών 

που παρουσιάζουν ως προς τα ειδικά βάρη τους, τα οποία κυμαίνονται από 12.0 για το Pd 

έως 22.7 για το Ir. Η πλατίνα (εμπορική ονομασία του λευκόχρυσου) και το Pd έχουν 

σκληρότητα από 4 έως 5 βαθμούς στην κλίμακα Mosh, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη 

επεξεργασία τους σε διάφορες μορφές. Αντιθέτως, το Ru είναι αρκετά σκληρό (200-350 

VHN) και εύθραυστο, προσδίδοντας ιδιαίτερη σκληρότητα σε κράματα, στα οποία είναι 

ενωμένο με τα δύο προαναφερόμενα σχετικά "εύπλαστα" PGE. Το Ir έχει σκληρότητα 6-7 

βαθμούς στην κλίμακα Mosh (ή 200-240 VHN), η οποία είναι κυμαινόμενη εξαρτημένης της 

περιεκτικότητας σε Ir των κραμάτων (οσμιρίδιο) στα οποία και μετράται κάθε φορά, ενώ έχει 

υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση σε υψηλές T. Το σκληρότερο από όλα τα μέλη της εν 

λόγω ομάδας στοιχείων είναι το Os (300-670 VHN), το οποίο ωστόσο είναι αρκετά 

εύθραυστο και συνεπώς ανεπίδεκτο επεξεργασίας, πράγμα που μειώνει σημαντικά και τις 

βιομηχανικές του εφαρμογές. Το Os παρουσιάζει επιπλέον, το υψηλότερο σημείο τήξης 



Εισαγωγή

22

(3050 °C) από όλα τα PGE, σε αντίθεση με το Pd που είναι το πιο χαμηλότηκτο (1555 °C). 

Όλα τα PGE είναι πυρίμαχα, δηλαδή ανθεκτικά υπό την επίδραση υψηλών T’s και 

παρουσιάζουν υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποια από τα 

PGE μπορούν να αναπτύσσουν ακόμη και μαγνητικές ιδιότητες, όπως όταν ο αυτοφυής Pt 

περιέχει Fe σε ποσοστό μεγαλύτερο από 5% κ.ο.

Από τη σκοπιά των χημικών τους ιδιοτήτων, τα PGE είναι χημικά αδρανή για ένα 

μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, που σημαίνει πως δύσκολα σχηματίζουν ενώσεις με άλλα 

στοιχεία, και για αυτό συχνά απαντώνται στη φύση και ως αυτοφυή μέταλλα. Παρουσιάζουν 

εξαιρετική καταλυτική δράση και συγκεκριμένα το Rh είναι άριστος καταλύτης και ιδιαίτερα 

υπό τη μορφή κράματος με το Pt σε συνθήκες υψηλών T’s.      

Τα PGE διαθέτουν ένα αρκετά ευρύ φάσμα εφαρμογών λόγω των μοναδικών τους 

φυσικών και χημικών ιδιοτήτων, όπως η άριστη καταλυτική τους δράση, η χημική τους 

αδράνεια, η σχετική θερμική σταθερότητά τους, η σκληρότητά τους, τα υψηλά σημεία 

τήξεώς τους, η ηλεκτρική τους αγωγιμότητα και ασφαλώς, λόγω της ιδιαίτερης και τόσο 

ελκυστικής αισθητικής τους.

Μια μεγάλη αναλογία Pt και Pd, καθώς και όλο σχεδόν το παραγόμενο Rh

χρησιμοποιούνται ως καταλύτες κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία. Άλλες σημαντικές 

εφαρμογές των ίδιων στοιχείων αφορούν: Στην παραγωγή χημικών αντιδραστηρίων, όπως 

του νιτρικού οξέος, στον καθαρισμό του πετρελαίου, στην κατασκευή κοσμημάτων, καθώς 

και στην οδοντιατρική. Ειδικότερα, ο Pt χρησιμοπείται και στην υαλοβιομηχανία. Αρκετά 

από τα πλατινοειδή βρίσκουν εφαρμογή στην κατασκευή εργαστηριακών και βιομηχανικών 

εξοπλισμών, όπως ηλεκτροδίων και θερμαντικών σκευών. Το Pd και το Ru 

χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροβιομηχανία, κυρίως ως κράματα (π.χ., με τον Ag) για την 

κατασκευή ηλεκτρικών επαφών και διακοπτών. Τα πιο σκληρά από τα πλατινοειδή, όπως το 

Ru και ιδιαίτερα το Os παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατασκευή ιατρικών εργαλείων, 

κοσμημάτων και μηχανικών εξαρτημάτων. Κατά τις τελευταίες δεκαετίς σημαντική είναι η 

χρήση τους στη κατασκευή εξαρτημάτων ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ., ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές), καθώς και στην διαστημική τεχνολογία. Μια από τις ιδιαίτερες χρήσεις τους 

αφορά στην νομισματοκοπία στην οποία και χρησιμοποιούνται από το 1828, ενώ ακόμη και 

πρόσφατα εισήχθη σε μικρή κλίμακα η κυκλοφορία νομισμάτων από κράμα Pt, σε 

Αυστραλία και Καναδά.
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Τέλος, ορισμένα από τα διεθνή πρότυπα μέτρα και σταθμά, όπως αυτά του 1 kgr

μάζας και του 1 m μήκους, έχουν κατασκευαστεί από πλατινοειδή και συγκεκριμένα από 

κράμα Pt και Ir (Pt/Ir: 9/1), το οποίο λόγω του μικρού του συντελεστή θερμικής διαστολής 

καθίσταται σχεδόν ανεπηρέαστο από εξωτερικές μεταβολές.     

1.4.3 Παγκόσμια παραγωγή PGE

Οι κυριότερες χώρες-παραγωγοί πλατινοειδών στον κόσμο είναι κατά σειρά: Η 

Νότιος Αφρική, η Ρωσία και ο Καναδάς. Το 98% της παγκόσμιας παραγωγής PGE

προέρχεται αποκλειστικά από τις τρείς αυτές χώρες. Τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα 

κοιτάσματα PGE βρίσκονται στη Νότιο Αφρική, από όπου και προέρχεται το σύνολο σχεδόν 

της παραγωγής Pt και Rh. Τα υψηλότερου ενδιαφέροντος κοιτάσματα ανήκουν στο 

σύμπλεγμα του Bushveld και πιο συγκεκριμένα στους χαρακτηριστικούς του ορίζοντες UG2 

και Merensky reef. Πρόκειται για κοιτάσματα που έχουν υψηλό λόγο Pt/Pd και περιέχουν 

σημαντικό ποσοστό Rh. Ο Cu και το Ni είναι επίσης παρόντα σε σημαντικά ποσοστά, αλλά 

τα κοιτάσματα εξορύσσονται λόγω του υψηλού τους αποθεματικού δυναμικού σε Pt.

Στη Ρωσία η παραγωγή πλατινοειδών προέρχεται κυρίως από το κοίτασμα Noril’sk

της Σιβηρίας, καθώς και από την απόθεση Pechenga στη χερσόννησο της Κόλα. Αμφότερα 

τα κοιτάσματα των περιοχών αυτών αποτελούν συγκεντρώσεις μαγματικής προέλευσης, οι 

οποίες σχετίζονται με σουλφίδια Cu-Ni μέσα σε γαββρικούς λοπόλιθους. Στην περίπτωση 

αυτή και σε αντίθεση με ότι ισχύει για τους σχηματισμούς του Bushveld, τα κοιτάσματα 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερο λόγο Pd/Pt.

Στη Βόρειο Αμερική τα Rh, Pt και Pd προκύπτουν ως εκμεταλλεύσιμα παραπροϊόντα 

εξόρυξης διαφόρων κοιτασμάτων σουλφιδίων Cu-Ni, όπως αυτό του λοπολίθου του Sudbury

στον Καναδά. Εξόρυξη PGE έλαβε χώρα και στο στρωματωμένο υπερβασικό-γαββροϊκό 

σύμπλεγμα Stillwater στη πολιτεία Montana των Η.Π.Α. Ωστόσο, η υψηλή αναλογία Pd/Pt

(3.5), η πτωτική τάση των τιμών του Pd σε παγκόσμια κλίμακα και το υψηλό κόστος 

εξόρυξης κατέστησαν ασύμφορη την συνέχιση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων 

απόληψης PGE στη συγκεκριμένη περιοχή.

Άλλες χώρες, όπως η Ζιμπάμπουε, διαθέτουν κοιτάσματα τα οποία διερευνούνται 

συστηματικά όσον αφορά στη δυνατότητα προσοδοφόρου εκμετάλλευσής τους. Τα πιο 

ελπιδοφόρα είναι αυτά της Great Dike του συμπλέγματος Hartley, όπου τα PGE είναι 
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συγκεντρωμένα σε έναν πλούσιο σε σουλφίδια ορίζοντα πάχους 2 m, ο οποίος και αποτελεί 

τη λεγόμενη Main Sulphide Zone. Η τελευταία φιλοξενείται μέσα σε μια αλληλουχία 

γαββρικών, πυροξενιτικών και περιδοτιτικών στρωμάτων και εκτείνεται σε μια απόσταση 

μεγαλύτερη των 100 km για ένα εύρος της τάξεως των 10km εντός της συνολικού μήκους 

450 km κοίτης.

Η συνολική παραγωγή Rh προέρχεται από τα κοιτάσματα λευκόχρυσου της Νοτίου 

Αφρικής, του Καναδά και της Ρωσίας και από τα προσχωματικά κοιτάσματα Au της 

Κολομβίας και της Βραζιλίας. Τα Ir και Os προέρχονται κυρίως από τους πλούσιους σε Au 

παλαιο-προσχωματικούς σχηματισμούς του Witwatersrand της Νοτίου Αφρικής, που 

φιλοξενούν ποσότητες κραμάτων των συγκεκριμένων μετάλλων, ενώ ακόμη μια σημαντική 

πηγή Os είναι οι περιέχουσες κόκκους οσμιρίδιου προσχωματικές αποθέσεις του κόλπου 

Goodnews της Αλάσκα.

Σε όρους ετήσιας παραγωγής η Νότιος Αφρική συνεισφέρει το 74.8% της παγκόσμιας 

παραγωγής Pt (Πιν. 1.1), η Ρωσία το 16.9% και η Βόρειος Αμερική (κυρίως ο Καναδάς) το 

4.7%. Για το Pd, τα αντίστοιχα ποσοστά συνεισφοράς των τριών χωρών στην παγκόσμια 

παραγωγή είναι: 35.7%, 45.7% και 14.5%, ενώ για το Rh υπολογίζονται σε 75.9%, 19.6% 

και 2.7%. 

Πιν.1. 1: Mέση ετήσια παραγωγή και πηγές παραγωγής PGE σε παγκόσμια βάση (από JONES 2004).

Παγκόσμια παραγωγή PGE

Pt Pd RhΧώρες-

Παραγωγοί 

PGEs
Moz.* Τόννοι Moz. Τόννοι Moz. Τόννοι

Νότιος Αφρική 4.670 145.2 2.310 71.8 0.545 17.0

Ρωσία 1.050 32.7 2.950 91.8 0.140 4.4

Βόρειος 

Αμερική
0.295 9.2 0.940 29.2 0.020 0.6

Άλλες χώρες 0.225 7.0 0.250 7.8 0.015 0.5

Σύνολο 6.240 194 6.450 201 0.720 22.4

Ανακυκλωμένο 

υλικό
0.645 20.1 0.410 12.8 0.123 3.8

1 Moz. = 31.1035 τόννους PGE
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Τα συνολικά αποθέματα PGE της Νοτίου Αφρικής (Πιν. 1.2) ανέρχονται χονδρικά σε 

7560 Μt, του Noril’sk της Σιβηρίας σε 1640 Μt, του Sudbury σε 310 Μt, του συμπλέγματος 

Stillwater σε 49 Μt και της Great Dike σε 1679 Μt (BUCHANAN & NOLAN 1979, 

NALDRETT 1981).   

Πιν.1. 2: Αποθέματα PGE των σημαντικότερων σε παγκόσμια κλίμακα κοιτασμάτων πλατινοειδών 

(BUCHANAN & NOLAN 1979, NALDRETT 1981).

Bushveld complex

Merensky 

reef
UG2 Platreef

Great 

Dyke
Sudbury Noril’sk Stillwater

Χιλιάδες 

τόννοι
2160 3700 1700 1679 310 1640 49

PGEs + Au σε 

gr/tn
8.1 8.71 7.27 4.7 0.9 3.8 22.3

Περιεχόμενοι 

τόννοι PGEs

+ Au

17496 32227 11900 7890 279 6232 1093

Ποσοστιαία 

αναλογία
26.8 49.4 18.2 12.1 0.4 9.6 1.7

1.4.4 Γεωχημική συμπεριφορά των PGE

Από γεωχημική άποψη τα PGE συμπεριφέρονται ως σιδηρόφιλα στοιχεία (π.χ., 

AHMED & ARAI 2002) γεγονός που πιστοποιείται από τις υψηλές τους συγκεντρώσεις (της 

τάξεως των ppm) στους σιδηρο-μετεωρίτες και ιδιαίτερα, από τα μεγάλα ποσοστά εμφάνισής 

τους στις πλούσιες σε Fe-Ni μεταλλικές φάσεις των χονδριτών. Ενδεικτική αυτής της 

συμπεριφοράς τους είναι η δυνατότητά τους να σχηματίζουν κράματα, κυρίως με άλλα 

μέταλλα και σε μικρότερο βαθμό μεταξύ τους. Εξαιτίας του σιδηρόφιλου χαρακτήρα τους 

υψηλότερες περιεκτικότητες αυτών αναμένονται κυρίως στον πυρήνα και τον μανδύα της 

Γης, όπου και πιστεύεται πως έχουν συγκεντρωθεί κατά τα πιο πρώιμα στάδια στην όλη 

ιστορία εξέλιξης του πλανήτη (JAGOUTZ et al. 1979, ARCULUS & DELANO 1981).



Εισαγωγή

26

Τα PGE, βάσει της γεωχημικής συμπεριφοράς τους κατά την διάρκεια των 

διαδικασιών διαφοροποίησης και εξέλιξης ενός μαγματικού τήγματος, μπορούν να 

διακριθούν σε δύο υπο-ομάδες: α) Την υπο-ομάδα του ιριδίου (IPGE), που περιλαμβάνει τα 

στοιχεία Os, Ir, Ru και β) την υπο-ομάδα του παλλαδίου (PPGE), στην οποία ανήκουν τα 

πλατινοειδή Rh, Pt, Pd (π.χ., BARNES et al. 1985, BRENAN & ANDREWS 2001). Τα IPGE

αποτελούν τα λεγόμενα ανταγωνιστικά ή συμβατά (compatible) στοιχεία της ομάδας των 

PGE, τα οποία προτιμούν να συγκεντρώνονται στις πρώιμα αποχωριζόμενες κρυσταλλικές 

φάσεις του μάγματος, όπως ο ολιβίνης και ο χρωμίτης. Αντίθετα τα PPGE χαρακτηρίζονται 

ως μη ανταγωνιστικά ή ασύμβατα (incompatible), επειδή δεν εισέρχονται σε καμία από τις 

παραπάνω φάσεις, αλλά προτιμούν να παραμένουν στο βασαλτικό τήγμα (CAPOBIANCO et

al. 1994). Τα IPGE είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον χρωμίτη από τον οποίο και δεσμεύονται 

είτε συμμετέχοντας στη κρυσταλλική του δομή είτε σχηματίζοντας κράματα ή/και δύστηκτα 

σουλφίδια, τα οποία παγιδεύονται στον χρωμίτη ως εγκλείσματα (TALKINGTON & LIPIN

1986, NAKAGAWA & FRANCO 1997, GARUTI et al. 1999a, b, MAIER et al. 1999). Τα 

PPGE εξαιτίας του ασθενέστερου σιδηρόφιλου χαρακτήρα τους σε σχέση με τα IPGE, είναι 

περισσότερο συνδεδεμένα με την παρουσία σουλφιδίων βασικών μετάλλων (πετλανδίτη, 

χαλκοπυρίτη κ.α) και βασικής σημασίας για αυτά είναι τα επίπεδα τιμών της παραμέτρου fS2

(sulfur fugacity: Διαφυγότητα του S) του εκάστοτε μάγματος (BARNES & NALDRETT

1986, KEAYS 1995). 

Αρκετοί επιστήμονες παρουσιάζουν ενστάσεις σχετικά με την κατάταξη του Rh στην 

υπο-ομάδα των PPGE. Συγκεκριμένα, βασιζόμενοι σε πειραματικές μετρήσεις των 

συντελεστών κατανομής (distribution coefficient) πλατινοειδών στοιχείων μεταξύ σπινέλιων 

και πυριτικού τήγματος (Dsp/melt) οι CAPOBIANCO & DRAKE (1990), CAPOBIANCO et

al. (1994) και RIGHTER et al. (2004) έδειξαν ότι το Rh μπορεί να συμπεριφέρεται 

ανταγωνιστικά στους σπινέλιους, όπως ο μαγνησιοχρωμίτης (DRh
sp/melt= 41-530). Πιστεύεται 

ότι στην άυξηση της ανταγωνιστικότητας του Rh επιδρά σημαντικά η παράμετρος της fO2, η 

οποία για τιμές μεγαλύτερες από 10-7 προκαλεί αύξηση στον αριθμό οξείδωσης του στοιχείου 

από Rh+2 σε Rh+3, γεγονός που καθιστά δυνατή την εισαγωγή του στο πλέγμα του χρωμίτη.

Η διαδικασία της μερικής τήξης είναι ο αρχικός μηχανισμός εξαγωγής των PGE από 

μια μανδυακή πηγή (BARNES & MAIER 1999). Η σχετική αφθονία με την οποία τα 

στοιχεία αυτά θα συμμετέχουν στο παραγόμενο μάγμα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την αρχική 

τους συγκέντρωση στην τηκόμενη μανδυακή πηγή, αλλά και από τον βαθμό τήξης και από 

τις επικρατούσες στο συγκεκριμένο τμήμα του μανδύα φυσικοχημικές συνθήκες fO2 και fS2. 
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Όπως προαναφέρθηκε, επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των πλατινοειδών και γενικότερα των 

σιδηρόφιλων στοιχείων βρίσκεται "εγκλωβισμένο" στον γήινο πυρήνα, ο μανδύας αποτελεί 

την αμέσως πλουσιότερη πηγή PGE, η οποία μάλιστα είναι δυνατό να μελετηθεί 

επιστημονικά, αφού υπολείμματα μανδυακών πετρωμάτων διατηρούνται σε ορισμένα 

τμήματα της επιφάνειας της Γης. Η πετρολογική σύσταση του μανδύα προσομοιάζει με 

αυτήν του λερζόλιθου, με συμμετοχή ολιβίνη (65% κ.ο.), ορθοπυρόξενου (25% κ.ο.) και 

κλινοπυρόξενου (7% κ.ο.), σπινέλιων (2% κ.ο.), σουλφιδίων (0.07% κ.ο.) και πιθανότατα 

μεταλλικών κραμάτων (0.03% κ.ο.). Τα πρώτα προϊόντα μερικής τήξης του μανδύα είναι 

βασαλτικά μάγματα, σε αντίθεση με τα μπονινιτικά και υψηλού MgO βασαλτικά μάγματα, 

που προκύπτουν μόνο έπειτα από πολλαπλά επεισόδια τήξεως του μανδύα. Ανάλογα με τον 

εμπλουτισμό της αρχικής πηγής σε PGE και κυρίως τον βαθμό μερικής τήξης, θα προκύψουν 

τήγματα εμπλουτισμένα ή όχι σε PGE. Υπό συνθήκες χαμηλόβαθμης μερικής τήξης, το 

παραγόμενο τήγμα θα είναι εμπλουτισμένο σε PPGE, αφήνοντας υπολειμματικό περιδοτίτη 

(κλινοπυροξενομιγή χαρτσβουργίτη) με υψηλότερη πλέον αναλογία IPGE/PPGE. Αντίθετα, 

σε περίπτωση υψηλού βαθμού μερικής τήξης, θα σχηματισθεί τήγμα με μεγαλύτερη 

αναλογία IPGE/PPGE, ενώ ο υπολειμματικός περιδοτίτης (χαρτσβουργίτης) θα είναι έντονα 

εκχυμωμένος σε PGE (BARNES et al. 1985, LORAND et al. 2008).              

Επιπλέον, η διαπίστωση ότι η διαδικασία μερικής τήξης μιας μανδυακής πηγής και η 

συνακόλουθη δημιουργία πυριτικού τήγματος έχουν άμεση επίδραση στο περιεχόμενό της σε 

σουλφίδια (KEAYS 1995), οδήγησε στην διαλεύκανση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ 

σουλφιδίων και συγκεντρώσεων PGE (NALDRETT & DUKE 1980). Η ιδέα ότι η γένεση 

ενός πυριτικού τήγματος κορεσμένου σε S ίσως αποτελεί τη βάση για το σχηματισμό 

κοιτασμάτων PGE (CAMPBELL & BARNES 1984, LEBLANC & NICOLAS 1992), έδωσε 

ώθηση στη μελέτη του ρόλου της παραμέτρου fS2 στις συνθήκες που επικρατούν στο μανδύα 

(PEACH et al. 1994). Αρχικά, ο MCLEAN (1969) βασιζόμενος στην μελέτη των φασικών 

σχέσεων στο σύστημα FeS-FeO-Fe3O4-SiO2, υποστήριξε ότι ένας βαθμός μερικής τήξης της 

τάξης του 30% είναι αρκετός για να προκαλέσει την απομάκρυνση όλων των σουλφιδίων 

από οποιοδήποτε τμήμα του μανδύα. Αργότερα, ένας αριθμός ερευνητών (MATHEZ 1976, 

HAMLYN et al. 1985, KEAYS 1995) επανεξετάζοντας το συγκεκριμένο θέμα, θεωρούν ότι 

το απαραίτητο ποσοστό μερικής τήξης για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι ελαφρώς μικρότερο 

και ίσο με 25%. Με ένα βαθμό μερικής τήξης 25% όλες οι περιεχόμενες στο μανδύα 

σουλφιδικές φάσεις θα τηχθούν, ενώ το πυριτικό μάγμα που θα σχηματιστεί θα είναι 

κορεσμένο σε S (BARNES & MAIER 1999). Αυτό το κορεσμένο σε S μάγμα θα είναι 
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εμπλουτισμένο σε PPGE, τα οποία λόγω του μικρότερου σημείου τήξης τους σε σχέση με τα 

υπόλοιπα PGE απομακρύνονται πρώτα, αφήνοντας εκχυμωμένο περιδοτίτη φτωχό σε 

υπολειμματικά σουλφίδια και πλουσιότερο σε υπομικροσκοπικά κράματα των IPGE

(LUGUET et al. 2007, LORAND et al. 2008). Επιπλέον τήξη του περιδοτίτη θα προκαλέσει 

υπό προϋποθέσεις τη δημιουργία μπονινιτικού μάγματος (HICKEY & FREY 1982, 

CRAWFORD et al. 1989) ακόρεστου σε S (HAMLYN et al. 1985, HAMLYN & KEAYS

1986, PECK et al. 1992) αλλά πλούσιου σε IPGE. Η συσχέτιση των θυλακοειδών, υψηλού Cr

χρωμιτιτών, των οποίων η γένεση έχει αποδοθεί σε μπονινιτικού τύπου μάγματα (ZHOU & 

ROBINSON 1997, ZHOU et al. 1998), με τα υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων στα 

ανταγωνιστικά PGE, καθώς και ο εμπλουτισμός των στρωματόμορφων χρωμιτιτών σε 

σουλφίδια των PPGE (CAMPBELL & NALDRETT 1979, CAMPBELL et al. 1983, 

TALKINGTON & WATKINSON 1986), πιστοποιούν την επίδραση των παραγόντων: α) 

Βαθμός μερικής τήξης και β) fS2, στην διαδικασία εξαγωγής των PGE από το μανδύα.            

Σημαντικό ρόλο στην απόμειξη ή όχι ενός σουλφιδικού τήγματος από ένα βασικό 

μάγμα, παίζει η ενεργότητα του Fe+2 στο μάγμα και κατ’ επέκταση η fO2. Η πτώση της fO2 

ενός μαγματικού τήγματος οδηγεί στον κορεσμό του σε S. Οι AMOSSÉ  et al. (1997), καθώς 

και οι BORISOV & PALME (1997), υποστήριξαν ότι οι αλλαγές στην fO2 ελέγχουν εν μέρει 

και την διαλυτότητα των PGE στο μάγμα. Μια δραματική αλλαγή στην ενεργό συγκέντρωση 

του οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει την κρυστάλλωση PGM (platinum group minerals-

ορυκτά της ομάδας του λευκόχρυσου). Βασιζόμενοι σε πειραματικά αποτελέσματα οι 

FLEET et al. (1991) έδειξαν ότι οι συντελεστές ανταγωνιστικότητας (D) των PGE στα 

πυριτικά τήγματα μειώνονται με την αύξηση της fO2, ενώ οι PEACH & MATHEZ (1993) 

πρότειναν ότι οι DPGE θα πρέπει να συσχετίζονται αρνητικά και με το λόγο fO2/fS2. Οι 

ANDREWS & BRENAN (2002), ωστόσο, ισχυρίστηκαν ότι σε ένα κορεσμένο σε S βασάλτη 

η fS2 και η fO2 συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους. Στηριζόμενοι δε, στο ότι η fO2 των 

περισσοτέρων βασαλτών είναι κοντά στο θερμοδυναμικό όριο FMQ (Fayalite-Magnetite-

Quartz buffer), στο οποίο η fS2 είναι υψηλή, συμπέραναν πως στο όριο αυτό το σουλφιδικό 

τήγμα είναι ικανό να διαλύει PGE σε επίπεδα εκατοστιαίας αναλογίας, με αποτέλεσμα να 

μπορούν από αυτό έπειτα να κρυσταλλωθούν πλατινοειδή ορυκτά.         

Αν γίνει κανονικοποίηση των τιμών των PGE (+Au) ως προς τη σύσταση του CI

χονδρίτη, ο οποίος αντιπροσωπεύει το αρχικό υλικό από το οποίο σχηματίστηκε η Γη, 

προκύπτουν πολυστοιχειακά αραχνο-διαγράμματα παρόμοια με εκείνα των σπάνιων γαιών 

(REE: Rare Earth Elements) (NALDRETT et al. 1979). Στα ημιλογαριθμικά αυτά 
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αραχνοδιαγράμματα τα πλατινοειδή στοιχεία προβάλλονται κατά σειρά ελαττούμενου 

σημείου τήξεως (Os>Ir>Ru>Rh>Pt>Pd+Au), η οποία συμπίπτει με την σειρά 

κλασματοποίησής τους. Η προβολή της σύστασης των διαφόρων ομάδων πετρωμάτων στα 

διαγράμματα αυτά δίνει γραφήματα συγκεριμένης μορφής από τα οποία μπορούν να 

εξαχθούν διάφορα συμπεράσματα σχετικά με τις συνθήκες και τις διεργασίες γένεσής τους. 

Επίπεδες μορφές γραφημάτων χαρακτηρίζουν μανδυακά (έως και βασικά φλοϊκά μαγματικά) 

πετρώματα, στα οποία δεν έχει λάβει χώρα κλασματοποίηση των PGE, σε αντίθεση με εκείνα 

όπου η παρουσία θετικών και/ή αρνητικών ανωμαλιών προδίδει διαδικασίες τήξης και 

επανακρυστάλλωσης, που προκαλούν κλασματοποίηση των PGE. Οι διαδικασίες που 

ελέγχουν το περιεχόμενο των μαγματικών πετρωμάτων σε PGE και μπορούν να επιφέρουν 

αλλαγές στα επίπεδα των συγκεντρώσεών τους ή στην κατανομή τους σε αυτά είναι: α) Η 

μερική τήξη του ανώτερου μανδύα, β) η κλασματική κρυστάλλωση και γ) η εξαλλοίωση, οι 

οποίες και κλασματώνουν τα PGE (BARNES et al. 1985, AHMED & ARAI 2002). 

Αναφορικά με τους διάφορους τύπους χρωμιτιτών, αντίστοιχων τύπων συμπλεγμάτων 

και τα ποσοστά πλατινοειδών στοιχείων που φιλοξενούν προκύπτει ότι oι χρωμιτίτες-

περιδοτίτες οφιολιθικών συμπλεγμάτων είναι εμπλουτισμένοι σε IPGE και αποπτωχευμένοι 

σε PPGE (PAGE & TALKINGTON 1984, BARNES et al. 1985, LEBLANC 1991, AHMED

et al. 2001, AHMED & ARAI 2002). Ειδικότερα, για τους χρωμιτίτες οι BARNES & 

MAIER (1999) αναφέρουν την ακόλουθη σειρά υποκατάστασης PGE στο κρυσταλλικό 

πλέγμα των σπινέλιων: Ru>Os>Rh>Ir>Pt>Pd, η οποία είναι σύμφωνη με τη σειρά 

κλασμάτωσής τους. Επιπρόσθετα, η παρουσία ιδιόμορφων κρυστάλλων λωρίτη και 

κραμάτων σύστασης Os-Ir εντός των θυλακοειδών χρωμιτιτών (π.χ., CORRIVAUX & 

LAFLAMME 1990), υποδηλώνει ότι τα υψηλά επίπεδα IPGE πιθανά να οφείλονται σε 

εγκλείσματα PGM εντός των χρωμιτών. Αντίθετα, οι χρωμιτικοί ορίζοντες των ενστρωμένων 

συμπλεγμάτων είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένοι σε PPGE και σε αρκετά μικρότερο βαθμό σε 

IPGE, επειδή συνήθως περιέχουν σημαντικό περιεχόμενο σουλφιδίων, πλούσιων σε PPGE

(VON DE GRUENEWALDT et al. 1989).     

1.4.5 Τύποι κοιτασμάτων PGE και μεταλλογενετικές διεργασίες

Τα κοιτάματα των PGE ταξινομούνται σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με 

τον μηχανισμό που οδηγεί κάθε φορά στον σχηματισμό τους. Οι τρείς αυτοί τύποι 
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κοιτασμάτων κατά σειρά σπουδαιότητας, όσον αφορά στη συμβολή τους στην παγκόσμια 

παραγωγή, είναι οι εξής: α) Μαγματικά, β) προσχωματικά και γ) υδροθερμικά κοιτάσματα 

(συμπεριλαμβανομένου και των μεταμορφικών).

Τα μαγματικά ή ορθομαγματικά κοιτάσματα, περιλαμβάνουν όλους εκείνους τους 

τύπους συγκεντρώσεων PGE που δημιουργούνται αποκλειστικά και μόνο στο μαγματικό 

στάδιο/περιβάλλον. Το γενικό πλάνο σχηματισμού τους, περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

αποθέσεων πλούσιων σε μέταλλα των PGE μέσα σε ευμεγέθη, βαρυτικά διαφοροποιημένα 

στρωματοειδή γαββρικά-υπερβασικά ή οφιολιθικά συμπλέγματα. Οι αποθέσεις αυτές 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα του σχηματισμού PGM, τα οποία τείνουν να απομείγνυνται από 

το πυριτικό μάγμα μαζί με άλλα βαρέα ορυκτά, όπως τα σουλφίδια Cu-Ni και ο χρωμίτης, 

καθώς και να συσσωρεύονται σε λεπτά στρώματα, τα οποία μπορούν να είναι ανιχνεύσιμα 

ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις (π.χ., στις στρωματωμένες διεισδύσεις).

Οι διαδικασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτού του τύπου κοιτασμάτων PGE είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκες, λαμβανομένου υπόψη των παραγόντων που επιδρούν και των 

συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτές πραγματοποιούνται. Οι σημαντικότεροι μηχανισμοί 

που μπορούν να κατευθύνουν την ανάπτυξη ορθομαγματικών κοιτασμάτων PGE είναι η 

μείξη μαγμάτων, η μόλυνση του αρχικού μάγματος από διάφορους τύπους υλικών που 

προέρχονται από εξωτερικές πηγές και οι επιμαγματικές διαδικασίες, χωρίς ωστόσο να 

αποκλείεται η δημιουργία κοιτασμάτων έπειτα από συνδυασμό δύο ή περισσότερων από 

αυτούς. Όσον αφορά τον πρώτο μηχανισμό, είναι γνωστό ότι η μείξη ενός πρωτογενούς με 

κάποιο πιο εξελιγμένο μάγμα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης του θείου 

(S) στο προκύπτον μάγμα και την απόμειξή του από αυτό με τη μορφή σουλφιδικών 

σταγονιδίων (IRVINE 1977, PROENZA et al. 2001). Είναι επίσης γνωστό ότι, τα PGE

παρουσιάζουν μια ισχυρή τάση γεωχημικής προτίμησης στα σουλφίδια παρά στις πυριτικές 

φάσεις, γεγονός που επιτρέπει τη δέσμευσή τους από αυτά (NALDRETT & DUKE 1980, 

BACUTA et al. 1990). Όταν συμβεί λοιπόν, μείξη δύο διαφορετικών μαγμάτων, η εξέλιξη 

του παραγόμενου μάγματος μέσα από τις διαδικασίες διαφοροποίησης και κλασματικής 

κρυστάλλωσης θα οδηγήσει σε κορεσμό του σε S και τελικά, στην απόμειξη σουλφιδικών 

σταγονιδίων πλούσιων σε PGE. Ένα τέτοιου είδους μοντέλο έχει προταθεί και για την γένεση 

των πλούσιων σε PGE χρωμιτικών οριζόντων του συμπλέγματος Bushveld στη Νότιο 

Αφρική. Πιστεύεται συγκεκριμένα, πως η μείξη ενός μπονινιτικής σύστασης μάγματος, 

πλούσιου σε PGE (έως και 100 ppb PGE+Au) με κάποιο θολεϊτικής σύστασης βασαλτικό 
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μάγμα, ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία του περίφημου για τη περιεκτικότητά του σε PGE, 

υφάλου Merensky του εν λόγω συμπλέγματος (NALDRETT 1997).

Η μόλυνση του μάγματος με προσφορά υλικού από εξωτερικές πηγές έχει να κάνει με 

τη δημιουργία PGE-κοιτασμάτων έπειτα από επίτευξη κορεσμού σε S. Το προστιθέμενο 

υλικό μπορεί να είναι είτε πυρίτιο (Si) προερχόμενο από την αφομοίωση ιζημάτων ή κάποιο 

γρανιτικό τήγμα ή υλικό πλούσιο σε S. Προσθήκη καθενός από τα παραπάνω στο μάγμα 

οδηγεί σε μια κατάσταση κορεσμού σε S και συνεπώς στη δημιουργία σουλφιδικών 

αποθέσεων πιθανά εμπλουτισμέων σε PGE, στα όρια των επαφών μεταξύ 

υπερβασικών/βασικών σωμάτων και των περιβαλλόντων τους πετρωμάτων, όπου η χημική-

συστασιακή αλληλεπίδραση έχει λάβει χώρα. Το περιεχόμενο σε PGE αυτού του τύπου 

κοιτασμάτων εξαρτάται από το αρχικό περιεχόμενο του μάγματος σε PGE και από το ποσό 

του σουλφιδικού τήγματος που είναι διαθέσιμο για τη "συλλογή" (scavenging) των PGE. Το 

μοντέλο της μόλυνσης του μάγματος έχει προταθεί για να εξηγήσει τον σχηματισμό των 

αποθέσεων των Fe-Ni σουλφιδίων του Sudbury, των επαρχιών Porcupine-Ontario και 

Manitoba του Καναδά, καθώς και των Ni-Cu-PGE κοιτασμάτων του Noril’sk-Talnakh-

Kharaelakh στη Σιβηρία (NALDRETT & MCDONALD 1980, GODLEVSKY & 

LIKHACHEV 1986). Στην τελευταία περίπτωση, αποδείχθηκε ότι υπεύθυνες για τον 

σχηματισμό των κοιτασμάτων ήταν γαββρικής-δολεριτικής σύστασης διεισδύσεις, Περμο-

Τριαδικής ηλικίας, εντός Δεβόνιων, πλούσιων σε S εβαποριτών (GODLEVSKY & 

GRINENKO 1963).

Οι επιμαγματικές ή δευτερογενείς διαδικασίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές 

αλλαγές στην αυθεντική ορυκτολογική και χημική σύσταση μαγματικών σχηματισμών. 

Δομές εξαλλοίωσης και κυρίως αντικατάστασης, που συχνά απαντώνται εντός βασικών και 

υπερβασικών διεισδύσεων, όπως στα συμπλέγματα του Bushveld και του Stillwater, 

αποτελούν προϊόντα υδροθερμικών επιδράσεων. Πιστεύεται πως ορισμένες πλούσιες σε PGE

εμφανίσεις σουλφιδίων ενδέχεται να σχηματίζονται ως αποτέλεσμα τέτοιων διεργασιών, 

προκαλούμενων από τα τελικά στην εξέλιξη ενός μάγματος, υπολειμματικά ρευστά. Σε 

αυτού του είδους τις διαδικασίες οφείλεται και η δημιουργία των κατακόρυφων δουνιτικών 

αγωγών, γνωστών και ως χορτονόλιθων (περιέχουν ολιβίνη με σύσταση 50-70% Fa), 

διαμέτρου μερικών m και βάθους λίγων εκατοντάδων m, που σε ορισμένες περιπτώσεις 

φιλοξενούν υψηλές συγκεντρώσεις PGE, όπως  οι αγωγοί Overwacht και Drieko (μέσο 

εκμεταλλεύσιμο ποσοστό PGE: 10 και 6 ppm, αντίστοιχα, WAGNER 1929). Σύμφωνα με 

τον SCHIFFRIES (1982) ο σχηματισμός τους οφείλεται σε αντίδραση ενός διαλύματος 
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χλωριδίων με τον ξενιστή νορίτη, η οποία οδηγεί στη δημιουργία δουνίτη μέσω διεργασιών 

αποπυριτίωσης του πυρόξενου και παραγωγής Fe-ούχου ολιβίνη.

Τα προσχωματικά κοιτάσματα PGE αποτελούν ιζηματογενείς συσσωρεύσεις 

κερματισμένων-θρυμματισμένων, εξαιτίας αποσάθρωσης, υλικών που προέρχονται από 

συσχετιζόμενα βασικά/υπερβασικά συμπλέγματα αλασκικού ή αλπικού τύπου. Η περιοχή 

Choco της Κολομβίας αποτελεί μια σημαντική πηγή αλλουβιακής προέλευσης PGE, 

συνεισφέροντας το 0.5% στο σύνολο των αποθεμάτων του δυτικού κόσμου (ROBSON

1985). Οι πλούσιες σε PGE αλλουβιακές αποθέσεις του κόλπου Goodnews στην Αλάσκα 

προέρχονται από αλασκικού τύπου υπερβασικά συμπέγματα (NALDRETT 1981), ενώ αυτές 

των Ουραλίων στη Ρωσία είναι συνδεδεμένες κυρίως με αλπικού τύπου περιδοτιτικά 

συμπλέγματα, αλλά και δευτερευόντως με ζωνώδους ανάπτυξης αλασκικά (NALDRETT

1981). Το μοναδικό, παγκοσμίως γνωστό, παλαιοπροσχωματικό κοίτασμα PGE με 

οικονομική σημασία είναι αυτό του Witwatersrand, όπου τα PGE συλλέγονται ως 

παραπροϊόντα κατά την εξαγωγή του Au από το συνθλιμμένο κοίτασμα. Το κροκαλοπαγές 

του Witwatersrand προέρχεται από την διάβρωση πρασινοσχιστόλιθων Αρχαϊκής ηλικίας και 

η συγκέντρωση των PGE σε αυτό ανέρχεται στα 10 ppm (SKINNER & MEREWETHER

1986).

Τα υδροθερμικής προέλευσης κοιτάσματα των PGE σχηματίζονται από επιγενετικά 

ρευστά, σε μια ευρεία ποικιλία γεωλογικών περιβαλλόντων, που περιλαμβάνει: α) Ζώνες 

διάτμησης που τέμνουν βασικές/υπερβασικές εμφανίσεις, β) σχετιζόμενες με κοιτάσματα 

πορφυρικού Cu αποθέσεις πολύτιμων μετάλλων και γ) ανθρακικά ιζήματα εντός των οποίων 

πραγματοποιείται διαγενετική ροή εμπλουτισμένων σε μέταλλα ρευστών. Αυτός ο τύπος 

κοιτασμάτων χαρακτηρίζεται γενικά από το υψηλό του περιεχόμενο σε Pt και Pd σε σχέση με 

τα υπόλοιπα PGE (NALDRETT 1981), διότι τα στοιχεία αυτά είναι πιο ευδιάλυτα και 

μπορούν πιο εύκολα να κινητοποιηθούν υπό την επίδραση υδροθερμικών διαλυμάτων. Η 

επανακινητοποίηση των μετάλλων της ομάδας του λευκόχρυσου κάτω από συνθήκες υψηλού 

βαθμού μεταμορφισμού στα υπερβασικά πετρώματα της περιοχής Pounamu, πιθανότατα 

ευθύνεται και για την εύρεση PGM σε χαλαζιακές φλέβες μαζί με Au, Ag και σουλφίδια Cu-

Ni στο βόρειο Westland (CRAW et al. 1987), αλλά και στην Νέα Ζηλανδία (CHALLIS

1989).
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1.4.6 PGE μεταλλοφορία και περιεχόμενο σε PGM των ελληνικών 
χρωμιτιτών

Τα ελάχιστα δεδομένα αναφορικά με τη μορφή, τον μηχανισμό συγκέντρωσης και 

την ορυκτολογία των PGM στους χρωμιτίτες του Ελληνικού χώρου, σε συνδυασμό με την 

πιθανολογούμενη υψηλότερη συμμετοχή τους σε ορισμένους από αυτούς, σε σχέση με αυτή 

που αναφέρεται στη βιβλιογραφία, έχει προξενήσει σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον 

σχετικά με τα επίπεδα μεταλλοφορίας τους σε PGE. 

Όσον αφορά στα επίπεδα συγκέντρωσης των PGE (+Au) στους χρωμιτίτες του 

Ελλαδικού χώρου, γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι είναι χαμηλά, κυμαινόμενα από μερικές 

δεκάδες έως λίγες εκατοντάδες ppb (TARKIAN et al. 1996). Ωστόσο, σε ορισμένους από 

αυτούς έχει διαπιστωθεί ένας εμπλουτισμός σε PGE της τάξης λίγων ppm. Αυτός φαίνεται να 

είναι τοπικός και δεν σχετίζεται με την χημική σύσταση των χρωμιτικών κοιτασμάτων 

(ECONOMOU-ELIOPOULOS 1993). Ο εμπλουτισμός ποικίλει και μπορεί να αφορά: α) 

Μόνο στα IPGE, β) μόνο στο Pt και/ή στο Pd και γ) σε όλα τα PGE (TARKIAN et al. 1996). 

Επιπρόσθετα, φαίνεται πως υψηλότερα (όχι απαραίτητα ακραία) επίπεδα συγκέντρωσης PGE

απαντούν συχνότερα στον μεταλλουργικό παρά στον πυρίμαχο τύπο χρωμίτη (π.χ., 

AGIORGITIS & WOLF 1978, ECONOMOU 1983). 

Οι πιο ανώμαλες συγκεντρώσεις PGE έχουν καταγραφεί σε συγκεκριμένα χρωμιτικά 

κοιτάσματα που είναι τα εξής: Σε ορισμένους από τους χρωμιτίτες του Βόρειου Βούρινου 

(Βοϊδόλακκος) έχουν αναφερθεί τοπικοί εμπλουτισμοί, ο μέγιστος από τους οποίους είναι 

της τάξης των 3 ppm (KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991). Σε 

κάποιους από τους Al-ούχους χρωμιτίτες της Σκύρου (Αχλαδώνες) έχει αναφερθεί 

περιεχόμενο σε PGE που φθάνει τα 3 ppm (AGIORGITIS & WOLF 1978, ECONOMOU

1986). Οι χρωμιτίτες της Μηλιάς και του Κορυδαλλού στην Πίνδο επίσης εμφανίζουν υψηλά 

ποσοστά IPGE (έως και 1260 ppb) (ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS 1995) 

και PPGE (έως και 5215 ppb) (TARKIAN et al. 1996), αντίστοιχα. Τέλος, στους Al-ούχους 

χρωμιτίτες του Γαλάκτου στη Βέροια μετρήθηκαν πρόσφατα οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

PGE (έως και 25 ppm) και κυρίως IPGE σε Ελληνικούς χρωμιτίτες (TSOUPAS & 

ECONOMOU-ELIOPOULOS 2005, 2008).
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Οι μελέτες που αφορούν στον εντοπισμό και στην εξέταση του περιεχόμενου σε PGM

των χρωμιτιτών του Ελληνικού χώρου αν και καλύπτουν ουσιαστικά το σύνολο των 

σημαντικότερων χρωμιτικών εμφανίσεων, είναι περιορισμένες και στη συντριπτική τους 

πλειονότητα όχι πρόσφατες. Οι χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου 

έχουν μελετηθεί ως προς τα PGM από τους AUGÉ  (1985) και GARUTI & ZACCARINI

(1997), της Ροδόπης, της Σκύρου και της Πίνδου από τους TARKIAN et al. (1991, 1992 & 

1996, αντίστοιχα), της Όθρυος από τους GARUTI et al. (1999a), της Χαλκιδικής από τους 

MICHAELIDIS et al. (1995), της Έδεσσας από τη ΜΠΑΝΤΗ (2002) και της Βέροιας από 

τους TSOUPAS & ECONOMOU-ELIOPOULOS (2005, 2008). Όλες οι προαναφερθείσες 

μελέτες στηρίζονται στα αποτελέσματα της παραδοσιακά εφαρμοζόμενης επιτόπιας (in-situ) 

έρευνας με σκοπό τον εντοπισμό PGM, η οποία προσφέρει σημαντικά στοιχεία όσον αφορά 

την γένεση των PGM, αλλά ωστόσο αδυνατεί να οδηγήσει με ακρίβεια σε ιδιαίτερα 

αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Η πρόκληση έγκειται στην εφαρμογή μιας συνδυασμένης 

μικροσκοπικής-ορυκτολογικής μελέτης και μελέτης της ορυκτολογίας των συμπυκνωμάτων 

με στόχο να εξαχθούν όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα επί των 

πλατινοειδών παραγενέσεων των χρωμιτιτών (π.χ., KAPSIOTIS et al. 2007a). 

1.5 Σκοπός της μελέτης

Το ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η γεωλογική, 

πετρογραφική, ορυκτοχημική και γεωχημική διερεύνηση των μανδυακών σχηματισμών των 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη 

της γεωλογικής θέσης των χρωμιτικών κοιτασμάτων, καθώς και στις διεργασίες γένεσης και 

τροποποίησης των συνδεόμενων με αυτά PGM.

Κύριος σκοπός της μελέτης, εκτός από την προσθήκη νέων στοιχείων όσον αφορά 

στη γεωλογική δομή και στην πετρογενετική εξέλιξη των οφιολιθικών εμφανίσεων του 

Βούρινου και της Πίνδου, υπήρξε η αποσαφήνιση του τρόπου σχηματισμού των χρωμιτιτών 

που φιλοξενούνται σε αυτές και η προσπάθεια σύνδεσής του με τις διεργασίες που έχουν 

παίξει ρόλο στη διαμόρφωση των αντίστοιχων μανδυακών ενοτήτων. Επιπλέον, δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία στον εντοπισμό και στην αναγνώριση-ταυτοποίηση των πλατινοειδών 

φάσεων που περιέχονται στα χρωμιτικά κοιτάσματα, καθώς και στην προσπάθεια ανάκτησής 

τους με σύγχρονες μεταλλουργικές μεθόδους (υδρομηχανικός εμπλουτισμός και 
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superpanners). Μετέπειτα στόχο αποτέλεσε η όσο το δυνατόν ακριβέστερη ερμηνεία του 

τρόπου γένεσης των PGM, καθώς και η εξακρίβωση των διεργασιών από τις οποίες αυτά 

ενδεχομένως να έχουν επηρεαστεί δευτερογενώς. Επίσης, επιχειρήθηκε η εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την σύνδεση της συμπεριφοράς των PGE και της δημιουργίας 

PGM, σε συνδυασμό με τις μεταλλογενετικές διαδικασίες σχηματισμού των χρωμιτιτών και 

των ξενιστών τους, τα οποία θα οδηγήσουν στην προσφορά νέων στοιχείων γύρω από το όλο 

θέμα, επισημαίνοντας την καινοτόμο συμβολή της εκπονούμενης εργασίας στον 

εμπλουτισμό της επιστημονικής γνώσης. Σε ένα τελικό στάδιο, πραγματοποιήθηκε και μια 

συγκριτική μελέτη μεταξύ των δεδομένων που προέκυψαν από τη συστηματική διερεύνηση 

των μανδυακών σχηματισμών των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων, προκειμένου να 

αποσαφηνισθούν θέματα καταγωγής και μεταξύ τους σύνδεσης. Η όλη μεθοδολογία και οι 

αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής 

αναπτύσσονται εκτενέστερα στο σχετικό τμήμα των παραρτημάτων (βλ. Παρ. Β).   

Αν και έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες όσον αφορά στο περιεχόμενο των 

χρωμιτιτών του Ελλαδικού χώρου σε PGE, η ορυκτολογική μελέτη των περιεχόμενων PGM

σε αυτούς υστερεί σημαντικά. Η διερεύνηση των PGM στους Ελληνικούς χρωμιτίτες δεν 

αποτέλεσε σχεδόν ποτέ αντικείμενο επισταμένης και συστηματικής ερευνητικής 

δραστηριότητας. Η πρωτοτυπία της παρούσας διδακτορικής διατριβής έγκειται στην 

αποκατάσταση του ερευνητικού αυτού ελλείμματος και στην προσπάθεια διαλεύκανσης

αυτής της πραγματικά τόσο ενδιαφέρουσας σχέσης μεταξύ οφιολιθικών περιδοτιτών-

χρωμιτιτών-PGM.
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2 Υπαίθρια έρευνα

2.1 Γεωγραφική τοποθέτηση των περιοχών έρευνας

2.1.1 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Ο ορεινός όγκος του Βούρινου τοποθετείται γεωγραφικά στα όρια μεταξύ των νομών 

Γρεβενών-Κοζάνης, στη Δυτική Μακεδονία (Εικ. 2. 1), καταλαμβάνοντας συνολική έκταση 

περίπου 450 km2.

Εικ. 2. 1: Γεωγραφική τοποθέτηση του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Από μορφολογικής άποψης η περιοχή του Βούρινου παρουσιάζει ήπιο σχετικά 

ανάγλυφο, με ομαλά αναπτυσσόμενες κορυφές και περιορισμένες απότομες εξάρσεις, οι 

οποίες περιβάλλονται από επίπεδες τεκτονικές λεκάνες και έχουν μεγαλύτερο υψόμετρο 

κυρίως στο βόρειο τμήμα της οροσειράς. Η υψηλότερη απ’ αυτές (1.866 m) είναι η ομόνυμη 

κορυφή, η οποία δεσπόζει στον κεντρικό τομέα του βόρειου Βούρινου. Άλλες υψηλές 
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κορυφές είναι ο Κίσσαβος, που αποτελεί τον κεντρικό Βούρινο και το Φλάμπουρο, όπου και 

καταγράφεται το μεγαλύτερο υψόμετρο του νότιου τμήματος. Αξιοσημείωτη διαφορά στην 

τοπογραφία παρουσιάζει το δυτικό τμήμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις λοφώδεις, 

χαμηλότερου υψομέτρου αναπτύξεις της περιοχής της Κράπας.

Στην ευρύτερη περιοχή του Βούρινου (Εικ. 2. 2) υπάρχουν αρκετοί οικισμοί, οι 

σημαντικότεροι από τους οποίους είναι το Χρώμιο, το οποίο πήρε το όνομα του από τα 

εκτεταμένα κοιτάσματα χρωμίτη που απαντούν στο εν λόγω ορεινό σύμπλεγμα, το Κτένι στα 

ανατολικά, η Βάρη κεντρικά, ο Έξαρχος βόρεια, το Παλαιχώριο νότια και τέλος, η Κνίδη, η 

Μικροκλεισούρα και ο Ταξιάρχης στα δυτικά. 

Εικ. 2. 2: Γεωμορφολογική άποψη της ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης του ορεινού όγκου του Βούρινου.

Οι γεωλογικοί χάρτες, κλίμακας 1:12.500 (βλ. Παρ. Α, § 1.1.1), που 

κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, αποσκοπούν κυρίως στη λεπτομερή 
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αποτύπωση του τρόπου ανάπτυξης των μανδυακών, οφιολιθικών σχηματισμών γύρω από τις 

περιοχές εμφάνισης των χρωμιτικών κοιτασμάτων. Συγκεκριμένα, κατά την υπαίθρια έρευνα 

χαρτογραφήθηκαν ξεχωριστά πέντε επιμέρους περιοχές και πραγματοποιήθηκε συστηματική 

δειγματοληψία από τους χρωμιτίτες και τους περιβάλλοντες αυτούς υπερβασικούς 

σχηματισμούς. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: Βοϊδόλακκος, Κορσούμια και Ριζό, στον 

βόρειο Βούρινο και Αετορράχες, Ξερολίβαδο στο νότιο Βούρινο. Η περιοχή του 

Βοϊδόλακκου, η οποία και αποτελεί το βορειότερο τμήμα, στο οποίο επεκτάθηκε η παρούσα 

έρευνα, οριοθετείται από τους βόρειους παραλλήλους: 40° 08´ 53´´ & 40° 09´ 58´´ και τους 

ανατολικούς μεσημβρινούς: 21° 36´ 48´´ και 21° 38´ 49´´, καταλαμβάνοντας έκταση 4.2 

km2. Η περιοχή των Κορσουμίων-Ριζού εκτείνεται μεταξύ των βόρειων παραλλήλων: 40° 

07´ 19´´ & 40° 08´ 45´´ και των ανατολικών μεσημβρινών: 21° 41´ 42´´ & 21° 43´ 32´´, έχει 

έκταση 4.6 km2, περίπου και αποτελεί το νοτιότερο τμήμα του βόρειου Βούρινου. Οι 

Αετορράχες τοποθετούνται γεωγραφικά στις βόρειες απολήξεις του νότιου Βούρινου μεταξύ 

των βόρειων παραλλήλων: 40° 06´ 03´´ & 40° 06´ 41´´ και των ανατολικών μεσημβρινών: 

21° 41´ 55´´ & 21° 43´ 06´´, καταλαμβάνοντας έκταση 0.6 km2. Η νοτιότερη περιοχή στην 

οποία εστιάστηκε η μελέτη, το Ξερολίβαδο, έχει έκταση 10.4 km2 και βρίσκεται στο 

νοτιότερο τμήμα του συμπλέγματος μεταξύ των βόρειων παραλλήλων: 40° 00´ 00´´ & 40° 

03´ 40´´ και των ανατολικών μεσημβρινών: 21° 44´ 14´´ & 21° 45´ 29´´.

Συνολικά, οι χαρτογραφημένες περιοχές έχουν έκταση 19.8 km2 και καλύπτουν το 

μεγαλύτερο τμήμα των σημαντικότερων μεταλλοφόρων περιοχών του συγκεκριμένου 

συμπλέγματος.

2.1.2 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Το ορεινό σύμπλεγμα της Πίνδου αποτελεί ουσιαστικά τον κεντρικό κορμό της 

ηπειρωτικής Ελλάδας (Εικ. 2. 3). Αρχίζει βόρεια από την Αλβανία και διασχίζοντας 

ολόκληρη την βορειοδυτική και κεντρική Ελλάδα, τερματίζει στην νότια Πελοπόννησο. Το 

Πινδικό σύμπλεγμα, συχνά αναφερόμενο και ως Ελληνίδες οροσειρές, αποτελεί μια μεγάλων 

διαστάσεων φυσιογεωγραφική ενότητα που θεωρείται ως η συνέχεια των Άλπεων στον 

Ελλαδικό χώρο. Πράγματι, κατά μήκος της επιβλητικής αυτής ορεινής αλυσίδας το 

τοπογραφικό ανάγλυφο είναι ιδιαίτερα ανώμαλο, χαρακτηριζόμενο από απότομες κορυφές 

και βαθιές χαραδρώσεις, σχεδόν εφάμιλλο αυτού που παρουσιάζουν άλλοι μεγάλοι ορεινοί 
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όγκοι, όπως οι Άλπεις, οι Διναρίδες, τα Ιμαλάϊα, οι Άνδεις κ.α. Το μεγαλύτερο υψόμετρο 

καταγράφεται στη περιοχή του όρους Σμόλικας (2.467 m) στη βόρεια Πίνδο, ενώ άλλα 

υψηλά βουνά αποτελούν ο Κόζιακας, η Όθρυς, η Οίτη και ο Παρνασσός στα κεντρικότερα 

τμήματα της οροσειράς.

Σημαντική επιφάνεια στην εν λόγω ορεινή αλυσίδα καταλαμβάνουν οφιολιθικής 

προέλευσης σχηματισμοί, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στην γεωλογική βιβλιογραφία ως 

"Οφιολιθικό Σύμπλεγμα της Πίνδου". Το σύμπλεγμα αυτό καταλαμβάνει συνολική έκταση 

2500 km2, αποτελώντας την μεγαλύτερων διαστάσεων οφιολιθική εμφάνιση του Ελλαδικού 

χώρου, η οποία γεωγραφικά τοποθετείται στη βορειοδυτική Ελλάδα, στα όρια μεταξύ των 

νομών Γρεβενών-Ιωαννίνων.

Εικ. 2. 3: Γεωγραφική τοποθέτηση του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Από μορφολογικής άποψης και στο συγκεκριμένο τμήμα της οροσειράς επικρατεί το 

έντονα απότομο ανάγλυφο. Η υψηλότερη κορυφή στο χώρο εξάπλωσης των οφιολιθικών 

σχηματισμών είναι αυτή του όρους Σμόλικα. Άλλες σημαντικές κορυφές είναι η Δραμάλα (ή 

Ντραμάλα) στα βόρεια και η Μηλιά (ή Μηλέα) στα νότια. Συνέπεια των απότομων 



Υπαίθρια έρευνα

40

μορφολογικών εξάρσεων είναι η ανάπτυξη απόκρημνων και βαθιών χαραδρών, με 

αποτέλεσμα το σχηματισμό φαραγγιών με  γνωστότερο αυτό της Σαμαρίνας.

Στην ευρύτερη περιοχή εξάπλωσης του συμπλέγματος αναπτύσσεται ένα πλούσιο 

υδρογραφικό δίκτυο αποτελούμενο από μικρούς χειμάρρους και ρυάκια, που συνενώνονται 

σε μεγάλους ποταμούς, ενώ η δασική κάλυψη είναι αρκετά εκτεταμένη, ακόμα και στις πιο 

απόκρημνες θέσεις, συμπληρώνοντας υπό την έννοια αυτή το αλπικό τοπίο, γενικά.

Γύρω από την περιοχή ανάπτυξης των οφιολιθικών σχηματισμών απαντούν μικροί 

οικισμοί και κωμοπόλεις με σημαντικότερη αυτή του Μετσόβου στα νοτιοδυτικά (Εικ. 2. 4). 

Άλλοι οικισμοί είναι οι: Παναγιά, Πεύκη, Κορυδαλλός και Τριγώνα στα νότια, Μηλιά, 

Κρανιά, Βοβούσα και Μκρολίβαδο στα κεντρικά και τέλος, το Περιβόλι, η Αβδέλλα, οι 

Πάδες, το Δίστρατον και η Σαμαρίνα, βορειότερα.    

Εικ. 2. 4: Γεωμορφολογική άποψη του ορεινού όγκου της Πίνδου στην περιοχή ανάπτυξης του ομόνυμου 
οφιολιθικού συμπλέγματος.

Κατά την υπαίθρια έρευνα πραγματοποιήθηκε γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 

1:12500 (βλ. Παρ. Α, § 1.1.1) και εκτενής δειγματοληψία από τα χρωμιτικά κοιτάσματα και 
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τους φιλοξενούντες αυτά σχηματισμούς σε τρείς περιοχές του συμπλέγματος. Η πρώτη από 

αυτές είναι η περιοχή της Μηλιάς που αναπτύσσεται μεταξύ των βορείων παραλλήλων: 39° 

52´ 00´´ & 39° 54´ 25´´ και των ανατολικών μεσημβρινών: 21° 09´ 26´´ & 21° 12´ 56´´ και 

έχει έκταση 1 km2. Η δεύτερη αναπτύσσεται νοτιότερα, πλησίον του οικισμού της Πεύκης, 

καταλαμβάνει έκταση 2 km2 και τοποθετείται μεταξύ των βορείων παραλλήλων: 39° 46´ 53´´ 

& 39° 48´ 53´´ και των ανατολικών μεσημβρινών: 21° 21´ 06´´& 21° 24´ 26´´, ενώ τέλος η 

περιοχή του Κορυδαλλού, έκτασης 3 km2, βρίσκεται μεταξύ των δύο προαναφερόμενων και 

οριοθετείται από τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγμένες, βόρειοι παράλληλοι: 39° 50´ 

00´´ & 39° 49´ 30´´, ανατολικοί μεσημβρινοί: 21° 20´ 30´´ & 21° 21´ 30´´.  

2.2 Ανασκόπηση των προηγούμενων ερευνών

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια συνοπτική ανασκόπηση των σημαντικότερων 

ερευνητικών μελετών σχετικά με τη γεωλογική δομή των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του 

Βούρινου και της Πίνδου, ενώ παράλληλα δίνεται μια γενική εικόνα της εξέλιξης των 

απόψεων σχετικά με τη γένεση και την τοποθέτηση των εν λόγω οφιόλιθων, έως και σήμερα. 

Έμφαση δίνεται επίσης στα αποτελέσματα των κυριότερων κοιτασματολογικών μελετών επί 

των χρωμιτικών τους κοιτασμάτων και των αντίστοιχών τους πλατινοειδών παραγενέσεων.  

2.2.1 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Οι πρώτες λεπτομερείς μελέτες στην περιοχή του Βούρινου πραγματοποιήθηκαν στα 

μέσα του περασμένου αιώνα από τους BRUNN (1956), ZACHOS (1964), AUBOUIN (1965) 

και MOORES (1969). Όλοι οι προαναφερθέντες ερευνητές συμφωνούν ότι οι μαγματικοί 

σχηματισμοί που απαντούν στην εν λόγω περιοχή συγκροτούν μια πλήρη, αλλά ωστόσο 

μεταμορφωμένη και τεκτονικά διαμελισμένη οφιολιθική ακολουθία, η οποία βρίσκεται 

επωθημένη επί του δυτικού περιθωρίου της Πελαγονικής ζώνης. Ειδικότερα, οι BRUNN

(1956) και AUBOUIN (1965) κάνουν λόγο περί αυτόχθονων οφιόλιθων στην περιοχή του 

Βούρινου, οι οποίοι δημιουργήθηκαν από πλευρική υποθαλάσσια έκχυση σε περιβάλλον 

γεωσύγκλινου. Επιπλέον, ο MOORES (1969) αναφέρει ότι στο μεταμορφικό πέλμα του 
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οφιολιθικού συμπλέγματος συμμετέχουν μάρμαρα και φυλλίτες, ενώ εγγύτερα της κύριας 

επώθησης απαντώνται και αμφιβολιτικά πετρώματα. 

Οι ZACHOS (1969), MOORES (1969) και JACKSON et al. (1975), σημειώνουν ότι 

στον Βούρινο οι χρωμιτικές εμφανίσεις παρουσιάζουν ομοιότητα στο σχήμα και τον τρόπο 

ανάπτυξής τους με τις αντίστοιχες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ακόμα, οι JACKSON et al. 

(1975) αναγνωρίζουν στον Βούρινο την ύπαρξη και σωρειτικών χρωμιτικών οριζόντων σε 

μια στρωματωμένη ενότητα αποτελούμενη από: Δουνίτη, βερλίτη, κλινοπυροξενίτη, 

γουεμπστερίτη και γάββρο, που αναπτύσσεται επί των τεκτονοποιημένων υπερβασικών 

σχηματισμών.

Οι VRACHATIS & GRIVAS (1980) περιγράφουν την ανάπτυξη περισσότερων από 

700 χρωμιτικών εμφανίσεων στον Βούρινο, τονίζοντας την εκτεταμένη ποικιλία της 

ιστολογικής ανάπτυξής τους.

Αναφορικά με τα ιδιαίτερα ιστολογικά χαρακτηριστικά των χρωμιτικών κοιτασμάτων 

οι BURGATH & WEISER (1980) και ECONOMOU et al. (1986), αναφέρουν ότι παρά την 

περιορισμένη διατήρηση πρωτογενών μαγματικών χαρακτηριστικών, η επίδραση της 

πλαστικής παραμόρφωσης στις χρωμιτιτικές εμφανίσεις είναι τόσο έντονη που δυσχεραίνει 

την αναγνώριση ιστολογικών στοιχείων αυθεντικής μαγματικής προέλευσης. Οι δε 

CHRISTIENSEN & ROBERTS (1986) πάνω στο ίδιο θέμα, ερμηνεύουν τους αρχικά 

θεωρούμενους ως "crescumulate" ολιβινικούς ιστούς, που συχνά παρατηρούνται στους 

δουνίτες της περιοχής των Αετορράχεων, ως αποτέλεσμα μεταμορφικών διαδικασιών 

συντεκτονικής ανακρυστάλλωσης, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη μανδυακή 

παραμόρφωση.

Οι ROSS et al. (1980) αναλύοντας δομικά την μανδυακή ενότητα του Βούρινου, 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι υπερβασικοί σχηματισμοί υπέστησαν πλαστική 

παραμόρφωση σε συνθήκες P 30-12 kbar σε βάθη 100-40 km, αντίστοιχα, και στη συνέχεια 

μυλονιτοποίηση στα 9 kbar στα 30 km. Ακόμα, αναφέρουν πως τα πετρώματα που 

ισορρόπησαν στα μεγαλύτερα βάθη, καταλαμβάνουν τα υψηλότερα δομικά επίπεδα της 

μανδυακής ενότητας, επιδεικνύοντας συχνά εκχύμωση σε Al. Τέλος, επισημαίνουν ότι η 

επικρατούσα λιθολογική διαδοχή στον Βούρινο είναι: Χαρτσβουργίτης με δουνιτικές 

παρενστρώσεις, την οποία και αποδίδουν στην άνοδο ενός μανδυακού διάπυρου πάνω από 

ένα κέντρο ωκεάνειας διάνοιξης, κάτι το οποίο αναφέρουν επίσης οι MOORES & VINE

(1971).
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Οι NOIRET et al. (1981) διερευνώντας το πιθανό γεωτεκτονικό περιβάλλον 

προέλευσης του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου και στηριζόμενος σε γεωχημικά, 

κυρίως, στοιχεία αποδίδει τις ασβεσταλκαλικές συστάσεις και τους λόγους Nd/Sr, Hf/Th και 

Ta/Th των δειγμάτων που εξέτασε, σε ένα περιβάλλον ΙΑΤ (island arc tholeite). Αργότερα, 

οι BECCALUVA et al. (1984) διαπιστώνουν την ύπαρξη δύο γενεών μαγματικών σειρών με 

γεωχημικά χαρακτηριστικά SSZ προέλευσης, τις λεγόμενες Σειρά Κράπας (παλαιότερη) και 

Σειρά Ασπρόκαμπου (νεότερη). Η Σειρά Κράπας έχει ΙΑΤ χαρακτηριστικά, ενώ η δεύτερη 

μεταβατικά μεταξύ ΙΑΤ και BSV (boninite series volcanics). Επιπλέον, οι BECCALUVA et

al. (1984) θεωρούν ότι οι χαμηλής περιεκτικότητας σε TiO2 μπονινιτικές διεισδύσεις είναι 

αντιπροσωπευτικές ενός περιβάλλοντος λεκάνης έμπροσθεν τόξου (fore arc basin).

Η ECONOMOU (1983) παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα αναλύσεων 

πλατινοειδών στοιχείων (PGE) από τα χρωμιτικά κοιτάσματα του Βούρινου, διαπιστώνοντας 

ομοιότητα στη μορφή των PGE-κανονικοποιημένων γραφημάτων των Al-ούχων χρωμιτιτών 

(Al2O3: 23.86%κ.β. κατά μ.ο.), που φιλοξενούνται στους τεκτονοποιημένους χαρτσβουργίτες 

του Κίσσαβου και των Cr-ούχων χρωμιτιτών (Cr2O3: 57.79%κ.β. κατά μ.ο.) των 

σερπεντινιωμένων δουνιτών της Μικροκλεισούρας, γεγονός που μπορεί να δηλώνει την 

κοινή προέλευση των συγκεκριμένων μεταλλοφόρων εμφανίσεων του συμπλέγματος. Στην 

ίδια μελέτη, υποστηρίζεται η πιθανή προέλευση των Al-ούχων χρωμιτιτών από κλασματική 

κρυστάλλωση ενός βασικού μάγματος κατά τα πρώιμα στάδια της διαφοροποίησης του.

Οι SPRAY et al. (1984) ραδιοχρονολογώντας δείγματα αμφιβολίτη από τη 

μεταμορφική σόλα, υπολογίζουν ότι η επώθηση του συμπλέγματος πραγματοποιήθηκε πριν 

από 171±4 Ma, δηλαδή κατά το Ανώτερο Βαγιώσιο.

Ο AUGÉ  (1985) εξετάζει για πρώτη φορά το περιεχόμενο των χρωμιτιτών του 

Βούρινου σε πλατινοειδή ορυκτά. Συγκεκριμένα, εντοπίζει την τυπική σε οφιολιθικούς 

χρωμιτίτες πλατινοειδή παραγένεση, αποτελούμενη από κράματα, σουλφίδια και 

σουλφοαρσενίδια των Os, Ir και Ru, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξάγει συνδετικά 

συμπεράσματα μεταξύ του σχηματισμού των PGM και της γένεσης των χρωμιτιτών.

Οι ECONOMOU et al. (1986) υποστηρίζουν ότι η έντονη επικράτηση 

μεταλλουργικού τύπου χρωμιτιτών στον Βούρινο, σε συνδυασμό με το περιορισμένο 

συστασιακό φάσμα μεταβολής ζευγών ορθοπυρόξενου-σπινέλιου των χαρτσβουργιτών, είναι 

ενδεικτικά του γεγονότος πως ο υπολειμματικός μανδύας της περιοχής αποτελεί προϊόν 

διεργασιών υψηλού βαθμού μερικής τήξης.
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Οι ROBERTS et al. (1988) στην τεκτονική μελέτη τους επί των στοιχείων που 

ελέγχουν τη δομή και τον τρόπο εμφάνισης των χρωμιτικών κοιτασμάτων, διαπιστώνουν την 

εντονότερη επικράτηση χαρακτήρων πλαστικής παραμόρφωσης στη βόρεια πλευρά του 

συμπλέγματος. Επιπλέον, αναφέρουν συστηματικότερη ανάπτυξη μυλονιτικών ζωνών στον 

Βοϊδόλακκο και επισημαίνουν ότι αυτές αποτελούν "παγίδες" των χρωμιτικών κοιτασμάτων, 

οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σημερινής κατανομής τους.

Οι COHERIE et al. (1989) μελετώντας την γεωχημεία των PGE σε δείγματα χρωμίτη 

από χρωμιτίτες, δουνίτες και χαρτσβουργίτες, παρατηρούν σημαντικές διαφορές στη 

συμπεριφορά των PGE και στη μορφή των αντίστοιχων κανονικοποιημένων γραφημάτων 

μεταξύ χρωμιτιτών, δουνιτών και χαρτσβουργιτών. Το υψηλό περιεχόμενο των χρωμιτιτικών 

και δουνιτικών σπινέλιων σε IPGE αποδίδεται κατ’ αυτούς στην παρουσία εγκλεισμάτων 

PGM εντός των σπινέλιων, ενώ οι χονδριτικοί λόγοι IPGE/PPGE των χαρτσβουργιτικών 

σπινέλιων προκύπτουν ως αποτέλεσμα περιορισμένων επεισοδίων τήξης της αρχικής, 

περιέχουσας σουλφίδια, μανδυακής πηγής.           

Οι RASSIOS & KOSTOPOULOS (1990) διερευνούν θέματα πιθανής σύνδεσης 

μεταξύ της ορυκτοχημικής σύστασης των σπινέλιων των χρωμιτιτών και της 

στρωματογραφικής θέσης αυτών στη μανδυακή ενότητα. Για το χρωμιτικό κοίτασμα του 

Ξερολίβαδου, αναφέρουν μια συνεχή συστασιακή διαδοχή μεταξύ των σπινέλιων των 

χρωμιτικών κοιτασμάτων και εκείνων των περιβαλλόντων δουνιτών, η οποία γίνεται 

αντιληπτή από τα υψηλότερα περιεχόμενά τους σε Cr2O3 και Al2O3, αντίστοιχα.

Οι KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS (1991) τονίζουν ότι το 

μεγαλύτερο εύρος τιμών Cr# [Cr/(Cr+Al)] στους σπινέλιους των χρωμιτιτών του βόρειου 

Βούρινου είναι αποτέλεσμα της κρυστάλλωσής τους από πιο διαφοροποιημένα μάγματα 

συγκριτικά με εκείνα του νότιου Βούρινου. Επιπλέον, αναφέρουν ότι τα χρωμιτικά 

κοιτάσματα στο νότιο Βούρινο χαρακτηρίζονται από χαμηλότερους λόγους Pd/Ir και 

Ru/IPGE. Βάσει των στοιχείων αυτών θεωρούν ότι ο βόρειος Βούρινος τοποθετείται 

πλησιέστερα προς την πετρολογική Moho σε σχέση με το νότιο. Για την περιοχή του 

Κισσάβου αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα περιεκτικότητας PGE των αντίστοιχων Αl-ούχων 

χρωμιτιτών από ότι στα συνυπάρχοντα με αυτά υψηλού Cr χρωμιτικά σώματα. Σύμφωνα με 

την ECONOMOU-ELIOPOULOS (1993) η περιοχή του Κισσάβου πιθανά αντιπροσωπεύει 

το πιο κοντινό προς την Moho τμήμα της μανδυακής ενότητας του Βούρινου. 
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Σύμφωνα με την ECONOMOU-ELIOPOULOS (1993), οφιολιθικά συμπλέγματα τα 

οποία χαρακτηρίζονται από την μονότονη παρουσία ενός συστασιακού τύπου χρωμιτίτη (Cr-

ούχου ή Al-ούχου) είναι εκείνα που συνήθως έχουν και το υψηλότερο δυναμικό χρωμιτικής 

μεταλλοφορίας. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν πως ο ισχυρισμός αυτός βρίσκει εφαρμογή στην 

περίπτωση των χρωμιτικών κοιτασμάτων των οφιόλιθων του Βούρινου και της Πίνδου. 

Επίσης, θεωρούν ότι οι μεγάλες χρωμιτικές εμφανίσεις του Βούρινου χαρακτηρίζονται από 

οριακές μόνο συστασιακές μεταβολές (σε κύρια στοιχεία, Ni, Cu και PGE), σχετικά 

χαμηλούς λόγους Pd/Ir, ενώ μόνο σπάνια μπορεί να είναι εμπλουτισμένες σε PGE.    

Οι ROSS & ZIMMERMAN (1996) στη συγκριτική μελέτη τους επί των οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου, αναφέρουν ότι και τα δύο έχουν υποστεί 

έντονη μυλονιτοποίηση οφειλόμενη σε μια βορειοανατολικά διευθυνόμενη τάση.

Οι GARUTI & ZACCARINI (1997) εμπλουτίζουν τη πλατινοειδή παραγένεση των 

χρωμιτιτών του Βούρινου, βρίσκοντας μεγαλύτερο αριθμό PGM κόκκων συγκριτικά με τον 

AUGÉ  (1985) και διαπιστώνοντας παράλληλα τη συμμετοχή και άλλων ορυκτών ειδών, 

κυρίως δευτερογενούς προέλευσης. 

Οι BIZIMIS et al. (2000) μελέτησαν αποτελέσματα αναλύσεων ιχνοστοιχείων και 

σπάνιων γαιών (REE) από πυρόξενους SSZ προέλευσης περιδοτιτών, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών του Βούρινου και της Πίνδου. Υποστήριξαν ότι ο εμπλουτισμός των κλινοπυρόξενων 

των περιδοτιτών του Ελλαδικού χώρου σε ελαφρές και μέσες σπάνιες γαίες (LREE-MREE, 

αντίστοιχα), Zr και Sr είναι αποτέλεσμα ένυδρης τήξης (hydrous melting) ενός μανδυακού 

περιθωρίου πάνω από μια ζώνη υπώθησης, εξαιτίας της εισόδου εντός αυτού ένυδρων 

ρευστών προερχόμενων από την καταβυθιζόμενη πλάκα.

Οι CHIARI et al. (2003) μελετώντας τις κερατολιθικές εμφανίσεις που 

αναπτύσσονται στην οροφή των βασαλτών της Κράπας, του Μικροκάστρου και της 

Ζυγοστής, διαπιστώνουν καλοδιατηρημένες συναθροίσεις ακτινόζωων (radiolaria) που 

σηματοδοτούν το τέλος της μαγματικής δραστηριότητας. Αυτή χρονικά τοποθετείται πριν ή 

κατά το όριο Ανώτερου Βαγιώσιου-Κατώτερου Καλλόβιου, ηλικία λίγο νεότερη αυτής που 

προέκυψε από την ραδιοχρονολόγηση (Ar/Ar) της αμφιβολιτικής σόλας (SPRAY et al. 

1984). Ωστόσο, οι LIATI et al. (2004) ραδιοχρονολογώντας (206Pb/238U) μαγματικούς 

κρυστάλλους ζιρκονίων από γάββρους και πλαγιογρανίτες του συμπλέγματος διαπίστωσαν 

ηλικίες 168.5±2.4 και 172.9±3.1 Ma, αντίστοιχα. 
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Οι SACCANI et al. (2004), SACCANI & PHOTIADES (2004) και BECCALUVA et 

al. (2005) στηριζόμενοι σε στοιχεία υπαίθριας και γεωχημικής έρευνας αποδίδουν την γένεση 

των οφιόλιθων του Βούρινου και της Πίνδου σε ένα SSZ γεωτεκτονικό περιβάλλον.

Οι KAPSIOTIS et al. (2006) εφαρμόζοντας τεχνικές ανάκτησης βαρέων ορυκτών, 

συγκεντρώνουν έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες του 

Βούρινου, δίνοντας για πρώτη φορά μια πλήρη και εμπεριστατωμένη εικόνα σχετικά με τις 

αναλογίες φάσεων στην πλατινοειδή παραγένεση των συγκεκριμένων χρωμιτιτών.

Τέλος, οι SACCANI et al. (2008) επισημαίνουν την ύπαρξη στενών γεωχημικών 

ομοιοτήτων μεταξύ των συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Ρόδιανης, θερώντας μάλιστα 

τους οφιόλιθους της δεύτερης περιοχής ως την προς τα ανατολικά προέκταση εκείνων της 

πρώτης, κάτι που επίσης έχει υποστηριχθεί στη βάση γεωλογικών, τεκτονικών και 

στρωματογραφικών στοιχείων από τους PHOTIADES & POMONI-PAPAIOANNOU

(2001). 

2.2.2 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Ο BRUNN (1956) περιγράφει για πρώτη φορά τις οφιολιθικές εμφανίσεις της Πίνδου, 

τις οποίες και χαρακτηρίζει ως μια ακολουθία από επάλληλα επωθημένα καλύμματα, εκ των 

οποίων το ανώτερο αποτελείται από ανω-μανδυακούς τεκτονίτες, οι οποίοι διατέμνονται από 

πυροξενιτικές και γαββρικές φλέβες, ενώ φιλοξενούν τοπικά μικρές χρωμιτικές εμφανίσεις.

Ο SMITH (1977) αναφέρει ότι το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου αποτελεί 

ουσιαστικά ένα τεκτονικό κάλυμμα επωθημένο επί του Ηωκαινικού φλύσχη της ζώνης 

Πίνδου και σημειώνει ότι τα οφιολιθικά συμπλέγματα της Πίνδου, του Βούρινου, της Όθρυος 

και του Κόζιακα αντιπροσωπεύουν διαφορετικά τμήματα του ίδιου τεμάχους ωκεάνειου 

φλοιού πάνω από μια ζώνη καταβύθισης, διαμορφωμένης κατά το Μέσο Ιουρασικό.

Οι HIGOUMENAKIS et al. (1977) αναφέρουν μια ευρεία ποικιλία τύπων 

ιστολογικής ανάπτυξης για τους χρωμιτίτες της Πίνδου και σημειώνουν ότι τα χρωμιτικά 

σώματα έχουν κυρίως φακοειδή ανάπτυξη και διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τις μερικές 

δεκάδες m σε μήκος και τις λίγες δεκάδες cm σε πλάτος.

 Οι CAPEDRI et al. (1978) στη μελέτη τους επί των σχηματισμών ροδινγκίτη στην 

Πίνδο, αναφέρουν ότι οι περιδοτίτες της Δραμάλας διακόπτονται από ένα δίκτυο 
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πυροξενιτικών και ροδινγκιτιωμένων γαββρικών φλεβών, κυρίως στα ανώτερα 

στρωματογραφικά τμήματά τους.

Ο PLASTIRAS (1979) σημειώνει την ύπαρξη πολλών μικρών χρωμιτικών 

εμφανίσεων στον κεντρικό τομέα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου, οι 

περισσότερες από τις οποίες αναπτύσσονται στην περιοχή γύρω από τον οικισμό της Μηλιάς.

Οι ROSS & ZIMMERMAN (1982) μελετώντας την τεκτονική δομή του ανατολικού 

τμήματος του συμπλέγματος διαπιστώνουν την ύπαρξη τριών διαφορετικών διευθύνσεων 

φολίωσης και ανάπτυξη ισοκλινούς πτύχωσης στους περιδοτίτες.

Οι ECONOMOU et al. (1986) περιέγραψαν τους χρωμιτίτες της περιοχής της Μηλιάς 

(νότια Πίνδος), επισημαίνοντας ότι πρόκειται για χρωμιτικά κοιτάσματα κυρίως Al-ούχου 

τύπου. Οι ίδιοι ερευνητές στην πρώτη τους επισταμένη μελέτη επί των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων της Πίνδου, τονίζουν πως οι χρωμιτίτες του συγκεκριμένου συμπλέγματος 

φιλοξενούνται σε επιμηκυσμένα δουνιτικά σώματα, τα οποία βρίσκονται μέσα στους 

περιδοτίτες της μανδυακής ενότητας. Μικρότερες μεταλλοφόρες εμφανίσεις εντοπίζονται 

στα κατώτερα τμήματα των δουνιτών της σωρειτικής ενότητας. Σύμφωνα με τους 

συγκεκριμένους ερευνητές το παρόν σχήμα και η κατανομή των χρωμιτιτών είναι 

αποτέλεσμα πολλαπλών επεισοδίων ισχυρής πλαστικής και εύθραυστης παραμόρφωσης, τα 

οποία δυσκολεύουν τη διάκριση των πρωτογενών ιστολογικών χαρακτηριστικών τους.

Ο ROBERTS (1986) αναφέρει ότι η μανδυακή ενότητα του οφιολιθικού 

συμπλέγματος της Πίνδου δομείται κυρίως από έντονα εκχυμωμένο (depleted) 

χαρτσβουργίτη, ενώ πιο γόνιμοι λιθότυποι (λερζόλιθοι) μπορεί να είναι επίσης παρόντες. Ο 

ίδιος ερευνητής τονίζει τη γενετική σχέση που υπάρχει μεταξύ περιδοτιτών και μαγματικών 

πετρωμάτων αντίστοιχου γεωχημικού χαρακτήρα στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου.

Ο KOSTOPOULOS (1989) συνδέει γενετικά τις μπονινιτικές διεισδύσεις στο φλοϊκό 

τμήμα της ενότητας της Δραμάλας με τους υπερβασικούς σχηματισμούς αυτής, αποδίδοντας 

τη δημιουργία και των δύο στις μαγματικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ένα 

περιβάλλον SSZ.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η RASSIOS (1990), η οποία για τους τεκτονίτες 

της Δραμάλας αναφέρει ότι η παλαιότερή τους δομή υψηλής T (φολίωση του ορθοπυρόξενου 

στους περιδοτίτες) ακολουθεί έναν ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμό, κλίνοντας προς τα νότια, 

παραλληλιζόμενη με μια ομάδα όμοια διευθυνόμενων μυλονιτικών ζωνών.
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Οι JONES & ROBERTSON (1991) αναφέρουν ότι οι περιδοτίτες της Δραμάλας είναι 

ένονα επηρεασμένοι από παραμόρφωση υψηλής T, η οποία εκφράζεται κυρίως με την 

ανάπτυξη μυλονιτικών δομών που ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα της αρχικής ωκεάνειας 

διάνοιξης παρά ως προϊόντα της μεταγενέστερης τεκτονικής τοποθέτησής τους. Παράλληλα, 

σημειώνουν την εμφάνιση μυλονιτοποιημένων σερπεντινιτών (έως 30 m πάχους), 

συνοδευόμενων από λευκό-γκριζους περιδοτίτες κατακλαστικής δομής αμέσως πάνω από 

την βασική επώθηση "Αχλάδι", σε μια ενότητα σερπεντινιτών πάχους έως 300 m τοπικά.

Η ECONOMOU-ELIOPOULOS (1993) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 

ταυτόχρονη παρουσία πλούσιων σε Cr και πλούσιων σε Al χρωμιτιτών στην ενότητα της 

Δραμάλας, είναι αποτέλεσμα διαδοχικών εισπιέσεων όλο και πιο εξελιγμένων μαγμάτων 

προς υψηλότερα μανδυακά επίπεδα, κοντά στη μεταβατική ζώνη και σε απόσταση από το 

κέντρο διάνοιξης. Επιπλέον, επισημαίνει ότι τα οφιολιθικά συμπλέγματα στα οποία 

περιέχονται και οι δύο τύποι χρωμιτικών κοιτασμάτων είναι συνήθως περιορισμένου 

μεταλλευτικού δυναμικού, όπως αυτό συμβαίνει στην Πίνδο. 

Οι ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS (1995), στηριζόμενοι σε 

γεωχημικά στοιχεία από τους χρωμιτίτες και τα περιβάλλοντά τους πετρώματα, θεωρούν ότι 

η στενή χωρική συσχέτιση Cr-ούχων και Al-ούχων χρωμιτιτών, αντανακλά περισσότερες 

από μια μανδυακές πηγές και αντίστοιχα επεισόδια μαγματογένεσης κατά τον σχηματισμό 

του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου. Παράλληλα, πιστεύουν ότι τα χρωμιτιτικά 

κοιτάσματα της Πίνδου είναι συγκεντρωμένα κυρίως στα ανώτερα τμήματα της όλης 

μανδυακής ακολουθίας.

Σύμφωνα με τους ECONOMOU-ELIOPOULOS (1996) η παρουσία των Al-ούχων 

χρωμιτιτών στην Πίνδο θα πρέπει να αποδοθεί σε μάγματα που προέκυψαν από χαμηλού 

βαθμού τήξη μιας μανδυακής πηγής ή σε κρυστάλλωση από πιο διαφοροποιημένα μάγματα 

σε σχέση με αυτά που οδήγησαν στη δημιουργία των Cr-ούχων χρωμιτιτών. Όσον αφορά στο 

γεωτεκτονικό περιβάλλον προέλευσης, πιστεύουν ότι οι οφιόλιθοι της Πίνδου 

αντιπροσωπεύουν τμήμα ωκεάνειας λιθόσφαιρας, το οποίο μετασχηματίστηκε σε ένα 

περιβάλλον έμπροσθεν τόξου.

Οι TARKIAN et al. (1996) πραγματοποιούν την πρώτη έρευνα του περιεχόμενου των 

χρωμιτιτών της Πίνδου σε PGM στα χρωμιτικά κοιτάσματα του Κορυδαλλού, τα οποία 

θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τα πλησιέστερα προς την πετρολογική Moho σε όλο το 

σύμπλεγμα, αναφέροντας όμως έναν πολύ περιορισμένο αριθμό PGM κόκκων και φάσεων.
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Σε μια γενικότερη συσχέτιση της γεωγραφικής κατανομής των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων της Πίνδου με το χημισμό τους, οι ECONOMOU-ELIOPOULOS et al. (1999) 

αναφέρουν ότι στο βόρειο τμήμα του συμπλέγματος επικρατεί η παρουσία Cr-ούχων 

κοιτασμάτων (Δραμάλα, Κυρά Καλή, Κάμπος Δεσπότη-Μεταλλείο Ντάκου), ενώ στο νότιο 

Al-ούχοι χρωμιτίτες (Κορυδαλλός, Καλαμπάκα). Ωστόσο, οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν την 

παρουσία Al-ούχων χρωμιτικών κοιτασμάτων και σε ορισμένες θέσεις του βόρειου τομέα 

(Δραμάλα, Βούρμπιανη, Κάμπος Δεσπότη-Μεταλλείο Ντάκου), καθώς και τη συμμετοχή 

μεταλλευμάτων ενδιάμεσης χημικής σύστασης μεταξύ μεταλλουργικού και πυρίμαχου τύπου 

στην περιοχή του Κορυδαλλού.

Οι LIATI et al. (2004) αναφέρουν ηλικία 171±3 Ma για τους κρυστάλλους ζιρκονίου 

που χρονολόγησαν από τα γαββρικά πετρώματα του Πινδικού συμπλέγματος, η οποία είναι 

ανάλογη με αυτής που προσδιόρισαν από μαγματικά πετρώματα του Βούρινου.

Οι SACCANI & PHOTIADES (2004) με αφορμή την γεωχημική μελέτη των 

οφιολιθικών σχηματισμών της Πίνδου, επισημαίνουν ότι οι οφιολιθικές σειρές που απαντούν 

στον Ελλαδικό χώρο δεν μπορούν να διαχωριστούν σε δύο σαφώς καθορισμένες 

γεωτεκτονικές ενότητες, όπως αυτό συμβαίνει για τους οφιόλιθους της Αλβανίας. Πιο 

συγκεκριμένα η διάκριση σε MORB (δυτικής ζώνης) και SSZ (ανατολικής ζώνης) 

οφιόλιθους δεν μπορεί να λάβει χώρα, αφού στην Πίνδο οι αντίστοιχοι σχηματισμοί 

επιδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα γεωχημικών συστάσεων από MORB εώς IAT και BSV (π.χ., 

PEARCE et al. 1984). Στη δε μανδυακή ενότητα του συμπλέγματος φιλοξενούνται τόσο 

λερζόλιθοι (MORB περιδοτίτες) όσο και χαρτσβουργίτες (SSZ περιδοτίτες).

Οι AL-BOGHDADY & ECONOMOU-ELIOPOULOS (2005) αναφέρουν για πρώτη 

φορά την παρουσία άφθονων πρωτογενών και δευτερογενών ρευστών εγκλεισμάτων στους 

κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη από τους χρωμιτίτες μιας αδρόκοκκης πυροξενιτικής φλέβας 

στην κοιλάδα του Σπανού (Σύμπλεγμα Ασπροπόταμου). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

σχηματισμός των χρωμιτιτών αυτών έπεται χρονικά των συμπαγών χρωμιτιτών που 

φιλοξενούνται στους δουνίτες, την χημική σύσταση των μαγνησιοχρωμιτών που περιέχουν, 

καθώς και την ορυκτολογική σύσταση των φλεβών (περιεκτικότητα σε πυρόξενο και 

αμφίβολο), καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι χρωμιτίτες κρυσταλλώθηκαν 

από κάποιο ένυδρο, διαφοροποιημένο μάγμα.

Οι BECCALUVA et al. (2005) αποδίδουν τον πολυποίκιλο γεωχημικό χαρακτήρα 

των ηφαιστειακών σχηματισμών και τη διαφορετική πετρογραφική σύσταση των μανδυακών 
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περιδοτιτών της οφιολιθικής ακολουθίας της Πίνδου σε διαδοχικά επεισόδια μερικής τήξης 

μιας αρχικής, λερζολιθικής μανδυακής πηγής. Σύμφωνα με αυτούς το πρώτο επεισόδιο τήξης 

οδήγησε στην παραγωγή MORB μάγματος, ενώ ακόλουθη εμπλοκή διεργασιών καταβύθισης 

λιθόσφαιρας προκάλεσε την παραγωγή MORB/IAT και μπονινιτικών μαγμάτων. 

Οι GRAMMATIKOPOULOS et al. (2007) χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάκτησης 

βαρέων ορυκτών συγκεντρώνουν αντιπροσωπευτικό αριθμό PGM κόκκων από τους 

χρωμιτίτες της Μηλιάς και της Πεύκης (νότια Πίνδος), επισημαίνοντας παράλληλα τις 

διαφορές στις πλατινοειδείς παραγενέσεις των χρωμιτικών κοιτασμάτων των δύο 

συγκεκριμένων περιοχών.

Οι KAPSIOTIS et al. (2007) πραγματοποιούν μια πρώτη συγκριτική παράθεση των 

πλατινοειδών παραγενέσεων των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών των οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι στους 

πρώτους επικρατούν κράματα και δισουλφίδια των IPGE, ενώ στους δεύτερους δισουλφίδια, 

σουλφοαρσενίδια και διαρσενίδια των IPGE.

Τέλος, οι PRICHARD et al. (2008) συγκρίνουν τις πλατινοειδείς παραγενέσεις των 

χρωμιτιτών της Μηλιάς και του Κορυδαλλού, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο 

παραγενέσεις εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα, αφού στην πρώτη επικρατούν φάσεις των 

IPGE, ενώ στη δεύτερη φάσεις των PPGE.  

2.3 Γεωλογική διάρθρωση των περιοχών έρευνας

2.3.1 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Οι λιθολογικές ενότητες που απαντούν στην περιοχή του Βούρινου περιλαμβάνουν 

μια ευρεία ποικιλία σχηματισμών διαφορετικής ηλικίας, η ανάπτυξη και τοποθέτηση των 

οποίων συνθέτουν το γενικό πλαίσιο των γεωδυναμικών διαδικασιών που έλαβαν χώρα 

προκειμένου να οδηγηθεί τελικά, η όλη περιοχή, στο σημερινό τρόπο δομικής εμφάνισης και 

σύνδεσης των επιμέρους λιθολογιών μεταξύ τους. 

Αρχίζοντας από τα κατώτερα στρωματογραφικά μέλη, η ακολουθία των λιθολογικών 

ενοτήτων στην περιοχή του Βούρινου έχει ως εξής:
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 Το Πελαγονικό υπόβαθρο, αποτελούμενο από γνεύσιους και σχιστόλιθους που 

σχηματίστηκαν κατά την Ερκύνεια μεταμόρφωση σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής-

αμφιβολιτικής φάσης κατά τα όρια Ορθοβίσιου-Δεβόνιου (MOORES 1969).

 Μάρμαρα Τριαδικο-Ιουρασικής ηλικίας, τα οποία στους ανώτερους ορίζοντες 

καλύπτονται από πελαγικούς σχηματισμούς παθητικού περιθωρίου. Οι τελευταίοι συνιστούν 

την ενότητα Αγίου Νικολάου (NAYLOR & HARLE 1976), η οποία περιλαμβάνει αργίλους, 

τουρβιδίτες, τόφφους, ραδιολαρίτες και ολισθοστρωματικούς σχηματισμούς, οι οποίοι έχουν 

μεταμορφωθεί σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής φάσης.

 Επί αυτών εμφανίζονται επωθημένοι οι Ιουρασικής ηλικίας σχηματισμοί της οφιολιθικής 

ακολουθίας (Εικ. 2. 5). Η ακολουθία αυτή περιλαμβάνει μια μικρού πάχους (0.8 km) 

οφιολιθική mé lange, σε άμεση επαφή με τους υποκείμενους σχηματισμούς του 

μεταμορφωμένου υπόβαθρου (ROSS & ZIMMERMAN 1996). Η θεμελιώδης μάζα της 

συνίσταται κυρίως από μεταπηλιτικούς και εξαλλοιωμένους ηφαιστειακούς σχηματισμούς, 

ενώ σε μικρότερο βαθμό συμμετέχουν εξωτικά τεμάχη, τα οποία αποτελούνται από 

πελαγικούς, κερατολιθικούς ασβεστόλιθους και ασβεστόλιθους πλατφόρμας, ενώ σπανιότερα 

τα τεμάχη αυτά συνίστανται από μαφικά πετρώματα, σερπεντινίτες και ραδιολαρίτες 

(ZIMMERMAN 1972). Ακολουθεί το υπο-οφιολιθικό μεταμορφικό πέλμα, με σερπεντινίτες 

και αμφιβολιτικούς σχηματισμούς των οποίων η ηλικία έχει προσδιοριστεί στα 171±4 Ma

(SPRAY & RODDICK 1980). Επί των δύο προηγούμενων ενοτήτων αναπτύσσεται μέσω 

τεκτονικής επαφής το υπολειμματικό οφιολιθικό κάλυμμα, με σχηματισμούς οι οποίοι 

καλύπτουν όλο το φάσμα των προερχόμενων από περιβάλλοντα ωκεάνειας διάνοιξης 

λιθολογιών. Τη βάση του καλύμματος αποτελούν οι σχηματισμοί της μανδυακής ενότητας, 

δηλαδή χαρτσβουργίτες και δουνίτες με άφθονη μεταλλοφορία χρωμίτη (MOORES 1969, 

MOORES & VINE 1971, JACKSON et al. 1975, HARKINS et al. 1980, RASSIOS et al. 

1983). Οι σχηματισμοί αυτοί βρίσκονται σε τεκτονική επαφή με τα δουνιτικής, γαββρικής, 

νοριτικής και βερλιτικής σύστασης πετρώματα της σωρειτικής ενότητας (MOORES 1969). 

Στα ανώτερα επίπεδα της σωρειτικής σειράς απαντώνται συμπαγείς διορίτες, με διεισδύσεις 

πλαγιογρανιτών και σμηνοειδών μπονινιτικών φλεβών, διαβάσες, δακίτες και γρανοφυρικά 

πετρώματα (BORTOLLOTI et al. 1969, BECCALUVA et al. 1984). Τέλος, έκχυτοι 

ηφαιστείτες βασαλτικής-ανδεσιτικής σύστασης, συμπαγούς και μαξιλαροειδούς δομής, 

τοπικά ενδιαστρωμένοι με ή επικαλυπτόμενοι από ραδιολαριτικούς κερατόλιθους και 

ασβεστόλιθους με Calpionellids Κιμμερίδιας ηλικίας (MAVRIDES et al. 1979, 
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BAUMGARTNER 1985), αποτελούν τις ηφαιστειοϊζηματογενείς απολήξεις της όλης 

ακολουθίας.

 Οι  οφιολιθικοί σχηματισμοί καλύπτονται ασύμφωνα από Τιθώνιας-Βερριάσιας ηλικίας 

βιομικριτικούς ασβεστόλιθους με Stomiosphaera moluccana, Lagenidae, Saccocoma sp., 

Aptychus, Radiolaria και Calpionellidae (BRUNN 1956, PICHON & LYS 1976, 

MAVRIDES et al. 1979). Οι ασβεστόλιθοι αυτοί παρουσιάζουν πολύ περιορισμένη 

ανάπτυξη και απαντώνται μόνο κοντά στην περιοχή του Λυκοπήγαδου.  

Εικ. 2. 5: Στρωματογραφική στήλη του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (τροποποιημένη από MOORES
1969 και JACKSON et al. 1975).

 Στη συνέχεια αποτίθενται επικλυσιγενώς βιοσπαριτικοί-ωοσπαριτικοί ασβεστόλιθοι 

Κιμερρίδιας-Άλβιας ηλικίας με υφαλογενείς φάσεις, ενδεικτικές ενός περιβάλλοντος 
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ηπειρωτικής κατωφέρειας, στο οποίο ελάμβανε χώρα συνεχής ρήχευση έως την επίκλυση του 

Κενομάνιου (PICHON & LYS 1976, PICHON 1976, 1977, MAVRIDES et al. 1977, 1979, 

MAVRIDES 1980, ROBERTSON et al. 1991). 

 Έπειτα ακολουθεί η επικλυσιγενής απόθεση των ασβεστολιθικών σειρών Λαγκαδάκια 

και Ζυγόστη, κατά τη διάρκεια των ορίων μεταξύ Αλβίου-Τουρωνίου και Τουρωνίου-

Σενωνίου, αντίστοιχα.

 Έπεται η απόθεση του Άνω Μαιστρίχτιας ηλικίας φλύσχη και των μετα-φλυσχοειδών 

τεκτονικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν οφιολιθικά κροκαλοπαγή, τεμάχη σερπεντινιτών, 

Ανω-Κρητιδικών ρουδιστοφόρων ασβεστόλιθων και φλύσχη, που εντοπίζονται κυρίως 

βορειοδυτικά της Ρόδιανης (CHIARI et al. 2003).    

 Κατά το όριο μεταξύ Κατώτερου Ακουιτάνιου-Βουρδιγάλιου (Μειόκαινο), λαμβάνει 

χώρα η απόθεση των μολασσικών σχηματισμών της Μεσο-ελληνικής αύλακας (Mesohellenic

trough), με λιμναίες, μαργαϊκές και ψαμμιτομαργαϊκές αποθέσεις, καλύπτοντας μάλιστα, 

μεγάλο τμήμα των οφιολιθικών εμφανίσεων (CHIARI et al. 2003, BORTOLLOTI et al. 

2004, RASSIOS & MOORES 2006).

 Τέλος, αποτίθενται οι χαλαροί Πλειο-Τεταρτογενείς σχηματισμοί, οι οποίοι 

καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση στο ανατολικό τμήμα του Βούρινου. 

2.3.2 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Η στρωματογραφική διαδοχή των λιθολογικών ενοτήτων από τις οποίες συντίθεται 

δομικά η ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου είναι 

ανεστραμμένη, εξαιτίας των σύνθετων κινήσεων και της έντονης καλυμματικής τεκτονικής 

που έλαβαν χώρα κατά την τοποθέτησή του.

Αρχίζοντας από τους κατώτερους τεκτονοστρωματογραφικά ορίζοντες προς τους 

ανώτερους, η δομική σύνθεση της Πίνδου έχει ως εξής:

 Στη βάση όλων των ενοτήτων βρίσκεται ο Ηωκαινικής ηλικίας Πινδικός φλύσχης, ο 

οποίος αποτελεί μια τουρβιδιτική ενότητα πάχους ορισμένων km. 

 Επωθημένη επί του Πινδικού φλύσχη βρίσκεται η ενότητα του Όρλιακα, η οποία 

περιλαμβάνει Άνω Κρητιδικής ηλικίας, ανοικτόγκριζους, μικριτικούς, κοραλλιογενείς 
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ασβεστόλιθους ρηχής θάλασσας με ρουδιστές, Orbitolines και Foroaminiferes (BRUNN 

1956). Σε όρους αδιατάρακτης στρωματογραφίας η συγκεκριμένη ενότητα είναι ασύμφωνα 

τοποθετημένη επί της ενότητας Δύο Δένδρα και κατά τόπους επί των οφιόλιθων της Πίνδου. 

Γενικά, πρόκειται για μεταβατικούς (transgressive) σχηματισμούς, οι οποίοι συχνά 

εντοπίζονται κατά μήκος κύριων ζωνών διάτμησης, ενώ στη περιοχή του όρους Όρλιακας 

μπορεί να είναι επωθημένοι ακόμα και επί των σχηματισμών της Μεσοελληνικής αύλακας. Η 

όλη ενότητα παρουσιάζει εκτεταμένη ανάπτυξη στην περιοχή δυτικά του Σπηλαίου. 

 Υπό τη μορφή ασυνεχών αλλά εκτεταμένων επωθητικών καλυμμάτων, τεκτονικά 

στοιβαγμένων μεταξύ του Πινδικού φλύσχη και της mé lange της Αβδέλλας, απαντώνται οι 

ιζηματογενείς σχηματισμοί της ενότητας Δύο Δένδρα (KEMP & MCCAIG 1984). Οι 

νεότεροι από αυτούς, γνωστοί και ως "Σχηματισμός Ζυγουρόγκρεκο", έρχονται τεκτονικά σε 

επαφή με τον υποκείμενο φλύσχη στα νότια του οικισμού Περιβόλι, όπου και αποτελούνται 

από εναλλαγές αργίλων, ασβεστοαρενιτών και κερατολιθικών-πελαγικών ασβεστόλιθων, 

κυμαινόμενου πάχους (JONES & ROBERTSON 1991). Επί αυτών βρίσκονται τα μέλη του 

"Σχηματισμού Κρεββάτι", που περιλαμβάνουν λεπτές ενστρώσεις πελαγικών ασβεστόλιθων 

με ορίζοντες πλούσιους σε κερατόλιθους και ηφαιστειακό υλικό. Ενδιαστρωμένοι με αυτούς 

απαντούν ασβεστορουδίτες και ασβεστοαρενίτες, που μπορεί να περιέχουν ερυθρωπές 

στυλολιθικές μάργες και αργίλους. Η παρουσία απολιθωμάτων Globotruncana και 

ρουδιστών δίνει στο σχηματισμό αυτό Άνω Κρητιδική ηλικία. Οι Σχηματισμοί 

Ζυγουρόγκρεκο και Κρεββάτι θεωρούνται αντίστοιχοι των "Calcaires en Plaquette" της 

ζώνης Πίνδου (FERRIÈRE 1982, GREEN 1983). Ο Σχηματισμός Κρεββάτι επικαλύπτεται 

σύμφωνα από τους "Σχηματισμούς του Αγίου Νικολάου", που πιστεύεται πως είναι 

αντίστοιχοι του Βοιωτικού φλύσχη (FERRIÈRE 1982) και αποτελούνται από μικρού πάχους 

στρωματωμένες μείξεις ανθρακικών και τουρβιδιτικών σχηματισμών, με μικρές παρεμβολές 

πελαγικών ανθρακικών ιζημάτων. Το μέγιστο πάχος της ενότητας αυτής είναι 350 m και 

θεωρείται Βεριάσσιας ηλικίας (TERRY & MERCIER 1971). Τέλος, ακολουθεί ο 

παλαιότερος "Σχηματισμός Καραμούλα", που αποτελείται από πελαγικούς-ημιπελαγικούς 

ασβεστόλιθους, οι οποίοι περιέχουν ενστρώσεις κλαστικών πετρωμάτων συνολικού πάχους 

500 m. Ο σχηματισμός αυτός είναι συγκρίσιμος με τους ασβεστόλιθους με Calpionellids της 

Αλπικής Τηθύος (BERNOULLI & JENKYNS 1974) και μέσω μιας μεταβατικής σειράς 

περνά ομαλά στον ανώτερο στρωματογραφικά "Σχηματισμό του Αγίου Νικολάου" (JONES

& ROBERTSON 1991).
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 Επωθημένη επί της ενότητας των Δύο Δένδρων είναι η mé lange της Αβδέλλας (Εικ. 2. 6), 

μέγιστου πάχους 1 km. Πρόκειται για μια χαοτική δομή τύπου "blocks-in-matrix", που 

περιλαμβάνει εξωτικά τεμάχη τόσο ωκεάνειας όσο και ηπειρωτικής προέλευσης. Οι κύριοι 

λιθολογικοί τύποι που συμμετέχουν υπό τη μορφή τεκτονικών τεμάχων στη mé lange είναι: α) 

Άνω Τριαδικοί βασάλτες, συνήθως μαξιλαροειδούς δομής, τοπικά ενδιαστρωμένοι με 

πελαγικούς ασβεστόλιθους και κερατόλιθους, β) Άνω Τριαδικοί-Κάτω Ιουρασικοί πελαγικοί 

ασβεστόλιθοι και τα σχετιζόμενα με αυτούς ανθρακικά λατυποπαγή, γ) κερατόλιθοι, δ) 

τουρβιδιτικοί σχηματισμοί, πιθανής προέλευσης από το Παλαιοζωικό Πελαγονικό υπόβαθρο 

και ε) οφιολιθικά πετρώματα, κυρίως μαξιλαροειδείς λάβες, αλλά και σερπεντινιωμένοι 

περιδοτίτες με μικρή συμμετοχή τεμάχων από το σμήνος φλεβών. Η θεμελιώδης μάζα της 

mé lange αποτελείται από ανάλογες λιθολογίες, όπως αποθέσεις χαλικωδών δεβριτικών ροών, 

με κομμάτια βασαλτών, κερατόλιθων, ασβεστόλιθων, γάββρων, πυριτοκλαστικών 

τουρβιδιτών και περιδοτιτών (SACCANI & PHOTIADES 2005). Οι TERRY (1971) και 

TERRY & MERCIER (1971) στηριζόμενοι σε περιορισμένα δεδομένα απολιθωμάτων, 

αποδίδουν στη mé lange Άνω Τριαδική έως Ιουρασική ηλικία.  

 Το σύμπλεγμα του Ασπροπόταμου τοποθετείται τεκτονικά επί της mé lange της Αβδέλλας 

και αντιπροσωπεύει τα πιο διαφοροποιημένα μέλη της οφιολιθικής ακολουθίας της Πίνδου 

(Εικ. 2. 6). Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: Σωρειτικούς δουνίτες, ανορθοσίτες, τροκτόλιθους, 

βερλίτες και ολιβινικούς γάββρους, συμπαγείς γάββρους με σπάνιους πλαγιογρανιτικούς 

φακούς, διαβασικές διεισδύσεις και έκχυτα ηφαιστειακά πετρώματα, όπως συμπαγείς και 

μαξιλαροειδείς βασαλτικές λάβες, βασαλτικά λατυποπαγή και υαλοκλαστίτες, που 

διακόπτωνται από διαφορετικής ηλικίας διεισδύσεις (KOSTOPOULOS 1989, JONES & 

ROBERTSON 1991, BECCALUVA et al. 2005).

 Η ενότητα της Λουμνίτσας αντιπροσωπεύει το μεταμορφικό πέλμα των οφιόλιθων της 

Πίνδου (Εικ. 2. 6). Περιλαμβάνει μετα-μαγματικά και μετα-ιζηματογενή πετρώματα που 

σχηματίστηκαν σε συνθήκες κάτω αμφιβολιτικής φάσης, τα οποία μεταβαίνουν σε 

σχηματισμούς πρασινοσχιστολιθικής φάσης έως και αμεταμόρφωτα ιζήματα με προέλευση 

από την υποκείμενη τεκτονοστρωματογραφικά mé lange της Αβδέλλας. Η ηλικία του 

μεταμορφικού πέλματος κυμαίνεται σύμφωνα με αποτελέσματα ραδιοχρονολογήσεων 

(μέθοδος Ar/Ar) μεταξύ 169±5 Ma και 165±3 Ma (WHITECHURCH & PARROT 1978, 

SPRAY & RODDICK 1980).

 Η ενότητα της Δραμάλας αντιπροσωπεύει έναν ανώτερο τεκτονο-δομικό ορίζοντα (Εικ. 

2. 6) που αντιστοιχεί στη μανδυακή ενότητα, περιλαμβάνοντας ωστόσο και μικρό μέρος από 
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τα κατώτερα μέλη της σωρειτικής σειράς της όλης Πινδικής οφιολιθικής ακολουθίας. 

Συγκεκριμένα, δομείται από λερζόλιθους, χαρτσβουργίτες και δουνίτες με σχετικά 

περιορισμένη μεταλλοφορία χρωμίτη, ενώ σπάνια συμμετέχουν πλαγιοκλαστομιγείς 

λερζόλιθοι. Οι δε κατώτεροι σωρειτικοί σχηματισμοί αντιπροσωπεύονται από 

πλαγιοκλαστομιγείς δουνίτες, τροκτόλιθους, ανορθοσίτες και βερλίτες (CAPEDRI et al. 

1982, RASSIOS 1991).   

 Όλη η προηγούμενη διαδοχή επικαλύπτεται από σχηματισμούς, οι οποίοι δημιουργούνται 

μετά το πέρας της οριστικής τοποθέτησης των Πινδικών οφιόλιθων. Πρόκειται για τους 

Ολιγοκαινικής-Μειοκαινικής ηλικίας μετα-ορογενετικούς σχηματισμούς της Μεσοελληνικής 

αύλακας (JONES et al. 1991, RASSIOS & SMITH 2000), οι οποίοι καταλαμβάνουν 

ολόκληρο σχεδόν το ανατολικό τμήμα περιοχής, αποτελούμενοι κυρίως από λιμναίες, 

δελταϊκές και αλλουβιακές αποθέσεις.

 Τέλος, ακολουθούν οι Πλειο-Πλειστοκαινικοί σχηματισμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

λιμναίες και ποτάμιες αποθέσεις, όπως κορρήματα, άμμους και αργίλους, ηλικίας μικρότερης 

από 1 εκατομμύριο χρόνια.

Εικ. 2. 6: Στρωματογραφική στήλη του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου (τροποποιημένη από 
KOSTOPOULOS 1989 και JONES et al. 1991).
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2.4 Γεωλογική μελέτη των μανδυακών σχηματισμών των 
εξεταζόμενων συμπλεγμάτων

2.4.1 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

2.4.1.1 Γεωλογικά-κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του 
Βοϊδόλακκου (βόρειος Βούρινος)

Στην περιοχή του Bοϊδόλακκου απαντά το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση (1 km) και 

όγκο, μετά το Ξερολίβαδο (νότιος Βούρινος), δουνιτικό σώμα του οφιολιθικού 

συμπλέγματος του Βούρινου (βλ. Παρ. Α, § 1.1.1 και § 1.1.2, Πιν. 1.1). Ο δουνίτης του 

Βοϊδόλακκου χαρακτηρίζεται από πλούσια μεταλλοφορία χρωμίτη. Ο κύριος τύπος 

ιστολογικής ανάπτυξης του μεταλλεύματος είναι ο συμπαγής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε χρωμίτη (>80%), με μικρή έως περιορισμένη συμμετοχή 

ολιβίνη. Στις συμπαγείς εμφανίσεις ο χρωμίτης αναπτύσσεται υπό μορφή ευμεγεθών 

κρυστάλλων (έως και μερικών cm), που συνήθως συμφύονται μεταξύ τους προκειμένου να 

σχηματίσουν πυκνά συσσωματώματα. Εκτός από τον συμπαγή, συχνά παρατηρήθηκε η 

ανάπτυξη ιστού τύπου λεοπαρδάλεως, στον οποίο οι σφαιροειδείς συγκεντρώσεις χρωμίτη 

συνήθως παρουσιάζουν παραμόρφωση και επιμήκυνση προς συγκεκριμένη διεύθυνση. Η 

επίδραση της παραμόρφωσης στον ιστό λεοπαρδάλεως έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή 

των σφαιρικών συσσωματωμάτων σε ελλειπτικά, μέγιστης διαμέτρου έως και 1.5 cm, τα 

οποία αναπτύσσονται σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, σε βαθμό που πολλές φορές 

να μπορεί να γίνει λόγος για συμπαγούς τύπου κοιτάσματα (Εικ. 2. 7). Τέτοιου είδους 

παραμορφωτικές αλλαγές και ιστολογικές μεταβάσεις εντοπίζονται κυρίως κοντά σε 

διατμητικές ζώνες (shear zones), στις οποίες παρατηρείται έντονη παραμόρφωση τόσο των 

χρωμιτικών κοιτασμάτων όσο και των φιλοξενούντων αυτά δουνιτών. Κατά θέσεις και 

κυρίως περιφερειακά των συμπαγών χρωμιτιτών, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη διάσπαρτου 

τύπου χρωμίτη, αν και η πιο συνηθισμένη ιστολογική διαδοχή στον Βοϊδόλακκο είναι η εξής: 

Διάσπαρτη μεταλλοφορία χρωμίτη που περνά σε μετάλλευμα με ιστό τύπου λεοπαρδάλεως, 

το οποίο εν συνεχεία μπορεί να αναπτύσσει ή όχι προσανατολισμένες συγκεντρώσεις 

κονδύλων (nodules) χρωμίτη, οι οποίες μετεξελίσσονται στο πιο συχνό τύπο μεταλλεύματος 

στο Βοϊδόλακκο, τον συμπαγή.
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Ένα ευρύ φάσμα τύπων επαφών μεταξύ χρωμιτίτη και (λεπτοκρυσταλλικού) δουνίτη 

διαπιστώθηκε, κυμαινόμενο από σχεδόν τέλεια καθορισμένες επιφάνειες, οι οποίες 

διαχωρίζουν επακριβώς το κοίτασμα από τον φιλοξενούντα δουνιτικό περιδοτίτη, έως και 

μεταβατικές επαφές, με συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή του χρωμίτη από το περιβάλλον 

πέτρωμα στο κοίτασμα. Αξίζει να σημειωθεί πως στην πρώτη περίπτωση τα χρωμιτικά 

κοιτάσματα αναπτύσσονται υπό μορφή κοιτών ή φλεβικών διεισδύσεων, ενώ στη δεύτερη 

παρουσιάζουν μια κατά προσέγγιση θυλακοειδή-φακοειδή ανάπτυξη. 

Εικ. 2. 7: Χαρακτηριστική περίπτωση εμφάνισης χρωμιτικής μεταλλοφορίας στην οποία σημειώνεται (με κίτρινο 
βέλος) η προοδευτική μετάβαση από παραμορφωμένο ιστό τύπου λεοπαρδάλεως στον συμπαγή ιστό χρωμίτη.

Όσον αφορά στον τρόπο δομικής εμφάνισης των φιλοξενούντων τα κοιτάσματα 

σχηματισμών, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στον Βοϊδόλακκο παρατηρείται η 

ανάπτυξη δύο διακριτών ιστολογικά τύπων δουνίτη: Ενός αδροκρυσταλλικού και ενός πιο 

λεπτοκρυσταλλικού. Ο πρώτος είναι ο πιο συχνά απαντώμενος σε όλες τις υπό μελέτη 

περιοχές του συμπλέγματος, ενώ ο δεύτερος διαπιστώθηκε πως παρουσιάζει στον 

Βοϊδόλακκο την πιο σαφώς εκπεφρασμένη ανάπτυξή του (Εικ. 2. 8). Σε ένα γενικότερο 

περιγραφικό πλαίσιο της επιφανειακής κατανομής των συγκεκριμένων λιθολογικών τύπων 

στην περιοχή, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι: Ο λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης καταλαμβάνει τα 

εσωτερικά τμήματα της όλης φακοειδούς δουνιτικής εμφάνισης, ενώ ο αδροκρυσταλλικός 

τύπος δουνίτη τα εξωτερικά τμήματα αυτής. Ακόμα, η πλειονότητα των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων, όπως διαπιστώθηκε από τη συνδυασμένη μακροσκοπική παρατήρηση των 
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επιφανειακών εμφανίσεών τους, εντοπίζεται στο λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη (Εικ. 2. 8). Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει την συγγενετική σχέση μεταξύ του ιδιαίτερου αυτού λιθότυπου και 

των φιλοξενούμενων σε αυτόν χρωμιτικών κοιτασμάτων.   

Εικ. 2. 8: Α) Διαδοχική μετάβαση από αδροκρυσταλλικό σε λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη (μαύρη διακεκκομένη 
γραμμή) και έπειτα σε χρωμιτίτη (δείγμα VM114), Β) συγκριτική παράθεση μεταξύ αδροκρυσταλλικού (Δείγμα 
VM116) και λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη (δείγμα VA9). Και από τις δύο εικόνες γίνεται εμφανής η συσχέτιση 

ανάμεσα σε χρωμιτίτη και λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη.

Τοπικά διαπιστώθηκε ο εντοπισμός ομολογουμένως εντυπωσιακών, από άποψης 

διαστάσεων και κατακόρυφης συνέχειας, "πάγκων" λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη μέσα στους 
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αντίστοιχους αδροκρυσταλλικούς δουνιτικούς σχηματισμούς. Συγκεκριμένα, οι πάγκοι αυτοί 

έχουν πάχος που φτάνει έως και 5 m και συνήθως διακόπτουν την συνέχεια των 

αδροκρυσταλλικών δουνιτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σημειώθηκε ότι τα όρια των 

καναλόμορφων αυτών διεισδύσεων αποτελούν τεκτονικές επιφάνειες με τον περιβάλλοντα 

αδροκρυσταλλικό δουνίτη, ενώ ορισμένες φορές παρατηρήθηκε ότι τα «κανάλια» αυτά 

φιλοξενούν μεταλλοφορία χρωμίτη. 

Μικρές θυλακοειδείς εμφανίσεις λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη, διαμέτρου 1-2 m, 

εντοπίστηκαν και εντός των χαρτσβουργιτών του νοτιοανατολικού τμήματος του 

Βοϊδόλακκου (Εικ. 2. 9), κυρίως ως περιφερειακά-δορυφορικά σώματα των κύριων, 

μεταλλοφόρων δουνιτικών σωμάτων. Επίσης, στο νοτιοανατολικό Βοϊδόλακκο 

παρατηρούνται αρκετές φορές φλεβικές διεισδύσεις λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη, πάχους 5 

cm, μέσα στους χαρτσβουργίτες.

Εικ. 2. 9: Ανάπτυξη λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη (οριοθετημένου από μαύρες διακεκκομένες γραμμές) εντός 
χαρτσβουργίτη. Να σημειωθεί ότι στον χαρτσβουργίτη διακρίνονται ευμεγέθεις πορφυροκλάστες πυρόξενων, ενώ 

στον λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη ευμεγέθεις κρύσταλλοι σπινέλιων.

Στο ανατολικό τμήμα της περιοχής του Βοϊδόλακκου σερπεντινιωμένες εμφανίσεις 

αδροκρυσταλλικού δουνίτη έρχονται σε επαφή με χαρτσβουργίτες τεκτονικά. Γενικά, η 

επαφή μεταξύ δουνίτη και χαρτσβουργίτη είναι απότομη έως μεταβατική κανονική και η 

σειρά διαδοχής των λιθολογικών σχηματισμών στην περιοχή, από το εσωτερικά τμήματά της 

προς την περιφέρεια, έχει ως εξής: Χρωμιτίτης, λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης, 
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αδροκρυσταλλικός δουνίτης, χαρτσβουργίτης και τέλος κλινοπυροξενομιγής χαρτσβουργίτης 

(ο οποίος απαντάται σε πολύ περιορισμένο βαθμό). Οι αποκλίσεις από τη γενική αυτή 

διαδοχή είναι σπάνιες και αφορούν κυρίως σε τμήματα χαρτσβουργίτη, τα οποία είναι

"εγκλωβισμένα" εντός του κύριου, αδροκρυσταλλικού δουνιτικού σώματος. Κανονικές και 

τεκτονικές επαφές μεταξύ αδροκρυσταλλικού δουνίτη και χαρτσβουργίτη διαπιστώθηκαν 

επιπλέον και στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής του Βοϊδόλακκου. 

Στο ανατολικό τμήμα της μικρής ρηξιγενούς κοιλάδας, την οποία διασχίζει το ρέμα 

του Βοϊδόλακκου, παρατηρήθηκε η ανάπτυξη μιας μικρής εμφάνισης Mn-ούχων οξείδιων. Η 

εμφάνιση αυτή φιλοξενείται στον χαρτσβουργίτη και η δημιουργία της είναι αποτέλεσμα 

συνδιασμένης δράσης εξαλλοιωτικών διεργασιών και τεκτονικής. Πιθανότατα, οφείλεται 

στην κυκλοφορία Mn-ούχων διαλυμάτων κατά μήκος ασυνεχειών και στην απόθεση του Mn-

ούχου φορτίου τους υπό μορφή οξείδιων σε κάποιο στάδιο έντονης υδροθερμικής 

κυκλοφορίας.

Στους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες παρατηρήθηκε η ανάπτυξη ευμεγεθών 

ολιβινικών κρυστάλλων διαμέτρου έως και 0.5 cm. Το φαινόμενο αυτό έχει καταγραφεί και 

σε άλλες δουνιτικές εμφανίσεις του συμπλέγματος (π.χ., Αετορράχες, Ξερολίβαδο και Ριζό) 

και αποδίδεται στην ανακρυστάλλωση του ολιβίνη υπό συνθήκες πλαστικής παραμόρφωσης 

(CHRISTIENSEN & ROBERTS 1986).  

Από τα χαρακτηριστικά πλαστικής παραμόρφωσης υψηλής T μετρήθηκε η φολίωση 

του σπινέλιου στους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες. Από τη στατιστική επεξεργασία των 

επιπέδων φολίωσης σε δίκτυο Schmidt, προέκυψε ότι αυτή ακολουθεί μια ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση, 

ΝΔ κλίσης και σε μικρότερο βαθμό μια ΒΑ-ΝΔ, ΒΔ κλίσης. Οι σπινέλιοι και οι 

ορθοπυρόξενοι στο χαρτσβουργίτη παρουσιάζουν σε εμφανή βαθμό φολίωση κυρίως κατά 

μήκος κύριων μυλονιτικών ζωνών, όπου και ακολουθούν τον προσανατολισμό τους. Σε 

απόσταση από τις μυλονιτικές ζώνες δεν παρατηρείται συγκεκριμένη τάση προσανατολισμού 

των σπινέλιων, αλλά μια αρκετά ασθενής τάση φολίωσης των πυροξενικών 

πορφυροκλαστών. Σε αρκετές δε περιπτώσεις παρατηρήθηκε διακοπή της τελευταίας από τη 

διάχυτη (diffusive) παρουσία ιδιόμορφων σπινέλιων (Εικ. 2. 10).

Παρά το γεγονός ότι η φολίωση του σπινέλιου στον αδροκρυσταλλικό τύπο δουνίτη 

ακολουθεί συγκεκριμένο προσανατολισμό, δεν μπορεί να ειπωθεί πως ισχύει το ίδιο για τον 

αντίστοιχο λεπτοκρυσταλλικό λιθότυπο. Από τις μετρήσεις της φολίωσης του σπινέλιου στις 

εμφανίσεις του λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη, δεν προκύπτει κάποια σαφής τάση 
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προσανατολισμού. Το στοιχείο αυτό υποστηρίζει την ύπαρξη δύο διαφορετικών χρονικών 

φάσεων σχηματισμού δουνιτών. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν από τη μελέτη των 

δουνιτικών σωμάτων της περιοχής Αγά Κουρή και οι RASSIOS & KOSTOPOULOS (1990), 

ενώ αντίστοιχες παρατηρήσεις αναφέρονται και για τις δουνιτικές εμφανίσεις της Δραμάλας, 

στην Πίνδο από τους RASSIOS & MOORES (2006).     

Εικ. 2. 10: Ακανόνιστη ανάπτυξη σπινέλιων σε φολιωμένο χαρτσβουργίτη. Οι ορθοπυροξενικοί πορφυροκλάστες 
ακολουθούν συγκεκριμένο προσανατολισμό (μαύρο βέλος κατά μήκος του μπλε στυλό), ενώ δεν φαίνεται να ισχύει 

το ίδιο και για τους σπινέλιους, οι οποίοι είναι άτακτα κατανεμημένοι μέσα στο πέτρωμα.

Όσον αφορά στις ζώνες μυλονιτίωσης, αυτές παρουσιάζουν ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση και 

ΝΔ κλίση. Αναπτύσσονται με διαπεραστικό τρόπο μέσα από όλους τους λιθολογικούς 

σχηματισμούς που συναντούν, προκαλώντας ακόμα και εν μέρει σχιστοποίησή τους (Εικ. 2. 

11). Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι συνεχείς από τους χαρτσβουργίτες μέχρι και 

τους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες. Τέτοιου τύπου μυλονιτικές ζώνες μπορεί να οριοθετούν 

τις τεκτονικές επαφές μεταξύ αδροκρυσταλλικού δουνίτη και κανονικού χαρτσβουργίτη, που 

περιγράφηκαν προηγουμένως.

Η παρουσία πυροξενιτικών φλεβών στον Βοϊδόλακκο (Εικ. 2. 12), αν και 

περιορισμένη συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές μελέτης του συμπλέγματος, παρουσιάζει 

αρκετό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των πυροξενιτικών, 

φλεβικών διεισδύσεων αυξάνει από το Βοϊδόλακκο στα Κορσούμια-Ριζό και από εκεί στις 

Αετορράχες και το Ξερολίβαδο. Ειδικά στην περιοχή του Βοϊδόλακκου διαπιστώθηκαν δύο 
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γενιές πυροξενιτικών φλεβών. Η πρώτη περιλαμβάνει ισχυρά μυλονιτοποιημένους 

πυροξενίτες πηγματιτικού ιστού και η δεύτερη αδροκοκκώδεις-μεσοκοκκώδεις πυροξενίτες 

που διατέμνουν τα μανδυακά χαρακτηριστικά υψηλής T. Οι πυροξενιτικές φλέβες της 

πρώτης ομάδας παρουσιάζουν ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνση και ΔΝΔ κλίση, παράλληλη σχεδόν με 

την διεύθυνση των δομών πλαστικής παραμόρφωσης, ενώ οι πυροξενίτες της δεύτερης 

ομάδας διευθύνονται κυρίως ΒΑ-ΝΔ με κλίση προς τα ΒΔ. Αυτό σημαίνει ότι οι φλέβες της 

πρώτης ομάδας σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διάνοιξης και σίγουρα 

πριν την απομάκρυνση των περιδοτιτών από το περιβάλλον πλαστικής παραμόρφωσης, σε 

αντίθεση με τις φλέβες της δεύτερης ομάδας, των οποίων ο σχηματισμός έπεται χρονικά. 

Εικ. 2. 11: Α) Μυλονιτοποιημένη επαφή (οριοθετημένη από μαύρες διακεκκομένες γραμμές) μεταξύ 
χαρτσβουργίτη (αριστερά) και δουνίτη (δεξιά) στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής του Βοϊδόλακκου, Β) 

μυλονιτική ζώνη (οριοθετημένη από μαύρες διακεκκομένες γραμμές) στους χαρτσβουργίτες του βορειοδυτικού 
τμήματος της περιοχής του Βοϊδόλακκου.
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Όσον αφορά στα στοιχεία εύθραυστης παραμόρφωσης μετρήθηκαν ρήγματα (Εικ. 2. 

13) και διακλάσεις. Τα ρήγματα αναπτύσσονται σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η πρώτη 

παρουσιάζει ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση, έχοντας κλίση άλλοτε προς τα ΒΑ και άλλοτε προς τα ΝΔ 

και περιλαμβάνει κυρίως κανονικά, αλλά και ρήγματα ανάστροφου κινηματικού χαρακτήρα, 

ενώ η δεύτερη διευθύνεται ΑΒΑ-ΔΝΔ κλίνοντας προς τα ΝΝΑ και αφορά κανονικά 

ρήγματα. Οι δε διακλάσεις έχουν ανάλογο προσανατολισμό προς τις διευθύνσεις ανάπτυξης 

των δύο ομάδων ρηγμάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Εικ. 2. 12: Α) Πυροξενιτική φλέβα εντός αδροκρυσταλλικού δουνίτη, Β) ευμεγέθης πυροξενιτική φλέβα 
(οριοθετημένη από μαύρες διακεκκομένες γραμμές) πάχους 0.5 m  περίπου, εντός χαρτσβουργίτη.
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Εικ. 2. 13: Μετατόπιση πυροξενιτικών φλεβών (κόκκινες διακεκκομένες γραμμές) εντός δουνιτικού «καναλιού» 
από ανάστροφα ρήγματα (κίτρινες διακεκκομένες γραμμές).

2.4.1.2 Γεωλογικά-κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής των 
Κορσουμίων (βόρειος Βούρινος) 

Το κύριο δουνιτικό σώμα των Κορσουμίων παρουσιάζει  Δ-Α διεύθυνση ανάπτυξης. 

Αντίστοιχο προσανατολισμό ακολουθούν και οι μικρότερων διαστάσεων δουνιτικοί φακοί 

που απαντώνται στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της περιοχής. Η χρωμιτική μεταλλοφορία 

είναι συγκεντρωμένη κυρίως στο δυτικό και σε μικρότερο βαθμό στο νότιο τμήμα του κύριου 

δουνιτικού φακού (βλ. Παρ. Α, § 1.1.1 και § 1.1.2, Πιν. 1.1). Τα χρωμιτικά κοιτάσματα 

εμφανίζονται κυρίως υπό τη μορφή φλεβών (Εικ. 2. 14) αλλά και μικρών θυλάκων. Ο 

επικρατέστερος τύπος ιστολογικής ανάπτυξης των χρωμιτιτών της περιοχής αυτής είναι ο 

ιστός τύπου λεοπαρδάλεως (Εικ. 2. 14), ενώ σε ακόμα μικρότερο βαθμό απαντώνται ο 

διάσπαρτος, ο κατά πλάκες και πολύ σπανιότερα ο συμπαγής τύπος χρωμίτη. Ο ιστός 

λεοπαρδάλεως χαρακτηρίζεται από σφαιρόμορφες έως ελλειψοειδείς συγκεντρώσεις 

αδροκρυσταλλικού χρωμίτη διαμέτρου περίπου 1 cm. Πολύ συχνά από την περιφέρεια των 

σφαιροειδών συσσωματωμάτων αποφύουν λεπτές, επιμηκυσμένες ταινίες διάσπαρτου 

χρωμίτη, οι οποίες αναπτύσσσονται με περιστροφικό τρόπο γύρω από τους χρωμιτικούς 

κονδύλους. Ο δε κατά πλάκες τύπος χαρακτηρίζεται από περιορισμένα αριθμητικά, 

επάλληλα στρώματα συμπαγούς χρωμιτίτη, πάχους λίγων cm, που εναλλάσσονται με 

στρώματα λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη με διάσπαρτους κόκκους σπινέλιων.
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Εικ. 2. 14: Εμφάνιση χρωμίτη με ιστό τύπου λεοπαρδάλεως σε μορφή φλέβας (κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) 
εντός λεπτοκρυσταλικού δουνίτη από το κεντρικό τμήμα της περιοχής των Κορσουμίων.

Σε κάποιες θέσεις παρατηρήθηκαν μεταβάσεις από χρωμιτίτη με ιστό κατά πλάκες σε 

χρωμιτίτη με ιστό τύπου λεοπαρδάλεως, ενώ σε κάποιες άλλες διαπιστώθηκε στο ίδιο 

χρωμιτικό σώμα μετατροπή του ιστού τύπου λεοπαρδάλεως στον συμπαγή τύπο ιστού (Εικ. 

2. 15). Στην τελευταία περίπτωση, ο συμπαγής ιστός προκύπτει ως αποτέλεσμα της κατά 

τόπους αυξημένης πυκνότητας των σφαιροειδών συσσωματωμάτων χρωμίτη, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα την συνένωσή τους κατά τη διάρκεια της κατακρήμνισής τους από το χρωμιτικό 

μάγμα (MATVEEV & BALLHAUS 2002). Ο διάσπαρτος τύπος χρωμιτικής μεταλλοφορίας 

απαντάται κυρίως στο δυτικό και σε μικρότερο βαθμό στο νότιο τμήμα της υπό μελέτη 

περιοχής, είναι όμως αρκετά περιορισμένος και χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλότερες 

περιεκτικότητες μεταλλεύματος.   

Στα Κορσούμια φιλοξενούνται γενικά αδροκρυσταλλικά κοιτάσματα και οι επαφές 

μεταξύ αυτών και των περιβαλλόντων λεπτοκρυσταλλικών δουνιτών είναι απότομες και 

σαφώς καθορισμένες. Ωστόσο, αναγνωρίζονται και σταδιακές μεταβάσεις από 

λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη με διάσπαρτη μεταλλοφορία προς χρωμιτίτη με ιστό 

λεοπαρδάλεως, που αναλόγως της πυκνότητας των χρωμιτικών κονδύλων που περιέχει 

μπορεί να μεταπίπτει τελικά σε συμπαγή χρωμιτίτη. 

Στην περιοχή των Κορσουμίων ο λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης εμφανίζεται κυρίως 

υπό τη μορφή λεπτών περιβλημάτων γύρω από τους χρωμιτίτες. Η δε επαφή του με τον 

αδροκρυσταλλικό δουνίτη είναι απότομη κανονική, ενώ του αδροκρυσταλλικού δουνίτη με 
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τον χαρτσβουργίτη ποικίλει από μεταβατική έως απότομη κανονική. Επιπρόσθετα, στα 

Κορσούμια εντοπίζεται και η μεγαλύτερη εμφάνιση πυροξενίτη, ο οποίος είναι πηγματιτικού 

ιστού και βρίσκεται κοντά στον κύριο αδροκρυσταλλικό δουνίτη, ακολουθώντας μια ΒΒΔ-

ΝΝΑ διεύθυνση.

Εικ. 2. 15: Μεταλλοφορία χρωμίτη με ιστό τύπου λεοπαρδάλεως, στον οποίο οι χρωμιτικοί κόνδυλοι είναι πολύ 
πυκνά στοιβαγμένοι μεταξύ τους, έτσι που δίνεται η εντύπωση χρωμιτικής μεταλλοφορίας συμπαγούς ιστού.Τα 

περιθώρια της μεταλλοφορίας σε σχέση τον πιο "στείρο" λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη (κίτρινη διακεκκομένη 
γραμμή) είναι ιδιαίτερα απότομα και καλά καθορισμένα.

Πέρα από την κύρια εμφάνιση πυροξενίτη, ένας σχετικά μικρός αριθμός 

πυροξενιτικών και γαββρικών φλεβών διεισδύουν στα πετρώματα της περιοχής. Οι φλεβικές 

διεισδύσεις είναι περισσότερες συγκριτικά με το Βοϊδόλακκο, όπου είναι πιο περιορισμένες. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι πυροξενιτικές φλέβες διακλαδίζονται μέσα στον ίδιο σχηματισμό, 

ενώ σε λίγες παρατηρείται είσοδος γαββρικών φλεβών μέσα σε μικρούς χρωμιτικούς 

θύλακες, διαστάσεων 0.5 m που περιέχουν χρωμίτη με ιστό λεοπαρδάλεως. Οι φλέβες αυτές 

ακολουθούν έναν ΒΔ προσανατολισμό. 

Σε αρκετές θέσεις κατέστη δυνατή η μέτρηση της στρωμάτωσης του χρωμίτη, η 

οποία ακολουθεί δύο κύριες διευθύνσεις μια ΒΑ-ΝΔ και μια σχεδόν Δ-Α. Και οι δύο αυτές 

διευθύνσεις στρωμάτωσης αναπτύσσονται με ακριβώς αντίθετες κλίσεις, συνέπεια της 

πολυπτυχωμένης δομής της υπό μελέτη περιοχής.
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Η καταγραφή της φολίωσης του σπινέλιου στο δουνίτη, δείχνει ότι χαρακτηρίζεται 

από την επικράτηση μιας ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης, ΝΔ κλίσης. Στα ίδια αποτελέσματα οδηγεί και 

η στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων της φολίωσης του σπινέλιου στους 

χαρτσβουργίτες. 

Ζώνες μυλονιτίωσης ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης, ΒΔ κλίσης διαπερνούν το δουνίτη 

προκαλώντας έντονη σχιστοποίησή του. Οι ζώνες αυτές έχουν πάχος 10 cm έως και 0.5 m

και πολλές φορές εκτείνονται και εντός του περιβάλλοντα χαρτσβουργίτη. Η διέλευση 

τέτοιων ζωνών μέσα από τον λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη είναι δυνατόν να προκαλέσει τη 

διαπεραστική σχιστοποίησή του.    

Τα ρήγματα στην περιοχή των Κορσουμίων φαίνεται ότι ακολουθούν έναν κύριο 

άξονα διεύθυνσης. Τα περισσότερα από αυτά διευθύνονται ΒΔ-ΝΑ, έχοντας κλίση προς τα 

ΝΔ, ενώ σε μικρότερη συχνότητα καταγράφηκαν και ρήγματα που έχουν έναν σχεδόν Δ-Α 

προσανατολισμό. Από μετατοπίσεις των χρωμιτικών οριζόντων των περιορισμένων 

χρωμιτιτών με ιστό κατά πλάκες και των πυροξενιτικών φλεβών διαπιστώθηκε ότι πρόκειται 

για ρήγματα κανονικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά στις διακλάσεις, αυτές ακολουθούν μια κύρια ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση, καθώς 

και μια δευτερεύουσα ΒΑ-ΝΔ, ενώ σε μικρότερο βαθμό καταγράφηκε και μια τρίτη ομάδα 

διακλάσεων που ακολουθεί διεύθυνση Β-Ν.

2.4.1.3 Γεωλογικά-κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του 
Ριζού (βόρειος Βούρινος)

Στην περιοχή του Ριζού βρίσκεται το μικρότερο δουνιτικό σώμα από αυτά που 

μελετήθηκαν στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου. Ο δουνίτης του Ριζού παρουσιάζει 

Δ-Α διεύθυνση ανάπτυξης, διεύθυνση την οποία ακολουθεί και η κατανομή της χρωμιτικής 

μεταλλοφορίας. Οι πιο αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίτη εντοπίζονται στο δυτικό και 

κυρίως στο κεντρικό τμήμα της περιοχής (βλ. Παρ. Α, § 1.1.1 και § 1.1.2, Πιν. 1.1). 

Ο επικρατέστερος ιστολογικός τύπος ανάπτυξης του κοιτάσματος είναι ο κατά 

πλάκες, ο οποίος χαρακτηρίζεται από περισσότερο ή λιγότερο ρυθμικές εναλλαγές, μικρού 

πάχους οριζόντων δουνίτη με ορίζοντες με περιορισμένη πυκνότητα χρωμίτη. Το πάχος των 

χρωμιτικών οριζόντων (των επιφανειακών τουλάχιστον εμφανίσεων) δεν είναι σταθερό και 
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δεν υπερβαίνει τις λίγες δεκάδες cm. Εκτός από τον κατά πλάκες διαπιστώθηκε επίσης σε 

έντονο βαθμό η παρουσία διάσπαρτου τύπου μεταλλοφορίας, η οποία απαντά υπό μορφή 

θυλακοειδών αναπτύξεων, περιορισμένων σχετικά διαστάσεων (0.5 έως 1 m), που 

χαρακτηρίζονται από ανάλογη συμμετοχή λεπτοκρυσταλλικού χρωμίτη και ολιβίνη. Αυτός ο 

τύπος εντοπίζεται περιφερειακά της κεντρικής μεταλλοφόρου ανάπτυξης και ιδιαίτερα στο 

ΒΔ τμήμα αυτής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εντός των χρωμιτικών μικροθυλάκων 

εντοπίστηκαν κόνδυλοι ολιβίνη, δίνοντας έτσι την εντύπωση του λεγόμενου antinodular

ιστού (Εικ. 2. 16). Ο τελευταίος είναι ανάλογος του ιστού τύπου λεοπαρδάλεως, μόνο που οι 

κόνδυλοι αποτελούνται από ολιβίνη και όχι από χρωμίτη. Σε μικρότερο βαθμό διαπιστώθηκε 

η παρουσία μεμονωμένων μικρών εμφανίσεων οζώδους τύπου μεταλλεύματος, 

αποτελούμενου από σφαιρικά συσσωματώματα χρωμίτη, διαμέτρου μικρότερης από 0.5 cm, 

τα οποία είναι διατεταγμένα παράλληλα προς συγκεκριμένη διεύθυνση (ΒΔ-ΝΑ). Ο 

συγκεκριμένος τύπος ιστού απαντάται πάντοτε σε άμεση σχέση με τον κατά πλάκες τύπο 

χρωμίτη στην περιοχή του Ριζού (Εικ. 2. 16).

Γενικά, σην περιοχή του Ριζού τα χρωμιτικά κοιτάσματα είναι λεπτόκοκκα, ενώ 

σπανιότερα μπορεί να παρατηρούνται έως και μεσοκοκκώδεις διαβαθμίσεις. Τα όρια μεταξύ 

χρωμιτίτη-λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη είναι μεταβατικά, γεγονός που προκαλείται από τη 

σταδιακή αύξηση της μεταλλοφορίας χρωμίτη. Πιο απότομου, αλλά ακανόνιστου χαρακτήρα 

είναι οι επαφές μεταξύ λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη και χρωμιτίτη με κατά πλάκες ιστό. 

Παντού τα κοιτάσματα φιλοξενούνται αποκλειστικά από λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη, 

ο οποίος παρουσιάζει φακοειδή ανάπτυξη και βρίσκεται "εγκιβωτισμένος" (enveloped) μέσα 

στο χαρτσβουργιτικό περιδοτίτη. Εμφανής είναι επιπλέον στο Ριζό η παρουσία 

κλινοπυροξενομιγoύς χαρτσβουργίτη. Λόγω της εκτεταμένης κάλυψης της περιοχής από τους 

νεογενείς σχηματισμούς υπάρχει δυσκολία στο σαφή καθορισμό και χαρακτηρισμό (του 

τύπου) της επαφής μεταξύ αδροκρυσταλλικού δουνίτη-χαρτσβουργίτη. Ωστόσο, η εύρεση 

τμημάτων στα οποία σημειώνεται μια συνεχής εναλλαγή των απολεπτυσμένων απολήξεων 

του δουνιτικού φακού με τον περιβάλλοντα χαρτσβουργίτη, υποδηλώνει επαφή μεταβατικού 

κανονικού χαρακτήρα. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής συχνά παρατηρούνται 

ενδιαστρώσεις χαρτσβουργίτη-αδροκρυσταλλικού δουνίτη, στις οποίες οι ορίζοντες του 

δουνίτη έχουν μεγαλύτερο πάχος από αυτούς του χαρτσβουργίτη. Τέτοιου τύπου λιθολογικές 

εναλλαγές αναφέρονται συχνά στην γεωλογική βιβλιογραφία ως "μικτές ζώνες" (π.χ., 

KONSTANTOPOULOU 1990). Επιπλέον, στον αδροκρυσταλλικό δουνίτη εντοπίστηκαν 

υπολείμματα χαρτσβουργίτη, το οποίο υποδηλώνει τη συγγεντική προέλευσή τους.
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Εικ. 2. 16: Α) Πλαστικά παραμορφωμένοι χρωμιτικοί θύλακες (κίτρινες διακεκκομένες γραμμές) μικρών 
διαστάσεων (10 cm, περίπου), στους οποίους αναπτύσσεται ο antinodular ιστός, Β) ολιβινικοί κόνδυλοι 

(antinodules) εντός χρωμιτικού στρώματος, που υπερτίθεται λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη ο οποίος περιέχει 
χρωμιτικούς κόνδυλους (nodules).

Η στρωμάτωση του χρωμίτη ακολουθεί Δ-Α διεύθυνση με κλίση άλλοτε Ν και 

άλλοτε Β, στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της πτυχωμένης δομής των χρωμιτικών κοιτασμάτων 

της περιοχής. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από την διαπίστωση κατά την υπαίθρια 

μελέτη, μικροπτυχώσεων ανάλογης διεύθυνσης στο χρωμίτη με ιστό κατά πλάκες, οι οποίες 

αναπτύσσονται ως πτυχές συνοδευτικού χαρακτήρα ως προς την κύρια πτύχωση. Οι άξονες 



Υπαίθρια έρευνα

71

των παρασιτικών αυτών πτυχών έχουν Δ-Α διεύθυνση. Η φολίωση του αδροκρυσταλλικού 

δουνίτη και του χαρτσβουργίτη φαίνεται πως είναι διαφορετική, ακολουθώντας ΒΑ-ΝΔ 

διεύθυνση με κλίση προς τα ΒΔ. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι χρωμιτίτες της περιοχής 

είναι δομικά ασύμφωνα ανεπτυγμένα προς τους περιβάλλοντες τους αδροκρυσταλλικούς 

ξενιστές. Στο ανατολικό τμήμα της περιοχής, ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η φολίωση των 

περιδοτιτών μπορεί να παρουσιάζει τοπικά Β-Ν διεύθυνση με κλίση προς τα Δ.

Στον αδροκρυσταλλικό δουνίτη διαπιστώθηκαν μυλονιτικές ζώνες ΒΔ-ΝΑ 

διεύθυνσης, ΝΔ κλίσης. Οι ζώνες αυτές προκαλούν εσωτερικές αναδιπλώσεις, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα της προς τα ΒΑ επώθησης του συμπλέγματος.

Συχνά, πυροξενιτικές φλέβες πηγματιτικού ιστού διακόπτουν τη συνέχεια των 

χρωμιτικών κοιτασμάτων και σε αυτή την περιοχή (Εικ. 2. 17). Αυτές συνθέτουν ένα 

σύστημα δύο διευθύνσεων, μιας ΒΑ-ΝΔ και μιας ΒΔ-ΝΑ και κατά μήκος τους συνήθως 

διαπιστώνονται μικρομετατοπίσεις των χρωμιτικών στρωμάτων.

Εικ. 2. 17: Πυροξενιτική φλέβα η οποία διακόπτει τη συνέχεια χρωμιτικού κοιτάσματος (κίτρινη διακεκκομένη 
γραμμή) από το κεντρικό τμήμα της περιοχής του Ριζού. Η ίδια η φλέβα διακόπτεται επίσης από κάποιο ρήγμα. 

Χαρακτηριστικό της εύθραυστης παραμόρφωσης (θερμοκρασιακό όριο <700 ºC, 

σύμφωνα με τους WATTS et al. 1980, CALMANT 1987, NICOLAS 1989) που έχει 

επιδράσει στο Ριζό είναι η έντονη ανάπτυξη ζωνών διάτμησης πάχους λίγων cm έως και 0.5 

m. Οι ζώνες αυτές χαρακτηρίζονται από έντονη σχιστοποίηση των σχηματισμών κατά μήκος 
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τους και χρησίμευσαν ως δίοδοι διέλευσης υδροθερμικών ρευστών, τα οποία έχουν αποθέσει 

δευτερογενή ασβεστίτη. Οι ζώνες αυτές έχουν ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση και ΝΔ κλίση.        

Κανονικά ρήγματα ΒΑ διεύθυνσης, όπως συμπεραίνεται από τις μετατοπίσεις των 

χρωμιτικών οριζόντων αναπτύσσονται στο Ριζό. Τέλος, διαπιστώθηκε και ένα ορθογώνιο 

σύστημα διακλάσεων αποτελούμενο από μια ομάδα ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμού, με κλίση 

προς τα ΝΔ και μια δεύτερη ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης, με κλίση προς τα ΒΔ..

2.4.1.4 Γεωλογικά-κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής των 
Αετορράχεων (νότιος Βούρινος)

Το κύριο δουνιτικό σώμα της περιοχής των Αετορράχεων παρουσιάζει κατά Β-Ν

διεύθυνση ανάπτυξης. Η χρωμιτική μεταλλοφορία στην συγκεκριμένη περιοχή εξελίσσεται 

από τα νότια προς τα κεντρικά τμήματα αυτής (βλ. Παρ. Α, § 1.1.1 και § 1.1.2, Πιν. 1.1), 

χαρακτηριζόμενη από περιορισμένες μικρές επιφανειακές εμφανίσεις αραιού-διάσπαρτου

μεταλλεύματος μέσα σε σερπεντινιωμένο λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη. Οι εμφανίσιες αυτές 

αυξάνονται αριθμητικά προς τα βόρεια για να καταλήξουν σε μια κύρια εμφάνιση 

αποτελούμενη από ενστρωμένους χρωμιτίτες με ιστό κατά πλάκες. Όπως φαίνεται από την 

επιφανειακή τους κατανομή, οι νότια ευρισκόμενες εμφανίσεις αποτελούν "δορυφορικά 

σώματα" μιας πλούσιας χρωμιτικής ανάπτυξης με ιστό κατά πλάκες, η οποία βρίσκεται στο 

κεντρικό τμήμα του βορειότερου μεταλλοφόρου δουνίτη. Εκτός από τις κύριες μεταλλοφόρες 

εμφανίσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή των Αετορράχεων, κατά θέσεις διαπιστώθηκαν 

μικρές αναπτύξεις διάσπαρτου χρωμίτη εντός φακοειδών δουνιτικών σωμάτων, μη 

χαρτογραφήσιμων διαστάσεων. Οι φακοί αυτοί αναπτύσσονται στα ανατολικά του κύριου 

αδροκρυσταλλικού δουνιτικού σώματος. 

Το χρωμιτικό κοίτασμα των Αετορράχεων χαρακτηρίζεται από τη ρυθμική εναλλαγή 

στρωμάτων συμπαγούς χρωμίτη πάχους έως 0.5 m με ορίζοντες αποτελούμενους από  

λεοπτοκρυσταλλικό ολιβίνη με μικρή περιεκτικότητα σε μετάλλευμα (Εικ. 2. 18). Σε αρκετές 

περιπτώσεις οι χρωμιτικοί ορίζοντες του κοιτάσματος και κυρίως στις πλευρικές απολήξεις 

και στα ανώτερα στρωματογραφικά τμήματά τους, χαρακτηρίζονται από μεταλλοφορία 

διάσπαρτου τύπου, η οποία πυκνώνει προς τα κεντρικά και κατώτερα στρωματογραφικά 

επίπεδα της κύριας μεταλλοφόρου εμφάνισης. Επίσης, σε περιορισμένο βαθμό διαπιστώθηκε 
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η τοπική ανάπτυξη ολιβινικών κονδύλων (antinodular ιστός) εντός των συμπαγών 

χρωμιτικών οριζόντων των χρωμιτιτών με ιστό κατά πλάκες (Εικ. 2. 19). 

Η επαφή μεταξύ χρωμιτίτη και λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη είναι συνήθως 

μεταβατική κανονική και πολύ σπανιότερα απότομη. Όσον αφορά στα υπερβασικά 

πετρώματα, η επαφή μεταξύ αδροκρυσταλλικού δουνίτη και χαρτσβουργίτη είναι απότομη 

κανονική έως και μεταβατική κανονική, ιδιαίτερα περιφερειακά του ανατολικού τμήματος 

του κύριου δουνιτικού σώματος. Τόσο οι δύο τύποι δουνιτών όσο και ο χαρτσβουργίτης είναι 

επιφανειακά αποσαθρωμένοι, παρουσιάζοντας επιφλοιώσεις χαρακτηριστικής κόκκινης και 

κίτρινης, αντίστοιχα, απόχρωσης. Επιπλέον, οι δουνίτες είναι πιο έντονα σερπεντινιωμένοι.  

Εικ. 2. 18: Ανάπτυξη χρωμιτίτη με ιστό τύπου κατά πλάκες από την κύρια μεταλλοφόρο χρωμιτική εμφάνιση της 
περιοχής των Αετορράχεων.

Στα βορειότερα τμήματα του κοιτάσματος τα στρώματα του χρωμίτη παρουσιάζουν 

μικροπτυχώσεις ΒΔ-ΝΑ αξονικής διεύθυνσης. Από τη στατιστική επεξεργασία τεκτονικών 

στοιχείων προκύπτει ότι το χρωμιτικό κοίτασμα των Αετορράχεων είναι πτυχωμένο, με 

άξονα πτύχωσης που βυθίζεται προς τα ΝΔ. Η μεταλλοφορία έχει τάση συγκέντρωσης στα 

κορυφαία τμήματα των κύριων πτυχώσεων, φαινόμενο το οποίο καταγράφεται και στην 

περιοχή του Ξερολίβαδου. Επιπρόσθετα, από τη στατιστική επεξεργασία της στρωμάτωσης 

του χρωμίτη προκύπτει ότι αυτή παρουσιάζει μια κύρια ΑΒΑ-ΔΝΔ διεύθυνση με κλίση προς 

τα ΒΒΔ και μια δευτερεύουσα ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση προσανατολισμού με κλίση προς τα ΒΔ.
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Η έλλειψη σημαντικού προσανατολισμού των ορθοπυρόξενων χαρακτηρίζει τις 

εμφανίσεις χαρτσβουργίτη και της περιοχής. Η φολίωση των αδροκρυσταλλικών δουνιτών 

και των χαρτσβουργιτών προέκυψε ότι ακολουθεί κυρίως ΑΒΑ-ΔΝΔ διεύθυνση, κλίνοντας 

προς τα ΒΒΔ. Μικρο-αποκλίσεις στη φολίωση μεταξύ αδροκρυσταλλικών δουνιτών-

χαρτσβουργιτών αποδίδονται στη διαφορετική συμπεριφορά τους κατά την παραμόρφωση.

Συχνά, ακόμα και μέσα στους χρωμιτίτες διαπιστώνεται διείσδυση πυροξενιτικών 

φλεβών, οι οποίες διακόπτουν τη συνέχεια των επάλληλων χρωμιτικών οριζόντων (Εικ. 2. 

19), προκαλώντας αρκετές φορές την εκατέρωθεν αυτών μετατόπισή τους, η οποία δεν 

ξεπερνά τα 10 cm. Το πάχος των φλεβών αυτών συνήθως κυμαίνεται γύρω στα 3-5 cm.
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Εικ. 2. 19: Α) Διακοπή της συνέχειας χρωμιτικών θυλάκων (οριοθετημένων από κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) 
από πυροξενιτική φλέβα, Β) Διακοπή χρωμιτικού στρώματος από αδρόκοκκη πυροξενιτική φλέβα. Στο εσωτερικό 

του χρωμιτικού στρώματος παρατηρείται η ανάπτυξη ολιβινικών κονδύλων, δηλαδή μπορεί να γίνει λόγος για 
τοπική ανάπτυξη antinodular ιστού εντός των χρωμιτικών οριζόντων των χρωμιτιτών με ιστό κατά πλάκες.

Επιπλέον, εκτός από τις πυροξενιτικές φλέβες, στον χαρτσβουργίτη καταγράφηκε σε 

περιορισμένο βαθμό και η διείσδυση γαββρικών φλεβών, ανάλογων διαστάσεων με τις 

πρώτες. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι οι φλέβες αυτές τέμνουν τα επίπεδα 

φολίωσης του χαρτσβουργίτη, ενώ ακολουθούν το προσανατολισμό επιφανειών ασυνέχειας 

ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης και ΝΔ κλίσης.    

Τέλος, όλη η περιοχή διατέμνεται από ρήγματα κυρίως ΒΑ-ΝΔ και ΒΔ-ΝΑ 

διεύθυνσης. Ωστόσο, οι χρωμιτικοί ορίζοντες φαίνεται πως διακόπτονται μόνο από την 

πρώτη ομάδα ρηγμάτων, η οποία δεν προκαλεί ιδιαίτερα σημαντική μετατόπισή τους.

2.4.1.5 Γεωλογικά-κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του 
Ξερολίβαδου (νότιος Βούρινος)

Το δουνιτικό σώμα του Ξερολίβαδου έχει μήκος 3 km και είναι το μεγαλύτερο στο 

οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου. Βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα της εμφάνισης που 

καταλαμβάνει η όλη μανδυακή ενότητα (βλ. Παρ. Α, § 1.1.1 και § 1.1.2, Πιν. 1.1) και 

φιλοξενεί τα μεγαλύτερα χρωμιτικά κοιτάσματα. Μόνο στον κεντρικό τομέα του 

Ξερολίβαδου έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη 7 διαφορετικών χρωμιτικών σωμάτων, ΒΑ-ΝΔ 

διεύθυνσης και ΒΔ κλίσης, το πάχος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 m. Σύμφωνα με 

τους APOSTOLIDES et al. (1980) και τον ΣΤΑΜΟΥΛΗ (1987) η κατακόρυφη συνέχειά 

τους φθάνει τα 150 m. 

Ο κυριότερος τύπος ιστολογικής ανάπτυξης είναι ο κατά πλάκες, στον οποίο οι 

πλούσιοι σε χρωμίτη ορίζοντες είναι συνήθως συμπαγούς και σπανιότερα διάσπαρτου τύπου. 

Ειδικότερα, στην περιοχή της Σκούμτσας (ανατολικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής του 

Ξερολίβαδου) οι ταινίες του χρωμίτη είναι πολύ λεπτές (<2 cm) και εναλλάσσονται γρήγορα 

μεταξύ τους, αφήνοντας αρκετά λεπτότερα (περίπου 1 cm) στρώματα ολιβίνη με διάσπαρτο 

χρωμίτη να παρεμβάλλονται ανάμεσά τους (Εικ. 2. 20Α). Αντίθετα, στο δυτικό τμήμα της 

περιοχής του Ξερολίβαδου οι μεταλλοφόροι ορίζοντες είναι παχύτεροι και οι εναλλαγές 

μεταξύ αυτών και των πιο στείρων οριζόντων είναι λιγότερο ρυθμικές (Εικ. 2. 20Β). Στην 
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ευρύτερη περιοχή του Ξερολίβαδου, οι χρωμιτικές εμφανίσεις παρουσιάζουν ένα ευρύ 

φάσμα κοκκομετρικής ανάπτυξης που κυμαίνεται από λεπτόκοκκες συναθροίσεις 

χρωμιτικών κόκκων, κυρίως στους χρωμιτικούς ορίζοντες διάσπαρτου τύπου, έως και 

αδρόκοκκα συσσωματώματα χρωμίτη, με μέγεθος κόκκων που φτάνει το 1 cm στα 

συμπαγούς τύπου τμήματα των χρωμιτικών οριζόντων.  

Εικ. 2. 20: Α) Ρυθμικά εναλλασόμενες στρώσεις χρωμίτη-ολιβίνη συνθέτουν τον καλοαναπτυγμένο κατά πλάκες 
ιστό στα χρωμιτικά κοιτάσματα της Σκούμτσας (ανατολικό Ξερολίβαδο). Να σημειωθεί επιπλέον ο ανεστραμμένος 

χαρακτήρας των χρωμιτικών-ολιβινικών στρώσεων λόγω πτυχωσιγενούς τεκτονικής. Β) μη ρυθμικές εναλλαγές 
του ίδιου τύπου χρωμιτικού ιστού στο Ξερολίβαδο (δυτικό τμήμα της περιοχής).
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Στο Ξερολίβαδο υπάρχουν αρκετές θέσεις στις οποίες σημειώνεται επιφανειακή 

εμφάνιση διάσπαρτου χρωμίτη. Οι θέσεις αυτές εντοπίζονται στο βορειοανατολικό τμήμα 

του δουνιτικού σώματος και κατά τόπους φιλοξενούν υπολογίσιμες συγκεντρώσεις χρωμίτη.

Οι επαφές μεταξύ των χρωμιτιτών και του περιβάλλοντα λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη 

είναι συνήθως μεταβατικές, πράγμα που καθορίζεται από τη σταθερά ή απότομα αυξανόμενη 

περιεκτικότητα σε χρωμίτη από το λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη στο χρωμιτίτη. Ωστόσο, στο 

δυτικό Ξερολίβαδο εντοπίστηκαν μικρών διαστάσεων (≤20 cm) θυλακοειδείς χρωμιτίτες 

συμπαγούς τύπου, οι οποίοι αναπτύσσουν απότομα περιθώρια σε σχέση με το 

λεπτοκρυσταλλικό δουνιτικό τους περιβάλλον. Η επαφή μεταξύ χαρτσβουργίτη-

αδροκρυσταλλικού δουνίτη στον κεντρικό τομέα του Ξερολίβαδου, όπου και εστιάστηκε η 

μελέτη, είναι μεταβατική. Η επαφή αυτή χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή μείωση της 

περιεκτικότητας σε ορθοπυρόξενο από τον έναν τύπο περιδοτίτη στον άλλο. Κατά την 

εργασία υπαίθρου δεν αναγνωρίστηκαν στοιχεία ύπαρξης τεκτονικών επαφών. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των φακοειδών σωμάτων χρωμίτη είναι ότι 

επιδεικνύουν παραμορφωτικές δομές τύπου boudinage (Εικ. 2. 21). Η ανάπτυξή τους 

πιθανότατα οφείλεται στη διατμητική ολίσθηση την οποία υπέστη ο περιβάλλοντας 

περιδοτίτης κατά την απομάκρυνσή του από το περιβάλλον των υψηλών T’s, καθώς και στη 

διαφορετική πλαστική συμπεριφορά δουνίτη-χρωμιτίτη κατά την παραμόρφωση.

Εικ. 2. 21: Ανάπτυξη δομών τύπου boudinage (οριοθετημένων από κίτρινες διακεκκομένες γραμμές) από το 
λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη στους χρωμιτικούς μικροθύλακες της περιοχής του Ξερολίβαδου.
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Σπάνια διαπιστώθηκαν μικρά σώματα χαρτσβουργίτη που είναι εγκλωβισμένα εντός 

του αδροκρυσταλλικού δουνίτη, χαρακτηριστικό της αντικατάστασης του χαρτσβουργίτη 

από τον συγκεκριμένο τύπο δουνίτη. Αν και γενικά ο επικρατέστερος τύπος δουνίτη είναι ο 

αδροκρυσταλλικός, στα κεντρικά τμήματα εκεί όπου εμφανίζεται συγκεντρωμένος ο κύριος 

όγκος των χρωμιτικών κοιτασμάτων επικρατεί ο λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης. Συνήθως, οι 

λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες εμφανίζονται υπό τη μορφή περιβλημάτων περιορισμένων 

διαστάσεων γύρω από τους χρωμιτίτες. Συχνά, η συνέχεια τους διακόπτεται απότομα, ενώ 

κάποιες φορές τεμάχη αδροκρυσταλλικού δουνίτη βρίσκονται παγιδευμένα μέσα στον 

αντίστοιχο λεπτοκρυσταλλικό λιθότυπο. 

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι η συνέχεια των στρωμάτων των

χρωμιτιτών διακόπτεται από ρηξιγενείς δομές που προκαλούν μικρομετατοπίσεις των 

μεταλλοφόρων οριζόντων. Ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι παχιές, 

πηγματιτικές πυροξενιτικές φλέβες (πάχους 3 έως 10 cm) διακόπτουν τόσο τους χρωμιτικούς 

ορίζοντες όσο και τους φακοειδείς σχηματισμούς χρωμιτίτη. Από τις φλέβες αυτές 

απουσιάζουν τα έντονα χαρακτηριστικά πλαστικής παραμόρφωσης, όπως η ισχυρή 

μυλονιτοποίηση που αναφέρθηκε για ορισμένες πυροξενιτικές διεισδύσεις στην περιοχή του 

Βοϊδόλακκου (βόρειος Βούρινος).

Από τη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων της στρωμάτωσης του χρωμίτη 

προκύπτει ότι αυτή ακολουθεί ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση με κλίση άλλοτε προς τα ΒΔ και άλλοτε 

προς τα ΝΑ, στοιχείο που συμφωνεί με την πολυπτυχωμένη δομή του εν λόγω κοιτάσματος, 

όπως έχει αναφερθεί και από προηγούμενες έρευνες (π.χ., GRIVAS et al. 1986). Στην 

ισοκλινή πτύχωση οφείλεται η διαρκής επαναληψιμότητα των χρωμιτικών οριζόντων κατά 

μήκος ενός άξονα ΔΝΔ-ΑΒΑ διεύθυνσης από το Ξερολίβαδο προς τη Σκούμτσα.  

Η φολίωση του αδροκρυσταλλικού δουνίτη ακολουθεί μια κύρια ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση 

με κλίση προς τα ΒΔ και μια ασθενέστερη Δ-Α διεύθυνση προσανατολισμού με κλίση προς 

τα Β. Η φολίωση του αδροκρυσταλλικού δουνίτη παραλληλίζεται συνεπώς με τη 

στρωμάτωση των χρωμιτικών οριζόντων, στοιχείο που υποδηλώνει ότι τα χρωμιτικά 

κοιτάσματα είναι σύμφωνα ως προς τους περιβάλλοντες αδροκρυσταλλικούς δουνίτες.

Οι πυροξενιτικές φλέβες που μετρήθηκαν δεν παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένη 

τάση προσανατολισμού, όμως κάποιες από αυτές παρουσιάζουν διάχυτα (fuzzy) περιθώρια σε 

σχέση με τους περιβάλλοντές τους περιδοτίτες (Εικ. 2. 22).
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Τέλος, στο Ξερολίβαδο αναπτύσσονται μια ομάδα Δ-Α διευθυνόμενων ρηγμάτων και 

μια επιπλέον που περιλαμβάνει ρήγματα ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης (Εικ. 2. 23). 

Εικ. 2. 22: Πολλαπλές πυροξενιτικές φλέβες εντός χαρτσβουργίτη από το ΝΔ τμήμα της περιοχής του 
Ξερολίβαδου. Χαρακτηριστικό των φλεβών αυτών είναι η ανάπτυξη διάχυτων (fuzzy) περιθωρίων σε σχέση με τον 

περιβάλλοντα χαρτσβουργίτη.

Εικ. 2. 23: Ρηξιγενείς διαρρήξεις που προκαλούν μετατοπίσεις των χρωμιτικών και ολιβινικών οριζόντων των 
χρωμιτικών κοιτασμάτων στην περιοχή της Σκούμτσας (ανατολικό Ξερολίβαδο).
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2.4.2 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

2.4.2.1 Γεωλογικά-κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής της 
Μηλιάς 

Στην περιοχή της Μηλιάς η μεταλλοφορία χρωμίτη είναι συγκεντρωμένη στο νότιο 

και το κεντρικό τμήμα του κύριου δουνιτικού σώματος (βλ. Παρ. Α, § 1.1.1 και § 1.1.2, Πιν. 

1.2), το οποίο παρουσιάζει φακοειδή ανάπτυξη και είναι επιμηκυσμένο κατά διεύθυνση Δ-Α. 

Πρόκειται για μεταλλοφορία συμπαγούς χρωμίτη, στην οποία κύριο χαρακτηριστικό είναι το 

μεγάλο μέγεθος των χρωμιτικών κρυστάλλων, το οποίο μπορεί να φθάνει τα 0.5 cm. Εκτός 

από το συμπαγή τύπο χρωμίτη στην ίδια περιοχή σημειώνονται εμφανίσεις διάσπαρτου 

τύπου μεταλλεύματος (Εικ. 2. 24), που αναλόγως της απόστασής τους από την κύρια 

χρωμιτιτική εμφάνιση παρουσιάζουν ανάλογες διαβαθμίσεις όσον αφορά την περιεκτικότητά 

τους σε χρωμίτη. Συγκεκριμένα, στο νότιο τμήμα του αδροκρυσταλλικού δουνιτικού φακού 

εμφανίζεται αραιός-διάσπαρτος τύπος μεταλλοφορίας μέσα σε λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη, 

ενώ η μεταλλοφορία πυκνώνει προς τα ανατολικά όπου αναπτύσσεται το κύριο χρωμιτικό 

κοίτασμα ξανά περιβαλλόμενο από λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη. Οι επαφές μεταξύ του 

κοιτάσματος και του φιλοξενούντα λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη χαρακτηρίζονται ως 

μεταβατικές. Ωστόσο, δεν μπορεί πάντοτε να πραγματοποιηθεί ένας σαφής καθορισμός τους, 

λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων περιεκτικοτήτων σε χρωμίτη στο λεπτοκρυσταλλικό 

δουνίτη, ιδιαίτερα γύρω από την εμφάνιση του συμπαγούς χρωμιτίτη. 

Το κυρίως κοίτασμα παρουσιάζει σε κάτοψη μια σχεδόν ελλειπτική επιφανειακή 

μορφή, ενώ η πυκνή διάσπαρτη μεταλλοφορία αναπτύσσεται περιφερειακά αυτής, 

περιβάλλοντάς την υπό την έννοια ενός ελλειψοειδούς μορφής δακτύλιου. Μέσα στο 

κοίτασμα εντοπίζονται σε κάποια σημεία τμήματα αδροκρυσταλλικού δουνίτη. Τόσο η κύρια 

μεταλλοφόρος εμφάνιση όσο και τα περιβάλλοντα πετρώματα είναι επηρεασμένα από τις 

διαδικασίες της αποσάθρωσης και της σερπεντινίωσης, αν και παρατηρήθηκε ότι η επίδραση 

της δεύτερης είναι εντονότερη στα χαμηλότερα τοπογραφικά σημεία της όλης περιοχής. 

Η επαφή μεταξύ λεπτοκρυσταλλικού και αδροκρυσταλλικού δουνίτη είναι απότομη 

κανονική. Η δε επαφή μεταξύ αδροκρυσταλλικού δουνίτη και χαρτσβουργίτη χαρακτηρίζεται 

ως απότομη και πιο συχνά ως μεταβατική κανονική. 
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Εικ. 2. 24: Α) Τμήμα συμπαγούς χρωμιτίτη από την κύρια μεταλλοφόρα χρωμιτική εμφάνιση (η οριζόντια 
διάσταση της φωτογραφίας αντιστοιχεί σε πραγματικό μήκος 5 cm), Β) Διάσπαρτη μεταλλοφορία χρωμίτη σε 

λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη στο νότιο τμήμα του κύριου αδροκρυσταλλικού δουνιτικού φακού της Μηλιάς. 
Επιπλέον, στο επάνω αριστερό μέρος της φωτογραφίας διακρίνεται εγκλωβισμένο τέμαχος χαρτσβουργίτη (μαύρη 

διακεκκομένη γραμμή).

Στη Μηλιά καταγράφηκε ένας μικρός αριθμός πυροξενιτικών φλεβών. Η συχνότητα 

εμφάνισης φλεβών στην εν λόγω περιοχή είναι η μικρότερη όχι μόνο στην Πίνδο αλλά και σε

σχέση με το Βούρινο, όπου συχνά η συνέχεια των χρωμιτικών οριζόντων και των 

περιβαλλόντων τους πετρωμάτων διακόπτεται από διεισδύσεις αδρόκοκκων πυροξενιτικών 

και γαββρικών φλεβών.
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Από τα στοιχεία πλαστικής παραμόρφωσης καταγράφηκε η φολίωση του 

αδροκρυσταλλικού δουνίτη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεταλλοφόρο 

(λεπτοκρυσταλλικό) δουνιτικό σώμα της Μηλιάς δεν παρουσιάζει φολιωμένη δομή. Το 

σύστημα λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης-χρωμιτίτης είναι ασύμφωνα ανεπτυγμένο σε σχέση με 

τον αδροκρυσταλλικό δουνιτικό περιδοτίτη που το περιβάλλει. Η στρωμάτωση του χρωμίτη 

παρουσιάζει διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ με κλίση προς τα ΔΝΔ, ενώ η φολίωση του 

αδροκρυσταλλικού δουνίτη ακολουθεί έναν ΔΒΔ-ΑΝΑ προσανατολισμό, ΝΝΔ κλίσης. Η δε 

φολίωση του χαρτσβουργίτη παρουσιάζει έναν ανάλογο προσανατολισμό.

Η εύθραυστη παραμόρφωση στην περιοχή αντιπροσωπεύεται από κανονικά ρήγματα 

κυρίως ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης, τα οποία συνοδεύονται από την ανάπτυξη κατακλαστικών 

ζωνών πάχους μικρότερου του 1 m. Τέλος, στη Μηλιά αναπτύσσεται και μια ομάδα κυρίως 

ΒΑ-ΝΔ διευθυνόμενων διακλάσεων.

2.4.2.2 Γεωλογικά-κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής της 
Πεύκης

Στην περιοχή της Πεύκης το κύριο δουνιτικό σώμα αναπτύσσεται κατά ΒΒΔ-ΝΝΑ 

διεύθυνση. Οι χρωμιτικές εμφανίσεις συγκεντρώνονται κυρίως στα βόρεια τμήματα του 

δουνιτικού φακού (βλ. Παρ. Α, § 1.1.1 και § 1.1.2, Πιν. 1.2) και περιλαμβάνουν εκτεταμένες 

πλευρικά αναπτύξεις ενστρωμένων χρωμιτιτών με ιστό κατά πλάκες, καθώς και μικρών 

διαστάσεων (<0.5 m) θυλακοειδείς εμφανίσεις αδρόκοκκου συμπαγούς χρωμιτίτη. Ο 

στρωματωμένος τύπος χρωμιτίτη χαρακτηρίζεται από επάλληλες εναλλαγές στρωμάτων 

συμπαγούς χρωμίτη με ορίζοντες αποτελούμενους από ολιβίνη και διάσπαρτους κόκκους 

χρωμίτη. Τα χρωμιτικά στρώματα έχουν πάχη έως 20 cm και η πλευρική τους ανάπτυξη 

ακολουθείται σε μήκος λίγων m. Οι συμπαγείς χρωμιτικές εμφανίσεις αποτελούνται από 

ευμεγέθεις χρωμιτικούς κρυστάλλους της τάξεως των 0.5 cm. Σε ορισμένες θέσεις και 

κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα του αδροκρυσταλλικού δουνιτικού σώματος της Πεύκης 

σημειώνεται η ανάπτυξη διάσπαρτης μεταλλοφορίας χρωμίτη.

Οι επαφές των χρωμιτιτών με τον φιλοξενούντα λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη είναι 

απότομες και σαφείς (Εικ. 2. 25). Ιδιαίτερα στις θυλακοειδείς εμφανίσεις τα όρια μεταξύ 

λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη και χρωμιτίτη καθορίζονται ακριβώς, από την απότομη αύξηση 

της μεταλλοφορίας (από ≤5% κ.ο. στον δουνίτη σε >80% κ.ο. στο συμπαγή χρωμιτίτη).
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Εικ. 2. 25: Ανάπτυξη μικροθύλακα χρωμιτίτη συμπαγούς ιστού (κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) στην περιοχή της 
Πεύκης. Τα όρια του χρωμιτίτη με τον λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη είναι απότομα και καλά καθορισμένα.

Οι επαφές μεταξύ των κύριων περιδοτιτικών λιθότυπων είναι κυρίως κανονικές, αλλά 

παρατηρήθηκαν επίσης μεταβατικές, καθώς και τεκτονικές επαφές. Οι πρώτες αφορούν στα 

σημεία όπου ο λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης έρχεται σε επαφή με τον αδροκρυσταλλικό 

δουνίτη, καθώς και τις περιπτώσεις εκείνες που ο αδροκρυσταλλικός δουνίτης "περνάει" 

απευθείας στον περιβάλλοντα χαρτσβουργίτη. Μεταβατική επαφή αναπτυσσόμενη μεταξύ 

αδροκρυσταλλικού δουνίτη και χαρτσβουργίτη, απαντά στο βόρειο και δυτικό κυρίως τμήμα 

της υπό μελέτη περιοχής. Τεκτονική επαφή αναπτύσσεται μεταξύ χαρτσβουργίτη και 

αδροκρυσταλλικού δουνίτη, καθώς και εσωτερικά στο χαρτσβουργίτη στο βορειοανατολικό 

τμήμα της περιοχής. Στη τελευταία περίπτωση επαφής, παρατηρείται πάντα εφίππευση των 

πιο γόνιμων λιθότυπων (χαρτσβουργιτών) επί των πιο εκχυμωμένων (δουνιτών).

Στο ανατολικό τμήμα καταγράφηκε μια εσωτερική επωθητική δομή στον δουνίτη. 

Κατά μήκος της ρηξιγενούς αυτής επιφάνειας διαπιστώθηκε έντονη σχιστοποίηση στον 

δουνίτη, ενώ το ίχνος της σημειώνεται από την ανάπτυξη μυλονιτίωσης και τις αποθέσεις 

ορυκτών από υδροθερμικά ρευστά (ασβεστίτης). Τέτοιες επωθητικές δομές είναι αποτέλεσμα 

της προς τα Δ τοποθέτησης των οφιόλιθων της Πίνδου επί του φλύσχη της ομώνυμης 

ισοπικής ζώνης, μετά την ολοκλήρωση της προς τα ΒΑ επώθησής τους επί του Πελαγονικού 

περιθωρίου.   
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Στο βορειοανατολικό τμήμα της Πεύκης διαπιστώθηκαν "μικτές ζώνες", που 

χαρακτηρίζονται από ενδιαστρώσεις αδροκρυσταλλικών δουνιτών, πάχους περίπου 30-40 cm

και μήκους πάνω από 2 m, μέσα σε χαρτσβουργίτη (Εικ. 2. 26). Επιπλέον, σημειώθηκαν 

φακοειδείς αναπτύξεις αδροκρυσταλλικού δουνίτη σε χαρτσβουργίτη, στο βορειοανατολικό 

και νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής. Οι πρώτοι έχουν διάμετρο έως 5 m και σπάνια 

φιλοξενούν χρωμιτική μεταλλοφορία, ενώ οι δεύτεροι είναι μικρότεροι (<1 m) και στείροι.

Εικ. 2. 26: Α) «Πάγκος» αδροκρυσταλλικού δουνίτη (οριοθετημένος από κίτρινες διακεκκομένες γραμμές) εντός 
χαρτσβουργίτη στο βορειοανατολικό τμήμα του κύριου αδροκρυσταλλικού δουνιτικού σώματος της περιοχής της 

Πεύκης.

Σε όλη την έκταση του κύριου αδροκρυσταλλικού δουνιτικού σώματος και του 

περιβάλλοντα χαρτσβουργίτη, είναι έντονη η επίδραση της σερπεντινίωσης. 

Χαρακτηριστικές είναι οι επιφλοιώσεις που αναπτύσσονται στους έντονα σερπεντινιωμένους 

υπερβασικούς σχηματισμούς στο βόρειο τμήμα της υπό μελέτη περιοχής λόγω διεργασιών 

αποσάθρωσης (Εικ. 2. 27). 

Βορειοανατολικά του κύριου δουνιτικού σώματος κοντά στη θέση Λάζαινα βρίσκεται 

μια ακόμα εμφάνιση χρωμιτίτη, η οποία ως προς το μεταλλευτικό της περιεχόμενο 

εντάσσεται και αυτή στην περιοχή της Πεύκης. Πρόκειται για μια μικρή εμφάνιση 

αδρόκοκκου, συμπαγούς χρωμιτίτη, που φιλοξενείται σε μια φλέβα ροδινγκιτιωμένου 

πηγματιτικού πυροξενίτη, η οποία διέρχεται μέσα από τον φολιωμένο χαρτσβουργίτη της 

συγκεκριμένης περιοχής. Τα αποτελέσματα των εργασιών εκσκαφής στη μικρή επιφανειακή 
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διάνοιξη της συγκεκριμένης θέσης δυσχεραίνουν τον ακριβή προσδιορισμό των επιμέρους 

δομικών χαρακτηριστικών της φλέβας, το πάχος της οποίας σε ορισμένα σημεία όπου έγινε 

δυνατή η επιτόπια παρατήρησή της, δεν υπερβαίνει το 1 m. Γενικά σε ολόκληρη την περιοχή 

μελέτης, αλλά ιδίως στη θέση αυτή, στο περιβάλλων χαρτσβουγίτη διακρίνεται μια υψηλή 

σχετικά συμμετοχή μικρών πυροξενιτικών φλεβιδίων, τα οποία διασχίζουν την μάζα του 

διακόπτωντας τη δομική του συνέχεια.

Εικ. 2. 27: Χαρακτηριστικές ελλειψοειδείς μορφές και συνοδές επιφανειακές κρούστες, που δημιουργούνται από 
ένα συνδιασμό διεργασιών σερπεντινίωσης-αποσάθρωσης στους περιδοτίτες της Πεύκης.

Η στρωμάτωση του χρωμίτη, όπου ήταν δυνατή η μέτρησή της στους αντίστοιχους 

χρωμιτίτες, ακολουθεί κυρίως ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση με κλίση προς τα ΒΔ, ενώ σπανιότερα 

παρουσιάζει Δ-Α διεύθυνση με κλίση προς το Β. Η δε φολίωση του αδροκρυσταλλικού 

δουνίτη φαίνεται ότι ακολουθεί επίσης ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση, ΒΔ κλίσης. 

Οι ζώνες διάτμησης παρουσιάζουν ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμό και κλίνουν προς ΒΑ.

Οι πυροξενιτικές φλέβες δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο προσανατολισμό.

Εκτός από τις εσωτερικές αναδιπλώσεις στον αδροκρυσταλλικό δουνίτη και τις 

επαφές με χαρακτήρα εφίππευσης, οι υπόλοιπες ρηξιγενείς δομές στην Πεύκη 

χαρακτηρίζονται με βάση τα κινηματικά τους χαρακτηριστικά ως κανονικές. Οι δομές αυτές 

ακολουθούν ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση και κλίνουν στα ΒΔ. Τέλος, οι διακλάσεις δεν φαίνεται να 

παρουσιάζουν κάποιο συγκεκριμένο προσανατολισμό.
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2.4.2.3 Γεωλογικά-κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του 
Κορυδαλλού

Στην περιοχή του Κορυδαλλού (βλ. Παρ. Α, § 1.1.1 και § 1.1.2, Πιν. 1.2) και για την 

ακρίβεια στη θέση Γούρνες δεν εντοπίστηκαν μεγάλα χρωμιτικά και δουνιτικά σώματα. Μια 

εμφάνιση χρωμιτίτη φιλοξενούνται σε μικρών διαστάσεων δουνιτικά σώματα, τα οποία είναι 

σε έντονο βαθμό σερπεντινιωμένα ώστε να γίνεται λόγος για σερπεντινιωμένους δουνίτες 

και/ή σερπεντινίτες ως ξενιστές του χρωμιτικού κοιτάσματος.

Κατά το στάδιο εκτέλεσης της εργασίας υπαίθρου στην περιοχή αυτή, διαπιστώθηκε 

ότι τα οφιολιθικά πετρώματα συμμετέχουν στη δομή ενός ευρύτερου, χαοτικού χαρακτήρα 

σχηματισμού, γνωστού ως οφιολιθικής mé lange. Η οφιολιθική mé lange στην περιοχή του 

Κορυδαλλού αποτελεί τμήμα της ευρύτερης ενότητας της mé lange της Αβδέλλας. Αυτή 

αντιπροσωπεύει τη βάση πάνω στην οποία βρίσκονται τεκτονικά επωθημένες οι ενότητες της 

Δραμάλας και του Ασπροπόταμου, ενώ η ίδια η mé lange είναι τεκτονικά επωθημένη επί των 

Ηωκαινικής ηλικίας φλυσχοειδών σχηματισμών της ζώνης Πίνδου. 

Η οφιολιθική mé lange, έτσι όπως αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του 

Κορυδαλλού (και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των οικισμών Παναγιά και Πεύκη) 

χαρακτηρίζεται από μια χαλαρή-κλαστική δομή με αυξημένη αναλογία συνδετικού υλικού 

προς τεμάχη (blocks) (Εικ. 2. 28). Ανάλογη περιγραφή για την mé lange της Αβδέλλας δίνουν 

και οι JONES & ROBERTSON (1991), σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται για μια "blocks

in matrix" δομή, η οποία περιλαμβάνει εσωτερικές καλυμματικές ενότητες (internal thrust

sheets) χαρτογραφήσιμων (mappable) διαστάσεων. 

Στην περιοχή του Κορυδαλλού τα τεμάχη των σχηματισμών που περιέχονται στην 

mé lange είναι αρκετά μεγάλων διαστάσεων (m έως δεκάδες m) και συνήθως αποτελούνται 

από ένα είδος πετρώματος. Πρόκειται κυρίως για τεμάχη αποτελούμενα από:

1. Ιζηματογενή πετρώματα και ιδιαίτερα ασβεστόλιθους και ραδιολαρίτες. Από τους 

πρώτους συμμετέχουν τόσο οι Ιουρασικής, όσο και οι Άνω Κρητιδικής ηλικίας 

επικλυσιγενείς ασβεστόλιθοι. Ενώ οι ραδιολαρίτες εμφανίζονται υπό τη μορφή μικρότερων 

διαστάσεων τεμαχών σε σχέση με τους ασβεστόλιθους. 



Υπαίθρια έρευνα

87

2. Από την κατηγορία των ηφαιστειακών πετρωμάτων εντοπίστηκε μια μικρή μόνο 

εμφάνιση σπηλιτικών λαβών.

3. Φλεβικά πετρώματα και Δολερίτες (Εικ. 2. 28). Ευμεγέθη τεμάχη (έως μερικά m) 

συμπαγών δολεριτών εντοπίστηκαν κοντά στη θέση Γούρνες. Μακροσκοπικά παρουσιάζουν 

λευκόγκριζα χρώματα, ενώ ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η εύκολη 

διάκρισή τους σε σχέση με το συνδετικό υλικό της mé lange. Επίσης, στην εγγύτητα τεμάχων 

τέτοιου τύπου παρατηρήθηκε απολέπτυνση του συνδετικού υλικού.

Εικ. 2. 28: Α) Γενική άποψη της περιοχής του Κορυδαλλού, όπου φαίνεται η ανάπτυξη της οφιολιθικής mé lange. 
Β) Δολεριτικό τέμαχος (οριοθετημένο από κίτρινες διακεκκομένες γραμμές) διαστάσεων 2.5 x 5 m περίπου, εντός 

της οφιολιθικής mé lange.
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4. Πλουτώνια, βασικής σύστασης πετρώματα, τα οποία αντιπροσωπεύονται 

αποκλειστικά από τροκτόλιθους. Ένα μεγάλο τέμαχος αυτής της σύστασης εντοπίστηκε 

βόρεια της θέσης Γούρνες και αποτελείται από αδροκρυσταλλικό και τοπικά μόνο από 

αναπτύξεις λεπτοκρυσταλλικού τροκτόλιθου. Λόγω της επίδρασης των εξαλλοιωτικών 

διεργασιών (σερπεντινίωση–ουραλιτίωση), συχνά οι σχηματισμοί αυτοί παρουσιάζουν μια 

χαρακτηριστική λευκοπράσινη όψη.

5. Υπερβασικής σύστασης πετρώματα. Πρόκειται για ποικίλων διαστάσεων τεμάχη 

περιδοτιτικών σχηματισμών, κυρίως χαρτσβουργιτών και δουνιτών (Εικ. 2. 29). Τα 

χαρτσβουργιτικά τεμάχη είναι μικρών σχετικά διαστάσεων (<1 m), ενώ τα αντίστοιχα 

δουνιτικά είναι μεγέθους λίγων δεκάδων m. Λόγω της σερπεντινίωσης την οποία έχουν 

υποστεί, πρόκειται ουσιαστικά για τεμάχη σερπεντινιωμένων περιδοτιτών και σερπεντινιτών 

(ιδιαίτερα στην περίπτωση των δουνιτών). Σε ένα από τα έντονα σερπεντινιωμένα δουνιτικά 

τεμάχη διαπιστώθηκε η μεταλλοφορία (λεπτόκοκκου συμπαγούς έως διάσπαρτου) χρωμίτη, 

όπως προαναφέρθηκε. Συχνά μεταξύ των χρωμιτικών κόκκων διακρίνονται κρύσταλλοι 

άλλων μεταλλικών ορυκτών, οι οποίοι ξεχωρίζουν λόγω της έντονης λάμψης τους. 

Λόγω της αποσάθρωσης, συχνά επί των σερπεντινιωμένων δουνιτών αναπτύσσονται 

επιφλοιώσεις πάχους λίγων cm, εμποτισμένες με Fe-ούχα οξείδια που προσδίδουν ένα 

πορφυρό χρώμα στην επιφάνειά τους.

Εικ. 2. 29: Σχιστοποιημένο τέμαχος έντονα σερπεντινιωμένου δουνίτη που περιορίζεται πλευρικά από ζώνες 
μυλονιτοποίησης (οριοθετημένες από κίτρινες διακεκκομένες γραμμές).
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Τα σερπεντινιωμένα δουνιτικά τεμάχη εμφανίζουν έντονα χαρακτηριστικά 

παραμόρφωσης, όπως σχιστοποίηση λόγω έντονης διάτμησης, μυλονιτοποίηση στις επαφές 

τους με το matrix (Εικ. 2. 29) και μικροπτυχώσεις. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, η 

ισχυρή μυλονιτοποίηση των σερπεντινιωμένων δουνιτικών τεμαχών έχει προσδώσει σε αυτά 

μια ιχθυόμορφη (fish-shaped) ανάπτυξη.   

Η θεμελιώδης μάζα που συνδέει τα διάφορα λιθολογικά τεμάχη μεταξύ τους 

αντιπροσωπεύεται από τεκτονισμένο αργιλικό και πηλιτικό υλικό, το οποίο είναι σπάνια 

συμπαγοποιημένο υπό τη μορφή υλιόλιθων. Στο ανατολικό τμήμα της περιοχής του 

Κορυδαλλού το συνδετικό υλικό αποτελείται κυρίως από σερπεντινική "πούδρα".

2.5 Ιστολογική περιγραφή των χρωμιτικών κοιτασμάτων 

Τα δείγματα χρωμιτιτών που συλλέχθηκαν στα πλαίσια της συστηματικής 

δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας υπαίθρου, 

περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία ιστών χρωμίτη, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των 

γνωστών τύπων ιστολογικής ανάπτυξης των χρωμιτιτών (βλ. Παρ. Α, § 1.1.3, Πιν. 1.3 και 

Πιν. 1.4). Τα δείγματα αυτά πάρθηκαν τόσο από σωρούς στις εξόδους στοών των ανενεργών, 

πλέον, ορυχείων χρωμίτη, όσο και από επιτόπιες εμφανίσεις χρωμιτικών κοιτασμάτων. Η 

συλλογή των δειγμάτων έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν όλα τα ιστολογικά είδη 

που απαντούν στην κάθε εξεταζόμενη περιοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, περισσότεροι από 

ένας τύποι ιστού μπορούν να εμφανίζονται σε ένα μόνο δείγμα, ενώ σε κάποια άλλα 

παρατηρούνται ακόμα και οι σταδιακές μεταβάσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων ιστολογικής 

ανάπτυξης.

Γενικά, από τη συνολική αξιολόγηση των ιστολογικών παρατηρήσεων επί των 

χρωμιτικών κοιτασμάτων από όλες τις περιοχές μελέτης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα είδη, 

που κατά σειρά αυξανόμενου βαθμού μεταλλοφορίας είναι τα εξής: Αραιός διάσπαρτος, 

διάσπαρτος, πυκνός διάσπαρτος, αραιός λεοπαρδάλεως, αραιός κατά πλάκες, πυκνός 

λεοπαρδάλεως, πυκνός κατά πλάκες, αραιός συμπαγής και συμπαγής. Εκτός από αυτά τα 

βασικά ιστολογικά είδη, σε μικρότερη συχνότητα εντοπίστηκαν επιπλέον ο antinodular, 

όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως και πολύ σπανιότερα ο αποφραγμένος και ο 

κυκλοτερής (orbicular) ιστός χρωμίτη.
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Ο αραιός διάσπαρτος χαρακτηρίζεται από μικρή συμμετοχή χρωμίτη, της τάξης του 

10-20% (στο συνολικό όγκο του δείγματος), ενώ ο διάσπαρτος και ο πυκνός διάσπαρτος, που 

αποτελούν τα σταδιακά πιο εμπλουτισμένα σε μετάλλευμα ιστολογικά είδη, χαρακτηρίζονται 

από τη συμμετοχή χρωμίτη σε ποσοστό 20-30% κ.ο. και 30-40% κ.ο., αντίστοιχα. Οι 

διαβαθμίσεις του διάσπαρτου τύπου ιστού χρωμιτικής μεταλλοφορίας εντοπίστηκαν σε όλες 

τις υπό μελέτη περιοχές και από τα δύο συμπλέγματα. Οι ιστολογικές αναπτύξεις τύπου 

λεοπαρδάλεως αφορούν αποστρογγυλωμένες, ωοειδείς έως και ελλειψοειδείς, σπανιότερα 

πεπλατυσμένες και παραμορφωμένες, συναθροίσεις χρωμιτικών κόκκων μέσα σε 

σερπεντινιωμένο ή όχι λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη. Τέτοιες ιστολογικές αναπτύξεις 

διαπιστώθηκαν στα χρωμιτικά κοιτάσματα του Βοϊδόλακκου και κυρίως των Κορσουμίων. 

Όταν οι κόνδυλοι αποτελούνται μόνο από πυριτικά ορυκτά και φιλοξενούνται μέσα σε μια 

μάζα αποτελούμενη από χρωμίτη, τότε σχηματίζεται ο antinodular ιστός, όπως π.χ. εντός 

αρκετών χρωμιτικών στρωμάτων από τη περιοχή του Ριζού και των Αετορράχεων. Στην 

περίπτωση που οι πυριτικοί κόνδυλοι έχουν υποστεί σερπεντινίωση προκύπτει ο λεγόμενος 

αποφραγμένος ιστός (όπως π.χ., στο Ριζό, Εικ. 2. 16 και στις Αετορράχες, Εικ. 2. 19). Όταν 

οι κόνδυλοι εμπεριέχουν ένα πυρήνα αποτελούμενο από πυριτικά ορυκτά και σε μικρότερο 

βαθμό χρωμίτη τότε σχηματίζεται ο κυκλοτερής ιστός. Οι χρωμιτίτες με ιστό τύπου κατά 

πλάκες, χαρακτηρίζονται ως συμπαγείς ή διάσπαρτοι ή λεοπαρδάλεως και ως πυκνού ή 

αραιού τύπου, ανάλογα με τον είδος και το βαθμό μεταλλοφορίας που παρουσιάζουν οι 

χρωμιτικές τους μόνο ενστρώσεις. Οι συμπαγείς χρωμιτίτες διακρίθηκαν σε αραιού και 

κανονικού τύπου ανάλογα με το αν το ποσοστό συμμετοχής του χρωμίτη σε αυτούς 

κυμαίνεται από 40-70% κ.ο. ή 70-100% κ.ο., αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά των χρωμιτιτών 

αφορά στον τρόπο ανάπτυξής τους. Συγκεκριμένα, οι χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου και 

της Μηλιάς έχουν μια λίγο-πολύ θυλακοειδή ανάπτυξη και είναι μικρών διαστάσεων. 

Αντίθετα, οι χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου και της Πεύκης είναι ενστρωμένοι και η 

πλευρική τους ανάπτυξη πιο εκτεταμένη από εκείνη των χρωμιτιτών των πρώτων περιοχών.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ιστολογικού χαρακτηρισμού των χρωμιτικών 

δειγμάτων της κάθε περιοχής ξεχωριστά, οδηγεί στο συμπέρασμα της επικράτησης ενός 

συγκεκριμένου τύπου ιστού σε κάθε μια από αυτές, κάτι που διαπιστώθηκε και κατά τη 

διάρκεια της εργασίας υπαίθρου. Έτσι, στον Βοϊδόλακκο κυριαρχεί η ανάπτυξη συμπαγών 

χρωμιτιτών (βλ. Παρ. Α, § 1.1.3, Πιν. 1.3), ενώ σε σημαντικό βαθμό εμφανίζεται και ο ιστός 

τύπου λεοπαρδάλεως, που μπορεί να χαρακτηρίζεται από ισχυρή διατμητική παραμόρφωση 
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των χρωμιτικών κονδύλων, η οποία τείνει να φέρει τους κονδύλους πιο κοντά μεταξύ τους, 

σε μια πυκνότερη διευθέτηση από την αρχική (Εικ. 2. 30). 

Εικ. 2. 30: Α) Προοδευτική αύξηση του βαθμού παραμόρφωσης (κόκκινο βέλος) που οδηγεί στη σταδιακή 
μετατροπή χρωμιτιτών με ιστό τύπου λεοπαρδάλεως σε χρωμιτίτες με συμπαγή ιστό (δείγμα αριστερά: VA17, 

μεσαίο δείγμα: VA15 και δείγμα δεξιά: VA13). Β) Διατμητική παραμόρφωση σε χρωμιτίτες με ιστό τύπου 
λεοπαρδάλεως, που οδηγεί στην μετατροπή των σφαιροειδών χρωμιτικών κονδύλων τους σε ελλειψοειδείς και 

στον τεμαχισμό τους (δείγμα αριστερά: VA15, δείγμα δεξιά: VM121). Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 5 cm.

Στα Κορσούμια, όπου επικρατεί ο ιστός λεοπαρδάλεως (Εικ. 2. 31, βλ. Παρ. Α, § 

1.1.3, Πιν. 1.3), διακρίνονται διάφορες διαβαθμίσεις που αφορούν στον τρόπο διευθέτησης 



Υπαίθρια έρευνα

92

των χρωμιτικών κονδύλων. Στα Κορσούμια διακρίθηκαν περιπτώσεις όπου η πυκνότερη 

στοίβαξή τους είναι πρωτογενές και όχι παραμορφωτικό χαρακτηριστικό (Εικ. 2. 32). 

Εικ. 2. 31: Τυπική  ανάπτυξη ιστού τύπου αραιού λεοπαρδάλεως σε συνδιασμό με αποφύσεις διάσπαρτης 
χρωμιτικής μεταλλοφορίας γύρω από τους κονδύλους του πρώτου (δείγμα VA29). Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 5 cm.

Στο Ριζό το πιο κοινό είδος ιστού των χρωμιτιτών είναι ο κατά πλάκες (βλ. Παρ. Α, § 

1.1.3, Πιν. 1.3), στους μικρού πάχους μεταλλοφόρους ορίζοντες του οποίου μπορεί να 

συμμετέχουν τοπικά συγκεντρώσεις ολιβινικών κονδύλων. 
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Εικ. 2. 32: Διάκριση μεταξύ συμπαγούς και υψηλής πυκνότητας ιστού τύπου λεοπαρδάλεως στους χρωμιτίτες της 
περιοχής των Κορσουμίων: Α) Ιστός τύπου λεοπαρδάλεως υψηλής πυκνότητας σε χρωμιτίτη. Οι χρωμιτικοί 
κόνδυλοι είναι τόσο πυκνά στοιβαγμένοι μεταξύ τους που δίνεται η εντύπωση χρωμιτίτη συμπαγούς παρά 

ιστολογικής ανάπτυξης τύπου λεοπαρδάλεως. Β) Μεγέθυνση τμήματος της ίδιας Εικ. 2.32Α (οριοθετημένου από το 
κίτρινο πλαίσιο), όπου διακρίνεται καλύτερα ότι πρόκειται για συνεννούμενους κόνδυλους χρωμιτικών 
κρυστάλλων παρά για συμπαγείς συγκεντρώσεις αυτών (δείγμα VM90). Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 5 cm.

Στις Αετορράχες και το Ξερολίβαδο ο συνηθέστερος τύπος ιστού είναι ο κατά πλάκες 

(Εικ. 2. 33, (βλ. Παρ. Α, § 1.1.3, Πιν. 1.3). Οι χρωμιτικοί ορίζοντες και στις δύο περιοχές 

είναι συμπαγείς ή διάσπαρτου τύπου, ενώ σπάνια εντός των χρωμιτικών στρώσεων 

εσωκλείονται σερπεντινιωμένοι ολιβινικοί κόνδυλοι (αποφραγμένος ιστός) (Εικ. 2. 33).
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Εικ. 2. 33: Α) Πλαστικά παραμορφωμένες ενστρώσεις χρωμίτη-ολιβίνη (οριοθετημένες από κίτρινες 
διακεκκομένες γραμμές) στους χρωμιτίτες των Αετορράχεων (δείγμα VM104). Β) Χρωμιτίτης με ιστό κατά πλάκες 

από το Ξερολίβαδο, στον οποίο διακρίνονται περιστασιακά και σερπεντινικοί κόνδυλοι (αποφραγμένος ιστός) 
(δείγμα VM69). Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 5 cm.

Όσον αφορά στους χρωμιτίτες της Πίνδου (βλ. Παρ. Α, § 1.1.3, Πιν. 1.4), στη Μηλιά 

επικρατεί ο συμπαγής ιστός, όπου ανάλογα με το ύψος της πυκνότητας του μεταλλεύματος 

μπορεί να κυμαίνεται από αραιό συμπαγή έως κανονικό συμπαγή ιστό. Στις πλευρικές 

απολήξεις των χρωμιτιτών απαντά ο κατά πλάκες ιστός (Εικ. 2. 34), όπου στα χρωμιτικά 

στρώματα μπορεί να αναπτύσσονται δομές boudinage (Εικ. 2. 34). 
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Εικ. 2. 34: Ανάπτυξη δομών τύπου boudinage σε χρωμιτίτες αραιού κατά πλάκες ιστού από την περιοχή της 
Μηλιάς στην Πίνδο (δείγμα αριστερά: PM16, δείγμα δεξιά: PM29). Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 5 cm.

Στην δε Πεύκη εμφανίζονται κυρίως συμπαγείς και κατά πλάκες χρωμιτίτες με 

συμπαγούς ανάπτυξης μεταλλοφόρα στρώματα. Συχνά εμφανίζονται ο πυκνός διάσπαρτος 

(λεπτοκρυσταλλικός) και ο συμπαγής ιστός (αδροκρυσταλλικός) (Εικ. 2. 35). 

Στον Κορυδαλλό επικρατούν λεπτοκρυσταλλικοί συμπαγείς χρωμιτίτες, ενώ συνήθεις 

είναι οι βαθμιαίες μεταβάσεις μεταξύ πυκνού διάσπαρτου-συμπαγούς ιστού (Εικ. 2. 35). 
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Εικ. 2. 35: Α) Πυκνός διάσπαρτος και συμπαγής ιστός από τους χρωμιτίτες της Πεύκης (δείγμα αριστερά: PM48, 
δείγμα δεξιά: PM42), Β) Συγκριτική παράθεση χρωμιτιτών με αραιό συμπαγή (Πεύκη-δείγμα PM51) και συμπαγή 
ιστό (Κορυδαλλός-δείγμα G1). Με κόκκινο βέλος σημειώνεται η διεύθυνση αύξησης της πυκνότητας του χρωμίτη. 

Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 5 cm.

Από τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη των ιστολογικών χαρακτηριστικών 

των χρωμιτιτών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου, μπορούν σε 

συμπερασματική βάση να ειπωθούν τα εξής: Ο ιστός τύπου λεοπαρδάλεως παρουσιάζεται 

αποκλειστικά στους χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου, ενώ απουσιάζει από τους 

αντίστοιχους σχηματισμούς του νότιου τμήματος. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά στον 

απαραμόρφωτο συμπαγή ιστό, ο οποίος περιορίζεται στα χρωμιτικά κοιτάσματα του βόρειου 

τομέα του συμπλέγματος. Στην δε Πίνδο, οι χρωμιτίτες της Μηλιάς, όπως ήδη ειπώθηκε, 

χαρακτηρίζονται από την επικράτηση συμπαγούς τύπου ιστού, ενώ εκείνοι της Πεύκης από 

ιστό κατά πλάκες. Σύμφωνα με τους MATVEEV & BALLHAUS (2002), ο ιστός τύπου 

λεοπαρδάλεως θεωρείται ως το πιο πρωτογενές είδος ιστού των αλπικών χρωμιτιτών (Εικ. 2. 

36). Τα υπόλοιπα είδη ιστού μπορεί να προκύψουν από αυτόν με σταδιακά αυξανόμενη 

επίδραση παραμόρφωσης στα κοιτάσματα, όπως υποστηρίζεται και από τους CASSARD et

al. (1981) (Εικ. 2. 37). Όντως κάτι τέτοιο αποδείχθηκε στη βάση της διαπίστωσης 

περιπτώσεων προοδευτικής μετάβασης από: Xρωμιτίτες με ιστό λεοπαρδάλεως σε 

χρωμιτίτες με παραμορφωμένο ιστό λεοπαρδάλεως και τελικά σε κοιτάσματα με συμπαγή

ιστό (Εικ. 2. 30), όπως π.χ., στα χρωμιτικά κοιτάσματα της περιοχής των Κορσουμίων και 

κυρίως του Βοϊδόλακκου.

Οι χρωμιτίτες που διατηρούν πιο πρωτογενείς ιστολογικούς χαρακτήρες 

αντιπροσωπεύουν κατά τους CASSARD et al. (1981) πιο πρόσφατους σχηματισμούς, οι 

οποίοι δεν έχουν υποστεί σημαντική μεταφορά λόγω πλαστικής ροής από την περιοχή 

σχηματισμού τους στον μανδύα. Οι χρωμιτίτες αυτοί είναι συνεπώς απαραμόρφωτοι και 

συνήθως ασύμφωνα ανεπτυγμένοι σε σχέση με τους περιβάλλοντές τους περιδοτίτες. Όπως 

θα δειχθεί παρακάτω, υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του δομικού χαρακτήρα των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων και των αντίστοιχων ιστολογικών τους αναπτύξεων. Έτσι που στον Βόρειο 

Βούρινο και τη Μηλιά (Πίνδος) επικρατούν ασύμφωνα κοιτάσματα με ιστό τύπου 

λεοπαρδάλεως και με συμπαγή ιστολογικά χαρακτηριστικά, αντίστοιχα, ενώ αντίθετα στο 

Νότιο Βούρινο και την Πεύκη επικρατούν σύμφωνοι-παρασύμφωνοι, ενστρωμένοι 

χρωμιτίτες με ιστό κατά πλάκες. 
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Εικ. 2. 36: Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου των MATVEEV & BALLHAUS (2002) σχετικά με τον τρόπο 
δημιουργίας του ιστού λεοπαρδάλεως. Α) Στάδιο συλλογής, κατά το οποίο φυσαλίδες ρευστού (ανοικτό καφέ 

χρώμα) προσκολλούνται και αναπτύσσονται επί μικροκρυστάλλων χρωμίτη (σκούρο καφέ χρώμα). Οι φυσαλίδες 
αρχίζουν να αιωρούνται και ανερχόμενες να επιπλέον στην επιφάνεια του πυκνότερου από αυτές βασαλτικού 
τήγματος (κόκκινο χρώμα). Β) Στάδιο καθίζησης, κατά το οποίο οι χρωμιτικοί μικροκρύσταλλοι σχηματίζουν 

πλέον συγκεντρώσεις υψηλής πυκνότητας που επιτρέπουν την κατακρήμνισή τους μέσα στο βασαλτικό τήγμα. Οι 
καθιζάμενες συγκεντρώσεις έχουν σφαιροειδείς μορφές αντίστοιχες των κονδύλων χρωμίτη στον ιστό τύπου 

λεοπαρδάλεως.

Εικ. 2. 37: Σχηματικό μοντέλο δημιουργίας θυλακοειδών χρωμιτιτών και των αντίστοιχων ιστολογικών 
χαρακτηριστικών τους με την αύξηση της απόστασης από το κέντρο διάνοιξης και της παραμόρφωσης 

(τροποποιημένο από CASSARD et al. 1981). Τα πορτοκαλί βέλη δείχνουν την διεύθυνση πλαστικής ροής του 
μανδύα, κατά την οποία τείνουν να παραλληλίζονται τα χρωμιτικά κοιτάσματα καθώς απομακρύνονται από το 
κέντρο διάνοιξης. Όσο πιο πολύ απομακρύνονται από το κέντρο διάνοιξης τόσο περισσότερο εξαλοίφονται τα 
πρωτογενή ιστολογικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. ιστοί λεοπαρδάλεως, antinodular). Παρ’ όλα αυτά στο ίδιο 
σχήμα σημειώνεται (με κόκκινο χρώμα) η δυνατότητα δημιουργίας χρωμιτιτών εντός αγωγών ακόμα και σε 

απομακρυσμένες θέσεις από την αμιγώς διανοιγόμενη περιοχή ακριβώς κάτω από τον κύριο μαγματικό θάλαμο.  
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Αν και τα παρόντα στοιχεία υποστηρίζουν τη διατήρηση πιο πρωτογενών 

ιστολογικών χαρακτήρων στους χρωμιτίτες του Βόρειου Βούρινου και της Μηλιάς, δεν 

μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη σιγουριά ότι αντιπροσωπεύουν νεότερους μανδυακούς 

σχηματισμούς. Ισχυροί παραμορφωτικοί χαρακτήρες εντοπίστηκαν στους χρωμιτίτες των 

συγκεκριμένων περιοχών μελέτης (παρά τον ασύμφωνο δομικό τους χαρακτήρα με τους 

αδροκρυσταλλικούς περιδοτιτικούς ξενιστές). Αντίθετα, από τους χρωμιτίτες του Νότιου 

Βούρινου και της Πεύκης απουσιάζουν τα ισχυρά πλαστικά παραμορφωτικά φαινόμενα 

(παρά τον σύμφωνο-παρασύμφωνο δομικό τους χαρακτήρα με τους αδροκρυσταλλικούς 

περιδοτιτικούς ξενιστές). Το γεγονός αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι προηγούμενες 

παρατηρήσεις να συνδέονται περισσότερο με θέματα στρωματογραφικής τοποθέτησης παρά 

χρονικής σειράς και απόστασης σχηματισμού των χρωμιτιτών από το κέντρο ωκεάνειας 

διάνοιξης. Ούτως ή άλλως το μοντέλο συσχέτισης της δομικής κατάστασης των χρωμιτιτών 

με τη χρονική σειρά σχηματισμού τους παρά τη θεμελιώδη αξία του στηρίζεται σε 

παλαιομένες, πλέον, απόψεις σχετικά με τη χρωμιτογένεση. Οι νεότερες θεωρίες επί του 

θέματος (π.χ., KELEMEN et al. 1995, ZHOU et al. 2005) συγκλίνουν περισσότερο με μια 

ερμηνεία σε στρωματογραφική βάση και για τις παρούσες παρατηρήσεις στους χρωμιτίτες 

του Βούρινου και της Πίνδου όπως θα δειχθεί παρακάτω.   

2.6 Τεκτονική μελέτη

Η τεκτονική μελέτη των εξεταζόμενων περιοχών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του 

Βούρινου και της Πίνδου στηρίχθηκε στην καταγραφή και επεξεργασία συγκεκριμένων 

δομικών στοιχείων, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα της επίδρασης των 

διεργασιών της πλαστικής και εύθραυστης παραμόρφωσης, όπως αυτές αποτυπώνονται 

στους αντίστοιχους μανδυακούς σχηματισμούς. Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν: α) Τη 

στρωμάτωση του χρωμίτη, β) τη φολίωση των περιδοτιτών και γ) ζώνες μυλονιτίωσης, που 

αναπτύσσονται κατά το στάδιο μετάβασης μεταξύ πλαστικής-εύπλαστης παραμόρφωσης, 

κυρίως λόγω ροής της ασθενόσφαιρας και της επώθησης των οφιολιθικών συμπλεγμάτων επί 

του Πελαγονικού περιθωρίου, καθώς και δ) κατακλαστικές ζώνες, ε) ρηξιγενείς επαφές 

μεταξύ των διαφόρων υπερβασικών λιθότυπων, στ) ρήγματα και ζ) διακλάσεις, που 

δημιουργούνται λόγω εύθραυστης παραμόρφωσης, ως αποτέλεσμα των τεκτονικών 
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δυνάμεων που ασκήθηκαν στους σχηματισμούς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

επώθησής τους, ενώ επιπλέον, μετρήθηκαν και η) φλεβικές διεισδύσεις, πυροξενιτικής  

κυρίως σύστασης, οι οποίες διακόπτουν τη συνέχεια πρωτογενών μανδυακών δομών, όπως 

τη φολίωση των περιδοτιτών και τη στρωμάτωση των χρωμιτικών κοιτασμάτων.

2.6.1 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Από τη στατιστική επεξεργασία του συνόλου των μετρήσεων της στρωμάτωσης του 

χρωμίτη στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου (Εικ. 2. 38), προέκυψαν τα εξής 

συμπεράσματα: Η στρωμάτωση των χρωμιτικών οριζόντων ακολουθεί δύο κύριες 

διευθύνσεις, μια ΒΔ-ΝΑ με κλίση 45° προς τα ΝΔ και μια ΒΑ-ΝΔ που κλίνει περίπου 40° 

προς τα ΒΔ. Η πρώτη αντιστοιχεί σε μετρήσεις της στρωμάτωσης που πραγματοποιήθηκαν 

στους χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου, ενώ η δεύτερη αντιστοιχεί στα ενστρωμένου 

χαρακτήρα χρωμιτικά κοιτάσματα του νότιου Βούρινου. 

Εικ. 2. 38: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών της στρωμάτωσης των χρωμιτικών κοιτασμάτων του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου σε δίκτυο Schmidt (ισοπληθείς 3, 6, 9, 12 & 15%).

Από τη συνολική επεξεργασία των πολικών προβολών των επιπέδων φολίωσης των 

υπερβασικών πετρωμάτων του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου προέλυψαν τα 
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ακόλουθα συμπεράσματα: Στους μεν αδροκρυσταλλικούς δουνίτες η φολίωση ακολουθεί 

τρείς διευθύνσεις, μια ΒΒΔ-ΝΝΑ με κλίση 20° προς τα ΔΝΔ, μια ΒΔ-ΝΑ με κλίση 50° προς 

τα ΝΔ, καθώς και μια ΒΑ-ΝΔ, ΒΔ κλίσης (50°) (Εικ. 2. 39). Τις δύο πρώτες διευθύνσεις 

ακολουθούν οι αδροκρυσταλλικοί δουνίτες του βόρειου Βούρινου, ενώ την τελευταία εκείνοι 

του νότιου τμήματος του συμπλέγματος. 

  

Εικ. 2. 39: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών της φολίωσης των αδροκρυσταλλικών δουνιτών του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου σε δίκτυα Schmidt (ισοπληθείς 3, 6, 9 & 12%).

Στους δε χαρτσβουργίτες προκύπτουν δύο κύριες τάσεις προβολής της φολίωσης. Η 

πρώτη έχει ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνση και ΔΝΔ κλίση 15° και αναφέρεται στους χαρτσβουργίτες 

του βόρειου Βούρινου, ενώ η δεύτερη έχει ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση με ΒΔ κλίση (40°) και ισχύει 

για τους χαρτσβουργίτες του νότιου τομέα του Βούρινου (Εικ. 2. 40). Από τη σύγκριση της 

φολίωσης μεταξύ αδροκρυσταλλικών δουνιτών και χαρτσβουργιτών, συμπεραίνεται ότι τα 

αδροκρυσταλλικά δουνιτικά σώματα είναι γενικά σύμφωνα ανεπτυγμένα σε σχέση με τους 

χαρτσβουργίτες που τα περιβάλλουν. Η κοινή φολιωμένη δομή των αδροκρυσταλλικών 

δουνιτών και των αντίστοιχών τους χαρτσβουργιτών υποδηλώνει την συγγενετική σχέση 

μεταξύ των δύο τύπων υπολειμματικών περιδοτιτών, παρά τα διαφορετικά τους πετρολογικά 

χαρακτηριστικά.   
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Εικ. 2. 40: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών της φολίωσης των χαρτσβουργιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου σε δίκτυα Schmidt (ισοπληθείς 3, 6, 9 & 12%).

Από την κοινή αξιολόγηση της στρωμάτωσης του χρωμίτη και της φολίωσης των 

μανδυακών περιδοτιτών του Βούρινου προκύπτει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου: α) Τα δύο 

αυτά χαρακτηριστικά παραλληλίζονται και άλλες β) στις οποίες σημειώνεται απόκλιση 

μεταξύ τους. Ο παραλληλισμός της στρωμάτωσης του χρωμίτη με τη φολίωση των 

αδροκρυσταλλικών ξενιστών τους αποτελεί ένα σύνηθες χαρακτηριστικό στις μανδυακές 

ενότητες οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Αποδίδεται δε στην κοινή παραμόρφωση που 

υφίσταται το σύστημα χρωμιτίτης-περιδοτίτης κατά την επέκταση του ωκεάνειου φλοιού 

(NICOLAS & POIRIER 1976). Συχνά, ωστόσο, μπορεί να παρατηρείται ασυμφωνία μεταξύ 

της περιοδιτιτικής φολίωσης και της στρωμάτωσης των χρωμιτιτών, πράγμα που σημαίνει ότι 

η στρωμάτωση των χρωμιτιτών δεν ταυτίζεται με τη διεύθυνση πλαστικής ροής του μανδύα.

Η στρωμάτωση των χρωμιτικών κοιτασμάτων του βόρειου Βούρινου δεν ακολουθεί 

πάντα τη φολίωση των αδροκρυσταλλικών δουνιτών, ενώ αποκλίνει σημαντικά από τη 

φολίωση των χαρτσβουργιτών. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί η έλλειψη ταυτοσημίας μεταξύ 

της στρωμάτωσης των χρωμιτιτών και της φολίωσης των πιο γειτονικών προς αυτούς 

εμφανίσεων περιδοτιτών στην πλειονότητα των μετρήσεων που πάρθηκαν από τον βόρειο 

Βούρινο. Η δε στρωμάτωση των χρωμιτιτών του νότιου Βούρινου ταυτίζεται με τη φολίωση 

τόσο των αδροκρυσταλλικών δουνιτών όσο και των χαρτσβουργιτών. Επισημαίνεται 

επιπλέον, ότι η ταύτιση αυτή ισχύει και μεταξύ των μετρήσεων της στρωμάτωσης των 

χρωμιτικών κοιτασμάτων και της φολίωσης των χαρτσβουργιτών και αδροκρυσταλλικών 
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δουνιτών από γειτονικές εμφανίσεις χρωμιτιτών-περιδοτιτών της κάθε περιοχής μελέτης 

ξεχωριστά.

Αναφορικά με τις δομές πλαστικής παραμόρφωσης χαμηλής T, παρατηρήθηκαν 

ζώνες μυλονιτίωσης (mylonite-shear zones), οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις διαπερνούν 

την επαφή χαρτσβουργίτη-αδροκρυσταλλικού δουνίτη και είναι εντονότερα ανεπτυγμένες 

στους μεταλλοφόρους δουνίτες, προκαλώντας ακόμα και εκτεταμένη σχιστοποίησή τους. Οι 

πολικές προβολές αυτών σε δίκτυο Schmidt ακολουθούν μια κύρια τάση, που είναι η ΒΑ-ΝΔ 

με κυμαινόμενη κλίση (5-20°) άλλοτε προς τα ΒΔ και άλλοτε προς τα ΝΑ (Εικ. 2. 41). Η 

παρουσία των μυλονιτικών αυτών ζωνών στο μεγασκοπικό-μεσοσκοπικό επίπεδο 

παρατήρησης προκαλεί ισχυρή διάτμηση των σχηματισμών, συνοδευόμενη από 

υδροθερμικές αποθέσεις (σερπεντίνη, χλωρίτη, ασβεστίτη). Επιπλέον, είναι πολύ σημαντική 

διότι τέτοιου τύπου ζώνες συχνά αποτελούν τους κυριότερους άξονες στους οποίους 

επικεντρώνεται το ενδιαφέρον εντοπισμού χρωμιτικών κοιτασμάτων, όπως έχει αναφερθεί 

και για τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Όθρυος (RASSIOS 1991).

Εικ. 2. 41: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των μυλονιτικών ζωνών που καταγράφηκαν στους 
μανδυακούς περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου σε δίκτυο Schmidt (ισοπληθείς 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18 & 20%).

Από τις πολικές προβολές των επιπέδων των πυροξενιτικών φλεβών που διεισδύουν 

εντός των μανδυακών υπερβασικών πετρωμάτων και των χρωμιτικών κοιτασμάτων του 

Βούρινου, προκύπτει ότι δύο είναι οι κύριοι προσανατολισμοί που ακολουθούν: Έναν ΒΒΔ-
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ΝΝΑ με κλίση 15° προς τα ΔΒΔ και έναν ΒΑ-ΝΔ με ΒΔ κλίση (20°) (Εικ. 2. 42). Η πρώτη 

ομάδα περιλαμβάνει πυροξενιτικές φλέβες, οι οποίες παρουσιάζουν έντονα χαρακτηριστικά 

μυλονιτίωσης. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι ο σχηματισμός των φλεβών αυτών προηγήθηκε 

της παύσης των διαδικασιών πλαστικής παραμόρφωσης και συνεπώς, μπορεί οι φλέβες αυτές 

να παρέχουν σημαντικά στοιχεία όσον αφορά στην διεύθυνση της ωκεάνειας διάνοιξης. 

Όσον αφορά στις φλέβες της δεύτερης ομάδας, στις περιοχές Κορσούμια και Ριζό 

παρατηρήθηκε πως οι φλέβες αυτές διακόπτονται και μετατοπίζονται από ρήγματα ΒΒΑ-

ΝΝΔ διεύθυνσης. Επιπρόσθετα, ο μικρός αριθμός γαββρικών φλεβών ακολουθεί έναν ΒΔ-

ΝΑ προσανατολισμό κλίνοντας προς τα ΝΔ, ενώ οι επίσης περιορισμένες δουνιτικές φλέβες 

που διεισδύουν στους χαρτσβουργίτες, σχηματίζουν ένα ορθογώνιο σύστημα που 

αποτελείται από μια πρώτη ομάδα ΒΔ-ΝΑ διευθυνόμενων φλεβών ΝΔ κλίσης και μια 

δεύτερη ΒΑ-ΝΔ προσανατολισμού και ΒΔ κλίσης.

Εικ. 2. 42: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των επιπέδων των πυροξενιτικών φλεβών που 
διεισδύουν εντός των μανδυακών περιοδτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου σε δίκτυο Schmidt

(ισοπληθείς 3, 6, 9, 12, 15 & 18%).

Τέλος, η στατιστική επεξεργασία του συνόλου των πολικών προβολών των επιπέδων 

των διακλάσεων σε δίκτυο Schmidt (Εικ. 2. 43) δείχνει ότι ακολουθούν έναν κατά διεύθυνση 

Β-Ν γενικό προσανατολισμό με κλίση (10-20°) προς τα Δ.
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Εικ. 2. 43: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των επιπέδων των διακλάσεων που μετρήθηκαν στους 
μανδυακούς περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου σε δίκτυο Schmidt (ισοπληθείς 2, 4, 6, 8 & 

10%).

2.6.2 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Η προβολή των μετρήσεων της στρωμάτωσης των χρωμιτικών κοιτασμάτων του 

οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου σε δίκτυο Schmidt, δείχνει ότι οι χρωμιτικοί ορίζοντες 

είναι προσανατολισμένοι κατά ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση και κλίνουν 50° προς τα ΝΔ (Εικ. 2. 44). 
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Εικ. 2. 44: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των επιπέδων της στρωμάτωσης των χρωμιτικών 
κοιτασμάτων του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου σε δίκτυα Schmidt (ισοπληθείς 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 

32, 36 & 40%).

Από τη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων των επιπέδων φολίωσης των 

μανδυακών υπερβασικών σχηματισμών από τις περιοχές της Μηλιάς και της Πεύκης, 

προκύπτει ότι αυτή ακολουθεί μια κύρια κατά Β-Ν διεύθυνση προσανατολισμού με κλίση 

45° προς τα Δ (Εικ. 2. 46).

Εικ. 2. 45: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των επιπέδων της φολίωσης των αδροκρυσταλλικών 
περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου σε δίκτυα Schmidt (ισοπληθείς 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

36 & 40%).

Από τη γενική αξιολόγηση των πρωτογενών μανδυακών μετρητικών στοιχείων 

προκύπτει ότι υπάρχει μερική μόνο ταύτιση της στρωμάτωσης των χρωμιτικών οριζόντων 

και της φολίωσης των περιδοτιτών. Οι χρωμιτίτες της Μηλιάς παρουσιάζουν μια καλά 

εκπεφρασμένη προς ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση στρωμάτωσης, ΝΔ κλίσης (45°), ενώ εκείνοι της 

Πεύκης μια ΒΒΑ-ΝΝΔ διεύθυνση στρωμάτωσης με κλίση (35°) προς τα ΔΒΔ (Εικ. 2. 46). Οι 

αδροκρυσταλλικοί δουνίτες και οι χαρτσβουργίτες και των δύο περιοχών, χαρακτηρίζονται 

από μια όμοια κατά Β-Ν προσανατολισμένη φολιωμένη δομή. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι 

οι χρωμιτίτες της Μηλιάς είναι ασύμφωνα ανεπτυγμένοι σε σχέση με τους περιβάλλοντές 

τους αδροκρυσταλλικούς περιδοτιτικούς ξενιστές, ενώ εκείνοι της Πεύκης παρασύμφωνα και 

τοπικά σύμφωνα ανεπτυγμένοι ως προς τους μανδυακούς περιδοτίτες. Με το συμπέρασμα 
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αυτό συμφωνούν και τα ζεύγη μετρήσεων της στρωμάτωσης των χρωμιτιτών και της 

φολίωσης των περιδοτιτών από γειτονικές θέσεις και στις δύο περιοχές μελέτης. Τα 

χρωμιτικά κοιτάσματα της Μηλιάς, έχουν αντίστοιχο δομικό χαρακτήρα με εκείνων του 

βόρειου Βούρινου, ενώ εκείνα της Πεύκης παρόμοια δομική ανάπτυξη με εκείνα του νότιου 

Βούρινου, όπως αναφέρθηκε (§ 2.6.1). 

Εικ. 2. 46: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των επιπέδων στρωμάτωσης των χρωμιτικών 
κοιτασμάτων των περιοχών της Μηλιάς (επάνω) και της Πεύκης (κάτω) του οφιολιθικού συμπλέγματος της 

Πίνδου σε δίκτυα Schmidt (ισοπληθείς 7.5, 15, 22.5, 30 και 37.5%).
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Όσον αφορά στις διεισδύσεις πυροξενιτικών φλεβών στους περιδοτίτες, όπως 

διαπιστώνεται από τις πολικές προβολές των επιπέδων τους σε δίκτυο Schmidt, ακολουθούν 

δύο διαφορετικές διευθύνσεις προσανατολισμού (Εικ. 2. 47). Η μια διεύθυνση φλεβικών 

διεισδύσεων είναι η ΒΒΑ-ΝΝΔ, με κυμαινόμενη κλίση κυρίως προς τα ΔΒΔ (5-40°) και 

σπανιότερα προς τα ΑΝΑ (5°). Η δεύτερη ομάδα πυροξενιτικών διεισδύσεων ακολουθεί έναν 

ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμό έχοντας κλίση προς τα ΝΔ (10°). Οι δύο αυτές διευθύνσεις 

διεισδύσεων δημιουργήθηκαν συνεπώς υπό ένα καθεστώς ΔΒΔ-ΝΝΑ και ΒΑ-ΝΔ 

εφελκυσμού, αντίστοιχα. 

Εικ. 2. 47: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των επιπέδων των πυροξενιτικών φλεβών των 
μανδυακών περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου σε δίκτυο Schmidt (ισοπληθείς 4, 8, 12, 16 & 

20%).

Αντιπροσωπευτικές μετρήσεις ρηξιγενών επιφανειών και από τις δύο υπό μελέτη 

περιοχές προβλήθησαν και επεξεργάστηκαν στατιστικά σε δίκτυο Schmidt, από όπου και 

προέκυψε η κατανομή σε διάφορες διευθύνσεις (Εικ. 2. 48). Ως επικρατέστερη διεύθυνση 

των ρηγμάτων μπορεί να θεωρηθεί η ΒΑ-ΝΔ, κυμαινόμενης κλίσης άλλοτε προς τα ΒΔ (25°) 

και άλλοτε προς τα ΝΑ (5-25°). Όσον αφορά στον κινηματικό τους χαρακτήρα, πρόκειται 

κυρίως για κανονικά ρήγματα τα οποία συνήθως συνοδεύονται από κατακλαστικές ζώνες 

πάχους μικρότερου του 1 m και των οποίων η δημιουργία αποδίδεται στη νεοτεκτονική 

παραμόρφωση. 
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Εικ. 2. 48: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των επιπέδων των ρηγμάτων των μανδυακών 
περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου σε δίκτυα Schmidt (ισοπληθείς 3, 6, 9, 12, 15 & 18%).

Όπως προκύπτει από την στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των 

επιπέδων των διακλάσεων των Πινδικών περιδοτιτών, αυτές κατανέμονται σε δύο κυρίως 

ομάδες (Εικ. 2. 49). Η μια διευθύνεται ΒΑ-ΝΔ κλίνοντας προς τα ΒΔ (20°) και σπανιότερα 

προς τα ΝΑ (45°), ενώ η άλλη ακολουθεί σχεδόν Β-Ν διεύθυνση με κλίση προς τα Δ (25°). 

Εικ. 2. 49: Στατιστική επεξεργασία των πολικών προβολών των επιπέδων των διακλάσεων των μανδυακών 
περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου σε δίκτυα Schmidt (ισοπληθείς 3, 6, 9, 12, 15 & 18%).
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Από την αξιολόγηση των στοιχείων εύθραυστης παραμόρφωσης προκύπτει ότι η μια 

από τις δύο ομάδες διακλάσεων είναι παράλληλα ανεπτυγμένη προς τη κύρια διεύθυνση των 

ρηγμάτων (παρασιτικές διακλάσεις). Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο τύποι διάρρηξης αυτής της 

διεύθυνσης είναι αποτέλεσμα του ίδιου επεισοδίου εύθραυστης παραμόρφωσης.  

2.7 Στρωματογραφική διάρθρωση των μανδυακών ενοτήτων των 
υπό μελέτη συμπλεγμάτων

2.7.1 Εισαγωγή

Η παρατήρηση στην ύπαιθρο συγκεκριμένων γεωλογικών-πετρογραφικών στοιχείων 

που αφορούν στον τρόπο ανάπτυξης και εξέλιξης της εκάστοτε μανδυακής ενότητας, μπορεί 

να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στην ψευδοστρωματογραφική 

τοποθέτηση των υπό μελέτη περιοχών σε επίπεδα πλησιέστερα ή πιο απομακρυσμένα από τη 

μεταβατική ζώνη Moho. Για το σκοπό αυτό επιχειρείται μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των 

διαφόρων περιοχών του κάθε συμπλέγματος ξεχωριστά, δίνοντας έμφαση στις σημαντικές 

γεωλογικές διαφορές που παρουσιάζουν, καθώς και στο κατά πόσο αυτές συμφωνούν με τις 

διαφορές που αφορούν στη δομική ανάπτυξη των χρωμιτικών τους κοιτασμάτων.

2.7.2 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Στον Βούρινο η γεωλογική μελέτη μπορεί να εστιάσει κυρίως στις διαφορές που 

υπάρχουν μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος του συμπλέγματος, μιας και σε 

γενικές γραμμές οι μελετούμενες υποπεριοχές και των δύο τμημάτων χαρακτηρίζονται από 

έναν κοινό τρόπο ανάπτυξης. Οι μόνες εμφανίσεις κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργίτη που 

εντοπίστηκαν στα πλαίσια της υπαίθριας εργασίας στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου 

προέρχονται από το βόρειο τμήμα του (ανατολικός Βοϊδόλακκος και βόρειο Ριζό). Στο δε 

νότιο τμήμα του συμπλέγματος δεν βρέθηκαν αντίστοιχες εμφανίσεις σχετικά γόνιμων 

μανδυακών λιθότυπων. Οι εναλλαγές αδροκρυσταλλικού δουνίτη-χαρτσβουργίτη είναι 

έντονες σε όλες τις περιοχές στις οποίες εστιάστηκε η μελέτη, πιο χαρακτηριστικά όμως 



Υπαίθρια έρευνα

110

αναπτύσσονται στο Ριζό και ειδικότερα στις Αετορράχες και στο Ξερολίβαδο. Επιπρόσθετα, 

ο αριθμός των πυροξενιτικών φλεβών αυξάνεται από τον βόρειο στο νότιο Βούρινο.

Στο μεγασκοπικό επίπεδο παρατήρησης μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση αποτελεί το 

γεγονός ότι: Ο βόρειος Βούρινος χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών διάσπαρτων 

δουνιτικών σωμάτων εντός των χαρτσβουργιτών. Τα δουνιτικά αυτά σώματα είναι στην 

πλειονότητα τους μικρότερων διαστάσεων συγκριτικά με εκείνων του νότιου Βούρινου 

(0.25-1 km vs 350-3 km). Επιπλέον, τα περισσότερα από αυτά παρουσιάζουν μια ανάπτυξη 

κατά Δ-Α διεύθυνση, ενώ εκείνα των νότιων περιοχών μια κατά Β-Ν διεύθυνση ανάπτυξης. 

Η παρατήρηση αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική στη βάση μιας πολυγενετικής 

πορείας σχηματισμού των δουνιτών από έναν συδυασμό μανδυακών διεργασιών (μερικής 

τήξης και μανδυακής μετασωμάτωσης). Οι νέες θεωρίες σχετικά με τη διαμόρφωση και 

κυρίως την εξέλιξη μανδυακών ενοτήτων (π.χ., KELEMEN et al. 1995, ZHOU et al. 2005) 

υποστηρίζουν κάτι τέτοιο και συγκεκριμένα ότι: Τα δουνιτικά σώματα αντιπροσωπεύουν 

προϊόντα μετασωματικών διεργασιών, οι οποίες προκαλούνται από τήγματα που αντιδρούν

με τους περιδοτίτες προκειμένου να τους μετατρέψουν σε δουνίτες. Αυτά τα μανδυακής 

προέλευσης τήγματα έχουν την τάση να συνενώνονται σε υψηλότερα επίπεδα, προκαλώντας 

εκτενέστερη τροποποίηση των αντίστοιχων περιδοτιτών σε ευμεγέθεις δουνίτες (Εικ. 2. 50).

Εικ. 2. 50: Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου των KELEMEN et al. (1995) σχετικά με την ανάπτυξη δουνιτικών σωμάτων 
σε μια διανοιγόμενη μανδυακή περιοχή. Κατά το μοντέλο αυτό λαμβάνει χώρα συνένωση των τηγμάτων δημιουργίας των 

δουνιτικών σωμάτων (πορτοκαλί ελλείψεις) προς τα ανώτερα στρωματογραφικά επίπεδα του μανδύα προκειμένου να 
προκύψουν μεγάλων διαστάσεων δουνίτες κοντά στη Moho. Με κίτρινες διακκκομένες γραμμές συμβολίζονται οι διευθύνσεις 
της κατακόρυφης και οριζόντιας μανδυακής ροής, ενώ με κόκκινα βέλη η πορεία ανόδου των τηγμάτων που προκαλούν την 

γένεση των δουνιτών σε αγωγούς (δουνιτικά κανάλια). Να σημειωθεί ότι τα νεότερα χρονικά δουνιτικά σώματα είναι αυτά τα 
οποία τοποθετούνται στα ανώτερα στρωματογραφικά σημεία της μανδυακής ενότητας, καθώς και ότι τα συγκεκριμένα σώματα 

είναι δομικά σύμφωνα με το μανδυακό τους περιβάλλον. Αντίθετα, τα παλαιότερα δουνιτικά σώματα κταλαμβάνουν 
χαμηλότερα στρωματογραφικά σημεία της μανδυακής ενότητας και είναι ασύμφωνα προς το μανδυακό τους περιβάλλον.
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Κατ’ αναλογία με τους δουνίτες και τα χρωμιτικά κοιτάσματα που αυτοί περιέχουν 

είναι πιο ευμεγέθη στο νότιο Βούρινο. Στον βόρειο Βούρινο οι χρωμιτίτες είναι ασύμφωνοι 

ως προς τους αντίστοιχους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες και χαρτσβουργίτες. Επιπλέον, 

διατηρούν πρωτογενείς ιστούς (π.χ., ιστός λεοπαρδάλεως), αν και φέρουν εμφανή 

χαρακτηριστικά πλαστικής παραμόρφωσης. Στο νότιο Βούρινο τα χρωμιτικά κοιτάσματα 

είναι σύμφωνα ανεπτυγμένα σε σχέση με τους αδροκρυσταλλικούς περιδοτιτικούς ξενιστές, 

χαρακτηρίζονται από ενστρωμένη δομή και σπάνια εμφανίζουν πλαστικά χαρακτηριστικά. 

Σε μια ακόμα γενικότερη βάση θα μπορούσε να ειπωθεί πως ο νότιος Βούρινος στερείται 

στοιχείων πλαστικής παραμόρφωσης, σε αντίθεση με το βόρειο τμήμα του συμπλέγματος 

όπου οι πλαστικοί χαρακτήρες επικρατούν. Για τον Βούρινο λοιπόν υπάρχει συμφωνία 

μεταξύ των γεωλογικών-κοιτασματολογικών και τεκτονικών παρατηρήσεων, οι οποίες 

συνηγορούν υπέρ μιας στρωματογραφικής εξέλιξης που τοποθετεί το νότιο τμήμα του 

συμπλέγματος σε υψηλότερα στρωματογραφικά επίπεδα σε σχέση με το βόρειο (Εικ. 2. 51).

Εικ. 2. 51: Ανακατασκευασμένη ψευδο-στρωματογραφική στήλη της μανδυακής ενότητας των δύο τμημάτων του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου. Το βόρειο τμήμα περιλαμβάνει υπολειμματικές, φακοειδείς αναπτύξεις 
κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργίτη, χαρακτηρίζεται από μικρά δουνιτικά σώματα και από ασύμφωνα χρωμιτικά 
κοιτάσματα. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο τμήμα ο αριθμός των πυροξενιτικών-

δουνιτικών φλεβών είναι περιορισμένος. Αντίθετα, στο νότιο Βούρινο απαντώνται σχετικά πιο ευμεγέθεις 
αδροκρυσταλλικοί δουνίτες, οι χρωμιτίτες είναι σύμφωνα ανεπτυγμένοι και υπάρχουν περισσότερες φλεβικές 

διεισδύσεις πυροξενιτών-γάββρων στους αντίστοιχους περιδοτίτες. Επιπλέον, οι ενδιαστρώσεις χαρτσβουργιτών-
δουνιτών, τυπικές της στρωμάτωσης που χαρακτηρίζει τον μανδύα στα όριά του με τον φλοϊό, είναι περισσότερες 
στο νότιο Βούρινο. Να σημειωθεί ότι από τον βόρειο στο νότιο Βούρινο παρατηρείται μια αλλαγή στη φολίωση 

του μανδύα, κάτι που καταγράφηκε στους αντίστοιχους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες και χαρτσβουργίτες.
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2.7.3 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Όσον αφορά στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, η πρώτη σημαντική διαφορά που 

διαπιστώθηκε μεταξύ των περιοχών της Μηλιάς, της Πεύκης και του Κορυδαλλού είναι η 

εντονότερη παρουσία κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργίτη στην πρώτη σε σχέση με τις 

υπόλοιπες. Οι χαρτσβουργίτες της Μηλιάς εμφανίζονται πιο αδρόκοκκοι και συμπαγείς από 

τους αντίστοιχους σχηματισμούς της Πεύκης, οι οποίοι δεν είναι τόσο αδρόκοκκοι και έχουν 

σαφώς εντονότερα φολιωμένη δομή. Επιπλέον, στους πρώτους διακρίνονται μακροσκοπικά 

σμαραγδόχρωμοι κλινοπυρόξενοι, παρατήρηση που είναι δυσκολότερο να γίνει στους 

χαρτσβουργίτες της Πεύκης. Ακόμα, στην περιοχή της Πεύκης οι ενδιαστρώσεις δουνίτη-

χαρτσβουργίτη (βλ. Εικ. 2. 26) είναι σαφώς συχνότερες και πιο εκτεταμένες από ότι στη 

Μηλιά. Στην περιοχή της Μηλιάς δεν παρατηρούνται εμφανίσεις μεμονωμένων δουνιτικών 

φακών. Αντίθετα, η αποσπασματική παρουσία μικρών θυλάκων αδροκρυσταλλικού δουνίτη 

εντός των χαρτσβουργιτών είναι κάτι που χαρακτηρίζει την περιοχή της Πεύκης. 

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να ειπωθεί πως στη Μηλιά οι φλεβικές διεισδύσεις δεν είναι τόσο 

συχνές όσο στην Πεύκη. Στην πρώτη περιοχή καταγράφηκαν περιορισμένες διεισδύσεις 

πυροξενιτικών φλεβών συγκριτικά με τη δεύτερη, στις φλεβικές διεισδύσεις της οποίας 

περιλαμβάνονται επιπλέον και γαββρικές διεισδύσεις. Μάλιστα, στην Πεύκη κάποιες από τις 

πυροξενιτικές φλέβες ενδέχεται να φιλοξενούν και μεταλλοφορία χρωμίτη (π.χ., στην ΒΑ 

Πεύκη). 

Οι συμπαγούς τύπου χρωμιτίτες της Μηλιάς είναι ασύμφωνα ανεπτυγμένοι ως προς 

τους περιβάλλοντές τους αδροκρυσταλλικούς περιδοτίτες. Οι δε ενστρωμένοι και σπανιότερα 

θυλακοειδείς χρωμιτίτες της Πεύκης είναι σύμφωνα-παρασύμφωνα ανεπτυγμένοι σε σχέση 

με τους αδροκρυσταλλικούς ξενιστές τους. Τα συνδυασμένα γεωλογικά, κοιτασματολογικά 

και τεκτονικά δεδομένα, που αναφέρθηκαν προηγουμένως, δείχνουν ότι η περιοχή της 

Μηλιάς αντιπροσωπεύει μανδυακό τμήμα βαθύτερης προέλευσης από ότι η περιοχή της 

Πεύκης (Εικ. 2. 52). 
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Εικ. 2. 52: Ανακατασκευασμένη ψευδο-στρωματογραφική στήλη της μανδυακής ενότητας του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από την υπαίθρια μελέτη των περιοχών της 

Μηλιάς και της Πεύκης. Η Μηλιά τοποθετείται χαμηλότερα εξαιτίας των πιο άφθονων εμφανίσεων 
κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργίτη και του περιορισμένου αριθμού πυροξενιτικών φλεβών σ’ αυτήν, καθώς και 

λόγω του ασύμφωνου δομικού χαρακτήρα των χρωμιτικών της κοιτασμάτων. Αντίθετα, η Πεύκη τοποθετείται 
υψηλότερα λόγω του αυξημένου αριθμού πυροξενιτικών φλεβικών διεισδύσεων και δουνιτικών φακών, καθώς και 
εξαιτίας των εναλαγγών αδροκρυσταλλικού δουνίτη-χαρτσβουργίτη που παρατηρούνται σε αυτήν. Χαρακτηριστική 
είναι επίσης η ανάπτυξη σύμφωνων-παρασύμφωνων χρωμιτικών κοιτασμάτων στην Πεύκη. Να σημειωθεί ότι από 
τα κατώτερα προς τα ανώτερα μανδυακά τμήματα δεν παρατηρείται καμία αλλαγή στη φολίωση του μανδύα, κάτι 

που καταγράφηκε στους αντίστοιχους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες και χαρτσβουργίτες. 
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2.8 Συμπεράσματα υπαίθριας έρευνας

2.8.1 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της εργασίας υπαίθρου, τα οποία προέκυψαν από 

το συνδιασμό παρατηρήσεων και στατιστικής επεξεργασίας μετρήσεων δομικών στοιχείων, 

μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

Σε ότι αφορά στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου, τα χρωμιτικά κοιτάσματα της 

μανδυακής ενότητας παρουσιάζουν μια ευρεία ποικιλία ιστολογικών τύπων από τους οποίους 

επικρατέστερος, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της όλης μανδυακής εμφάνισης, είναι ο κατά 

πλάκες. Συνολικά, στις τρείς από τις πέντε περιοχές που μελετήθηκαν κυριαρχούν οι 

χρωμιτίτες με κατά πλάκες ιστό. Οι μόνες περιοχές στις οποίες επικρατούν χρωμιτίτες 

διαφορετικής ιστολογικής ανάπτυξης είναι ο Βοϊδόλακκος και τα Κορσούμια, στον βόρειο 

Βούρινο, που χαρακτηρίζονται από την επικράτηση του συμπαγούς και λεοπαρδάλεως, 

αντίστοιχα, τύπου ιστού. Γενικά, μπορεί να αναφερθεί ότι σε κάθε περιοχή εκτός από τον 

κυρίαρχο τύπο ιστού μπορούν να εμφανίζονται ακόμα 1-2 είδη ιστολογικής ανάπτυξης. Σε 

όλες τις περιοχές μελέτης απαντά ο διάσπαρτος τύπος χρωμιτικής μεταλλοφορίας, είτε 

αποσπασματικά σε μεμονωμένες εμφανίσεις μικρής σημασίας, είτε στα περιθώρια 

σημαντικών εμφανίσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σταδιακή αύξηση της 

μεταλλοφορίας προς τα εσωτερικά τμήματά τους (π.χ., στην περιφέρεια των συμπαγών 

χρωμιτιτών του Βοϊδόλακκου). Το δε σπανιότερο είδος ιστού είναι ο λεοπαρδάλεως, καθώς 

εμφανίζεται στα Κορσούμια και στον Βοϊδόλακκο και σε πολύ μικρότερο βαθμό στο Ριζό.

Από κοκκομετρικής άποψης οι χρωμιτίτες του Βούρινου χαρακτηρίζονται από ένα 

ευρύ φάσμα μεγέθους ανάπτυξης των χρωμιτικών τους κρυστάλλων. Συγκεκριμένα, στο 

Ξερολίβαδο και τον Βοϊδόλακκο εντοπίζονται κυρίως αδροκρυσταλλικοί χρωμιτίτες, ενώ στο 

Ριζό και σε μικρότερο βαθμό στα Κορσούμια και τις Αετορράχες τα κοιτάσματα είναι πιο 

λεπτοκρυσταλλικά. Πιο συγκεκριμένα, στις τρείς τελευταίες περιοχές επικρατούν 

λεπτοκρυσταλλικοί-μεσοκρυσταλλικοί χρωμιτίτες, χωρίς να αποκλείεται η κατά τόπους 

ανάπτυξη και πιο αδροκρυσταλλικών εμφανίσεων.

Οι επαφές των χρωμιτικών κοιτασμάτων με τους περιβάλλοντες αυτά 

λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες κυμαίνονται από εξαιρετικά απότομα καθορισμένες επιφάνειες 



Υπαίθρια έρευνα

115

μεταξύ κοιτασμάτων-ξενιστή έως μεταβατικές, με προοδευτικά αυξανόμενη μεταλλοφορία 

από τον λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη στον χρωμιτίτη. Αντιπροσωπευτικές επαφές του πρώτου 

τύπου απαντώνται στον Βοϊδόλακκο και τα Κορσούμια, ενώ το δεύτερο είδος επαφής είναι 

πιο συχνό στο Ριζό, στις Αετορράχες και στο Ξερολίβαδο.

Σε όλες τις περιοχές στις οποίες εστιάστηκε η μελέτη διαπιστώθηκε ότι το σύστημα 

λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης-χρωμιτίτης φιλοξενείται μέσα σε φακοειδούς μορφής σώματα 

αδροκρυσταλλικού δουνίτη, τα οποία περιβάλλονται από χαρτσβουργίτη. Διακρίθηκαν 

απότομες κανονικές, μεταβατικές κανονικές, καθώς και τεκτονικές επαφές μεταξύ 

αδροκρυσταλλικού δουνίτη και χαρτσβουργίτη. Οι πρώτες απαντώνται στις θέσεις όπου 

απουσιάζει μια βαθμιαία μετάβαση από τον έναν λιθότυπο στον άλλο. Τόσο οι απότομες όσο 

και οι μεταβατικές κανονικές επαφές εντοπίστηκαν σε όλες τις περιοχές που επεκτάθηκε η 

έρευνα με εξαίρεση το Ριζό, όπου απαντούν μόνο απότομες κανονικές επαφές. Τεκτονικές 

επαφές μεταξύ των περιδοτιτών διαπιστώθηκαν στον Βοϊδόλακκο. Εκεί οι επαφές αυτές 

χαρακτηρίζονται από την επώθηση των χαρτσβουργιτών επί των γειτονικών δουνιτών, 

επιβεβαιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό και τα συμπεράσματα των ROSS et al. (1980) 

σύμφωνα με τους οποίους: "Τα πετρώματα που ισορρόπησαν στα βαθύτερα τμήματα 

καταλαμβάνουν συνήθως τις υψηλότερες δομικές (structural) θέσεις μέσα στη μανδυακή 

ενότητα". 

Σε λίγες περιπτώσεις παρατηρήθηκε η ανάπτυξη μικρών θυλακοειδών εμφανίσεων 

λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη εντός χαρτσβουργίτη. Οι θύλακες αυτοί είναι μικρών 

διαστάσεων, δεν φιλοξενούν σημαντική μεταλλοφορία χρωμίτη και αναπτύσσονται ως 

«δορυφορικά» σώματα των κύριων δουνιτικών φακών. Σε ορισμένες θέσεις στον 

Βοϊδόλακκο παρατηρήθηκαν φλέβες και "κανάλια" λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη που τέμνουν 

τη φολίωση των χαρτσβουργιτών. Στο δε Ριζό και στο Ξερολίβαδο διαπιστώθηκε η 

υπολειμματική παρουσία χαρτσβουργίτη εντός δουνίτη.

Τα χρωμιτικά κοιτάσματα αναπτύσσονται ασύμφωνα ως προς τους φιλοξενούντες 

αυτά αδροκρυσταλλικούς δουνίτες στον βόρειο Βούρινο και σύμφωνα στο Νότιο. Στους 

χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου καταγράφηκαν πιο έντονα χαρακτήρες πλαστικής 

παραμόρφωσης (π.χ., επιμήκυνση και διατμητική παραμόρφωση των κονδύλων στον ιστό 

λεοπαρδάλεως) σε σχέση με εκείνους του νότιου τμήματος. 

Η φολίωση των περιδοτιτών στρέφεται γενικά από μια ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση στον 

βόρειο Βούρινο σε ΒΑ-ΝΔ στο νότιο Βούρινο.
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Τα χρωμιτιτικά κοιτάσματα συνήθως φιλοξενούνται σε ένα περιβάλλον στο οποίο 

έχει λάβει χώρα έντονη διάτμηση. Η διάτμηση αντιπροσωπεύεται από μυλονιτικές ζώνες 

ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης, οι οποίες διασχίζουν τους διαδοχικά εμφανιζόμενους μανδυακούς 

σχηματισμούς προκαλώντας τη διαπεραστική σχιστοποίησή τους, η οποία είναι συνήθως πιο 

έντονη στους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες. Τα χρωμιτικά κοιτάσματα και οι περιβάλλοντες 

αυτά μανδυακοί σχηματισμοί είναι επηρεασμένα από την πτυχωσιγενή τεκτονική που 

συνοδεύει την διαδικασία επώθησης του συμπλέγματος.

2.8.2 Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Στην Πίνδο οι αδροκρυσταλλικοί δουνιτικοί φακοί είναι μικρότερων διαστάσεων 

(0.3-0.4 km) συγκριτικά με τους αντίστοιχους του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου 

(0.25-3 km). Στις περιοχές της Μηλιάς και της Πεύκης, εντοπίστηκαν αδρoκρυσταλλικοί 

χρωμιτίτες κυρίως συμπαγούς και κατά πλάκες τύπου. Ωστόσο και στις δύο περιοχές 

απαντάται και διάσπαρτη μεταλλοφορία χρωμίτη. Στη Μηλιά τα χρωμιτικά κοιτάσματα είναι 

θυλακοειδούς μορφής και ασύμφωνα ανεπτυγμένα ως προς τους φιλοξενούντες 

αδροκρυσταλλικούς περιδοτίτες. Στην Πεύκη τα χρωμιτικά κοιτάσματα είναι κυρίως 

ενστρωμένου και σπανιότερα θυλακοειδούς χαρακτήρα και είναι σύμφωνα-παρασύμφωνα 

ανεπτυγμένα σε σχέση με τους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες και χαρτσβουργίτες.   

Και στις δύο αυτές περιοχές μελέτης από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου 

διαπιστώθηκε η παρουσία λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη σε συγγενετική σχέση με τα 

κοιτάσματα χρωμίτη αφού πάντοτε τα περιβάλλει, ενώ στερείται φολιωμένης δομής. Οι 

επαφές μεταξύ χρωμιτίτη-λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη είναι κυρίως μεταβατικές κανονικές, 

ενώ οι απότομες κανονικές επαφές είναι πιο περιορισμένες. Οι επαφές μεταξύ 

λεπτοκρυσταλλικού-αδροκρυσταλλικού δουνίτη είναι απότομες κανονικές, ενώ μεταξύ 

αδροκρυσταλλικού δουνίτη-χαρτσβουργίτη μπορούν να είναι τόσο μεταβατικές όσο και 

απότομες κανονικές. Τεκτονικές επαφές διαπιστώθηκαν μόνο στο ΒΑ τμήμα της Πεύκης, 

όπου οι χαρτσβουργίτες έρχονται μέσω εφίππευσης επί των αδροκρυσταλλικών δουνιτών. 

Μυλονιτικές ζώνες πάχους 1 περίπου m συνοδεύουν τις επιφάνειες εφίππευσης.  

Στην Πίνδο διαπιστώθηκε η ανάπτυξη μικρών φακοειδών σωμάτων 

αδροκρυσταλλικού δουνίτη μέσα στον χαρτσβουργίτη, καθώς και ζώνες εναλασσόμενων 

πάγκων αδροκρυσταλλικού δουνίτη-χαρτσβουργίτη. Αμφότερα τα χαρακτηριστικά αυτά 
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καταγράφηκαν εντονότερα στην περιοχή της Πεύκης. Στη Μηλιά διαπιστώθηκαν τεμάχη 

χαρτσβουργίτη εντός λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη (Εικ. 2. 24).

Στο ΒΑ τμήμα της περιοχής της Πεύκης διαπιστώθηκε η ανάπτυξη χρωμιτίτη μέσα σε 

φλέβα πυροξενίτη πηγματιτικού ιστού. Η φλέβα αυτή έχει διεισδύσει μέσα σε έντονα 

φολιωμένο χαρτσβουργίτη. Γενικά, η παρουσία πυροξενιτικών φλεβών είναι πιο 

περιορισμένη στη Μηλιά συγκριτικά με την Πεύκη.

Στην τρίτη από τις υπό μελέτη περιοχές του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου, 

αυτή του Κορυδαλλού, οι παρατηρήσεις κατά την υπαίθρια εργασία έδειξαν ότι πρόκειται για 

μια περιοχή ανάπτυξης οφιολιθικής mé lange. Πρόκειται για μια χαοτική ανάπτυξη τύπου 

"blocks in matrix", η οποία χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή εξωτικών τεμαχών 

μονολιθολογικής κυρίως σύστασης, όπως: Ασβεστόλιθου, ραδιολαρίτη, σπηλίτη, δολερίτη, 

τροκτόλιθου, σερπεντινιωμένου χαρτσβουργίτη και σερπεντινίτη (με δουνιτικό πρωτόλιθο 

και έντονη χρωμιτική μεταλλοφορία). Στους σερπεντινίτες περιέχονται χρωμιτικά 

κοιτάσματα συμπαγούς και πυκνού διάσπαρτου τύπου. Η δε συνδετική μάζα μεταξύ των 

τεμάχων αποτελείται από έντονα τεκτονισμένο αργιλοπηλιτικό υλικό.  
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3 Πετρογραφική μελέτη

3.1 Πετρογραφική περιγραφή μανδυακών λιθότυπων

3.1.1 Υπερβασικοί λιθότυποι Βούρινου

Κατά την πετρογραφική εξέταση των υπερβασικών πετρωμάτων του οφιολιθικού 

συμπλέγματος του Βούρινου διαπιστώθηκαν έξι διαφορετικά είδη περιδοτιτικών λιθότυπων, 

τα οποία είναι: α) Κλινοπυροξενομιγείς, β) κανονικοί (-τυπικοί) και γ) μεταβατικοί 

χαρτσβουργίτες, δ) αδροκρυσταλλικοί και ε) λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες και τέλος στ) 

πυροξενίτες. Η αναλυτική τους πετρογραφική περιγραφή δίνεται παρακάτω.

3.1.1.1 Κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες

Οι κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες έχουν πολύ περιορισμένη εμφάνιση και 

εντοπίζονται στο βόρειο τμήμα του συμπλέγματος, στις περιοχές Βοϊδόλακκος και Ριζό (βλ. 

Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.5). Πρόκειται για αδροκρυσταλλικούς λιθότυπους συμπαγούς και 

ακανόνιστης υφής, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την επικράτηση πρωτοκοκκώδους ιστού 

(protogranular), ο οποίος αποτελεί ένα δομικό κατάλοιπο των αρχικών γονιμότερων 

σχηματισμών από τους οποίους προήλθαν. Επιπλέον, διακρίθηκε και ο πλαισιωμένος 

πορφυροκλαστικός (framed porphyroclastic) ιστός, ο οποίος περιγράφει μια ενδιάμεση 

δομική κατάσταση μεταξύ του πρωτοκοκκώδους και του πορφυροκλαστικού ιστού, που 

χαρακτηρίζεται από περιορισμένη ανάπτυξη ολιβινικών νεοβλαστών σε βάρος 

πορφυροκλαστών ορθοπυρόξενου και ολιβίνη. Στην κύρια ορυκτολογική συστασή τους 

συμμετέχουν οι φάσεις: Oλιβίνης (60-78% κ.ο.), ορθοπυρόξενος (15-30% κ.ο.), 

κλινοπυρόξενος (5-9% κ.ο.) και μαγνησιοχρωμίτης (1-2% κ.ο.).

Οι ολιβινικοί κρύσταλλοι των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών είναι ευμεγέθεις 

(≤7 mm) και παρουσιάζουν εμφανή παραμορφωτικά χαρακτηριστικά, όπως θραυσμό, 

κυματοειδή κατάσβεση (undulatory extinction) (Εικ. 3. 1Α) και τεκτονική διδυμία (tectonic

twinning). Στις περιπτώσεις ανάπτυξης πλαισιωμένου πορφυροκλαστικού ιστού ο ολιβίνης 

εμφανίζεται σε μικρό βαθμό και με τη μορφή νεοβλαστών (neoblast). Οι νεοβλάστες αυτοί 

είναι συνήθως διατεταγμένοι κατά μήκος των περιθωρίων πορφυροκλαστών πυρόξενων.
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Οι ορθοπυροξενικοί κρύσταλλοι έχουν και αυτοί μεγάλες διαστάσεις (≤8 mm) (Εικ. 

3. 1Β) και σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως: Aπλή διδυμία, 

κυματοειδή κατάσβεση, κάμψεις και γωνιάσεις των επιπέδων σχισμού τους (Εικ. 3. 1Γ).

Οι κλινοπυρόξενοι αν και εμφανίζονται ως ευμεγέθεις κρύσταλλοι (≤3 mm) (Εικ. 3. 

1Δ), οι διαστάσεις τους σπάνια προσεγγίζουν εκείνες των ορθοπυρόξενων. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις δίνουν την εντύπωση μικρών (≤0.7 mm), υπολειμματικά διατηρούμενων

κρυστάλλων, αφού διατηρούν οδοντωτά έως έντονα εγκολπωμένα περιθώρια γύρω από τα 

οποία διατάσσονται τοπικά ολιβινικοί νεοβλάστες (Εικ. 3. 1Ε). Σε κάποιες περιπτώσεις 

εντοπίστηκαν φαινόμενα ανακρυστάλλωσης, τα οποία χαρακτηρίζονται από την τοπική 

περιφεριακή ανάπτυξη στεφανών απαραμόρφωτου κλινοπυρόξενου γύρω από τους 

υπολειμματικούς κλινοπυρόξενους. Σπάνια, διαπιστώθηκαν λαμέλλες απόμειξης σύστασης 

ορθοπυρόξενου, ενώ σε συχνότερη βάση παρατηρήθηκαν παραμορφωτικά χαρακτηριστικά 

με επικρατέστερο την κυματοειδή κατάσβεση.

Οι σκουροκάστανοι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη έχουν αλλοτριόμορφη έως 

σκωληκοειδή (vermicular) ανάπτυξη και συνήθως εντοπίζονται στην εγγύτητα κρυστάλλων 

κλινοπυρόξενου. Το μέγεθός τους δεν υπερβαίνει τα 0.6 mm. Σε ορισμένους 

κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες καταγράφηκε η συνύπαρξη ξενόμορφων κρυστάλλων 

μαγνησιοχρωμίτη και ορθοπυρόξενων. Κάποιοι από τους ξενόμορφους μαγνησιοχρωμίτες 

συμφύονται με τους ορθοπυρόξενους υπό μορφή πολύπλοκων συναναπτύξεων. Τέτοιου 

είδους δομές έχουν γενικά ερμηνευτεί ως το αποτέλεσμα της διάσπασης κρυστάλλων 

γρανάτη κατά τη μετάβαση των περιδοτιτών από το πεδίο σταθερότητας του γρανατούχου σε 

αυτό του σπινελιούχου περιδοτίτη (HOOGERDUIJN-STRATING et al. 1993, VANNUCCI

et al. 1993, PICCARDO et al. 2004).   

Οι κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες δεν είναι σε έντονο βαθμό εξαλλοιωμένοι. 

Μικρά μόνο ποσοστά συμμετοχής σερπεντίνη, τρεμολίτη και δευτερογενών μεταλλικών 

ορυκτών διαπιστώθηκαν σε αυτούς. Ο σερπεντίνης αναπτύσσεται κατά μήκος των 

πρωτοκλαστικών ρωγμών λόγω θραυσμού του ολιβίνη, ενώ κατά μήκος αυτών 

παρατηρήθηκε και απόθεση δευτερογενούς μαγνητίτη. Ο τρεμολίτης αντικαθιστά ορισμένους 

από τους κλινοπυρόξενους. Τέλος, σε λίγες περιπτώσεις παρατηρήθηκε η ανάπτυξη μαύρων 

περιθωρίων σύστασης σιδηροχρωμίτη (όπως προέκυψε από τη μελέτη τους με ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης) γύρω από μικρούς κρυστάλλους σύστασης μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 

1ΣΤ). 
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Εικ. 3. 1: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών Βούρινου: Α) Κυματοειδής 
κατάσβεση σε ολιβινικούς κρυστάλλους (δείγμα V4), Β) Πορφυροκλάστης ορθοπυρόξενου που περιβάλλεται από 

κρυστάλλους ολιβίνη (δείγμα R4), Γ) Γωνιάσεις των επιπέδων σχισμού των ορθοπυρόξενων (σκιαγραφημένες από 
την κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) (δείγμα R1), Δ) Πορφυροκλάστης κλινοπυρόξενου, στα περιθώρια του οποίου 

παρατηρείται τοπικά η ανάπτυξη ολιβινικών νεοβλαστών (δείγμα R4), Ε) Υπολειμματικός κρύσταλλος 
κλινοπυρόξενου, με εγκολπωμένα περιθώρια μεταξύ ορθοπυρόξενου και ολιβινικών κρυστάλλων (δείγμα R4) 
(μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols) και ΣΤ) περιθωριακή ανάπτυξη σιδηροχρωμίτη 

(δείγμα V4) (οριοθετημένη από τις κίτρινες διακεκκομένες γραμμές) επί μικροκρυστάλλων σύστασης 
μαγνησιοχρωμίτη (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).  
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3.1.1.2 Κανονικοί χαρτσβουργίτες

Πρόκειται για τους επικρατέστερους τύπους περιδοτίτη στη μανδυακή ενότητα της 

οφιολιθικής ακολουθίας του Βούρινου (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.6). Η ανάπτυξη των 

κανονικών χαρτσβουργιτών είναι πολύ εκτεταμένη τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα 

του συμπλέγματος. Όλοι οι σχηματισμοί της ομάδας αυτής χαρακτηρίζονται από συμπαγή 

και ακανόνιστη υφή, ενώ ο ιστός τους είναι κυρίως πρωτοκοκκώδης (Εικ. 3. 2Α) και ενμέρει 

πορφυροκλαστικός (porphyroclastic) (Εικ. 3. 2Β). Στην πρωτογενή τους παραγένεση 

συμμετέχουν τα ορυκτά: Ολιβίνης (70-83% κ.ο.), ορθοπυρόξενος (15-28% κ.ο.), 

κλινοπυρόξενος (≤2% κ.ο.) και μαγνησιοχρωμίτης (1-3% κ.ο.).

Εκτός από τον πρωτοκοκκώδη και τον πορφυροκλαστικό ιστό, στους κανονικούς 

χαρτσβουργίτες του Βούρινου διακρίθηκαν επιπλέον ο πλαισιωμένος πορφυροκλαστικός και 

ο μυλονιτικός (mylonitic) ιστός σε έντονα τεκτονοποιημένα δείγματα.  

Οι ολιβινικοί κρύσταλλοι των κανονικών χαρτσβουργιτών του Βούρινου είναι κυρίως 

αλλοτριόμορφοι και μπορεί να φθάνουν σε διάμετρο έως και 5 mm. Στην περίπτωση του 

πλαισιωμένου και του κανονικού πορφυροκλαστικού ιστού σχηματίζουν ευμεγέθεις 

πορφυροκλάστες (2-4 mm), οι οποίοι αντικαθίστανται από απαραμόρφωτους νεοβλάστες 

ολιβίνη και μπορεί να φιλοξενούν ιδιόμορφα εγκλείσματα καστανέρυθρου μαγνησιοχρωμίτη. 

Παρουσιάζουν έντονα χαρακτηριστικά μανδυακής παραμόρφωσης, όπως κυματοειδή 

κατάσβεση, τεκτονική διδυμία και λαμέλλες παραμόρφωσης (deformation lamellae). Συχνά, 

θραύονται κατά μήκος μικρομυλονιτικών ζωνών ή επιμηκύνονται παράλληλα προς την 

διεύθυνση της παραμόρφωσης. 

Οι ορθοπυρόξενοι εμφανίζονται κυρίως ως πορφυροκλάστες, διαστάσεων 2 έως 5 

mm. Αναπτύσσουν οδοντωτά περιθώρια και αντικαθίστανται κυρίως από νεοβλάστες 

ολιβίνη, ορθοπυρόξενου και ενμέρει μαγνησιοχρωμίτη. Συχνά, περιέχουν εγκλείσματα 

απαραμόρφωτου ολιβίνη και ιδιόμορφου μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 2Γ). Φάσεις όπως 

κλινοπυρόξενος και σπινέλιος μπορεί να απομειγνύονται από αυτούς υπό μορφή λαμελλών 

παράλληλα στο επίπεδο (100) (Εικ. 3. 2Δ). Κύρια τεκτονικά χαρακτηριστικά τους είναι η 

κυματοειδής κατάσβεση και η κάμψη των επιπέδων σχισμού τους (kinking).  

Οι κλινοπυρόξενοι έχουν περιορισμένη συμμετοχή στους συγκεκριμένους περιδοτίτες 

(Εικ. 3. 2Ε), λόγω του έντονου βαθμού εκχύμωσής τους και είναι μικρού μεγέθους (≤0.6 

mm). Σε γενικές γραμμές, αναπτύσσονται υπό μορφή ξενόμορφων κρυστάλλων και 
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αντικαθίστανται από νεοβλάστες ολιβίνη. Φαινόμενα ανάπτυξης ιστού «κορώνας», κατά τα 

οποία συμβαίνει ανάπτυξη περιθωρίων απαραμόρφωτου κλινοπυρόξενου γύρω από 

μανδυακούς ορθοπυροξενικούς πορφυροκλάστες σημειώθηκαν, σε εξαιρετικά περιορισμένο 

όμως βαθμό.

Οι μαγνησιοχρωμίτες είναι σκουρόχρωμοι, ενώ ο τρόπος της κρυσταλλικής τους 

ανάπτυξης ποικίλει από ξενόμορφος έως ιδιόμορφος, αν και γενικά επικρατούν οι 

καλοσχηματισμένοι κρύσταλλοι (Εικ. 3. 2ΣΤ). Σε ορισμένα δείγματα κανονικών 

χαρτσβουργιτών καταγράφηκε η συνύπαρξη ξενόμορφων-ιδιόμορφων κρυστάλλων 

μαγνησιοχρωμίτη. Κάποιοι από τους ξενόμορφους αυτούς μαγνησιοχρωμιτικούς 

κρυστάλλους μπορεί να συμφύονται με ορθοπυρόξενους, σχηματίζοντας τις περίπλοκες 

συμφύσεις που ανφέρθηκαν και στους κλινοπυροξενομιγείς χαρστβουργίτες (Εικ. 3. 2Ζ). 

Επιπλέον, σε ορισμένους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη διαπιστώθηκαν σκουρόχρωμες, 

περιθωριακές αναπτύξεις μαγνητίτη/σιδηροχρωμίτη και σε άλλους η παρουσία εγκλεισμάτων 

ολιβίνη (Εικ. 3. 2Η). 

Τη δευτερογενή παραγένεση των πετρωμάτων αυτών αποτελούν τα ορυκτά: 

Σερπεντίνης, χλωρίτης, τρεμολίτης, δευτερογενή μεταλλικά ορυκτά και ιντιγκσίτης. Στα πιο 

υψηλά σερπεντινιωμένα δείγματα κανονικών χαρτσβουργιτών (ποσοστό εξαλλοίωσης: ≤20% 

κ.ο.) η δευτερογενής παραγένεση χαρακτηρίζεται από την επικράτηση του κυψελώδους 

(mesh) και του βαστιτικού (bastite) ιστού. Τοπικά διακρίθηκαν ο ενδοδιεισδυτικός 

(interpenetrating), ο ενδοπλεκτικός (interlocking) και ακόμα σπανιότερα ο ταινιωτός 

(ribbon) ιστός. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που αφορούν τα εξαλλοιωμένα τμήματα των 

κανονικών χαρτσβουργιτών του Βούρινου είναι: Διαγραφή των περιθωρίων βαστίτη από 

εναπόθεση δευτερογενούς μαγνητίτη, αντικατάσταση των λαμελλών απόμειξης σπινέλιου 

των ορθοπυρόξενων επίσης από μαγνητίτη και διείσδυση σερπεντίνη κατά μήκος ζωνών 

αδυναμίας των πετρωμάτων.

Η εφαρμογή της μεθόδου περιθλασιμετρίας ακτίνων X (XRD) σε επιλεγμένα 

δείγματα κανονικών χαρτσβουργιτών (Α5, V6) έδειξε τη συμμετοχή των πολύμορφων 

αντιγορίτης και χρυσοτίλης (Εικ. 3. 3).
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Εικ. 3. 2: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κανονικών χαρτσβουργιτών Βούρινου: Α) Πρωτοκοκκώδης ιστός 
ορθοπυρόξενου-ολιβίνη (δείγμα Α1), Β) πορφυροκλάστης ορθοπυρόξενου που περιθωριακά αντικαθίσταται από 

ολιβινικούς νεοβλάστες (δείγμα Κ2) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Γ) 
πορφυροκλάστης ορθοπυρόξενου (οριοθετημένος από κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) που περιέχει εγκλείσματα 

μαγνησιοχρωμιτικής σύστασης (δείγμα K7) (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων), Δ) λαμέλλες 
απόμειξης κλινοπυρόξενου από ορθοπυρόξενο (δείγμα VM74), Ε) υπολειμματικός κλινοπυρόξενος (οριοθετημένος 

από κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) (δείγμα Α2) (μικροσκοπική εικόνα με παράλληλα πρίσματα Nicols), ΣΤ) 
ιδιόμορφος κρύσταλλος μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα Κ2), Ζ) ζεύγος ορθοπυρόξενου-αλλοτριόμορφου 

μαγνησιοχρωμίτη (που οριοθετείται από την κίτρινη διακκεκομένη γραμμή) (δείγμα Κ6) και Η) ιδιόμορφος 
μαγνησιοχρωμίτης που περιέχει έγκλεισμα απαραμόρφωτου ολιβίνη (δείγμα Κ2) (μικροσκοπικές εικόνες με 

διασταυρωμένα πρίσματα Nicols).

Εικ. 3. 3: Ανακλάσεις αντιγορίτη (Ant) και χρυσοτίλη (Chr) από ακτινογραφήματα δειγμάτων σερπεντινιωμένων 
κανονικών χαρτσβουργιτών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου (δείγματα Α5, V6). Επιπλέον, έχουν 

διακριθεί οι ανακλάσεις ολιβίνη (Ol), ενστατίτη (En) και ασβεστίτη (Cc, μόνο στο δείγμα A5). 
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3.1.1.3 Μεταβατικοί χαρτσβουργίτες

Οι μεταβατικοί χαρτσβουργίτες είναι παρόντες σε όλες τις υπό μελέτη περιοχές του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου εκτός από το Ριζό (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.7). Ο 

όρος μεταβατικός χαρτσβουργίτης στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει εκείνους τους χαρτσβουργιτικούς λιθότυπους των οποίων η περιεκτικότητά τους 

σε πυρόξενο δεν υπερβαίνει το 15% στο σύνολο των φάσεων ολιβίνης, ορθοπυρόξενος και 

κλινοπυρόξενος. Έχουν και αυτοί συμπαγή και ακανόνιστη υφή και χαρακτηρίζονται από 

πορφυροκλαστικό (Εικ. 3. 4Α) και σε μικρότερο βαθμό πρωτοκοκκώδη ιστό. Στην κύρια 

ορυκτολογική σύστασή τους συμμετέχουν οι εξής φάσεις: Ολιβίνης (85-87% κ.ο.), 

ορθοπυρόξενος (12-14% κ.ο.), μαγνησιοχρωμίτης (1-3% κ.ο.) και κλινοπυρόξενος (≤1% 

κ.ο.).

Σε αυτούς μπορεί τοπικά να είναι παρόντα και άλλα είδη ιστού, όπως: Ο μυλονιτικός 

ιστός (Εικ. 3. 4Β) στα έντονα τεκτονοποιημένα δείγματα, ο ψηφιδοπορφυροκλαστικός 

(mosaic) ιστός, καθώς και ο ιστός ανόπτησης (annealing) (Εικ. 3. 4Γ) στους 

ανακρυσταλλωμένους μεταβατικούς χαρτσβουργίτες.

Οι ολιβινικοί κρύσταλλοι των μεταβατικών χαρτσβουργιτών είναι συνήθως 

ευμεγέθεις, ωστόσο όμως η πιο σημαντική μορφή ανάπτυξής τους είναι ως νεοβλάστες γύρω 

από τα οδοντωτά και έντονα εγκολπωμένα περιθώρια των πορφυροκλαστών ορθοπυρόξενου. 

Οι κρύσταλλοι του ολιβίνη εμφανίζουν τοπικά χαρακτηριστικά ανακρυστάλλωσης, τα οποία 

εκφράζονται μέσω της ανάπτυξης τριπλών σημείων συμβολής (triple junctions) των 

περιθωρίων τους ανά γωνία 120° (Εικ. 3. 4Γ). Σε ορισμένους ολιβινικούς κρυστάλλους 

διαπιστώθηκε η παρουσία μικροεγκλεισμάτων σπινελιούχας σύστασης (Εικ. 3. 4Δ). Με 

εξαίρεση τους ανακρυσταλλωμένους ολιβίνες οι υπόλοιποι κρύσταλλοι της φάσης αυτής 

επιδεικνύουν έντονα χαρακτηριστικά καταπόνησης, όπως: Κυματοειδή κατάσβεση και 

λαμέλλες παραμόρφωσης.  

Οι ορθοπυρόξενοι συμμετέχουν ως πορφυροκλάστες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

γωνιώδη έως εγκολπωμένα περιθώρια που περιβάλλονται από ολιβινικούς νεοβλάστες (Εικ. 

3. 4Α και Β). Συχνά εγκλείσματα ιδιόμορφου μαγνησιοχρωμίτη περιέχονται εντός των 

ορθοπυροξενικών πορφυροκλαστών (Εικ. 3. 4Α). Οι ορθοπυρόξενοι εμφανίζουν 
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παραμορφωτικά χαρακτηριστικά, όπως κάμψη και γωνίαση των επιπέδων σχισμού τους. Σε 

ορισμένους από αυτούς διαπιστώθηκαν λαμέλλες απόμειξης κλινοπυρόξενων (Εικ. 3. 4Β).

Οι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη είναι κυρίως ιδιόμορφοι και σε μικρότερο βαθμό 

αλλοτριόμορφοι. Συχνά εντοπίζονται στη εγγύτητα των πορφυροκλαστών ορθοπυρόξενου, 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν υπό μορφή νεοβλαστών μαζί με αντίστοιχους 

κρυστάλλους ολιβίνη γύρω από τους ορθοπυροξενικούς πορφυροκλάστες.

Οι κλινοπυρόξενοι είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι και μικροί, γεγονός που δυσκολεύει 

τον εντοπισμό τους. Φέρουν χαρακτηριστικά παραμόρφωσης, όπως κυματοειδή κατάσβεση 

και κάμψη των επιπέδων σχισμού. 

Στη δευτερογενή παραγένεση των μεταβατικών χαρτσβουργιτών συμμετέχουν οι 

φάσεις: Σερπεντίνης, τρεμολίτης, χλωρίτης, ιντιγκσίτης, ασβεστίτης και δευτερογενή 

μεταλλικά ορυκτά. Ο επικρατέστερος ιστός είναι ο βαστιτικός (Εικ. 3. 4Ε), ενώ σε μικρότερη 

συχνότητα εντοπίστηκαν ο κυψελώδης (Εικ. 3. 4ΣΤ) και ο ενδοπλεκτικός. Η εφαρμογή της 

μεθόδου περιθλασιμετρίας ακτίνων X (XRD) σε επιλεγμένο δείγμα (K10), έδειξε τη 

συμμετοχή των πολύμορφων αντιγορίτης και χρυσοτίλης (Εικ. 3. 5).
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Εικ. 3. 4: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά μεταβατικών χαρτσβουργιτών Βούρινου: Α) Πορφυροκλαστικός ιστός, 
όπου στον πορφυροκλάστη ορθοπυρόξενου αναπτύσσονται ιδιόμορφα εγκλείσματα μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα V2), 
Β) μυλονιτικός ιστός, οι ολιβινικοί νεοβλάστες είναι ακόμη πιο λεπτοκρυσταλλικοί, ενώ εντός του ορθοπυρόξενου 

υπάρχουν λαμέλλες απόμειξης κλινοπυρόξενου (δείγμα VVD1), Γ) ιστός ανόπτησης (σκιαγραφημένος από την 
κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) μεταξύ ανακρυσταλλωμένων ολιβινών (δείγμα VM107) (μικροσκοπικές εικόνες με 

διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Δ) μικροεγκλείσματα σπινελιούχας σύστασης εντός ολιβινικού κρυστάλλου 
(οριοθετημένου από την κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) (δείγμα VM107) (μικροσκοπική εικόνα με παράλληλα 

πρίσματα Nicols), Ε) ψευδομόρφωση σερπεντίνη κατά ορθοπυρόξενου (βαστιτικός ιστός) (δείγμα A3) 
(μικροσκοπική εικόνα με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), ΣΤ) κυψελώδης ιστός με υπολειμματική διατήρηση 
ολιβίνη στους πυρήνες των κυψελών και φλέβα ασβεστίτη που διακόπτει τη δομική συνέχεια του πετρώματος 

(δείγμα Α3) (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).  

Εικ. 3. 5: Ανακλάσεις αντιγορίτη (Ant) και χρυσοτίλη (Chr) από ακτινογράφημα δείγματος ενμέρει 
σερπεντινιωμένου μεταβατικού χαρτσβουργίτη από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου (δείγμα Κ10). 

Επιπλέον, έχουν διακριθεί οι ανακλάσεις του ολιβίνη (Ol) και του ενστατίτη (En).
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3.1.1.4 Δουνίτες

Οι δουνίτες του Βούρινου αναπτύσσονται υπό τη μορφή φακοειδών σωμάτων και 

συχνά φιλοξενούν χρωμιτικά κοιτάσματα (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.8). Γενικά δύο είδη 

δουνίτη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι παρόντα στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου: 

Ο αδροκρυσταλλικός δουνίτης και ο λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης (βλ. § 2.4.1). Αμφότεροι οι 

τύποι δουνίτη έχουν συμπαγή και ακανόνιστη υφή, ενώ ο ιστός τους είναι συνήθως 

αδροκοκκώδης (Εικ. 3. 6Α), ισοκοκκώδης (Εικ. 3. 6Β) και σπανιότερα πορφυροκλαστικός 

(Εικ. 3. 6Γ και Δ). Στην πρωτογενή ορυκτολογική σύσταση των δουνιτών συμμετέχουν οι 

ακόλουθες φάσεις: Ολιβίνης (90-96% κ.ο.), ορθοπυρόξενος (≤7% κ.ο.), μαγνησιοχρωμίτης 

(2-8% κ.ο.) και κλινοπυρόξενος (≤1% κ.ο.).

Πέρα από τον αδροκοκκώδη, τον ισοκοκκώδη και τον πορφυροκλαστικό, άλλοι τύποι 

ιστού που αναγνωρίστηκαν στους δουνίτες του Βούρινου είναι ο ψηφιδοπορφυροκλαστικός 

(Εικ. 3. 6Ε) και ο μυλονιτικός (mylonitic). Ο αδροκοκκώδης και ο μυλονιτικός ιστός 

επικρατούν στις εμφανίσεις των αδροκρυσταλλικών δουνιτών, ενώ στους 

λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες επικρατεί ο ισοκοκκώδης και ο ψηφιδοπορφυροκλαστικός.

Το κύριο ορυκτολογικό συστατικό τους, ο ολιβίνης, συμμετέχει με τη μορφή 

μεγάλων πορφυροκλαστών (4 mm) στους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες, είτε σχηματίζει 

νεοβλαστικούς κρυστάλλους (≤0.2 mm), η συμμετοχή των οποίων είναι ιδιαίτερα αυξημένη 

στους λεπτοκρυσταλλικούς λιθότυπους αυτής της κατηγορίας. Οι ολιβινικοί 

πορφυροκλάστες και ορισμένοι μόνο από τους νεοβλάστες φέρουν έντονα χαρακτηριστικά 

καταπόνησης, όπως: Κυματοειδή κατάσβεση, τεκτονική διδυμία, ανάπτυξη λαμελλών 

παραμόρφωσης (Εικ. 3. 6ΣΤ) και χαρακτηριστικές διαπλεκτικές (interfingering) δομές, στις 

οποίες παρατηρείται επιμήκυνση των ολιβινικών κρυστάλλων και είσοδός τους εντός άλλων 

παρόμοια παραμορφωμένων ολιβινών (Εικ. 3. 6Ζ). Ωστόσο, η πλειονότητα των νεοβλαστών 

ολιβίνη δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά πλαστικής παραμόρφωσης. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις παρατηρήθηκε ανάπτυξη προσανατολισμένης διάταξης των ολιβινικών 

πορφυροκλαστών, η οποία συνοδεύεται από επιμήκυνση των κρυστάλλων και έντονη 

αντικατάσταση των περιθωρίων τους από νεοβλάστες ολιβίνη και μαγνησιοχρωμίτη. 

Εκτεταμένες συναθροίσεις απαραμόρφωτων ολιβινικών νεοβλαστών διαπιστώθηκαν στους 

λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες με ψηφιδοπορφυροκλαστικό ιστό. Σε ορισμένους από αυτούς, 

στους οποίους οι ολιβινικοί νεοβλάστες έχουν σχετικά πιο μεγάλες διαστάσεις (0.1-0.2 mm), 

είναι πολύ πιθανό να έχει λάβει χώρα ανακρυστάλλωση του πετρώματος. Ωστόσο, δεν 
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αποκλείεται οι συνθήκες να ήταν τέτοιες που να επέτρεψαν τον απευθείας (μαγματικό) 

σχηματισμό σχετικά ευμεγεθών, απαραμόρφωτων ολιβινικών κρυστάλλων.

Οι ορθοπυρόξενοι αναπτύσσονται υπό τη μορφή πορφυροκλαστών μικρότερων 

διαστάσεων (1-2 mm) συγκριτικά με εκείνους των υπόλοιπων κατηγοριών υπερβασικών 

σχηματισμών. Είναι έντονα παραμορφωμένοι, παρουσιάζοντας ισχυρή εγκόλπωση των 

περιθωρίων τους και αντικατάστασή τους κατά μήκος αυτών από νεοβλάστες ολιβίνη, 

μαγνησιοχρωμίτη, αλλά και ορθοπυρόξενου δεύτερης γενιάς. Οι ορθοπυροξενικοί 

πορφυροκλάστες συχνά εμφανίζονται επιμηκυσμένοι και σχιστοποιημένοι κατά τη διεύθυνση 

της παραμόρφωσης, ενώ είναι το μόνο ορυκτό από το οποίο μπορεί να διατηρούνται ακόμα 

ευμεγέθη υπολείμματα όταν στο πέτρωμα αναπτύσσονται ζώνες μυλονιτοποίησης. 

Ο κλινοπυρόξενος συμμετέχει σε πολύ μικρό βαθμό στην παραγένεση των δουνιτών. 

Στην πραγματικότητα, μόνο ορισμένα παραμορφωμένα υπολείμματα των αρχικών 

κλινοπυροξενικών πορφυροκλαστών διατηρούνται σε κάποιες εμφανίσεις 

αδροκρυσταλλικών δουνιτών. Τόσο οι ορθοπυρόξενοι όσο και οι κλινοπυρόξενοι 

απουσιάζουν από τις παραγενέσεις των λεπτοκρυσταλλικών δουνιτών του συμπλέγματος.

Οι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι των δουνιτών έχουν κοκκινωπά έως σκουρο-

κάστανα χρώματα και ιδιόμορφη ανάπτυξη. Σε περιορισμένο βαθμό διαπιστώθηκαν και 

ξενόμορφες αναπτύξεις μαγνησιοχρωμιτών, αλλά ακόμη και στην περίπτωση αυτή, πάντοτε 

σημειώνεται συνύπαρξή τους με ιδιόμορφους κρυστάλλους στο ίδιο δείγμα. Η ποσοστιαία 

συμμετοχή μαγνησιοχρωμίτη μπορεί να παρουσιάζει αξιοσημείωτη διακύμανση από δείγμα 

σε δείγμα. Ωστόσο, πιο αυξημένη συμμετοχή κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη διαπιστώθηκε 

στους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες (4-8% κ.ο.). Στους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες οι 

κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη είναι κατανεμημένοι κυρίως κατά μήκος της περιφέρειας των 

ολιβινικών μεγακρυστάλλων και σπανιότερα εντός αυτών. Ο ολιβίνης είναι το μοναδικό 

πρωτογενές ορυκτό που εντοπίστηκε ως έγκλεισμα στους μαγνησιοχρωμίτες (Εικ. 3. 6Η).

Οι δουνίτες είναι γενικά υγιή πετρώματα και σε λίγα μόνο δείγματα διαπιστώθηκε 

σημαντική τροποποίησή τους λόγω δευτερογενών διεργασιών. Ο βαθμός σερπεντινίωσης 

είναι χαμηλός, συνήθως μικρότερος από 20% στο σύνολο του πετρώματος. Ο σερπεντίνης, ο 

χλωρίτης, ο ιντιγκσίτης και ο ασβεστίτης, μαζί με μεταλλικές φάσεις (μαγνητίτης) αποτελούν 

την δευτερογενή παραγένεση των δουνιτών. Τα σερπεντινιωμένα τμήματα των δουνιτών 

παρουσιάζουν κυψελώδη και πολύ σπανιότερα βαστιτικό ιστό. Συχνά, καταγράφηκε 

διείσδυση φλεβιδίων σερπεντίνη κατά μήκος μυλονιτικών ζωνών των αδροκρυσταλλικών 

δουνιτών με συνακόλουθη αντικατάσταση των αντίστοιχων θραυσμάτων πρωτογενών 

ορυκτών (ολιβίνες, ορθοπυρόξενοι) που εμπεριέχονται σε αυτές. 



Πετρογραφική μελέτη

130



Πετρογραφική μελέτη

131

Εικ. 3. 6: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά δουνιτών Βούρινου: Α) Αδροκοκκώδης ιστός, όπου τόσο στα περιθώρια 
όσο και εντός των ολιβινικών πορφυροκλαστών έχουν αναπτυχθεί ιδιόμορφοι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη 

(δείγμα VM88), Β) ισοκοκκώδης ιστός σε λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη (δείγμα V1), Γ)-Δ) πορφυροκλαστικός ιστός 
στον οποίο φαίνεται η αντικατάσταση των ολιβινικών πορφυροκλαστών κατά μήκος των περιθωρίων τους από 

ολιβινικούς νεοβλάστες (δείγματα Κ5A και V3, αντίστοιχα), Ε) ψηφιδοπορφυροκλαστικός ιστός σε 
λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη (δείγμα V8), ΣΤ) λαμέλλες παραμόρφωσης και τεκτονική διδυμία σε ολιβινικούς 
κρυστάλλους (δείγμα VΜ84), Ζ) διαπλεκτικές δομές σε διαφορετικούς κρυστάλλους ολιβίνη (δείγμα VM84) 
(μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Η) εγκλείσματα σύστασης ολιβίνη, χλωρίτη, 

τρεμολίτη σε ιδιόμορφο κρύσταλλο μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα Ξ1) (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης 
ηλεκτρονίων).

3.1.1.5 Πυροξενίτες

Οι πυροξενίτες εντοπίστηκαν υπό μορφή φλεβικών διεισδύσεων, οι οποίες 

διακόπτουν τη δομική συνέχεια των περιδοτιτών (βλ. § 2.4.1). Πρόκειται για 

αδροκρυσταλλικούς σχηματισμούς, ολιβινικής βεβστεριτικής σύστασης, οι οποίοι 

παρουσιάζουν συμπαγή υφή και πηγματιτικό ιστό (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.9). Στην 

ορυκτολογική σύστασή τους συμμετέχουν οι φάσεις: Ορθοπυρόξενος (55-70% κ.ο.), 

κλινοπυρόξενος (15-35% κ.ο.), ολιβίνης (5-15% κ.ο.) και μαγνησιοχρωμίτης (≤1% κ.ο.). Στη 

δευτερογενή παραγένεσή τους συμμετέχουν ο σερπεντίνης, ο τρεμολίτης, ο ιντιγκσίτης και ο 

ασβεστίτης.

Οι πυρόξενοι και κυρίως οι ορθοπυρόξενοι αναπτύσσονται υπό τη μορφή ευμεγεθών 

κρυστάλλων (≤5 mm). Το μέγεθος των κλινοπυρόξενων είναι συστηματικά μικρότερο (≤1-2 

mm). Οι ορθοπυρόξενοι παρουσιάζουν λαμέλλες απόμειξης κλινοπυρόξενου παράλληλα στα 

επίπεδα σχισμού (100) και ανάπτυξη γωνιάσεων. Συνήθως φέρουν εγκλείσματα 

μαγνησιοχρωμίτη, ενώ τις διακρυσταλλικές θέσεις μεταξύ των πυρόξενων καταλαμβάνουν ο 

ολιβίνης (Εικ. 3. 7Α) και ο μαγνησιοχρωμίτης. Οι ορθοπυρόξενοι αντικαθίστανται από 

τρεμολίτη (Εικ. 3. 7Β και Γ) και σερπεντίνη, ενώ οι κλινοπυρόξενοι από ιδιόμορφους 

κρυστάλλους τρεμολίτη και ασβεστίτη. 

Οι κόκκοι του ολιβίνη είναι μικρού σχετικά μεγέθους (0.5 mm) και εντοπίζονται σε 

ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ των ορθοπυρόξενων (Εικ. 3. 7Α και Γ) ή μεταξύ ορθοπυρόξενου 

και κλινοπυρόξενου. Συνήθως αντικαθίστανται από σερπεντίνη και ιντιγκσίτη.

Οι κρύσταλλοι του μαγνησιοχρωμίτη είναι ιδιόμορφοι και το μέγεθός τους φθάνει τα 

0.6 mm. Ο συνηθέστερος τρόπος εμφάνισής τους είναι σε ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ 

ορθοπυροξενικών κρυστάλλων (Εικ. 3. 7Δ). Σπανιότερα εντοπίζονται και ως εγκλείσματα 

εντός των ορθοπυρόξενων.
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Εικ. 3. 7: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά πυροξενιτών Βούρινου: Α) Ανάπτυξη ολιβίνη σε ενδιάμεση θέση μεταξύ 
κρυστάλλων ορθοπυρόξενων (δείγμα VM105), Β) ανάπτυξη ιδιόμορφων κρυστάλλων σύστασης τρεμολίτη (δείγμα 

VM105), Γ) κρύσταλλος ολιβίνη σε ενδιάμεση θέση μεταξύ κρυστάλλων ορθοπυρόξενων που περιφεριακά 
αντικαθίστανται από τρεμολίτη (δείγμα VM84A) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Δ) 
κρύσταλλος μαγνησιοχρωμίτη σε ενδιάμεση θέση μεταξύ ορθοπυρόξενων (δείγμα VM105) (μικροσκοπική εικόνα 

με παράλληλα πρίσματα Nicols). 

3.1.1.6 Σερπεντινίτες

Αν και τα φαινόμενα σερπεντινίωσης είναι αρκετά εκτεταμένα σε ορισμένους 

μανδυακούς σχηματισμούς του Βούρινου, η συχνότητα εμφάνισης τυπικών σερπεντινιτών 

είναι περιορισμένη. Γενικά, θα μπορούσε να ειπωθεί πως τα φαινόμενα σερπεντινίωσης και 

ακολούθως ανάπτυξης σερπεντινιτών, είναι πιο εκτεταμένα στο νότιο Βούρινο (βλ. Παρ. Α, § 

1.2, Πιν. 1.10). Στο βόρειο τμήμα του συμπλέγματος αντίστοιχα φαινόμενα έχουν μόνο 

τοπικά ισχυρό χαρακτήρα (π.χ., στον Βοϊδόλακκο).

Οι σερπεντινίτες του Βούρινου παρουσιάζουν κυψελώδη ιστό (Εικ. 3. 8Α και Β), ενώ 

σπανιότερα εμφανίζουν βαστιτικό ιστό (Εικ. 3. 8Γ και Δ) καθώς και ιστούς μη 

ψευδομορφικής αντικατάστασης με επικρατέστερο τον ενδοπλεκτικό. Εκτός από τον 

σερπεντίνη, ο χλωρίτης, ο τάλκης, ο ιντιγκσίτης και δευτερογενή μεταλλικά ορυκτά 
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(μαγνητίτης) αποτελούν τις υπόλοιπες συμμετέχουσες φάσεις στους σερπεντινίτες. Στις 

υπολειμματικά διατηρούμενες πρωτογενείς φάσεις συγκαταλέγονται ο ολιβίνης (Εικ. 3. 8Ε), 

ο ορθοπυρόξενος και ο μαγνησιοχρωμίτης (Εικ. 3. 8ΣΤ). 

Οι πυρήνες των κυψελών έχουν διαστάσεις έως και 100 μm και εκτός από σερπεντίνη 

μπορεί να αποτελούνται από υπολειμματικό ολιβίνη, χλωρίτη και ιντιγκσίτη (Εικ. 3. 8Ε). Οι 

δε βαστίτες έχουν μικρές διαστάσεις, της τάξης του 1 mm, ανάλογες δηλαδή με αυτές των 

ορθοπυρόξενων που εντοπίστηκαν στους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες. 

Ο ολιβίνης εξαλλοιώνεται σε σερπεντίνη, ιντιγκσίτη και δευτερογενή μεταλλικά 

ορυκτά. Ο χλωρίτης εντοπίστηκε τόσο στους πυρήνες των κυψελών του αντίστοιχου ιστού, 

όσο και στα περιθώρια των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 8Β). Στους βαστίτες 

εντοπίστηκαν λαμέλλες μαγνητίτη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τροποποιημένες σπινελιούχες 

απομείξεις παράλληλα στο επιφάνεις σχισμού (110) των αρχικών ορθοπυρόξενων (Εικ. 3. 8Γ 

και Δ). Οι δε κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη επιδεικνύουν ιδιόμορφη κρυσταλλική ανάπτυξη, 

το οποίο σε συνδυασμό με την περιορισμένη παρουσία βαστιτών σημαίνει πως οι 

εξεταζόμενοι σερπεντινίτες προέρχονται από δουνιτικό πρωτόλιθο. Τέλος, στους 

μαγνησιοχρωμίτες αναγνωρίστηκαν δομές αποχωρισμού (pull-apart texture) (Εικ. 3. 8ΣΤ).
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Εικ. 3. 8: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά σερπεντινιτών Βούρινου: Α) Κυψελώδης ιστός (δείγμα VM75), Β) 
πλήρωση του πυρήνα των κυψελών του αντίστοιχου ιστού σερπεντινίτη με χλωρίτη (δείγμα VM75) (μικροσκοπικές 
εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Γ)-Δ) λαμέλλες απόμειξης μαγνητίτη σε βαστίτη από ορθοπυρόξενο 

(δείγμα Α7) (Γ: Μικροσκοπική εικόνα με παράλληλα πρίσματα Nicols, Δ: Μικροσκοπική εικόνα με 
διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Ε) ανάπτυξη ιντιγκσίτη στο πυρήνα κυψέλης, περιφερειακά της οποίας 

διατηρούνται υπολειμματικοί κρύσταλλοι ολιβίνη (δείγμα Α9α), ΣΤ) ιδιόμορφος κρύσταλλος μαγνησιοχρωμίτη που 
τοπικά περιβάλλεται από χλωρίτη, ενώ παράλληλα εμφανίζει και δομές αποχωρισμού (δείγμα Α9α) 

(μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols).  

3.1.2 Υπερβασικοί λιθότυποι Πίνδου

Κατά την πετρογραφική εξέταση των υπερβασικών πετρωμάτων του οφιολιθικού 

συμπλέγματος της Πίνδου διαπιστώθηκαν πέντε διαφορετικά είδη περιδοτιτικών λιθότυπων, 

τα οποία είναι: α) Κλινοπυροξενομιγείς, β) κανονικοί και γ) μεταβατικοί χαρτσβουργίτες, δ) 

αδροκρυσταλλικοί και ε) λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες. Η αναλυτική τους πετρογραφική 

περιγραφή δίνεται παρακάτω.

3.1.2.1 Κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες

Πρόκειται για τους υπερβασικούς σχηματισμούς με την μικρότερη εξάπλωση στο 

οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.11). Οι περιορισμένες 

εμφανίσεις των πετρωμάτων αυτών εντοπίστηκαν αποσπασματικά εντός των κανονικών 

χαρτσβουργιτών και ποτέ σε επαφή με τους δουνίτες και τα περιεχόμενα σε αυτούς 

χρωμιτικά κοιτάσματα. Δομικά έχουν συμπαγή και ακανόνιστη υφή, ενώ ο ιστός τους είναι 

πρωτοκοκκώδης (Εικ. 3. 9Α) και σπανιότερα πορφυροκλαστικός. Στην κύρια ορυκτολογική 

τους σύσταση συμμετέχουν κατά φθίνουσα σειρά ποσοστιαίας αναλογίας τα ορυκτά: 
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Ολιβίνης (75-80% κ.ο.), ορθοπυρόξενος (15-18% κ.ο.), κλινοπυρόξενος (4-5% κ.ο.) και 

μαγνησιοχρωμίτης (1-2% κ.ο.). 

Σε αρκετές περιπτώσεις κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών παρατηρήθηκε 

συνύπαρξη των δύο τύπων ιστολογικής ανάπτυξής τους, δηλαδή του πρωτοκοκκώδους και 

του πορφυροκλαστικού.

Ο ολιβίνης εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή αλλοτριόμορφων κρυστάλλων, των 

οποίων το μέγεθος μπορεί να φθάνει τα 4 mm. Αν και επικρατεί στις ανισοκοκκώδεις δομές 

του πρωτοκοκκώδους ιστού πολύ σπάνια σχηματίζει πορφυροκλάστες. Αντίθετα, η 

πλειονότητα των νεοβλαστικών κρυστάλλων αποτελούνται από ολιβίνη. Λόγω της υψηλής 

παραμόρφωσης που έχει επηρεάσει τα συγκεκριμένα πετρώματα, οι ολιβινικοί κρύσταλλοι 

παρουσιάζουν έντονα χαρακτηριστικά καταπόνησης, όπως: Κυματοειδή κατάσβεση, 

τεκτονική διδυμία και λαμέλλες παραμόρφωσης. Ακόμη ένα βασικό χαρακτηριστικό τους 

είναι η έντονη διάρρηξή τους (θραυσμός) λόγω εύθραυστης παραμόρφωσης. Παρά την 

ισχυρή παραμόρφωση των ευμεγεθών ολιβινικών κρυστάλλων, οι νεοβλάστες ολιβίνη δεν 

παρουσιάζουν καθόλου χαρακτηριστικά παραμόρφωσης, όπως αυτά που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως.

Την πλειονότητα των πορφυροκλαστών αποτελούν κρύσταλλοι ορθοπυρόξενων, οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται από γωνιώδη έως έντονα εγκολπωμένα περιθώρια, παράλληλα στα 

οποία αναπτύσσονται ολιβινικοί νεοβλάστες. Το μέγεθος των ορθοπυροξενικών 

πορφυροκλαστών φθάνει τα 4 mm. Στα δομικά τους χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται:  

Κυματοειδής κατάσβεση, κάμψεις των επιπέδων σχισμού και γωνιάσεις. Συχνά 

παρουσιάζουν λαμέλλες απόμειξης κλινοπυρόξενου, διοψιδικής σύστασης (Εικ. 3. 9Β), ενώ 

σε ορισμένες περιπτώσεις τα φαινόμενα απόμειξης μπορεί να είναι τόσο εκτεταμένα ώστε να 

μιλάμε ουσιαστικά για φευδομορφική αντικατάσταση ορθοπυρόξενου από κλινοπυρόξενο. 

Εγκλείσματα ολιβίνη, διαστάσεων έως και 0.3 mm, είναι επίσης αρκετά συνηθισμένα εντός 

των ορθοπυροξενικών πορφυροκλαστών. 

Πέρα από την ανάπτυξή τους υπό τη μορφή λαμελλών απόμειξης στους 

ορθοπυρόξενους διαπιστώθηκαν και κρύσταλλοι κλινοπυρόξενων, οι οποίοι έχουν 

υπολειμματικά χαρακτηριστικά (Εικ. 3. 9Γ και Δ). Οι κλινοπυροξενικοί πορφυροκλάστες (≤1 

mm) περιβάλλονται σχεδόν πάντοτε από αναπτύξεις συσσωματωμάτων ολιβινικών 

νεοβλαστών. Επιπρόσθετα, οι πορφυροκλάστες κλινοπυρόξενων συνήθως εμφανίζουν 
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λαμέλλες απόμειξης ορθοπυρόξενου (Εικ. 3. 9Δ) και παραμορφωτικά χαρακτηριστικά, όπως 

κυματοειδή κατάσβεση και θραυσμό.  

Οι μαγνησιοχρωμίτες εμφανίζονται ως αμοιβαδοειδούς (amoeboid) μορφής 

αναπτύξεις με έντονα εγκολπωμένα (lobate) περιθώρια (Εικ. 3. 9Ε), καθώς και ως 

κρύσταλλοι σχήματος αγιόφυλλου (holly-leaf shaped). Το κρυσταλλικό τους μέγεθος μπορεί 

να φθάνει έως και 0.9 mm. Στους συγκεκριμένους σχηματισμούς, οι μαγνησιοχρωμίτες 

παρουσιάζουν ανοιχτοκάστανα χρώματα, συνυποδηλωτικά της Cr-ούχας σύστασής τους. 

Αρκετά συχνά οι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι αναπτύσσονται σε εγγύτητα και δει σε 

επαφή με τους κλινοπυρόξενους υπό τη μορφή ξενόμορφων συμφύσεων (Εικ. 3. 9ΣΤ). 

Εγκλείσματα ολιβίνη, κλινοπυρόξενου, σερπεντίνη και χλωρίτη μπορεί είναι παρόντα στους 

κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη αλλά όχι σε συστηματική βάση. Ορισμένες φορές 

παρατηρήθηκε έντονη ανάπτυξη μαύρων περιθωρίων μαγνητίτη (Εικ. 3. 9Ε και ΣΤ) και 

σιδηροχρωμίτη (Εικ. 3. 9Ζ) γύρω από τους μαγνησιοχρωμίτες, καθώς και κατά μήκος των 

πρωτοκλαστικών ρωγμών λόγω θραυσμού αυτών. 

Αν και οι σχηματισμοί αυτοί έχουν επηρεασθεί γενικά σε μικρό βαθμό (≤10% κ.ο.) 

από τη διεργασία της σερπεντινίωσης, σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό εξαλλοίωσής τους 

μπορεί να φθάνει και το 40% στο σύνολο του πετρώματος. Τα σερπεντινιωμένα τμήματα των 

κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών χαρακτηρίζονται από κυψελώδη και βαστιτικό ιστό. 

Στα ορυκτά της δευτερογενούς παραγένεσής τους συγκαταλέγονται οι ακόλουθες φάσεις: 

Σερπεντίνης, τρεμολίτης, χλωρίτης, τάλκης, ασβεστίτης, ιντιγκσίτης και μαγνητίτης. 

Η διαδικασία της σερπεντινίωσης προσβάλλει αρχικά τους ολιβινικούς κρυστάλλους, 

οι οποίοι λόγω του έντονου θραυσμού τους είναι ούτως ή άλλως πιο επιρρεπείς στη 

σερπεντινίωση. Από την εξαλλοίωση του ολιβίνη προκύπτει ο κυψελώδης ιστός που 

απαντάται σε κάποια από τα ενμέρει εξαλλοιωμένα πετρώματα, ενώ λόγω εξαλλοίωσης της 

ίδιας φάσης προκύπτει και ο δευτερογενής μαγνητίτης, που συνήθως απαντάται κατά μήκος 

των πρωτοκλαστικών ρωγμών λόγω θραυσμού σερπεντινιωμένων ολιβινών. Από την 

εξαλλοίωση του ολιβίνη σε υπογενετικές συνθήκες παράγεται ο ιντιγκσίτης, ως ένα 

πολυορυκτολογικό μίγμα σμεκτίτη, χλωρίτη, αιματίτη και γκαιτίτη. Η εξαλλοίωση των 

ορθοπυρόξενων οδηγεί στη δημιουργία βαστίτη. Ο τρεμολίτης, ο χλωρίτης, ο τάλκης και ο 

ασβεστίτης απαντούν επίσης ως προϊόντα δευτερογενούς μετασχηματισμού των πυρόξενων. 

Ο τρεμολίτης εμφανίζεται υπό τη μορφή φλεβιδίων που διακόπτουν την συνέχεια των 

πυροξενικών κρυστάλλων και κυρίως των κλινοπυρόξενων. Η δημιουργία τρεμολίτη 

προσβάλλει τους κλινοπυρόξενους κατά τρόπο που μπορεί να παρατηρείται: α) Απλή 



Πετρογραφική μελέτη

137

αντικατάσταση των λαμελλών απόμειξης κλινοπυρόξενου των ορθοπυρόξενων από 

τρεμολίτη ή ακόμα και β) τμηματική ή ολική ψευδομορφική αντικατάσταση κρυστάλλων 

κλινοπυρόξενου από τρεμολίτη και χλωρίτη (Εικ. 3. 9Η). Περιθωριακή μόνο αντικατάσταση 

των ορθοπυρόξενων από σερπεντίνη και διατήρηση των απομείξεων κλινοπυροξενικής 

σύστασης στο εσωτερικό τους παρατηρήθηκε επίσης.

Η μελέτη αντιπροσωπευτικού δείγματος σερπεντινιωμένου κλινοπυροξενομιγούς 

χαρτσβουργίτη (P13) με την μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων X (XRD), έδειξε ότι σε 

αυτό συμμετέχουν τα πολύμορφα του σερπεντίνη αντιγορίτης και χρυσοτίλης (Εικ. 3. 10).  
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Εικ. 3. 9: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών Πίνδου: Α) Πρωτοκοκκώδης 
ιστός σε ολιβίνη, ορθοπυρόξενο και κλινοπυρόξενο (δείγμα P13) (μικροσκοπική εικόνα με διασταυρωμένα 

πρίσματα Nicols), Β) λαμέλλες απόμειξης κλινοπυρόξενου από ορθοπυρόξενο (δείγμα Μ1) (μικροσκοπική εικόνα 
οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων), Γ) πορφυροκλάστης κλινοπυρόξενου που περιβάλλεται από ολιβίνη (δείγμα 
PM10), Δ) η ίδια εικόνα σε θέση κατάσβεσης του κλινοπυρόξενου από τον οποίο απομείγνυται υπό τη μορφή 
λαμελλών ορθοπυρόξενος (δείγμα PM10) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Ε) 
αλλοτριόμορφοι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι που περιέχουν ολιβινικά εγκλείσματα και περιθωριακά 

μετατρέπονται σε μαγνητίτη (δείγμα P21) (μικροσκοπική εικόνα με παράλληλα πρίσματα Nicols), ΣΤ) 
αλλοτριόμορφη σύμφυση μαγνησιοχρωμίτη-υπολειμματικού κλινοπυρόξενου (δείγμα PM5), Ζ) αμοιβαδοειδούς 

μορφής μαγνησιοχρωμίτης που ενμέρει εξαλλοιώνεται περιθωριακά σε σιδηροχρωμίτη, ενώ περιέχει εγκλείσματα 
ολιβίνη και χλωρίτη και στην γειτονική, εξαλοιωμένη περιοχή έχουν αναπτυχθεί χλωρίτης και τρεμολίτης (δείγμα 

P21) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων), Η) πορφυροκλάστης κλινοπυρόξενου που 
μεταπίπτει σε χλωρίτη και τρεμολίτη, ενώ περιέχει έγκλεισμα ολιβίνη (δείγμα P14) (μικροσκοπική εικόνα με 

διασταυρωμένα πρίσματα Nicols).  

Εικ. 3. 10: Ανακλάσεις αντιγορίτη (Ant) και χρυσοτίλη (Chr) από ακτινογράφημα δείγματος ενμέρει 
σερπεντινιωμένου κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργίτη από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (δείγμα P13). 

Επιπλέον, έχουν διακριθεί οι ανακλάσεις του ολιβίνη (Ol), του ενστατίτη (En) και του ασβεστίτη (Cc).
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3.1.2.2 Κανονικοί χαρτσβουργίτες

Οι κανονικοί χαρτσβουργίτες αποτελούν τους πιο συχνά εμφανιζόμενους 

υπερβασικούς σχηματισμούς στη μανδυακή ενότητα του οφιολιθικού συμπλέγματος της 

Πίνδου (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.12). Έχουν συμπαγή και ακανόνιστη υφή, ενώ ο ιστός τους 

είναι κυρίως πορφυροκλαστικός και λιγότερο συχνά πρωτοκοκκώδης. Πολύ σπανιότερα 

διακρίθηκαν ο πλαισιωμένος πορφυροκλαστικός και ο ιστός ανόπτησης. Στην παραγένεση 

των πετρωμάτων αυτών συμμετέχουν τα ακόλουθα ορυκτά: Ολιβίνης (74-80% κ.ο.), 

ορθοπυρόξενος (15-23% κ.ο.), κλινοπυρόξενος (≤2% κ.ο.), αμφίβολος και μαγνησιοχρωμίτης 

(1-3% κ.ο.).

Συγκριτικά με τους κλινοπυροξενομιγείς, οι κανονικοί χαρτσβουργίτες παρουσιάζουν 

μια σχετική ομοιότητα στον τρόπο ανάπτυξης των ορυκτολογικών τους συστατικών, ωστόσο 

όμως διαφοροποιούνται από αυτούς σε αρκετά από τα δομικά χαρακτηριστικά τους. Πρώτα 

απ’ όλα, η ανάπτυξη νεοβλαστών ολιβίνη είναι εντονότερη και οι ορθοπυροξενικοί 

πορφυροκλάστες, μεγέθους έως και 6 mm, εμφανίζονται καλύτερα ανεπτυγμένοι στους 

κανονικούς χαρτσβουργίτες. Χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη απλής διδυμίας υπό γωνία σε 

σχέση με τον σχισμό στους πορφυροκλάστες ορθοπυρόξενου. Στους νεοβλάστες εκτός από 

τον ολιβίνη συγκαταλέγονται σε περιορισμένο βαθμό και οι ορθοπυρόξενοι (Εικ. 3. 11Α και 

Β). Στους κανονικούς χαρτσβουργίτες γίνεται πιο έντονη η παρουσία αποστρογγυλομένων 

εγκλεισμάτων ολιβίνη (0.1 mm) στους πορφυροκλάστες ορθοπυρόξενου. Αξίζει να 

αναφερθεί ο εντοπισμός ενός κρυστάλλου μαγνησιοκεροστίλβης (≤0.4 mm) σε επαφή με 

holly-leaf μορφής μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 11Γ). Η περίπτωση αυτή αποτελεί και τη 

μοναδική όσον αφορά στην εύρεση πρωτογενούς προέλευσης, ένυδρης πυριτικής φάσης 

εντός των Πινδικών περιδοτιτών στα πλαίσια της παρούσας πετρογραφικής έρευνας. Οι δε 

μαγνησιοχρωμίτες είναι πλέον πιο σκουρόχρωμοι, αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

αλλοτριόμορφες και holly-leaf σχήματος μορφές (Εικ. 3. 11Δ). Περιορισμένοι ιδιόμορφοι 

μαγνησιοχρωμίτες εντοπίστηκαν ως εγκλείσματα πορφυροκλαστών ορθοπυρόξενου.

Σε αντίθεση με τους κλινοπυροξενομιγείς στους κανονικούς χαρτσβουργίτες 

εντοπίστηκαν αλλοτριόμορφες συμφύσεις μαγνησιοχρωμίτη-ορθοπυρόξενου. Η σπάνια 

ιστολογική σχέση μαγνησιοχρωμίτης-κλινοπυρόξενος, που πρωτοδιαπιστώθηκε στους 

κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες, στους κανονικούς χαρτσβουργίτες εγκαταλείπεται. 
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Ο βαθμός εξαλλοίωσης των πετρωμάτων αυτών μπορεί να προσεγγίζει το 35% του 

συνολικού τους όγκου, ενώ το κυρίαρχο είδος ιστού των σερπεντινιωμένων τμημάτων τους 

είναι ο βαστίτης. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ο κυψελώδης και ο ενδοδιεισδυτικός ιστός. Οι 

βαστίτες αντιπροσωπεύουν πρώην ορθοπυρόξενους και η αντικατάσταση αυτών από 

σερπεντίνη μπορεί να είναι μερική (Εικ. 3. 11Ε) ή ολική (Εικ. 3. 11ΣΤ). Όσον αφορά στις 

δευτερογενείς παραγενέσεις των κανονικών χαρτσβουργιτών, εκτός από τον σερπεντίνη 

διαπιστώθηκε η παρουσία τρεμολίτη, τάλκη, χλωρίτη, ιντιγκσίτη και δευτερογενούς 

μαγνητίτη. Η εφαρμογή της μεθόδου περιθλασιμετρίας ακτίνων X (XRD) σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα (Μ6) έδειξε τη συμμετοχή αντιγορίτη και χρυσοτίλη (Εικ. 3. 12).
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Εικ. 3. 11: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κανονικών χαρτσβουργιτών Πίνδου: Α) Πορφυροκλαστικός ιστός σε 
ορθοπυρόξενο, ο οποίος περιβάλλεται από ολιβινικούς νεοβλάστες, ενώ αντικαθίσταται εσωτερικά από 
απραμόρφωτο ορθοπυροξενικό νεοβλάστη (δείγμα P23), Β) πορφυροκλαστικός ιστός, όπου ολιβίνες και 

ορθοπυρόξενοι μπορούν αμφότεροι να εμφανίζονται ως νεοβλάστες (δείγμα P9), Γ) ιδιόμορφος κρύσταλλος 
μαγνησιοκεροστίλβης σε επαφή με μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα P15) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα 
πρίσματα Nicols), Δ) holly-leaf σχήματος κρύσταλλος μαγνησιοχρωμίτη που περιέχει έγκλεισμα χλωρίτη και 

τοπικά μεταπίπτει σε σιδηροχρωμίτη (δείγμα P15) (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων), Ε) 
μερικά εξαλλοιωμένος σε σερπεντίνη κρύσταλλος ορθοπυρόξενου (δείγμα PM15) (μικροσκοπική εικόνα με 
διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), ΣΤ) βαστίτης από την καθολική σερπεντινίωση ορθοπυρόξενου, ο οποίος 

εσωτερικά φέρει μικροσκοπικά εγκλείσματα ιδιόμορφου μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα PM15) (μικροσκοπική εικόνα 
οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).  

Εικ. 3. 12: Ανακλάσεις αντιγορίτη (Ant) και χρυσοτίλη (Chr) από ακτινογράφημα δείγματος ενμέρει 
σερπεντινιωμένου κανονικού χαρτσβουργίτη από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (δείγμα Μ6). Επιπλέον, 

έχουν διακριθεί οι ανακλάσεις του ολιβίνη (Ol) και του ενστατίτη (En).

3.1.2.3 Μεταβατικοί χαρτσβουργίτες

Οι μεταβατικοί χαρτσβουργίτες παρουσιάζουν περιορισμένη ανάπτυξη στη μανδυακή 

ενότητα της οφιολιθικής ακολουθίας της Πίνδου (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.13). Έχουν 

συμπαγή και ακανόνιστη υφή, ενώ ο ιστός τους είναι πορφυροκλαστικός (Εικ. 3. 13Α) έως 

πλαισιωμένος πορφυροκλαστικός και σε μικρότερο βαθμό πρωτοκοκκώδης. Στην κύρια 

ορυκτολογική σύστασή τους συμμετέχουν οι παρακάτω φάσεις: Ολιβίνης (85-88% κ.ο.), 

ορθοπυρόξενος (10-13% κ.ο.), κλινοπυρόξενος (≤2% κ.ο.) και μαγνησιοχρωμίτης (1-3% 

κ.ο.).
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Οι ολιβινικοί κρύσταλλοι εμφανίζονται ως πορφυροκλάστες μεγάλων διαστάσεων 

(≤5 mm), καθώς και ως νεοβλάστες (≤0.4 mm). Οι πρώτοι εμφανίζουν χαρακτηριστικά όπως: 

Θραυσμό, κυματοειδή κατάσβεση (Εικ. 3. 13Β) και λαμέλλες παραμόρφωσης. 

Οι ορθοπυρόξενοι απαντούν ως ευμεγέθεις πορφυροκλάστες (≤4-5 mm), οι οποίοι 

διατηρούν έντονα εγκολπωμένα περιθώρια και μπορεί να περιέχουν εγκλέισματα ολιβίνη 

ή/και ιδιόμορφου μαγνησιοχρωμίτη. Οι ορθοπυροξενικοί πορφυροκλάστες είναι συνήθως 

έντονα θραυσμένοι και φέρουν κάμψεις και γωνιάσεις των επιπέδων σχισμού τους.

Οι κλινοπυρόξενοι εντοπίστηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους 

μεταβατικούς χαρτσβουργίτες του Βούρινου (≤2% κ.ο. vs ≤1% κ.ο.). Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε ότι οι υπολειμματικοί κλινοπυρόξενοι (Εικ. 3. 13Γ) είναι πιο περιορισμένοι 

συγκριτικά με τους απαραμόρφωτους κλινοπυρόξενους που εντοπίστηκαν σε ενδιάμεσες 

θέσεις μεταξύ ολιβινικών πορφυροκλαστών (Εικ. 3. 13Δ).      

Οι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη είναι κυρίως αλλοτριόμορφοι, ωστόσο το ποσοστό 

συμμετοχής των υπιδιόμορφων-ιδιόμορφων μαγνησιοχρωμιτών είναι πιο αυξημένο σε σχέση 

με εκείνο των αντίστοιχων κανονικών και κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών. Οι 

ιδιόμορφοι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη είναι πιο συνηθισμένοι στην εγγύτητα 

πορφυροκλαστών ορθοπυρόξενου ή και ως εγκλέισματα εντός αυτών.

Οι μεταβατικοί χαρτσβουργίτες μπορεί να είναι εξαλλοιωμένοι σε ποσοστό που 

φθάνει το 25% στο σύνολο του πετρώματος. Ο ιστός της εξαλλοιωμένης μάζας τους είναι 

βαστιτικός, ενώ στην δευτερογενή σύστασή τους συμμετέχουν τα ορυκτά: Σερπεντίνης, 

τρεμολίτης, τάλκης, ιντιγκσίτης και δευτερογενείς μεταλλικές φάσεις (μαγνητίτης). Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του εξαλλοιωμένου τμήματος των πετρωμάτων αυτών είναι ο εντοπισμός 

θυσανοειδών αναπτύξεων τρεμολίτη μεταξύ των ολιβινικών πορφυροκλαστών (Εικ. 3. 13Β).
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Εικ. 3. 13: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά μεταβατικών χαρτσβουργιτών Πίνδου: Α) Πορφυροκλαστικός ιστός, 
στον ορθοπυροξενικό πορφυροκλάστη παρατηρούνται εγκλείσματα ολιβίνη (δείγμα P3), Β) κυματοειδής 

κατάσβεση ολιβινικών πορφυροκλαστών και θυσανοειδής ανάπτυξη τρεμολίτη μεταξύ αυτών (δείγμα P24), Γ) 
ανάπτυξη υπολειμματικού, παραμορφωμένου κλινοπυρόξενου μεταξύ ολιβινικών κρυστάλλων (δείγμα Μ4) 

(μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Δ) ανάπτυξη κλινοπυρόξενου σε ενδιάμεση θέση 
μεταξύ ολιβινών, όπου δίνεται η εντύπωση ότι ο ολιβίνης πληρεί τα κενά μεταξύ των τελευταίων (δείγμα Μ9) 

(μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). 

3.1.2.4 Δουνίτες

Οι δουνίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου απαντώνται, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, ως μικρών διαστάσεων φακοειδή σώματα τα οποία μπορεί να φιλοξενούν 

κοιτάσματα χρωμίτη (βλ. § 2.4.2). Καταλαμβάνουν μικρή έκταση συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους λιθότυπους και είναι διάσπαρτα κατανεμημένοι μέσα στη μανδυακή ενότητα της 

ακολουθίας. Διακρίνονται σε δύο τύπους τους αδροκρυσταλλικούς και λεπτοκρυσταλλικούς 

δουνίτες (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.14). Πρόκειται για πετρώματα συμπαγούς-ακανόνιστης 

υφής, τα οποία χαρακτηρίζονται κυρίως από αδροκοκκώδη (Εικ. 3. 14Α) και σπανιότερα 

πορφυροκλαστικό (Εικ. 3. 14Β) ιστό. Σε πιο περιορισμένες περιπτώσεις μπορεί τοπικά να 

παρουσιάζουν μυλονιτικό (Εικ. 3. 14Γ) ιστό. Στην κύρια ορυκτολογική σύστασή τους 

συμμετέχουν τα ορυκτά: Ολιβίνης (90-98% κ.ο.), ορθοπυρόξενος (≤8% κ.ο.), 

μαγνησιοχρωμίτης (2-5% κ.ο.) και κλινοπυρόξενος.

Ο αδροκοκκώδης ιστός παρατηρήθηκε σε δείγματα που αφορούν αδροκρυσταλλικούς 

δουνίτες, ενώ ο πορφυροκλαστικός κυρίως στα δείγματα των λεπτοκρυσταλλικών δουνιτών. 

Ο δε μυλονιτικός απαντάται πιο συχνά σε αδροκρυσταλλικούς δουνίτες.

Το κύριο ορυκτολογικό τους συστατικό, ο ολιβίνης, στους μεν αδροκρυσταλλικούς 

δουνίτες απαντά υπό τη μορφή ευμεγεθών, αλλοτριόμορφων κρυστάλλων (≤4 mm), οι οποίοι 
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σπάνια αντικαθίστανται περιφερειακά από ολιβινικούς νεοβλάστες. Στις περιπτώσεις αυτές 

οι ολιβινικοί πορφυροκλάστες παρουσιάζουν έντονα χαρακτηριστικά πλαστικής 

παραμόρφωσης όπως: Κυματοειδή κατάσβεση, τεκτονική διδυμία, λαμέλλες παραμόρφωσης 

και κάποιες φορές διαπλεκτικές δομές (Εικ. 3. 14Δ). Στους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες η 

συμμετοχή ολιβινικών νεοβλαστών είναι πιο αυξημένη συγκριτικά με εκείνη στους 

αντίστοιχους αδροκρυσταλλικούς λιθότυπους με πορφυροκλαστικό ιστό.

Οι δουνιτικοί ορθοπυρόξενοι δεν είναι τόσο μεγάλοι όσο εκείνοι των διάφορων 

τύπων χαρτσβουργιτικών περιδοτιτών. Συνήθως το μέγεθός τους κυμαίνεται μεταξύ 0.5-1 

mm. Συμμετέχουν ως πορφυροκλάστες και φέρουν έντονα ιστολογικά χαρακτηριστικά 

περιφερειακής αντικατάστασης από νεοσχηματισμένους κρυστάλλους ολιβίνη και 

μαγνησιοχρωμίτη. Αν και παρουσιάζουν απομείξεις κλινοπυρόξενου, το φαινόμενο αυτό δεν 

είναι τόσο συχνό όπως στους χαρτσβουργιτικούς λιθότυπους. Είναι αρκετά παραμορφωμένοι 

και παρουσιάζουν κυματοειδή κατάσβεση και γωνιάσεις. Τέτοιας μορφής υπολειμματικοί 

ορθοπυρόξενοι αναγνωρίστηκαν κατά κύριο λόγο στους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες.

Κρύσταλλοι κλινοπυρόξενων αναγνωρίστηκαν σε σπάνιες μόνο περιπτώσεις. Όταν 

συμβαίνει αυτό η υπολειμματική φύση των συγκεκριμένων κρυστάλλων γίνεται εύκολα 

αντιληπτή. Το μέγεθός τους δεν υπερβαίνει τα 0.3 mm, είναι έντονα παραμορφωμένοι και 

παρουσιάζουν κυματοειδή κατάσβεση.

Οι μαγνησιοχρωμίτες και των δύο τύπων δουνιτών είναι σκουροκάστανου-καφετί 

χρώματος, ενδεικτικό της υψηλά Cr-ούχας σύστασής τους. Έχουν μέγεθος έως και 2 mm και 

αναπτύσσουν κυρίως ιδιόμορφους κρυστάλλους. Κατά μήκος των πρωτοκλαστικών ρωγμών 

τους παρατηρείται συχνά διείσδυση φλεβιδίων σερπεντίνη. Συνηθισμένη είναι επίσης η 

ανάπτυξη χλωριτικών στεφανών γύρω από τα περιθώριά τους και κυρίως στους δουνιτικούς 

μαγνησιοχρωμίτες της Πεύκης. Παρουσιάζουν συχνά δομές αποχωρισμού ως συνέπεια της 

αντίδρασής τους στην κατευθυνόμενη πίεση (Εικ. 3. 14Ε). Εγκλείουν κυρίως ολιβίνη, ενώ σε 

μικρότερο βαθμό διαπιστώθηκε η παρουσία δευτερογενών εγκλεισμάτων σερπεντίνη και 

χλωρίτη (Εικ. 3. 14ΣΤ) εντός αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικά με τους υπόλοιπους 

περιδοτιτικούς λιθότυπους από την Πίνδο στους δουνίτες είναι πιο χαρακτηριστική η 

επικράτηση καλοσχηματισμένων μαγνησιοχρωμιτών, αφού σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις 

παρατηρήθηκαν ξενόμορφοι κρύσταλλοι της φάσης αυτής στους εν λόγω λιθότυπους.

Στους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες διακρίθηκαν, όπως ειπώθηκε, αρκετές φορές 

μικροζώνες έντονου θρυμματισμού-μυλονιτοποίησης του υλικού. Οι ζώνες αυτές έχουν 
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πάχος που μπορεί να ποικίλει από 0.5 έως 3 mm, ενώ η συχνότητα εμφάνισής τους από 

δείγμα σε δείγμα ποικίλει επίσης. 

Οι δουνίτες μπορεί να είναι εξαλλοιωμένοι σε ένα ποσοστό μέχρι και 45% στο 

σύνολό τους. Στα εξαλλοιωμένα τμήματά τους παρουσιάζουν κυψελώδη και βαστιτικό ιστό. 

Στην δευτερογενή παραγένεσή τους συμμετέχουν τα ορυκτά: Σερπεντίνης, χλωρίτης, 

μεταλλικά ορυκτά (μαγνητίτης), καθώς επίσης και ιντιγκσίτης. 
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Εικ. 3. 14: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά δουνιτών Πίνδου: Α) Αδροκοκκώδης ιστός με τον κεντρικό ολιβινικό 
κρύσταλλο της εικόνας σε θέση ανάπτυξης λαμμελών παραμόρφωσης (δείγμα P7), Β) απόσπασμα από 

λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη με ανάπτυξη πορφυροκλαστικού ιστού (δείγμα PM12), Γ) ανάπτυξη μυλονιτικού ιστού 
σε αδροκρυσταλλικό δουνίτη (δείγμα P25), Δ) διαπλεκτικές δομές σε κρυστάλλους ολιβίνη (δείγμα PM11) 

(μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Ε) δομές αποχωρισμού σε κρυστάλλους 
μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα P7) (μικροσκοπική εικόνα με παράλληλα πρίσματα Nicols), ΣΤ) έγκλεισμα χλωρίτη σε 

ιδιόμορφο κρύσταλλο μαγνησιοχρωμίτη, που τοπικά κατά μήκος των ασυνεχειών του παρουσιάζει ανάπτυξη 
μαγνητίτη (δείγμα PM12) (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). 

3.1.2.5 Σερπεντινίτες

Εκτός από τους σερπεντινιωμένους περιδοτίτες και στις τρείς περιοχές στις οποίες 

εστιάστηκε η μελέτη, εντοπίστηκαν τυπικοί σερπεντινίτες που προέρχονται από τοπικό, 

ολικό μετασχηματισμό αρχικών υπερβασικών λιθότυπων (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.15). Η 

υφή τους είναι συμπαγής και ακανόνιστη και το χρώμα εμφάνισής τους σκουροπράσινο. Ο 

ιστός τους είναι κυρίως κυψελώδης, αν και παράλληλα μπορεί να εμφανίζουν και άλλα είδη 

ιστολογικής ανάπτυξης. Στην παραγένεση των σερπεντινιτών συμμετέχουν κυρίως οι εξής 

φάσεις: Σερπεντίνης (≈ 80% κ.ο.), χλωρίτης (≤10% κ.ο.), μαγνητίτης (≤10% κ.ο.) και σε 

μικρότερο βαθμό ασβεστίτης και ιντιγκσίτης. Στα υπολειμματικά ορυκτά της αρχικής 

παραγένεσης των πετρωμάτων από τα οποία προήλθαν οι σερπεντινίτες περιλαμβάνονται οι

ακόλουθες: Ολιβίνης, ορθοπυρόξενος και μαγνησιοχρωμίτης, όλα σε μικρές σχετικά 

ποσοστιαίες αναλογίες συμμετοχής.

Ο κυψελώδης ιστός των σερπεντινιτών προκύπτει από την αντικατάσταση 

κρυστάλλων ολιβίνη από σερπεντίνη και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

δημιουργούνται κυψέλες, οι πυρήνες των οποίων αποτελούνται από σερπεντίνη, 

υπολειμματικό ολιβίνη ή ενδιάμεσες φάσεις μεταξύ ολιβίνη-σερπεντίνη. Σε αρκετές 

περιπτώσεις διαπιστώθηκε ακόμα η παρουσία χλωρίτη στους πυρήνες των κυψελωδών 

δομών (Εικ. 3. 15Α και Β). Η περιφέρεια των κυψελωδών δομών διαγράφεται από λεπτές 

ίνες σερπεντίνη κάθετα προσανατολισμένες προς τα περιθώρια των πυρήνων τους. Το μέσο 

μέγεθος των κυψελών κυμαίνεται μεταξύ 0.1 και 0.2 mm.

Μετά τον κυψελώδη, ο βαστιτικός αποτελεί τον επικρατέστερο τύπο ιστού των υπό 

μελέτη σερπεντινιτών. Σχηματίζεται από την ψευδομόρφωση σερπεντίνη σε βάρος 

ορθοπυρόξενου (Εικ. 3. 15Γ), κατά την οποία οι ίνες σερπεντίνη διευθετούνται παράλληλα 

προς την επιφάνεια σχισμού (110) του ορθοπυρόξενου. Αν και οι βαστίτες υιοθετούν το 

κρυσταλλικό σχήμα των ορθοπυρόξενων, σε κάποιες περιπτώσεις επιδεικνύουν έντονα 
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ακανόνιστα περιθώρια. Τέτοια φαινόμενα μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα 

μεταγενέστερης παραμόρφωσης των σερπεντινιτών (π.χ., LI et al. 2004). Ο υπολογισμός του 

ποσοστού συμμετοχής βαστίτη στους σερπεντινίτες καθιστά δυνατή την έμμεση εκτίμηση 

της αναλογίας ορθοπυρόξενου στον αρχικό περιδοτίτη. Το ποσοστό αυτό στα υπό μελέτη 

πετρώματα κυμαίνεται μεταξύ 0 και 25% κ.ο., στοιχείο που συμφωνεί με προέλευση των 

σερπεντινιτών τόσο από δουνιτικούς όσο και από χαρτσβουργιτικούς πρωτόλιθους.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε η παρουσία ιστού τύπου κλεψύδρας II στον οποίο οι ίνες 

σερπεντίνη είναι διατεταγμένες υπό μορφή βεντάλιας και δεν παρουσιάζουν συνεχή και 

ομαλή κατάσβεση (Εικ. 3. 15Δ). Σύμφωνα με τους O’HANLEY & WICKS (1995) o ιστός 

αυτός προέρχεται από ανακρυστάλλωση του ιστού κλεψύδρας I, στον οποίο η κατάσβεση 

των σερπεντινικών ινών είναι συνεχής. Σε ορισμένα δείγματα σερπεντινιτών παρατηρήθηκε 

αντικατάσταση του βαστιτικού από τον κλεψυδροειδή ιστό τύπου II.

Ο κυψελώδης, ο βαστιτικός και ο ιστός κλεψύδρας I ανήκουν στη κατηγορία των 

λεγόμενων ιστών ψευδομορφικής αντικατάστασης (κατά O’HANLEY 1996). Τα ιστολογικά 

αυτά είδη χαρακτηρίζονται συνήθως από την επικράτηση των σερπεντινικών πολύμορφων 

χαμηλής T, δηλαδή του λιζαρδίτη και του χρυσοτίλη (WICKS & WHITTAKER 1977, VITI

& MELLINI 1998). 

Σε μικρότερο βαθμό παρατηρήθηκαν οι λεγόμενοι ιστοί μη ψευδομορφικής 

αντικατάστασης (O’HANLEY 1996, LI et al. 2004), δηλαδή ο ιστός κλεψύδρας τύπου II, ο 

ενδοδιεισδυτικός και ο ενδοπλεκτικός ιστός. Ο πρώτος σχηματίζεται από επιμηκυσμένες 

αναπτύξεις ινώδους σερπεντίνη που διακόπτουν τη συνέχεια προηγούμενων γενεών και 

ιστολογικών μορφών της ίδιας φάσης, ενώ ο ενδοπλεκτικός ιστός περιλαμβάνει 

ισοκοκκώδεις συγκεντρώσεις μικροκρυσταλλικού σερπεντίνη. Στα δείγματα που εντοπίστηκε 

η ανάπτυξη των ιστών αυτών διαπιστώθηκε η υπέρθεσή τους επί των ψευδομορφικών 

ιστολογικών ειδών. Σύμφωνα με τους WICKS & O’HANLEY (1988) και O’HANLEY & 

WICKS (1995), το σταθερό σε υψηλές Τ πολύμορφο του σερπεντίνη, ο αντιγορίτης, πάντοτε 

συμμετέχει στους τρείς παραπάνω τύπους ιστού, ενώ σύμφωνα με τους LI et al. (2004) ο 

ενδοδιεισδυτικός ιστός είναι παρών κυρίως σε ανακρυσταλλωμένους σερπεντινίτες.

Η πιο εκτεταμένη υπολειμματική διατήρηση πρωτογενών ορυκτών στα δείγματα που 

χαρακτηρίζονται από την επικράτηση ιστών ψευδομορφικής αντικατάστασης σε σχέση με 

εκείνα όπου επικρατούν μη ψευδομορφικοί ιστοί, είναι ενδεικτική του διαφορετικού βαθμού 

έντασης των συνθηκών εξαλλοιωτικών διεργασιών από τις οποίες επηρεάστηκαν. 
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Υπολειμματικές πρωτογενείς φάσεις φιλοξενούνται σε μεγαλύτερο βαθμό στους 

σερπεντινίτες της Μηλιάς. Ακολούθως, υψηλότερη παρουσία ενδοδιεισδυτικού ιστού 

καταγράφηκε στους σερπεντινίτες και τους σερπεντινιωμένους περιδοτίτες της Πεύκης.

 Επιπλέον, διαπιστώθηκαν φλεβικές διεισδύσεις ισότροπου σερπεντίνη, που 

διακόπτουν τη συνέχεια όλων των προηγούμενων αναπτύξεων και πιθανότατα αντιστοιχούν 

σε χρυσοτίλη. Οι φλέβες αυτές αντιπροσωπεύουν πρόσφατα δευτερογενή φαινόμενα και 

ανάλογες δομές βιβλιογραφικά αποδίδονται σε μεταγενέστερα στάδια συνδυασμένης δράσης 

παραμόρφωσης και εξαλλοίωσης (π.χ., ANDREANI et al. 2004, MELLINI et al. 2005).     

Ο ιντιγκσίτης, προϊόν της υπογενετικής εξαλλοίωσης, φαίνεται πως αντικαθιστά 

υπολείμματα κρυστάλλων ολιβίνη παρά τον ίδιο τον σερπεντίνη (Εικ. 3. 15Ε). Πολύ 

σπανιότερα διαπιστώθηκε αντικατάσταση και υπολειμμάτων ορθοπυρόξενου από ιντιγκσίτη. 

Όπως αναφέρθηκε, εκτός από τον σερπεντίνη στη σύσταση των σερπεντινιτών 

συμμετέχει επίσης ο χλωρίτης, ο οποίος προτιμά να σχηματίζει ελλειψοειδείς συγκεντρώσεις 

ισομεγεθών συσσωματωμάτων, διαστάσεων έως και 1 mm (Εικ. 3. 15ΣΤ). Στις δομές αυτές ο 

χλωρίτης παρουσιάζει ανώμαλο καφέ χρώμα συμβολής, ενδεικτικό της πλούσια σε Mg

σύστασής του. Επιπλέον, ο χλωρίτης αναπτύσσει "στεφάνες" (aureoles) γύρω από 

εξαλλοιωμένους σε σιδηροχρωμίτη κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη, έχοντας μωβ-κυανά ή 

γκριζωπά χρώματα συμβολής. Οι στεφάνες χλωρίτη έχουν λεπτά πάχη (≤ 50 μm).

Εκτός από τον μαγνησιοχρωμίτη και τα περιθώρια εξαλλοίωσής του σε 

σιδηροχρωμίτη στα μεταλλικά ορυκτά των σερπεντινιτών συμμετέχει και ο μαγνητίτης. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν δύο γενιές μαγνητίτη: α) Μια που προκύπτει κατά τη 

διεργασία της σερπεντινίωσης και β) μια που σχηματίζεται ως αποτέλεσμα 

ανακρυστάλλωσης. Στην πρώτη, ο μαγνητίτης απαντά ως απολεπτυσμένες συγκεντρώσεις 

κατά μήκος του σχισμού των βαστιτικών ορθοπυρόξενων ή μπορεί να είναι επιταξικά 

ανεπτυγμένος επί κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 15Ζ), ενώ στη δεύτερη οι 

κρύσταλλοι του μαγνητίτη σχηματίζουν πληθώρα επιμηκυσμένων σειρών (trails) 

ετερογενούς κατανομής μέσα στο πέτρωμα (Εικ. 3. 15Η). Οι τελευταίες υπερτίθενται επί 

όλων των επιμέρους ιστολογικών χαρακτηριστικών των αντίστοιχων σχηματισμών. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο μαγνητίτης από ανακρυστάλλωση απαντάται στους σερπεντινίτες με ιστό 

κλεψύδρας τύπου ΙΙ, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε θεωρείται προϊόν σχηματισμού μιας 

τέτοιας διαδικασίας. Σύμφωνα με τους LI et al. (2004) το περιεχόμενο ενός σερπεντινίτη σε 

μαγνητίτη αυξάνεται με το βαθμό ανακρυστάλλωσης, πράγμα που συμφωνεί με το υψηλό 
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ποσοστό συμμετοχής μαγνητίτη (έως και 10% κ.ο.) στους εν λόγω σερπεντινίτες. Επιπλέον, 

κατά τους O’HANLEY & DYAR (1993) η υψηλή περιεκτικότητα ορισμένων δειγμάτων σε 

μαγνητίτη οφείλεται στην προέλευσή τους από κάποιο πλούσιο σε SiO2 περιδοτιτικό 

πρωτόλιθο, εξαιτίας της δυνατότητας υποκατάστασης του Fe+3 από το Si στη δομή του 

σερπεντίνη και της απελευθέρωσης του Fe+3 που οδηγεί στο σχηματισμό μαγνητίτη. 

Η εφαρμογή της μεθόδου περιθλασιμετρίας ακτίνων X (XRD) σε επιλεγμένο δείγμα 

σερπεντινίτη (P8) έδειξε παρουσία των πολύμορφων αντιγορίτης και χρυσοτίλης (Εικ. 3. 16).   
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Εικ. 3. 15: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά σερπεντινιτών Πίνδου: Α)-B) Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανάπτυξης 
κυψελώδους ιστού, οι πυρήνες των κυψελών του οποίου καταλαμβάνονται από χλωρίτη (Α: δείγμα P8, Β: δείγμα 

P17), Γ) βαστιτικός ιστός από ψευδομόρφωση σερπεντίνη κατά ορθοπυρόξενου (δείγμα PM2A), Δ) κλεψυδροειδής 
ιστός τύπου II (δείγμα PM2B), Ε) ιντιγκσίτης που αντικαθιστά υπολειμματικό κρύσταλλο ολιβίνη (δείγμα PM2A), 

ΣΤ) "φωλιά" χλωρίτη σε σερπεντινίτη (δείγμα PM2B) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα 
Nicols), Ζ) ιδιόμορφοι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι που χαρακτηρίζονται από επιταξική ανάπτυξη συν-

σερπεντινιακού (syn-serpentinisation) μαγνητίτη (δείγμα PM2A), Η) σειρές μαγνητίτη σε σερπεντινίτη (δείγμα 
PM2B) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

Εικ. 3. 16: Ανακλάσεις αντιγορίτη (Ant) και χρυσοτίλη (Chr) από ακτινογράφημα δείγματος σερπεντινίτη από το 
οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (δείγμα P8). 

3.1.3 Μετασωματικής προέλευσης ιστολογικά χαρακτηριστικά

Κατά την πετρογραφική μελέτη των μανδυακών σχηματισμών των οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου διαπιστώθηκαν αρκετές φορές ιστολογικές 

σχέσεις και δομικές αναπτύξεις που υποδηλώνουν επηρεασμό των πετρωμάτων από 
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μετασωματικές διεργασίες (Εικ. 3. 17 και Εικ. 3. 18). Οι διεργασίες αυτές, σχετίζονται με την 

είσοδο τηγμάτων στον ανώτερο μανδύα και την τροποποίηση της σύστασής του. 

Σε περιβάλλοντα στα οποία λαμβάνει χώρα υπώθηση λιθόσφαιρας ένυδρα ρευστά, 

προερχόμενα από την τηκόμενη-καταβυθιζόμενη λιθοσφαιρική πλάκα, ανέρχονται στον 

μανδύα προκαλώντας: α) Ταπείνωση της T τήξεως των ορυκτολογικών του συσταστικών, β) 

σταδιακή εκχύμωσή του και γ) παραγωγή βασικών-υπερβασικών τηγμάτων. Τα παραγόμενα 

τήγματα βρίσκονται σε ισορροπία με τους περιδοτίτες στην περιοχή σχηματισμού τους. 

Αντίθετα, σε ανώτερα στρωματογραφικά επίπεδα (χαμηλότερης P-T) έρχονται σε επαφή με 

πιο ψυχρούς περιδοτίτες. Εκεί αρχίζουν να αντιδρούν μαζί τους προκαλώντας επιλεκτική 

διάλυση των πιο εύτηκτων συστατικών τους, δηλαδή των κλινοπυρόξενων και στη συνέχεια 

των ορθοπυρόξενων (KELEMEN 1990, KELEMEN et al. 1995), με αποτέλεσμα να 

εμπλουτίζονται σε Si. Επιπλέον, η διάλυση των πυρόξενων προωθείται εξαιτίας της 

κορεσμένης σε ολιβίνη και ακόρεστης σε πυρόξενο φύσης των εισερχόμενων τηγμάτων. 

Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου χαρακτήρα των τηγμάτων αυτών είναι η έναρξη της 

κρυστάλλωσης ολιβίνη (π.χ., QUICK 1981) και η προοδευτική διαφοροποίησή τους προς 

σχηματισμό όλο και πιο εξελιγμένων φάσεων, όπως π.χ., πυρόξενου, αμφίβολου, φλογοπίτη. 

Ολιβινικοί νεοβλάστες, καθώς και πυροξενικοί πορφυροκλάστες με έντονα υπολειμματικά 

χαρακτηριστικά (π.χ., γωνιάσεις, κάμψεις κ.τ.λ.), παρατηρήθηκαν συχνά στα υπό μελέτη 

δείγματα περιδοτιτών.

Η αντικατάσταση πορφυροκλαστών πυρόξενων (Opx1-Cpx1) από απαραμόρφωτους 

ολιβινικούς (Ol2) και πυροξενικούς νεοβλάστες (Opx2, Cpx2) αποτελεί το επικρατέστερο 

μετασωματικό ιστολογικό χαρακτηριστικό των μανδυακών περιδοτιτών του Βούρινου και 

της Πίνδου (Εικ. 3. 17A-E και Εικ. 3. 18Α-Ε). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτού 

του είδους η αντικατάσταση μπορεί να συμβαίνει με διάφορους τρόπους, όπως: α) 

Περιθωριακή ή β) εσωτερική αντικατάσταση των πορφυροκλαστών και γ) διακοπή της 

δομικής τους συνέχειας από συσσωματώματα πολυγωνικών νεοβλαστών ολιβίνη. Επιπλέον, 

πολλές φορές οι ορθοπυρόξενοι αναπτύσσουν έντονα καμπύλα περιθώρια με αποτέλεσμα να 

προκύπτουν χαρακτηριστικοί ιστοί "εγκόλπωσης" (embayment texture), οι οποίοι έχουν 

εμηνευθεί και ως αποτέλεσμα διάλυσης έπειτα από ασύμφωνη ένυδρη τήξη περιδοτίτη 

(PARKINSON & PEARCE 1998). Στους νεοβλαστικούς σχηματισμούς συμμετέχει πάντα ο 

ολιβίνης, ενώ στις περιπτώσεις που αντικαθίστανται πυροξενικοί πορφυροκλάστες μπορούν 

επιπλέον να συμμετέχουν μαγνησιοχρωμίτης, ορθοπυρόξενος (Opx2) και σε εξαιρετικά 

σπάνιες περιπτώσεις κλινοπυρόξενος (Cpx2) (Εικ. 3. 17Γ-Ε και Εικ. 3. 18Β-Ε).
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Στις περιπτώσεις που έχει συμβεί ακραίου βαθμού διάλυση των μανδυακών 

πυρόξενων από τα μετασωματικά τήγματα, προκύπτουν υπολειμματικοί δουνίτες (residual

dunites). Οι αδροκρυσταλλικοί δουνίτες, στους οποίους δεν παρατηρείται ή παρατηρείται 

περιορισμένη μόνο συμμετοχή απαραμόρφωτων ολιβινικών νεοβλαστών, έχουν προκύψει 

κυρίως από μετασωματικές διεργασίες, οι οποίες προκάλεσαν το εκτεταμένο "λιώσιμο" των 

μανδυακών πυρόξενων. Αντίθετα, οι λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντιπροσωπεύουν σχεδόν εξολοκλήρου προϊόντα μαγματικής προέλευσης, αφού έχουν 

δημιουργηθεί από εκτεταμένο νεοσχηματισμό ολιβίνη (Ol2) σε κάποιο στάδιο προχωρημένης 

εξέλιξης των μετασωματικών διεργασιών. Το στάδιο αυτό ξεφεύγει από τα πλαίσια του 

μετασωματικού εμποτισμού, συνέπεια του οποίου είναι ο σχηματισμός των 

αδροκρυσταλλικών δουνιτών και των μεταβατικών χαρτσβουργιτών, έχοντας περισσότερο να 

κάνει με τη συγκεντρωμένη διείσδυση τηγμάτων εντός των υψηλού "μανδυακού πορώδους" 

αδροκρυσταλλικών δουνιτών (QUICK 1981) (Εικ. 3. 17ΣΤ-Η και Εικ. 3. 18ΣΤ-Ζ). 

Αποτέλεσμα της συγκεντρωμένης ροής τηγμάτων εντός των συγκεκριμένων "δουνιτικών 

καναλιών" (dunite channels) είναι η μαγματική καθίζηση ολιβινικών κρυστάλλων (Ol2) και ο 

σχηματισμός των λεπτοκρυσταλλικών δουνιτών, η παρουσία των οποίων καταγράφηκε και 

στα δύο εξεταζόμενα οφιολιθικά συμπλέγματα.

Αν και γενικά οι ολιβινικοί κρύσταλλοι δεύτερης γενιάς είναι απαραμόρφωτοι, σε 

περιορισμένο βαθμό παρατηρήθηκε παραμόρφωση και αυτών. Κάτι τέτοιο δεν αποκλείει τη 

μαγματική προέλευσή τους και ανάλογα φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί σε μετασωματικής 

προέλευσης δουνίτες της μεταβατικής ζώνης Moho του συμπλέγματος Luobusa στο Θιβέτ 

(ZHOU et al. 2005).

Η μορφή των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο δείκτη του 

βαθμού επηρεασμού των μανδυακών σχηματισμών από μετασωματικές διεργασίες 

(MATSUMOTO & ARAI 2001a). Σύμφωνα με τον MENZIES (1975) ξενόμορφοι έως 

σκωληκοειδείς κρύσταλλοι σπινέλιων θεωρούνται υπολειμματικής προέλευσης. Αντίθετα, 

σπινέλιοι οι οποίοι έχουν κρυσταλλωθεί από κάποιο ελεύθερο στον μανδύα τήγμα 

παρουσιάζουν πιο ιδιόμορφη ανάπτυξη, ανάλογη με εκείνη των σωρειτικών χρωμιτών 

(DICK 1977, AUGÉ  & ROBERTS 1982, AUGÉ  1987). Οι μορφολογικές αυτές διαφορές 

συνδυάζονται συνήθως με αντίστοιχες συστασιακές μεταβολές και αποτελούν αντικείμενο 

ειδικότερης μελέτης που θα συζητηθεί σε επόμενο κεφάλαιο (βλ. Κεφ. 5). Ωστόσο, η 

αυξημένη παρουσία ιδιόμορφων κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη στους λεπτοκρυσταλλικούς 

δουνίτες είναι σύμφωνη με την προέλευσή τους μέσα από μετασωματικές/μαγματικές 
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διεργασίες. Επιπρόσθετα, η εκτεταμένη παρουσία τους και στους αδροκρυσταλλικούς 

δουνίτες αποτελεί ιστολογική ένδειξη ότι οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί έχουν επηρεαστεί 

από διεργασίες μετασωματικής τροποποίησης. Το αλλοτριόμορφο σχήμα των 

μαγνησιοχρωμιτών των γονιμότερων περιδοτιτικών λιθότυπων σε συνδυασμό με την 

περιορισμένη διαπίστωση αντικατάστασεων τύπου: Cpx1→Ol2 (Εικ. 3.17Α), Opx1→Ol2 (Εικ. 

3. 17Β και Εικ. 3. 18Α) και Cpx1→Cpx2 (στον Βούρινο, Εικ. 3. 17Γ) σε αυτούς, 

υποδηλώνουν ότι αυτοί έχουν υποστεί την επίδραση μικρού όγκου, σχετικά 

διαφοροποιημένων τηγμάτων. 

Κατά την πετρογραφική έρευνα παρατηρήθηκαν αλλοτριόμορφες συμφύσεις 

κλινοπυρόξενου και μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 9ΣΤ), καθώς και ορθοπυρόξενου με 

μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 2Ζ και Εικ. 3. 18Η), στους κλινοπυροξενομιγείς και κανονικούς 

χαρτσβουργίτες, αντίστοιχα. Στα πρώτα από αυτά είναι εμφανής η σχέση αντικατάστασης 

του πρώτου από τον δεύτερο, σχέση που ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα διαδικασιών μερικής 

τήξης (MENZIES & ALLEN 1974). Ανάλογα, οι περίπλοκες συμφύσεις του δεύτερου τύπου 

ερμηνεύονται ως προϊόντα διάσπασης αρχικών κρυστάλλων γρανάτη κατά το πέρασμα των 

σχηματισμών από το πεδίο σταθερότητας του γρανατούχου σε αυτό του σπινελιούχου 

περιδοτίτη (HOOGERDUIJN-STRATING et al. 1993, VANNUCCI et al. 1993, PICCARDO

et al. 2004). Ωστόσο, αρκετές φορές η συνύπαρξη ορθοπυρόξενος-μαγνησιοχρωμίτης μπορεί 

να συνοδεύεται και από την παρουσία ολιβινικών νεοβλαστών, που παρεμβάλλονται μεταξύ 

των δύο προηγούμενων φάσεων. Το δε χρώμα του μαγνησιοχρωμίτη είναι αρκετά καστανό 

ώστε να είναι ενδεικτικό της Al-ούχας σύστασης που έχουν συνήθως οι σπινέλιοι σε τέτοιου 

είδους συμφύσεις (Εικ. 3. 2Ζ και Εικ. 3. 18). Τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά 

υποδηλώνουν ότι οι μανδυακοί περιδοτίτες του Βούρινου και της Πίνδου υπέστησαν 

ανακρυστάλλωση σε κατώτερες λιθοσφαιρικές συνθήκες και στη συνέχεια επηρεάστηκαν 

από διεργασίες μετασωμάτωσης. 

Στους παραμορφωμένους ολιβινικούς μεγακρυστάλλους των αδροκρυσταλλικών 

δουνιτών και μεταβατικών χαρτσβουργιτών (του Βούρινου) διαπιστώθηκαν συχνά ευμεγέθη 

εγκλείσματα ιδιόμορφου μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 6Α) και Cr-ούχου σπινέλιου (Εικ. 3. 4Δ), 

αντίστοιχα. Σπανιότερα δε, παρατηρήθηκε συνύπαρξη πολυάριθμων υπομικροσκοπικών 

εγκλεισμάτων μαγνησιοχρωμίτη σε ολιβινικούς κρυστάλλους λεπτοκρυσταλλικών δουνιτών. 

Σύμφωνα με τον QUICK (1981) η πρώτη παρατήρηση υποδεικνύει την έναρξη διεργασιών 

κρυστάλλωσης μετασωματικών τηγμάτων, ενώ σύμφωνα με τους ARAI et al. (2003) η 

δεύτερη είναι αποτέλεσμα καθαρά μαγματικών διεργασιών στον μανδύα. Τα δε εγκλείσματα 
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απαραμόρφωτου ολιβίνη σε πορφυροκλάστες ορθοπυρόξενων (Εικ. 3. 17Δ) θεωρούνται 

αποτέλεσμα διεργασιών μερικής τήξης σπινελιούχου περιδοτίτη σε συνθήκες χαμηλής P

(JAQUES & GREEN 1980, HIROSE & KUSHIRO 1993, NIU 1997). Ωστόσο, η κοινή 

παρουσία εγκλεισμάτων ιδιόμορφου μαγνησιοχρωμίτη-απαραμόρφωτου ολιβίνη αποτελεί 

περισσότερο ένδειξη μετασωματικής αντίδρασης μεταξύ ενός χαρτσβουργιτικού περιδοτίτη 

και ενός ακόρεστου σε πυρόξενο τήγματος (KELEMEN et al. 1995). 

Οι απομείξεις Al-ούχου σπινέλιου από τους ορθοπυρόξενους (Εικ. 3. 8Γ-Δ), οι οποίες 

παραδοσιακά αποδίδονται σε ψύξη στο πεδίο σταθερότητας του σπινελιούχου περιδοτίτη 

(PICCARDO et al. 2004), μπορεί να οφείλονται στην αστάθεια του Al στη δομή του 

ενστατίτη υπό την επίδραση μετασωματικών τηγμάτων.

Οι νεοβλάστες απαραμόρφωτου ορθοπυρόξενου γύρω από μανδυακούς κρυστάλλους 

της ίδιας φάσης, μπορούν να αποδοθούν σε φαινόμενα τοπικής ανακρυστάλλωσης. Ωστόσο 

όμως, τα σκωληκοειδή φλεβίδια απαραμόρφωτου ορθοπυρόξενου που διατέμνουν 

ολιβινικούς πορφυροκλάστες μπορεί να είναι αποτέλεσμα περιτηκτικών αντιδράσεων ενός 

κορεσμένου σε Si υγρού με μανδυακό ολιβίνη (PICCARDO et al. 2004).

Τα περιθώρια απαραμόρφωτου κλινοπυρόξενου γύρω από υπολειμματικούς 

κρυστάλλους της ίδια φάσης στους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες του Βούρινου (Εικ. 

3. 17Γ) στην πραγματικότητα είναι προϊόντα σχηματισμού ενός εξελιγμένου τήγματος.

Οι απαραμόρφωτοι κρύσταλλοι κλινοπυρόξενων σε διακρυσταλλικές θέσεις μεταξύ 

παραμορφωμένων ολιβινικών μεγακρυστάλλων στους μεταβατικούς χαρτσβουργίτες της 

Πίνδου (Εικ. 3. 13Δ), μπορεί να ερμηνευθούν ως προϊόντα μετασωματικής προσθήκης.  

Η παρουσία της μαγνησιοκεροστίλβης στους κανονικούς χαρτσβουργίτες της Πίνδου 

(Εικ. 3. 11Γ) αποτελεί ένα απευθείας χαρακτηριστικό τροποποιητικής (modal) 

μετασωμάτωσης των συγκεκριμένων περιδοτιτών. Επιπρόσθετα, υποδεικνύει και την ένυδρη 

φύση του μετασωματικού τήγματος.   

Η διάχυτη κατανομή των παραπάνω ιστολογικών χαρακτηριστικών από τους 

λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες στους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες και των δύο 

συμπλεγμάτων, θεωρείται ενδεικτική της διέλευσης τηγμάτων από τους περιδοτίτες μέσω 

διεργασιών πορώδους ροής. Ο δε ακανόνιστος χαρακτήρας της κατανομής των 

μετασωματικών πετρογραφικών σχέσεων στους μανδυακούς σχηματισμούς είναι κάτι που 

έχει συχνά περιγραφεί στους περιδοτίτες διαφόρων περιοχών (π.χ., MÜ NTENER & 

PICCARDO 2003, PICCARDO 2003).   
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Εικ. 3. 17: Μετασωματικά ιστολογικά χαρακτηριστικά περιδοτιτών Βούρινου: Α) Αντικατάσταση κλινοπυροξενικού πορφυροκλάστη από ολιβίνη δεύτερης 
γενιάς (δείγμα R1), Β) αντικατάσταση μανδυακών ορθοπυρόξενων από νεοσχηματισμένο ολιβίνη (δείγμα Κ3), Γ) περιθώρια απαραμόρφωτου κλινοπυρόξενου 
γύρω από υπολειμματικό κρύσταλλο της ίδια φάσης (δείγμα R4), Δ) αντικατάσταση μανδυακού ορθοπυρόξενου από απαραμόρφωτο ολιβίνη και κλινοπυρόξενο 

(δείγμα Κ1), Ε) αντικατάσταση μανδυακού ορθοπυρόξενου από απαραμόρωτο κλινοπυρόξενο (δείγμα S1), ΣΤ), Ζ), Η) απόθεση ολιβίνη από μετασωματικά τήγματα 
σε θέσεις υψηλού μανδυακού πορώδους (ΣΤ: δείγμα VM84, Ζ: δείγμα VA12, Η: δείγμα VKOR1) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols).
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Εικ. 3. 18: Μετασωματικά ιστολογικά χαρακτηριστικά περιδοτιτών Πίνδου: Α) Αντικατάσταση μανδυακού ορθοπυρόξενου από ολιβινικούς 
νεοβλάστες (δείγμα M3), Β)-Γ)-Δ) νεοσχηματισμός ολιβίνη-ορθοπυρόξενου σε βάρος μανδυακού ορθοπυρόξενου (Β: δείγμα PM15, Γ: δείγμα 
P5, Δ: δείγμα Μ6), Ε) αντικατάσταση μανδυακού ορθοπυρόξενου από ολιβίνη και κλινοπυρόξενο (δείγμα P15), ΣΤ)-Ζ) απόθεση ολιβίνη (και 

ορθοπυρόξενου στην εικόνα Ζ) από μετασωματικά τήγματα σε θέσεις υψηλού μανδυακού πορώδους (ΣΤ-Ζ: δείγμα P6), Η) συμπλεκτίτης 
μαγνησιοχρωμίτη-ορθοπυρόξενου (δείγμα P23) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols).
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3.2 Πετρογραφική περιγραφή χρωμιτικών κοιτασμάτων

3.2.1 Χρωμιτίτες Βούρινου

Για τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου θα περιγραφούν τα 

πετρογραφικά χαρακτηριστικά μόνο των πυριτικών τους ορυκτών, αφού τα κύρια δομικά 

χαρακτηριστικά της μεταλλοφορίας έχουν περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. § 

2.4.1). Τα ενδιάμεσα ορυκτά των χρωμιτιτών μπορεί να είναι υγιή ή/και επηρεασμένα από 

δευτερογενείς διεργασίες (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.16). Στην πρώτη περίπτωση ο 

επικρατέστερος τύπος ιστού είναι ο κοκκώδης, ενώ στη δεύτερη ο κυψελώδης. Επιπρόσθετα, 

διαπιστώθηκαν ο πλαισιωμένος πορφυροκλαστικός και ο μυλονιτικός ιστός, ενώ στα 

εξαλλοιωμένα τμήματα των χρωμιτιτών διακρίθηκαν επίσης ο ενδοδιεισδυτικός, ο βαστιτικός 

και ο ενδοπλεκτικός ιστός.

Η ποσοστιαία συμμετοχή των πρωτογενών πυριτικών φάσεων (ολιβίνης, πυρόξενοι) 

στα χρωμιτικά κοιτάσματα καθορίζεται από την αναλογία συμμετοχής του μαγνησιοχρωμίτη 

στα εκάστοτε δείγματα (περίπου 15-95% κ.ο.). Ο βαθμός σερπεντινίωσης δεν υπερβαίνει το 

70% στο συνολικό όγκο του κοιτάσματος, συνήθως όμως κυμαίνεται μεταξύ 15-25%. Στα 

ορυκτά της δευτερογενούς παραγένεσης ανήκουν οι ακόλουθες φάσεις: Σερπεντίνης, 

χλωρίτης, τρεμολίτης, τάλκης, ασβεστίτης, μεταλλικά ορυκτά και ιντιγκσίτης. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η πυριτική μάζα των χρωμιτιτών συνίσταται από 

νεοβλάστες ολιβίνη, ενώ σε μικρότερη συχνότητα μεταξύ των μαγνησιοχρωμιτών μπορεί να 

παρεμβάλλονται και παραμορφωμένοι ολιβινικοί πορφυροκλάστες. Οι νεοβλάστες ολιβίνη 

δεν παρουσιάζουν σε σημαντικό βαθμό παραμορφωτικά χαρακτηριστικά, ενώ το μέγεθός 

τους φθάνει τα 0.2 mm. Ειδικότερα, σε ορισμένους χρωμιτίτες η μεταλλοφορία είναι 

αποκλειστικά συνδεδεμένη με απαραμόρφωτους ολιβίνες. Σε αυτούς τους σχηματισμούς 

παρατηρήθηκαν βοστρυχοειδείς αναπτύξεις μαγνησιοχρωμίτη, εκεί όπου αυξάνει η 

συμμετοχή πυριτικών φάσεων (Εικ. 3. 19Α). Λίγοι κρύσταλλοι πυρόξενων διατηρούνται 

υπολειμματικά, εμφανίζοντας κυματοειδή κατάσβεση και γωνιάσεις.

Στους σερπεντινιωμένους χρωμιτίτες παρατηρείται η ανάπτυξη κυψελωδών δομών, 

στον πυρήνα των οποίων εκτός από σερπεντίνη φιλοξενούντται συχνά χλωρίτης, χλωρίτης-

τάλκης ή ενδιάμεσες φάσεις μεταξύ ολιβίνη-σερπεντίνη. Αρκετές φορές γύρω από τους 

μαγνησιοχρωμίτες διαπιστώθηκε εκτεταμένος σχηματισμός χλωρίτη (Εικ. 3. 19Β). Η φάση 
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αυτή συνήθως πληρεί ασυνέχειες κατά μήκος των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων, όπου 

μπορεί να αναπτύσσεται μόνη της ή μαζί με σερπεντίνη. Στην τελευταία περίπτωση, ο 

χλωρίτης καταλαμβάνει τα περιφερειακά τμήματα των διαρρήξεων που εσωτερικά 

αποτελούνται από σερπεντίνη. Σε τέτοιες θέσεις παρατηρούνται και φαινόμενα 

αποχρωματισμού (decolourisation) των μαγνησιοχρωμιτών (βλ. § 6.3.2). Ιδιόμορφοι 

κρύσταλλοι τρεμολίτη, αναπτυσσόμενοι σε βάρος κλινοπυρόξενων, μπορεί να περιβάλλουν 

τους μαγνησιοχρωμίτες (Εικ. 3. 19Γ-Δ). Επιπλέον, η συνέχεια της δομής των 

μαγνησιοχρωμιτών μπορεί να διακόπτεται από φλεβίδια σερπεντίνη. Σπάνια μεταξύ της 

σερπεντινιωμένης μάζας και των μαγνησιοχρωμιτών ενδέχεται να αναπτύσσεται δολομίτης 

(Εικ. 3. 19Ε). Ένα ακόμη δομικό χαρακτηριστικό των χρωμιτιτών είναι η ανάπτυξη ζωνών 

πάχους 0.1-0.8 mm, στις οποίες σημειώνεται λατυποπαγοποίηση και κατάκλαση του υλικού 

(μαγνησιοχρωμίτη και πυριτικών φάσεων) (Εικ. 3. 19ΣΤ-Η). Σε αυτές, ευμεγέθη τεμάχη 

κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη περικλείονται από σερπεντινικό υλικό.

Τα εγκλείσματα που εντοπίζονται στους μαγνησιοχρωμίτες μπορούν να είναι απλά ή 

σύνθετα. Στα πρώτα ανήκουν μικροί κρύσταλλοι ολιβίνη, χλωρίτη, σερπεντίνη, ενώ στα 

δεύτερα συμφύσεις σερπεντίνη-ολιβίνη και σερπεντίνη-χλωρίτη.
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Εικ. 3. 19: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών Βούρινου: Α) Βοστρυχοειδές συσσωμάτωμα 
μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων, που αναπτύσσεται στην περιφέρεια ενός μαγνησιοχρωμιτικού μεγακρυστάλλου 
(δείγμα VA18) (μικροσκοπική εικόνα με παράλληλα πρίσματα Nicols), Β) ανάπτυξη χλωρίτη (οριοθετημένη από 

την κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) μεταξύ μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων (δείγμα VA23), Γ) ανάπτυξη 
ιδιόμορφων κρυστάλλων τρεμολίτη (οριοθετημένη από την κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) γύρω από 

μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα VA10) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Δ) σχηματισμός 
τρεμολίτη σε βάρος κλινοπυρόξενου (δείγμα VA10) (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων), Ε) 
ανάπτυξη δολομίτη στην περιφέρεια μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα VA29) (μικροσκοπική εικόνα με διασταρωμένα 

πρίσματα Nicols), ΣΤ) ζώνη λατυποπαγοποίησης (οριοθετημένη από την κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) σε 
χρωμιτίτη (δείγμα VA21) (μικροσκοπική εικόνα με παράλληλα πρίσματα Nicols), Ζ) μικροκατακλαστική ζώνη 
(οριοθετημένη από την κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) σε χρωμιτίτη (δείγμα VM82), Η) μικρομυλονιτική ζώνη 

(οριοθετημένη από την κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) σε χρωμιτίτη (δείγμα VA23) (μικροσκοπικές εικόνες 
οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

3.2.2 Χρωμιτίτες Πίνδου

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι Πινδικοί χρωμιτίτες σε όλες τις περιπτώσεις εγκλείονται 

σε φακοειδή δουνιτικά σώματα, εκτός από μια εμφάνιση εντός πυροξενιτικής φλέβας στην 

περιοχή της βόρειας Πεύκης (βλ. Παρ. Α, § 1.2, Πιν. 1.17). Η μέγιστη περιεκτικότητα σε 

μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιο φθάνει έως και το 90% στο σύνολο του κοιτάσματος, ενώ η 

ελάχιστη μπορεί να προσεγγίζει το κατώτερο όριο διάκρισης δουνιτών-χρωμιτιτών, δηλαδή 

το 10%. Οι ιστοί, ο τρόπος ανάπτυξης και οι σχέσεις των χρωμιτιτών με τους περιβάλλοντες 

δουνίτες περιγράφηκαν εκτενώς στο αντίστοιχο κεφάλαιο της υπαίθριας έρευνας (βλ. § 
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2.4.2). Για το λόγο αυτό η παρούσα περιγραφή αφορά περισσότερο στην πυριτική μάζα των 

χρωμιτιτών.

Η θεμελιώδης μάζα των χρωμιτιτών είναι συνήθως εξαλλοιωμένη, ενώ σε λίγες 

περιπτώσεις δεν διαπιστώθηκαν φαινόμενα πλήρους αντικατάστασης της ενδιάμεσης 

παραγένεσης των πρωτογενών πυριτικών ορυκτών (χρωμιτίτες Πεύκης) (Εικ. 3. 20Α). Στις 

περιπτώσεις αυτές το ποσοστό των πρωτογενών φάσεων ανέρχεται στο 25-35% στο σύνολο 

του χρωμιτικού κοιτάσματος. Ο σερπεντίνης αποτελεί το ορυκτό με τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή, ενώ σε μικρότερο βαθμό εντοπίστηκαν χλωρίτης, τρεμολίτης, τάλκης, 

δευτερογενή μεταλλικά ορυκτά και ιντιγκσίτης. Στους μερικώς επηρεασμένους από 

δευτερογενείς διεργασίες χρωμιτίτες η πυριτική μάζα συντίθεται κατά φθίνουσα σειρά 

αναλογίας από τις εξής πρωτογενείς φάσεις: Ολιβίνη, ορθοπυρόξενο και κλινοπυρόξενο. 

Στους σερπεντινιωμένους χρωμιτίτες ο επικρατέστερος ιστός είναι ο κυψελώδης (Εικ. 

3. 20Β), ενώ επιπλέον αναγνωρίστηκαν ο ενδοπλεκτικός (Εικ. 3. 20Γ), ο βαστιτικός και σε 

μικρότερη συχνότητα ο ενδοδιεισδυτικός ιστός (Εικ. 3. 20Δ). Στους λιγότερο 

εξαλλοιωμένους χρωμιτίτες διαπιστώθηκε η ανάπτυξη πορφυροκλαστικού ιστού. Κύριο 

χαρακτηριστικό της σερπεντινιωμένης ενδιάμεσης μάζας των χρωμιτιτών είναι η ανάπτυξη 

μεγάλου μεγέθους κυψελών (έως και 0.2 mm), στον πυρήνα των οποίων περιέχεται συνήθως 

ισότροπος σερπεντίνης και σπανιότερα χλωρίτης ή μαγνητίτης. Ανεξάρτητα από τον 

ιστολογικό τύπο ανάπτυξης του σερπεντίνη, παρατηρήθηκαν επιπλέον: α) Διεισδύσεις 

φλεβιδίων σερπεντίνη (Εικ. 3. 20Ε) και χλωρίτη (Εικ. 3. 20ΣΤ) κατά μήκος διαρρήξεων των 

μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων, β) εγκλείσματα σερπεντίνη, χλωρίτη και σύνθετα 

εγκλείσματα αποτελούμενα και από τις δύο αυτές φάσεις εντός των μαγνησιοχρωμιτών-

σπινέλιων, γ) περιφερειακή ανάπτυξη χλωρίτη γύρω από ορισμένους κρυστάλλους 

μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου και δ) σε κάποια δείγματα σχηματισμός τρεμολίτη (Εικ. 3. 20Ζ).   

Στην περίπτωση της υπολειμματικής διατήρησης πρωτογενών ορυκτών, αξίζει να 

σημειωθεί ότι αυτά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως: α) Ανάπτυξη κυματοειδούς 

κατάσβεσης (ολιβίνης και πυρόξενοι) και β) δημιουργία γωνιάσεων (πυρόξενοι). 

Συχνά στους Πινδικούς χρωμιτίτες παρατηρήθηκε η ανάπτυξη ζωνών 

καταθρυμματισμού, κατά μήκος των οποίων παρατηρείται λατυποπαγοποίηση και 

τεμαχισμός των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου (Εικ. 3. 20Η). Το πάχος των 

ζωνών αυτών, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από διείσδυση σερπεντίνη, κυμαίνεται μεταξύ 

0.1 και 2 mm.
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Εικ. 3. 20: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών Πίνδου: Α) Ενδιάμεση πυριτική μάζα χρωμιτίτη, στην 
οποία διατηρούνται ολιβίνης και υπόλειμμα ορθοπυρόξενου (οριοθετημένου από την κίτρινη διακεκκομένη 
γραμμή) (δείγμα PM51Α), Β) κυψελώδης ιστός (δείγμα PM37), Γ) τοπική ανάπτυξη ενδοπλεκτικού ιστού σε 

βαστιτικό ορθοπυρόξενο (δείγμα PM30), Δ) τοπική ανάπτυξη ενδοδιεισδυτικού ιστού (δείγμα PM49), Ε) πλήρωση 
ρωγμής μαγνησιοχρωμίτη με σερπεντίνη (δείγμα PM18), ΣΤ) κάμψεις στο χλωρίτη μεταξύ μαγνησιοχρωμιτικών 

κρυστάλλων (δείγμα PM30), Ζ) μαγνησιοχρωμίτες που περιβάλλονται από τρεμολίτη (δείγμα PM50) 
(μικροσκοπικές εικόνες με διασταρωμένα πρίσματα Nicols), Η) ζώνη λατυποπαγοποίησης (οριοθετημένη από τις 

κίτρινες διακεκκομένες γραμμές) σε χρωμιτίτη (δείγμα K1) (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης 
ηλεκτρονίων).

Η εφαρμογή της μεθόδου περιθλασιμετρίας ακτίνων X (XRD) σε αντιπροσωπευτικό 

δείγμα σερπεντινιωμένου χρωμιτίτη (PM40) έδειξε τη συμμετοχή των πολύμορφων 

αντιγορίτης και χρυσοτίλης (Εικ. 3. 21).

Εικ. 3. 21: Ανακλάσεις αντιγορίτη (Ant) και χρυσοτίλη (Chr) από ακτινογράφημα δείγματος σερπεντινιωμένου 
χρωμιτίτη από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (δείγμα P40). Επιπλέον, διακρίθηκαν οι ανακλάσεις του 

ολιβίνη (Ol) και του μαγνητίτη (Mgt).

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, πέρα από τους δουνίτες χρωμιτίτες εντοπίστηκαν και 

σε μια πυροξενιτική φλέβα στην περιοχή της βόρειας Πεύκης. Πρόκειται για μια μικρή 

εμφάνιση συμπαγούς χρωμιτίτη που φιλοξενείται εντός μιας αδροκρυσταλλικής 

ορθοπυροξενιτικής φλέβας. Πετρογραφικά η φλέβα χαρακτηρίζεται από κοκκώδη ιστό και 

στη σύστασή της πέρα από τους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη συμμετέχουν κατά φθίνουσα 

σειρά αναλογίας τα ορυκτά: Ορθοπυρόξενος, κλινοπυρόξενος και ολιβίνης.
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Οι πυροξενικοί κρύσταλλοι είναι ευμεγέθεις (≤2 μm) και συχνά αναπτύσσονται 

περικλείοντας τους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 22Α). Ο δε ολιβίνης είναι 

μικρότερου μεγέθους (≤0.5 mm) και αναπτύσσεται σε ενδιάμεσες θέσεις, πληρώνοντας τα 

κενά μεταξύ των πυροξενικών κρυστάλλων. 

Στο μεγαλύτερο τμήμα της η φλέβα είναι σερπεντινιωμένη, εμφανίζοντας βαστιτικό 

και σε μικρότερο βαθμό κυψελώδη ιστό. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε αυξημένη 

ποοστιαία συμμετοχή και τρεμολίτη, οποίος είτε αντικαθιστά πλήρως τους κρυστάλλους 

κλινοπυρόξενων (Εικ. 3. 22Β), είτε μπορεί να διαγράφει τα περιθώρια των βαστιτών πρώην 

ορθοπυρόξενων. Ο χλωρίτης επίσης συμμετέχει στη δευτερογενή παραγένεση σε μικρότερο 

βαθμό ως προϊόν μερικής αντικατάστασης των κρυστάλλων πυρόξενων.  

Εικ. 3. 22: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών πυροξενιτικής φλέβας από την περιοχή της Πεύκης: Α) 
Υπολειμματική διατήρηση κλινοπυρόξενου που παρεμβάλλεται μεταξύ κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη, ενώ η 
υπόλοιπη πυριτική μάζα είναι σερπεντινιωμένη (δείγμα PP2), Β) ανάπτυξη κρυστάλλων τρεμολίτη που έχουν 

ψευδομορφικά αντικαταστήσει πρώην κρύσταλλο σύστασης κλινοπυρόξενου, ο οποίος παρεμβάλλονταν μεταξύ 
των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα PP2) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols).

3.3 Πυριτικά εγκλείσματα στους μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους των 
χρωμιτικών κοιτασμάτων

Τρείς τύποι πυριτικών εγκλεισμάτων εντοπίστηκαν στους χρωμιτίτες των 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου (Εικ. 3. 23 και Εικ. 3. 24):

 Άνυδρα πυριτικά εγκλείσματα, όπως: Oλιβίνης, ορθοπυρόξενος και 

κλινοπυρόξενος.

 Ένυδρα πυριτικά εγκλείσματα και συγκεκριμένα: Αμφίβολος, αλλά και 

φλογοπίτης (Εικ. 3. 24Γ), εκ των οποίων ο δεύτερος μόνο στους χρωμιτίτες της Πίνδου.
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 Εγκλείσματα ένυδρων δευτερογενών πυριτικών φάσεων χαμηλής T, όπως: 

Σερπεντίνης, χλωρίτης, ακτινόλιθος-τρεμολίτης και υδρο-γρανάτης (Εικ. 3. 24Δ), εκ των 

οποίων ο τελευταίος μόνο στους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της Πίνδου. Σερπεντίνης και 

χλωρίτης αποτελούν και τις μοναδικές φάσεις που εντοπίστηκαν ως εγκλείσματα στους Al-

ούχους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού.

Τα πυριτικά εγκλείσματα δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία όσον αφορά στην 

ποσοστιαία συμμετοχή τους από δείγμα σε δείγμα. Στον Βούρινο συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε πιο αυξημένη συμμετοχή πυριτικών εγκλεισμάτων και μεγαλύτερη ποικιλία 

εγκλειόμενων φάσεων στα δείγματα χρωμιτιτών που παρουσιάζουν διάσπαρτο έως αραιό-

συμπαγή ιστό, καθώς και σε εκείνα με ιστό τύπου λεοπαρδάλεως, παρά σ’ εκείνα που έχουν 

συμπαγή ή κατά πλάκες ιστό και λιγότερο έντονα χαρακτηριστικά πλαστικής 

παραμόρφωσης. Κάτι αντίστοιχο δεν παρατηρήθηκε στους πλούσιους σε εγκλείσματα 

χρωμιτίτες της Πίνδου, αφού πολυάριθμα εγκλείσματα πυριτικών φάσεων μπορούν να είναι 

παρόντα σε χρωμιτίτες διαφορετικά τύπων ιστολογικής ανάπτυξης.

Η κατανομή των πυριτικών εγκλεισμάτων στους μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους δεν 

φαίνεται να ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη διάταξη, αν και στο Βούρινο παρατηρήθηκε 

τάση αύξησης της πυκνότητάς τους στα περιθώρια των μαγνησιοχρωμιτών (Εικ. 3. 23Δ-Ζ).

Μορφολογικά τα εγκλείσματα είναι συνήθως υποστρόγγυλα, αλλά μπορεί να 

αναπτύσσονται και σε υπιδιόμορφους, οκταεδρικούς κρυστάλλους, που ακολουθούν τη 

δομική συμμετρία του μαγνησιοχρωμίτη. Γενικά, οι διαστάσεις τους μπορεί να φθάνουν τα 

150 μm στους χρωμιτίτες του Βούρινου και τα 200 μm στους αντίστοιχους σχηματισμούς της 

Πίνδου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων και ειδικότερα στους χρωμιτίτες του Βούρινου 

τα εγκλείσματα είναι μονοφασικά (Εικ. 3. 23). Σπανιότερα απαντώνται και σύνθετα 

εγκλείσματα που διατηρούν έναν πρωτογενή πυρήνα και περιφερειακά εξαλλοιώνονται σε 

σερπεντίνη ή χλωρίτη (Εικ. 3. 24).

Οι ολιβινικοί κρύσταλλοι που απαντώνται ως εγκλείσματα στους χρωμιτίτες του 

Βούρινου και της Πίνδου χαρακτηρίζονται από συστασιακή ομοιογένεια. Λόγω της 

ανάδρομης χημικής επαναϊσορρόπησης με τον περιβάλλοντα μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιο, 

λαμβάνουν χώρα εκτεταμένες αντιδράσεις κατιοντο-ανταλλαγής, οι οποίες αλλοιώνουν τις 

αρχικές συστάσεις όχι μόνο των ολιβινών αλλά και των υπόλοιπων, εγκλειόμενων πυριτικών 

φάσεων (βλ. Παρ. Α, § 1.2., Πιν. 1.18). Όσον αφορά στα πυροξενικά εγκλείσματα 

εντοπίστηκαν ενστατίτης και διοψίδιος. Πρόκειται συνήθως για μονοφασικά ή και σύνθετα 
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εγκλείσματα μαζί με χλωρίτη. Τα εγκλείσματα αμφίβολων αποτελούν από τα επικρατέστερα 

είδη εγκλεισμάτων που περιέχονται στους χρωμιτίτες και κυρίως σε αυτούς με ιστό τύπου 

λεοπαρδάλεως από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου. Πρόκειται για αμφίβολους 

παργασιτικής κυρίως σύστασης με υψηλή, ωστόσο, συμμετοχή του εδενιτικού μορίου.

Όσον αφορά στις δευτερογενείς εγκλειόμενες φάσεις εντοπίστηκαν σερπεντίνης, 

χλωρίτης, ακτινόλιθος-τρεμολίτης και υδρογρανάτης. Πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε, για 

φάσεις που απαντούν συνήθως σε σύνθετα (διφασικά ή και τριφασικά) εγκλείσματα κυρίως 

μαζί με πυρόξενους και ολιβίνη (σπανιότερα και με μεταλλικές φάσεις όπως αβαρουίτη).
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Εικ. 3. 23: Μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων, στις οποίες φαίνεται η ανάπτυξη, η κατανομή και η 
σύσταση των πρωτογενών και δευτερογενών εγκλεισμάτων που περιέχονται στους μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών του 

Βούρινου. Α) Απλά εγκλείσματα κλινοπυρόξενου, παργασίτη και χλωρίτη (δείγμα VM110), Β) απλό έγκλεισμα κλινοπυρόξενου 
και σύνθετο έγκλεισμα σερπεντίνη-αβαρουίτη (δείγμα VM110), Γ) απλά εγκλείσματα κλινοπυρόξενου και σερπεντίνη (δείγμα 

VM110), Δ) απλά εγκλείσματα ορθοπυρόξενου, κλινοπυρόξενου και παργασίτη, όπου σημειώνεται μια μικρή τάση αύξησης της 
συμμετοχής εγκλεισμάτων προς το περιθώριο του κρυστάλλου μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα VA17), Ε) απλά εγκλείσματα 

κλινοπυρόξενου και παργασίτη (δείγμα VA18), ΣΤ) απλά εγκλείσματα κλινοπυρόξενου, παργασίτη και σερπεντίνη (δείγμα 
VA9), Ζ) απλά εγκλείσματα κλινοπυρόξενου και σερπεντίνη, με αύξηση των εγκλεισμάτων στο περιθώριο του κρυστάλλου 

μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα VM87) και Η) απλά εγκλείσματα κλινοπυρόξενου, παργασίτη και σερπεντίνη (δείγμα VA28).

Εικ. 3. 24: Μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων, στις οποίες φαίνεται η ανάπτυξη, η κατανομή και η 
σύσταση των πρωτογενών και δευτερογενών εγκλεισμάτων που περιέχονται στους μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών της 

Πίνδου. Α) Σύνθετα εγκλείσματα κλινοπυρόξενου-ακτινόλιθου (δείγμα PM51A), Β) Σύνθετα εγκλείσματα κλινοπυρόξενου-
ακτινόλιθου και απλό έγκλεισμα παργασίτη (δείγμα PM51B), Γ) Απλά εγκλείσματα σερπεντίνη και φλογοπίτη (δείγμα PM51Γ), 

Δ) Σύνθετο έγκλεισμα ορθοπυρόξενου-σερπεντίνη-υδρογρανάτη (δείγμα PM53).
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3.4 Σουλφίδια και κράματα βασικών μετάλλων 

3.4.1 Εισαγωγή

Η συνδυασμένη μελέτη της ιστολογικής ανάπτυξης και της χημικής σύστασης των 

σουλφίδιων και των κραμάτων των βασικών μετάλλων (ΒΜ) μπορεί να συμβάλλει 

ουσιαστικά στην πληρέστερη κατανόηση του τύπου των διεργασιών από τις οποίες έχουν 

επηρεαστεί οι μανδυακοί σχηματισμοί και των δύο εξεταζόμενων οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων. Ο εντοπισμός σουλφίδιων και κραμάτων βασικών μετάλλων στους 

μανδυακούς σχηματισμούς του Βούρινου και της Πίνδου πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

οπτικού μικροσκοπίου, ενώ η αναγνώριση και ταυτοποίησή τους σε συγκεκριμένες φάσεις 

έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Αν και η έρευνα εστιάστηκε 

αρχικά στο περιεχόμενο μόνο των χρωμιτικών κοιτασμάτων σε σουλφίδια και κράματα 

βασικών μετάλλων, κρίθηκε αναγκαία η επέκτασή της και στους περιβάλλοντες αυτά 

περιδοτίτες, προκειμένου να εξετασθούν αναλυτικότερα η προέλευση και οι διεργασίες 

σχηματισμού τους. Οι φάσεις που αναγνωρίσθηκαν περιλαμβάνουν κυρίως Fe-Ni-ούχα 

σουλφίδια και κράματα και σε πολύ περιορισμένο βαθμό Cu-ούχα μεταλλικά ορυκτά. 

Συγκεκριμένα, στους μανδυακούς σχηματισμούς του Βούρινου διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες 

φάσεις σουλφίδιων και κραμάτων βασικών μετάλλων: Πεντλανδίτης, αβαρουίτης, 

μιλλερίτης, κοβελλίνης, χαλκοπυρίτης, αυτοφυές Ni, καθώς επίσης κράματα Cu-Zn και Cu-

Ag. Αντίστοιχα, στους μανδυακούς σχηματισμούς της Πίνδου εντοπίστηκαν οι παρακάτω 

μεταλλικές φάσεις: Πεντλανδίτης, αβαρουίτης, ορσελίτης, κοβελλίνης, βορνίτης, 

χαλκοπυρίτης, κράματα Cu-Zn, αυτοφυής Cu, αυτοφυές Ni, PbSn και θειοαρσενίδια του Fe.

3.4.2 Σουλφίδια και κράματα βασικών μετάλλων στους χρωμιτίτες

3.4.2.1 Χρωμιτίτες Βούρινου

Η παραγένεση των σουλφίδιων και κραμάτων ΒΜ των χρωμιτιτών του Βούρινου 

χαρακτηρίζεται κυρίως από την επικράτηση της συμμετοχής αβαρουίτη και δευτερευόντως 

πεντλανδίτη και μιλλερίτη (Εικ. 3. 25 και Εικ. 3. 26). Κράματα Cu-Ag, Cu-Zn και αυτοφυές 

Ni συμπληρώνουν τη συγκεκριμένη παραγένεση.

Οι διαστάσεις των σουλφίδιων και κραμάτων BM κυμαίνονται από 1 έως 60 μm, 

αλλά συνήθως δεν υπερβαίνουν τα 30 μm. Ιστολογικά αναπτύσσονται με δύο τρόπους: α) Ως 
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ξενόμορφοι έως πλήρως αποστρογγυλομένοι, μονοφασικοί ή πολυφασικοί κρύσταλλοι, που 

αναπτύσσονται στην εξαλλοιωμένη σε σερπεντίνη και/ή Cr-ούχο χλωρίτη ενδιάμεση μάζα 

των χρωμιτιτών (Εικ. 3. 25Α-Γ και Εικ. 3. 26), β) ως ιδιόμορφα έως αλλοτριόμορφα 

μονοφασικά εγκλείσματα που εντοπίζονται εντός εξαλλοιωμένων σε σιδηροχρωμίτη 

περιθωρίων μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 25Δ και Εικ. 3. 25Ζ) και γ) ως ξενόμορφα 

εγκλείσματα μικρών διαστάσεων εντός ρωγμών των μαγνησιοχρωμιτών (Εικ. 3. 25Η). 

Γενικά, επικρατούν οι μονοφασικοί κρύσταλλοι σουλφίδιων και κραμάτων BM, ενώ 

σύνθετοι κρύσταλλοι αποτελούμενοι από συμφύσεις δύο ή τριών φάσεων είναι πιο 

συνηθισμένοι στους αντίστοιχους περιδοτίτες. 

Σύνθετοι κρύσταλλοι σουλφίδιων ή κραμάτων BM και PGM βρέθηκαν στα πλαίσια 

της επιτόπιας μικροσκοπικής έρευνας με σκοπό τον εντοπισμό PGM. Το μέγεθός τους δεν 

υπερβαίνει τα 15 μm και αποτελούνται από συμφύσεις Ru-ούχου πεντλανδίτη ή Ir-ούχου 

μιλλερίτη με δισουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης, καθώς και αβαρουίτη με 

Ru-Os-ούχα οξείδια. Όπως θα αναφερθεί εκτενέστερα (βλ. § 9.3.2.1), ο πρώτος τύπος 

συμφύσεως απαντά ως έγκλεισμα εντός μαγνησιοχρωμιτών, ενώ ο δεύτερος σε ρωγμές στους 

μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών πληρωμένες με σερπεντίνη. 
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Εικ. 3. 25: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά μονοφασικών κρυστάλλων σουλφίδιων και κραμάτων βασικών 
μετάλλων των χρωμιτιτών του Βούρινου: Α)-Δ) Κρύσταλλοι πορώδους αβαρουίτη εντός της εξαλλοιωμένης 

συνδετικής μάζας των χρωμιτιτών (Α: δείγμα VA23, Β & Γ: δείγμα VA10, Δ: δείγμα VA15), Ε) αβαρουιτικός 
κρύσταλλος εντός των εξαλλοιωμένων σε σιδηροχρωμίτη περιθωρίων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων, ΣΤ) 

μεγέθυνση τμήματος που αντιστοιχεί στο κίτρινο πλαίσιο της προηγούμενης εικόνας (δείγμα VA15), Ζ) κρύσταλλοι 
μιλλερίτη σε μαγνησιοχρωμιτικούς κρυστάλλους που περιθωριακά μετατρέπονται σε σιδηροχρωμίτη (δείγμα 
VM89) και Η) κράμα Cu-Ag κατά μήκος ρωγμής μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα VM89) (μικροσκοπικές εικόνες 

οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

Εικ. 3. 26: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά διφασικών κρυστάλλων σουλφίδιων και κραμάτων βασικών μετάλλων 
των χρωμιτιτών του Βούρινου: Α)-Β) Σύνθετοι κρύσταλλοι πεντλανδίτη-αβαρουίτη εντός της σερπεντινιωμένης 

ενδιάμεσης πυριτικής μάζας των χρωμιτιτών (δείγμα VA30) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης 
ηλεκτρονίων).
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3.4.2.2 Χρωμιτίτες Πίνδου

Τα χρωμιτικά κοιτάσματα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 

χαρακτηρίζονται από μια μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων σουλφίδιων και κραμάτων BM σε 

σχέση με αυτή που περιγράφηκε στους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Βούρινου. Στους Πινδικούς χρωμιτίτες κυριαρχούν τα Fe-Ni-ούχα κράματα και κυρίως ο 

αβαρουίτης, ενώ σε σημαντικό βαθμό συμμετέχει και ο πεντλανδίτης (Εικ. 3. 27). Την 

παραγένεση συμπληρώνουν ο μιλλερίτης, ο ορσελίτης, ο κοβελλίνης, ο βορνίτης, ο 

χαλκοπυρίτης, κράματα Cu-Zn, αυτοφυές Ni, PbSn και διάφορα Fe-ούχα σουλφοαρσενίδια.

Οι διαστάσεις των υπό μελέτη φάσεων κυμαίνονται από 2 έως 400 μm περίπου, 

έχοντας ένα μέσο μέγεθος της τάξης των 20 μm. Εξαίρεση αποτελούν οι κρύσταλλοι 

σουλφίδιων και κραμάτων BM που εντοπίστηκαν στους χρωμιτίτες της περιοχής του 

Κορυδαλλού, των οποίων το μέσο μέγεθος κυμαίνεται περίπου στα 100 μm. Οι χρωμιτίτες 

της Μηλιάς και της Πεύκης χαρακτηρίζονται από την παρουσία μικρών, μονοφασικών 

κρυστάλλων αβαρουίτη και πεντλανδίτη εντός της εξαλλοιωμένης πυριτικής μάζας τους, ενώ 

σύνθετοι κρύσταλλοι πεντλανδίτη-αβαρουίτη μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε αυτήν. 

Στους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού εντοπίστηκαν ευμεγέθεις κρύσταλλοι σουλφίδιων και 

κραμάτων BM σε μια μοναδική ποικιλία ιστολογικών θέσεων που περιλαμβάνει: α) 

Εγκλείσματα στον σπινέλιο και κυρίως στα εξαλλοιωμένα σε σιδηροχρωμίτη περιθώρια 

αυτού (Εικ. 3. 27Α-Κ), β) προσκολλήσεις επί των περιθωρίων των κρυστάλλων των

σπινέλιων (Εικ. 3. 27Λ), γ) κόκκους εντός της ενδιάμεσης, πλήρως σερπεντινιωμένης-

χλωριτιωμένης πυριτικής μάζας των χρωμιτιτών (Εικ. 3. 27Μ-Ξ) και δ) κρυστάλλους που 

εντοπίζονται κατά μήκος ρωγμών των σπινέλιων (Εικ. 3. 27Ο). Τα κοιτάσματα και της 

περιοχής αυτής χαρακτηρίζονται από την επικράτηση απλών και σύνθετων κρυστάλλων 

αβαρουίτη και πεντλανδίτη ενίοτε πλούσιου σε Co (ενδιάμεσου μεταξύ (Fe,Ni)9S8 και 

Co9S8).   

Όσον αφορά στη σύνδεσή τους με PGM φάσεις, όπως προέκυψε από την αντίστοιχη 

επιτόπια μικροσκοπική έρευνα εντοπίστηκαν σύνθετα εγκλείσματα χαλκοπυρίτη και Os-

ούχου λωρίτη σε κρύσταλλο μαγνησιοχρωμίτη από το χρωμιτικό κοίτασμα της Μηλιάς. 

Ωστόσο, η πιο συχνή ιστολογική σύνδεση μεταξύ PGM (κυρίως PPGM) φάσεων και 

σουλφίδιων ή κραμάτων BM διαπιστώθηκε στους χρωμιτίτες της περιοχής του Κορυδαλλού. 

Όπως προκύπτει από τους αντίστοιχους σύνθετους κρυστάλλους που ανακτήθηκαν από το 

συγκεκριμένο κοίτασμα υπάρχει συγγενετική σχέση μεταξύ PGM και σουλφίδιων των BM.
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Εικ. 3. 27: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά των σουλφίδιων και κραμάτων βασικών μετάλλων των χρωμιτιτών της 
Πίνδου: Α)-Β) σύνθετο έγκλεισμα παργασίτη-βορνίτη εντός κρυστάλλου μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα Κ1), Γ) 

ιδιόμορφος κρύσταλλος πεντλανδίτη εντός περιθωρίου σιδηροχρωμίτη (δείγμα Κ2), Δ) ιδιόμορφος κρύσταλλος 
PbSn εντός περιθωρίου σιδηροχρωμίτη (Δείγμα Κ3), Ε) έγκλεισμα σερπεντίνη σε σπινέλιο που επιπλέον περιέχει 
σύνθετο κρύσταλλο αβαρουίτη-Fe-ούχων οξείδιων και Fe-Ni-Si φάσης (δείγμα G1), ΣΤ) εγκλείσματα αβαρουίτη 

και αβαρουίτη-πεντλανδίτη σε σπινέλιο (δείγμα G1), Ζ) σύνθετο έγκλεισμα αβαρουίτη-Fe-ούχων οξειδίων σε 
σπινέλιο (δείγμα G1), Η) έγκλεισμα σερπεντίνη σε σπινέλιο που περιέχει σύνθετο κρύσταλλο αβαρουίτη-ορσελίτη 
(δείγμα G1), Θ) σύνθετο έγκλεισμα σερπεντίνη-αβαρουίτη σε σπινέλιο (δείγμα G2), Ι) τμήμα της προηγούμενης 
εικόνας όπου εντός του αβαρουίτη περιέχονται περιοχές σύστασης ορσελίτη (δείγμα G2), Κ) σύνθετο έγκλεισμα 

αβαρουίτη-Fe-ούχων οξείδιων σε σπινέλιο (δείγμα G2), Λ) κυρίως κρύσταλλοι αβαρουίτη εντός της 
χλωριτιωμένης μάζας των χρωμιτιτών και αβαρουίτης που προσκολλάται επί κρυστάλλου σπινέλιου (δείγμα G2), 

Μ) κρύσταλλος πεντλανδίτη-αβαρουίτη εντός της εξαλλοιωμένης ενδιάμεσης μάζας χρωμιτίτη (δείγμα G1), Ν) 
σύνθετος κρύσταλλος πεντλανδίτη-αβαρουίτη και Fe-Ni-Si φάσης εντός της χλωριτιωμένης μάζας χρωμιτίτη 

(δείγμα G3), Ξ) σύνθετος κρύσταλλος αβαρουίτη και Fe-Ni-Si φάσης εντός της σερπεντινιωμένης μάζας χρωμιτίτη 
(δείγμα G3), Ο) σύνθετος κρύσταλλος πεντλανδίτη-αβαρουίτη σε ρωγμή εντός σπινέλιου ενμέρει εξαλλοιωμένου σε 

σιδηροχρωμίτη (δείγμα G4) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). 

3.4.3 Σουλφίδια και κράματα βασικών μετάλλων στους μανδυακούς 
περιδοτίτες

3.4.3.1 Μανδυακοί περιδοτίτες Βούρινου

Οι μανδυακοί λιθότυποι του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία σουλφίδιων και κραμάτων BM σε χαμηλότερο βαθμό σε 

σχέση με τα αντίστοιχα χρωμιτικά κοιτάσματα (Εικ. 3. 28). Πιο συγκεκριμένα, στους 

δουνίτες επικρατεί ο πεντλανδίτης, ενώ αρκετά συχνά συναντάται αβαρουίτης και 

σπανιότερα μιλλερίτης. Όσον αφορά στους χαρτσβουργιτικούς λιθότυπους και αυτοί 

περιέχουν αβαρουίτη και πεντλανδίτη αλλά σε μικρότερο ποσοστό σε σύγκριση με τους 

δουνίτες.

Το μέγεθος των κρυστάλλων των σουλφίδιων και των κραμάτων των BM στους 

περιδοτίτες του Βούρινου ποικίλει μεταξύ 10 και 60 μm, με συνηθέστερο εύρος διακύμανσης 

από 15 έως 30 μm. 

Στους περιδοτίτες ο κύριος τρόπος ανάπτυξης των σουλφίδιων και των κραμάτων των 

BM είναι ως απλοί ή διφασικοί κόκκοι σε διακρυσταλλικές θέσεις μεταξύ ενμέρει 

εξαλλοιωμένων σε σερπεντίνη κρυστάλλων ολιβίνη (Εικ. 3. 28Α-Γ). Ως απλοί κρύσταλλοι 

μπορούν να εμφανίζονται ο αβαρουίτης, ο μιλλερίτης (Εικ. 3. 28Α-Γ) και το αυτοφυές Ni. 

Τέλος, συμφύσεις αβαρουίτη-μιλλερίτη (Εικ. 3. 28Δ) και πεντλανδίτη-αβαρουίτη (Εικ. 3. 

28Ε-ΣΤ) αποτελούν τις πιο συχνά εμφανιζόμενες πολυφασικές αναπτύξεις αυτού του τύπου 

στους υπερβασικούς σχηματισμούς του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.
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Εικ. 3. 28: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά των σουλφίδιων και κραμάτων βασικών μετάλλων των μανδυακών 
περιδοτιτών του Βούρινου: Α) Απλοί κρύσταλλοι μιλλερίτη και αβαρουίτη και σύνθετος κρύσταλλος μιλλερίτη-Ni-
Si φάσης και σερπεντίνη μεταξύ ολιβινικών κρυστάλλων περιδοτίτη (δείγμα V6), Β) απλός κρύσταλλος αβαρουίτη 

μεταξύ ολιβινικών κρυστάλλων περιδοτίτη (δείγμα A4), Γ) απλός κρύσταλλος μιλλερίτη σε επαφή με χλωρίτη 
(δείγμα K8), Δ) σύνθετος κρύσταλλος αβαρουίτη-μιλλερίτη εντός σερπεντίνη (δείγμα VM71), Ε) σύνθετος 

κρύσταλλος πεντλανδίτη-αβαρουίτη (δείγμα A7) και ΣΤ) σύνθετος κρύσταλλος πεντλανδίτη-αβαρουίτη σε ρωγμή 
ολιβίνη πληρωμένη με σερπεντίνη (δείγμα V8) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). 

3.4.3.2 Μανδυακοί περιδοτίτες Πίνδου

Οι σουλφιδικές και γενικότερα οι μεταλλικές φάσεις που εντοπίστηκαν στους 

μανδυακούς περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου είναι ίδιες με εκείνες που 
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αναγνωρίστηκαν κατά τη μελέτη των χρωμιτικών τους κοιτασμάτων (Εικ. 3. 29). Τόσο οι 

δουνιτικοί όσο και οι χαρτσβουργιτικοί λιθότυποι χαρακτηρίζονται από την επικράτηση 

πεντλανδίτη (Εικ. 3. 29Α) και αβαρουίτη (Εικ. 3. 29Β-Γ), με περιορισμένη παρουσία 

αυτοφυούς Cu στους τελευταίους (Εικ. 3. 29Δ).

Το κρυσταλλικό μέγεθος των συγκεκριμένων φάσεων δεν υπερβαίνει τα 50 μm, 

συνήθως όμως κυμαίνεται γύρω στα 15-20 μm.

Όσον αφορά στον τρόπο ανάπτυξής τους, ο πιο κοινοί τύποι εμφάνισης του 

πεντλανδίτη στους περιδοτίτες είναι σε διακρυσταλλικές θέσεις μεταξύ εξαλλοιωμένων 

μανδυακών φάσεων (ολιβίνη-πυρόξενων) (Εικ. 3. 29Α), κατά μήκος σερπεντινιωμένων 

τμημάτων των περιδοτιτών (Εικ. 3. 29Β-Ε) και σε περιορισμένο βαθμό υπό τη μορφή 

εγκλεισμάτων εντός μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 3. 29ΣΤ). Ο αβαρουίτης απαντά εντός της 

εξαλλοιωμένης μάζας των περιδοτιτών σε απλούς ή σύνθετους κρυστάλλους μαζί με 

πεντλανδίτη ενίοτε αποθειωμένο (Εικ. 3. 29Β-Δ). Σπάνια εντοπίστηκαν σύνθετοι κρύσταλλοι 

αβαρουίτη-πεντλανδίτη επιταξικά προσκολλημένοι επί περιθωρίων μαγνησιοχρωμιτών.  
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Εικ. 3. 29: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά των σουλφίδιων και κραμάτων βασικών μετάλλων των μανδυακών 
περιδοτιτών της Πίνδου: Α) Ενδιάμεσος κρύσταλλος πεντλανδίτη μεταξύ κλινοπυρόξενου-ορθοπυρόξενου και 
ολιβίνη (δείγμα P9), Β) σύνθετοι κρύσταλλοι πεντλανδίτη-Fe-ούχων οξείδιων και αποθειωμένου πεντλανδίτη-

αβαρουίτη εντός της σερπεντινιωμένης περιδοτιτικής μάζας (δείγμα PM12), Γ) σύνθετος κρύσταλλος πεντλανδίτη-
αβαρουίτη εντός της σερπεντινιωμένης μάζας του περιδοτίτη (δείγμα PM12), Δ) αποθειωμένος πεντλανδίτης, 
αβαρουίτης και αυτοφυής Cu εντός της εξαλλοιωμένης σε σερπεντίνη περιδοτιτικής μάζας (δείγμα PM12), Ε) 

αποθειωμένος πεντλανδίτης εντός της σερπεντινιωμένης περιδοτιτικής μάζας (δείγμα PM12) και ΣΤ) πεντλανδίτης 
που μεταπίπτει σε αβαρουίτη εντός κρυστάλλου μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα P9) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας 

σκέδασης ηλεκτρονίων).

3.5 Συμπεράσματα

3.5.1 Ερμηνεία πετρογραφικών αποτελεσμάτων

3.5.1.1 Εισαγωγή

Σύγχρονα πετρολογικά μοντέλα αναφορικά με την εξέλιξη των διεργασιών που 

εμπλέκονται στη διαμόρφωση της μανδυακής ενότητας των οφιόλιθων, θεωρούν ότι 

μετασωματικές διεργασίες έχουν συμβάλλει σημαντικά στο σχηματισμό των πετρωμάτων 

που περιέχονται σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι τήγματα που παράγονται από 

χαμηλούς βαθμούς μερικής τήξης μπορούν αποδεσμευόμενα από την πηγή τους να 

τροποποιούν τη σύστασή τους αντιδρώντας με τους περιδοτίτες που συναντούν στο πέρασμά 

τους. Στη συνέχεια, μπορούν να μεταφέρονται προς ανώτερα στρωματογραφικά μανδυακά 

τμήματα μέσω δουνιτικών καναλιών υψηλού πορώδους (high porosity dunite channels) με τα 

οποία βρίσκονται σε ισορροπία (KELEMEN 1990, KELEMEN et al. 1995, 1997). Επιπλέον, 

τα τήγματα αυτά είναι ικανά να μεταναστεύσουν πλευρικά και να εμποτίσουν τους 

εκχυμωμένους περιδοτίτες του ανώτερου μανδύα μέσω μηχανισμών διάχυτης πορώδους ροής 

(diffuse porous flow), προκαλώντας σε εκτεταμένο βαθμό αντιδράσεις τύπου τήγματος-

πετρώματος (melt-rock reactions) και επαναγονιμοποίηση (refertilisation) των εκεί 
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ευρισκόμενων περιδοτιτών (KELEMEN et al. 1997, ASIMOW 1999, DIJKSTRA et al. 2003, 

ZHOU et al. 2005). 

Η μελέτη των ιστολογικών και δομικών χαρακτηριστικών που θεωρούνται 

αντιπροσωπευτικά αντιδράσεων τήγματος-πετρώματος και επαναγονιμοποίησης των 

περιδοτιτών ξεκίνησε με την αναγνώριση των πλαγιοκλαστομιγών περιδοτιτών. Οι λιθότυποι 

αυτοί φέρουν περισσότερο εμφανή μετασωματικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους 

δύστηκτους, υπολειμματικούς, σπινελιούχους περιδοτίτες. Επειδή σε T κοντά στη solidus

των περιδοτιτών και σε συνθήκες χαμηλής P τα υπολειμματικά και μαγματικά ορυκτά 

τείνουν να βρίσκονται σε ιστολογική και χημική ισορροπία, η εμπεριστατωμένη διάγνωση 

μικροϊστολογικών μετασωματικών χαρακτήρων είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί και 

στους σπινελιούχους περιδοτίτες. Ωστόσο όμως είναι αρκετά δύσκολη, αφού συνήθως οι 

συγκεκριμένοι πετρολογικοί σχηματισμοί έχουν προηγουμένως ισορροπήσει σε μεγαλύτερα 

βάθη. 

Αρχικά, ο ELTHON (1992) εισήγαγε την άποψη περί επαναγονιμοποίησης 

υπολειμματικών περιδοτιτών από κάποιο βασαλτικό τήγμα. Η πιο ισχυρή απόδειξη όσον 

αφορά στην ανάπτυξη μετασωματικής προέλευσης πετρογραφικών χαρακτηριστικών επί 

πολλών μανδυακών οφιολιθικών πετρωμάτων, μανδυακών ξενόλιθων και αβυσσικών 

περιδοτιτών, σχετίζεται με την αναγνώριση νεοσχηματισμένων φάσεων (π.χ., GODARD et

al. 2000, SEYLER et al. 2001, HELLEBRAND et al. 2002, BARTH et al. 2003, DIJKSTRA

et al. 2003, BRUNELLI et al. 2006, KIL & WENDLANDT 2007, WANG et al. 2007). 

Πρόκειται για τη λεγόμενη τροποποιητική μετασωμάτωση (modal metasomatism), η οποία 

αφορά στην προσθήκη νέων φάσεων στους περιδοτίτες, όπως: Πυρόξενων (π.χ., GODARD

et al. 2000), πλαγιόκλαστου (π.χ., BARTH et al. 2003, PICCARDO et al. 2004), αμφίβολου 

(π.χ., MUKASA et al. 2007), φλογοπίτη (π.χ., CARLSON & NOWELL 2001, KIL & 

WENDLANDT 2007) και απατίτη/μοναζίτη (π.χ., RUDNICK et al. 1993). Σε κανένα δείγμα 

περιδοτίτη και από τα δύο υπό μελέτη οφιολιθικά συμπλέγματα δεν εντοπίστηκαν 

κρύσταλλοι "μαγματικού" πλαγιόκλαστου ή φλογοπίτη. Αποσπασματική προσθήκη ενός 

κρυστάλλου μαγνησιοκεροστίλβης διαπιστώθηκε σε ένα μόνο δείγμα κανονικού 

χαρτσβουργίτη από την Πίνδο. Οι φάσεις που κατά κύριο λόγο έχουν προστεθεί στους υπό 

μελέτη περιδοτίτες είναι ολιβίνης, ορθοπυρόξενος, κλινοπυρόξενος και μαγνησιοχρωμίτης. 

Τονίζεται όμως ότι ακόμη και στα δείγματα εκείνα που εντοπίστηκαν νεοβλάστες 

κλινοπυρόξενων γενικά επικρατούν τα μανδυακά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, ο αριθμός των 

δειγμάτων που παρουσιάζουν τέτοιου είδους νεοσχηματισμούς είναι πολύ περιορισμένος.



Πετρογραφική μελέτη

178

Όπως αναφέρθηκε και κατά το στάδιο της πετρογραφικής μελέτης, οι σχέσεις 

ιστολογικής αντικατάστασης που παρατηρήθηκαν στους μανδυακούς σχηματισμούς των 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου, είναι: α) Διάλυση των 

ορθοπυρόξενων από μια ποικιλία φάσεων (δηλ. Ol2, Mg-Chr2, ± Opx2, ± Cpx2), αλλά κυρίως 

από ολιβίνη δεύτερης γενιάς, β) περιορισμένη διάλυση κλινοπυρόξενων από ολιβίνη και 

μαγνησιοχρωμίτη και σπανιότερα γ) αντικατάσταση πορφυροκλαστών ολιβίνη από 

νεοβλάστες ορθοπυρόξενου.    

3.5.1.2 Διάλυση πυρόξενων-νεοσχηματισμός ολιβίνη

Μια πρώτη ερμηνεία των ιστολογικών δομών διάλυσης των πυρόξενων, οι οποίες 

παρατηρήθηκαν στους χαρτσβουργιτικούς λιθότυπους του Βούρινου και της Πίνδου, είναι 

ότι αποτελούν υπολειμματικές, ασθενοσφαιρικής προέλευσης ιστολογικές δομές 

(asthenospheric textures) (π.χ., NICOLAS 1986, CEULENEER et al. 1988). Σύμφωνα με 

αυτή την εξήγηση, οι ολιβινικοί κρύσταλλοι δεύτερης γενιάς (Ol2) αποτελούν προϊόντα 

ασύμφωνης τήξης (incongruent melting) των πυροξενικών πορφυροκλαστών και των 

υπολειμματικών Al-ούχων σπινέλιων των αντίστοιχων μανδυακών πρωτόλιθων (π.χ., 

KINZLER & GROVE 1992). Από την άλλη πλευρά, παρόμοιοι ιστοί μπορεί να προκύψουν 

εξαιτίας αντιδράσεων τήγματος-πετρώματος, οι οποίες προκαλούνται λόγω της έλλειψης 

θερμοδυναμικής ισορροπίας (thermodynamic disequillibrium) μεταξύ τηγμάτων μανδυακής 

προέλευσης και των δύστηκτων, υπολειμματικών, ανω-μανδυακών περιδοτιτών (DAINES & 

KOHLSTEDT 1993). Στην προσπάθεια επίτευξης θερμοδυναμικής ισορροπίας προκαλείται 

διάλυση των πιο εύτηκτων συστατικών, δηλαδή των κλινοπυρόξενων πρωτίστως και έπειτα 

των ορθοπυρόξενων. Σύμφωνα με αυτή τη δεύτερη ερμηνεία, η κρυστάλλωση ολιβίνη και η 

διάλυση των πυρόξενων, προκύπτει ως αποτέλεσμα αντίδρασης μεταξύ αδιαβατικά 

ανερχόμενων τηγμάτων (adiabatically ascending melts), τα οποία είναι κορεσμένα σε 

ολιβίνη και ακόρεστα σε πυρόξενο και του περιβάλλοντα μανδυακού περιδοτίτη 

(KELEMEN 1990). Ο απαραμόρφωτος χαρακτήρας της πλειονότητας των ολιβινικών 

νεοβλαστών που εντοπίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας πετρογραφικής μελέτης, 

υποστηρίζει τη δεύτερη ερμηνεία σχηματισμού. Αυτή η αντίδραση μπορεί να λαμβάνει 

χώρα: α) Στα σχετικά χαμηλότερα τμήματα της ευρύτερης ενότητας του μανδύα, όπως σε 

περιοχές έναρξης συγκέντρωσης τήγματος (incipient melt focusing), όπου η αντίδραση 
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μεταξύ τηγμάτων-πετρωμάτων πλαισίου οδηγεί σε τυχαία κατανεμημένη πορώδη ροή 

(KELEMEN et al. 1995, AHARONOV et al. 1995) ή β) σε υψηλότερα επίπεδα εντός του 

λεγόμενου θερμικού ορίου (Thermal Boundary Layer ή TBL) πάνω από το οποίο αρχίζει η 

ψύξη. 

Σε ορισμένα δείγματα περιδοτιτών της παρούσας έρευνας, παρατηρήθηκε ότι το 

μέγεθος των ολιβινικών κρυστάλλων δεύτερης γενιάς είναι μεγάλο. Αυτό σημαίνει ότι ο 

σχηματισμός αυτών έλαβε χώρα κοντά στην solidus του περιδοτίτη. Επιπρόσθετα, το γεγονός 

ότι αρκετοί παραμορφωμένοι πορφυροκλάστες ορθοπυρόξενων αντικαθίστανται από 

ολιβίνη, υποδηλώνει ότι οι αντίστοιχες αντιδράσεις αντικατάστασης συνεχίστηκαν και σε 

συνθήκες χαμηλών σχετικά T’s και υψηλού βαθμού παραμόρφωσης. Στο ίδιο επίσης 

συμπέρασμα οδηγεί και ο εντοπισμός ορισμένων παραμορφωμένων ολιβινικών νεοβλαστών 

που αντικαθιστούν ορθοπυρόξενους. Οι παρατηρήσεις αυτές, πέρα από τη καθαρά 

πετρολογική τους σημασία, δείχνουν ότι οι μετασωματικές και οι μανδυακές, 

παραμορφωτικές διεργασίες από ένα σημείο και πέρα εξελίσσονταν παράλληλα.

3.5.1.3 Νεοσχηματισμός πυρόξενων

Σε περιορισμένο βαθμό παρατηρήθηκε νεοσχηματισμός κρυστάλλων ορθοπυρόξενων 

στους κανονικούς και μεταβατικούς χαρτσβουργίτες του Βούρινου και της Πίνδου. Ένα 

διαφοριζόμενο μάγμα υφίσταται κορεσμό στο συγκεκριμένο ορυκτολογικό συστατικό υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Εάν προέρχεται από υψηλής P τήξη μανδυακού υλικού και β) 

εάν το μάγμα αυτό αντιδράσει έντονα με τους υπολειμματικούς περιδοτίτες του ανώτερου 

μανδύα πέρα από το σημείο εξάντλησης του όποιου αποθέματός τους σε κλινοπυρόξενο 

(KELEMEN et al. 1995). Ορθοπυροξενικοί κρύσταλλοι δεύτερης γενιάς παρατηρούνται 

συχνά σε περιδοτίτες που απαντούν στη μανδυακή ενότητα οφιόλιθων και οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται γενικότερα από την επικράτηση φαινομένων διάλυσης ορθοπυρόξενων και 

νεοκρυστάλλωσης ολιβίνη (BARTH et al. 2003, DIJKSTRA et al. 2003). Σύμφωνα δε με 

τους SEYLER et al. (2007) ο σχηματισμός μαγματικού ορθοπυρόξενου αποτελεί 

χαρακτηριστικό μανδυακών περιδοτιτών που έχουν υποστεί τήξη υπό ένυδρες συνθήκες. Θα 

μπορούσε επομένως να ειπωθεί ότι στοιχεία όπως: α) Η χαμηλή έως μηδενική 

περιεκτικότητα των κανονικών και μεταβατικών χαρτσβουργιτών και των δύο ακολουθιών 

σε κλινοπυρόξενο και β) ο εκτεταμένος νεοσχηματισμός ολιβίνη σε βάρος του μανδυακού 
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ορθοπυρόξενου, υποστηρίζουν μια ανάλογη με την παραπάνω ερμηνεία σχηματισμού 

ορθοπυρόξενων στους αντίστοιχους περιδοτίτες και των δύο συμπλεγμάτων.   

Σε λίγες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αντικαταστάσεις τύπου: Opx1→ Cpx2±Mg-Chr2, 

στους μεταβατικούς και κανονικούς χαρτβουργίτες του Βούρινου και της Πίνδου. Το 

στοιχείο αυτό δείχνει ότι τα εισερχόμενα στους αντίστοιχους περιδοτίτες τήγματα ήταν 

κορεσμένα σε κλινοπυρόξενο. Ανάλογοι ιστοί έχουν παρατηρηθεί σε μανδυακούς ξενόλιθους 

(ZINNEGREBE & FOLEY 1995, KLÜ GEL 2001) και λερζολιθικά συμπλέγματα (FABRIÈS

et al. 1989), όπου οι μανδυακοί περιδοτίτες έχουν εμποτιστεί από αλκαλικά τήγματα, αλλά 

δεν αποτελεί κύριο ιστολογικό χαρακτηριστικό των αβυσσικών περιδοτιτών (SEYLER et al. 

2001). Επίσης, παρόμοιοι ιστοί έχουν παραχθεί πειραματικά έπειτα από αφομοίωση 

ορθοπυρόξενων από κάποιο βασανιτικό υγρό (SHAW 1999). Στα συγκεκριμένα πειράματα η 

κρυστάλλωση ολιβίνη και κλινοπυρόξενου έπειτα από διάλυση του ορθοπυρόξενου έλαβε 

χώρα σε δύο στάδια. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε παραγωγή ολιβίνη και ενός 

συστασιακά τροποποιημένου τήγματος, το οποίο είναι εμπλουτισμένο σε Si και κορεσμένο 

σε κλινοπυρόξενο, η κρυστάλλωση του οποίου αποτελεί το αμέσως επόμενο στάδιο. Εν 

κατακλείδει, πρωτογενή (primary) θολεϊτικά τήγματα που είναι σε ισορροπία με τους 

περιδοτίτες σε μεγάλα μανδυακά βάθη, καθίστανται ακόρεστα σε ορθοπυρόξενο και 

κλινοπυρόξενο και κορεσμένα σε ολιβίνη καθώς αρχίζουν να ψύχονται σε συνθήκες 

χαμηλότερης T (KELEMEN 1990, KELEMEN et al. 1995, WAGNER & GROVE 1998). Η 

κρυστάλλωση του κλινοπυρόξενου θα ακολουθήσει, καθώς η κλασμάτωση του ολιβίνη από 

το τήγμα θα οδηγήσει τις συνθήκες κρυστάλλωσης στην απόθεση κλινοπυρόξενου σε μέτριες 

P (0.7-1.2 GPa, STOPLER 1980). 

3.5.2 Σχηματισμός πυριτικών εγκλεισμάτων

     

Η παραγένεση και οι συστάσεις των πυριτικών εγκλεισμάτων στους χρωμιτίτες του 

Βούρινου και της Πίνδου είναι παρόμοιες με αυτές που έχουν αναφερθεί από τους χρωμιτίτες 

άλλων οφιολιθικών συμπλεγμάτων ανά τον κόσμο (TALKINGTON et al. 1984, AUGÉ  & 

JOHAN 1988, LORAND & CEULENEER 1989, MCEDULFF & STUMPFL 1991, 

MELCHER et al. 1997, GARUTI et al. 1999b, AHMED & ARAI 2002, UYSAL et al. 2005). 

Στους χρωμιτίτες του Βούρινου στις πρωτογενείς, εγκλειόμενες εντός των 

μαγνησιοχρωμιτικών τους κρυστάλλων, φάσεις περιλαμβάνονται όπως αναφέρθηκε: 
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Ολιβίνης, ορθοπυρόξενος (ενστατίτης), κλινοπυρόξενος (διοψίδιος) και παργασιτική 

αμφίβολος. Στους δε Cr-ούχους χρωμιτίτες της Πίνδου ως μέλος της αντίστοιχης 

παραγένεσης απαντά επιπλέον και ο φλογοπίτης. Τέτοιου είδους παραγενέσεις εγκλεισμάτων 

επιβεβαιώνουν την παρουσία ενός πλούσιου σε αλκάλια ένυδρου ρευστού κατά τη διάρκεια 

της κρυστάλλωσης των χρωμιτών (JOHAN et al. 1983, GARUTI et al. 1999b). Η ένυδρη 

φύση του ρευστού πιστοποιείται από την παρουσία ένυδρων πυριτικών στερεών και ρευστών 

εγκλεισμάτων στο χρωμίτη, ο σχηματισμός των οποίων απαιτεί αναγωγικά ρευστά, πλούσια 

σε H2 και CH4, τα οποία ανάγουν τον Fe+3 του χρωμίτη (MATSUMOTO et al. 1995, 

MELCHER et al. 1997, MATSUKAGE & ARAI 1998, AL-BOGHDADY & ECONOMOU-

ELIOPOULOS 2005, UYSAL et al. 2005). 

Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα, η παργασιτική αμφίβολος στον χρωμίτη είναι 

σταθερή σε T μεταξύ 950-1050 °C σε συνθήκες fO2 μεταξύ των θερμοδυναμικών ορίων 

FeO/Fe και NiO/Ni (WALLACE & GREEN 1991). Σε T άνω των 1050 °C ο παργασίτης 

τήκεται ασύμφωνα προς σχηματισμό ολιβίνη, χρωμίτη και τήγματος (JOHAN & LE BEL

1978). Η παρουσία της παργασιτικής αμφίβολου στο χρωμίτη, λαμβανομένης υπόψη της 

υψηλής T liquidus του χρωμίτη (1250±100 °C), μπορεί να εξηγηθεί θεωρόντας κάθε 

έγκλεισμα αμφίβολου ως ένα κλειστό σύστημα. Σε κάθε ένα από αυτά εκτελούνται 

αντιδράσεις σχηματισμού φάσεων, σταθερών σε συνθήκες αρκετά χαμηλότερες από τη 

liquidus του χρωμίτη (MELCHER et al. 1997).

Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα των MATVEEV & BALLHAUS (2002) 

η απουσία φλογοπίτη σε συνδυασμό με την παρουσία αμφίβολου στην παραγένεση των 

πυριτικών εγκλεισμάτων στους χρωμιτίτες, αντανακλά μια σχετικά υψηλή αναλογία στο 

λόγο ρευστό-πέτρωμα. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο περιβάλλον μιας ζώνης 

υπώθησης (SSZ). Επιπρόσθετα, η επικράτηση αμφίβολου είναι περισσότερο συνδεδεμένη με 

τους μανδυακούς σχηματισμούς εμπροσθοτοξικών περιοχών (OHARA & ISHII 1998, 

OKAMURA et al. 2006), ενώ η υψηλότερη συχνότητα συμμετοχής φλογοπίτη με τους 

περιδοτίτες οπισθοτοξικών περιοχών (DOWNES et al. 2004, ARAI & ISHIMARU 2008). 

Πιθανότατα λοιπόν, η απουσία φλογοπίτη από τους χρωμιτίτες του Βούρινου και η 

αποσπασματική, μόνο, εύρεσή του ως έγκλεισμα στους χρωμιτίτες της Πίνδου, αντανακλά 

την πιο ένυδρη φύση του μάγματος που οδήγησε στο σχηματισμό των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων της πρώτης περιοχής. Παράλληλα, αφήνει υπαινιγμούς υπέρ της πλησιέστερης 

τοποθέτησης των μανδυακών σχηματισμών του Βούρινου προς την έμπροσθεν του τόξου 

περιοχή, την οποία και καταλαμβάνει το όλο ενιαίο μανδυακό περιθώριο Βούρινου-Πίνδου.   
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3.5.2.1 Προέλευση των εγκλεισμάτων διοψιδικής σύστασης

Σε μια πρόσφατη μελέτη τους οι YAMAMOTO et al. (2008) υποστήριξαν πως η 

εκτεταμένη παρουσία μικροεγκλεισμάτων διοψιδικής σύστασης στον χρωμίτη δεν οφείλεται 

αποκλειστικά και μόνο στη πρώιμη, μαγματική παγίδευση της συγκεκριμένης φάσης εντός 

των χρωμιτικών κρυστάλλων. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές απέδωσαν τα μικροεγκλείσματα 

κλινοπυρόξενων και τις λαμέλλες κοεσίτη που εντόπισαν στους χρωμίτες των χρωμιτιτών 

του οφιολιθικού συμπλέγματος Luobusa στο νότιο Θιβέτ, σε διεργασίες απόμειξης κατά την 

άνοδο της μανδυακής ενότητας σε περιβάλλοντα χαμηλότερων P (<12.5 GPa). Η απόμειξη 

των πλούσιων σε SiO2 και CaO φάσεων από το χρωμίτη προκλήθηκε λόγω της 

περιορισμένης διαλυτότητας των συγκεκριμένων συστατικών στη δομή του σπινέλιου. 

Αντίθετα, τα συστατικά αυτά μπορούν να περιέχονται στη σύσταση του πολύμορφου υψηλής 

P του χρωμίτη [CaFe2O4 (CF)-δομικός τύπος χρωμίτη]. Η δε εκτεταμένη παρουσία τους στο 

χρωμίτη υποστηρίζει την προέλευση του συστήματος χρωμίτης-εγκλείσματα-απομείξεις από 

μεγάλα μανδυακά βάθη (>380 km). Επιπλέον, οι ίδιοι ερευνητές επισήμαναν ότι οι 

απομείξεις κοεσίτη και τα εγκλείσματα κλινοπυρόξενου διαπιστώθηκαν μόνο σε χρωμιτίτες 

συμπαγούς και τύπου λεοπαρδάλεως, ενώ δεν παρατηρήθηκαν σε χρωμιτίτες διάσπαρτης ή 

κατά πλάκες ιστολογικής ανάπτυξης. Οι τελευταίοι θεωρήθηκαν προϊόντα ανακρυστάλλωσης 

ή μιας νέας φάσης κρυστάλλωσης του μάγματος σε πιο ρηχά στρωματογραφικά επίπεδα στον 

μανδύα.

Παρά το γεγονός ότι εγκλείσματα διοψιδικής σύστασης εντοπίστηκαν στους 

χρωμιτίτες και των δύο υπό μελέτη συμπλεγμάτων και μάλιστα πάντα σε χρωμιτίτες αραιού 

συμπαγούς ή τύπου λεοπαρδάλεως, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να υποστηρίζουν τη 

βαθιά μανδυακή τους καταγωγή. Επιπλέον, δεν υπάρχουν στοιχεία αντιπροσωπευτικά ενός 

μεταμορφικού επεισοδίου υψηλής P που θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια μεγάλου βάθους 

προέλευση των χρωμιτιτών. Η συνύπαρξη εγκλεισμάτων διαφορετικού τύπου ακόμη και 

στον ίδιο κρύσταλλο δεν είναι σύμφωνη με το σχηματισμό των εγκλεισμάτων διοψιδικής 

σύστασης εξαιτίας ενός συνδυασμού διεργασιών πολυμορφισμού και απόμειξης. Τέλος, οι 

χρωμιτίτες θεωρούνται μαγματικά προϊόντα σε συνθήκες χαμηλής P (<30 km) (ZHOU et al. 

1996, ARAI 1997), ενώ τα μάγματα από τα οποία σχηματίζονται οι οφιόλιθοι "γεννιούνται" 

γενικότερα σε βάθη <60 km (π.χ., COLEMAN 1977). Η μανδυακή καταγωγή των 
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κλινοπυροξενικών εγκλεισμάτων στους μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών τόσο του 

Βούρινου όσο και της Πίνδου, θα απαιτούσε συνθήκες σχηματισμού P περίπου ίσης με 12.5 

GPa σε βάθη μεταξύ 100-380 km, οι οποίες θεωρούνται αναμφίβολα εξωπραγματικές.      

3.5.3 Σχηματισμός σουλφίδιων και κραμάτων βασικών μετάλλων

3.5.3.1 Πρωτογενείς διεργασίες σχηματισμού

3.5.3.1.1 Σχηματισμός σουλφίδιων στους μανδυακούς περιδοτίτες

Ο τρόπος ανάπτυξης και οι τύποι παραγενέσεων των σουλφίδιων και κραμάτων BM

που απαντώνται στους μανδυακούς σχηματισμούς και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων 

δεν διαφέρουν σημαντικά. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην υιοθέτηση ενός κοινού, σε 

μεγάλο βαθμό, πλαισίου διαμόρφωσης των συγκεκριμένων παραγενέσεων στις μανδυακές 

ενότητες και των δύο οφιολιθικών ακολουθιών. Η συχνή παρουσία των: Πεντλανδίτη, 

αβαρουίτη, μιλλερίτη, καθώς και συμφύσεων πεντλανδίτη-αβαρουίτη και μιλλερίτη-

αβαρουίτη, σε διακρυσταλλικές θέσεις μεταξύ εξαλλοιωμένων πολλές φορές πυριτικών 

φάσεων των περιδοτιτών, αποτελούν δεικτικά χαρακτηριστικά μανδυακών σουλφιδικών 

παραγενέσεων, οι οποίες υπέστησαν σημαντική συστασιακή τροποποίηση σε ένα 

μεταγενέστερο στάδιο επικράτησης δευτερογενών διεργασιών.

Οι υψηλοί βαθμοί και, ενδεχομένως, τα πολλαπλά επεισόδια διεργασιών τήξης που 

έχουν επηρεάσει τις μανδυακές ενότητες και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων, 

συμφωνούν υπέρ της μικρής συχνότητας εντοπισμού σουλφιδικών φάσεων στους 

σχηματισμούς από τους οποίους αυτές αποτελούνται. Σύμφωνα με τους ALARD et al. (2000) 

τα Fe-Ni-Cu-ούχα σουλφίδια που απαντούν ως εγκλείσματα σε ανεξαλλοίωτα μανδυακά 

ορυκτά αντιπροσωπεύουν πρωταρχικές μανδυακές φάσεις, ενώ τα ευρισκόμενα σε 

διακρυσταλλικές θέσεις σουλφίδια αποτελούν κυρίως προϊόντα διεργασιών μετασωματικής 

προσθήκης. Η έντονα εκχυμωμένη φύση των μανδυακών λιθότυπων και των δύο 

συμπλεγμάτων αλλά και η απουσία σουλφιδικών εγκλεισμάτων εντός των μανδυακών 

φάσεων δείχνουν ότι στην πλειονότητα του το αυθεντικό τους περιεχόμενο σε σουλφίδια 

καταναλώθηκε εξαιτίας των διεργασιών υψηλόβαθμης τήξης. Η παρουσία, ωστόσο, 

σουλφίδιων σε διακρυσταλλικές θέσεις των μανδυακών λιθότυπων του Βούρινου και της 

Πίνδου δηλώνει ότι σε κάποιο στάδιο έλαβε χώρα εμποτισμός τους με τήγματα, τα οποία 
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είχαν τη δυνατότητα να κρυσταλλώνουν σουλφίδια βασικών μετάλλων (ή ακόμη και να 

μεταβάλλουν τη σύσταση των ήδη υπαρχόντων).

Σύμφωνα με τις αρχές κλασματικής κρυστάλλωσης-διαφοροποίησης που διέπουν τα 

σουλφιδικά τήγματα, ένα τέτοιο τήγμα θα εξελιχθεί κρυσταλλώνοντας ένα πλούσιο σε Ni και 

Fe στερεό διάλυμα μονοσουλφίδιων (Mss: monosulfide solid solution), αφήνοντας 

παράλληλα ένα πλούσιο σε Cu υπολειμματικό υγρό (Iss: intermediate solid solution) 

(KEAYS & CROCKET 1970, EWERS & HUDSON 1972, NALDRETT et al. 1982, 1994, 

BARNES & NALDRETT 1986, MAKOVICKY et al. 1986, LI & NALDRETT 1994, 

ZIENTEK 1994, BULANOVA et al. 1996, PATTOU et al. 1996, BARNES & MAIER 1999, 

ALARD et al. 2000, LORAND & ALARD 2001, PEREGOEDOVA & OHNENSTETTER

2002, BOCKRATH et al. 2004, 2005). Χαμηλοί βαθμοί τήξης στον μανδύα προκαλούν 

λιώσιμο των πιο εύτηκτων συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των Cu-ούχων σουλφίδιων 

και συνεπώς την υπολειμματική διατήρηση των Fe-Ni-ούχων σουλφίδιων. Υψηλότεροι 

βαθμοί τήξης θα οδηγήσουν σε σχεδόν πλήρη αποπτώχευση του μανδύα σε σουλφίδια. Ο Cu

λόγω του υγρόφιλου χαρακτήρα του θα παραμείνει στο μάγμα και θα αποχωριστεί από αυτό 

σε κάποιο προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Το Ni αντίθετα, έχει την τάση να αποδεσμεύεται 

από το μάγμα νωρίς εισερχόμενο στη δομή των πρωτοσχηματιζόμενων φάσεων, δηλαδή του 

ολιβίνη και του σπινέλιου. Όταν οι συνθήκες επιτρέψουν έστω και σε τοπικό βαθμό τον 

κορεσμό ενός τήγματος σε S τα πρωτοσχηματιζόμενα σουλφίδια θα είναι Fe-Ni-ούχας 

σύστασης. 

Η αποκλειστική διακρυσταλλική παρουσία Fe-Ni-ούχων μεταλλικών φάσεων στους 

περιδοτίτες και των δύο εξεταζόμενων συμπλεγμάτων συνηγορεί υπέρ της δυνατότητας των 

μετασωματικών ρευστών, από τα οποία και εμποτίστηκαν, να κρυσταλλώνουν τέτοιου τύπου 

φάσεις σε ενδιάμεσες θέσεις. Η δε απουσία Cu-ούχων σουλφίδιων φαίνεται να συμφωνεί με 

την πιθανή απομάκρυνσή τους σε κάποιο αρχικό, χαμηλόβαθμο επεισόδιο μανδυακής τήξης, 

παρά με τον απώτερο αποχωρισμό τους από το τήγμα, διότι σε καμία περίπτωση δεν 

εντοπίστηκαν σουλφίδια του Cu σε διακρυσταλλικές θέσεις των περιδοτιτών.

3.5.3.1.2 Σχηματισμός σουλφίδιων στους χρωμιτίτες

Κατά το στάδιο της μικροσκοπικής έρευνας των χρωμιτικών κοιτασμάτων και των 

δύο συμπλεγμάτων εκείνο που διαπιστώθηκε ήταν η απουσία σουλφίδιων βασικών μετάλλων 
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από όλα τα κοιτάσματα του Βούρινου και της Πίνδου, με μοναδική εξαίρεση τους χρωμιτίτες 

της περιοχής του Κορυδαλλού, οι οποίοι και χαρακτηρίζονται από σημαντικά υψηλό 

σουλφιδικό περιεχόμενο. Αν και δεν έχουν θιχτεί ακόμη θέματα σύστασης των χρωμιτιτών, 

κρίνεται σκόπιμο στο παρόν σημείο να ειπωθεί ότι όλα τα χρωμιτικά κοιτάσματα που 

μελετήθηκαν είναι υψηλής περιεκτικότητας σε Cr, χαρακτηριζόμενα από υψηλές τιμές Cr# 

στο μαγνησιοχρωμίτη, εκτός από αυτά του Κορυδαλλού τα οποία είναι Al-ούχας σύστασης 

και περιέχουν σπινέλιους και μαγνησιοχρωμίτες (βλ. § 4.1.2).    

Είναι γνωστό ότι από μανδυακής προέλευσης μάγματα σε κάποια φάση εξέλιξής τους 

μπορεί να απομειχθούν μη μείξιμα σταγονίδια σουλφίδιων (immiscible sulfide droplets) 

(BARNES et al. 2001, BOCKRATH & BALLHAUS 2002). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα 

MOR βασαλτικά (mid-ocean ridge basalt) τήγματα, τα οποία κατά την πορεία τους προς τα 

ανώτερα στρωματογραφικά επίπεδα της λιθόσφαιρας είναι δυνατόν να καταστούν κορεσμένα 

σε S (KEAYS 1982, BARNES et al. 1985, CAROLL & WEBSTER 1994, KEAYS 1995, 

REHKÄMPER et al. 1999, LI et al. 2001, ANDREWS & BRENAN 2002, MILLER & 

CERVANTES 2002, MOMME et al. 2002). Το αντίθετο ισχύει για τα κοματιιτικά/πικριτικά 

και μπονινιτικά τήγματα τα οποία σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξής τους παραμένουν 

ακόρεστα σε S (LESHER et al. 1981, KEAYS 1983, 1995, MAIER & BARNES 2004, 

ZHOU et al. 2005). Τα μπονινιτικά τήγματα θεωρούνται υπεύθυνα για το σχηματισμό των 

υψηλού Cr χρωμιτιτών, ενώ τα MOR τήγματα προκαλούν τον σχηματισμό των Al-ούχων 

χρωμιτιτών (ZHOU et al. 1998).

Σε όλες τις περιοχές μελέτης, εκτός αυτής του Κορυδαλλού στην Πίνδο, δεν 

διαπιστώθηκε υψηλή παρουσία σουλφίδιων BM στους χρωμιτίτες, ούτε κάποια σημαντική 

ιστολογική συσχέτισή τους με τα PGM. Αυτό δικαιολογείται από τον ακόρεστο σε S

χαρακτήρα των μητρικών τους μαγμάτων, τα οποία και προέρχονται από έντονα 

εκχυμωμένους, υπολειμματικούς περιδοτίτες, σε αντίθεση με τα MOR μάγματα που 

απαιτούν μια πιο γόνιμη μανδυακή πηγή για το σχηματισμό τους. Όπως είναι γνωστό, η 

περιεκτικοτήτα του S μειώνεται από τους λερζόλιθους (150 ppm) στους χαρτσβουργίτες και 

τους δουνίτες (74 και 30 ppm, αντίστοιχα κατά LEBLANC 1991). Για το λόγο αυτό τα 

προερχόμενα από γόνιμους περιδοτίτες μάγματα μπορούν να καθίστανται κορεσμένα σε S σε 

κάποια φάση της εξέλιξής τους.

Αντίθετα, οι χρωμιτίτες του Κορυδαλλού χαρακτηρίζονται από υψηλό περιεχόμενο 

σε σουλφίδια και κράματα BM, καθώς πιθανά κρυσταλλώθηκαν από μάγματα πιο γόνιμης 

μανδυακής προέλευσης. Οι παρατηρούμενες ιστολογικές σχέσεις μεταξύ χρωμίτη-
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σουλφίδιων και πυριτικών φάσεων στα συγκεκριμένα χρωμιτικά κοιτάσματα οδηγούν στη 

διαπίστωση ότι η απόμειξη των σουλφίδιων έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κρυστάλλωσης 

των μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου και συνεχίστηκε και μετά από αυτή. Η παρουσία 

εγκλεισμάτων πεντλανδίτη στους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου των 

κοιτασμάτων αυτών δείχνει ότι μαζί τους έλαβε χώρα και ο αποχωρισμός Fe-Ni-ούχων 

σουλφιδικών φάσεων (mss) από το μάγμα. Η αδιαπραγμάτευτη μαγματική καταγωγή των 

σουλφίδιων των BM λόγω συγκρυστάλλωσής τους με τους μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους 

καθιστούν τους Al-ούχους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού ιδιαίτερα ελπιδοφόρους για 

σημαντική μεταλλοφορία PGM. 

3.5.3.2 Δευτερογενείς διεργασίες σχηματισμού  

Στους μανδυακούς σχηματισμούς και των δύο εξεταζόμενων οφιολιθικών 

ακολουθιών παρατηρήθηκαν έντονες συστασιακές μεταβολές από τον πυρήνα προς τα 

περιθώρια αρκετών κρυστάλλων Fe-Ni-ούχων σουλφίδιων, οι οποίες είναι οι εξής: α) 

Πεντλανδίτης, πεντλανδίτης με χαμηλό περιεχόμενο σε S, αβαρουίτης, β) πεντλανδίτης, 

αβαρουίτης και γ) μιλλερίτης, αβαρουίτης. Οι μεταβολές αυτές αντανακλούν την σταδιακή 

(α) και απότομη (β-γ), αντίστοιχα, μείωση της περιεκτικότητας σε S των αρχικών 

σουλφιδικών φάσεων, η οποία οδηγεί τελικά σε συστάσεις κραμάτων. Οι παραπάνω 

μεταβολές είναι αποτέλεσμα της διεργασίας της αποθείωσης ή αποσουλφιδοποίησης 

(desulfurisation ή desulfidation) (LORAND 1990). Η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα υπό τις 

αναγωγικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν κατά τη διάρκεια της σερπεντινίωσης και της 

αποσάθρωσης των σχηματισμών σε επιφανειακές συνθήκες (π.χ., DELURA 2005). Αρκετές 

έρευνες (DROMGOOLE & PASTERIS 1987, DOWNES 1990, LORAND 1990, SZABÓ  & 

TAYLOR 1994, SZABÓ  & BODNAR 1995, PEREGOEDOVA et al. 2004) υποστηρίζουν 

πως η αποθείωση μπορεί να προκληθεί και από άλλες διαδικασίες όπως: Η μερική τήξη, η 

μετασωμάτωση, η παραμόρφωση και η ανακρυστάλλωση. Ωστόσο, η αποκλειστική 

συσχέτιση των επηρεασμένων από την αποθείωση κρυστάλλων μεταλλικών ορυκτών με 

δευτερογενείς πυριτικές φάσεις (π.χ., σερπεντίνη, χλωρίτη, τρεμολίτη) δεν επιτρέπει την 

απόδοσή της σε κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες. Οι κρύσταλλοι αβαρουίτη, μιλλερίτη-

αβαρουίτη, πεντλανδίτη-αβαρουίτη, που βρίσκονται σε ενδιάμεσες μεταξύ των εξαλλοιμένων 

μανδυακών φάσεων ιστολογικές θέσεις, δείχνουν ότι τα μετασωματικά προστεθιμένα Fe-Ni-
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ούχα σουλφίδια υπέστησαν συστασιακή τροποποίηση σε εκτεταμένο βαθμό. Οι διεργασίες 

τροποποίησης αφορούν κυρίως στην απομάκρυνση του S από τη δομή τους και στην τάση 

μετατροπής τους σε κράματα βασικών μετάλλων. 

Ωστόσο, πέρα από τη συστασιακή τροποποίηση των σουλφίδιων των περιδοτιτών και 

των δύο συμπλεγμάτων, ιστολογικά στοιχεία δείχνουν ότι έχουν λάβει χώρα και διεργασίες 

νεοσχηματισμού μεταλλικών φάσεων. Ο νεοσχηματισμός είναι μια διαδικασία που έχει 

αναφερθεί από αρκετούς ερευνητές (FILLIPIDIS 1982, MOUNTAIN & WOOD 1988, 

TARKIAN et al. 1991, 1996, SZABÓ  & BODNAR 1995, DELURA 2004, 2005) και αφορά 

στην απόπλυση βασικών μετάλλων από τα ήδη υπάρχοντα σουλφίδια αλλά και πυριτικά 

ορυκτά (π.χ., ολιβίνης) από τα κυκλοφορούντα υδροθερμικά ρευστά, με αποτέλεσμα τη 

κινητοποίηση, συγκέντρωση και τελικά καθίζησή τους υπό τη μορφή κραμάτων, αυτοφυών 

μετάλλων ή ακόμη και σουλφίδιων σε κάποια άλλη περιοχή του πετρώματος-κοιτάσματος. Η 

δραστικότητα των διαλυμάτων και η δυνατότητα μεταφοράς των μεταλλικών στοιχείων 

εξαρτάται από παράγοντες όπως: Τις παραμέτρους fS2 και fO2, την T και την σύσταση του 

πρωτόλιθου (MISTRA & FLEET 1973).

Πράγματι, η παρουσία διάσπαρτων κρυστάλλων πορώδους αβαρουίτη κατά μήκος 

της σερπεντινιωμένης μάζας των χρωμιτιτών, δείχνει ότι το αναγωγικό περιβάλλον που 

διαμορφώθηκε κατά την σερπεντινίωση επέτρεψε την κινητοποίηση και απόθεση των 

στοιχείων Fe και Ni υπό τη συγκεκριμένη μορφή. Σύμφωνα με τον FROST (1985), ο 

αβαρουίτης είναι ένα τυπικό προϊόν της σερπεντινίωσης των περιδοτιτών και σχηματίζεται 

σε T ανώτερες των 300 °C. Η επιμήκης ανάπτυξη κραμάτων σύστασης Cu-Ag και Cu-Zn

κατά μήκος ρωγμών, θραυσμένων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων των αντίστοιχων 

χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βούρινου συμφωνεί επίσης με υδροθερμική προέλευσή τους. 

Επιπλέον, κατά την αποθείωση πραγματοποιούνται αναγωγικές αντιδράσεις κατά τις 

οποίες το S που παράγετα υπό τη μορφή H2S μπορεί να αντιδράσει με Cl-ούχα σύμπλοκα 

βασικών μετάλλων (FERRARIO & GARUTI 1990) με αποτέλεσμα την υδροθερμική

απόθεση σουλφίδιων BM. Η παρουσία χαλκοπυρίτη και σε ορισμένες περιπτώσεις μιλλερίτη, 

κατά μήκος της σερπεντινιωμένης ενδιάμεσης μάζας των χρωμιτιτών του Βούρινου και της 

Πίνδου υποδηλώνει τον σχηματισμό τους από μια τέτοια διαδικασία. Επιπρόσθετα, οι 

χαμηλοί τους λόγοι ατομικών αναλογιών S/BM (≤1, στοιχεία από ποιοτικές αναλύσεις) 

αντανακλούν την απόθεσή τους υπό συνθήκες ενός αναγωγικού περιβάλλοντος, το οποίο 

διαμορφώθηκε κατά την υδροθερμική εξαλλοίωση των σχηματισμών. Σύμφωνα με τον 

FILIPPIDIS (1982) η εκτεταμένη ενυδάτωση του ολιβίνη κατά τη σερπεντινίωση, 
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συνοδεύεται από απελευθέρωση Fe-Ni-Co, μέρος των οποίων εισέρχεται στη δομή των 

σχηματιζόμενων δευτερογενών σουλφίδιων. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του λόγου S/BM (at%) που παρουσιάζουν. 

3.5.3.3 Συμπεράσματα μελέτης σουλφίδιων βασικών μετάλλων

Ο τρόπος ανάπτυξης και τα συστασιακά χαρακτηριστικά της πλειονότητας των 

φάσεων που συμμετέχουν στη παραγένεση των σουλφίδιων και κραμάτων BM των 

μανδυακών σχηματισμών και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων δεν συμφωνούν με τη 

δημιουργία τους καθαρά μέσα από πρωτογενείς διαδικασίες και μόνο. Για την ακρίβεια, 

μετασωματικές και δευτερογενείς διεργασίες θεωρούνται ως οι κυρίως υπεύθυνες για τον 

τύπο των απαντώμενων παραγενέσεων σουλφίδιων-κραμάτων στους σχηματισμούς και των 

δύο μανδυακών ενοτήτων. 

Τα ευρισκόμενα σε διακρυσταλλικές θέσεις μεταξύ των μανδυακών ορυκτών 

σουλφίδια BM θεωρούνται αντιπροσωπευτικά υπολείμματα μετασωματικά προστεθιμένων 

φάσεων στους περιδοτίτες. Ωστόσο, η τυπική παραγένεση: Πεντλανδίτης, αβαρουίτης, 

μιλλερίτης, που περιγράφηκε στους μανδυακούς σχηματισμούς τόσο του Βούρινου όσο και 

της Πίνδου δεν μπορεί να σχηματιστεί από την απόμειξη ενός σουλφιδικού υγρού από το 

μάγμα, αλλά αντιπροσωπεύει προϊόν είτε επί τόπιας αναγωγής των αρχικών σουλφίδιων BM

είτε αποτέλεσμα υδροθερμικής απόθεσης.  

Συνεπώς, η τωρινή παραγένεση σουλφίδιων και κραμάτων ΒΜ των μανδυακών 

σχηματισμών και των δύο συμπλεγμάτων είναι αποτέλεσμα συνδυασμένης δράσης τόσο 

μετασωματικών όσο και μεταμαγματικών διεργασιών. Τη μετασωματική προσθήκη 

σουλφίδιων από τα υψηλής T μαγματικά τήγματα που εμπότισαν τους περιδοτίτες 

ακολούθησαν οι διεργασίες της υδροθερμικής εξαλλοίωσης, οι οποίες οδήγησαν στην 

συστασιακή αλλοίωση των ήδη υπαρχόντων, αλλά και στο σχηματισμό νέων δευτερογενών 

σουλφίδιων και κραμάτων BM τόσο στους περιδοτίτες όσο και στα χρωμιτικά τους 

κοιτάσματα.

Την μόνη περίπτωση μαγματικού σχηματισμού σουλφίδιων αντιπροσωπεύουν οι Al-

ούχοι χρωμιτίτες του Κορυδαλλού, στους οποίους εντοπίστηκαν υπολειμματικοί κρύσταλλοι 

πεντλανδίτη, οι οποίοι φαίνεται ότι κρυσταλλώθηκαν ταυτόχρονα με το μαγνησιοχρωμίτη-
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σπινέλιο. Ωστόσο, οι υψηλές συνθήκες υδροθερμικής εξαλλοίωσης από τις οποίες έχουν 

επηρεαστεί τα συγκεκριμένα χρωμιτικά κοιτάσματα, έχουν τροποποιήσει σημαντικά τις 

συστάσεις και των περιεχόμενών τους σουλφίδιων μετατρέποντάς τα σε κράματα τύπου 

αβαρουίτη.      
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4 Ορυκτοχημική μελέτη

4.1 Σπινέλιοι

4.1.1 Βούρινος

Χημικές αναλύσεις Cr-ούχων σπινέλιων πραγματοποιήθηκαν από όλους τους τύπους 

περιδοτιτών και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου. Ο 

προσδιορισμός της στοιχειομετρίας τους πραγματοποιήθηκε με βάση 32 άτομα οξυγόνου. 

Πρόκειται για ομοιογενείς συστασιακά κρυστάλλους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερη συμμετοχή Cr2O3 (46.78-64.49% κ.β.) και μικρότερη συμμετοχή Al2O3 (8.38-

27.14% κ.β.) και MgO (9.86-15.26% κ.β.) (βλ. Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.19 και Πιν. 1.20). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν έντονες συστασιακές διαφοροποιήσεις από τον 

πυρήνα προς την περιφέρεια κάποιων κρυστάλλων, με ανάπτυξη περιθωρίων σχετικά 

πλούσιων σε FeΟt. Ωστόσο, αυτές αποδίδονται σε φαινόμενα υδροθερμικής εξαλλοίωσης 

παρά σε μαγματικές διεργασίες (βλ. Κεφ. 6).

Από την προβολή των μαγνησιοχρωμιτών τόσο των περιδοτιτών όσο και των 

χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο τριγωνικό διάγραμμα Cr-Al-

Fe+3 (STEVENS 1944) προκύπτει πως πρόκειται για σπινελιούχες φάσεις πλούσιας σε Al

χρωμιτικής σύστασης (Εικ. 4. 1). Ωστόσο, η ταξινόμηση αυτή, αν και κλασσική θεωρείται 

πλέον ξεπερασμένη, καθώς αδυνατεί να διακρίνει τους πλούσιους σε Cr σπινέλιους στα 

επιπλέον μέλη της ομάδας αυτής (π.χ., ερκυνίτης, μαγνησιοχρωμίτης).

Εικ. 4. 1: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο τριγωνικό διάγραμμα Cr-Al-Fe+3 (STEVENS 1944).
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Από το διάγραμμα ταξινόμησης των σπινέλιων φαίνεται πως στη συντριπτική 

πλειονότητα τους οι σπινέλιοι των περιδοτιτών και των χρωμιτιτών του Βούρινου έχουν 

τιμές αριθμών Cr [Cr#: Cr/(Cr+Al)] και Mg [Mg#: Mg/(Mg+Fe+2)] υψηλότερες από 0.5, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε σύσταση μαγνησιοχρωμίτη. Εξαιρέσεις αποτελούν ορισμένοι 

δουνιτικοί και σε μικρότερο βαθμό χαρτσβουργιτικοί σπινέλιοι χρωμιτικής σύστασης (Εικ. 4. 

2). Επιπλέον, από τους κλινοπυροξενομιγείς και τους κανονικούς χαρτσβουργίτες προς 

ορισμένους από τους δουνίτες και τους χρωμιτίτες διαφαίνεται μια τάση προοδευτικής 

αύξησης του Cr# των αντίστοιχων μαγνησιοχρωμιτών (Εικ. 4. 2).

Εικ. 4. 2: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Mg/(Mg+Fe+2) vs Cr/(Cr+Al).

Πιο συγκεκριμένα, στους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες (Βοϊδόλακκος, Ριζό) 

αναλύθηκαν οι φτωχότερες σε Cr συστάσεις μαγνησιοχρωμιτών. Το φάσμα μεταβολής του 

Cr# των μαγνησιοχρωμιτικών τους κρυστάλλων κυμαίνεται μεταξύ 0.47-0.59, ενώ του Mg# 

μεταξύ 0.51-0.75 (Εικ. 4. 3Α). Οι μαγνησιοχρωμίτες των κανονικών χαρτσβουργιτών 

χαρακτηρίζονται από ένα πιο εκτεταμένο εύρος τιμών Cr# σε σχέση με εκείνο των 

μαγνησιοχρωμιτών στους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες, το οποίο κυμαίνεται από 

0.48 έως 0.74 (Εικ. 4. 3). Επιλέον, ο Mg# περιορίζεται μεταξύ των τιμών 0.45-0.67. Στους 

μεταβατικούς χαρτσβουργίτες αναλύθηκαν μαγνησιοχρωμίτες με σχετικά υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε Cr συγκριτικά με εκείνους από τις δύο προηγούμενες ομάδες περιδοτιτών 
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(Εικ. 4. 3). Ειδικότερα, οι μαγνησιοχρωμίτες των μεταβατικών χαρτσβουργιτών έχουν 

διακύμανση Cr#: 0.68-0.74 και Mg#: 0.46-0.53. Οι υψηλότεροι Cr# περιδοτιτικών 

μαγνησιοχρωμιτών αναλύθηκαν σε εκείνους των δουνιτών των Κορσουμίων (Cr#: 0.84), ενώ 

οι χαμηλότεροι από ορισμένους δουνίτες του Ξερολίβαδου (Cr#: 0.51). Ο δε Mg# των 

δουνιτικών μαγνησιοχρωμιτών κυμαίνεται από 0.45 έως 0.68 (Εικ. 4. 3). Ο Cr# των 

μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών μεταβάλετται μεταξύ 0.58-0.83, ενώ ο Mg# μεταξύ 0.48-

0.72 (Εικ. 4. 3).

Εικ. 4. 3: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Cr# vs Mg# (Α-βόρειος Βούρινος, Β-νότιος Βούρινος).

Όσον αφορά στη σύσταση των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων που μετέχουν στη 

δομή των αντίστοιχων χρωμιτιτών θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι υψηλά Cr-ούχας 

σύστασης, όπως αυτό προκύπτει από τις υψηλές και χαμηλές, αντίστοιχα, περιεκτικότητες 

Cr2O3 (μέση τιμή: 59% κ.β.) και Al2O3 (μέση τιμή: 10.7% κ.β.) που παρουσιάζουν. 

Ειδικότερα, οι συστάσεις των μαγνησιοχρωμιτών παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από τους 

χρωμιτίτες του βόρειου σε εκείνους του νότιου τμήματος του συμπλέγματος. Συγκεκριμένα, 

οι Cr# των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων των χρωμιτικών κοιτασμάτων του βόρειου 

Βούρινου είναι σταθεροί, παρουσιάζοντας μικρή μόνο διακύμανση μεταξύ των τιμών 0.75-

0.83 (Εικ. 4. 4Α). Αντίθετα, το φάσμα τιμών Cr# των μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών του 

νότιου τμήματος του συμπλέγματος είναι πιο εκτεταμένο, κυμαινόμενο μεταξύ των τιμών 
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0.58-0.81 (Εικ. 4. 4Β). Στην τελευταία περίπτωση διακρίνονται δύο συστασιακές ομάδες 

χρωμιτιτικών μαγνησιοχρωμιτών, εκ των οποίων η πρώτη χαρακτηρίζεται από υψηλότερες 

τιμές Cr# (0.75-0.81) σε σχέση με τη δεύτερη (0.58-0.69). Οι χαμηλές ελάχιστες τιμές Cr# 

και κυρίως το εκτεταμένο φάσμα μεταβολής του Cr# στους μαγνησιοχρωμίτες των 

χρωμιτιτών του νότιου Βούρινου υποδηλώνουν μια τάση μαγματικής διαφοροποίησης. 

Επιπρόσθετα, διαφωνούν με την περιορισμένη διακύμανση Cr# των μαγνησιοχρωμιτών (Cr#: 

0.79-0.84) των συγκεκριμένων χρωμιτιτών που είχε αναφερθεί στο παρελθόν από τις 

KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS (1991) (Εικ. 4. 4Β). 

Εικ. 4. 4: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στο διάγραμμα Cr# vs Mg# (Α-βόρειος Βούρινος, Β-νότιος Βούρινος).

Από τις επόμενες προβολές φαίνεται ότι η περιεκτικότητα των μαγνησιοχρωμιτικών 

κρυστάλλων σε Cr2O3 συσχετίζεται αρνητικά με εκείνη σε Al2O3. Η συσχέτιση αυτή 

αποτελεί συνέπεια της δυνατότητας υποκατάστασης μεταξύ Cr και Al στις θέσεις 

οκταεδρικής συνδιάταξης στη δομή του μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 4. 5Α). Το περιεχόμενο σε 

MgO μεταβάλλεται σχεδόν ανάλογα με εκείνο σε Al2O3, με μόνη εξαίρεση τους 

μαγνησιοχρωμίτες υψηλού Cr# των χρωμιτιτών. Για τους τελευταίους διαπιστώθηκε αύξηση 

του MgO για σταθερή τιμή Al2O3 (Εικ. 4. 5Β). Καμία συσχέτιση δεν παρουσιάζει η 

συγκέντρωση του Cr2O3 με την περιεκτικότητα σε MgO, όπως επίσης καμία συστηματική 

μεταβολή δεν διαπιστώθηκε και μεταξύ των συγκεντρώσεων του Cr2O3 και του FeOt (Εικ. 4. 

5Γ και Εικ. 4. 5Δ). 
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Εικ. 4. 5: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στα διαγράμματα: Α)-Cr2O3 vs Al2O3, Β)-MgO vs Al2O3, Γ)-Cr2O3 vs MgO και Δ)-FeOt vs Cr2O3.

Η προοδευτική αύξηση που καταγράφηκε στον Cr# των μαγνησιοχρωμιτών από τους 

πιο γόνιμους στους πιο εκχυμωμένους περιδοτίτες είναι αποτέλεσμα της έντονα 

ανταγωνιστικής συμπεριφοράς του Cr στη δομή του σπινέλιου υπό ένα καθεστώς τήξης του 

μανδύα. Καταγράφεται δε, σχεδόν πάντοτε σε σειρές γόνιμων-εκχυμωμένων υπερβασικών 

σχηματισμών που δομούν τις μανδυακές ενότητες οφιολιθικών ακολουθιών (π.χ., 

RINGWOOD 1975, SPRAY 1989, AHMED et al. 2001, ABE et al. 2003, ANDAL et al. 

2005, TAMURA & ARAI 2006, ARAI et al. 2007). Επιπρόσθετα, ο Cr# θεωρείται ότι 

εκφράζει άμεσα το βαθμό τήξης του μανδύα, ενώ παράλληλα χρησιμεύει και ως δείκτης 

καθορισμού του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονται οι αντίστοιχοι, 

κάθε φορά, σπινελιούχοι λιθότυποι (MYSEN & KUSHIRO 1977, JAQUES & GREEN 1980, 
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OZAWA 1983, DICK & BULLEN 1984, ARAI 1992, 1994a, 1994b, ARAI & ABE 1995, 

CLYNNE & BORG 1997, ARAI 1998, BARNES & ROEDER 2001, HELLEBRAND et al. 

2001, XU et al 2003, ARAI et al. 2004, ANDAL et al. 2005, MORISHITA et al. 2006). 

Από το επόμενο ορθογώνιο διάγραμμα Cr# vs Mg# φαίνεται ότι οι μαγνησιοχρωμίτες 

των χρωμιτιτών έχουν παρόμοια σύσταση με εκείνη των Cr-ούχων σπινέλιων από μπονινίτες, 

ενώ το ίδιο ισχύει και για την πλειονότητα των μαγνησιοχρωμιτών από τους δουνίτες (Εικ. 4. 

6). Διαφορετική είναι η σύσταση της δεύτερης ομάδας μαγνησιοχρωμιτών από τους 

χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου, οι συστάσεις των οποίων προβάλλονται κοντά στο πεδίο 

των σπινέλιων από N-MOR βασάλτες (Εικ. 4. 6). Η πλειονότητα των διάσπαρτων στους 

μανδυακούς περιδοτίτες του Βούρινου μαγνησιοχρωμιτών εμπίπτει στο πεδίο των 

περιδοτιτών από λεκάνες μπροστά από νησιωτικό τόξο (Εικ. 4. 6). Ένας μικρός αριθμός 

αναλύσεων περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών (των δουνιτών και κανονικών χαρτσβουργιτών 

του Ξερολίβαδου) προβάλλεται στην αλληλοεπικαλυπτόμενη περιοχή μεταξύ των πεδίων 

των μαγνησιοχρωμιτών από τους αβυσσικούς και εμπροσθοτοξικούς περιδοτίτες (Εικ. 4. 6).  

Εικ. 4. 6: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Cr# vs Mg#. Πεδία: Αβυσσικοί περιδοτίτες, N-MORB, 

μπονινίτες-DICK & BULLEN (1984), εμπροσθοτοξικοί περιδοτίτες-ISHII et al. (1992), σωρείτες Ομάν-
LIPPARD et al. (1986), μετασωματωμένα πετρώματα-CONSTANTIN (1999). Η αριθμημένη, μεγάλου πάχους, 
μαύρη γραμμή αντιπροσωπεύει την πειραματική συστασιακή τάση υπό αυξανόμενο βαθμό τήξης (HIROSE & 
KAWAMOTO 1995). Οι μεγάλου πάχους, μαύρες γραμμές αντιπροσωπεύουν δύο πιθανές συστασιακές τάσεις 
προβολής που ακολουθούν οι μετασωματικής προέλευσης σπινέλιοι (HIROSE & KAWAMOTO 1995). Οι ροζ 

γραμμές αντιπροσωπεύουν τις αναμενόμενες μεταβολές έπειτα από ανάδρομη επαναϊσορρόπηση μεταξύ χρωμίτη-
ολιβίνη και χρωμίτη-πυρόξενου (BÉ DARD & HÉ BERT 1998). Οι μπλε γραμμές αντιπροσωπεύουν πιθανές 

πορείες διαφοροποίησης μπονινιτικών τηγμάτων (1: Κατά BÉ DARD & HÉ BERT 1998 και 2: Κατά DICK & 
BULLEN 1984).
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Επιπρόσθετα, από την ίδια προβολή (Εικ. 4. 6) προκύπτει ότι οι μαγνησιοχρωμίτες 

των χρωμιτιτών και των περιδοτιτών έχουν σχηματιστεί σε συνθήκες υψηλόβαθμης τήξης 

(≥25%). Ωστόσο, τέτοιοι βαθμοί θεωρούνται γεωλογικά ανέφικτοι και συνήθως 

υποδεικνύουν ότι και άλλες διεργασίες πέραν της μερικής τήξης έχουν συμβάλλει στη 

διαμόρφωση του μανδύα. Το γεγονός ότι οι περιδοτιτικοί μαγνησιοχρωμίτες ακολουθούν την 

τάση μετασωμάτωσης προς υψηλούς Cr# συμφωνεί με την προηγούμενη θεώρηση.

Από το επόμενο διάγραμμα τύπου Cr# vs Mg# προκύπτει επίσης ότι οι 

μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών του Βούρινου προβάλλονται στο πεδίο των μπονινιτικών 

σπινέλιων (Εικ. 4. 7). Ένα μέρος των δουνιτικών-χαρτσβουργιτικών μαγνησιοχρωμιτών 

προβάλλεται στο αλληλοεπικαλυπτόμενο τμήμα των πεδίων των μπονινιτικών σπινέλιων και 

των σπινέλιων των υψηλού Mg ανδεσιτών της περιοχής Bamus (Εικ. 4. 7). Η δεύτερη ομάδα 

συστάσεων μαγνησιοχρωμίτη των χρωμιτιτών του νότιου Βούρινου προβάλλεται εντός ή 

κοντά στο πεδίο των σπινέλιων των MOR βασαλτών (Εικ. 4. 7). Το ίδιο ισχύει για τους 

μαγνησιοχρωμίτες των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών, καθώς και για ορισμένους 

χαρτσβουργιτικούς-δουνιτικούς μαγνησιοχρωμίτες του Ξερολίβαδου (Εικ. 4. 7). 

Εικ. 4. 7: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου σε διαγράμματα Cr# vs Mg#. Πεδία διαγράμματος Α: Bamus και New
Georgia από SIGURDSON & SCHILLING (1981), μπονινίτες και MORB από DICK & BULLEN (1984) και 
πεδίο διαγράμματος Β: Kempirsai-MELCHER et al. 1997, Luobusa και Chinese orogenic belt-ZHOU et al. 

1998, 2001, 2005. 
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Από το διάγραμμα της Εικ. 4. 7Β γίνεται αντιληπτό για ακόμα μια φορά ότι οι 

μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών και των υπερβασικών σχηματισμών του Βούρινου 

αντιπροσωπεύουν προϊόντα διαδικασιών εξαιρετικά υψηλόβαθμης τήξης (≥40%, περίπου) 

(Εικ. 4. 7). Όπως όμως τονίστηκε, κάτι τέτοιο υποδηλώνει μάλλον την επίδραση 

περισσότερων από μια γενετικών διεργασιών στον αντίστοιχο υπο-οφιολιθικό μανδύα, παρά 

αντανακλά τα πραγματικά επίπεδα έντασης της διεργασίας μερικής τήξης.

Από το διάγραμμα προβολής Al2O3 vs Cr2O3, φαίνεται πως τα χρωμιτικά κοιτάσματα 

του Βούρινου αντιπροσωπεύουν υπό την Moho κρυσταλλωμένους σχηματισμούς και πως 

ορισμένοι μόνο χρωμιτίτες του νότιου τμήματος του συμπλέγματος μπορεί να θεωρηθεί ότι 

δημιουργήθηκαν πλησιέστερα προς αυτή (Εικ. 4. 8A).

Εικ. 4. 8: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Al2O3 vs Cr2O3 (BONAVIA et al. 1993) και Β) 

Cr2O3 vs MgO (RASSIOS & KOSTOPOULOS 1990). 

Από το διάγραμμα Cr2O3 vs MgO (Εικ. 4. 8Β), το οποίο έχει κατασκευαστεί βάσει 

συστασιακών δεδομένων από τους μαγνησιοχρωμίτες των περιδοτιτών και των χρωμιτιτών 

του Βούρινου, προκύπτει ότι οι μαγνησιοχρωμίτες χαμηλού Cr# από τους χρωμιτίτες του 

νότιου Βούρινου προβάλλονται κάτω από την οριακή γραμμή που αντιστοιχεί στην 

πετρολογική Moho (Εικ. 4. 8Β). Συνεπώς, αντιπροσωπεύουν κρυσταλλικά προϊόντα που 
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σχηματίστηκαν εγγύτερα προς τη Moho σε σχέση με τους μαγνησιοχρωμίτες των υπόλοιπων 

χρωμιτικών κοιτασμάτων.   

Στο διάγραμμα Cr/(Cr+Al) vs TiO2 φαίνονται δύο τάσεις διαφορετικού βαθμού 

εμπλουτισμού σε TiO2 και Cr των χρωμιτιτικών μαγνησιοχρωμιτών (Εικ. 4. 9Α). Από αυτές 

εκείνη με τα υψηλότερα επίπεδα εμπλουτισμού οδηγεί στο σχηματισμό των 

μαγνησιοχρωμιτών με συστασιακά χαρακτηριστικά εφάμιλλα με εκείνων από μπονινίτες, 

ενώ η δεύτερη οδηγεί σε μαγνησιοχρωμίτες με χαμηλότερα επίπεδα TiO2 και Cr από 

εκείνους της πρώτης (Εικ. 4. 9Α). Από το επόμενο διάγραμμα TiO2 vs Cr/(Cr+Al), προκύπτει 

ότι η πλειονότητα των μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες και τους περιδοτίτες του 

Βούρινου ομοιάζει συστασιακά με τους σπινέλιους που βρίσκονται σε ισορροπία με 

μπονινιτικά μάγματα (Εικ. 4. 9Β). Επιπλέον, θα μπορούσε να ειπωθεί πως οριακά η δεύτερη 

ομάδα μαγνησιοχρωμιτών από τα χρωμιτικά κοιτάσματα του νότιου τμήματος του Βούρινου 

προβάλλεται εντός ή κοντά του πεδίου των σπινέλιων από MOR βασάλτες. Από το 

διάγραμμα TiO2 vs Al2O3 συμπεραίνεται πως οι μαγνησιοχρωμίτες των μανδυακών 

σχηματισμών του Βούρινου έχουν συστασιακά χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνους των 

περιδοτιτών από ζώνες καταβύθισης (Εικ. 4. 9Γ). Τέλος και από το επόμενο ημιλογαριθμικό 

γράφημα (Εικ. 4. 9Δ) διαπιστώνεται πως οι συστάσεις των μαγνησιοχρωμιτών των 

περιδοτιτών και των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου είναι 

αντίστοιχες των σπινέλιων από εκχυμωμένους περιδοτίτες και εκείνων από μπονινιτικές 

λάβες.     
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Εικ. 4. 9: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Cr/(Cr+Al) vs TiO2, Β) TiO2 vs Cr/(Cr+Al), Γ) 

TiO2 vs Al2O3 και Δ) Cr# vs TiO2. Πεδία διαγράμματος Α από ARAI (1992), Β από DICK & BULLEN (1984) και 
ARAI (1992), Γ από KAMENETSKY et al. (2001) και Δ από DICK & BULLEN (1984), JAN & WINDLEY (1990) 

και ARAI (1992).

Στο πεδίο των σπινέλιων από SSZ περιδοτίτες προβάλλονται οι μαγνησιοχρωμίτες 

βάσει της προβολής Fe+2/Fe+3 vs Al2O3 (Εικ. 4. 10). Οι ατομικές αναλογίες των Fe+2-Fe+3 

προσδιορίστηκαν θεωρώντας την αντίστοιχη ιδανική στοιχειομετρία (ΑΒ2Ο4).  

Εικ. 4. 10: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Fe+2/Fe+3 vs Al2O3. Πεδία από KAMENETSKY et al. 

(2001).
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4.1.2 Σπινέλιοι Πίνδου

Μικροαναλύσεις Cr-ούχων σπινέλιων πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους υπό μελέτη 

λιθότυπους και τα αντίστοιχα χρωμιτικά κοιτάσματα του οφιολιθικού συμπλέγματος της 

Πίνδου. Ο προσδιορισμός της στοιχειομετρίας τους πραγματοποιήθηκε με βάση 32 άτομα 

οξυγόνου. Πρόκειται για ομοιογενείς συστασιακά κρυστάλλους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

από υψηλή συμμετοχή Cr2O3 (31.31-65.68% κ.β.) και μικρότερη συμμετοχή Al2O3 (8.09-

37.81% κ.β.) και MgO (8.30-16.52% κ.β.) (βλ. Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.21 και Πιν. 1.22). Σε 

ορισμένες μόνο περιπτώσεις παρατηρήθηκαν έντονες συστασιακές διαφοροποιήσεις από τον 

πυρήνα προς την περιφέρεια κάποιων κρυστάλλων, με ανάπτυξη περιθωρίων πλούσιων σε 

FeOt, οι οποίες όμως αποδίδονται σε υδροθερμικές διεργασίες που έχουν ως αποτέλεσμα την 

περιφερειακή τροποποίηση της σύστασής τους.

Από την προβολή τους στο τριγωνικό διάγραμμα του STEVENS (1944) προκύπτει 

πως πρόκειται κυρίως για πλούσιους σε Al χρωμίτες (Εικ. 4. 11). Μόνο μια ομάδα σπινέλιων 

από τους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού, οι σπινέλιοι των δουνιτών (στην πραγματικότητα 

σερρπεντινιτών) του Κορυδαλλού, καθώς και ένας περιορισμένος αριθμός αναλύσεων 

σπινέλιων από τους χαρτσβουργιτικούς περιδοτίτες προβάλλονται στο πεδίο των πλούσιων 

σε Cr σπινέλιων (Εικ. 4. 11). Επιπλέον, μια μικρή ομάδα σπινέλιων από τους χρωμιτίτες του 

Κορυδαλλού εμπίπτει στο πεδίο των πλούσιων σε Fe χρωμιτών (Εικ. 4. 11). 

Εικ. 4. 11: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο τριγωνικό διάγραμμα Cr-Al-Fe+3 (STEVENS 1944).
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Από το διάγραμμα της Εικ. 4. 12 φαίνεται ότι η πλειονότητα των σπινέλιων που 

αναλύθηκαν προβάλλεται στο πεδίο του μαγνησιοχρωμίτη. Εξαιρέσεις αποτελούν ορισμένοι 

σπινέλιοι δουνιτών και χαρτσβουργιτών των οποίων οι συστάσεις εμπίπτουν στο πεδίο των 

χρωμιτών, καθώς και εκείνοι των δουνιτών και ορισμένων εκ των χρωμιτιτών του 

Κορυδαλλού, οι οποίοι και προβάλλονται στο πεδίο του σπινέλιου (Εικ. 4. 12). Ωστόσο, 

τονίζεται πως από εδώ και στο εξής για το σύνολο των περιδοτιτικών σπινέλιων από την 

Πίνδο θα χρησιμοποιείται ο όρος μαγνησιοχρωμίτης, με μόνη εξαίρεση τους σπινέλιους των 

δουνιτών και μέρους του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού.

Εικ. 4. 12: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Mg/(Mg+Fe+2) vs Cr/(Cr+Al).

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές της σύστασης των μαγνησιοχρωμιτικών 

κρυστάλλων αποκλειστικά από τους περιδοτίτες των περιοχών της Μηλιάς και της Πεύκης 

διαπιστώνεται προοδευτική αύξηση στον Cr# από τους μαγνησιοχρωμίτες των 

κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών σε εκείνους των δουνιτών. Ειδικότερα, οι 

μαγνησιοχρωμίτες των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών της Πεύκης και της Μηλιάς 

χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις Cr# και Mg# μεταξύ 0.43-0.64 και 0.49-0.66, αντίστοιχα 

(Εικ. 4. 13Α και Εικ. 4. 13Β). Οι μαγνησιοχρωμίτες των κανονικών χαρτσβουργιτών 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερες τιμές Cr#, μεταξύ 0.45-73, ενώ έχουν τιμές Mg# από 0.40 

έως 0.62 (Εικ. 4. 13Α και Εικ. 4. 13Β). Στους δε μεταβατικούς χαρτσβουργίτες οι 
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μαγνησιοχρωμίτες έχουν ακόμα υψηλότερους Cr#: 0.46-0.79 και τιμές Mg#: 0.45-0.67 (Εικ. 

4. 13Α). Από τους δουνίτες της Μηλιάς και της Πεύκης αναλύθηκαν μαγνησιοχρωμίτες με 

Cr# ανάλογους εκείνων των χρωμιτιτών, κυμαινόμενους μεταξύ 0.70-0.81 και Mg# μεταξύ 

0.42-0.60 (Εικ. 4. 13Α και Εικ. 4. 13Β). Εξαίρεση αποτελούν οι σπινέλιοι των δουνιτών του 

Κορυδαλλού, οι οποίοι έχουν τιμές Cr#: 0.36-0.42 και Mg#: 0.60-0.65 (Εικ. 4. 13Γ).

Εικ. 4. 13: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Cr# vs Mg# (Α-Μηλιά, Β-Πεύκη, Γ-Κορυδαλλός).

Οι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι των χρωμιτιτών είναι έντονα εμπλουτισμένοι σε 

Cr, λαμβάνοντας τιμές Cr# μεταξύ 0.80 έως 0.84 στους χρωμιτίτες της Μηλιάς (Εικ. 4. 13Α) 

και 0.75-0.79 στους χρωμιτίτες της Πεύκης (Εικ. 4. 13Β). Οι μαγνησιοχρωμίτες των 

χρωμιτιτών της Πεύκης χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη διακύμανση Mg# σε σχέση με 

αυτούς της Μηλιάς, καθώς για τους πρώτους ο Mg# κυμαίνεται μεταξύ 0.52-0.66, ενώ για 

τους δεύτερους κυμαίνεται από 0.54 έως 0.72. Στο χρωμιτικό κοιτάσμα του Κορυδαλλού 

εντοπίστηκαν δύο ομάδες σπινελιούχων φάσεων διαφορετικής σύστασης, μια πρώτη η οποία 
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χαρακτηρίζεται από Cr# μεταξύ 0.65-0.69 και μια δεύτερη με Cr# από 0.43 έως 0.53. Για 

αμφότερες τις ομάδες αυτές ο Mg# μεταβάλλεται μεταξύ 0.57-0.65 (Εικ. 4. 13Γ). Παρά το 

γεγονός ότι υπολείπεται μια ενδιάμεση ομάδα συστάσεων σπινέλιων με Cr# μεταξύ 0.54-

0.64, το στοιχείο ότι και οι δύο ομάδες συστάσεων σπινέλιων προέρχονται από το ίδιο 

χρωμιτικό σώμα υποδηλώνει μια εσωτερική διαφοροποίηση σε αυτό (Εικ. 4. 13Γ).

Από τα διαγράμματα της Εικ. 4. 14Α φαίνεται ότι το Cr2O3 συσχετίζεται αρνητικά με 

το Al2O3 στη δομή των σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών. Το MgO μεταβάλλεται ανάλογα με το 

Al2O3, με εξαίρεση τους χρωμιτιτικούς μαγνησιοχρωμίτες στους οποίους το MgO αυξάνεται 

για σταθερή τιμή Al2O3 (Εικ. 4. 14Β). Αρνητικά συσχετίζονται τα Cr2O3-MgO (Εικ. 4. 14Γ), 

ενώ καμία συστηματική μεταβολή δεν διαπιστώθηκε μεταξύ Cr2O3-FeO (Εικ. 4. 14Δ). 
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Εικ. 4. 14: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Cr2O3 vs Al2O3, Β) MgO vs Al2O3, Γ) Cr2O3 vs MgO

και Δ) FeOt vs Cr2O3.

Από το διάγραμμα Cr# vs Mg# φαίνεται ότι οι συστάσεις των μαγνησιοχρωμιτών-

σπινέλιων της Πίνδου προβάλλονται κυρίως στο πεδίο των σπινέλιων από μπονινίτες και 

περιδοτίτες από λεκάνες μπροστά από νησιωτικό τόξο (Εικ. 4. 15). Στο πεδίο των 

μπονινιτικών σπινέλιων προβάλλονται οι μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών, ενώ στο πεδίο 

των σπινέλιων των περιδοτιτών από εμπροσθοτοξικές περιοχές κυρίως οι μαγνησιοχρωμίτες 

των Πινδικών υπερβασικών λιθότυπων (Εικ. 4. 15). Εξαίρεση αποτελούν οι σπινέλιοι των 

δουνιτών και του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού. Αν και υπάρχει εμφανής αλληλοεπικάλυψη 

μεταξύ διαφόρων πεδίων, οι τελευταίοι έχουν συστάσεις αντίστοιχες των σπινέλιων από N-

MOR βασάλτες, ενώ διαφοροποιούνται από τους σπινέλιους των αβυσσικών περιδοτιτών 

λόγω των χαμηλότερών τους τιμών Mg# (Εικ. 4. 15). 

Εικ. 4. 15: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Cr# vs Mg#. Πεδία: Αβυσσικοί περιδοτίτες, N-MORB, 

μπονινίτες-DICK & BULLEN (1984), εμπροσθοτοξικοί περιδοτίτες-ISHII et al. (1992), σωρείτες Ομάν-
LIPPARD et al. (1986), μετασωματωμένα πετρώματα-CONSTANTIN (1999). Η αριθμημένη γραμμή 

αντιπροσωπεύει την πειραματική συστασιακή τάση υπό αυξανόμενο βαθμό τήξης (HIROSE & KAWAMOTO
1995). Οι μεγάλου πάχους, μαύρες γραμμές αντιπροσωπεύουν δύο πιθανές συστασιακές τάσεις προβολής που 

ακολουθούν οι μετασωματικής προέλευσης σπινέλιοι (HIROSE & KAWAMOTO 1995). Οι ροζ γραμμές 
αντιπροσωπεύουν τις αναμενόμενες μεταβολές έπειτα από ανάδρομη επαναϊσορρόπηση μεταξύ χρωμίτη-ολιβίνη 

και χρωμίτη-πυρόξενου (BÉ DARD & HÉ BERT 1998). Οι μπλε γραμμές αντιπροσωπεύουν πιθανές πορείες 
διαφοροποίησης μπονινιτικών τηγμάτων (1: Κατά BÉ DARD & HÉ BERT 1998 και 2: Κατά DICK & BULLEN

1984).
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Στο ίδιο διάγραμμα (Εικ. 4. 15) φαίνεται η τάση προοδευτικής αύξησης του Cr# των 

προβαλλόμενων μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων με την αύξηση του βαθμού τήξης. Πιο 

συγκεκριμένα, προϊόντα χαμηλότερου βαθμού τήξης (15-25%) αντιπροσωπεύουν οι 

σπινέλιοι των δουνιτών του Κορυδαλλού, ενώ οι σπινέλιοι των δουνιτών και των χρωμιτιτών 

της Μηλιάς και της Πεύκης απαιτούν για το σχηματισμό τους ακραία υψηλούς βαθμούς 

τήξης (≥35%), οι οποίοι πρακτικά τουλάχιστον θεωρούνται εξωπραγματικοί. Επιπρόσθετα, 

οι συστάσεις των μαγνησιοχρωμιτών των περιδοτιτών της Μηλιάς και της Πεύκης 

ακολουθούν τη μια από τις δύο τάσεις (αυτήν προς υψηλούς Cr#) των σπινέλιων που 

προέρχονται από επηρεασμένα από μετασωματικές διεργασίες πετρώματα.

Από την επόμενη προβολή Cr# vs Mg# προκύπτει ότι οι μαγνησιοχρωμίτες των 

χρωμιτιτών και των αντίστοιχων δουνιτών από τη Μηλιά και την Πεύκη έχουν ανάλογες 

συστάσεις με τους μπονινιτικούς σπινέλιους (Εικ. 4. 16Α). Οι σπινέλιοι των δουνιτών και 

του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού εμπίπτουν στο πεδίο εκείνων από MOR βασάλτες (Εικ. 4. 

16Α). Η πλειονότητα των μαγνησιοχρωμιτών των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών 

προβάλλεται στο ίδιο πεδίο (Εικ. 4. 16Α). Οι μαγνησιοχρωμίτες των κανονικών-μεταβατικών 

χαρτσβουργιτών, καθώς και εκείνοι του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού, προβάλλονται ενμέρει 

εντός του πεδίου των πικριτικών σπινέλιων της περιοχής New Georgia (Εικ. 4. 16Α). 
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Εικ. 4. 16: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου σε διαγράμματα Cr# vs Mg#. Πεδία διαγράμματος Α: Bamus και New
Georgia από SIGURDSON & SCHILLING (1981), μπονινίτες και MORB από DICK & BULLEN (1984) και 
πεδίο διαγράμματος Β: Kempirsai-MELCHER et al. 1997, Luobusa και Chinese orogenic belt-ZHOU et al. 

1998, 2001, 2005. 

Επιπλέον, από μια διαφορετική εκδοχή της προηγούμενης προβολής, προκύπτει πάλι 

ότι οι μαγνησιοχρωμίτες τόσο των χρωμιτιτών όσο και των περιδοτιτών είναι προϊόντα 

διεργασιών εξαιρετικά υψηλόβαθμης μερικής τήξης (≥40%) (Εικ. 4. 16B). Χαμηλότεροι, 

υψηλοί ωστόσο είναι οι βαθμοί μερικής τήξης που θεωρητικά έχουν προκαλέσει και το 

σχηματισμό των σπινέλιων των δουνιτών και του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού (Εικ. 4. 16B). 

Από το διάγραμμα Al2O3 vs Cr2O3 φαίνεται ότι οι μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι του 

χρωμιτίτη του Κορυδαλλού παρουσιάζουν μια εμφανή συστασιακή διαφοροποίηση σε σχέση 

με τους μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών των υπόλοιπων περιοχών μελέτης (Εικ. 4. 17Α). 

Έχοντας πλούσιο περιεχόμενο σε Al2O3 τείνουν να προβάλλονται στο άκρο των ανώτατων 

και χαμηλότατων τιμών περιεκτικότητας σε Al2O3 και Cr2O3, αντίστοιχα. Στην ακρότατη 

αυτή περιοχή προβάλλονται οι συστάσεις των σπινέλιων από χρωμιτίτες που απαντούν στην 

μεταβατική ζώνη Moho (π.χ., BONAVIA et al. 1993, AHMED et al. 2001).

Εικ. 4. 17: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Al2O3  vs Cr2O3 (BONAVIA et al. 1993) και Β) Cr2O3

vs MgO (RASSIOS & KOSTOPOULOS 1990).
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Από το διάγραμμα Cr2O3 vs MgO (Εικ. 4. 17Β) προκύπτει ότι μόνο οι 

μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών της Μηλιάς και της Πεύκης έχουν τιμές Cr2O3 και MgO

που προβάλλονται πάνω από την γραμμή που αντιστοιχεί στην πετρολογική ασυνέχεια 

Moho, κοντά στο πεδίο Α. Σε αυτό ανήκουν οι συστάσεις σπινέλιων από μανδυακής 

προέλευσης σχηματισμούς (Εικ. 4. 17Β). Οι μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι του χρωμιτικού 

κοιτάσματος του Κορυδαλλού προβάλλονται επί της γραμμής αυτής και κάτω από αυτή, το 

οποίο σημαίνει πως ο σχηματισμός τους μπορεί να έλαβε χώρα στα όρια φλοιού-μανδύα.

Στην πλειονότητά τους οι σπινέλιοι-μαγνησιοχρωμίτες έχουν τιμές TiO2 μικρότερες 

από 0.2% κ.β., αν και αναλύθηκαν κρύσταλλοι με υψηλότερο περιεχόμενο σε TiO2 (0.2-0.5% 

κ.β.) (Εικ. 4. 18). Στο διάγραμμα Cr/(Cr+Al) vs TiO2 φαίνονται τρείς αντιδράσεις 

σχηματισμού μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων, κυρίως από τα χρωμιτικά κοιτάσματα και σε 

μικρότερο βαθμό από τους περιδοτίτες (Εικ. 4. 18Α). Πρόκειται για αντιδράσεις στις οποίες 

εμπλέκονται μπονινιτικά-IAT (αντιδράσεις 1 & 2) και MORB τύπου (αντίδραση 3) μάγματα, 

τα οποία έχουν την τάση να οδηγούν στο σχηματισμό σπινέλιων υψηλού Cr#-χαμηλού TiO2 

και χαμηλού Cr#-υψηλότερου TiO2, αντίστοιχα.

Στην προβολή TiO2 vs Cr/(Cr+Al) διακρίνεται ότι οι σπινέλιοι έχουν σύσταση 

ανάλογη με εκείνη των σπινέλιων που βρίσκονται σε ισορροπία με μάγματα τύπου MORB

(Εικ. 4. 18Β). Οι χρωμιτιτικοί μαγνησιοχρωμίτες έχουν σύσταση αντίστοιχη των σπινέλιων 

με προέλευση από μπονινιτικά μάγματα (Εικ. 4.18Β). Εξαιρούνται οι μαγνησιοχρωμίτες των 

χρωμιτιτών του Κορυδαλλού, οι οποίοι έχουν ενδιάμεση σύσταση μεταξύ των σπινέλιων των 

μπονινιτών και των MOR βασαλτών (Εικ. 4. 18Β). 

Από το διάγραμμα TiO2 vs Al2O3 φαίνεται ότι η πλειονότητα των μαγνησιοχρωμιτών-

σπινέλιων που αναλύθηκαν από τους περιδοτίτες της Πίνδου προβάλλεται στο πεδίο 

συστάσεων των σπινέλιων από περιδοτίτες οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τήγματα 

προερχόμενα από υπώθηση (Εικ. 4. 18Γ). Αντίθετα, ένα μέρος των μαγνησιοχρωμιτών, 

κυρίως των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών, αλλά και των δουνιτών από τον 

Κορυδαλλό, εμπίπτει στην περιοχή αλληλοεπικάλυψης μεταξύ του πεδίου των σπινέλιων των 

MORB και SSZ τύπου περιδοτιτών (Εικ. 4. 18Γ). Ειδικότερα, οι σπινέλιοι των δουνιτών του 

Κορυδαλλού έχουν συστάσεις ανάλογες με τις αντίστοιχες φάσεις από περιδοτίτες λεκανών 

πίσω από νησιωτικό τόξο (BABB) (Εικ. 4. 18Γ).  
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Από το ημιλογαριθμικό διάγραμμα προβολής Cr# vs TiO2 προκύπτει ότι οι 

μαγνησιοχρωμίτες των Πινδικών περιδοτιτών προσομοιάζουν με εκείνους των εκχυμωμένων, 

αντίστοιχων λιθότυπων, ενώ η πλειονότητα των μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών 

βρίσκεται σε ισορροπία με μπονινιτικά τήγματα (Εικ. 4. 18Δ). Οι δε σπινέλιοι από τον 

χρωμιτίτη του Κορυδαλλού προβάλλονται κοντά στο πεδίο των σπινέλιων από MOR

βασάλτες (Εικ. 4. 18Δ).

Εικ. 4. 18: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Cr/(Cr+Al) vs TiO2, Β) TiO2 vs Cr/(Cr+Al), Γ) TiO2

vs Al2O3 και Δ) Cr# vs TiO2. Πεδία διαγράμματος Α από ARAI (1992), Β από DICK & BULLEN (1984) και ARAI
(1992), Γ από KAMENETSKY et al. (2001) και Δ από DICK & BULLEN (1984), JAN & WINDLEY (1990) και

ARAI (1992).
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Ακόμη και με βάση τις υψηλές τιμές των λόγων τους Fe+2/Fe+3 σε σχέση με την 

περιεκτικότητά τους σε Al2O3 οι Πινδικοί σπινέλιοι-μαγνησιοχρωμίτες τόσο των περιδοτιτών 

όσο και των χρωμιτιτών κατατάσσονται στο πεδίο των σπινέλιων περιοδιτών από ένα 

περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα καταβύθιση ωκεάνειας λιθόσφαιρας (Εικ. 4. 19).

Εικ. 4. 19: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Fe+2/Fe+3 vs Al2O3. Πεδία από KAMENETSKY et al. 

(2001).

4.1.3 Ερμηνεία ορυκτοχημείας μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων

4.1.3.1 Μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι περιδοτιτών

Σύμφωνα με τους DICK & BULLEN (1984) οι Cr-ούχοι σπινέλιοι με Cr# υψηλότερο 

του 0.60 απαντώνται αποκλειστικά σε περιβάλλοντα στα οποία λαμβάνει χώρα καταβύθιση 

λιθόσφαιρας, σε στρωματωμένες διεισδύσεις και σε σχηματισμούς ωκεάνειων πλατώ 

(oceanic plateau). Από την άλλη πλευρά, Cr-ούχοι σπινέλιοι με Cr# χαμηλότερο του 0.60 

θεωρούνται τυπικοί αβυσσικών περιδοτιτών. Ωστόσο, περιδοτίτες πολλών SSZ οφιόλιθων 

ενδέχεται να περιέχουν σπινέλιους με συστάσεις τυπικές εκείνων από MOR περιδοτίτες ή 

περιδοτίτες οπισθοτοξικών λεκανών (back-arc basin) (BRIDGES et al. 1995, ZHOU et al. 

1996, 2005, PEARCE et al. 2000, AHMED & ARAI 2002, MORISHITA et al. 2006, 

KARIPI et al. 2007, MURRAY 2007) (Εικ. 4. 20).
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Το φάσμα της σύστασης των περιδοτιτικών σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών του 

Βούρινου και της Πίνδου σε όρους Cr# είναι αρκετά ευρύ, κυμαινόμενο μεταξύ 0.47-0.84 

και 0.37-0.81, αντίστοιχα (Εικ. 4. 20). Αυτό σημαίνει ότι στις μανδυακές ενότητες και των 

δύο συμπλεγμάτων περιέχονται περιδοτίτες διαφορετικής γεωτεκτονικής προέλευσης, ενώ η 

επικράτηση περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών υψηλού Cr# (>0.60) δείχνει ότι οι μανδυακές 

ενότητες και των δύο συμπλεγμάτων δομούνται από περιδοτίτες SSZ τύπου.   

Εικ. 4. 20: Διάγραμμα διακύμανσης του Cr# των Cr-ούχων σπινέλιων από τους περιδοτίτες διαφόρων 
περιβαλλόντων γεωτεκτονικής προέλευσης (YONG 1999). Στο ίδιο διάγραμμα δίνεται και η διακύμανση του Cr# 

των σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες των δύο υπό μελέτη οφιολιθικών συμπλεγμάτων.

Σύμφωνα με τις κλασσικές θεωρίες περί γένεσης και εξέλιξης των οφιόλιθων αυτοί 

σχηματίζονται αρχικά στο περιβάλλον μιας μεσοωκεάνειας ράχης (MOR), ενώ στη συνέχεια 

μπορεί μέσω διεργασιών ενδοωκεάνειας καταβύθισης να προωθηθεί η παγίδευσή τους στο 

περιθώριο (mantle wedge) που δημιουργείται πάνω από την ζώνη υπώθησης. Οι περισότεροι 

από τους κλινοπυροξενομιγείς και τους κανονικούς χαρτσβουργίτες (αλλά και ορισμένοι 

Πινδικοί μεταβατικοί χαρτβουργίτες) περιέχουν μαγνησιοχρωμιτικούς κρυστάλλους με Cr# 
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χαμηλότερο από 0.60. Αυτοί αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά υπολειμματικούς περιδοτίτες που 

πιθανά σχηματίστηκαν σε μια γρήγορα διανοιγόμενη ράχη και αργότερα ενσωματώθηκαν 

στη μανδυακή σφήνα (mantle prism) πάνω από μια ζώνη καταβύθισης. Η χαμηλή έως 

μηδενική περιεκτικότητα των αντίστοιχων μαγνησιοχρωμιτών σε TiO2 συνομολογεί υπέρ της 

υπολειμματικής καταγωγής των συγκεκριμένων περιδοτιτών (π.χ., ZHOU et al. 2005). Οι δε 

περιδοτίτες με μαγνησιοχρωμίτες Cr# μεγαλύτερου από 0.60 θεωρούνται τυπικοί 

εμπροσθοτοξικών περιοχών και γενικότερα SSZ περιβαλλόντων.

Ο χαμηλός Cr# (0.36-0.42) των σπινέλιων των δουνιτών του Κορυδαλλού, η έντονα 

εκχυμωμένη φύση τους, καθώς και το γεγονός ότι φιλοξενούν χρωμιτίτες συμφωνούν με 

σχηματισμό τους σε ένα περιβάλλον οπισθοτοξικής λεκάνης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι 

περιδοτίτες περιέχουν σπινέλιους με Cr#: ≤0.55 (OHARA et al. 2002, OHARA 2006).

4.1.3.2 Μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι χρωμιτιτών

Σήμερα πιστεύεται γενικά ότι τα χρωμιτικά κοιτάσματα αντιπροσωπεύουν προϊόντα 

μετασωματικών-μαγματικών διεργασιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός ενός ήδη 

εκχυμωμένου, από κάποιο προηγούμενο επεισόδιο μερικής τήξης, μανδυακού περιβάλλοντος 

(ARAI 1997, AHMED et al. 2001). Αντιδράσεις τύπου τήγματος-πετρώματος μπορεί να 

προκαλέσουν τοπικά ακραίου βαθμού εκχύμωση του μανδύα με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

δουνίτη (KELEMEN 1990, 1995, ARAI & YURIMOTO 1994, VARFALVY et al. 1996, 

1997, MATSUMOTO 1997, GRIECO et al. 2004, MATSUMOTO & ARAI 2001, ZHOU et

al. 2001, 2005, KUBO 2002, MORISHITA et al. 2006). Για την ακρίβεια, τήγματα χαμηλής 

περιεκτικότητας σε SiO2, εμπλουτισμένα σε ένυδρα ρευστά που προέρχονται από την 

υπωθούμενη λιθόσφαιρα, μπορούν να βρίσκονται σε ισορροπία με τους κατώτερους 

στρωματογραφικά, γόνιμους περιδοτίτες του ωκεάνειου μανδύα μιας περιθωριακής λεκάνης, 

αλλά όχι και με τους ανώτερους χαρτσβουργιτικής σύστασης περιδοτίτες (KELEMEN et al. 

1995). Εκεί τα τήγματα, όντας κορεσμένα σε ολιβίνη, αντιδρούν διαλύοντας τους 

πυρόξενους των χαρτσβουργιτών σύμφωνα με την αντίδραση: 

SiO2-poor melt+Pyr→ SiO2-rich melt+Ol2±Opx2 (KELEMEN et al. 1992, 1997),

όπου Ol2 είναι οι νεοβλάστες ολιβίνη που συχνά απαντώνται εντός δουνιτών και 

χαρτσβουργιτών και SiO2-rich melt είναι το παραγόμενο από την παραπάνω αντίδραση 
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πλούσιο σε SiO2 τήγμα, το οποίο σε κάποια μετέπειτα φάση μπορεί να αναμειγνύεται με την 

επόμενη εισπίεση φτωχού σε SiO2 τήγματος (SiO2-poor melt ή SM) (Εικ. 4. 21). Το 

αποτέλεσμα της μείξης αυτής είναι ένα νέο τήγμα στο οποίο η κρυστάλλωση ωθείται εντός 

του πεδίου σταθερότητας του Cr-ούχου σπινέλιου (λόγω της ανόδου της συγκέντρωσης 

SiO2), έτσι ώστε να σχηματιστούν συγκεντρώσεις της τελευταίας φάσης (ARAI & ABE

1995) (Εικ. 4. 21). Σε επόμενο στάδιο το διαφοροποιούμενο τήγμα κρυσταλλώνει ολιβίνη και 

σε μικρότερο βαθμό Cr-ούχο σπινέλιο, δίνοντας γένεση στους φακούς λεπτοκρυσταλλικού 

δουνίτη. Οι τελευταίοι δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες 

που αποτελούν ουσιαστικά ένα δύστηκτο υπόλειμμα διαδοχικών επεισοδίων τήξης ή προϊόν 

μετασωματικών διεργασιών. Οι αδροκρυσταλλικοί δουνίτες λόγω του υψηλού τους 

πορώδους χρησιμεύουν κυρίως ως κανάλια διέλευσης τήγματος (QUICK 1981, KELEMEN

et al. 1995, PICCARDO et al. 2004, OHARA 2006). 

Εικ. 4. 21: 1) Διάγραμμα liquidus φάσεων στο σύστημα Al-ούχος σπινέλιος, Cr-ούχος σπινέλιος, ολιβίνης και
SiO2, 2α) διάγραμμα liquidus φάσεων στο περιβάλλον υψηλού Cr (με πράσινο χρώμα), 2β) διάγραμμα liquidus

φάσεων στο περιβάλλον χαμηλού Cr (με κίτρινο χρώμα) (LEVIN et al. 1964, IRVINE 1977).
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Σύμφωνα με τους ARAI & ABE (1995) η αντίδραση μεταξύ ενός βασικού τήγματος 

και ενός λερζόλιθου δεν οδηγεί στο σχηματισμό χρωμιτικών κοιτασμάτων. Η αδυναμία αυτή 

οφείλεται στο μικρό Cr# του παραγόμενου τελικού τήγματος και στη μικρή καμπυλότητα της 

liquidus μεταξύ ολιβίνη και Al-ούχου σπινέλιου (Εικ. 4. 21). 

Υπό το πρίσμα της διαδικασίας που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο 

μπορεί να ερμηνευτούν οι αμετάβλητες τιμές του Cr# για πιο ευρεία φάσματα τιμών Mg#, 

που παρουσιάζουν οι μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι των χρωμιτιτών των δύο εξεταζόμενων 

συμπλεγμάτων. Οι μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι των χρωμιτιτών είναι γενικά πλουσιότεροι 

σε Cr, έχοντας επιπλέον και υψηλότερες τιμές TiO2 σε σχέση με εκείνους των περιδοτιτών. 

Οι μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι των δουνιτών έχουν ανάλογους Cr# με αυτούς των 

χρωμιτιτών, αλλά μικρότερες τιμές Mg# και είναι φτωχότεροι σε TiO2. Οι υψηλοί Cr# 

μπορεί να θεωρηθούν αποτέλεσμα είτε απευθείας κρυστάλλωσής τους από το διαφοριζόμενο 

τήγμα το οποίο προκάλεσε την γένεση των χρωμιτιτών, είτε προϊόν αντίδρασης των 

υπολειμματικών μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων των αδροκρυσταλλικών δουνιτών με το 

μετασωματικό τήγμα. Στην τελευταία περίπτωση ο Cr# των υπολειμματικών κρυστάλλων 

τείνει να έρθει στα ίδια επίπεδα με τον Cr# του διεισδύοντος τήγματος (ARAI & ABE 1995, 

MATSUMOTO & ARAI 2001a). 

Ο έντονα Cr-ούχος χαρακτήρας των μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών και των δύο 

συμπλεγμάτων, με εξαίρεση εκείνων του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού, η υψηλή τους 

περιεκτικότητα σε MgO (υψηλοί Mg#) και οι χαμηλές συγκεντρώσεις τους σε Al2O3 και 

TiO2 συνομολογούν υπέρ της προέλευσής τους από μπονινιτικό τήγμα. Τα μπονινιτικά 

μάγματα σχηματίζονται σε περιβάλλοντα υπώθησης (SSZ) και μπορούν να δώσουν γένεση 

σε Cr-ούχους χρωμιτίτες με χρωμίτη υψηλού Cr# και σχετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε 

TiO2 (ARAI & YURIMOTO 1994, ROBINSON et al. 1997, ARAI 1998, ZHOU et al. 1998, 

2005, MELCHER et al. 1999, BAI et al. 2000, AHMED & ARAI 2002, EDWARDS et al. 

2002, MATSUMOTO & TOMURTOGOO 2003, AHMED et al. 2005, ROLLINSON 2008). 

Επιπλέον, σε ένα τέτοιο γεωτεκτονικό περιβάλλον τα παραγόμενα τήγματα είναι πλούσια σε 

H2O (TATSUMI & EGGINS 1995, MELCHER et al. 1997, 1999, IWAMORI 1998, 

MATVEEV & BALLHAUS 2002). Η ένυδρη φύση τους συμβάλλει στην ταπείνωση της T

solidus των μανδυακών περιδοτιτών και της T μετασωματικής διάλυσης των πυρόξενων, 

καθώς και στην αύξηση του βαθμού μερικής τήξης της εκάστοτε μανδυακής περιοχής 

(GREEN 1973, KUBO 2002). Παράλληλα, θεωρείται καταλυτικής σημασίας για το πέρασμα 
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της πορείας κρυστάλλωσης του μάγματος στο πεδίο σταθερότητας του Cr-ούχου σπινέλιου 

και την παράταση της παραμονής της σε αυτό.   

Οι δε μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού δεν 

χαρακτηρίζονται από τιμές Cr# ανάλογες εκείνων των σπινέλιων από μπονινίτες (80-90 κατά 

ROEDER & REYNOLDS 1991), ούτε εκείνων των σπινέλιων από MOR βασάλτες (20-54 

κατά ALLEN et al. 1988). Οι Cr# των μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων από τον χρωμιτίτη του 

Κορυδαλλού χαρακτηρίζονται από μια υψηλή διακύμανση μεταξύ των τιμών 0.43-0.69, 

παρουσιάζοντας ομοιότητες με τα εύρη Cr# των χρωμιτών από: Τους γαββρο-πικρίτες του 

συμπλέγματος Inziwa, στη Νότιο Αφρική (Cr#: 57-80, LIGHTFOOT & NALDRETT 1983), 

τους χρωμιτίτες των ενστρωμένων διεισδύσεων Bushveld, Stillwater και Sudbury (55-70, 

ZHOU et al. 1997), καθώς και με εκείνους των διεισδύσεων Jinchuan (45-80, TANG & 

BARNES 1998, BARNES & TANG 1999) και Jinbaoshan (51-70, WANG et al. 2005). Η 

σχετική συστασιακή ομοιότητα των μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων του συγκεκριμένου 

χρωμιτίτη με εκείνους των σχηματισμών των προαναφερθέντων περιοχών υποδεικνύει την 

πιθανή προέλευσή τους από μάγματα ανάλογων χαρακτηριστικών. Ο σχηματισμός των 

χρωμιτών των προηγούμενων περιοχών έχει αποδοθεί σε θολεϊτικά μάγματα. 

4.1.3.3 Διεργασίες σχηματισμού μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων

Όπως δείχθηκε από την προβολή της σύστασης των μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων 

των μανδυακών σχηματισμών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου 

στα διαγράμματα συσχέτισης τύπου Cr# vs Mg# (Εικ. 4. 3 και Εικ. 4. 13) προκύπτει ότι 

χαρακτηρίζονται γενικά από δύο τάσεις: α) Μια τάση γραμμικής συσχέτισης όσον αφορά 

στους μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους των υπερβασικών σχηματισμών και β) μια τάση 

οριζόντιας διευθέτησης των προβολών τους όσον αφορά στους μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους 

των χρωμιτιτών. Στην πρώτη περίπτωση η ανάπτυξη γραμμικότητας και οι προοδευτικά 

αυξανόμενες τιμές Cr# των μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων από τους κλινοπυροξενομιγείς 

χαρτσβουργίτες στους δουνίτες ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα διεργασιών μερικής τήξης 

(MATSUMOTO & ARAI 2001a, TAMURA & ARAI 2006). Στη δεύτερη περίπτωση η 

οριζόντια παράταξη των προβολών σε συνδυασμό με την περιορισμένη διακύμανση τιμών 

Cr# στους μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους των χρωμιτιτών και ενμέρει των δουνιτών 
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υποδηλώνει ότι μετασωματικές/μαγματικές διεργασίες έχουν λάβει χώρα (π.χ., ARAI 1994b, 

ZHOU et al. 1998, 2005, KARIPI et al. 2007). 

Με εξαίρεση τους εξαλλοιωμένους ή συστασιακά τροποποιημένους 

μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους (Mg#: ≤0.40), οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

σκοπό την εξακρίβωση ορυκτοχημικών συμπερασμάτων, η πλειονότητα των κρυστάλλων 

των εξεταζόμενων σπινελιούχων φάσεων εμφανίζει πρωτογενή συστασιακά χαρακτηριστικά. 

Oι μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι των περιδοτιτών χαρακτηρίζονται, όπως ήδη ειπώθηκε, από 

μια συνεχή γραμμική συσχέτιση μεταξύ των Cr#-Mg# από τους κλινοπυροξενομιγείς 

χαρτσβουργίτες προς τους δουνίτες. Ωστόσο, σε  ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται ένα 

χάσμα στις τιμές του Cr# και/ή του Mg# μεταξύ των μαγνησιοχρωμιτών των δουνιτών (π.χ., 

δουνίτες Ξερολίβαδου και Κορσουμίων, στον Βούρινο), καθώς και μεταξύ των 

μαγνησιοχρωμιτών των δουνιτών και των χαρτσβουργιτών (π.χ., στο Ξερολίβαδο) (Εικ. 4. 3). 

Το χάσμα αυτό ίσως να υποδηλώνει μια διαφορετική προέλευση των μαγνησιοχρωμιτών των 

εκάστοτε λιθότυπων. Πιο συγκεκριμένα, στον Βούρινο διαπιστώθηκαν συστάσεις 

μαγνησιοχρωμιτών από λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες αντίστοιχες εκείνων των 

μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών, πράγμα που αντανακλά την προέλευσή τους από μια 

ανάλογου τύπου διεργασία μαγματικής κρυστάλλωσης. Επιπρόσθετα, στο Ξερολίβαδο 

καταγράφηκε η παρουσία μαγνησιοχρωμιτών αδροκρυσταλλικών δουνιτών με Cr# 

χαμηλότερο από εκείνον των αντίστοιχων χαρτσβουργιτικών λιθότυπων. Αυτό πιθανότατα 

αποδίδεται σε διεργασίες εμποτισμού και επαναγονιμοποίησής των αδροκρυσταλλικών 

δουνιτών από τήγματα (π.χ., CVETKOVIĆ et al. 2007).  

Οι χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου και της Μηλιάς στην Πίνδο περιέχουν 

μαγνησιοχρωμίτες με υψηλότερους Cr# (0.80-0.83) σε σχέση με εκείνους των χρωμιτιτών 

του νότιου Βούρινου (0.58-0.81), της Πεύκης (0.75-0.79) και του Κορυδαλλού (0.43-0.69), 

αντίστοιχα. Οι υψηλότεροι Cr# αλλά και Mg# των μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών του 

βόρειου Βούρινου και της Μηλιάς δείχνουν ότι αποτελούν πρώιμα προϊόντα κρυστάλλωσης 

ενός λιγότερο εξελιγμένου μάγματος από αυτό που σχηματίστηκαν οι χρωμιτίτες των 

υπόλοιπων, αντίστοιχα, περιοχών. Ιδιαίτερα, για τους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου και 

του Κορυδαλλού διαπιστώθηκε μια τάση διαφοροποίησης (Εικ. 4. 4 και Εικ. 4. 13) από 

μαγνησιοχρωμίτη υψηλού Cr# (0.75-0.81 & 0.65-0.69, αντίστοιχα) προς μαγνησιοχρωμίτη 

(0.51-0.69) και σπινέλιο (0.43-0.53), αντίστοιχα, πιο χαμηλού Cr# στα ίδια, κάθε φορά, 

χρωμιτικά σώματα. Τα τήγματα που προκαλούν την γένεση των χρωμιτιτών συνήθως 

συγκεντρώνονται, λιμνάζουν και διαφοροποιούνται σε ένα συγκεκριμένο στρωματογραφικό 



Ορυκτοχημική μελέτη

216

επίπεδο της μανδυακής ενότητας των οφιόλιθων, την πετρολογική Moho, ανεξάρτητα από το

αν έχουν ή όχι σχηματίσει χρωμιτίτες σε βαθύτερα μανδυακά επίπεδα (π.χ., ZHOU et al. 

2005). Συνεπώς, οι χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν προϊόντα 

σχηματισμού εγγύτερα προς τη Moho σε σχέση με εκείνους του βόρειου τμήματος του 

συμπλέγματος. Πιο χαμηλές τιμές Cr# και Mg# διαπιστώθηκαν και στους μαγνησιοχρωμίτες 

των χρωμιτιτών της Πεύκης σε σχέση με εκείνους των χρωμιτιτών της Μηλιάς. Παρά το 

γεγονός ότι στους χρωμιτίτες της Πεύκης δεν διαπιστώθηκε εκτεταμένη συστασιακή 

διαφοροποίηση (Cr#: 0.75-0.79), οι μαγνησιοχρωμίτες από τους οποίους αποτελούνται έχουν 

συστηματικά χαμηλότερο Cr# από ότι εκείνοι των χρωμιτιτών της Μηλιάς (Cr#: ≥0.80). Το 

στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι πρώτοι αποτελούν προϊόντα πιο εξελιγμένης μαγματικής 

διαφοροποίησης σε σχέση με τους δεύτερους. Συνεπώς, θα μπορούσε να υποστηριχθεί η 

στρωματογραφική εγγύτητα των χρωμιτιτών της Πεύκης προς την Moho περισσότερο από 

εκείνων της Μηλιάς. Επιπλέον, για το χρωμιτικό σώμα του Κορυδαλλού, αν και 

αντιπροσωπεύει έναν γενικά πιο Al-ούχο σχηματισμό, φαίνεται προς το παρόν πως η 

διαφορετική σύστασή του έχει να κάνει περισσότερο με τη διαφορετική φύση και 

γεωτεκτονική προέλευση του γενεσιουργού του μάγματος. Ωστόσο, το γεγονός ότι το σώμα 

αυτό είναι εσωτερικά διαφοροποιημένο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ο σχηματισμός του να 

έχει λάβει χώρα κοντά ή ακόμα και εντός της μεταβατικής ζώνης Moho.    

4.2 Πυρόξενοι

4.2.1 Πυρόξενοι Βούρινου

Χημικές αναλύσεις πυρόξενων πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα είδη χαρτσβουργιτικών 

λιθότυπων (βλ. Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.23 και Πιν. 1.24). Οι αναλύσεις αυτές αφορούν κυρίως 

ευμεγέθεις πορφυροκλάστες πυρόξενων. Ο υπολογισμός της στοιχειομετρικής τους δομής 

έγινε με βάση 6 άτομα οξυγόνου, σύμφωνα με το γενικό χημικό τύπο: 

ΧΥΖ2Ο6,

όπου τη θέση Χ καταλαμβάνουν τα στοιχεία: Ca, Na, Mn, Fe+2, Mg, την Υ τα: Mn, 

Fe+2, Mg, Fe+3, Cr, Al και Ti, ενώ η τετραεδρική θέση Ζ συμπληρώνεται από τα Si και Al.

Η προβολή των αναλύσεων των πυρόξενων στο τριγωνικό διάγραμμα ταξινόμησής 

τους (Wo-En-Fs κατά MORIMOTO et al. 1988), δείχνει ότι πρόκειται για ορθοπυρόξενους 
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με σύσταση ενστατίτη και κλινοπυρόξενους διοψιδικής σύστασης (Εικ. 4. 22). Η σύσταση 

τόσο των ορθοπυρόξενων, όσο και των κλινοπυρόξενων παραμένει αμετάβλητη και στα τρία 

είδη χαρτσβουργιτικών λιθότυπων, γεγονός που θεωρείται συνυποδηλωτικό της συγγενετικής 

τους σχέσης, αφού οι μεταβατικοί και κανονικοί χαρτσβουργίτες θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν υπολείμματα των γονιμότερων κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών. 

Εικ. 4. 22: Προβολή των ανελυμένων πυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στο διάγραμμα Wo-En-Fs (MORIMOTO et al. 1988).

Οι κλινοπυρόξενοι των κλινοπυροξενομιγών και κανονικών χαρτσβουργιτών είναι 

πλουσιότεροι σε Al2O3 (1.38-1.85% κ.β.) από τους κλινοπυρόξενους των μεταβατικών 

χαρτσβουργιτών (0.65-1.16% κ.β.). Οι κλινοπυρόξενοι των κλινοπυροξενομιγών 

χαρτσβουργιτών περιέχουν χαμηλά ποσοστά TiO2 (0.031-0.071% κ.β.), σε αντίθεση με τους 

κλινοπυρόξενους των κανονικών και μεταβατικών χαρτσβουργιτών, οι οποίοι παρουσιάζουν 

πιο χαμηλά ή και μηδενικά ποσοστά συμμετοχής στο συστατικό αυτό. Επιπλέον, οι 

κλινοπυρόξενοι των κλινοπυροξενομιγών και των κανονικών χαρτσβουργιτών είναι γενικά 

ελαφρά εμπλουτισμένοι σε Cr2O3 (0.457-0.782% κ.β.) σε σχέση με εκείνους των έντονα 

εκχυμωμένων, μεταβατικών χαρτσβουργιτών (0.256-0.575% κ.β.). Όσον αφορά στην 

περιεκτικότητά τους σε CaO αξίζει να τονισθεί ότι δεν παρατηρούνται αξιόλογες διαφορές 

ανά λιθότυπο. Εντύπωση προκαλούν τα υψηλότερα ποσοστά Na2O στους κλινοπυρόξενους 

των μεταβατικών (0.059-0.118% κ.β.) σε σχέση με τα άλλα είδη χαρτσβουργιτών (0.017-

0.091% κ.β.), αφού οι πιο εκχυμωμένοι λιθότυποι αναμένεται να περιέχουν κλινοπυρόξενους 

πιο αποπτωχευμένους σε εύτηκτα συστατικά, όπως το Na2O.  
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Οι ορθοπυρόξενοι, των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών είναι σαφώς 

πλουσιότεροι σε Al2O3 (1.52-1.8% κ.β.) και Cr2O3 (0.398-0.649% κ.β.) σε σχέση με τους 

ορθοπυρόξενους των κανονικών και μεταβατικών χαρτσβουργιτών (Al2O3: 0.675-1.61% κ.β., 

Cr2O3: 0.150-0.479% κ.β.). Επιπρόσθετα, χαρακτηρίζονται από υψηλότερη συμμετοχή CaO

(0.529-1.005% κ.β.) συγκριτικά με τους ορθοπυρόξενους των κανονικών και μεταβατικών 

χαρτσβουργιτών. Όσον αφορά στα TiO2 και Na2O τα επίπεδα των συγκεντρώσεών τους είναι 

χαμηλότερα από 0.057 και 0.017% κ.β., αντίστοιχα, ενώ δεν παρουσιάζουν κάποια 

συστηματική μεταβολή ανά λιθότυπο. 

Στους κλινοπυρόξενους από τους χαρτσβουργιτικούς λιθότυπους διαπιστώθηκαν 

συσχετίσεις των περιεκτικοτήτών τους σε συγκεκριμένα συστατικά (Εικ. 4. 23). Ειδικότερα, 

διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ Al2O3-Cr2O3 (Εικ. 4. 23Α), καθώς και αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ CaO-Al2O3, όπου την υψηλότερη περιεκτικότητα σε CaO εμφανίζουν οι 

κλινοπυρόξενοι των μεταβατικών χαρτσβουργιτών (Εικ. 4. 23Β). Ωστόσο, υπό κανονικές 

συνθήκες μανδυακής τήξης προκαλείται αποπτώχευση των κλινοπυρόξενων στα πιο εύτηκτα 

συστατικά τους (π.χ., CaO, Al2O3). Επομένως, ο εμπλουτισμός των κλινοπυρόξενων των 

μεταβατικών χαρτσβουργιτών σε CaO δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μέσα από διεργασίες 

μερικής τήξης και ίσως είναι αποτέλεσμα επίδρασης μετασωματικών διεργασιών.  

Εικ. 4. 23: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Al2O3 vs Cr2O3 και Β) CaO vs Al2O3.
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Αρνητικές συσχετίσεις διαπιστώθηκαν μεταξύ των περιεκτικοτήτων συγκεκριμένων 

συστατικών και στους ορθοπυρόξενους. Τα συστατικά Al2O3, Cr2O3 και CaO συσχετίζονται 

αρνητικά με το ΜgO (Εικ. 4. 24). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι κατά τις διεργασίες τήξης τα 

Al2O3, Cr2O3 και CaO, περνούν στο τήγμα και μάλιστα ο ρυθμός εισόδου των συστατικών 

Al2O3 και CaO (r2: 0.75 και 0.77, αντίστοιχα, όπου r2 ο συντελεστής συσχέτισης) είναι 

υψηλότερος σε σχέση με αυτόν του Cr2O3 (r
2: 0.67), πράγμα που δικαιολογείται επιπρόσθετα 

από την πιο εύτηκτη φύση των δύο πρώτων συστατικών (PAGÉ  et al. 2008).

Εικ. 4. 24: Προβολή των ανελυμένων ορθοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Al2O3 vs MgO, Β) Cr2O3 vs MgO και Γ) CaO vs MgO.

Από το διάγραμμα Al2O3 vs Mg# προκύπτει ότι οι κλινοπυρόξενοι των 

χαρτσβουργιτικών σχηματισμών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου προβάλλονται 

στο πεδίο των κλινοπυρόξενων των υψηλής P περιδοτιτών (MEDARIS 1972) (Εικ. 4. 25). Το 

ίδιο πεδίο χαρακτηρίζει επιπλέον και τους κλινοπυρόξενους υψηλού Mg# (≥91) (Εικ. 4. 25).
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Εικ. 4. 25: Προβολή των ανελυμένων πυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στο διάγραμμα Al2O3 vs Mg#. Πεδία: Υψηλής P περιδοτίτες-MEDARIS (1972) και χαμηλής P μαφικοί 

σωρείτες DEBARI & COLEMAN (1989).

Από τα διαγράμματα Cr2O3 vs Mg# και TiO2 vs Mg# (Εικ. 4. 26Α και Εικ. 4. 26Β), 

φαίνεται ότι οι χαρτσβουργιτικοί κλινοπυρόξενοι του Βούρινου δεν προβάλλονται στα πεδία 

των κλινοπυρόξενων από αβυσσικούς περιδοτίτες (DICK & BULLEN 1984). Οι υψηλοί τους 

Mg# είναι ενδεικτικοί του εκχυμωμένου χαρακτήρα των αντίστοιχων περιδοτιτών. Από την 

Εικ. 4. 26Γ προκύπτει ότι αποτελούν έντονα αποπτωχευμένες σε TiO2 και Al2O3 φάσεις. 
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Εικ. 4. 26: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Cr2O3 vs Mg#, Β) TiO2 vs Mg# και Γ) TiO2 vs Al2O3. Πεδία: Αβυσσικοί 

περιδοτίτες-JOHNSON et al. (1990), τάση κλινοπυρόξενων από εμπροσθοτοξικούς περιδοτίτες-ISHIΙ et al. 
(1992).

Στους κλινοπυρόξενους των χαρτσβουργιτικών σχηματισμών του οφιολιθικού 

συμπλέγματος του Βούρινου διαπιστώθηκαν επιπλέον συστασιακές ζωνώσεις σε ορισμένα 

κύρια στοιχεία από τον πυρήνα προς τα περιθώρια των κρυστάλλων (Εικ. 4. 27). Για την 

ακρίβεια παρατηρήθηκε συστηματική αύξηση της περιεκτικότητάς τους σε SiO2 και CaO

προς τα περιθώριά τους (Εικ. 4. 27Α και Εικ. 4. 27Β), ενώ σε ορισμένους διαπιστώθηκε 

επίσης αύξηση της συμμετοχής του TiO2 (Εικ. 4. 27Γ). Ανάλογες μεταβολές διαπιστώθηκαν 

και σε ορισμένους κρυστάλλους ορθοπυρόξενων, οι οποίοι συγκεκριμένα χαρακτηρίζονται 

από πιο αυξημένες συγκεντρώσεις SiO2 και K2O στην περιφέρειά τους σε σχέση με τον 

πυρήνα τους.
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Εικ. 4. 27: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στα διαγράμματα: Α) CaO, Β) SiO2 και Γ) TiO2 vs Cr2O3, αντίστοιχα ( : Πυρήνες, : Περιθώρια).

4.2.2 Πυρόξενοι Πίνδου

Χημικές αναλύσεις πυρόξενων πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα είδη των 

χαρτσβουργιτικών λιθότυπων (βλ. Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.25 και Πιν. 1.26). Ο υπολογισμός 

της στοιχειομετρίας τους έγινε όπως και εκείνων του Βούρινου. Η προβολή των αναλύσεών 

τους στο τριγωνικό διάγραμμα ταξινόμησής τους (Wo-En-Fs κατά MORIMOTO et al. 1988) 

δείχνει ότι έχουν σύσταση ενστατίτη και διοψίδιου (Εικ. 4. 28). Η σύστασή τους παραμένει 

αμετάβλητη και στα τρία είδη χαρτσβουργιτικών λιθότυπων, γεγονός που θεωρείται 

συνυποδηλωτικό της συγγενετικής προέλευσής τους.

Εικ. 4. 28: Προβολή των ανελυμένων πυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 
στο διάγραμμα Wo-En-Fs (MORIMOTO et al. 1988).
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Μελετώντας τα συστασιακά χαρακτηριστικά των πυρόξενων των μανδυακών 

σχηματισμών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου εκείνο που διαπιστώνεται είναι πως 

οι κλινοπυρόξενοι των μεταβατικών χαρτσβουργιτών χαρακτηρίζονται από τα χαμηλότερα 

επίπεδα συμμετοχής Al2O3 (0.64-0.74% κ.β.) και Cr2O3 (0.35-0.49% κ.β.). Η συμμετοχή 

CaO και TiO2 είναι ανάλογη στους κλινοπυρόξενους από όλα τα είδη χαρτσβουργιτικών 

λιθότυπων (22.74-24.04% κ.β. και <0.05% κ.β., αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, η περιεκτικότητα 

των κλινοπυρόξενων των μεταβατικών χαρτσβουργιτών σε SiO2 και Na2O είναι υψηλότερη

από ότι εκείνη των πιο γόνιμων λιθότυπων (SiO2: 54.25-54.62% κ.β. vs 52.95-54.26% κ.β. 

και Na2O: 0.027-0.072% κ.β. vs <0.04% κ.β.).

Όσον αφορά στους ορθοπυρόξενους χαρακτηρίζονται από μικρότερη συμμετοχή 

Al2O3 (0.576-0.698% κ.β.), FeO (5.24-5.46% κ.β.) και Cr2O3 (0.183-0.385% κ.β.) στους 

μεταβατικούς από ότι στους κανονικούς-κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες. Οι 

συγκεντρώσεις τους σε TiO2 και Na2O είναι γενικά χαμηλές (≤0.05 και ≤0.012% κ.β., 

αντίστοιχα) και δεν παρουσιάζουν κάποια συστηματική μεταβολή ανά λιθότυπο. 

Οι περιεκτικότητες σε Al2O3 και Cr2O3 των κλινοπυρόξενων συσχετίζονται θετικά 

(Εικ. 4. 29Α), ενώ αρνητική συσχέτιση παρουσιάζουν τα Na2O και Al2O3 (Εικ. 4. 29Β). 

Εικ. 4. 29: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της 
Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Al2O3 vs Cr2O3 και Β) Na2O vs Al2O3.
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Στους ορθοπυρόξενους διαπιστώθηκαν αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ των 

συστατικών Al2O3-MgO και Cr2O3-MgO (Εικ. 4. 30Α και Εικ. 4. 30Β, αντίστοιχα). Από τα 

διαγράμματα των συσχετίσεων αυτών φαίνεται επίσης μια αλληλοεπικάλυψη στις τιμές MgO

μεταξύ των ορθοπυρόξενων των κανονικών και κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι ορθοπυρόξενοι των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερη περιεκτικότητα σε Cr2O3 σε σχέση με εκείνους των 

κανονικών χαρτσβουργιτών. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αποδοθούν σε 

διεργασίες μερικής τήξης, αλλά υποδηλώνουν την επίδραση μετασωματικών διεργασιών.   

Εικ. 4. 30: Προβολή των ανελυμένων ορθοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της 
Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Al2O3 vs MgO και Β) Cr2O3 vs MgO.

Από το διάγραμμα Al2O3 vs Mg# (Εικ. 4. 31) προκύπτει ότι οι κλινοπυρόξενοι των 

χαρτσβουργιτικών σχηματισμών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου προβάλλονται 

στο πεδίο των κλινοπυρόξενων από τους υψηλής P περιδοτίτες (MEDARIS 1972). Το ίδιο 

πεδίο χαρακτηρίζει και τους κλινοπυρόξενους υψηλού Mg# (≥ 91) (Εικ. 4. 31).

Από τα διαγράμματα Cr2O3 vs Mg#, TiO2 vs MgO και TiO2 vs Al2O3, προκύπτει ότι 

οι κλινοπυρόξενοι των μανδυακών σχηματισμών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 

ομοιάζουν με εκείνους από τους περιδοτίτες έμπροσθεν τόξου, έχοντας υψηλές τιμές Mg# 

και χαμηλές συγκεντρώσεις Al2O3, Cr2O3 και TiO2 (Εικ. 4. 32). 
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Εικ. 4. 31: Προβολή των ανελυμένων πυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Al2O3 vs
Mg#. Πεδία: Υψηλής P περιδοτίτες-MEDARIS (1972) και χαμηλής P μαφικοί σωρείτες DEBARI & COLEMAN (1989). 

Εικ. 4. 32: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) 
Cr2O3 vs Mg#, Β) TiO2 vs Mg# και Γ) TiO2 vs Al2O3. Πεδία: Αβυσσικοί περιδοτίτες-JOHNSON et al. (1990), τάση κλινοπυρόξενων από 

εμπροσθοτοξικούς περιδοτίτες-ISHIΙ et al. (1992).
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Στους κλινοπυρόξενους των χαρτσβουργιτικών σχηματισμών του οφιολιθικού 

συμπλέγματος της Πίνδου διαπιστώθηκαν επιπλέον συστασιακές ζωνώσεις σε ορισμένα 

συστατικά από τον πυρήνα προς τα περιθώρια των κρυστάλλων (Εικ. 4. 33). Για την 

ακρίβεια παρατηρήθηκε αύξηση στην περιεκτικότητά τους πρωτίστως σε CaO και 

δευτερευόντως σε TiO2 προς τα περιθώρια ορισμένων κρυστάλλων. Ανάλογες μεταβολές 

διαπιστώθηκαν και σε ορισμένους κρυστάλλους ορθοπυρόξενων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

από πιο αυξημένες συγκεντρώσεις SiO2 και K2O στην περιφέρειά τους.

Εικ. 4. 33: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της 
Πίνδου στα διαγράμματα: Α) CaO, Β) TiO2 vs Cr2O3, αντίστοιχα ( : Πυρήνες, : Περιθώρια).

4.2.3 Φασματοσκοπία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος 
εκτομής με laser (LA-ICP-MS)

Οι αναλύσεις των REE+Y στους πυρόξενους από τους μανδυακούς περιδοτίτες και 

των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων δείχνουν ότι τα ποσοστά συμμετοχής τους κυμαίνονται 

σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα (Πιν. 4.1 και Πιν. 4.2). Το σύνολο των REE στους 

κλινοπυρόξενους των περιδοτιτών του Βούρινου δεν υπερβαίνει τα 0.408 ppm, ενώ σε 

εκείνους των περιδοτιτών της Πίνδου είναι χαμηλότερο από 0.185 ppm. Κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι παρουσιάζουν υψηλού βαθμού εκχύμωση στις LREE και 

MREE. Για την ακρίβεια τα περιεχόμενα σε HREE των μανδυακών κλινοπυρόξενων και των 

δύο συμπλεγμάτων είναι 1-2 φορές μεγαλύτερα από την τιμή τους στον χονδρίτη. Σε όλες τις 

περιπτώσεις το περιεχόμενο σε MREE είναι χαμηλότερο από τα κατώτερα αναλυτικά όρια 
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που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ σε λίγες περιπτώσεις προέκυψαν τιμές La και Ce σε 

κρυστάλλους κλινοπυροξενικής σύστασης. Αν και αναλύθηκαν επίσης και κρύσταλλοι 

ορθοπυρόξενων από τους περιδοτίτες και των δύο συμπλεγμάτων, εκείνο που διαπιστώθηκε 

ήταν η γενική αποπτώχευσή τους σε REE.

Οι κλινοπυρόξενοι των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών του Βούρινου 

χαρακτηρίζονται από τιμές λόγου (Ce/Yb)n: 0.01, ενώ οι κλινοπυρόξενοι των 

χαρτσβουργιτικών περιδοτιτών της Πίνδου έχουν διακύμανση λόγου (Ce/Yb)n: 0.15-0.23. 

Επιπλέον, οι κλινοπυρόξενοι των μανδυακών περιδοτιτών της Πίνδου παρουσιάζουν λόγους 

(La/Lu)n: ≤0.12 και λόγους (La/Ce)n: ≤1.27 (τιμές κανονικοποίησης κατά SUN & 

MCDONOUGH 1989). Η περιεκτικότητα σε Υ των μανδυακών κλινοπυρόξενων του 

Βούρινου κυμαίνεται από 0.363 έως 1.110 ppm, ενώ στους μανδυακούς κλινοπυρόξενους της 

Πίνδου η συγκέντρωση του Y λαμβάνει τιμές από 0.190 έως 0.340 ppm. Στους 

ορθοπυροξενικούς πορφυροκλάστες των περιδοτιτών του Βούρινου η περιεκτικότητα σε Y

είναι μικρότερη από 0.120 ppm, ενώ για τους αντίστοιχους της Πίνδου η συγκέντρωση του Y

κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα από τα χρησιμοποιημένα αναλυτικά όρια.

Πιν. 4. 1: Περιεκτικότητες σε Y+REE στους πυρόξενους των μανδυακών περιδοτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου.

Αποτελέσματα LA-ICP-MS αναλύσεων στους μανδυακούς πυρόξενους του Βούρινου 

Κλινοπυροξενομιγής χαρτσβουργίτης Χαρτσβουργίτης
Μεταβατικός

Χαρτσβουργίτης

Cpx Opx Cpx
Στοιχεία 

(ppm)

V4_3 V4_4 V4_5 V4_6 V4_7 VM75_1 VM75_3 VM75_4 VM75_5 VM107_5 VM107_6

Y 0.800 0.870 0.980 0.780 0.120 1.110 0.830 0.890 0.730 0.363 0.516

La - - - - - - - - - - -

Ce 0.0092 - - - - - - - - - 0.092

Nd - - - - - - - - - - -

Sm - - - - - - - - - - -

Eu - - - - - - - - - - -

Gd - - - - - - - - - - -

Dy 0.097 0.104 0.149 0.100 - 0.200 0.165 - - - -

Yb 0.176 0.191 0.202 0.105 - - 0.211 0.300 - - -

Lu 0.041 0.018 0.0265 0.0136 0.0097 0.032 0.032 - - - -
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Πιν. 4. 2: Περιεκτικότητες σε Y+REE στους πυρόξενους των μανδυακών περιδοτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου.

Αποτελέσματα LA-ICP-MS αναλύσεων στους μανδυακούς πυρόξενους της Πίνδου

Κλινοπυροξενομιγής χαρτσβουργίτης Χαρτσβουργίτης

Cpx Opx Cpx
Στοιχεία 

(ppm)
P2_2 P2_3 P2_5 P2_1 P2_4 PM15_1 PM15_2 PM15_3 PM15_4 PM15_5 PM15_6

Y 0.218 0.222 0.243 - - 0.190 0.251 0.209 0.340 0.280 0.220

La - - - - - 0.0202 - - - - -

Ce - - - - - 0.041 0.049 - - - 0.035

Nd - - - - - - - - - - 0.067

Sm - - - - - - - - - - -

Eu - - - - - - - - - - -

Gd - - - - - - - - - - -

Dy - - - - - - - - - - -

Yb - - 0.146 - - 0.062 0.059 0.145 - - 0.067

Lu - - 0.035 - - 0.0174 0.0201 - - - 0.0162

Η ισχυρή εκχύμωση των μανδυακών κλινοπυρόξενων και των δύο οφιολιθικών 

ακολουθιών σε MREE και LREE αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των αβυσσικής 

προέλευσης περιδοτιτών (SEYLER & BONATTI 1997). Οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές του

λόγου (Ce/Yb)n χαρακτηρίζουν επίσης τους αβυσσικούς περιδοτίτες (SEYLER & BONATTI

1997, BIZIMIS et al. 2000). Επιπρόσθετα, σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός εκχύμωσης των 

κλινοπυρόξενων σε MREE και LREE είναι συγκρίσιμος έως και υψηλότερος από εκείνον 

των κλινοπυρόξενων των περιδοτιτών από την περιοχή Bouvet (JOHNSON et al. 1990). Οι 

τελευταίοι θεωρούνται από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα υπολειμματικών 

κλινοπυρόξενων έπειτα από υψηλόβαθμη τήξη στο άνυδρο περιβάλλον μιας θερμής κηλίδας 

(hot spot) (JOHNSON et al. 1990). Εξάλλου, οι ιδιαίτερα χαμηλοί λόγοι LREE/HREE που 

χαρακτηρίζουν τους υπό μελέτη κλινοπυρόξενους (≤0.03 και 0.62-1.23, για Βούρινο και 

Πίνδο, αντίστοιχα) θεωρείται ότι μπορεί να προκύψουν μόνο μέσα από διεργασίες 

κλασματικής τήξης περιδοτιτών σε κέντρα ωκεάνειας διάνοιξης (SEYLER et al. 2007).

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι ένα ορισμένο ποσοστό κλινοπυρόξενων σε 

αρκετούς αβυσσικούς και οφιολιθικούς περιδοτίτες δεν είναι υπολειμματικής προέλευσης, 

αλλά προϊόν διεργασιών απευθείας κρυστάλλωσής τους από ένα "ελεύθερο" τήγμα (π.χ., 
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GODARD et al. 2000, SEYLER et al. 2001, HELLEBRAND et al. 2002, BRUNELLI et al. 

2006). Οι νεοσχηματισμένοι κλινοπυρόξενοι εμφανίζουν συγκεκριμένα συστασιακά 

χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν τη μαγματική τους προέλευση., όπως εμπλουτισμό σε 

LREE και/ή MREE, καθώς και σε ασύμβατα ιχνοστοιχεία. Τα πετρογραφικά χαρακτηριστικά 

των ανελυμένων στα πλαίσια της παρούσας διατριβής κλινοπυρόξενων συμφωνούν με τα 

συστασιακά τους χαρακτηριστικά. Η υψηλή τους εκχύμωση σε LREE-MREE υποδηλώνει 

την υπολειμματική τους προέλευση. Ωστόσο, οι κλινοπυρόξενοι των χαρτσβουργιτών της 

Πίνδου διατηρούν κάποιο περιεχόμενο σε LREE σε σχέση με εκείνους των 

κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών. Το γεγονός αυτό δεν συμφωνεί με τη αναμενόμενη 

εκχύμωση των LREE στους κλινοπυρόξενους λόγω προοδευτικής αύξησης του βαθμού 

τήξης στους λιγότερο γόνιμους λιθότυπους. Επίσης, η περιεκτικότητα σε Y είναι υψηλότερη 

σε ορισμένους χαρτσβουργιτικούς κλινοπυρόξενους από ότι σε αυτούς των 

κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών και για τα δύο συμπλέγματα. Ίσως τα χαρακτηριστικά 

αυτά μπορούν να αποδοθούν στην επίδραση μετασωματικού τύπου διεργασιών, αν και τα 

παρόντα δεδομένα δεν επιτρέπουν να διατυπωθεί κάτι τέτοιο με απόλυτη σιγουριά.

4.2.4 Ερμηνεία ορυκτοχημείας πυρόξενων

Τα συστασιακά χαρακτηριστικά των πυρόξενων των μανδυακών σχηματισμών και 

των δύο υπό μελέτη οφιολιθικών συμπλεγμάτων θεωρούνται συνυποδηλωτικά της 

υπολειμματικής τους προέλευσης. Η περιεκτικότητα σε Al των μανδυακών πυρόξενων 

αποτελεί έναν πολύ ευαίσθητο δείκτη του βαθμού τήξης του εκάστοτε μανδυακού 

σχηματισμού, ο οποίος μείωνεται με την αύξηση του βαθμού τήξης (DICK 1977, SMITH & 

ELTHON 1988, GAETANI & GROVE 1998, BIZIMIS et al. 2000, ZHOU et al. 2005). Το 

περιεχόμενο τόσο των ορθοπυρόξενων όσο και των κλινοπυρόξενων σε Al2O3 των 

περιδοτιτών και των δύο συμπλεγμάτων είναι πολύ χαμηλότερο εκείνου των πυρόξενων των 

αβυσσικών περιδοτιτών (DICK & BULLEN 1984, JOHNSON et al. 1990, ISHII et al. 1992). 

H χαμηλή περιεκτικότητα σε CaO των ορθοπυροξενικών πορφυροκλαστών υποδεικνύει ότι 

οι μανδυακοί περιδοτίτες και των δύο ακολουθιών ήταν σχεδόν εκχυμωμένοι στο 

"κλινοπυροξενικό συστατικό", τουλάχιστον κατά τα τελικά στάδια της όλης διεργασίας 

τήξης (NICOLAS et al. 1972, 1980, DICK 1977). Αυτό αποδεικνύεται επιπλέον και μέσα 

από τις αντίστοιχες πετρογραφικές παρατηρήσεις (βλ. Κεφ. 3). Οι υψηλοί Mg# των 
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πυρόξενων θεωρούνται επίσης ενδεικτικοί της υπολειμματικής τους προέλευσης, ενώ με 

αυτό συμφωνούν και τα ιδιαίτερα χαμηλά τους περιεχόμενα σε εύτηκτα συστατικά όπως 

TiO2, CaO, Na2O και K2O. Γενικότερα, οι συστάσεις τους αποκλίνουν έντονα από το 

συστασιακό φάσμα των πυρόξενων των αβυσσικών περιδοτιτών, έχοντας ανάλογο 

χαρακτήρα με εκείνες των υπολειμματικών πυρόξενων από περιδοτίτες τύπου SSZ.

Οι ενδοστοιχειακές συσχετίσεις των πυρόξενων μπορούν να προκληθούν ως 

αποτέλεσμα διεργασιών μερικής τήξης των αντίστοιχων μανδυακών σχηματισμών. Εξαίρεση 

αποτελούν ο εμπλουτισμός σε CaO των κλινοπυρόξενων των μεταβατικών χαρτσβουργιτών 

του Βούρινου, καθώς και σε Na2O των κλινοπυρόξενων στους αντίστοιχους λιθότυπους της 

Πίνδου. Ως απόκλιση από τα αναμενόμενα συστασιακά χαρακτηριστικά των 

κλινοπυρόξενων μπορούν να θεωρηθούν και οι περιφερειακοί τους εμπλουτισμοί σε εύτηκτα 

συστατικά, όπως CaO και TiO2. Επειδή τέτοιου τύπου ζωνώσεις δεν μπορούν προκύψουν ως 

αποτέλεσμα διεργασιών μερικής τήξης θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η υπολειμματική 

προέλευση των συγκεκριμένων πυρόξενων. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν είναι ζωνωμένοι όλοι 

οι ανελυμένοι κρύσταλλοι πυρόξενων στο ίδιο πετρογραφικό δείγμα κάθε φορά, σε 

συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές περιεκτικότητές τους σε LREE και MREE υποδεικνύει 

ότι πρόκειται για υπολειμματικής προέλευσης κρυστάλλους, οι οποίοι έχουν απομείνει έπειτα 

από περισσότερα του ενός επεισόδια τήξης. Οι περιορισμένες συγκεντρώσεις τους σε 

Ti+HREE συμφωνούν με τον επηρεασμό των υπολειμματικών πυροξενικών 

πορφυροκλαστών από ένα συνδυασμό διεργασιών άνυδρης-ένυδρης τήξης (BIZIMIS et al. 

2000). Ο συνδυασμός των διεργασιών αυτών αντιστοιχεί στο πέρασμα των αντίστοιχων 

περιδοτιτών από ένα MOR σε ένα SSZ περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, οι συστάσεις των 

πυροξενικών κρυστάλλων των χαρτσβουργιτικών λιθότυπων και των δύο οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων αντανακλούν δύο διεργασίες. Οι αποπτωχευμένες περιεκτικότητές τους σε 

χαμηλότηκτα συστατικά αποτελούν προϊόν επεισοδίων μερικής τήξης, διαδικασία της οποίας 

ο αντίκτυπος είναι και ο εντονότερος. Ενώ, οι ζωνωμένοι κρύσταλλοι αντιπροσωπεύουν 

υπολειμματικούς πυρόξενους επηρεασμένους περιφερειακά από μετασωματικές διεργασίες. 

Οι διεργασίες αυτές δεν προκάλεσαν εκτεταμένο νεοσχηματισμό πυρόξενων, αλλά πιθανά 

σχετίζονται με την είσοδο τηγμάτων σε διακρυσταλλικές θέσεις των περιδοτιτών, τα οποία 

αντέδρασαν με τα περιθώρια των πυρόξενων προκειμένου να τροποποιήσουν περιφερειακά 

τη σύστασή τους.       
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4.3 Ολιβίνης

4.3.1 Ολιβίνες Βούρινου

Ολιβινικοί κρύσταλλοι αναλύθηκαν από όλες τις ομάδες των εξεταζόμενων 

σχηματισμών (βλ. Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.27 και Πιν. 1.28). Μικροαναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν τόσο σε πορφυροκλάστες όσο και σε νεοβλάστες ολιβίνη προκειμένου 

να διαπιστωθούν τυχόν διαφοροποιήσεις. Ο υπολογισμός της στοιχειομετρίας τους έγινε με 

βάση 4 άτομα οξυγόνου, χρησιμοποιώντας τον χημικό τύπο: 

X2SiO4, όπου στη θέση X εισέρχονται τα στοιχεία Mg, Fe και σπανιότερα τα Ca, Mn.

Οι κρύσταλλοι που αναλύθηκαν είναι ομοιογενείς, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

στη σύσταση μεταξύ πορφυροκλαστών-νεοβλαστών. Στην πλειονότητά τους έχουν σύσταση 

πλούσια σε φορστερίτη (FoOl: ≥90) (Εικ. 4. 34), γεγονός που συμφωνεί με την Mg-ούχα 

σύσταση των αντίστοιχων σχηματισμών. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένοι κρύσταλλοι ολιβίνη 

κανονικών χαρτσβουργιτών (Ριζό) με σύσταση χρυσολίτη. 

Εικ. 4. 34: Προβολή των ανελυμένων ολιβινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Mg/(Mg+Fe+2) vs Fe+2/(Fe+2+Mg). 

Η συμμετοχή φορστερίτη στους ολιβίνες των μανδυακών σχηματισμών του Βούρινου 

παρουσιάζει διακυμάνσεις από τους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες στους χρωμιτίτες. 

Συγκεκριμένα, οι ολιβίνες των κλινοπυροξενομιγών και κανονικών χαρτσβουργιτών έχουν 
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εύρος τιμών Mg# μεταξύ 0.84-0.93 και εκείνοι των μεταβατικών χαρτσβουργιτών μεταξύ 

0.90-0.93. Οι δουνιτικοί ολιβίνες έχουν τιμές Mg# μεταξύ 0.91 και 0.95, διακύμανση που 

είναι ανάλογη με την αντίστοιχη στους χρωμιτίτες. Η αύξηση του φορστερίτη από τους 

ολιβίνες των σχετικά γόνιμων σε εκείνους των εκχυμωμένων περιδοτιτών συμβαδίζει με την 

αύξηση της έντασης τήξης που αντανακλούν (MYSEN & KUSHIRO 1977, KUBO 2002). 

Η μερική τήξη μιας μανδυακής περιοχής οδηγεί στην αύξηση της συμμετοχής του 

NiO στους ολιβίνες των αντίστοιχων υπολειμματικών περιδοτιτών επειδή ο συντελεστής 

κατανομής του Ni μεταξύ ολιβίνη-τήγματος είναι μεγαλύτερος από 1 και έτσι το Ni έχει τάση 

προτίμησης στον ολιβίνη (KINZLER et al. 1990, BEATTIE et al. 1991, KUBO 2002). Στους 

ολιβίνες των περιδοτιτών του Βούρινου δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες μεταβολές στην 

περιεκτικότητα NiO στον ολιβίνη ανά λιθότυπο. Για την ακρίβεια, διαπιστώθηκε μια 

ανάλογη διακύμανση της συγκέντρωσης NiO στους ολιβίνες των περιδοτιτών σε τιμές 

μικρότερες από 0.83% κ.β. Από το διάγραμμα NiO-Fo προκύπτει ότι η σύσταση των 

ολιβινών των μανδυακών σχηματισμών του Βούρινου δεν ακολουθεί την αναμενόμενη τάση 

των μανδυακών ολιβινών (TAKAHASHI 1986) (Εικ. 4. 35). Αυτό πιθανά σημαίνει ότι στο 

σχηματισμό τους εμπλέκονται και άλλες διεργασίες εκτός της μερικής τήξης, όπως 

μετασωματικές και μαγματικές. Οι πρώτες αφορούν στους ολιβινικούς πορφυροκλάστες των 

οποίων η σύσταση μπορεί να τροποποιείται έπειτα από εμποτισμό των περιδοτιτών με 

τήγματα και οι δεύτερες στο νεοσχηματισμό ολιβίνη που παρατηρήθηκε στους περιδοτίτες 

και στους χρωμιτίτες. Ωστόσο, οι δύο αυτές διεργασίες δεν έχουν κανένα διαφορετικό 

αντίκτυπο στη σύσταση των επηρεαζόμενων και νεοσχηματιζόμενων, αντίστοιχα, ολιβινών. 
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Εικ. 4. 35: Προβολή των ανελυμένων ολιβινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα NiO-Fo. Πεδίο Mantle Olivine Array-TAKAHASHI (1986).

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που αφορά στην περιεκτικότητα σε NiO των 

ολιβινικών κρυστάλλων που περιέχονται στα χρωμιτικά κοιτάσματα του Βούρινου είναι η 

διαπίστωση μιας τάσης μείωσής της από τους χρωμιτίτες του βόρειου προς αυτούς του 

νότιου Βούρινου (Εικ. 4. 36Α). Αν και παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των τιμών, 

είναι ωστόσο σημαντικό ότι οι ολιβίνες των χρωμιτιτών του νότιου τμήματος του 

συμπλέγματος είναι πιο φτωχοί σε NiO (≤0.62% κ.β. vs ≤0.83% κ.β.). Το στοιχείο αυτό σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι οι χρωμιτίτες είναι προϊόντα μαγματικών διεργασιών και την 

διαφοροποιημένη φύση των χρωμιτιτών του νότιου Βούρινου, υποστηρίζει την προέλευση 

των τελευταίων από πιο εξελιγμένα μάγματα σε σχέση με αυτά που προκάλεσαν το 

σχηματισμό των χρωμιτιτών του βόρειου τμήματος. Αξιοσημείωτο δε, είναι το γεγονός ότι οι 

ολιβίνες των πρώτων χαρακτηρίζονται και από χαμηλότερες τιμές Mg# (Εικ. 4. 36Α). 

Εικ. 4. 36: Προβολές ανελυμένων ολιβινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) NiO vs Mg# καιB) MnO vs Fo. OMA-TAKAHASHI (1986), 

γραμμή κλασμάτωσης ολιβίνη-OZAWA (1994) και NAKAMURA (1995).

Οι πειραματικοί προσδιορισμοί του LEHMANN (1983) απέδειξαν ότι σε T’s της 

τάξεως των 1200 ºC και αρκετά υψηλή fO2 το Ni+4 μπορεί να διαχέεται από τον χρωμίτη 

στον ολιβίνη μέσω της ακόλουθης αντίδρασης:

Fe2SiO4+2NiCr2O4→Ni2SiO4+2FeCr2O4



Ορυκτοχημική μελέτη

234

Συνεπώς, το παρόν NiO στους ολιβινικούς κρυστάλλους των χρωμιτιτών μπορεί να 

αποδίδεται συνολικά ή ενμέρει σε δευτερογενή προσφορά του από τους συνυπάρχοντες 

κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τους MELCHER et al. (1997) η 

συμμετοχή NiO στον ολιβίνη δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αποκλειστικά από τη συνεισφορά 

Ni+4 από τον μαγνησιοχρωμίτη, αλλά αντιπροσωπεύει κατά ένα σημαντικό βαθμό ένα 

πρωτογενές μανδυακό χαρακτηριστικό. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τους MORIOKA

(1981), NAGASAWA & MORIOKA (1996), ITO et al. (1999) και KUBO (2002), ο ρυθμός 

διάχυσης του Ni στον ολιβίνη από τις συνυπάρχουσες με αυτόν φάσεις, όπως τον χρωμίτη, 

είναι ιδιαίτερα μικρός. 

Εξετάζοντας την περιεκτικότητα σε MnO των ολιβινικών κρυστάλλων των 

χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βούρινου εκείνο που διαπιστώνεται είναι ότι τα επίπεδα του 

MnO είναι υψηλότερα στους ολιβίνες των χρωμιτιτών του νότιου τμήματος του 

συμπλέγματος (≤0.16% κ.β.) (Εικ. 4. 38Β). Η πλειονότητα των προβαλλόμενων αναλύσεων 

είναι εκτός του πεδίου της κανονικής μανδυακής τάσης (OMA).

Οι περισσότεροι ολιβινικοί κρύσταλλοι δεν περιέχουν ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις 

Cr2O3. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένοι ολιβίνες κλινοπυροξενομιγών και κανονικών 

χαρτσβουργιτών. Σύμφωνα με τους LI et al. (1995) η αυξημένη παρουσία Cr+3 στον ολιβίνη 

είναι δυνατή σε συνθήκες υψηλής T. Επιπλέον, ο LEHMANN (1983) υποστηρίζει ότι είναι 

δυνατή η είσοδος Cr+3 στις οκταεδρικές θέσεις της δομής του ολιβίνη, μέσω ενός 

μηχανισμού που περιγράφεται με την ακόλουθη αντίδραση:

Mg2SiO4+2FeCr2O4→Cr2SiO4+MgCr2O4+MgFe2O4

Σύμφωνα με αυτόν η μέγιστη περιεκτικότητα Cr+3 στον ολιβίνη επιτυγχάνεται υπό 

συνθήκες υψηλής ενεργότητας των συστατικών MgCr2O4 και MgFe2O4 στους 

συνυπάρχοντες με τον ολιβίνη σπινέλιους. Η fO2 δεν έχει καμία επίδραση στη συμμετοχή 

Cr+3 στον ολιβίνη, η οποία ευνοείται κυρίως από την υψηλή T.  

4.3.2 Ολιβίνες Πίνδου

Ολιβινικοί κρύσταλλοι αναλύθηκαν από όλες τις ομάδες των υπό μελέτη 

σχηματισμών (βλ. Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.29). Μικροαναλύσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο σε 

πορφυροκλάστες όσο και σε νεοβλαστικούς ολιβίνες, αν και δεν διαπιστώθηκαν 



Ορυκτοχημική μελέτη

235

διαφοροποίησεις στη σύστασή τους. Ο υπολογισμός της στοιχειομετρίας τους έγινε με τον 

ίδιο τρόπο όπως και για τους ολιβίνες του Βούρινου.  

Η πλειονότητα των κρυστάλλων είναι φορστεριτικής σύστασης (FoOl: ≥90) (Εικ. 4. 

37), γεγονός που συμφωνεί με την πλούσια σε Mg σύσταση των πετρωμάτων στα οποία 

περιέχονται. Εξαίρεση αποτελεί μια ανάλυση ολιβίνη από κανονικό χαρτσβουργίτη (με FoOl: 

87), η οποία προβάλλεται στο πεδίο του χρυσολίτη.

Ο Mg# στους ολιβίνες των μανδυακών σχηματισμών της Πίνδου παρουσιάζει 

σημαντικές διακυμάνσεις από τους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες στους δουνίτες και 

τελικά, τους χρωμιτίτες. Συγκεκριμένα, στους ολιβίνες των κλινοπυροξενομιγών 

χαρτσβουργιτών το εύρος του Mg# είναι 0.91-0.93, στους ολιβίνες των κανονικών και 

μεταβατικών χαρτσβουργιτών μεταξύ 0.87-0.95 και 0.90-0.93, αντίστοιχα και στους 

δουνιτικούς ολιβίνες μεταξύ 0.91-0.94, διακύμανση που είναι ανάλογη με αυτή των ολιβινών 

των χρωμιτικών κοιτασμάτων. 

Εικ. 4. 37: Προβολή των ανελυμένων ολιβινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Mg/(Mg+Fe+2) vs Fe+2/(Fe+2+Mg).

Στους ολιβίνες των Πινδικών περιδοτιτών σημειώθηκαν υψηλά επίπεδα 

περιεκτικότητας σε NiO στους ολιβίνες των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών (≤1.5% 

κ.β.) και των δουνιτών (≤1.02% κ.β.), χαμηλότερα σε εκείνους των κανονικών (≤0.76% κ.β.) 

και των μεταβατικών χαρτσβουργιτών (≤0.98% κ.β.), ενώ οι ολιβίνες των χρωμιτιτών 
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παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα συγκεντρώσεων NiO (≤0.67% κ.β.). Ιδιαίτερα, στους 

σχηματισμούς της Πεύκης διαπιστώθηκε μείωση της περιεκτικότητας των ολιβινών σε NiO

από τους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες στους δουνίτες, στοιχείο το οποίο σύμφωνα 

με τον KUBO (2002) ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα επηρεασμού των περιδοτιτών από 

μετασωματικές διεργασίες.

Στο διάγραμμα NiO vs Mg# (Εικ. 4. 38) φαίνεται ότι οι ολιβίνες των μανδυακών 

σχηματισμών της Πίνδου δεν ακολουθούν την κανονική τάση συστασιακής εξέλιξης των 

μανδυακών ολιβινών. 

Εικ. 4. 38: Προβολή των ανελυμένων ολιβινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα NiO-Fo. Πεδίο Mantle Olivine Array-TAKAHASHI (1986).

4.3.3 Ζεύγη μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη και η σημασία τους

Η επεξεργασία των συστάσεων ζευγών κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη από 

τους περιδοτίτες-χρωμιτίτες και των δύο εξεταζόμενων οφιολιθικών συμπλεγμάτων οδήγησε 

στα παρακάτω αποτελέσματα.

Από το σύνθετο διάγραμμα Cr#Mg-Chr vs Mg#Ol παρατηρείται πως τα ζεύγη 

μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη των χρωμιτιτών του Βούρινου δεν ακολουθούν την αναμενόμενη 

μανδυακή διάταξη, προβαλλόμενα στα αριστερά του πεδίου OSMA (: Olivine-spinel mantle

array, κατά ARAI 1994) και παράλληλα προς τον άξονα Mg#Ol και την γραμμή που 
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αντιστοιχεί στην πορεία κλασμάτωσης των μπονινιτικών τηγμάτων (Εικ. 4. 39Α). Την ίδια 

τάση φαίνεται να ακολουθούν τα αντίστοιχα ζεύγη κρυστάλλων από τους δουνίτες και 

κάποιους από τους μεταβατικούς-κανονικούς χαρτσβουργίτες. Μόνο ορισμένα ζεύγη 

μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη από τους κανονικούς και εκείνα από τους κλινοπυροξενομιγείς 

χαρτσβουργίτες προβάλλονται στο πεδίο των ωκεάνειων περιδοτιτών SSZ προέλευσης. Οι 

προβολές των ζευγών αυτών αντιστοιχούν σε βαθμούς μερικής τήξης της τάξης κυρίως του 

30-40%, οι οποίοι θεωρούνται γεωλογικά μη εφικτοί (KELEMEN et al. 1995).

Εικ. 4. 39: Προβολή των ανελυμένων ζευγών μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες 
του οφιολιθικού συμπλέγματος (Α) του Βούρινου και (Β) της Πίνδου στο διάγραμμα Cr#Mg-Chr vs Mg#Ol. Πεδία: 

Αβυσσικοί περιδοτίτες, ωκεάνειοι SSZ περιδοτίτες και περιδοτίτες παθητικών περιθωρίων από DICK & BULLEN
(1984) και PEARCE (2000), OSMA, πορεία κλασματικής κρυστάλλωσης και η γραμμή κλασματοποίησης των 

μπονινιτών από ARAI (1994a, b).

Από το ίδιο διάγραμμα, στο οποίο προβάλλονται οι αντίστοχες συστασιακές 

παράμετροι ζευγών κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη από τους περιδοτίτες και τους 

χρωμιτίτες της Πίνδου, προκύπτει ότι οι προβολές από τους περιδοτίτες ακολουθούν στην 

πλειονότητά τους το πεδίο OSMA (Εικ. 4. 39Β). Τα περισσότερα ζεύγη μαγνησιοχρωμίτη-

ολιβίνη από τους κλινοπυροξενομιγείς, κανονικούς και μεταβατικούς χαρτσβουργίτες 

εμπίπτουν στο πεδίο των περιδοτιτών από ένα περιβάλλον καταβύθισης ωκεάνειας 

λιθόσφαιρας. Οι βαθμοί μερικής τήξης που προκύπτουν για τους υπολειμματικούς Πινδικούς 

περιδοτίτες και από το διάγραμμα αυτό είναι εξαιρετικά υψηλοί (20-40%). Επιπλέον, 

υπάρχει σε σημαντικό βαθμό αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των ζευγών από τα διάφορα είδη 
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περιδοτιτών, κάτι που δεν μπορεί να προκληθεί λόγω προοδευτικής αύξησης του βαθμού 

μερικής τήξης από τους γονιμότερους στους πιο εκυχωμένους λιθότυπους. Μόνο ορισμένα 

ζεύγη μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη από κάποιους δουνίτες και τους χρωμιτίτες προβάλλονται 

παράλληλα προς την γραμμή κλασματοποίησης των μπονινιτικών τηγμάτων.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις παραπάνω προβολές είναι τα ακόλουθα: 

α) Τα ζεύγη μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη των χρωμιτιτών, καθώς και της πλειονότητας των 

δουνιτών και μεταβατικών χαρτσβουργιτών του Βούρινου είναι μαγματικής προέλευσης. Για 

την ακρίβεια, διαπιστώνεται πως έχουν κρυσταλλωθεί από τήγμα μπονινιτικού χαρακτήρα. 

β) Αντίστοιχα ζεύγη μαγματικής, μπονινιτικής προέλευσης διαπιστώθηκαν, σε πιο 

περιορισμένο όμως βαθμό και από τους χρωμιτίτες και κάποιους δουνίτες της Πίνδου. γ) Τα 

ζεύγη μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη των υπόλοιπων τύπων περιδοτιτών και των δύο 

συμπλεγμάτων προβάλλονται εντός του πεδίου OSMA και μάλιστα στο πεδίο των 

περιδοτιτών SSZ προέλευσης. δ) Οι βαθμοί μερικής τήξης που προκύπτει ότι απαιτούνται για 

το σχηματισμό των τελευταίων ζευγών είναι πολύ υψηλοί για να είναι πραγματικοί (έως και 

40%!). Οπότε, μπορεί να πιθανολογηθεί ο σχηματισμός των αντίστοιχων περιδοτιτών σε 

περισσότερα από ένα στάδια μερικής τήξης, βαθμού το κάθε ένα μικρότερου από 20% 

περίπου. ε) Τέλος, διεργασίες μερικής τήξης φαίνεται ότι ελέγχουν τη διαμόρφωση των 

συστάσεων των ζευγών μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη των κλινοπυροξενομιγών-κανονικών 

χαρτσβουργιτών, ενώ μετασωματικές-μαγματικές διεργασίες εμπλέκονται στο σχηματισμό 

των αντίστοιχων ζευγών των δουνιτών-χρωμιτιτών και μέρους των μεταβατικών 

χαρτσβουργιτών (μόνο του Βούρινου).    

4.4 Αμφίβολοι

4.4.1 Αμφίβολοι Βούρινου

Από την ομάδα των αμφίβολων πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε δείγματα 

κλινοπυροξενομιγών και κανονικών χαρτσβουργιτών, δουνιτών καθώς και χρωμιτιτών (βλ. 

Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.30). Ο υπολογισμός της στοιχειομετρικής τους κατανομής 

πραγματοποιήθηκε με βάση 23 άτομα οξυγόνου, χρησιμοποιώντας τον γενικό χημικό τύπο:

Α0-1Χ2Υ5Ζ8Ο22(ΟΗ)2,
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όπου οι μεγαλύτερες, πολυεδρικές θέσεις Α και Χ καταλαμβάνονται από τα στοιχεία: 

Ca, Na και K, Y είναι η οκταεδρική θέση η οποία καταλμβάνεται από τα: Al, Ti, Cr, Fe+2, 

Fe+3, Mg και Mn, ενώ Ζ είναι η τετραεδρική θέση, η οποία πληρείται από: Si και Al (LEAKE

1978). Η αναλογία Fe+3/Fe+2 υπολογίστηκε ακολουθώντας την μέθοδο των PAPIKE et al. 

(1974).

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα ταξινόμησης των LEAKE et al. (1997), οι 

αμφίβολοι των μανδυακών σχηματισμών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου 

χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές Mg/(Mg+Fe+2) και Si και προβάλλονται στο πεδίο του 

τρεμολίτη (Εικ. 4. 40).

Εικ. 4. 40: Προβολή των ανελυμένων αμφίβολων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Mg# vs Si. Το διάγραμμα αυτό ισχύει για ασβεσταμφίβολους με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: CaB ≥1.50, CaA <0.50, (Na+K)A <0.50 (από LEAKE et al. 1997).

Οι εν λόγω αμφίβολοι είναι δευτερογενούς προέλευσης και σχηματίζονται κατά την 

υδροθερμική εξαλλοίωση των περιδοτιτών. Όπως προέκυψε από τη μικροσκοπική μελέτη 

σχηματίζονται κυρίως ως προϊόντα αντικατάστασης πυρόξενων, ενώ τα μικροϊστολογικά 

χαρακτηριστικά δείχνουν ότι βρίσκονται συνήθως σε παραγενετική σχέση με άλλα 

δευτερογενή ορυκτά, όπως χλωρίτη και τάλκη.         

Από το σύνολο των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε ότι η μέγιστη 

περιεκτικότητά τους σε Al2O3 δεν υπερβαίνει το 10% κ.β. και για την ακρίβεια ανέρχεται στη 

τιμή 7.31% κ.β. Σύμφωνα με τους STERN & ELTHON (1979) η πρώτη τιμή θεωρείται ως το 
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ανώτατο όριο για τις μεταμορφικές αμφίβολους από οφιολιθικά συμπλέγματα. Ωστόσο, οι 

διαφορετικές συγκεντρώσεις Al2O3 στις αμφίβολους ακόμα και του ίδιου δείγματος 

υποδηλώνουν ότι αυτές δεν είναι συνάρτηση του βαθμού μεταμόρφωσης. Το ίδιο 

χαρακτηριστικό ερμηνεύεται και ως ένδειξη χαμηλών P’s κατά τη μεταμόρφωση (COOMBS

et al. 1976).  

Η ατομική αναλογία των αμφίβολων σε Ti δεν υπερβαίνει το 0.047, γεγονός που 

θεωρείται χαρακτηριστικό αμφίβολων που έχουν σχηματιστεί σε ένα μεταβατικό στάδιο 

μεταμορφικών συνθηκών, μεταξύ πρασινοσχιστολιθικής και κάτω αμφιβολιτικής φάσης 

(RAASE 1974). 

Στο διάγραμμα AlIV vs Al+AlVI+Fe+3+2*Ti (Εικ. 4. 41), η ανάπτυξη μιας σχετικά 

καλής, θετικής συσχέτισης δείχνει ότι η αντικατάσταση του Si από το Al στην θέση 

τετραεδρικής συνδιάταξης, αντισταθμίζεται από τα AlVI, Fe+3 και Ti στην οκταεδρική θέση 

και μερική κατάληψη της θέσης Α από τα Na και K. Ωστόσο, η περίσσεια φορτίου της 

οκταεδρικής και της Α θέσης δεν εξισορροπείται εξολοκλήρου από την αντικατάσταση του 

AlIV. Η εξισορρόπηση αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί από την αντικατάσταση Ca από Na

στη θέση M4.

Εικ. 4. 41: Προβολή των ανελυμένων αμφίβολων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα AlIV vs AT+AlIV+Fe+3+2*Ti.
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4.4.2 Αμφίβολοι Πίνδου

Αναλύθηκαν κρύσταλλοι αμφίβολων από όλους τους σχηματισμούς με εξαίρεση τους 

δουνίτες (βλ. Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.31). Ο προσδιορισμός της στοιχειομετρίας τους έγινε με 

τον ίδιο τρόπο όπως και των αμφίβολων των μανδυακών σχηματισμών του Βούρινου. 

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα ταξινόμησης των LEAKE et al. (1997) πρόκειται 

για αμφίβολους τρεμολιτικής σύστασης, η ιστολογική ανάπτυξη των οποίων δείχνει πως 

είναι δευτερογενούς προέλευσης (π.χ., από αντικατάσταση πυρόξενων) (Εικ. 4. 42).

Εικ. 4. 42: Προβολή των ανελυμένων αμφίβολων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Mg# vs Si. Το διάγραμμα αυτό ισχύει για ασβεσταμφίβολους με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: CaB ≥1.50, CaA <0.50, (Na+K)A <0.50 (από LEAKE et al. 1997).

Η μέγιστη περιεκτικότητά τους σε Al2O3 δεν ξεπερνά το 7.72% κ.β., ενώ η ατομική 

τους αναλογία σε Ti φθάνει το 0.008. Τα χαρακτηριστικά αυτά δείχνουν πως πρόκειται για 

δευτερογενείς αμφίβολους, οι οποίες σχηματίστηκαν υπό συνθήκες υδροθερμικής 

εξαλλοίωσης χαμηλής P, πρασινοσχιστολιθικής έως κάτω αμφιβολιτικής φάσης 

μεταμόρφωσης.
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4.5 Σερπεντίνης

4.5.1 Σερπεντίνες Βούρινου

Χημικές αναλύσεις έγιναν σε κρυστάλλους σερπεντινών από σερπεντινίτες, 

σερπεντινιωμένους κανονικούς και μεταβατικούς χαρτσβουργίτες και δουνίτες, καθώς και 

από χρωμιτίτες με σερπεντινιωμένη ενδιάμεση μάζα (βλ. Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.32). Η 

στοιχειομετρία τους προσδιορίστηκε με βάση 9 άτομα οξυγόνου, σύμφωνα με τον γενικό 

χημικό τύπο:

Χ3Υ2Ο5(ΟΗ)4, όπου Χ: Mg, Fe+3, Fe+2, Al, Cr και Υ: Si, Al (DEER et al. 1992).

Αναλύθηκαν τόσο ψευδομορφικοί (κυψελώδεις, βαστιτικοί και κλεψυδροειδείς), όσο 

και μη ψευδομορφικοί (ενδοδιεισδυτικής και ενδοπλεκτικής μορφής) σερπεντίνες, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις αναλύθηκαν και ενδιάμεσες φάσεις μεταξύ ολιβίνη-σερπεντίνη, όταν 

η αντικατάσταση του πρώτου από τον δεύτερο δεν είναι πλήρης στον πυρήνα των 

κυψελωδών δομών του αντίστοιχου ιστού. 

Οι σερπεντίνες των μανδυακών σχηματισμών του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Βούρινου χαρακτηρίζονται κυρίως από υψηλούς λόγους SiO2/MgO (>0.5). Το γεγονός αυτό 

υποδεικνύει την παρουσία του σερπεντινικού πολύμορφου υψηλής T, δηλαδή του αντιγορίτη 

(Εικ. 4. 43).

Διαφορές στη χημική σύσταση σερπεντινών διαφορετικής ιστολογικής ανάπτυξης 

έχουν διαπιστωθεί από αρκετούς ερευνητές (FROST 1975, MOODY 1976, WICKS & 

PLANT 1979, O’HANLEY & WICKS 1987, O’HANLEY & OFFLER 1992, O’HANLEY & 

DYAR 1993, O’HANLEY 1996, PUGA et al. 1999, LI et al. 2004). Σύμφωνα με αυτούς οι 

ψευδομορφικοί σερπεντίνες χαρακτηρίζονται από μικρότερες τιμές λόγου Si/Mg συγκριτικά 

με τους μη ψευδομορφικούς, γεγονός που πιθανά να οφείλεται στην αυξημένη συμμετοχή 

αντιγορίτη στους τελευταίους. Η επικράτηση του αντιγορίτη έναντι των άλλων πολύμορφων 

σερπεντίνη σε ιστολογικές αναπτύξεις μη ψευδομορφικής αντικατάστασης είναι αποτέλεσμα 

ανακρυστάλλωσης ψευδομορφικού σερπεντίνη λόγω υδροθερμικής εξαλλοίωσης σε 

ανώτερες μεταμορφικές συνθήκες (LI et al 2004, DELURA 2005). 



Ορυκτοχημική μελέτη

243

Εικ. 4. 43: Προβολή των ανελυμένων σερπεντινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα SiO2-MgO-FeO (από WICKS & PLANT 1979).

Στο διάγραμμα MgO vs SiO2 φαίνεται ότι οι σερπεντίνες του Βούρινου εμπίπτουν στο 

πεδίο του αντιγορίτη με ενδοδιεισδυτικό ιστό (Εικ. 4. 44Α). Οι υψηλοί λόγοι Si/Mg (0.60-

0.94) δικαιολογούν την ύπαρξη αντιγορίτη (O’HANLEY & DYAR 1993), ενώ η έλλειψη 

Fe2O3 υποδεικνύει την απουσία λιζαρδίτη, όπως επιβεβαιώθηκε και από τα δεδομένα XRD.  

Εικ. 4. 44: Προβολή των ανελυμένων σερπεντινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος 
του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) MgO vs SiO2 και Β) Cr2O3 vs Al2O3. Πεδία διαγράμματος Α: I-λιζαρδίτης από μαγματικό 

ολιβίνη, II-αντιγορίτης με ενδοδιεισδυτικό ιστό, III-αντιγορίτης με κλεψυδροειδή ιστό, IV-λιζαρδίτης από μεταμορφικό ολιβίνη 
(WICKS & PLANT 1979) και πεδία διαγράμματος Β από DUNGAN (1979).
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Συστασιακές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν επίσης και μεταξύ κυψελωδών και 

βαστιτικών σερπεντινών. Οι βαστίτες παρουσιάζονται πιο πλούσιοι σε Cr2O3 και Al2O3

συγκριτικά με τις κυψελώδεις αναπτύξεις σερπεντίνη (Εικ. 4. 44Β). Ανάλογες συστασιακές 

διαφορές από κυψελώδεις και βαστιτικούς σερπεντίνες έχουν επισημανθεί από τους FROST

(1975), MOODY (1976), WICKS & PLANT (1979), O’HANLEY (1996) και PUGA et al. 

(1999).

4.5.2 Σερπεντίνες Πίνδου

Όσον αφορά στους σερπεντίνες της Πίνδου μικροαναλύσεις πραγματοποιήθηκαν 

επιπλέον και στους σερπεντινιωμένους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες (βλ. Παρ. Α, §

1.3, Πιν. 1.33). Ο προσδιορισμός της στοιχειομετρίας τους έγινε με τον ίδιο τρόπο όπως και 

για τους σερπεντίνες των μανδυακών σχηματισμών του Βούρινου.

 Πρόκειται για σερπεντίνες που η περιεκτικότητά τους σε SiO2 κυμαίνεται από 34.74 

έως 46.77% κ.β. και σε MgO μεταξύ 29.36-42.87% κ.β. Ο λόγος SiO2/MgO των 

συγκεκριμενών φάσεων μπορεί να είναι υψηλός (έως και 1.42) και ενδεικτικός της 

παρουσίας του πολύμορφου αντιγορίτης (Εικ. 4. 45).

Εικ. 4. 45: Προβολή των ανελυμένων σερπεντινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα SiO2-MgO-FeO (από WICKS & PLANT 1979).
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Από την προβολή των συστάσεών τους στο διάγραμμα MgO vs SiO2, προκύπτει ότι 

πρόκειται για ενδοδιεισδυτικούς αντιγορίτες (II) με μικρή μόνο συμμετοχή λιζαρδίτη με 

προέλευση από μεταμορφικό ολιβίνη (IV) (Εικ. 4. 46Α).

Από τη δε προβολή των συστάσεών τους στο διάγραμμα Cr2O3 vs Al2O3 προκύπτει 

όσον αφορά στους βαστιτικούς σερπεντίνες ότι αυτοί έχουν προέλευση τόσο από 

ορθοπυρόξενους όσο και από κλινοπυρόξενους (Εικ. 4. 46Β). Αν και τα Cr2O3, Al2O3 

συμμετέχουν γενικά σε μικρό μόνο βαθμό στη δομή των βαστιτικών σερπεντινών, σε 

ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο παρατηρήθηκε ένας σχετικός εμπλουτισμός των στοιχείων 

αυτών και σε σερπεντίνες διαφορετικής ιστολογικής ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει σε θέσεις 

όπου ο σερπεντίνης βρίσκεται σε επαφή με κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου, στους 

οποίους παρατηρούνται φαινόμενα εξαλλοίωσης. Πιθανότατα τέτοιου τύπου σερπεντίνες 

αντιπροσωπεύουν ενδιάμεσες φάσεις μεταξύ σερπεντίνη και χλωρίτη (Al-ούχος σερπεντίνης 

κατά CHRISTOFIDES et al. 1994) και είναι αποτέλεσμα ενός όχι ιδιαίτερα εξελιγμένου 

σταδίου των αντιδράσεων που τροφοδοτούν τη μετατροπή του σερπεντίνη σε χλωρίτη.     

Εικ. 4. 46: Προβολή των ανελυμένων σερπεντινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) MgO vs SiO2 και Β) Cr2O3 vs Al2O3. Πεδία διαγράμματος Α: I-

λιζαρδίτης από μαγματικό ολιβίνη, II-αντιγορίτης με ενδοδιεισδυτικό ιστό, III-αντιγορίτης με κλεψυδροειδή ιστό, 
IV-λιζαρδίτης από μεταμορφικό ολιβίνη (WICKS & PLANT 1979) και πεδία διαγράμματος Β από DUNGAN

(1979).
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4.6 Χλωρίτης

4.6.1 Χλωρίτες Βούρινου

Μικροαναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε χλωρίτες από σερπεντινίτες, 

σερπεντινιωμένους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες και δουνίτες, καθώς και 

εξαλλοιωμένους χρωμιτίτες (βλ. Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.34). Η στοιχειομετρία τους 

υπολογίστηκε με βάση 28 άτομα οξυγόνου και την παραδοχή ότι ο Fe είναι δισθενής, 

σύμφωνα με τον χημικό τύπο:

Χ6Ζ4Ο10(ΟΗ)8, όπου Χ: Mg, Fe+3, Fe+2, Cr, Al, Ti, Ni, Mn και Y: Si, Al.

Για την ταξινόμησή τους χρησιμοποιήθηκε το διάγραμμα του HEY (1954) σύμφωνα 

με το οποίο οι ανελυμένοι κρύσταλλοι χλωριτών προβάλλονται στα πεδία των κλινόχλωρου, 

πεννίνη και ταλκικού χλωρίτη (Εικ. 4. 47Α). Γενικά, παρατηρείται ότι οι χλωρίτες των 

χρωμιτικών κοιτασμάτων προβάλλονται στα πεδία του πεννίνη και του ταλκο-χλωρίτη, ενώ 

οι χλωρίτες των περιδοτιτών μπορούν να προβάλλονται και στο πεδίο του κλινόχλωρου. 

Ενδεικτική του λιθολογικού-κοιτασματολογικού περιβάλλοντος στο οποίο περιέχονται οι 

συγκεκριμένοι χλωρίτες είναι η έντονα Mg-ούχα σύστασή τους (Εικ. 4. 47Β). 

Εικ. 4. 47: Προβολή των ανελυμένων χλωριτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Fet-Si (από ΗΕΥ 1954) και Β) Al-Mg-Fet.
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Tο άθροισμα των οκταεδρικά διατεταγμένων κατιόντων της πλειονότητας των 

χλωριτών που αναλύθηκαν είναι μεγαλύτερο από την οριακή τιμή 11.655 και υποδεικνύει 

την τριοκταεδρική ανάπτυξή τους σύμφωνα με τους NEWMAN & BROWN (1987). Ένα 

ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό της σύστασης των χλωριτών που περιέχονται στους 

περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του Βούρινου, είναι η ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητά τους 

σε Cr2O3 (0.20-4.95% κ.β.). Σύμφωνα με τον LAPHAM (1958) για τους χλωρίτες με 

περιεκτικότητα σε Cr2O3 μικρότερη από 2% κ.β., θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρόθεμα 

χρωμιούχος, ενώ όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 2% κ.β., θα πρέπει να γίνεται χρήση των 

όρων κοτσουβεΐτης και καιμμερερίτης ανάλογα με τις θέσεις, τετραεδρικές ή οκταεδρικές, 

αντίστοιχα, που καταλαμβάνει το Cr στη δομή του χλωρίτη. Τα πειραματικά δεδομένα των 

STEINFINK (1958), ΝEUHAUS (1960), BROWN & BAILEY (1963), LISTER & BAILEY

(1967), BURNS (1970), BURNS & BURNS (1975), BAYLISS (1975) και BISH (1977), 

απέδειξαν ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τετραεδρική συνδιάταξη του Cr+3 στη δομή 

του χλωρίτη. Παράλληλα, οι ίδιοι ερευνητές υποστήριξαν πως οι όροι κοτσουβεΐτης-

καιμμερερίτης θα πρέπει να εγκαταλειφθούν και να αντικατασταθούν από τον γενικό 

χαρακτηρισμό χρωμιούχος για τον προσδιορισμό της σύστασης των χλωριτών. Για κάποιους 

από τους πλούσιους σε Cr χλωρίτες των χρωμιτιτών του Βούρινου φαίνεται πως υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ Cr και AlVI (Εικ. 4. 48), πράγμα που σημαίνει την ύπαρξη 

μεταξύ τους υποκατάστασης, κάτι που δεν διαπιστώθηκε ανάμεσα στα Cr-AlIV. 

Εικ. 4. 48: Προβολή των ανελυμένων χλωριτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Cr-AlVI. 
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Ο FROST (1962) υποστήριξε ότι το Al παρουσιάζει εντονότερη τάση συμμετοχής 

στη θέση τετραεδρικής συνδιάταξης στη δομή του χλωρίτη. Παρ’ όλα αυτά οι χλωρίτες που 

αναλύθηκαν στην παρούσα διατριβή χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη συμμετοχή του Al

στη θέση οκταεδρικής συνδιάταξης (Εικ. 4. 48), γεγονός που οφείλεται στην περιορισμένη 

συμμετοχή του Fe+3 στη δομή τους. 

Οι Cr-ούχοι χλωρίτες των μανδυακών σχηματισμών του Βούρινου είναι πάντα 

παραγενετικά συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη φαινομένων εξαλλοίωσης μαγνησιοχρωμιτικών 

κρυστάλλων και κυρίως με τη δημιουργία ζωνών αποχρωματισμού και τοπικά 

σιδηροχρωμίτη. Η δημιουργία τους αποδίδεται σε μετασωματικές διεργασίες, οι οποίες 

τροφοδοτούν την μετατροπή του κυψελώδους σερπεντίνη σε χλωρίτη και του 

μαγνησιοχρωμίτη σε αποχρωματισμένο χρωμίτη και/ή σιδηροχρωμίτη σε προχωρημένα 

στάδια υδροθερμικής εξαλλοίωσης (GOLDING & BAYLISS 1968, ONYEAGOCHA 1974, 

SHEN et al. 1988, CHROSTOFIDES et al. 1994, MICHAILIDIS et al. 1995, MELLINI et al. 

2005, FARAHAT 2008).       

Πέρα από τους Cr-ούχους χλωρίτες που συνδέονται με τη δημιουργία περιθωρίων 

εξαλλοίωσης στους μαγνησιοχρωμίτες, ανάλογες φάσεις εντοπίστηκαν και ως προϊόντα 

αντικατάστασης πυρόξενων, αρκετές φορές μαζί με τρεμολίτη. Το Cr εκτός από τον χρωμίτη 

φιλοξενείται επιπλέον και στη δομή των κλινοπυρόξενων (Cr-ούχος διοψίδιος) και 

ορθοπυρόξενων (ενστατίτης). Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι Cr-ούχοι χλωρίτες χαρακτηρίζονται 

από χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής Cr2O3 στη δομή τους (<2% κ.β.) σε σχέση με εκείνους 

από υδροθερμικά εξαλλοιωμένους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη και η δημιουργία τους 

αποδίδεται στη χλωριτίωση που λαμβάνει χώρα σε προχωρημένα στάδια υδροθερμικής 

εξαλλοίωσης (>400 ˚C KIMBALL 1990). 

Οι χαμηλές τιμές του λόγου Fet/Fet+Mg (<0.08) είναι ενδεικτικές της έντονα Mg-

ούχας σύστασης των ανελυμένων χλωριτών, καθώς και των πετρωμάτων στα οποία αυτοί 

περιέχονται. Σύμφωνα με αρκετές έρευνες η περιεκτικότητα σε Alt των χλωριτών μειώνεται 

με την αύξηση της περιεκτικότητας σε Mg και τον βαθμό μεταμόρφωσης (IWASAKI 1963, 

COOPER 1972, LIOU et al. 1981), κάτι το οποίο φαίνεται να ισχύει και για τους χλωρίτες 

των περιδοτιτών και χρωμιτιτών του Βούρινου.   
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4.6.2 Χλωρίτες Πίνδου

Μικροαναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε χλωρίτες από κλινοπυροξενομιγείς και 

κανονικούς χαρτσβουργίτες και δουνίτες, καθώς και από την εξαλλοιωμένη ενδιάμεση μάζα 

των χρωμιτιτών (βλ. Παρ. Α, § 1.3, Πιν. 1.35). Ο προσδιορισμός της στοιχειομετρίας τους 

έγινε όπως και εκείνων των μανδυακών σχηματισμών του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Βούρινου.

Στο διάγραμμα ταξινόμησής τους προβάλλονται στα πεδία του κλινόχλωρου και του 

πεννίνη, ενώ ορισμένες αναλύσεις χλωριτών από κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες 

προβάλλονται στο πεδίο του ταλκο-χλωρίτη εμφανίζοντας υψηλά ποσοστά συμμετοχής Si

(έως και 7.88 a.f.u.) (Εικ. 4. 49Α). Στο τριγωνικό διάγραμμα Al-Mg-Fet (Εικ. 4. 49Β) 

προβάλλονται κοντά στην κορυφή του Mg, γεγονός που δικαιολογείται από τη φύση των 

σχηματισμών στους οποίους αναπτύσσονται.

Εικ. 4. 49: Προβολή των ανελυμένων χλωριτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Fet-Si (από ΗΕΥ 1954) και Β) Al-Mg-Fet.
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Tο άθροισμα των κατιόντων σε θέσεις οκταεδρικής συνδιάταξης υπερβαίνει στην 

πλειονότητα των αναλύσεων την οριακή τιμή 11.655, στοιχείο που υποδηλώνει την 

τριοκταεδρική ανάπτυξή τους σύμφωνα με τους NEWMAN & BROWN (1987).

Όπως στον Βούρινο, έτσι και στους μανδυακούς σχηματισμούς του οφιολιθικού 

συμπλέγματος της Πίνδου διαπιστώθηκε η ύπαρξη Cr-ούχων χλωριτών. Η περιεκτικότητά 

τους σε Cr2O3 κυμαίνεται από 0.29 έως 8.47% κ.β. και σε Al2O3 μεταξύ 9.05-21.81% κ.β. 

Συγκριτικά με τους χλωρίτες από άλλες παραγενέσεις (DEER et al. 1992, FARAHAT 2008) 

φαίνεται πως οι συγκεκριμένοι παρουσιάζουν μια αποπτώχευση σε Al2O3, η οπoία 

εξισορροπείται, τουλάχιστον μερικά, από την συμμετοχή του Cr2O3 στη δομή τους. Όπως 

προαναφέρθηκε και στη μελέτη των χλωριτών από τους μανδυακούς σχηματισμούς του 

Βούρινου, το Cr υποκαθιστά το Al στις θέσεις οκταεδρικής συνδιάταξης, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη γραμμικής αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των δύο 

κατιόντων (r2: -0.77) (Εικ. 4. 50).   

Ο λόγος Fet/Fet+Mg των χλωριτικών κρυστάλλων είναι μικρός (<0.1), όπως αυτό 

άλλωστε αναμένεται και από την πλούσια σε Mg σύσταση των σχηματισμών στους οποίους 

περιέχονται. 

Εικ. 4. 50: Προβολή των ανελυμένων χλωριτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Cr-AlVI.
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4.7 Συμπεράσματα ορυκτοχημικής μελέτης

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση της χημικής 

σύστασης των πρωτογενών και δευτερογενών φάσεων των μανδυακών σχηματισμών των 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου είναι τα εξής:

Ο Cr# και σε μικρότερο βαθμό η περιεκτικότητα σε TiO2 των μαγνησιοχρωμιτών 

αυξάνονται προοδευτικά από τους γονιμότερους προς τους πιο εκχυμωμένους περιδοτίτες. 

Στους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες οι τιμές Cr# των μαγνησιοχρωμιτικών τους κρυστάλλων 

είναι παραπλήσιες με εκείνες των αντίστοιχων χρωμιτιτών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει το 

σχηματισμό τους υπό ένα κοινό πλαίσιο γενετικών διεργασιών.      

Η συστηματική παρουσία μαγνησιοχρωμίτη υψηλού Cr# (>0.60) στους περιδοτίτες 

του Βούρινου και της Πίνδου υποδηλώνει ότι ο "σχηματισμός" των συγκεκριμένων 

περιδοτιτών έλαβε χώρα στο μανδυακό περιθώριο πάνω από μια ζώνη υπώθησης. Η 

περιορισμένη σχετικά παρουσία γονιμότερων περιδοτιτών με μαγνησιοχρωμίτη χαμηλότερου 

Cr# (0.43-0.60) υποστηρίζει την υπολειμματική προέλευσή τους από ένα, προγενέστερο της  

υπώθησης, περιβάλλον ωκεάνειας διάνοιξης. Η εύρεση δουνιτών με ιδιόμορφους σπινέλιους 

χαμηλού Cr# (0.36-0.42) στην Πίνδο υποστηρίζει το σχηματισμό τους σε ένα περιβάλλον 

διάνοιξης πίσω από νησιωτικό τόξο. 

Η σύσταση των μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών και των δύο εξεταζόμενων 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων δείχνει πως σχηματίστηκαν από μπονινιτικά τήγματα, ενώ η 

σύσταση των μαγνησιοχρωμιτών και των αντίστοιχων περιδοτιτών υποδηλώνει επίσης πως 

βρίσκονται σε ισορροπία με μπονινιτικά τήγματα. Εξαίρεση αποτελεί το χρωμιτικό κοίτασμα 

του Κορυδαλλού στην Πίνδο, οι συστάσεις των μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων που περιέχει 

υποδεικνύουν πως σχηματίστηκαν από ένα βασαλτικό θολεϊτικό μάγμα. Οι συστάσεις των 

σπινέλιων των αντίστοιχων δουνιτών βρίσκονται επίσης σε ισορροπία με τέτοιου τύπου 

μάγματα. Ο μπονινιτικός μαγματισμός συμφωνεί με το πιθανολογούμενο περιβάλλον 

υπώθησης που προαναφέρθηκε. Στο περιβάλλον αυτό αναδιαμορφώθηκε η σύσταση των 

υπολειμματικών MOR περιδοτιτών και έλαβε χώρα ο σχηματισμός των χρωμιτιτών μέσα από

μπονινιτικά μάγματα. Το υπεύθυνο για την γένεση των δουνιτών και του χρωμιτίτη του 

Κορυδαλλού θολεϊτικό μάγμα σχηματίστηκε στο ίδιο περιβάλλον υπώθησης και 

συγκεκριμένα στον ευρύτερο χώρο ανάπτυξης μιας πιθανολογούμενης οπισθοτοξικής 
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λεκάνης. Οι άνυδρες συνθήκες που χαρακτηρίζουν ένα ώριμο κέντρο διάνοιξης δεν 

επιτρέπουν να υποτεθεί ένα τέτοιο περιβάλλον ως πιθανό για την γένεση των εξεταζόμενων 

σχηματισμών της τελευταίας περιοχής.  

Τα χρωμιτικά κοιτάσματα του νότιου Βούρινου παρουσιάζουν ευρείες εσωτερικές 

διακυμάνσεις στον Cr# των μαγνησιοχρωμιτών τους (0.58-0.81). Οι συστάσεις των 

τελευταίων υποδηλώνουν πως έχουν σχηματιστεί από μπονινιτικά μάγματα τα οποία έχουν 

υποστεί κλασματοποίηση. Οι υψηλότερες τιμές, αλλά και το περιορισμένο φάσμα 

διακύμανσης του Cr# των μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών του βόρειου Βούρινου 

δείχνουν πως πρόκειται για κοιτάσματα που σχηματίστηκαν από σχετικά αδιαφοροποίητα 

μπονινιτικά μάγματα. 

Ο έντονα Mg-ούχος χαρακτήρας των ολιβινικών κρυστάλλων των περιδοτιτών και 

των δύο συμπλεγμάτων (εξαιρουμένων των σερπ. δουνιτών του Κορυδαλλού) συμφωνεί με 

την υπολειμματική τους προέλευση έπειτα από υψηλόβαθμη τήξη σε ένα περιβάλλον SSZ

και συγκεκριμένα σε μια εμπροσθοτοξική λεκάνη. Η μείωση του Mg#, της περιεκτικότητας 

σε NiO και η αύξηση σε MnO των ολιβινών από τους χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου σε 

εκείνους του νότιου συμφωνεί με τη σταδιακά εξελισσόμενη φύση του μάγματος που έδωσε 

γένεση στα χρωμιτικά κοιτάσματα του συμπλέγματος. Γενικότερα, το δεδομένο αυτό σε 

συνδυασμό με την υψηλή μεταβολή του Cr# των μαγνησιοχρωμιτών του νότιου Βούρινου 

υποστηρίζει το ακόλουθο σενάριο εξέλιξης: Οι χρωμιτίτες του βόρειου τμήματος 

κρυσταλλώθηκαν πρώτοι στα σχετικά βαθύτερα τμήματα της μανδυακής ενότητας, ενώ 

ακολούθησε ο σχηματισμός των χρωμιτιτών του νότιου Βούρινου έπειτα από τη 

συγκέντρωση και τη λίμναση των μπονινιτικών τηγμάτων σε σχετικά ανώτερα 

στρωματογραφικά επίπεδα, όπου και πραγματοποιήθηκε η διαφοροποίησή τους.       

Επιπλέον, με την μαγματική προέλευση των ζευγών μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη των

χρωμιτιτών και των δουνιτών και των δύο εξεταζόμενων συμπλεγμάτων συμφωνεί και η 

προβολή τους παράλληλα προς την γραμμή κλασματοποίησης των μπονινιτικών τηγμάτων 

στο διάγραμμα Cr#Mg-Chr vs FoOl. Από το ίδιο διάγραμμα προκύπτει ότι μέρος των ζευγών 

μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη των μεταβατικών και κανονικών χαρτσβουργιτών του Βούρινου 

είναι επίσης προϊόντα κρυστάλλωσης μπονινιτικού τήγματος. Η πλειονότητα των 

περιδοτιτικών ζευγών μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη προβάλλεται στο πεδίο των SSZ

περιδοτιτών, γεγονός που σημαίνει ότι οι βαθμοί τήξης που προκύπτουν από τα ζεύγη αυτά 

είναι αθροιστικοί και έχουν προκύψει από το σύνολο περισσότερων από ένα επεισόδια 

αντίστοιχης μανδυακής τήξης. 
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Ένα ανάλογο σενάριο θα μπορούσε να προταθεί και για τους χρωμιτίτες της Πίνδου 

στη βάση του Cr# των μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων σύμφωνα με το οποίο οι χρωμιτίτες της 

Μηλιάς αντιπροσωπεύουν βαθύτερα μανδυακά προϊόντα από ότι εκείνοι της Πεύκης. Οι δε 

χρωμιτίτες του Κορυδαλλού, που είναι εσωτερικά διαφοροποιημένοι και περιέχουν 

μαγνησιοχρωμίτες χαμηλότερου Cr# από εκείνους των δύο προηγούμενων περιοχών και 

σπινέλιους, θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν σχηματισμούς κοντά ή και εντός της Moho, 

από ένα μάγμα διαφορετικής ωστόσο θέσης προέλευσης στο ίδιο ευρύτερο γεωτεκτονικό 

περιβάλλον.

Οι πυρόξενοι των μανδυακών σχηματισμών του Βούρινου και της Πίνδου είναι 

έντονα φτωχοί σε εύτηκτα συστατικά, όπως τα: Al2O3, TiO2, αλκάλια, LREE και MREE, 

γεγονός που θεωρείται χαρακτηριστικό της υπολειμματικής τους καταγωγής. Παρ’ όλα αυτά, 

αρκετοί από τους κλινοπυρόξενους των μεταβατικών χαρτσβουργιτών και των δύο 

συμπλεγμάτων παρουσιάζουν εμπλουτισμό σε ορισμένα εύτηκτα συστατικά (π.χ., σε CaO

στον Βούρινο και σε Na2O στην Πίνδο). Επιπλέον, ορισμένοι από τους κλινοπυρόξενους 

εμφανίζουν συστασιακή ζώνωση επίσης σε κάποια από αυτά. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει 

τον επηρεασμό της σύστασής τους από μεταγενέστερες, μετασωματικές διεργασίες.

Οι δευτερογενείς αμφίβολοι είναι σύστασης τρεμολίτη και έχουν σχηματιστεί σε 

συνθήκες ενδιάμεσες μεταξύ πρασινοσχιστολιθικής και κάτω αμφιβολιτικής φάσης 

μεταμόρφωσης.

Στους σερπεντίνες διαπιστώθηκε υψηλή συμμετοχή αντιγορίτη (κρύσταλλοι με 

Si/Mg: >1), γεγονός που συμφωνεί με τα αντίστοιχα πετρογραφικά δεδομένα και 

αποτελέσματα περιθλασιμετρίας ακτίνων X.

 Οι χλωρίτες έχουν σύσταση κλινόχλωρου, πεννίνη και ταλκο-χλωρίτη. Στην 

πλειονότητά τους φέρουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής Cr2O3, πράγμα που σημαίνει πως 

πρόκειται για Cr-ούχους χλωρίτες, ο σχηματισμός των οποίων σχετίζεται με φαινόμενα 

εξαλλοίωσης στους μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους. 
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5 Μορφολογικές-συστασιακές μεταβολές περιδοτιτικών 
μαγνησιοχρωμιτών

5.1 Εισαγωγή-Μεθοδολογία

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών επισημαίνει τη στενή σύνδεση που υπάρχει 

μεταξύ της μορφολογίας των Cr-ούχων σπινέλιων και του τύπου του αντίστοιχου περιδοτίτη 

στον οποίο περιέχονται (MERCIER & NICOLAS 1975, LEBLANC et al. 1980, ARAI 1980, 

CASSARD et al. 1981, MATSUMOTO & ARAI 2001a, b). Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, η 

μετάβαση από τους γονιμότερους στους πιο εκχυμωμένους περιδοτίτες της μανδυακής 

σειράς μιας οφιολιθικής ακολουθίας χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτες αλλαγές στο 

κρυσταλλικό σχήμα και τη χημική σύσταση των αντίστοιχων Cr-ούχων σπινέλιων. Οι 

αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές: Την μετατροπή των μικρών, 

αλλοτριόμορφων και φτωχότερων σε Cr, χαρτσβουργιτικών Cr-ούχων σπινέλιων (ερκυνίτες, 

σπινέλιοι) σε ευμεγέθεις, ιδιόμορφους και πλουσιότερους σε Cr σπινέλιους (χρωμίτες, 

μαγνησιοχρωμίτες) στους δουνίτες. Οι συστηματικές αυτές μεταβολές είναι επομένως, 

ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση των 

πετρογενετικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε μανδυακά περιβάλλοντα.   

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η συστηματική καταγραφή των μεταβολών που 

παρατηρούνται στη μορφολογία και τη χημική σύσταση των μαγνησιοχρωμιτών των 

περιδοτιτών από τα δύο υπό μελέτη οφιολιθικά συμπλέγματα. Για τη πραγματοποίηση αυτής 

εξετάστηκαν μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι από συνεχείς σειρές κλινοπυροξενομιγούς 

χαρτσβουργίτη-λεπτοκρυσταλλικού δουνίτη και από τα δύο οφιολιθικά συμπλέγματα. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης αυτής παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά στο τύπο των 

πετρογενετικών διεργασιών και κυρίως, στην ένταση υπό την οποία επηρέασαν την κάθε 

μανδυακή ενότητα.

Ως μέτρο για την περιγραφή της μορφολογίας των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη 

χρησιμοποιήθηκε η παράμετρος DR# (degree of roundness), η οποία αναφέρεται ως βαθμός 

στρογγυλότητας (κατά MATSUMOTO & ARAI 2001a). Η παράμετρος αυτή ορίζεται ως το 

κανονικοποιημένο ως προς τον παράγοντα 1/4π, πηλίκο της επιφάνειας (Α) που 

καταλαμβάνουν οι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη προς την περίμετρο (γ) αυτών υψωμένη 

στο τετράγωνο, σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 
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Α/[(1/4π)*γ2]

Γενικά, προκύπτει ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μικροσκοπικών παρατηρήσεων 

σχετικά με τη μορφολογική ανάπτυξη των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη των περιδοτιτών 

και των τιμών του DR#. Ως όρια για τη διάκριση μεταξύ ιδιόμορφων, υπιδιόμορφων και 

ξενόμορφων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές DR#: >0.60, 

0.60-0.40 και <0.40, αντίστοιχα. 

5.2 Μορφολογικά χαρακτηριστικά των περιδοτιτικών κρυστάλλων 
μαγνησιοχρωμίτη

5.2.1 Γενικά

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της πετρογραφικής μελέτης, το κρυσταλλικό 

σχήμα των διάσπαρτων μαγνησιοχρωμιτών διαφέρει με το είδος του μανδυακού λιθότυπου. 

Στους κλινοπυροξενομιγείς και κανονικούς χαρτσβουργίτες και των δύο συμπλεγμάτων, οι 

κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη τείνουν να διατηρούν ξενόμορφες έως και holly-leaf

κρυσταλλικές μορφές, έχοντας έντονα εγκολπωμένα περιθώρια μεγάλης καμπυλότητας. 

Ωστόσο όμως, στους χαρτσβουργίτες είναι δυνατή η παρουσία και υπιδιόμορφων 

μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων, κάτι που διαπιστώθηκε έντονα στους χαρτσβουργίτες του 

Βούρινου. Αντίθετα, οι μεταβατικοί λιθότυποι και κυρίως οι δουνίτες, χαρακτηρίζονται από 

την συμμετοχή ιδιόμορφων-υπιδιόμορφων μαγνησιοχρωμιτών, αν και στους μεταβατικούς 

χαρτσβουργίτες της Πίνδου οι ξενόμορφοι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη είναι αυτοί που 

συμμετέχουν σε πιο υπολογίσιμο βαθμό.

5.2.2 Μέτρηση της παραμέτρου DR# στους περιδοτιτικούς κρυστάλλους 
μαγνησιοχρωμίτη

Οι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη των περιδοτιτών του Βούρινου καλύπτουν ένα 

αρκετά εκτεταμένο φάσμα τιμών DR#, που κυμαίνεται από 0.159 έως 0.773. Οι χαμηλότερες 

τιμές καταγράφονται στους μαγνησιοχρωμίτες των κλινοπυροξενομιγών και κανονικών 

χαρτσβουργιτών και οι υψηλότερες σε εκείνους των μεταβατικών χαρτσβουργιτών και των 

δουνιτών. Παρόλα αυτά, εντοπίζονται και δουνιτικοί μαγνησιοχρωμίτες μικρού DR# (<0.40), 
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καθώς και μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι από τους κλινοπυροξενομιγείς και κανονικούς 

χαρτσβουργίτες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τιμές DR# μεγαλύτερες από 0.60 (βλ. Παρ. 

Α, § 1.4, Πιν. 1.36).

Όσον αφορά στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, οι μαγνησιοχρωμιτικοί 

κρύσταλλοι των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές 

DR# (<0.40). Οι διάσπαρτοι μαγνησιοχρωμίτες των κανονικών και μεταβατικών 

χαρτσβουργιτών έχουν ελαφρώς πιο υψηλές τιμές DR#, οι οποίες συνήθως κυμαίνονται 

μεταξύ 0.40-0.50, ενώ οι δουνιτικοί μαγνησιοχρωμίτες είναι στην πλειονότητά τους 

ιδιόμορφοι και χαρακτηρίζονται από τιμές DR# μεγαλύτερες από 0.60 (βλ. Παρ. Α, § 1.4, 

Πιν. 1.37).

5.3 Συσχέτιση μορφολογικών & συστασιακών χαρακτηριστικών 
περιδοτιτικών κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη

Από το διάγραμμα του λόγου Cr# vs DR#, στο οποίο προβάλλονται τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά των επουσιωδών μαγνησιοχρωμιτών των περιδοτιτών του Βούρινου, 

προκύπτει μια τάση θετικής συσχέτισης μεταξύ των δύο συγκρινόμενων παραμέτρων (r2: 

0.64) (Εικ. 5. 1Α). Για την ακρίβεια, διαπιστώνεται σημαντική διακύμανση του αριθμού Cr

μεταξύ των τιμών 0.48 και 0.83 για ένα ευρύ φάσμα τιμών DR#: 0.159-0.773. Οι 

μαγνησιοχρωμίτες των δουνιτών παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές Cr# και DR#, ενώ 

εκείνοι των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών χαρακτηρίζονται από τις χαμηλότερες.

Από το διάγραμμα TiO2 vs DR#, αν και δεν προκύπτει μια καλά εκπεφρασμένη τάση 

θετικής συσχέτισης (r2: 0.31) (Εικ. 5. 1Β), παρατηρείται ωστόσο μια προοδευτική αύξηση 

της περιεκτικότητας σε TiO2 από τους μαγνησιοχρωμίτες των κλινοπυροξενομιγών 

χαρτσβουργιτών σε αυτούς των δουνιτών, η οποία ακολουθεί την αύξηση στον δείκτη DR#. 

Ειδικότερα, οι μαγνησιοχρωμίτες των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών 

χαρακτηρίζονται από σαφώς μικρότερες συγκεντρώσεις TiO2 και τιμές DR# σε σχέση με 

εκείνους των κανονικών χαρτσβουργιτών και των δουνιτών. Όσον αφορά στους 

μαγνησιοχρωμίτες των δύο τελευταίων λιθότυπων, θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι 

δουνιτικοί μαγνησιοχρωμίτες έχουν υψηλότερες τιμές DR# και χαρακτηρίζονται από ένα 

ελαφρά πιο εκτεταμένο προς υψηλότερα επίπεδα φάσμα περιεκτικότητας TiO2 σε σχέση με

τους χαρτσβουργιτικούς μαγνησιοχρωμίτες. Μια ανάλογη τάση προβολής ακολουθεί και ο 
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Fe+3# σε σχέση με τον DR# (r2: 0.09) (Εικ. 5. 1Γ). Ο αριθμός Fe+3 εκτείνεται σε μεγαλύτερες 

τιμές στους δουνιτικούς μαγνησιοχρωμίτες και είναι ελαφρά χαμηλότερος στους 

χαρτσβουργιτικούς. 

Όσον αφορά στους επουσιώδεις μαγνησιοχρωμίτες των μανδυακών περιδοτιτών του 

οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου, η προβολή Cr# vs DR# δείχνει την ύπαρξη θετικής 

συσχέτισης μεταξύ του Cr# και της μορφολογικής τους ανάπτυξης ανά λιθότυπο (r2: 0.59) 

(Εικ. 5. 2Α). Διασπορά προκύπτει μεταξύ TiO2 και DR#, κυρίως λόγω των ιδιαίτερα 

χαμηλών ή και μηδενικών ακόμα συγκεντρώσεων TiO2 στην πλειονότητα των 

μαγνησιοχρωμιτών και ιδιαίτερα εκείνων των χαρτσβουργιτικών λιθότυπων (r2: 0.01). Τέλος, 

φαίνεται πως ο αριθμός Fe+3 εκτείνεται προοδευτικά σε υψηλότερα επίπεδα μέγιστων τιμών 

από τους μαγνησιοχρωμίτες των κλινοπυροξενομιγών σε εκείνους των κανονικών 

χαρτσβουργιτών και των δουνιτών (Εικ. 5. 2Β).

Εικ. 5. 1: Προβολή των μορφολογικών και συστασιακών χαρακτηριστικών των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη 
που περιέχονται στους μανδυακούς περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) 

Cr# vs DR#, Β) TiO2 vs DR# και Γ) Fe+3# vs DR#.
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Εικ. 5. 2: Προβολή των μορφολογικών και συστασιακών χαρακτηριστικών των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη 
που περιέχονται στους μανδυακούς περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) 

Cr# vs DR# και Β) Fe+3# vs DR#.

5.4 Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Σύμφωνα με τους MERCIER & NICOLAS (1975) και DICK (1977), οι ανεπτυγμένοι 

σε ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ ολιβίνη και πυρόξενου, αλλοτριόμορφοι-αμοιβαδοειδείς 

(amoeboid) κρύσταλλοι Cr-ούχων σπινέλιων μανδυακών περιδοτιτών, αντιπροσωπεύουν 

υπολειμματικής προέλευσης κρυστάλλους. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιόμορφοι χρωμιτικοί 

κρύσταλλοι που τυπικά απαντώνται σε ιδιαίτερα εκχυμωμένους υπερβασικούς σχηματισμούς 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων, πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύουν προϊόντα κρυστάλλωσης 

μαγματικού τήγματος (DICK 1977, AUGÉ  & ROBERTS 1982, AUGÉ  1987, TESALINA et 

al. 2003, ZHOU et al. 2005). Ωστόσο όμως, όπως έχει υποστηριχθεί από τους NICOLAS & 

PRINZHOFER (1983) η μορφολογία από μόνη της δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για τη 

διάκριση μεταξύ κρυστάλλων υπολειμματικής και μαγματικής/μετασωματικής προέλευσης.

Τα συστασιακά χαρακτηριστικά των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη, παρουσιάζουν συστηματικές μεταβολές με 

το είδος του περιδοτίτη. Οι προοδευτικά αυξανόμενες τιμές Cr# των μαγνησιοχρωμιτών από 



Μορφολογικές-συστασιακές μεταβολές περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών

259

τους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες στους δουνίτες συμφωνούν, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στο κεφάλαιο της ορυκτοχημικής μελέτης, με τη σταδιακή αύξηση του βαθμού 

μανδυακής τήξης (IRVINE 1965, 1967, DICK & BULLEN 1984, ARAI 1992, 1994a, 

CLYNNE & BORG 1997, KAMENETSKY et al. 2001, HELLEBRAND et al. 2001, KUBO

2002, SOBOLEV & LOGVINOVA 2005, ARIF & JAN 2006). 

Οι τιμές του TiO2 ποικίλουν από μηδενικές και αρκετά χαμηλές στους 

αλλοτριόμορφους μαγνησιοχρωμίτες των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών και των δύο 

συμπλεγμάτων, έως σχετικά υψηλές στους πιο καλοσχηματισμένους μαγνησιοχρωμίτες των 

έντονα εκχυμωμένων λιθότυπων, ιδιαίτερα στη περίπτωση του συμπλέγματος του Βούρινου. 

Τα πολύ χαμηλά περιεχόμενα σε TiO2 αποτελούν ένδειξη υπολειμματικής καταγωγής των 

μαγνησιοχρωμιτών, λόγω της τάσης του Ti να εισέρχεται στο τήγμα με την προοδευτική 

αύξηση του βαθμού μανδυακής τήξης (MATSUMOTO & ARAI 1997, 2001a, b, ZHOU et

al. 2005, MORISHITA 2006). Αντίθετα, οι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι με πιο υψηλή 

περιεκτικότητα σε TiO2 μπορεί να αντιπροσωπεύουν προϊόντα κρυστάλλωσης από κάποιο 

ελεύθερο τήγμα (ARAI & YURIMOTO 1994, ZHOU & ROBINSON 1994, ZHOU et al. 

1996, 1998, 2001, ARAI et al. 1997, MORISHITA et al. 2006) . 

Ο Fe+3# επίσης, παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα μέγιστων τιμών προοδευτικά από 

τους μαγνησιοχρωμίτες των κλινοπυροξενομιγών σε εκείνους των κανονικών και 

μεταβατικών χαρτσβουργιτών, λαμβάνοντας υψηλότερες μέγιστες τιμές στους ιδιόμορφους 

μαγνησιοχρωμίτες των δουνιτών. Οι υπολειμματικοί μαγνησιοχρωμίτες χαρακτηρίζονται από 

μηδενικές έως χαμηλές τιμές Fe+3#, ενώ υψηλότερες τιμές Fe+3# χαρακτηρίζουν εκείνους που 

έχουν κρυσταλλωθεί από κάποιο μάγμα (MATSUMOTO et al. 1995, MORISHITA et al. 

1995, MATSUMOTO & ARAI 2001a, b).

Επομένως, οι θετικές συσχετίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν περιγράφουν 

τάσεις μερικής τήξης, αλλά τάσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν έπειτα από είσοδο ενός 

Cr-ούχου τήγματος στη μανδυακή ενότητα και των δύο συμπλεγμάτων, το οποίο είχε τη 

δυνατότητα: α) Να προκαλεί την κρυστάλλωση μαγνησιοχρωμίτη, κάτι που επιβεβαιώνεται 

από την αποκλειστική, σχεδόν, παρουσία ιδιόμορφων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων 

στους δουνίτες, β) να επιφέρει συστασιακές αλλαγές στους υπολειμματικούς 

μαγνησιοχρωμίτες των χαρτσβουργιτικών σχηματισμών και γ) να προκαλεί μορφολογικές 

αλλαγές στους μαγνησιοχρωμίτες των χαρτσβουργιτικών λιθότυπων.   
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Οι ιδιόμορφοι-υπιδιόμορφοι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι υψηλού Cr#, TiO2 και 

Fe+3# που περιέχονται στους δουνίτες έχουν ανάλογα συστασιακά-μορφολογικά 

χαρακτηριστικά με εκείνους που δομούν τους χρωμιτίτες (Εικ. 5. 3). Τα χρωμιτικά 

κοιτάσματα σχηματίζονται, όπως έχει ήδη αναφερεθεί, ως το αποτέλεσμα της συνδυασμένης 

δράσης μετασωματικών και μαγματικών διεργασιών (π.χ., ARAI & YURIMOTO 1994, 

ZHOU et al. 1998, 2001, 2005). Επιπλέον, τα κοινά χαρακτηριστικά των 

μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών με τους μαγνησιοχρωμίτες των δουνιτών, 

υποδηλώνουν ότι το μάγμα που προκάλεσε τη γένεση των χρωμιτικών κοιτασμάτων 

πιθανότατα ευθύνεται και για το σχηματισμό των δουνιτικών μαγνησιοχρωμιτών.
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Εικ. 5. 3: Συστηματική περιγραφή των μορφολογικών-συστασιακών μεταβολών των περιδοτιτικών κρυστάλλων 
μαγνησιοχρωμίτη με το είδος του υπερβασικού σχηματισμού στον οποίο περιέχονται: Α) στον Βούρινο και Β) στην 

Πίνδο. Με κόκκινο βέλος σημειώνεται η αύξηση του αριθμού Cr από τους μαγνησιοχρωμίτες των 
κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών σε εκείνους των δουνιτών και των χρωμιτιτών. Με το μαύρο βέλος 

σημειώνεται η πλευρική πορεία που ακολουθούν εντός των περιδοτιτών τα υπολειμματικά τήγματα που απομένουν 
έπειτα από το σχηματισμό του συστήματος χρωμιτίτης-λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης. Με τα μικρά βέλη μαύρης-

γκρί απόχρωσης αναπαρίσταται η προοδευτική μείωση του λόγου τήγματος/πετρώματος, καθώς το τήγμα 
μεταβαίνει προς τους λιγότερο εκχυμωμένους περιδοτίτες. Όταν τα ίδια βέλη είναι διακεκκομένα αυτό σημαίνει 
πως η μετάβαση προς τον τύπο του περιδοτίτη που δείχνει το βέλος σημαδεύεται από οριστική κατανάλωση του 
τήγματος. Οι διακεκκομένες, κατακόρυφες μαύρες γραμμές υποδηλώνουν τη μετάβαση των συνθηκών της ροής 

του τήγματος από συγκεντρωμένη σε πορώδη, καθώς και το οριστικό σημείο εξάντλησης του μετασωματικού 
τήγματος.    

Oι μαγνησιοχρωμίτες των αδροκρυσταλλικών δουνιτών διαφοροποιούνται από 

αυτούς των λεπτοκρυσταλλικών κυρίως στις τιμές DR#. Οι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι 

των πρώτων χαρακτηρίζονται από τιμές DR# μεταξύ 0.50-0.60 (υπιδιόμορφοι), ενώ των 

δεύτερων έχουν τιμές DR# μεγαλύτερες από 0.60 (ιδιόμορφοι). Η ιδιόμορφη ανάπτυξη των 

μαγνησιοχρωμιτών των λεπτοκρυσταλλικών δουνιτών, οι υψηλοί τους Cr#, Fe+3# και η 

αυξημένη περιεκτικότητά τους σε TiO2, θεωρούνται ανάλογα χαρακτηριστικά με εκείνα των 

μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτικών κοιτασμάτων. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι οι 

μαγνησιοχρωμίτες των λεπτοκρυσταλλικών δουνιτών και των χρωμιτιτών έχουν κοινή, 

μαγματική προέλευση. Από την άλλη πλευρά, οι μαγνησιοχρωμίτες των αδροκρυσταλλικών 

δουνιτών έχουν ελαφρά χαμηλότερους αριθμούς Cr (0.70-0.75) σε σχέση με εκείνους των 

λεπτοκρυσταλλικών (≈ 0.80), πράγμα που μπορεί να αντανακλά την πιο διαφοροποιημένη 

φύση του μετασωματικού τήγματος κατά το στάδιο της πλευρικής του μετάβασης στους 

αδροκρυσταλλικούς δουνίτες. Η συμπτωματική παρουσία μαγνησιοχρωμιτών υψηλού Cr#-

χαμηλού DR# στους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες και των δύο συμπλεγμάτων, υποδηλώνει 

ότι πρόκειται για υπολειμματικούς κρυστάλλους, που αντέδρασαν με το Cr-ούχο μάγμα, με 

το οποίο και ισορρόπησαν συστασιακά (Εικ. 5. 3).

Οι μαγνησιοχρωμίτες των μεταβατικών χαρτσβουργιτών του οφιολιθικού 

συμπλέγματος του Βούρινου χαρακτηρίζονται από τελείως διαφορετικά μορφολογικά-

συστασιακά χαρακτηριστικά σε σχέση με εκείνους των ίδιων λιθότυπων της Πίνδου (Εικ. 5. 

3). Στους πρώτους απαντώνται μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι υψηλών Cr#-DR#, ενώ 

στους δεύτερους οι μαγνησιοχρωμίτες χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες τιμές των 

συγκεκριμένων παραμέτρων. Τα μορφολογικά-συστασιακά στοιχεία των μαγνησιοχρωμιτών 

των μεταβατικών χαρτσβουργιτών του Βούρινου δείχνουν πως πρόκειται για κρυστάλλους 

που έχουν σχηματιστεί από τήγμα (π.χ., μαγνησιοχρωμίτες με Cr#: 0.73-0.74 και DR#: 

>0.60), καθώς και για περιορισμένους κρυστάλλους υπολειμματικής προέλευσης, οι οποίοι 
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έχουν τροποποιηθεί συστασιακά (π.χ. χρωμίτες με Cr#: 0.68 και DR#: <0.40). Οι διάσπαρτοι 

στους μεταβατικούς χαρτσβουργίτες της Πίνδου μαγνησιοχρωμίτες, είναι συνήθως 

υπολειμματικής προέλευσης (DR#: ≈ 0.4), ενώ σε μικρότερο βαθμό απαντούν και 

νεοσχηματισμένοι κρύσταλλοι (DR#: ≈ 0.5). Έτσι, εάν λάβουμε υπόψη ότι οι μεταβατικοί 

χαρτσβουργίτες αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τα πετρώματα πλαισίου (wall rocks), εντός 

των οποίων περιορίζεται ο πιο άμεσος αντίκτυπος των μετασωματικών διεργασιών 

(MATSUMOTO & ARAI 2001a), τότε μπορεί να ειπωθεί ότι στη βάση των μορφολογικών-

συστασιακών χαρακτηριστικών των μαγνησιοχρωμιτών οι μεταβατικοί χαρτσβουργίτες του 

Βούρινου έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα των δουνιτών, ενώ οι αυτοί της Πίνδου 

αντίστοιχα με εκείνα των κανονικών χαρτσβουργιτών.

Όσον αφορά στους μαγνησιοχρωμίτες των κανονικών χαρτσβουργιτών: Στον 

Βούρινο συνυπάρχουν νεοσχηματισμένοι και υπολειμματικοί κρύσταλλοι, ενώ στην Πίνδο οι 

μαγνησιοχρωμίτες είναι κυρίως υπολειμματικοί (DR#: <0.4) και σε μικρότερο βαθμό 

νεοσχηματισμένοι (ορισμένοι κρύσταλλοι με υψηλούς Cr#, DR#) (Εικ. 5. 3). Ωστόσο, στους 

κανονικούς χαρτσβουργίτες και των δύο ακολουθιών επικρατούν οι μαγνησιοχρωμίτες 

υπολειμματικής προέλευσης, αν και στον Βούρινο διαπιστώθηκαν σε σπάνιες περιπτώσεις 

κανονικοί χαρτσβουργίτες με μαγνησιοχρωμίτες υψηλών DR# (>0.50) και Cr# (≥0.70). 

Οι δε μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι των κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών και 

των δύο συμπλεγμάτων είναι υπολειμματικής προέλευσης (DR#: <0.4 και Cr#: ≤0.64), αν και 

για αυτούς του Βούρινου δεν αποκλείεται η συστασιακή τροποποίησή τους από κάποιο 

υπολειμματικό τήγμα, εφόσον ορισμένοι επιδεικνύουν έναν σχετικό εμπλουτισμό σε TiO2

(Εικ. 5. 3).

Συνολικά, τα μορφολογικά-συστασιακά χαρακτηριστικά των μαγνησιοχρωμιτών των 

περιδοτιτών και από τα δύο οφιολιθικά συμπλέγματα υποδεικνύουν τη διττή προέλευσή τους 

μέσα από δύο εντελώς διαφορετικές διεργασίες. Οι καλοσχηματισμένοι μαγνησιοχρωμίτες 

των λεπτοκρυσταλλικών δουνιτών έχουν μαγματική προέλευση και έχουν κρυσταλλωθεί από 

ένα τήγμα υπό συνθήκες συγκεντρωμένης ροής, όπως και εκείνοι των χρωμιτιτών. 

Υπολείμματα του ίδιου τήγματος εισέδυσαν πλευρικά εντός των περιδοτιτών, προκαλώντας 

το νεοσχηματισμό ιδιόμορφων κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη στους αδροκρυσταλλικούς 

δουνίτες και σε πιο περιορισμένο βαθμό στους μεταβατικούς χαρτσβουργίτες. Η εξέλιξη των 

διαδιακασιών διαφορισμού σε συνδυασμό με την προοδευτική κατανάλωση του τήγματος, 

είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση του ιξώδους του και της περιεκτικότητάς του σε 

SiO2 και συνεπώς την παύση της δυνατότητάς του να κρυσταλλώνει μαγνησιοχρωμίτη. Το 
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στάδιο αυτό, στο οποίο τα φαινόμενα νεοσχηματισμού των μαγνησιοχρωμιτών είναι 

σημαντικά περιορισμένα, ταυτίζεται με τη φάση εισόδου του υπολειμματικού Cr-ούχου 

τήγματος στους κανονικούς χαρτσβουργίτες στον Βούρινο και στους μεταβατικούς 

χαρτσβουργίτες στην Πίνδο (Εικ. 5. 3). Η πλειονότητα των μαγνησιοχρωμιτικών 

κρυστάλλων που απαντώνται στους κανονικούς και κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες του 

Βούρινου, καθώς και σε όλους τους χαρτσβουργιτικούς λιθότυπους της Πίνδου είναι 

υπολειμματικής προέλευσης και έχουν σχηματιστεί μέσα από διεργασίες μανδυακής τήξης 

(Εικ. 5. 3). Με το συμπέρασμα αυτό συμφωνούν άλλωστε και οι μεταβολές που 

παρατηρήθηκαν στους αριθμούς Cr, Fe+3 και τη συγκέντρωση σε TiO2 σε σχέση με τη 

μορφολογική παράμετρο DR# των μαγνησιοχρωμιτών από τους κλινοπυροξενομιγείς 

χαρτσβουργίτες προς τους δουνίτες (Εικ. 5. 1 και Εικ. 5. 2). Μεταβολές, οι οποίες δεν 

μπορούν να προκληθούν αποκλειστικά και μόνο μέσα από διεργασίες μερικής τήξης, αλλά 

αντανακλούν την εμπλοκή μετασωματικών/μαγματικών διεργασιών στο σχηματισμό μέρους 

των περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών επίσης.        

5.5 Συγκριτική μελέτη

Οι προοδευτικές μορφολογικές και χημικές μεταβολές που συνοδεύουν τους 

μαγνησιοχρωμίτες από τους δουνίτες στους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες των δύο 

υπό μελέτη οφιολιθικών συμπλεγμάτων, είναι δυνατό να επιτρέψουν μια συγκριτική 

παράθεση του τύπου και της έντασης των διαδικασιών, οι οποίες επέδρασαν στις μανδυακές 

τους ενότητες (Εικ. 5. 4). Όπως ειπώθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, δύο διεργασίες 

έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους: α) Μερική τήξη, ακολουθούμενη από β) 

μετασωμάτωση. Αν και δεν είναι πάντοτε εύκολο να ειπωθεί ποιά από τις δύο διαδικασίες 

επικρατεί κάθε φορά, είναι ενδιαφέρον να εξετασθεί αν παρατηρούνται διαφορές στο βαθμό 

υπό τον οποίο αυτές έχουν επηρεάσει τις μανδυακές ενότητες των δύο υπό μελέτη 

ακολουθιών.  

Η υπολειμματική διατήρηση αλλοτριόμορφων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων 

χαμηλού Cr# και TiO2 στους περιδοτίτες και των δύο συμπλεγμάτων, θεωρείται αποτέλεσμα 

διεργασιών μερικής τήξης. Από την άλλη, η εμφάνιση κοιτασμάτων χρωμίτη συνοδευόμενων 

από ποικίλου πάχους περιβλήματα δουνίτη, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές DR#, Cr#, 
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TiO2 και Fe+3# των δουνιτικών και σε μικρότερο βαθμό των χαρτσβουργιτικών

μαγνησιοχρωμιτών, θεωρούνται χαρακτηριστικά μετασωματικής προέλευσης. 

Η εντονότερη παρουσία κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών, η ανάπτυξη 

μικρότερων διαστάσεων χρωμιτιτών και δουνιτών, καθώς και τα υπολειμματικά, 

μορφολογικά-συστασιακά χαρακτηριστικά των μαγνησιοχρωμιτών των μεταβατικών 

χαρτσβουργιτών, δείχνουν ότι η επίδραση των μετασωματικών διεργασιών στην Πίνδο δεν 

ήταν τόσο έντονη όσο στον Βούρινο (Εικ. 5. 4). Δηλαδή, η πλευρική απόσταση από τους 

χρωμιτίτες στην οποία σημειώνεται μετασωματικός επηρεασμός των περιδοτιτών από τα 

διεισδύοντα υπολειμματικά τήγματα, τα οποία αρχικά προκάλεσαν το σχηματισμό του 

συστήματος χρωμιτίτης-λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης, είναι μικρότερη στην Πίνδο από ότι 

στον Βούρινο. Στην Πίνδο, οι μαγνησιοχρωμίτες των περιδοτιτών είναι συνήθως 

υπολειμματικοί, σε αντίθεση με τον Βούρινο, όπου νεοσχηματισμένοι μαγνησιοχρωμίτες 

απαντώνται σε πιο συστηματική βάση, ακόμα και έως τους κανονικούς χαρτσβουργίτες.  

Σύμφωνα με τους MATSUMOTO & ARAI (2001a), το μέγεθος ενός χρωμιτικού 

κοιτάσματος αντανακλά τις διαστάσεις των αγωγών από τους οποίους ανήλθε το μητρικό του 

μάγμα και κατά συνέπεια τον όγκο του ανερχόμενου μάγματος. Στον Βούρινο η εκτεταμένη 

παρουσία ευμεγεθών χρωμιτικών κοιτασμάτων θεωρείται αποτέλεσμα διεργασιών 

συγκεντρωμένης διείσδυσης μεγάλης ποσότητας ένυδρων τηγμάτων (Εικ. 5. 4). Η παραγωγή 

μικρότερης ποσότητας αντίστοιχων τηγμάτων στην Πίνδο, έχει ως αποτέλεσμα το 

σχηματισμό χρωμιτικών κοιτασμάτων μικρότερων διαστάσεων (Εικ. 5. 4). Επιπρόσθετα, 

στον Βούρινο η ανάπτυξη των μεταβατικών χαρτσβουργιτών είναι πιο μεγάλη, γεγονός που 

συμφωνεί τόσο με την πιο ευμεγέθη φύση των αντίστοιχων χρωμιτικών κοιτασμάτων όσο 

και με την πιο εκτεταμένη πλευρική διείσδυση των μετασωματικών τηγμάτων εντός των 

περιδοτιτών εκεί (Εικ. 5. 4). Η μικρότερη εμφάνιση μεταβατικών χαρτσβουργιτών στην 

Πίνδο σε σχέση με τον Βούρινο και ο υπολειμματικός χαρακτήρας των μαγνησιοχρωμιτικών 

κρυστάλλων που εμπεριέχονται σε αυτούς, συμφωνούν με την παρουσία μικρών χρωμιτικών 

κοιτασμάτων και την περιορισμένη ανάπτυξη έντονης μετασωματικής δραστηριότητας σε 

ορισμένη πλευρική απόσταση από αυτά (Εικ. 5. 4).  

Τέλος, θα μπορούσε να ειπωθεί πως ο ασθενέστερος νεοσχηματισμός 

μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων στους μεταβατικούς χαρτσβουργίτες της Πίνδου συμφωνεί 

με την πετρογραφική παρατήρηση ότι στους συγκεκριμένους λιθότυπους συμμετέχουν σε 

μικρό βαθμό και νεοσχηματισμένοι κρύσταλλοι πυρόξενων (Εικ. 5. 3). Ο κορεσμός του 

μετασωματικού τήγματος σε πυρόξενο σημαίνει ότι η περιεκτικότητά του σε SiO2 ήταν 
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σχετικά υψηλή. Συνεπώς, το ιξώδες του αυξήθηκε κατά τον εμποτισμό των μεταβατικών-

κανονικών χαρτσβουργιτών, επιφέροντας υπό την έννοια αυτή απώλεια όχι μόνο της 

ικανότητάς του να κρυσταλλώνει μαγνησιοχρωμίτη, αλλά και να μεταναστεύει πλευρικά 

(Εικ. 5. 3). Παράλληλα, ο κορεσμός του σε πυρόξενο σημαίνει ότι η περιεκτικότητά του σε 

Cr ήταν αρκετά χαμηλή ώστε να είναι ικανό να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στη 

σύσταση των ήδη υπαρχόντων περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών.       

   



Μορφολογικές-συστασιακές μεταβολές περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών

266

Εικ. 5. 4: Σχηματικό διάγραμμα απεικόνισης της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των μορφολογικών αλλαγών των 
περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών και της λιθολογίας εξαιτίας διεργασιών αντίδρασης τήγματος/πετρώματος. Να 
σημειωθεί ότι ο όρος αντίδραση τήγματος/πετρώματος αναφέρεται στη μετασωματική διεργασία που λαμβάνει 

χώρα κατά μήκος των "τοιχωμάτων" των αγωγών μέσα στους οποίους σχηματίζονται οι χρωμιτίτες και οι συνοδοί 
τους λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες και περιλαμβάνει την αντίδραση μεταξύ ενός βασικού-υπερβασικού μάγματος και 

χαρτσβουργιτικών περιδοτιτών. Από την αντίδραση αυτή εκτός των χρωμιτιτών και των λεπτοκρυσταλλικών 
δουνιτών, λαμβάνει χώρα και ο μετασχηματισμός των κανονικών χαρτσβουργιτών σε μεταβατικούς 

χαρτσβουργίτες και αδροκρυσταλλικούς δουνίτες. Στη φάση αυτή, η ροή του τήγματος χαρακτηρίζεται ως 
συγκεντρωμένη. Ο όρος πορώδης ροή αναφέρεται στις συνθήκες ροής που χαρακτηρίζουν το υπολειμματικό 
(τροποποιημένο) τήγμα το οποίο εμποτίζει τους υπολειμματικούς περιδοτίτες, προκαλώντας νεοσχηματισμό 

μαγνησιοχρωμίτη και μετασωματική τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων μαγνησιοχρωμιτκών κρυστάλλων. Α)
Περίπτωση Βούρινου: Υψηλή παροχή ένυδρου τήγματος και υψηλός βαθμός αντίδρασης μανδύα-τήγματος. Να 
σημειωθεί ότι ο μεταβατικός χαρτσβουργίτης και ο αδροκρυσταλλικός δουνίτης είναι μεγάλων διαστάσεων και 
συνδέονται με μεγάλα χρωμιτικά κοιτάσματα. Β) Περίπτωση Πίνδου: Χαμηλή παροχή ένυδρου τήγματος και 

χαμηλός βαθμός πλευρικού επηρεασμού των αντίστοιχων μανδυακών περιδοτιτών από μετασωματικές διεργασίες. 
Να σημειωθεί ότι τα μεγάλα χρωμιτικά κοιτάσματα απουσιάζουν και ότι ο μεταβατικός χαρτσβουργίτης με τον 

αδροκρυσταλλικό δουνίτη είναι μικρών μόνο διαστάσεων.     
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6 Εξαλλοιώσεις μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων

6.1 Εισαγωγή

Η χημική σύσταση του χρωμίτη αποτελεί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πετρογενετικό 

δείκτη ιδιαίτερης σημασίας (IRVINE 1965, 1967, SIGURDSON 1977, SIGURDSON & 

SCHILLING 1981, DICK & BULLEN 1984, BARNES 1998, BARNES & ROEDER 2001, 

HELLEBRAND et al. 2001). Ο δύστηκτος χαρακτήρας του και η υψηλή ανθεκτικότητά του 

στις δευτερογενείς διεργασίες καθιστούν τον χρωμίτη αξιόπιστο μέσο για την εξαγωγή 

σημαντικών πετρολογικών συμπερασμάτων. Ωστόσο, μετα-μαγματικές διαδικασίες, όπως η 

χημική επαναϊσορρόπηση (sub-solidus re-equilibration) με τα περιβάλλοντα πυριτικά 

ορυκτά, η υδροθερμική εξαλλοίωση και η μεταμόρφωση μπορούν να προκαλέσουν 

τροποποίηση της αρχικής, μαγματικής σύστασης του χρωμίτη, έτσι ώστε να μην αντανακλά 

πλέον τα χαρακτηριστικά του μάγματος από το οποίο σχηματίστηκε (KIMBALL 1990, 

ROLLINSON 1995, SUITA & STREIDER 1996, PROENZA et al. 2004, MELLINI et al. 

2005, FARAHAT 2008). 

Παρά την περιορισμένη πετρογενετική τους σημασία, οι εξαλλοιωμένοι χρωμιτικοί 

κρύσταλλοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκειμένου να εξετασθούν θέματα σχετικά 

με το εύρος των μεταβολών που υφίστανται οι μανδυακές παραγενέσεις κατά τη διάρκεια της 

υδροθερμικής εξαλλοίωσης (ONYEAGOCHA 1974, HOFFMAN & WALKER 1978, 

KIMBALL 1990, BURKHARD 1993, ABZALOV 1998). Τα τελευταία χρόνια έχει 

δημοσιευθεί μεγάλος αριθμός ερευνητικών μελετών που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα 

και προσπαθούν να καθορίσουν το φάσμα των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η 

συστασιακή τροποποίηση του χρωμίτη.  

Η πρώτη βιβλιογραφική επισήμανση συστασιακών μεταβολών σε Cr-ούχους 

σπινέλιους προέρχεται από τον SPANGENBERG (1943), ο οποίος εισήγαγε για πρώτη φορά 

τον όρο σιδηροχρωμίτης (ferrit-chromit, αργότερα ferrian-chromite) προκειμένου να 

περιγράψει τα υψηλής ανακλαστικότητας, πλούσια σε Fe περιθώρια που παρατήρησε γύρω 

από πυρήνες κρυστάλλων χρωμίτη. Αργότερα, άλλες έρευνες απέδειξαν ότι ο 

σιδηροχρωμίτης αποτελεί ουσιαστικά μια ενδιάμεση φάση μεταξύ χρωμίτη και μαγνητίτη, η 

υψηλή ανακλαστικότητα της οποίας είναι αποτέλεσμα υποκατάστασης του Mg+2 από τον 

υψηλότερου ατομικού αριθμού Fe+2 στη δομή του χρωμίτη (π.χ., GOLDING & BAYLISS

1968, BEESON & JACKSON 1969, ULMER 1974, MICHAILIDIS et al. 1989). 
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Γενικά, η μετατροπή του χρωμίτη σε σιδηροχρωμίτη αποδίδεται είτε σε διεργασίες 

εξαλλοίωσης, όπως η σερπεντινίωση και η χλωριτίωση (π.χ., BEESON & JACKSON 1969, 

ONYEAGOCHA 1974), είτε στην γενικότερη διαδικασία της καθολικής μεταμόρφωσης 

(π.χ., MITRA 1972, SCARPELIS & ECONOMOU 1978, JAN et al. 1985, WYLIE et al. 

1987, MAGGANAS & ECONOMOU 1988, BURKHARD 1993, CHRISTOFIDES et al. 

1994, BARNES 2000, FARAHAT 2008). Στους σερπεντινίτες και τους σερπεντινιωμένους 

περιδοτίτες, στους οποίους συχνά περιέχονται εξαλλοιωμένοι κρύσταλλοι χρωμιτών, η 

σερπεντινίωση και η μεταμόρφωση εξελίσσονται συνήθως παράλληλα (BURKHARD 1993) 

και είναι υπεύθυνες για την οποιαδήποτε συστασιακή τροποποίηση χρωμιτικών κρυστάλλων.

6.2 Ανασκόπηση των απόψεων περί εξαλλοιώσεων στον χρωμίτη  

Η εξελικτική διαδοχή των σημαντικότερων θεωριών αναφορικά με θέματα 

εξαλλοιώσεων στον χρωμίτη έχει ως εξής:

Ο ULMER (1974) πρότεινε πως οι υψηλές συγκεντρώσεις Cr και Fe στα 

εξαλλοιωμένα περιθώρια των χρωμιτικών κρυστάλλων οφείλονται στην προσφορά των 

συγκεκριμένων στοιχείων από τα περιβάλλοντα πυριτικά ορυκτά κατά την διάρκεια της 

σερπεντινίωσης.

Σύμφωνα με την ONYEAGOCHA (1974) ο σχηματισμός χλωρίτη στους δουνίτες της 

περιοχής Twin Sisters-Washington στις Η.Π.Α., είναι άρρηκτα συνδεδεμένος  με την 

εξαλλοίωση του χρωμίτη.

Οι BLISS & MCLEAN (1975) ερμήνευσαν τα σιδηρούχα περιθώρια σε χρωμιτικούς 

κρυστάλλους ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σερπεντινίωσης με επακόλουθη 

μεταμόρφωση. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν πως κατά τη διάρκεια της σερπεντινίωσης 

σχηματίζονται περιθώρια αποτελούμενα από μαγνητίτη, τα οποία αντικαθίστανται από 

σιδηροχρωμίτη με την προοδευτική άνοδο του βαθμού μεταμόρφωσης σε συνθήκες 

κατώτερης αμφιβολιτικής φάσης.

Ένας μικρός αριθμός ερευνητών (PHAN & ROUTHIER 1964, GOLDING & 

BAYLISS 1968, MITRA 1972, AUGUSTITHIS & MPOSKOS 1982) συνδέουν το 

σχηματισμό των πλούσιων σε Cr περιθωριακών ζωνών των χρωμιτών με την αποσάθρωση. 

Κατά αυτούς η δράση μετεωρικών νερών υψηλής περιεκτικότητας σε CO2 είναι υπεύθυνη 
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για τη δημιουργία οξειδωτικών συνθηκών, οι οποίες προκαλούν τη χημική καθίζηση 

(precipitation) του Cr+3 υπό μορφή οξείδιων με αποτέλεσμα την τοπική ανάπτυξη 

εμπλουτισμένων σε Cr ζωνών στον χρωμίτη.

Οι GROVES et al. (1983) αναφέρουν την συνύπαρξη σιδηροχρωμίτη και μαγματικών 

Fe-Ni-Cu-ούχων σουλφίδιων. Υποστηρίζουν την πρωτογενή προέλευση του σιδηροχρωμίτη 

στα συγκεκριμένα κοιτάσματα, επισημαίνοντας μάλιστα ότι τέτοιου τύπου σχηματισμοί 

σιδηροχρωμίτη χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις Zn (>0.6 at%).

Πλήθος ερευνών (π.χ., LOFERSKI & LIPIN 1983, EALES et al. 1988, JAN et al. 

1992 κ.α.) περιγράφουν απομείξεις σπινελιούχων φάσεων πλούσιων σε Fe+3 από Cr-ούχους 

σπινέλιους, τις οποίες και θεωρούν τυπικές ιστολογικές αναπτύξεις που παράγονται κατά τη 

διάρκεια ανάδρομης ψύξης ή μεταμορφισμού.

Οι WYLIE et al. (1987) αναφορικά με το σχηματισμό περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 

υποστηρίζουν πως είναι αποτέλεσμα διάχυσης Fe+3 από τον πυρήνα (core) των χρωμιτικών 

κρυστάλλων προς τα εξωτερικά τμήματά τους (rims), η οποία συνοδεύεται από μερική 

διάλυση του πυρήνα και ακόλουθη περιφερειακή εναπόθεση σιδηροχρωμίτη.

Ο OZAWA (1988) μελετώντας τους ζωνωμένους σπινέλιους των περιδοτιτών του 

οφιολιθικού συμπλέγματος Miyamri στην Ιαπωνία, κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο 

εμπλουτισμός των περιθωρίων τους σε Al οφείλεται στη διάχυση του Cr προς τον σερπεντίνη 

και τον χλωρίτη.  

Εξετάζοντας την επίδραση της υδροθερμικής εξαλλοίωσης στη σύσταση των 

χρωμιτών η KIMBALL (1990) διαπιστώνει ότι αυτή είναι εντονότερη στα πετρώματα που 

έχουν υποστεί εξαλλοίωση υψηλής T (>400 °C), η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

πλούσιων σε Al φάσεων, όπως αμφίβολων και χλωρίτη. Σημειώνει επιπλέον, πως οι 

σπινέλιοι σε επαφή με σερπεντίνη παρουσιάζουν αύξηση του Fe+2# [Fe+2/(Fe+2+Mg+2)] προς 

τα περιθώριά τους, η οποία δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αύξηση στον Cr#. Στην 

περίπτωση που οι σπινέλιοι βρίσκονται σε επαφή με αμφίβολο και χλωρίτη παρατηρείται 

αύξηση του Cr# από τον πυρήνα προς την περιφέρειά τους.  

Η BURKHARD (1993) αναφέρει τη συνύπαρξη Cr-ούχων σπινέλιων διαφορετικής 

σύστασης και βαθμού εξαλλοίωσης στους σερπεντινίτες των οφιολιθικών σχηματισμών 

Arosa-Platta στην Ελβετία και Van Malenco στην Ιταλία. Διαπίστωσε επιπλέον ότι η 

διαφορετική τους σύσταση και δομή (κανονική-ανάστροφη) είναι η αιτία του διαφορετικού 

βαθμού επιδεκτικότητάς τους στην εξαλλοίωση. Συγκεκριμένα, οι κανονικοί Cr-ούχοι 
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σπινέλιοι παρουσιάζουν υψηλότερη αντοχή στη σερπεντινίωση σε σχέση με τους 

ανάστροφης δομής σπινέλιους, οι οποίοι και αποσυντίθενται ευκολότερα απελευθερώνοντας 

Mg, Al και Cr προς τα περιβάλλοντα ορυκτά, διατηρώντας ωστόσο τον Fe+2 στις οκταεδρικές 

θέσεις. Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας προκύπτει ότι η ανίχνευση οποιασδήποτε 

περιεκτικότητας SiO2 στους Cr-ούχους σπινέλιους αποτελεί ένα μέτρο του βαθμού 

εξαλλοίωσής τους. Η παρουσία SiO2 στους χρωμιτικούς κρυστάλλους οφείλεται σε 

υπομικροσκοπικά εγκλείσματα σερπεντίνη, ενώ το περιεχόμενο των σπινέλιων σε MgO από 

τη στιγμή που διαπιστώνεται η ύπαρξη SiO2 σε αυτούς είναι πάντα ελαφρά ανυψωμένο λόγω 

συνεισφοράς από το σερπεντίνη. 

Οι FLEET et al. (1993) ερμήνευσαν τις λαμέλλες απόμειξης και τα εγκλείσματα Cr-

ούχου χλωρίτη στους χρωμιτικούς κρυστάλλους των χρωμιτιτών του συμπλέγματος Pedra

Branca στη Βραζιλία, ως προϊόντα μιας διεργασίας εκτεταμένης χλωριτίωσης που προκαλεί 

την μετατροπή του χρωμίτη σε σιδηροχρωμίτη. Παράλληλα σημειώνουν ότι ο χρωμίτης, αν 

και δύστηκτο ορυκτό, μπορεί να είναι επιρρεπής σε διαδικασίες διακρυσταλλικής 

αντικατάστασης μέσω διεργασιών ιοντικής διάχυσης και εμποτισμού από υδροθερμικά 

ρευστά.

Ο MICHAILIDIS (1993) υποστηρίζει πως ο Cr-ούχος χλωρίτης που σχεδόν πάντα 

συνοδεύει τους εξαλλοιωμένους χρωμιτικούς κρυστάλλους είναι αποτέλεσμα της σταδιακής 

χλωριτίωσης του σερπεντίνη κατά τη διεργασία της υδροθερμικής εξαλλοίωσης.

Οι CHRISTOFIDES et al. (1994) υποστηρίζουν ότι ο σχηματισμός σιδηροχρωμίτη 

είναι παραγενετικά συνδεδεμένος με αυτόν του Cr-ούχου χλωρίτη. Επίσης, θεωρούν ότι η 

αποβολή ιόντων Al+3 και Cr+3 μέσω ενός μηχανισμού διάχυσης σε στερεά κατάσταση από 

τον χρωμίτη είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη περιθωρίων 

σιδηροχρωμίτη και στη δημιουργία Cr-ούχου χλωρίτη.  

Οι SUITA & STREIDER (1996) στη μελέτη τους επί των μεταμορφικών μεταβολών 

των χρωμιτών από τους στρωματοειδείς και θυλακοειδείς χρωμιτίτες διαφόρων 

συμπλεγμάτων της Βραζιλίας, τονίζουν ότι παρά τις οποιεσδήποτε αλλαγές οι 

υπολειμματικοί χρωμιτικοί πυρήνες τείνουν να διατηρούν τα πρωτογενή τους συστασιακά 

χαρακτηριστικά, προστατευόμενοι από τα ίδια τα εξαλλοιωμένα περιθώριά τους. 

Σύμφωνα με τον ABZALOV (1998) οι εντονότερες συστασιακές τροποποιήσεις 

στους Cr-ούχους σπινέλιους λαμβάνουν χώρα κατά την αμφιβολιτική φάση μεταμόρφωσης. 

Την ίδια άποψη υποστηρίζει αργότερα και ο BARNES (2000) στην εκτεταμένη μελέτη του 
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για τις προοδευτικές συστασιακές μεταβολές στους κοματιιτικούς χρωμίτες από την 

πρασινοσχιστολιθική στη μέση αμφιβολιτική φάση μεταμόρφωσης. Από τη μελέτη αυτή 

προέκυψε ότι οι περιεκτικότητες των τρισθενών κατιόντων Cr, Al και Fe στον χρωμίτη δεν 

μεταβάλλονται σημαντικά έως και την κατώτερη αμφιβολιτική φάση. Σημαντική απώλεια Al

σημειώνεται σε T υψηλότερη των 550 °C ως αποτέλεσμα επίτευξης χημικής ισορροπίας 

μεταξύ χρωμίτη και ρευστών από τα οποία θα σχηματιστεί χλωρίτης. Στην δε αμφιβολιτική 

φάση μεταμόρφωσης κύριο ιστολογικό χαρακτηριστικό είναι η εκτεταμένη αντικατάσταση 

του χρωμίτη από τον Cr-ούχο μαγνητίτη.

Οι ALLAN et al. (1999) αναφέρουν ιστολογικές σχέσεις ανάπτυξης Ti-ούχου 

μαγνητίτη επί Cr-ούχων σπινέλιων, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται ένα ενδιάμεσο 

πορώδες περίβλημα αποτελούμενο από Cr-ούχο μαγνητίτη, το οποίο προέρχεται από τη 

διάλυση του Cr-ούχου σπινέλιου.   

Οι TESALINA et al. (2003) στη μελέτη τους σχετικά με την προέλευση των 

περιεχόμενων σε υδροθερμικά κοιτάσματα σουλφίδιων εξαλλοιωμένων χρωμιτικών 

κρυστάλλων, θεώρησαν ότι η ανάπτυξη περιθωρίων σιδηροχρωμίτη και μαγνητίτη σε αυτούς 

είναι αποτέλεσμα αντιδράσεων με ένυδρα οξειδωτικά ρευστά κατά την ωκεάνεια ή κάποιο 

ακόλουθο στάδιο υδροθερμικής εξαλλοίωσης.

Οι MELLINI et al. (2005) ερμήνευσαν τα περιθώρια σιδηροχρωμίτη και τις 

συνοδεύουσες αυτά στεφάνες (aureoles) Cr-ούχου χλωρίτη γύρω από Al-ούχους σπινέλιους 

ως αποτέλεσμα αποσταθεροποίησης των τελευταίων κατά την υδροθερμική εξαλλοίωση. 

Όσον αφορά στον σιδηροχρωμίτη θεωρούν πως αντιπροσωπεύει ένα πολυορυκτολογικό 

μίγμα αποτελούμενο από τις φάσεις: Cr-ούχος μαγνητίτης, χλωρίτης και λιζαρδίτης, με 

παράλληλο προσανατολισμό των κρυσταλλογραφικών επιπέδων (001)chl/liz και (111)Cr-mag, το 

οποίο αντιδρά με τον περιβάλλοντα κυψελώδη σερπεντίνη (λιζαρδίτη) δίνοντας γένεση στις 

στεφάνες Cr-ούχου χλωρίτη. Η υδροθερμική αυτή διαδικασία συντελείται σε ένα ένυδρο, 

οξειδωτικό περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνεται μετά την σερπεντινίωση των πετρωμάτων 

στον ωκεάνειο πυθμένα. 

Οι SOBOLEV & LOGVINOVA (2005) βασιζόμενοι σε Cr-ούχους σπινέλιους 

ποικίλων βαθμών εξαλλοίωσης από κιμπερλίτες και λαμπροΐτες, υποστηρίζουν ότι οι 

σπινέλιοι με Mg# πάνω από 0.50 είναι ανθεκτικοί στην επίδραση υδροθερμικής 

εξαλλοίωσης.
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Ο FARAHAT (2008) υποστηρίζει πως η διαδικασία της καθολικής μεταμόρφωσης 

περισσότερο, παρά η σερπεντινίωση, είναι αυτή που ελέγχει τις παρατηρούμενες 

συστασιακές μεταβολές στους Cr-ούχους σπινέλιους των σερπεντινιτών της περιοχής El

Ideid-El Sodmein στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον ερευνητή, ο βαθμός εξαλλοίωσης των Cr-

ούχων σπινέλιων καθορίζεται από τον λόγο μεταμορφικό ρευστό/πέτρωμα. Επιπρόσθετα, το 

εκτεταμένο χάσμα στερεάς διαλυτότητας μεταξύ των αναλλοίωτων πυρήνων των Cr-ούχων 

σπινέλιων και των μεταμορφικών τους περιθωρίων αποτελεί ένδειξη για τη μη επίτευξη 

ισορροπίας όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ του ίδιου του Cr-ούχου σπινέλιου και των 

περιβαλλόντων του πυριτικών φάσεων.   

6.3 Ιστολογική περιγραφή περιθωρίων εξαλλοίωσης

6.3.1 Περιδοτίτες

Οι μαγνησιοχρωμίτες των σερπεντινιτών και των σερπεντινιωμένων περιδοτιτών και 

των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων παρουσιάζουν αρκετές φορές περιθώρια εξαλλοίωσης 

(Εικ. 6. 1). Η διάκριση τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, 

όπου όπως διαπιστώθηκε από τις αντίστοιχες εικόνες οπισθοσκεδασμένων ηλεκτρονίων, τα 

εξαλλοιωμένα περιθώρια εμφανίζονται υπό τη μορφή περιοχών εντονότερης φωτεινότητας 

σε σύγκριση με το υγιές τμήμα των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων, το οποίο παρουσιάζει 

ηπιότερες αποχρώσεις. Ο κυριότερος τύπος αυτών είναι η ανάπτυξη περιθωρίων 

αποτελούμενων από σιδηροχρωμίτη (Εικ. 6. 1Α-Ε). Τα περιθώρια αυτά χαρακτηρίζονται από 

μικρά πάχη (<70 μm), που μπορεί να περιβάλλουν μόνο ένα τμήμα (Εικ. 6. 1Α-Γ) ή 

ολόκληρη (Εικ. 6. 1Ε) την περιφέρεια του κρυστάλλου στον οποίο αναπτύσσονται κάθε 

φορά.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι τα περιθώρια αποτελούνται μόνο 

από Cr-ούχο μαγνητίτη (Εικ. 6. 1ΣΤ-Η). Αυτός συνήθως εμφανίζεται σε ορισμένα μόνο 

τμήματα της περιφέρειας των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων και κυρίως κατά μήκος των 

πρωτοκλαστικών ρωγμών που τους διατέμνουν. Μεταξύ μαγνητίτη και μαγνησιοχρωμίτη 

σπάνια μπορεί να παρεμβάλλεται σιδηροχρωμίτης (Εικ. 6. 1ΣΤ). Η ανάπτυξη του μαγνητίτη 

συνοδεύεται από την παρουσία σερπεντίνη στην γειτονική πυριτική μάζα. Ακόμα και όταν ο 

μαγνητίτης περιβάλλει πλήρως τον μαγνησιοχρωμίτη είναι εμφανής η διατήρηση του 

αυθεντικού περιγράμματος του μαγνησιοχρωμιτικού κρυστάλλου (Εικ. 6. 2). Οι 
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περιφερειακές αναπτύξεις Cr-ούχου μαγνητίτη δεν παρουσιάζουν επιφανειακές ανωμαλίες 

και είναι ομοιογενείς. 

Ο σιδηροχρωμίτης, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αναπτύσσεται υπό τη μορφή 

δακτυλίων πάχους 50-70 μm. Η επαφή μεταξύ σιδηροχρωμίτη και μαγνησιοχρωμίτη δεν 

αντιστοιχεί στο πραγματικό περίγραμμα του αρχικού αναλλοίωτου κρυστάλλου, αλλά 

αντιπροσωπεύει ουσιαστικά το όριο μεταξύ των δύο αυτών φάσεων, εκ των οποίων η πρώτη 

αποτελεί προϊόν συστασιακής τροποποίησης της δεύτερης (Εικ. 6. 3). Το όριο αυτό σε υψηλή 

μεγέθυνση χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες εγκολπώσεις και αποφύσεις της μιας φάσης 

μέσα στην άλλη. Η επιφάνεια του σιδηροχρωμίτη είναι τραχειά, έχει συνήθως πορώδη δομή 

και σε εικόνες οπισθοσκεδασμέων ηλεκτρονίων παρουσιάζει περιοχές διαφορετικής 

φωτεινότητας, αποτέλεσμα της συστασιακής της ανομοιογένειας. Το πυριτικό ορυκτό που 

περιβάλλει τα αλλοιωμένα περιθώρια των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων είναι στην 

περίπτωση αυτή ο υψηλά Cr-ούχας σύστασης χλωρίτης (βλ. Κεφ. 4, § 4.6).

Από ιστολογικής άποψης θα μπορούσε να ειπωθεί πως ο Cr-ούχος μαγνητίτης 

εμφανίζεται υπό τη μορφή επιταξικής ανάπτυξης πάνω στον μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 6. 2). 

Αντίθετα, οι δακτύλιοι σιδηροχρωμίτη δημιουργούν την εντύπωση μιας από κοινού 

ανάπτυξης με τον μαγνησιοχρωμίτη στον ίδιο κρύσταλλο, υπό την έννοια σύμφυσης δύο 

φάσεων σε έναν σύνθετο κρύσταλλο (Εικ. 6. 3). Οι επιταξικές αναπτύξεις εξηγούνται ως 

αποτέλεσμα της προσκόλλησης του παραγόμενου κατά τη διαδικασία της σερπεντινίωσης ή 

και της ανακρυστάλλωσης μαγνητίτη πάνω στο μαγνησιοχρωμίτη. Από την άλλη πλευρά, οι 

συμφύσεις σιδηροχρωμίτη-μαγνησιοχρωμίτη οφείλονται στην ισχυρή περιθωριακή 

τροποποίηση που υφίστανται οι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι υπό την επίδραση της 

υδροθερμικής εξαλλοίωσης. Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι οι αναπτύξεις Cr-ούχου μαγνητίτη 

δεν αποτελούν πραγματικό προϊόν εξαλλοίωσης των ίδιων των μαγνησιοχρωμιτών, αλλά 

δευτερογενές παράγωγο της γενικότερης διεργασίας εξαλλοίωσης, σε αντίθεση με το 

σιδηροχρωμίτη που σχηματίζεται ως αποτέλεσμα μεταβολής της πρωτογενούς σύστασης του 

μαγνησιοχρωμίτη στο υδροθερμικό περιβάλλον.  

Στην Πίνδο τα πιο έντονα φαινόμενα συστασιακής τροποποίησης περιδοτιτικών 

μαγνησιοχρωμιτών εντοπίστηκαν στους σερπεντινιωμένους κλινοπυροξενομιγείς 

χαρτσβουργίτες της Πεύκης, ενώ στον Βούρινο εντοπίστηκαν σε μεγαλύτερη συχνότητα 

στους σερπεντινιωμένους χαρτσβουργιτικούς λιθότυπους του Βοϊδόλακκου.  
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Εικ. 6. 1: Ιστολογικά χαρακτηριστικά εξαλλοιωμένων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους 
σερπεντινιωμένους περιδοτίτες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου: Α)-Γ) Ανάπτυξη 
περιθωρίων σιδηροχρωμίτη σε τμήματα της περιφέρειας κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη, τα οποία συνοδεύονται 

από την ανάπτυξη Cr-ούχου χλωρίτη (A: Δείγμα V8, Β-Γ: Δείγμα V4), Δ) πλήρης αντικατάσταση 
μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από σιδηροχρωμίτη (δείγμα P21), Ε) ανάπτυξη περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 

γύρω από όλη την περιφέρεια κρυστάλλου μαγνησιοχρωμίτη, ο οποίος περιβάλλεται από και εγκλείει επίσης Cr-
ούχο χλωρίτη (δείγμα P21), ΣΤ) επιταξική ανάπτυξη μαγνητίτη σε κρύσταλλο μαγνησιοχρωμίτη, μεταξύ του 

μαγνητίτη και του μαγνησιοχρωμίτη παρεμβάλλεται ένας μικρός δακτύλιος σιδηροχρωμίτη (οριοθετημένος από 
κίτρινες διακεκκομένες γραμμές) (δείγμα PM2A), Ζ)-Η) επιταξική ανάπτυξη συνσερπεντινιακού μαγνητίτη πάνω 

σε κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη (Ζ: Δείγμα PM2B, H: Δείγμα PM2A) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας 
σκέδασης ηλεκτρονίων).   

Εικ. 6. 2: Α)-Β) Χαρτογραφίες κατανομής των στοιχείων (X-ray maps) Mg, Al, Si, Cr, Fe σε μαγνησιοχρωμίτες 
επί των οποίων έχει προσκολληθεί επιταξικά συνσερπεντινιακός μαγνητίτης. Αξίζει να σημειωθεί η έλλειψη 
κινητοποίησης στοιχείων από τους μαγνησιοχρωμίτες προς τους μαγνητίτες (Α: Δείγμα PM15 και Β: Δείγμα 

PM2B).  
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Εικ. 6. 3: Χαρτογραφίες κατανομής των στοιχείων Mg, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe στον μαγνησιοχρωμίτη της Εικ. 
6.1Ε, ο οποίος περιφερειακά μετατρέπεται σε σιδηροχρωμίτη, γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται Cr-ούχος 

χλωρίτης (δείγμα P21). Να σημειωθούν ο εμπλουτισμός σε Fe-Cr και η αποπτώχευση σε Al-Mg στα περιθώρια 
του κρυστάλλου. 

6.3.2 Χρωμιτίτες

Οι μαγνησιοχρωμίτες που δομούν τους χρωμιτίτες και των δύο συμπλεγμάτων 

χαρακτηρίζονται από ανάλογα φαινόμενα εξαλλοίωσης. Ωστόσο, θα μπορούσε να ειπωθεί 

ότι σε συγκεκριμένους χρωμιτίτες αυτά είναι πιο έντονα σε σχέση με τους υπόλοιπους και 

μάλιστα πιο εκτεταμένα από ότι στους αντίστοιχους περιδοτίτες. Ειδικότερα, στον Βούρινο 

συστασιακές μεταβολές στο μαγνησιοχρωμίτη καταγράφηκαν συστηματικά στους χρωμιτίτες 

του Βοϊδόλακκου και του Ξερολίβαδου, ενώ στην Πίνδο στους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού.   

Στους χρωμιτίτες των περιοχών του Βοϊδόλακκου και του Ξερολίβαδου το 

σημαντικότερο χαρακτηριστικό που προκαλεί η επίδραση της υδροθερμικής εξαλλοίωσης 
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είναι η δημιουργία ζωνών αποχρωματισμού (de-colourisation) στον μαγνησιοχρωμίτη 

(πάχους 20-150 μm) (Εικ. 6. 4). Πρόκειται για ζώνες στις οποίες ο μαγνησιοχρωμίτης 

παρουσιάζει ελαφρά υψηλότερη φωτεινότητα (σε BSE images), όχι όμως σε τέτοιο βαθμό 

όπως ο σιδηροχρωμίτης (Εικ. 6. 4Α-Β). Σχηματισμός σιδηροχρωμίτη παρατηρήθηκε επίσης, 

αλλά όχι σε συστηματική βάση. Στην πραγματικότητα, σε περιορισμένες μόνο περιπτώσεις 

διαπιστώθηκε η παρουσία σιδηροχρωμίτη και πάντοτε συνοδευόμενη από την ανάπτυξη 

περιθωρίων αποχρωματισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, ο σιδηροχρωμίτης απαντάται τοπικά 

στην περιφέρεια των ζωνών αποχρωματισμού και δεν καταλαμβάνει μεγάλη έκταση. Τα 

περιθώρια αποχρωματισμού περιβάλλονται από Cr-ούχο χλωρίτη και πολύ σπανιότερα από 

σερπεντίνη. Συχνά, παρατηρήθηκαν συμφύσεις μεταξύ αποχρωματισμένου μαγνησιοχρωμίτη 

ή σιδηροχρωμίτη με Cr-ούχο χλωρίτη (Εικ. 6. 4Γ-Δ), οι οποίες είναι άτακτα κατανεμημένες 

σε όλο τον κρύσταλλο ή περιορίζονται απαραίτητα μόνο στα εξωτερικά τμήματά του. 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που παίζει σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία ζωνών αποχρωματισμού είναι η έντονη κατάκλαση που παρουσιάζουν οι εν λόγω 

χρωμιτίτες (Εικ. 6. 4Ε-Ζ). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων γίνεται αντιληπτό πως οι 

ζώνες αυτές ακολουθούν το σύστημα κατακλαστικών διαρρήξεων των μαγνησιοχρωμιτών.
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Εικ. 6. 4: Ιστολογικά χαρακτηριστικά εξαλλοιωμένων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους 
σερπεντινιωμένους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου: Α)-Β) Αποχρωματισμένα περιθώρια 
και τοπική ανάπτυξη σιδηροχρωμίτη σε μαγνησιοχρωμιτικούς κρυστάλλους (Α και Β: Δείγμα VA15), Γ) σύμφυση 

μεταξύ αποχρωματισμένου μαγνησιοχρωμίτη και Cr-ούχου χλωρίτη (δείγμα VA10), Δ) περίπλοκη σύμφυση μεταξύ 
σιδηροχρωμίτη και Cr-ούχου χλωρίτη στα περιθώρια μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα X2), Ε) έντονα ρωγματωμένος 

μαγνησιοχρωμιτικός κρύσταλλος που εσωτερικά φέρει ζώνες αποχρωματισμού, οι οποίες ακολουθούν τις 
ρωγματώσεις του μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα VA15) και ΣΤ) ανάπτυξη ζώνης μυλονιτοποίησης σε έντονα 

λατυποπαγοποιημένους μαγνησιοχρωμιτικούς κρυστάλλους. Στη ζώνη μυλονιτοποίησης ο μαγνησιοχρωμίτης έχει 
υποστεί αποχρωματισμό (δείγμα VA17) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).  

Οι κρύσταλλοι σπινέλιων του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού 

παρουσιάζουν συχνά φαινόμενα περιθωριακής αντικατάστασης από σιδηροχρωμίτη (Εικ. 6. 

5). Το πάχος των περιθωρίων σιδηροχρωμίτη κυμαίνεται από 20 έως 100 μm, αν και σε λίγες 

περιπτώσεις εντοπίστηκαν περιθώρια πάχους έως και 250 μm. Τα εξαλλοιωμένα περιθώρια 

περιβάλλονται από Cr-ούχο χλωρίτη, ενώ ως κύριο χαρακτηριστικό τους μπορεί να θεωρηθεί 

η έντονα πορώδης δομή τους. Τέλος, διαπιστώθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση πως η 

ισχυρή κατάκλαση των κρυστάλλων των σπινέλιων βοηθά δραστικά στην ανάπτυξη και 

εξάπλωση των φαινομένων υδροθερμικής εξαλλοίωσης.

Εικ. 6. 5: Ιστολογικά χαρακτηριστικά εξαλλοιωμένων κρυστάλλων σπινέλιων από τους σερπεντινιωμένους 
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου: Α)-Β) Περιθωριακή ανάπτυξη σιδηροχρωμίτη, πάντα 
συνοδευόμενη από Cr-ούχο χλωρίτη στους κρυστάλλους σπινέλιων που δομούν τον ανώτερο ορίζοντα του 

χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού (δείγμα G1) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).
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6.4 Συστασιακά χαρακτηριστικά περιθωρίων εξαλλοίωσης

6.4.1 Βούρινος

6.4.1.1 Χρωμιτίτες Βοϊδόλακκου

Οι τυπικές συστασιακές μεταβολές που συνοδεύουν τη μετάβαση από τον πυρήνα 

των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων προς τις αποχρωματισμένες περιοχές τους είναι: α) 

Αύξηση της περιεκτικότητας σε Cr2O3 από 60 σε 65% κ.β., β) μείωση των επιπέδων 

συγκέντρωσης Al2O3 από περίπου 11 σε 5% κ.β., γ) μείωση της περιεκτικότητας σε MgO

σχεδόν κατά 1% κ.β., και τέλος, δ) περιορισμένη αύξηση του περιεχομένου σε FeOt κατά 2% 

κ.β., περίπου (βλ. Παρ. Α, § 1.5, Πιν. 1.38). 

Τα αποχρωματισμένα τμήματα των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων των 

χρωμιτιτών του Βοϊδόλακκου χαρακτηρίζονται από υψηλότερες τιμές Cr# σε σχέση με τους 

ανεξαλλοίωτους πυρήνες τους. Συγκεκριμένα, στα αποχρωματισμένα περιθώρια ο Cr# 

κυμαίνεται από 0.87-0.96, ενώ στους αντίστοιχους υγιείς πυρήνες από 0.78-0.82 (Εικ. 6. 6Α). 

Ο Mg# διατηρείται σχετικά σταθερός από τους πυρήνες στα συστασιακά τροποποιημένα 

περιθώρια, λαμβάνοντας τιμές μεταξύ 0.59-0.70 και 0.53-0.73, αντίστοιχα (Εικ. 6. 6Α). Ο 

Fe+3# [Fe+3/(Fe+3+Cr+3+Al+3)] κυμαίνεται μεταξύ 0-0.03 στους πυρήνες και 0-0.08 στα 

αποχρωματισμένα περιθώρια (Εικ. 6. 6Β). Ο δε λόγος Fe+3/Fe+2 παρουσιάζει μικρή αύξηση 

από τα υγιή στα τροποποιημένα τμήματα των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων (Εικ. 6. 6Γ). 

Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη υπέρ του ελαφρά οξειδωτικού περιβάλλοντος που είχε 

διαμορφωθεί κατά το σχηματισμό των ζωνών αποχρωματισμού. Επιπλέον, συνομολογεί υπέρ 

του χαρακτηρισμού των ζωνών αυτών ως αποχρωματισμένες και όχι ως ζώνες 

σιδηροχρωμίτη, επειδή για το σχηματισμό των δεύτερων απαιτούνται πιο οξειδωτικές 

συνθήκες από ότι για τις πρώτες πράγμα που αντανακλάται στις υψηλές τιμές τους στον λόγο 

Fe+3/Fe+2 (EVANS & FROST 1975, THALHAMMER et al. 1990). Η αύξηση του Cr# και οι 

αμετάβλητες τιμές του Mg# από τους πυρήνες στις αποχρωματισμένες περιοχές των 

μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών υποδεικνύουν ότι έλαβε χώρα εκτεταμένη 

κινητοποίηση Al+3, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται και από σημαντική απομάκρυνση Mg+2

από τη δομή του μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 6. 6Α). 
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Εικ. 6. 6: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων περιθωρίων αποχρωματισμού 
των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα 

διαγράμματα: Α) Cr# vs Mg#, B) Fe+3# vs Fe+2# και Γ) Fe+3/Fe+2 vs Fe+2#.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα αποχρωματισμένα περιθώρια που σχηματίζονται εξαιτίας 

της υδροθερμικής δραστηριότητας κατά μήκος ζωνών διάρρηξης στους μαγνησιοχρωμίτες 

υπολογίστηκαν Cr# της τάξης του 0.85. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από την κανονική (≈ 

0.80) των αντίστοιχων υγιών τμημάτων των μαγνησιοχρωμιτών. Το στοιχείο αυτό συμφωνεί 

με παρόμοιες αναφορές περί αύξησης του Cr# στους σπινέλιους έντονα μυλονιτοποιημένων 

χρωμιτιτών (π.χ., DONALDSON & GROVES 1985, MOGESSIE et al. 2000, TSOUPAS & 

ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008).

Τα αποχρωματισμένα τμήματα είναι συνήθως εμπλουτισμένα σε Mn (≤1.24% κ.β.) 

και λιγότερο συχνά σε Zn (≤1.35% κ.β.). Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με την άποψη ότι τα 

στοιχεία αυτά προτιμούν να εισέρχονται στη δομή των συστασιακά τροποποιούμενων 

τμημάτων των σπινελιούχων φάσεων κατά την υδροθερμική εξαλλοίωση (WYLIE et al. 

1987, BARNES 2000, GAHLAN & ARAI 2007, FARAHAT 2008).
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6.4.1.2 Χρωμιτίτες Ξερολίβαδου

Οι τυπικές συστασιακές μεταβολές που συνοδεύουν τη μετάβαση από τον πυρήνα 

των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών του Ξερολίβαδου προς τα 

αποχρωματισμένα τμήματά τους είναι: α) Αύξηση της περιεκτικότητας σε Cr2O3 από 59.29 

σε 68.55% κ.β., β) μείωση των επιπέδων συγκέντρωσης Al2O3 από 11.31 σε 1.63% κ.β., γ) 

μείωση της περιεκτικότητας σε MgO από 9.39 σε 14.38% κ.β. και τέλος, δ) περιορισμένη 

αύξηση του περιεχομένου σε FeOt από 14.03 σε 25 % κ.β. (βλ. Παρ. Α, § 1.5, Πιν. 1.38). 

Ο Cr# κυμαίνεται μεταξύ 0.78-0.83 στους υγιείς πυρήνες των μαγνησιοχρωμιτικών 

κρυστάλλων και από 0.87-0.97 στις αποχρωματισμένες περιοχές τους (Εικ. 6. 6Α). Ο Mg# 

μεταβάλλεται από 0.56 έως 0.67 στους μαγνησιοχρωμιτικούς πυρήνες και από 0.49-0.66 στα 

εξαλλοιωμένα τμήματά τους, χωρίς να παρατηρείται κάποια αξιόλογη διακύμανση κατά τη 

μετάβαση από τους πρώτους στα δεύτερα (Εικ. 6. 6Α). Ο Fe+3# κυμαίνεται μεταξύ 0.01-0.09 

στα αποχρωματισμένα περιθώρια και 0-0.05 στους πυρήνες (Εικ. 6. 6Β). Ο δε λόγος 

Fe+3/Fe+2 παρουσιάζει μικρή μόνο αύξηση από τα υγιή στα τροποποιημένα τμήματα των 

μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων κατ’ αναλογία με ότι ισχύει για τους αποχρωματισμένους 

μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών του Βοϊδόλακκου (Εικ. 6. 6Γ). Η αύξηση του Cr# και οι 

αμετάβλητες τιμές του Mg# από τους πυρήνες στις αποχρωματισμένες περιοχές των 

μαγνησιοχρωμιτών οφείλονται στην εκτεταμένη κινητοποίηση του Al+3 (Εικ. 6. 6Α).

Τέλος, διαπιστώθηκε μια αποπτώχευση των αποχρωματισμένων περιοχών σε Mn σε 

σχέση με τους υγιείς μαγνησιοχρωμιτικούς πυρήνες τους (έως και 0.46% κ.β.), αντίθετα 

δηλαδή με ότι διαπιστώθηκε για τους μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών του Βοϊδόλακκου. 

6.4.1.3 Μαγνησιοχρωμίτες περιδοτιτών

Ανάπτυξη περιθωρίων σιδηροχρωμίτη διαπιστώθηκε σε μαγνησιοχρωμιτικούς 

κρυστάλλους των περιδοτιτών του Βοϊδόλακκου, του Ξερολίβαδου, του Ριζού και των 

Αετορράχεων. Ωστόσο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι πιο συχνά τέτοιου είδους φαινόμενα 

εντοπίζονται στους μαγνησιοχρωμιτικούς κρυστάλλους των σερπεντινιωμένων περιδοτιτών 

του Βοϊδόλακκου.   
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Όσον αφορά στα χημικά χαρακτηριστικά των σιδηροχρωμιτών η περιεκτικότητά τους 

σε Cr2O3 κυμαίνεται από 23.88 έως 66.16% κ.β., σε Al2O3 από 3.07 έως 22.48% κ.β., σε 

MgO μεταξύ 3.70-14.99% κ.β. και σε FeOt μεταξύ 14.81-64.63% κ.β. (Εικ. 6. 7Β) (βλ. Παρ. 

Α, § 1.5, Πιν. 1.39). Όσον αφορά στα υπόλοιπα συστασιακά τους χαρακτηριστικά, έχουν Cr# 

που κυμαίνονται μεταξύ 0.56-0.93, Mg# από 0.22 έως 0.78, Fe+3# μεταξύ 0.03-0.46 και λόγο 

Fe+3/Fe+2 0.12-2.45, που συμφωνεί με τα υψηλά επίπεδα οξειδωτικών συνθηκών που 

απαιτούνται για το σχηματισμό τους (Εικ. 6. 8). Επιπλέον, η συγκέντρωσή τους σε MnO

μπορεί να φθάνει στο 1.31% κ.β., ενώ σε ZnO ανέρχεται σε 0.95% κ.β., οι οποίες είναι 

περίπου ανάλογες με τις αντίστοιχες των ζωνών αποχρωματισμού. Σε κάποιους από αυτούς 

καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά συμμετοχής SiO2 (έως και 12.53% κ.β., Εικ. 6. 7Β), το οποίο 

θεωρητικά αποδίδεται στη συμμετοχή υπομικροσκοπικών εγκλεισμάτων σερπεντίνη σε 

αυτούς (π.χ., BURKHARD 1993). Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι εξαλλοιωμένοι 

μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι συμφύονται αποκλειστικά με Cr-ούχο χλωρίτη και είναι 

αρκετά συνήθης η ανάπτυξη πολλών, μικρών εγκλεισμάτων χλωριτικής σύστασης κατά 

μήκος των εξαλλοιωμένων περιθωρίων τους. Οι συμφύσεις του τύπου αυτού δείχνουν ότι τα 

υψηλά ποσοστά SiO2 θα πρέπει να αποδοθούν στη συμμετοχή χλωρίτη και όχι σερπεντίνη.       

Γενικά, διαπιστώθηκε αύξηση των τιμών Cr# (Εικ. 6. 8Α), Fe+3# (Εικ. 6. 8Β), 

Fe+3/Fe+2 (Εικ. 6. 8Γ) και μείωση του Mg# (Εικ. 6. 8Α) από τους υγιείς πυρήνες προς τα 

εξαλλοιωμένα σε σιδηροχρωμίτη περιθώρια των περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών.

Εικ. 6. 7: Ιστολογικά και συστασιακά χαρακτηριστικά των εξαλλοιωμένων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από 
τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου: Α) Κρύσταλλος μαγνησιοχρωμίτη (της Εικ. 6.1Α) 

που εξαλλοιώνεται περιθωριακά σε σιδηροχρωμίτη (το κόκκινο πλαίσιο οριοθετεί την περιοχή που αποτυπώνεται 
στην Εικ. 6.7Β), Β) συστασιακές μεταβολές της περιεκτικότητας των στοιχείων Mg, Si, Ti, Mn, Ni, Al, Ca, Cr και 

Fe μεταξύ μαγνησιοχρωμίτη και σιδηροχρωμίτη κατά μήκος της κόκκινης γραμμής. Διαπιστώνεται αύξηση της 
συμμετοχής των Fe, Si, Mn και μείωση της συμμετοχής Al, Mg, Cr στον σιδηροχρωμίτη (ο κόκκινος κύκλος ορίζει 

το σημείο έναρξης των μετρήσεων γραμμικής σάρωσης, δείγμα V8) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης 
ηλεκτρονίων).
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Εικ. 6. 8: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 
των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα 

διαγράμματα: Α) Cr# vs Mg#, B) Fe+3# vs Fe+2# και Γ) Fe+3/Fe+2 vs Fe+2#.

6.4.2 Πίνδος

6.4.2.1 Χρωμιτίτες Κορυδαλλού

Το υψηλής περιεκτικότητας σε Al2O3 χρωμιτικό κοίτασμα της περιοχής του 

Κορυδαλλού είναι και το μόνο το οποίο χαρακτηρίζεται από συστηματική εξαλλοίωση των 

σπινέλιών του σε σιδηροχρωμίτη. Οι χρωμιτίτες της Μηλιάς και της Πεύκης, αν και 

σερπεντινιωμένοι (οι πρώτοι περισσότερο), δεν εμφανίζουν σε συστηματική βάση κάποιο 

τύπο εξαλλοίωσης των μαγνησιοχρωμιτικών τους κρυστάλλων, οι οποίοι είναι υγιείς και 

διατηρούν τα πρωτογενή τους συστασιακά χαρακτηριστικά στην ολότητά τους. 

Συγκεκριμένα και στον Κορυδαλλό εκείνο που παρατηρήθηκε είναι η εξαλλοίωση των 

σπινελιούχων φάσεων όχι όλου του χρωμιτικού κοιτάσματος, αλλά μόνο του πιο 

διαφοροποιημένου τμήματος που περιέχει σπινέλιο αντί μαγνησιοχρωμίτη. 
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Τα χημικά χαρακτηριστικά των σιδηροχρωμιτικών περιθωρίων των εξαλλοιωμένων 

χρωμιτιτικών σπινέλιων συνοψίζονται στα εξής: Η περιεκτικότητά τους σε Cr2O3 κυμαίνεται 

μεταξύ 38.90-50.46% κ.β., σε Al2O3 από 4.20 έως 20.73% κ.β., σε MgO μεταξύ 2.27-16.52% 

κ.β. και σε FeOt μεταξύ 21.89-39.34% κ.β., ενώ η συγκέντρωση MnO φθάνει το 3.50% κ.β. 

(βλ. Παρ. Α, § 1.5, Πιν. 1.40).

Στους πυρήνες των σπινέλιων ο Cr# κυμαίνεται μεταξύ 0.43-0.53, ενώ στα 

αποτελούμενα από σιδηροχρωμίτη περιθώριά τους από 0.56 έως 0.95. Ο Mg# μεταβάλλεται 

μεταξύ 0.57-0.65 στους πυρήνες και μεταξύ 0.01-0.57 στα περιθώρια (Εικ. 6. 9Α). Ο λόγος 

Fe+3/Fe+2 ποικίλει από 0.01-0.11 στα αναλλοίωτα τμήματα των κρυστάλλων και από 0.14-

0.68 στα εξαλλοιωμένα περιθώριά τους (Εικ. 6. 9Β). Οι τιμές αυτές υποδεικνύουν ότι 

σημαντικό μέρος του Fe+2 έχει οξειδωθεί σε Fe+3 και είναι συνυποδηλωτικές του οξειδωτικού 

περιβάλλοντος το οποίο επικρατούσε κατά το σχηματισμό του σιδηροχρωμίτη. Ανάλογα, ο 

Fe+3# παρουσιάζει αύξηση προς τα εξαλλοιωμένα περιθώρια των σπινέλιων (Εικ. 6. 9Γ).     

Εικ. 6. 9: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 
των κρυστάλλων σπινέλιων από το χρωμιτίτη του Κορυδαλλού, στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, στα 

διαγράμματα: Α) Cr# vs Mg#, B) Fe+3/Fe+2 vs Fe+2# και Γ) Fe+3# vs Fe+2#.
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Συμπερασματικά, λοιπόν μπορεί να ειπωθεί πως οι κρύσταλλοι σπινέλιων που 

συνοδεύονται από ανάπτυξη περιθωρίων σιδηροχρωμίτη χαρακτηρίζονται από αύξηση στον 

Cr# (Εικ. 6. 9Α), τον λόγο Fe+3/Fe+2 (Εικ. 6. 9Β) και τον Fe+3# και μείωση στον Mg# (Εικ. 6. 

9Α) από τον υγιή πυρήνα στα εξαλλοιωμένα περιθώριά τους. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται 

κυρίως στην απομάκρυνση των Al+3, Mg+2 και σε μικρότερο βαθμό του Cr+3 από τη δομή του 

σπινέλιου, καθώς και στην προσθήκη Fe+2 και στην οξείδωσή του σε Fe+3.    

6.4.2.2 Μαγνησιοχρωμίτες περιδοτιτών 

Εξαλλοιωμένοι σε σιδηροχρωμίτη περιδοτιτικοί μαγνησιοχρωμίτες εντοπίστηκαν 

στους σερπεντινιωμένους χαρτσβουργιτικούς, κυρίως, λιθότυπους της Πίνδου.

Τα συστασιακά χαρακτηριστικά των περιθωρίων σιδηροχρωμίτη έχουν ως εξής: Η 

περιεκτικότητά τους σε Cr2O3 μεταβάλλεται από 34.10 έως 63.82% κ.β., σε Al2O3 μεταξύ 

4.02-5.48% κ.β., σε MgO από 2.27 έως 4.74% κ.β. και σε FeOt μεταξύ 26.21-56.04% κ.β. Η 

συγκέντρωση του MnO μπορεί να φθάνει το 1.14% κ.β. (βλ. Παρ. Α, § 1.5, Πιν. 1.41). Ο Cr# 

κυμαίνεται μεταξύ 0.75-0.91, ο Mg# από 0.07-0.22 (Εικ. 6. 10Α) και ο λόγος Fe+3/Fe+2 από 

0.14 έως 0.93 (Εικ. 6. 10Β). Ο δε Fe+3# κυμαίνεται μεταξύ 0.04-0.34 (Εικ. 6. 10Γ).

Από τους υγιείς πυρήνες στα αλλοιωμένα περιθώρια των περιδοτιτικών 

μαγνησιοχρωμιτών διαπιστώθηκαν: Υψηλή αύξηση των Cr# (Εικ. 6. 10Α) και Fe+3/Fe+2 (Εικ. 

6. 10Β), περιορισμένη αύξηση του Fe+3# (Εικ. 6. 10Γ) και μείωση τουMg# (Εικ. 6. 10Α).     
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Εικ. 6. 10: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 
των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα 

διαγράμματα: Α) Cr# vs Mg#, B) Fe+3/Fe+2 vs Fe+2# και Γ) Fe+3# vs Fe+2#.

6.5 Ερμηνεία γένεσης περιθωρίων εξαλλοίωσης

6.5.1 Σχηματισμός περιθωρίων μαγνητίτη & τροποποιημένων χρωμιτών

Κατά τη διάρκεια της σερπεντινίωσης λαμβάνει χώρα η δημιουργία μαγνητίτη από 

την οξείδωση του Fe+2, που περιέχεται στον ολιβίνη και τον πυρόξενο, σε Fe+3. Οι επιταξικές 

αναπτύξεις μαγνητίτη στους μαγνησιοχρωμίτες των σερπεντινιωμένων περιδοτιτών είναι 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Επιπλέον, η απόπλυση Cr+3 από τις αντίστοιχες 

σπινελιούχες φάσεις και τους πυρόξενους από τα υδροθερμικά διαλύματα οδηγεί στη 

δημιουργία μαγνητίτη χαμηλής περιεκτικότητας σε Cr2O3 (Cr-ούχος μαγνητίτης).

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο χρωμίτης αν και ανθεκτικός στις δευτερογενείς διεργασίες, 

μπορεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να υποστεί εκτεταμένη συστασιακή τροποποίηση. 

Κατά τα αρχικά στάδια της σερπεντινίωσης είναι δυνατό να λαμβάνει χώρα εμπλουτισμός 

των περιθωρίων των χρωμιτικών κρυστάλλων σε Fe+2 και κάποια ελαφρά, σε πρώτη φάση, 

αποπτώχευσή τους σε Mg (FARAHAT 2008). Η KIMBALL (1990) διαπίστωσε ότι κατά τα 

αρχικά στάδια υδροθερμικής εξαλλοίωσης παρατηρείται αύξηση του Fe+2# στις περιοχές που 

ο χρωμίτης έρχεται σε επαφή με τον σερπεντίνη, αύξηση η οποία μπορεί ή όχι να 

συνοδεύεται από αύξηση του Cr#. Κατά την παρούσα μελέτη, διαπιστώθηκε σε μικρό βαθμό 

η ύπαρξη εμπλουτισμένων σε όρους Fe+2# κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη, κυρίως στους 

σερπεντινιωμένους δουνιτικούς λιθότυπους και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων 

(μαγνησιοχρωμίτες με Mg#: <0.4). Πρόκειται για συστασιακά τροποποιημένους 

μαγνησιοχρωμιτικούς κρυστάλλους, οι οποίοι διατηρούν ουσιαστικά αδιατάρακτες τιμές Cr#, 
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καθώς δεν έχει λάβει χώρα σημαντική κινητοποίηση Al+3 και Cr+3, αλλά των οποίων οι τιμές 

Mg# είναι σημαντικά μειωμένες εξαιτίας της δευτερογενούς προσθήκης Fe+2 σε αυτούς.

6.5.2 Σχηματισμός περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 

Σύμφωνα με τον BARNES (2000) οι σημαντικότερες συστασιακές μεταβολές στο 

χρωμίτη και συνεπώς η δημιουργία σιδηροχρωμίτη, καταγράφονται υπό την επίδραση 

μεταμόρφωσης σε Τ’s υψηλότερες από 500°C, δηλαδή στα όρια πρασινοσχιστολιθικής-

κατώτερης αμφιβολιτικής φάσης μεταμόρφωσης. Τότε ο σιδηροχρωμίτης αναπτύσσεται 

εξαιτίας της αναγκαιότητας που υπάρχει για την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ χρωμίτη 

και πυριτικών ορυκτών υπό τις νέες συνθήκες (FARAHAT 2008). 

Κατά το πέρασμα από την πρασινοσχιστολιθική στην αμφιβολιτική φάση 

μεταμόρφωσης, πέρα από την προσθήκη Fe+2 και την απομάκρυνση Mg+2 προς και από τον 

χρωμίτη, αντίστοιχα, λαμβάνει επιπλέον χώρα αποβολή των Al+3 και Cr+3, προς τα γειτονικά 

πυριτικά ορυκτά. Αυτές οι κινητοποιήσεις αντανακλούνται έντονα στις τιμές Cr# και Mg# 

του χρωμίτη. Η αύξηση του Cr# και η μείωση του Mg# από τους ανεξαλλοίωτους πυρήνες 

προς τα εξαλλοιωμένα σε σιδηροχρωμίτη περιθώρια των εκάστοτε χρωμιτικών κρυστάλλων, 

αποτελεί χαρακτηριστικό του υψηλού βαθμού κινητοποίησης των στοιχείων κατά τη 

συγκεκριμένη φάση υδροθερμικής εξαλλοίωσης.

Ο δε παραγενετικά συνδεόμενος με τον σιδηροχρωμίτη Cr-ούχος χλωρίτης προκύπτει 

ως αποτέλεσμα των ίδιων διεργασιών, οι οποίες τροφοδοτούν το μετασωματικό 

μετασχηματισμό του σερπεντίνη σε μια νέα πλουσιώτερη σε Al+3 και Cr+3, αλλά και πιο 

σταθερή, δευτερογενή πυριτική φάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ., περιδοτίτες 

Βοϊδόλακκου και Πεύκης) παρατηρήθηκαν συμφύσεις σιδηροχρωμίτη και Cr-ούχου χλωρίτη. 

Ανάλογες σύνθετες αναπτύξεις έχουν ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα μεταμόρφωσης σε 

συνθήκες αμφιβολιτικής φάσης (MÜ NTENER et al. 2000).    

Επομένως, οι αναπτύξεις σιδηροχρωμίτη και Cr-ούχου χλωρίτη που καταγράφηκαν 

σε ορισμένους μανδυακούς περιδοτίτες και κυρίως στο χρωμιτικό κοίτασμα της περιοχής του 

Κορυδαλλού, αποτελούν προϊόντα υδροθερμικής εξαλλοίωσης των μαγνησιοχρωμιτών και 

σπινέλιων, αντίστοιχα, σε συνθήκες κατώτερης αμφιβολιτικής φάσης και εντός του πεδίου 

σταθερότητας του χλωρίτη. Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται και από την προβολή των 

συστάσεων των εξαλλοιωμένων σπινέλιων του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού στο τριγωνικό 
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διάγραμμα Cr-Al-Fe+3 (Εικ. 6. 11). Από την προβολή αυτή διαπιστώνεται πως τα περιθώρια 

σύστασης σιδηροχρωμίτη έχουν σχηματιστεί σε συνθήκες χαμηλού βαθμού αμφιβολιτικής 

φάσης.  

Εικ. 6. 11: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 
των κρυστάλλων σπινέλιων από το χρωμιτίτη του Κορυδαλλού, στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, στο 

διάγραμμα Cr-Al-Fe+3. Να σημειωθεί ότι στην πλειονότητά τους τα περιθώριa σιδηροχρωμίτη εμπίπτουν στο 
πεδίο των σπινελιούχων φάσεων που έχουν τροποποιηθεί σε συνθήκες χαμηλόβαθμης αμφιβολιτικής φάσης 

μεταμόρφωσης (Πεδία από: PURVIS et al. 1972, EVANS & FROST 1975, SUITA & STREIDER 1996).

6.5.3 Σχηματισμός αποχρωματισμένων περιθωρίων

Ο συγκεκριμένος τύπος εξαλλοίωσης παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το 

σχηματισμό περιθωρίων σιδηροχρωμίτη. Οι ομοιότητες έγκεινται στον τρόπο ιστολογικής 

ανάπτυξης των ζωνών αποχρωματισμού, καθώς και στην αποκλειστική παραγενετική τους 

συσχέτιση με τον Cr-ούχο χλωρίτη. Οι διαφορές έχουν να κάνουν με τη σύσταση των δύο 

προϊόντων εξαλλοίωσης, αφού για το σχηματισμό σιδηροχρωμίτη απαιτείται σημαντική 

κινητοποίηση των Fe+2, Mg+2, Al+3, Cr+3, ενώ κατά το σχηματισμό των ζωνών 

αποχρωματισμού συμβαίνει κινητοποίηση μόνο των Al+3 και Cr+3.

Ωστόσο, θα μπορούσε να ειπωθεί πως πρόκειται για δύο δευτερογενείς φάσεις οι 

οποίες σχηματίζονται σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης της διεργασίας υδροθερμικής 

εξαλλοίωσης, κατά τα οποία επιτυγχάνονται σημαντικές μεταβολές στη σύσταση του 

μαγνησιοχρωμίτη. Η προβολή των συστάσεων των αποχρωματισμένων μαγνησιοχρωμιτών 

των χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βοϊδόλακκου και του Ξερολίβαδου στο τριγωνικό 
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διάγραμμα Cr-Al-Fe+3 (Εικ. 6. 12) δείχνει ότι έχουν σχηματιστεί έπειτα από τροποποίηση 

των αρχικών μαγνησιοχρωμιτικών συστάσεων σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής φάσης. Τα 

αποχρωματισμένα μαγνησιοχρωμιτικά περιθώρια διαφοροποιούνται συστασιακά από τους 

αντίστοιχους υγιείς πυρήνες λόγω της αυξημένης συμμετοχής Cr+3 και των χαμηλότερων 

επιπέδων συγκέντρωσης Al+3 σε αυτά. Αμφότεροι πυρήνες και περιθώρια χαρακτηρίζονται 

από αντίστοιχες περιεκτικότητες Fe+3, όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. § 6.4.1.1 & 6.4.1.2).

Εικ. 6. 12: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων αποχρωματισμένων 
περιθωρίων των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου 

στο διάγραμμα Cr-Al-Fe+3. Να σημειωθεί ότι τα αποχρωματισμένα περιθώρια εμπίπτουν στο πεδίο των 
σπινελιούχων φάσεων που έχουν τροποποιηθεί σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής φάσης μεταμόρφωσης (Πεδία 

από: PURVIS et al. 1972, EVANS & FROST 1975, SUITA & STREIDER 1996).

6.6 Ερμηνεία της σχέσης σιδηροχρωμίτη/αποχρωματισμένου 
χρωμίτη και Cr-ούχου χλωρίτη

Το πυριτικό ορυκτό που πάντοτε βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον των κρυστάλλων 

σύστασης μαγνησιοχρωμίτη ή σπινέλιου που χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη περιθωρίων 

εξαλλοίωσης είναι ο χλωρίτης. Η άμεση και αποκλειστική συνεύρεση σιδηροχρωμίτη ή 

αποχρωματισμένου χρωμίτη και Cr-ούχου χλωρίτη συμφωνεί με την υπόθεση ότι πρόκειται 

για παραγενετικά συσχετιζόμενες φάσεις, αντίστοιχα (π.χ., CHRISTOFIDES et al. 1994, 

KAPSIOTIS et al. 2007b). 
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Ο χλωρίτης, σε αντίθεση με τον σερπεντίνη, δεν αποτελεί κύριο προϊόν της 

διεργασίας χαμηλού βαθμού υδροθερμικής εξαλλοίωσης (FARAHAT 2008). Ο σερπεντίνης 

που βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον των εξαλλοιωμένων μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων 

χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά περιεχόμενα σε Al2O3 και Cr2O3. Αμφότερα τα 

συστατικά αυτά κανονικά απουσιάζουν ή είναι παρόντα σε μικρό μόνο βαθμό στους 

σερπεντίνες που προέρχονται από εξαλλοίωση ολιβίνη και πυρόξενων (DEER et al. 1992). 

Τα ιστολογικά δεδομένα δείχνουν ότι ο σερπεντίνης αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο υπό τη 

μορφή κυψελωδών δομών, που σημαίνει ότι αποτελεί προϊόν εξαλλοίωσης του ολιβίνη. 

Ωστόσο, οι σερπεντίνες στην εγγύτητα των εξαλλοιωμένων κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη-

σπινέλιου φιλοξενούν υπολογίσιμα ποσά Cr2O3 στη δομή τους και χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερους λόγους Si+4/Mg+2 συγκριτικά με εκείνων των ολιβινών. Τα στοιχεία αυτά 

υποδηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια της σερπεντινίωσης έλαβαν χώρα αντιδράσεις κατιοντο-

ανταλλαγής, κατά τις οποίες ένα μέρος των αποβαλλόμενων Cr+3 και Al+3 από τον 

μαγνησιοχρωμίτη ή σπινέλιο εισέρχεται στη δομή του σερπεντίνη. 

Ο χλωρίτης μπορεί να προέρχεται από την εξαλλοίωση του πυρόξενου υπό κανονικές 

συνθήκες. Ωστόσο, όταν βρίσκεται σε επαφή με εξαλλοιωμένους κρυστάλλους 

μαγνησιοχρωμίτη και σπινέλιου είναι εμπλουτισμένος σε Cr2O3 και αποπτωχευμένος σε 

Al2O3. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από υψηλότερους λόγους Mg+2/Fe+2 σε σχέση με 

εκείνους του ολιβίνη και των πυρόξενων πράγμα που αποκλείει το σχηματισμό του από 

ισοχημική αντικατάσταση των δύο αυτών φάσεων.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η σταδιακή μετάβαση: Σιδηροχρωμίτης ή 

αποχρωματισμένος χρωμίτης, Cr-ούχος χλωρίτης, Al-Cr-ούχος σερπεντίνης και σερπεντίνης. 

Μάλιστα, παρατηρήθηκε πως η ανάπτυξη του Cr-ούχου χλωρίτη διακόπτει τη συνέχεια των 

κυψελωδών δομών του σερπεντίνη υποδηλώνοντας έτσι τον σχηματισμό του πρώτου σε 

βάρος του δεύτερου σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο εξέλιξης.  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το Al+3 είναι το στοιχείο εκείνο που 

απομακρύνεται πιο εύκολα από τη δομή του εξαλλοιώμενου κάθε φορά κρυστάλλου 

σπινέλιου ή μαγνησιοχρωμίτη. Κατά τη διάρκεια των διεργασιών μετατροπής των 

σπινελιούχων φάσεων σε αποχρωματισμένο χρωμίτη ή σιδηροχρωμίτη τα αποβαλλόμενα 

Al+3 και Cr+3 δεσμεύονται από τον γειτονικό σερπεντίνη, ο οποίος μετατρέπεται σε Al-Cr-

ούχο σερπεντίνη. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης διαδικασίας οδηγεί τελικά στη μετατροπή 

του Al-Cr-ούχου σερπεντίνη σε Cr-ούχο χλωρίτη. Σύμφωνα με τους MELLINI et al. (2005) 

ακόμα και ο ίδιος ο σιδηροχρωμίτης, εξεταζόμενος σε νανομετρική κλίμακα, δεν αποτελεί 



Εξαλλοιώσεις μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων

291

τίποτα άλλο παρά ένα πολυφασικό μίγμα: Cr-ούχου μαγνητίτη, χλωρίτη και λιζαρδίτη [με 

(001)chl/liz πάντοτε παράλληλα στο (111)Cr-mag]. Συνεπώς, όλες οι μετασωματικές κατιοντο-

ανταλλαγές που ελέγχουν την σταδιακή εξαλλοίωση των μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων σε 

σιδηροχρωμίτη ή αποχρωματισμένο μαγνησιοχρωμίτη είναι οι ίδιες με αυτές που 

τροφοδοτούν τη μετατροπή του σερπεντίνη σε Cr-ούχο χλωρίτη και συμβαίνουν σε ένα 

στάδιο εξελιγμένων υδροθερμικών διεργασιών.

6.7 Βαθμός επίδρασης δευτερογενών διεργασιών στη σύσταση 
των χρωμιτών βάσει της δομής τους

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, διαφορετικοί τύποι εξαλλοίωσης αναπτύσσονται 

στους μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους των χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βούρινου και της 

Πίνδου υπό την επίδραση υδροθερμικών διεργασιών. Πέρα από την ένταση των 

υδροθερμικών διεργασιών ένας ακόμα καθοριστικός παράγοντας που ελέγχει την 

επιδεκτικότητα των σπινελιούχων φάσεων στην εξαλλοίωση είναι η δομική τους ανάπτυξη 

(BURKHARD 1993). Ένα ιδανικό παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης αποτελούν οι 

μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού.

Στο κεφάλαιο της ορυκτοχημικής μελέτης (βλ. Κεφ. 4, § 4.1.2) αναφέρθηκε πως σε 

διακριτά τμήματα του συγκεκριμένου σχηματισμού συμμετέχουν σπινέλιοι και 

μαγνησιοχρωμίτες, ως αποτέλεσμα της σχετικά εκτεταμένης διαφοροποίησης που υπέστει το 

μάγμα στη θέση σχηματισμού τους. Ωστόσο, τα φαινόμενα συστηματικής μετατροπής σε 

σιδηροχρωμίτη εντοπίστηκαν μόνο στα πιο Al-ούχα τμήματα του εν λόγω σχηματισμού. Ο 

τρόπος ιστολογικής ανάπτυξης του σερπεντίνη είναι ίδιος και στους δύο "ορίζοντες" του 

κοιτάσματος, στοιχείο που υποδηλώνει ότι και οι δύο έχουν προσβληθεί από το ίδιο 

υδροθερμικό γεγονός.

Επίσης, στο κεφάλαιο της ορυκτοχημικής μελέτης δείχθηκε ότι οι χρωμιτικοί τους 

κρύσταλλοι Al-ούχας σύστασης ταξινομούνται ως σπινέλιοι, ενώ οι πιο Cr-ούχας ως 

μαγνησιοχρωμίτες (βλ. Κεφ.4, § 4.1.2). Οι μαγνησιοχρωμίτες ανήκουν δομικά στην 

κατηγορία των λεγόμενων "κανονικών" σπινέλιων (π.χ., HILL et al. 1979), στην οποία 

κατατάσσονται οι σπινέλιοι των οποίων όλες οι οκταεδρικές θέσεις καταλαμβάνονται από 

τρισθενή κατιόντα. Οι δε σπινέλιοι έχουν "ανάστροφη" δομή και μέρος των οκταεδρικής 

συνδιάταξης θέσεών τους καταλαμβάνεται και από δισθενή κατιόντα (WOOD et al. 1986). 
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Σύμφωνα με την BURKHARD (1993) οι κανονικής δομής σπινελιούχες φάσεις είναι 

λιγότερο ευάλωτες σε δευτερογενείς διεργασίες. Αντίθετα, οι ανάστροφης δομής 

εξαλλοιώνονται ευκολότερα, απελευθερώνοντας Mg+2, Al+3 και Cr+3 προς τις περιβάλλουσές 

τους πυριτικές φάσεις.     

Ίσως, η υψηλά Cr-ούχα σύσταση και η κανονική δομική ανάπτυξη των 

μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων που συνθέτουν τους χρωμιτίτες του Βούρινου να 

αιτιολογούν επίσης την περιορισμένη παρουσία σιδηροχρωμίτη και τη συστηματική 

εμφάνιση αποχρωματισμένων περιθωρίων σε αυτούς. Τέλος, η απουσία συστηματικής 

εξαλλοίωσης των χρωμιτικών κρυστάλλων από τους χρωμιτίτες όλων των περιοχών μελέτης 

δείχνει πιθανότατα πως η ένταση των υδροθερμικών διεργασιών δεν ήταν παντού η ίδια (σε 

Βούρινο και Πίνδο).    

6.8 Μεταμορφικό πλαίσιο εξέλιξης

Τα φαινόμενα υδροθερμικής εξαλλοίωσης είναι αρκετά διαδεδομένα στους 

μανδυακούς σχηματισμούς και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Η μελέτη των 

συστασιακών τροποποιήσεων των μαγνησιοχρωμιτών-σπινέλιων δείχνει ότι η ένταση των 

δευτερογενών διεργασιών ήταν υψηλότερη σε συγκεκριμένες περιοχές μελέτης και κυρίως 

στα χρωμιτικά κοιτάσματα αυτών, όπως π.χ., στους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου και του 

Ξερολίβαδου από τον Βούρινο και του Κορυδαλλού από την Πίνδο.

Η παραγένεση: Χρυσοτίλης+χλωρίτης+αντιγορίτης+τρεμολίτης+σιδηροχρωμίτης, η 

οποία εντοπίστηκε στον χρωμιτίτη του Κορυδαλλού και στους περιδοτίτες και των δύο 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων (Εικ. 6. 13), θεωρείται αντιπροσωπευτική της μετάβασης από 

την άνω πρασινοσχιστολιθική στην χαμηλού βαθμού αμφιβολιτική φάση (EVANS & 

TROMMSDORFF 1970, LIOU et al. 1974, EVANS & FROST 1975, MOODY 1979, 

LAIRD & ALBEE 1981, MOODY et al. 1983, BOUKILI et al. 1984, PEACOCK 1987, 

TROMMSDORFF & CONNOLLY 1990, MICHAILIDIS & SOLDATOS 1995, 

MICHAILIDIS & SKLAVOUNOS 1996, BARNES 2000, PROENZA et al. 2004, 

FARAHAT 2008). Επιπλέον, η ανάπτυξη περιθωρίων σιδηροχρωμίτη στους 

μαγνησιοχρωμίτες των περιδοτιτών τόσο του Βούρινου όσο και της Πίνδου είναι σύμφωνη 

με την παραγένεση: Τρεμολίτης+αντιγορίτης±τάλκης, η οποία εντοπίστηκε στους 

σερπεντινιωμένους υπερβασικούς σχηματισμούς και των δύο συμπλεγμάτων.
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Ωστόσο, η συστηματική παρουσία αποχρωματισμένων περιθωρίων στους 

μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών του Βούρινου σε συνδυασμό με την περιορισμένη 

παρουσία σιδηροχρωμίτη σε αυτούς, είναι αποτέλεσμα της εξαλλοίωσής τους σε συνθήκες 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης (Εικ. 6. 13). Αντανακλά δε τα σχετικά χαμηλά επίπεδα fO2 των 

αντίστοιχων υδροθερμικών διαλυμάτων. Αντίθετα, η συχνή παρουσία σιδηροχρωμίτη στο 

χρωμιτικό κοίτασμα του Κορυδαλλού αντανακλά συνθήκες σχηματισμού υψηλότερης fO2.

Εικ. 6. 13: Σχηματική αναπαράσταση του μεταμορφικού πλασίου εξέλιξης των διεργασιών συστασιακής 
τροποποίησης που καταγράφηκαν στους εξαλλοιωμένους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου των 

σερπεντινιωμένων περιδοτιτών-σερπεντινιτών και των χρωμιτικών κοιτασμάτων των οφιολιθικών συμπλεγμάτων 
του Βούρινου και της Πίνδου. Σε ένα πρώτο στάδιο και σε συνθήκες χαμηλής πρασινοσχιστολιθικής φάσης η 
σύσταση του μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου δεν αλλάζει (Α). Σε συνθήκες μέσου βαθμού πρασινοσχιστολιθικής 
φάσης αρχίζει η προσθήκη Fe+2 στους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου από τις γειτονικές πυριτικές 

φάσεις (Β). Σε συνθήκες υψηλόβαθμης πρασινοσχιστολιθικής φάσης δημιουργούνται ζώνες αποχρωματισμού, 
λόγω κινητοποίησης κυρίως του Al+3 (Γ). Η δημιουργία περιθωρίων σιδηροχρωμίτη συντελείται σε ένα ακόμα πιο 
προχωρημένο στάδιο εξέλιξης των υδροθερμικών διεργασιών, λόγω εκτεταμένης κινητοποίησης του Al+3 και του 

Mg+2, καθώς και της οξείδωσης του Fe+2 σε Fe+3.  
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Η διατήρηση ευμεγεθών πυρήνων στους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου 

γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται περιθώρια εξαλλοίωσης υποδηλώνει ότι αυτοί δεν 

έχουν ισορροπήσει πλήρως με τα εξαλλοιωμένα περιθώριά τους. Η μη πλήρης 

αντικατάσταση όλου του κρυστάλλου από σιδηροχρωμίτη συνομολογεί επιπλέον υπέρ της 

επικράτησης συνθηκών χαμηλού βαθμού αμφιβολιτικής φάσης (BARNES 2000). Σύμφωνα 

με τους JAN & WINDLEY (1990) η ελάχιστη Τ σχηματισμού της παραγένεσης: 

Σιδηροχρωμίτης+χλωρίτης+αντιγορίτης, είναι περίπου 500 ºC. Συνθήκες εξαλλοίωσης σε ένα 

ανώτερο πλαίσιο T’s, μεταξύ 550-600 °C, αποκλείονται εξαιτίας της απουσίας έντονα Cr-

ούχου μαγνητίτη ως προϊόν αντικατάστασης των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου 

από την δευτερογενή παραγένεση των εξεταζόμενων σχηματισμών και των δύο οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων (BARNES 2000, FARAHAT 2008). Συνεπώς, για τον χρωμιτίτη του 

Κορυδαλλού και τους σερπεντινιωμένους περιδοτίτες με παρουσία σιδηροχρωμίτη 

θεωρούνται T’s εξαλλοίωσης μεταξύ 500-550 ºC, ενώ για τους αποχρωματισμένους 

μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών του Βούρινου T’s σχηματισμού χαμηλότερες των 500 ºC. 

6.9 Συμπεράσματα

Η συστηματική μελέτη των φαινομένων εξαλλοίωσης των μαγνησιοχρωμιτών-

σπινέλιων των μανδυακών σχηματισμών και των δυό υπό μελέτη οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων έδειξε ότι τα φαινόμενα αυτά είναι παρόντα τόσο στους μαγνησιοχρωμίτες-

σπινέλιους των περιδοτιτών, όσο και σε εκείνους των χρωμιτιτών.

Οι μαγνησιοχρωμίτες των έντονα σερπεντινιωμένων περιδοτιτών εξαλλοιώνονται σε 

σιδηροχρωμίτη και χαρακτηρίζονται από αύξηση των Cr#, Fe+3#, Fe+2# και του λόγου 

Fe+3/Fe+2 και μείωση του Mg# προς τα εξαλλοιωμένα περιθώριά τους.

Οι μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βούρινου (Βοϊδόλακκος-

Ξερολίβαδο) παρουσιάζουν ζώνες αποχρωματισμού κατά μήκος των περιθωρίων τους και 

των κατακλαστικών ρωγμών που τους διασχίζουν. Από τον πυρήνα προς τα περιθώριά τους 

χαρακτηρίζονται από έντονη αύξηση του Cr#, μικρή αύξηση των Fe+3#, Fe+3/Fe+2 και 

αμετάβλητες τιμές Mg#.  

Οι σπινέλιοι του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού στην Πίνδο 

παρουσιάζουν συστηματική εξαλλοίωση σε σιδηροχρωμίτη και χαρακτηρίζονται από τις 
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ακόλουθες συστασιακές μεταβολές από τους υγιείς πυρήνες προς τα εξαλλοιωμένα 

περιθώριά τους: Αύξηση των Cr#, Fe+3#, Fe+2#, Fe+3/Fe+2 και μείωση του Mg#. Το γεγονός, 

ότι οι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι των κοιτασμάτων αυτών δεν παρουσιάζουν 

αντίστοιχα φαινόμενα εξαλλοίωσης οφείλεται πιθανότατα στη διαφορετική δομική τους 

ανάπτυξη (μαγνησιοχρωμίτες-κανονική vs σπινέλιοι-ανάστροφη δομή).

Η ανάπτυξη σιδηροχρωμίτη και αποχρωματισμένων περιθωρίων είναι παραγενετικά 

συνδεδεμένη με εκείνη του Cr-ούχου χλωρίτη, ο οποίος και σχηματίζεται ως προϊόν 

μετασωματικών διεργασιών κινητοποίησης και απομάκρυνσης των Al+3 και Cr+3 από τη 

δομή του χρωμίτη και εισαγωγής τους στον περιβάλλοντα σερπεντίνη. Η υπέρθεση 

ορισμένων χλωριτικών στεφανών επί σερπεντινικών κυψελωδών δομών επιβεβαιώνει τον 

απώτερο σχηματισμό των πρώτων σε βάρος των δεύτερων.   

Η παραγένεση: Σιδηροχρωμίτης+αντιγορίτης+τρεμολίτης+χλωρίτης+χρυσοτίλης, 

θεωρείται προϊόν εξαλλοίωσης σε συνθήκες κάτω αμφιβολιτικής φάσης και είναι σε 

συμφωνία με την παραγένεση: Τρεμολίτης+αντιγορίτης+τάλκης, που εντοπίστηκε στους 

περιδοτίτες. Η απουσία σιδηροχρωμίτη, ως προϊόν εξαλλοίωσης των μαγνησιοχρωμιτών των 

χρωμιτιτών του Βούρινου, δείχνει ότι αυτοί τροποποιήθηκαν συστασιακά σε χαμηλότερες 

συνθήκες της πρασινοσχιστολιθικής φάσης μεταμόρφωσης.   
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7 Γεωθερμοβαρομετρία

7.1 Γεωθερμόμετρο ολιβίνη-σπινέλιου

7.1.1 Εισαγωγή-γεωθερμομετρικά αποτελέσματα

Η διαδικασία ανταλλαγής κατιόντων Mg+2 και Fe+2 μεταξύ γειτονικών κρυστάλλων 

ολιβίνη και σπινέλιου αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του 

γεωθερμόμετρου που πρότεινε ο IRVINE (1965). Στην ίδια αρχή στηρίζονται και τα 

γεωθερμόμετρα που προτάθηκαν από άλλους ερευνητές, οι οποίοι είτε εισήγαγαν και άλλες 

νέες παραμέτρους, είτε τροποποίησαν ορισμένες από αυτές που χρησιμοποίησε ο IRVINE

(π.χ., JACKSON 1969, BOYD 1971, EVANS & WRIGHT 1972, EVANS & FROST 1975, 

MEDARIS 1975, MYSEN & BOETTCHER 1975, WOOD & NICHOLLS 1978, OBATA

1977, FABRIÈS 1979, HENRY & MEDARIS 1980, ENGI 1983, DICK & BULLEN 1984, 

O’NEILL & WALL 1987, JAN & WINDLEY 1990, BALLHAUS et al. 1991, SHACK & 

GHIORSO 1991, MELCHER et al. 1997, POUSTOVETOV 2000, ROLLINSON et al. 2002, 

RAVIKANT et al. 2004).

Τόσο στους χρωμιτίτες όσο και στους περιβάλλοντες μανδυακούς περιδοτίτες ο 

μαγνησιοχρωμίτης συνυπάρχει με υψηλά Mg-ούχας σύστασης ολιβίνη (FoOl: ≥90). Η υψηλή 

περιεκτικότητα του ολιβίνη στο φορστεριτικό μόριο καθιστά αναγκαία πριν την εφαρμογή 

του γεωθερμομέτρου ολιβίνης-σπινέλιος των EVANS & FROST (1975) την βαθμονόμηση 

που πρότεινε ο FABRIÈS (1979), η οποία εκφράζεται μέσω της παρακάτω σχέσης:

T(˚K)= (4250YSp+1343/lnKD+1825YSp+0.571)

όπου KD είναι ο συντελεστής κατανομής των Mg+2-Fe+2 μεταξύ μαγνησιοχρωμίτη-

ολιβίνη και YSp ο λόγος [Cr/(Cr+Al+Fe+3)] στον μαγνησιοχρωμίτη. Για τους συγκεκριμένους 

γεωθερμομετρικούς υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν αναλύσεις από πυρήνες ζευγών 

κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν περιπτώσεις 

εξαλλοιωμένων περιθωρίων, οι συστάσεις των οποίων οδηγούν σε εσφαλμένα 

αποτελέσματα. Το παραπάνω γεωθερμόμετρο ισχύει για P 10 kbar και υπό την προϋπόθεση 

ότι και οι δύο χρησιμοποιούμενες φάσεις αντιπροσωπεύουν ιδανικά στερεά διαλύματα τύπου 

(Mg, Fe)(Al, Cr)2O4 και (Mg, Fe)2SiO4, αντίστοιχα. Ειδικά, για τον μαγνησιοχρωμίτη 

θεωρείται ότι η κατανομή των τρισθενών κατιόντων και κυρίως του Fe+3 στις τετραεδρικές 
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θέσεις του πλέγματός του θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλή, προκειμένου να μην αποκλίνει 

από την ιδανική κανονική δομή.

Από την εφαρμογή του παραπάνω γεωθερμόμετρου στους μανδυακούς σχηματισμούς 

του Βούρινου προέκυψαν τα ακόλουθα τα θερμοκρασιακά εύρη: 608-837 ˚C για τους 

χρωμιτίτες, 689-812 ˚C για τους δουνίτες, 700-771 ˚C για τους μεταβατικούς 

χαρτσβουργίτες, 676-748 ˚C για τους κανονικούς χαρτσβουργίτες και τέλος, 725-752 ˚C για 

τις περιορισμένες εμφανίσεις κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών. Αντίστοιχα, για τους 

μανδυακούς σχηματισμούς της Πίνδου προέκυψαν τα ακόλουθα εύρη T’s: 663-859 ˚C για 

τους χρωμιτίτες, 681-759 ˚C για τους δουνίτες, 674-802 ˚C για τους μεταβατικούς 

χαρτσβουργίτες, 654-825 ˚C για τους κανονικούς χαρτσβουργίτες και τέλος, 615-797 ˚C για 

τους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες. Αντιπροσωπευτικές αναλύσεις ζευγών 

μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνηαπό τους εξεταζόμενους σχηματισμούς του Βούρινου και της 

Πίνδου δίνονται στους Πιν. 7.1 και Πιν. 7.2, αντίστοιχα. 

Πιν. 7. 1: Αναλύσεις αντιπροσωπευτικών ζευγών κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη από τους περιδοτίτες και 
τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Λιθότυπος
Αρ. Δείγματος R1 R1 R3 K6 K15 A3 A7 V8 VA30 VA32

Ορυκτό

SiO2 - - 0.82 0.26 0.19 - 0.15 0.15 - -
TiO2 0.2 0.06 0.44 0.1 - 0.2 0.05 0.14 0.17 0.42

Al2O3 22.09 21.8 22.48 15.4 13.53 16.93 14.53 10.57 12.73 12.72
Cr2O3 45.02 47.47 42.03 53.6 56.52 52.57 56.47 58.76 57.68 57.78
FeO 19.51 19.39 26.27 19.14 19.55 18.85 19.15 20.05 16.65 17.22
MnO 0.79 - - - 0.25 - - - 0.41 -
MgO 10.45 11.49 8.44 10.62 9.52 10.73 10.51 10.34 12.84 11.67
CaO 0.09 - - - - - - - - -
NiO - - - - - - - - 0.43 -
ZnO 1.51 - - - - - - - - -

Σύνολο 99.66 100.21 100.48 99.12 99.56 99.28 100.86 100.01 100.91 99.81

Ορυκτό

SiO2 41.61 42.16 42.03 42.88 43.03 43.41 42.94 41.32 44.59 40.74
TiO2 0.13 - - - - - - - - -

Al2O3 0.13 - 1.17 0.68 - 1.22 0.6 0.19 2.69 -
FeO 9.58 9.29 12.77 8.45 6.91 8.75 6.05 9.01 6.33 3.27
MnO 0.55 - 0.21 0.15 0.28 - - - 0.13 -
MgO 47.94 47.79 43.31 48.01 49.27 47.25 49.86 49.58 46.24 56.34
CaO - - - - - - 0.19 - - -
NiO - 0.54 0.06 0.36 0.11 - 0.59 - 0.29 0.54

Cr2O3 0.07 - - - - - - - - -
Σύνολο 100.01 99.78 99.55 100.53 99.6 100.63 100.23 100.1 100.27 100.89

Ολιβίνης

Ζεύγη μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη που εφαρμόστηκε το γεωθερμόμετρο του FABRIÈS (1979)
Κλιν. Χαρτσβουργίτες Καν. Χαρτσβουργίτες Μετ. Χαρτσβουργίτες Δουνίτες Χρωμιτίτες

Μαγνησιοχρωμίτης
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Πιν. 7. 2: Αναλύσεις αντιπροσωπευτικών ζευγών κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη από τους περιδοτίτες και 
τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

7.1.2 Ερμηνεία γεωθερμομετρικών αποτελεσμάτων

Οι περισσότερες πειραματικές έρευνες δείχνουν ότι το θερμοκρασιακό εύρος 

κρυστάλλωσης συμπαγών συγκεντρώσεων χρωμίτη κυμαίνεται μεταξύ 1000-1350 ˚C

(IRVINE 1977, JOHAN et al. 1982, 1983, MURCK & CAMPBELL 1986, ROEDER & 

REYNOLDS 1991, MELCHER et al. 1997, VATIN-PERIGNON et al. 2000). Ανάλογες T’s

σχηματισμού αναφέρονται και για τις επουσιώδεις σπινελιούχες φάσεις εκχυμωμένων 

περιδοτιτών (GREEN 1973, KUBO 2002, MATVEEV & BALLHAUS 2002). 

Οι χαμηλές T’s που προέκυψαν για τους μανδυακούς σχηματισμούς και των δύο 

ακολουθιών δεν αντιστοιχούν στις αρχικές τους T’s και προφανώς αντιπροσωπεύουν το 

αποτέλεσμα διαδικασιών επαναϊσορρόπησης ή ανακρυστάλλωσης ζευγών ολιβίνη-σπινέλιου 

σε T’s sub-solidus. Σύμφωνα με τους WOOD & FRASER (1976) και ROEDER et al. (1979) 

η ανταλλαγή κατιόντων Mg+2-Fe+2 μεταξύ δυο φάσεων εκ των οποίων η μια είναι γρανάτης ή 

σπινέλιος, αποτελεί μια αργή και συνεχής διαδικασία που μπορεί να εξελίσσεται σε T’s

χαμηλότερες από αυτές στις οποίες σχηματίστηκαν οι συγκεκριμένες φάσεις. 

Λιθότυπος
Αρ. Δείγματος P13 P14 P22 PM15 P9 P16 P2B P2B PM51A PM51A

Ορυκτό
SiO2 - 0.17 - 0.11 - 0.40 - - 0.15 0.04

TiO2 - 0.05 0.05 0.07 0.07 0.03 0.08 0.05 0.34 0.16

Al2O3 20.44 28.63 15.27 21.51 22.03 23.54 9.41 9.83 10.17 11.94
Cr2O3 49.16 40.86 53.63 48.68 48.58 47.60 61.02 61.52 60.18 59.82
FeO 17.80 14.74 18.81 15.45 17.48 16.20 19.23 18.98 16.92 17.70
MnO 0.50 - 0.38 - - 0.31 0.63 - 0.37 -
MgO 11.13 14.70 11.85 13.33 12.75 12.91 9.20 9.17 11.65 11.21
NiO - - - - - - 0.23 - 0.10 -

Σύνολο 99.03 99.15 99.99 99.15 100.91 100.99 99.8 99.55 99.88 100.87

Ορυκτό

SiO2 41.39 42.02 42.24 41.85 41.11 41.94 42.45 42.23 45.37 49.47

TiO2 - - - - - 0.06 - - - 0.15
Al2O3 - 0.53 - - 1.35 - - - 1.07 0.57
FeO 9.12 7.23 8.2 8.52 8.77 7.39 6.83 7.74 6.43 3.56
MnO - - 0.17 0.06 - - - 0.05 - 0.19
MgO 48.51 48.86 50.34 49.11 48.73 49.05 50.77 49.43 46.81 43.87
CaO - - - - - - - - 0.40 2.51
NiO 0.14 0.47 - - 0.37 0.83 0.63 0.34 0.67 0.46

Cr2O3 - - - - - 0.08 - - - 0.20
Σύνολο 99.16 99.11 100.95 99.54 100.33 99.35 100.68 99.79 100.75 100.98

Μαγνησιοχρωμίτης

Ολιβίνης

Ζεύγη μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη που εφαρμόστηκε το γεωθερμόμετρο του FABRIÈS (1979)
Κλιν. Χαρτσβουργίτες Καν. Χαρτσβουργίτες Μετ. Χαρτσβουργίτες Δουνίτες Χρωμιτίτες
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Ο JACKSON (1969) υποστήριξε ότι το πρόβλημα που προκύπτει από τις χαμηλές Τ’s

που λαμβάνονται από το γεωθερμόμετρο ολιβίνης-σπινέλιος μπορεί να ξεπεραστεί, εφόσον 

χρησιμοποιηθούν οι συστάσεις των δύο φάσεων από τους αντίστοιχους μονορυκτολογικούς 

σχηματισμούς, δηλαδή από τους χρωμιτίτες και τους δουνίτες, αντίστοιχα. Το σκεπτικό αυτό 

στηρίζεται στην ιδέα ότι οι αντιδράσεις κατιοντο-ανταλλαγής μεταξύ ολιβίνη-σπινέλιου 

στους δουνίτες και στους χρωμιτίτες είναι πολύ περιορισμένες ώστε να μπορέσουν να 

αλλάξουν τη σύσταση του ολιβίνη στους πρώτους και του σπινέλιου στους δεύτερους. Αυτό 

όμως απαιτεί ότι οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί βρίσκονται σε ισορροπία, κάτι που συχνά 

αποκλείεται στη βάση παρατηρήσεων υπαίθρου και ορυκτοχημικών δεδομένων.

Οι MELCHER et al. (1997) υποστήριξαν ότι οι χρωμιτικοί κρύσταλλοι από 

συμπαγείς χρωμιτίτες έχουν συστάσεις που προσεγγίζουν τις αρχικές, δεδομένης της 

χαμηλότερης συμμετοχής πυριτικών φάσεων και άρα της περιορισμένης δυνατότητας 

ανταλλαγής κατιόντων Mg+2-Fe+2 μεταξύ χρωμίτη και πυριτικών ορυκτών σε αυτούς. Η ίδια 

υπόθεση μπορεί να θεωρηθεί και για τους συμπαγείς χρωμιτίτες του Βούρινου και της 

Πίνδου. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων σχηματισμών μόνο ο ολιβίνης υπέστει 

συστασιακές αλλαγές από μια άγνωστη αρχική τιμή Mg# μέχρι την τωρινή (χρωμιτίτες 

Βούρινου, FoOl: 94-95 και χρωμιτίτες Πίνδου, FoOl: 93-94). Ωστόσο, βασιζόμενοι σε 

δεδομένα Τ-f(O2) οι MELCHER et al. (1997) απέδειξαν ότι στους 1200 ˚C ο χρωμίτης 

συμπαγών χρωμιτιτών βρίσκεται σε ισορροπία με ολιβίνη με FoOl: 94. Το στοιχείο αυτό 

δείχνει ότι σε μαγματικές συνθήκες ο χρωμίτης μπορεί ήδη να συνυπάρχει με φορστεριτικό 

ολιβίνη, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες επαναϊσορρόπησης και ανακρυστάλλωσης που 

συνεχίζονται σε χαμηλότερες Τ’s και μάλλον ελάχιστα επηρεάζουν τη σύσταση και των δύο 

φάσεων. Το γεγονός ότι οι T’s που προκύπτουν από την εφαρμογή του γεωθερμόμετρου 

ολιβίνης-σπινέλιος είναι χαμηλότερες των solidus T’s οφείλεται στην σχετικά αυξημένη 

συμμετοχή ολιβίνη στους χρωμιτίτες των δύο συμπλεγμάτων. Στην πραγματικότητα 

πρόκειται για πυκνού συμπαγούς τύπου χρωμιτίτες, στους οποίους η περιεκτικότητα σε 

μαγνησιοχρωμίτη είναι υψηλότερη από 70% κ.ο., αποκλίνοντας σημαντικά από την 

αντίστοιχη (98% κ.ό.) των συμπαγών χρωμιτιτών που χρησιμοποίησαν οι MELCHER et al. 

(1997) στους υπολογισμούς τους. Συνεπώς, η αρχική τιμή Mg# των ολιβινικών κρυστάλλων 

των συμπαγών χρωμιτιτών του Βούρινου και της Πίνδου είναι μικρότερη από 0.94, αν 

δεχθούμε μια τυπική T σχηματισμού γύρω στους 1200 °C για τα συγκεκριμένα κοιτάσματα.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αναλογία χρωμίτη-πυριτικών σε ένα σχηματισμό παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών τιμών Mg# στον χρωμίτη και στις πυριτικές 
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φάσεις (MELCHER et al. 1997, PROENZA et al. 2004), συμπεραίνεται ότι ο ρυθμός 

μεταβολής συστασιακών παραμέτρων, όπως ο Mg#, θα διαφέρει από τους χρωμίτες των 

χρωμιτιτών σε αυτούς των περιδοτιτών. Πράγματι, στους χρωμιτίτες οι τιμές Mg# του 

χρωμίτη θα είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες των περιδοτιτικών χρωμιτών και πιο κοντά 

στις πραγματικές (LEBLANC & NICOLAS 1992). Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε συμφωνία 

με τη μειωμένη περιεκτικότητα σε Mg+2 και την αυξημένη σε Fe+2 των διάσπαρτων στους 

περιδοτίτες μαγνησιοχρωμιτών σε σχέση με αυτούς που αποτελούν τους χρωμιτίτες και των 

δύο συμπλεγμάτων. Η προβολή των συστάσεων των πυρήνων των μαγνησιοχρωμιτών από 

τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες στο διάγραμμα των SHACK & GHIORSO (1991) 

συμφωνεί με τα προηγούμενα (Εικ. 7. 1). Πράγματι, από τις χαμηλές T’s προκύπτει ότι έχει 

λάβει χώρα ανταλλαγή Mg+2-Fe+2 μεταξύ μαγνησιοχρωμίτη-πυριτικών σε sub-solidus

συνθήκες, η οποία είναι πιό εκτεταμένη για τους μαγνησιοχρωμίτες των περιδοτιτών. Οι 

χρωμιτιτικοί μαγνησιοχρωμίτες φαίνεται πως έχουν ισορροπήσει σε υψηλότερες T’s (750-

1000 °C για FoOl: 94) από ότι οι μαγνησιοχρωμίτες των περιδοτιτών [≈ 750 °C (≤ 1000 °C

για τους περιδοτίτες του Βούρινου) για FoOl: 94] και για τα δύο οφιολιθικά συμπλέγματα.

Εικ. 7. 1: Προβολή των ανελυμένων πυρήνων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους περιδοτίτες και τους 
χρωμιτίτες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου (Α) και της Πίνδου (Β) στα διαγράμματα Cr# vs Mg#. 
Στα διαγράμματα έχουν σχεδιαστεί τα πεδία συστάσεων των χρωμιτών για συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής και 

αμφιβολιτικής φάσης, ενώ οι ροζ χρώματος συνδετικές γραμμές αντιστοιχούν σε Τ’s επαναϊσορρόπησης για 
συνυπάρχοντες με τους χρωμίτες ολιβίνες διαφορετικής φορστεριτικής σύστασης(SHACK & GHIORSO 1991). 

Εκείνο που παρατηρείται είναι ότι οι συστάσεις των μαγνησιοχρωμιτών δεν προβάλλονται στο πεδίο των 
σημαντικά τροποποιημένων σε συνθήκες αμφιβολιτικής φάσης μεταμόρφωσης χρωμιτών. 



Γεωθερμοβαρομετρία

301

Σύμφωνα με αρκετές έρευνες τα χρωμιτικά κοιτάσματα που απαντούν στις μανδυακές 

ενότητες οφιολιθικών συμπλεγμάτων SSZ τύπου σχηματίστηκαν ή ανακρυσταλλώθηκαν ως 

αποτέλεσμα μετασωματικών αντιδράσεων μεταξύ ένυδρων τηγμάτων και εκχυμωμένων 

περιδοτιτών (π.χ., MELCHER et al. 1997, 1999, GARUTI et al. 1999b). Επιπλέον, οι 

ZACCARINI et al. (2008) υποστήριξαν πως οι T’s σχηματισμού ή ανακρυστάλλωσης των 

χρωμιτιτών είναι καταγεγραμμένες στις συστάσεις των ζευγών χρωμίτη-ολιβίνη που 

περιέχουν. Τα θερμοκρασιακά εύρη που προκύπτουν για τους χρωμιτίτες της Πίνδου, 

χρησιμοποιώντας το γεωθερμόμετρο του FABRIÈS (1979) είναι 663-859 °C. Αντίστοιχα, για 

τους χρωμιτίτες του Βούρινου προέκυψαν τα ακόλουθα θερμοκρασιακά εύρη συστασιακής 

επαναϊσορρόπησης ανά περιοχή: Χρωμιτίτες Βοϊδόλακκου 718-833 °C, Κορσουμίων 675-

837 °C, Ριζού 710-785 °C, Αετορράχεων 736-762 °C και Ξερολίβαδου 697-749 °C. Γενικά, 

οι T’s επαναϊσορρόπησης που προέκυψαν για τους χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου είναι 

υψηλότερες από εκείνες των χρωμιτικών κοιτασμάτων του νότιου τμήματος του 

συμπλέγματος. 

Σύμφωνα με τον NICOLAS (1973 & 1989) T’s της τάξεως των 700 ˚C

χαρακτηρίζουν τα όρια πλαστικής-εύθραυστης παραμόρφωσης στη λιθόσφαιρα. Η συχνή 

εμφάνιση χρωμιτιτών κατά μήκος διατμητικών ζωνών (π.χ., στον Βοϊδόλακκο) συμφωνεί με 

τις λαμβανόμενες από το γεωθερμόμετρο ολιβίνης-σπινέλιος T’s, μιας και τέτοιου είδους 

δομές θεωρείται ότι σχηματίζονται σε T’s της τάξεως των 700-800 °C (ROSS et al. 1980, 

WATTS et al. 1980, CALMANT 1987, NICOLAS 1989). Η σύμπτωση αυτή μεταξύ της 

δομικής παραμόρφωσης σχηματισμών στο μανδύα και των γεωθερμομετρικών 

αποτελεσμάτων έχει επίσης καταγραφεί και σε άλλες περιοχές, όπως στο σύμπλεγμα Ronda

(BASU 1977).

7.2 Άλλα γεωθερμόμετρα

Πέρα από το γεωθερμόμετρο ολιβίνης-σπινέλιος εφαρμόστηκαν επίσης και άλλοι 

τύποι γεωθερμόμετρων προκειμένου να ληφθούν όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένα 

συμπεράσματα σχετικά με τις συνθήκες δημιουργίας και μετασχηματισμού των περιδοτιτών-

χρωμιτιτών και των δύο εξεταζόμενων συμπλεγμάτων.
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Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε επιπλέον το γεωθερμόμετρο των BREY & 

KŐHLER (1990), το οποίο στηρίζεται στην περιεκτικότητα των ορθοπυρόξενων σε Ca και 

ισχύει για ένα πλαίσιο P’s γένεσης περιδοτιτικών σχηματισμών μεταξύ 6-7 kbar. Για τους 

χαρτσβουργιτικούς περιδοτιτικούς λιθότυπους του Βούρινου οι T’s που προκύπτουν 

κυμαίνονται μεταξύ 767-1126 ºC. Ειδικότερα, από τους ορθοπυρόξενους των 

κλινοπυροξενομιγών, κανονικών και μεταβατικών χαρτσβουργιτών προέκυψαν τα ακόλουθα 

θερμοκρασιακά εύρη: 876-1013 ºC, 767-970 ºC και 821-1126 ºC, αντίστοιχα. Για τους 

χαρτσβουργιτικού τύπου περιδοτίτες της Πίνδου οι T’s κυμαίνονται μεταξύ 833-1104 ºC. 

Από τους ορθοπυρόξενους των κλινοπυροξενομιγών, κανονικών και μεταβατικών 

χαρτσβουργιτών ελήφθησαν τα ακόλουθα θερμοκρασιακά εύρη: 833-992 ºC, 947-1104 ºC

και 955-1087 ºC, αντίστοιχα.  

Οι T’s που προέκυψαν για τους πυρήνες των ορθοπυροξενικών, περιδοτιτικών 

πορφυροκλαστών είναι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, υψηλότερες από ότι για εκείνες που 

προέκυψαν από τις συστάσεις των αντίστοιχων περιθωρίων, τόσο για τον Βούρινο (πυρήνες: 

821-1126 ºC vs περιθώρια: 767-1006 ºC), όσο και για την Πίνδο (πυρήνες: 833-1104 ºC vs

περιθώρια: 865-1006 ºC). Επιπρόσθετα, οι πιο χαμηλές T’s που προκύπτουν (≤900 °C) 

αντιστοιχούν πιθανότατα σε ένα νεότερο παραμορφωτικό γεγονός, αλλά μπορεί να 

σχετίζονται και με διεργασίες εμποτισμού των περιδοτιτών από μαφικά τήγματα (π.χ., VILS

et al. 2005).

Τέλος, εφαρμόστηκαν τα γεωθερμόμετρα των CATHELINEAU & NIEVA (1985) και 

ZANG & FYFE (1995) προκειμένου να προσδιοριστεί η T σχηματισμού του χλωρίτη. Το 

σφάλμα και των δύο γεωθερμόμετρων ανέρχεται στους ±25 °C. Όσον αφορά στους χλωρίτες 

του Βούρινου η T σχηματισμούς τους κυμαίνεται μεταξύ 75.91-250.08 °C, σύμφωνα με το 

πρώτο γεωθερμόμετρο και μεταξύ 50.32-222.25 °C, σύμφωνα με το δεύτερο. Για τους 

χλωρίτες των εξαλλοιωμένων περιδοτιτών-χρωμιτιτών της Πίνδου το θερμοκρασιακό εύρος 

σχηματισμού τους κυμαίνεται μεταξύ 56.79-295.74 ºC και 29.39-269.73 ºC, 

χρησιμοποιώντας τα δύο γεωθερμόμετρα, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως ανάλογα 

θερμοκρασιακά εύρη προκύπτουν από τους χλωρίτες των χρωμιτιτών και των περιδοτιτών, 

στοιχείο που δείχνει πως δεν υπήρξε σημαντική επίδραση του είδους του σχηματισμού, από 

το οποίο και εξαρτάται ουσιαστικά η σύσταση του χλωρίτη. 
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7.3 Γεωβαρομετρία

7.3.1 Προσδιορισμός της P

Ο προσδιορισμός της P υπό την οποία λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός μανδυακών 

πετρολογικών σωμάτων είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και πολλές φορές προβληματική 

διαδικασία. 

Ο υπολογισμός της P σχηματισμού των περιδοτιτών βασίστηκε στο γεωβαρόμετρο 

των BREY et al. (1986). Το συγκεκριμένο γεωβαρόμετρο στηρίζεται στην περιεκτικότητα σε 

Al του ορθοπυρόξενου που συνυπάρχει με γρανάτη σε περιδοτίτες. Ωστόσο, στην παρούσα 

διατριβή δεν αναγνωρίστηκαν γρανατούχοι υπερβασικοί λιθότυποι για αυτό και το 

συγκεκριμένο γεωβαρόμετρο χρησιμοποιείται με σχετική επιφύλαξη. Το γεωβαρόμετρο των 

BREY et al. (1986) παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα για εύρη P κυρίως μεταξύ 15-50 

kbar (πρακτικά έως και 75 kbar) και T’s από 900 έως 1570 °C. Το γεωβαρόμετρο αυτό 

στηρίζεται στην ακόλουθη μαθηματική σχέση:

P(kbar)=34.4-19.715lnXM1
A1+17.702lnXM2

Ca, 

όπου XM1
A1 και XM2

Ca τα γραμμομοριακά κλάσματα των συστατικών Al και Ca στις 

θέσεις M1 και M2, αντίστοιχα, ενώ ο παράγοντας XM1
A1 υπολογίζεται ως (Al+Cr-2*Ti+Na)/2. 

Το γεωβαρόμετρο αυτό εφαρμόστηκε για τους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες και των 

δύο συμπλεγμάτων, επειδή οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί αντιπροσωπεύουν τους πιο 

γόνιμους λιθότυπους, οι θεωρητικά τουλάχιστον έχουν βαθύτερη προέλευση. Με βάση τη 

σύσταση των πυρήνων των ορθοπυρόξενών τους προκύπτουν για τους κλινοπυροξενομιγείς 

χαρτσβουργίτες του Βούρινο P’s μεταξύ 33.1-39.1 kbar και για εκείνους της Πίνδου μεταξύ 

27.9-40.6 kbar. Mε βάση τις συστάσεις των περιθωρίων τους προέκυψαν για τους 

κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες του Βούρινου P’s από 25.9 εώς 39.5 kbar και για 

εκείνους της Πίνδου από 36.5 έως 39.6 kbar. Υψηλότερες P’s μπορεί να προκύπτουν βάσει 

της σύστασης των περιθωρίων των ορθοπυρόξενων σε σχέση με εκείνες από τους 

αντίστοιχους πυρήνες. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι πραγματικές και να οφείλονται σε 

μετασωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν αλλοιώσει τις πραγματικές συστάσεις των 

περιθωρίων των ορθοπυρόξενων (βλ. Κεφ. 4, § 4.2.).
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7.3.2 Προσδιορισμός της fO2

Υπολογισμοί της παραμέτρου fO2 σε συμπαγείς χρωμιτίτες στους οποίους οι φάσεις 

χρωμίτης, ολιβίνης και ορθοπυρόξενος συνυπάρχουν σε ισορροπία δείχνουν ότι είναι 1 έως 2 

λογαριθμικές μονάδες υψηλότερη από το όριο FMQ (Fayalite-Magnetite-Quartz buffer) 

στους 1000 ˚C και 0.5-1 λογαριθμικές μονάδες πάνω από το FMQ στους 1200 ˚C. Για τους 

δουνίτες που περιέχουν χρωμιτικά κοιτάσματα η fO2 υπολογίζεται σε 1.5 λογαριθμικές 

μονάδες πάνω από το FMQ για το ίδιο πλαίσιο T’s (MELCHER et al. 1997).

Πολλές μελέτες αναφορικά με τις συνθήκες fO2 που επικρατούν στον ανώτερο 

μανδύα υποστηρίζουν ότι η fO2 είναι κοντά στο όριο FMQ και σε κάποιες περιπτώσεις 

ελαφρά υψηλότερη από αυτό (ARCULUS & DELANO 1981, ARCULUS 1985, CHRISTIE

et al. 1986, WOOD & VIRGO 1989, WANG et al. 2007). Σύμφωνα με τους HARTMANN & 

WEDEPOHL (1990) οι σπινελιούχοι περιδοτίτες που έχουν επηρεαστεί από διαδικασίες 

κρυπτικής μετασωμάτωσης χαρακτηρίζονται από τιμές fO2 μιας λογαριθμικής μονάδας πάνω 

από το FMQ. Επιπλέον, οι MURCK & CAMPBELL (1986) έδειξαν ότι υψηλότερες 

συνθήκες fO2 απαιτούνται για το σχηματισμό χρωμιτιτών από ότι περιδοτιτών. Το ίδιο 

στοιχείο αναφέρεται και από τους MELCHER et al. (1997), οι οποίοι έδειξαν ότι η fO2

αυξάνεται προοδευτικά από τους χαρτσβουργίτες-δουνίτες προς τους συμπαγείς χρωμιτίτες 

του οφιολιθικού συμπλέγματος Kempirsai στο Καζακστάν.

H fO2 των μανδυακών σχηματισμών του Βούρινου και της Πίνδου υπολογίστηκε 

χρησιμοποιώντας το γεωβαρόμετρο των BALLHAUS et al. (1990), το οποίο αποτελεί μια 

βελτιωμένη εκδοχή εκείνου των O’NEILL & WALL (1987), δοσμένη υπό μορφή 

λογαριθμικής διαφοράς σε σχέση με την fO2 στο όριο FMQ [δηλ. Δlogf(O2)FMQ]. Το 

γεωβαρόμετρο των BALLHAUS et al. (1990) δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα για T’s ακόμη 

και 800 ˚C και στηρίζεται στην ακόλουθη εξίσωση:

Δlogf(O2)FMQ=0.27+2505/T-0.04P/T-6logXol
Fe-3200*(1-

Xol
Fe)

2/T+2logXchr
Fe+4logXchr

Fe+3+2630*(Xchr
Al)

2/T,

όπου τα Xchr
Al και Xchr

Fe+3 αναφέρονται στους λόγους Al/(Al+Cr+Fe+3) και 

Fe+3/(Al+Cr+Fe+3) στον χρωμίτη. Το κύριο εύρος των τιμών Δlogf(O2)FMQ που ελήφθησαν 

κυμαίνεται από -2 έως +1 μονάδες για τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του Βούρινου 

(Εικ. 7. 2 και Εικ. 7. 3, αντίστοιχα) και της Πίνδου (Εικ. 7. 4 και Εικ. 7. 5, αντίστοιχα). Τα 
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συγκεκριμένα εύρη είναι αντίστοιχα με εκείνα των αβυσσικών περιδοτιτών (-2 έως +1) 

(BALLHAUS et al. 1990, 1991, BRYNDZIA & WOOD 1990), καθώς και με εκείνα των 

περιδοτιτών από νησιωτικά τόξα (-1.1 έως +1.81) (WOOD 1991, BRANDON & DRAPER

1996, BLATTER & CARMICHAEL 1998, PARKINSON & PEARCE 1998, PARKINSON

& ARCULUS 1999). Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι περιδοτίτες περιβαλλόντων SSZ

διαμορφώνονται σε συνθήκες υψηλότερης fO2 από ότι οι αβυσσικού τύπου περιδοτίτες 

(WOOD et al. 1990, BALLHAUS et al. 1990, 1991, BALLHAUS 1993, PARKINSON & 

PEARCE 1998). Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι και οι εμπροσθοτοξικοί περιδοτίτες 

μπορεί να μην χαρακτηρίζονται από υψηλή fO2 (π.χ., WANG et al. 2007, PAGÉ  et al. 2008).    

Από τους περιδοτίτες προς τους χρωμιτίτες και των δύο συμπλεγμάτων διαπιστώθηκε 

μια συνεχής αύξηση της Δlogf(O2)FMQ. Η απουσία του "πυροξενικού συστατικού" από τους 

συμπαγείς χρωμιτίτες και τους δουνίτες μπορεί να ευθύνεται για αυτό (DICK 1977). Ωστόσο, 

οι υψηλές τιμές Δlogf(O2)FMQ, ιδιαίτερα ορισμένων περιδοτιτών του Βούρινου, θεωρούνται 

χαρακτηριστικές μανδυακών σχηματισμών που έχουν επηρεαστεί από ένυδρα τήγματα 

προερχόμενα από υπώθηση (BRANDON & DRAPER 1996). Σύμφωνα με τους ARAI et al. 

(2003) οι μετασωματικής προέλευσης σχηματισμοί δημιουργούνται σε συνθήκες υψηλότερης 

fO2 σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν επηρεαστεί από ανάλογες διεργασίες.

Εικ. 7. 2: Ιστόγραμμα συχνότητας της Δlogf(O2)FMQ των περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου.
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Εικ. 7. 3: Ιστόγραμμα συχνότητας της Δlogf(O2)FMQ των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Εικ. 7. 4: Ιστόγραμμα συχνότητας της Δlogf(O2)FMQ των περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.
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Εικ. 7. 5: Ιστόγραμμα συχνότητας της Δlogf(O2)FMQ των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Ειδικότερα, όσον αφορά στον Βούρινο οι δουνίτες-χρωμιτίτες του βόρειου τμήματος 

του συμπλέγματος παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές Δlogf(O2)FMQ σε σχέση με τους 

δουνίτες-χρωμιτίτες του νότιου. Το γεγονός αυτό αντανακλά μια επιπλέον διαφορά στον 

τύπο των μάγματος που οδήγησε στη δημιουργία των συγκεκριμένων σχηματισμών των δύο 

τμημάτων. Μια πιθανή εξήγηση για αυτή τη διαφορά είναι η ασύμβατη συμπεριφορά του 

Fe+3 σε σχέση με του Fe+2. Η συμπεριφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα τόσο ο υπολειμματικός 

μανδύας, όσο και οι σχηματιζόμενοι από το μάγμα χρωμιτίτες-λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες 

να είναι εκχυμωμένοι σε Fe+3, πράγμα που οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές fO2 (WOOD 1991). 

Μια άλλη πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να αποτελεί η έστω και σε περιορισμένο βαθμό 

παρουσία C στον μανδύα, η οποία είναι ικανή να προκαλέσει μείωση των τιμών της f(O2)

(FRENCH 1966, SATO 1978, WOERMANN & ROSENHAUER 1985, ULMER et al. 1987, 

WOOD 1991). Ωστόσο, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις για να υποστηριχθεί η 

τελευταία πιθανολογούμενη θεώρηση. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι συνθήκες 

υψηλότερης fO2 για τους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου σε σχέση με εκείνους του βόρειου 

βρίσκονται σε συμφωνία με την διαπιστωμένη σε όρους: Cr#Mg-Chr, FoOl, NiOOl και MnOOl, 

πιο διαφοροποιημένη φύση του μάγματος σχηματισμού των πρώτων. 
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7.4 Συμπεράσματα

Η εφαρμογή του γεωθερμόμετρου του FABRIÈS (1979) σε ζεύγη μαγνησιοχρωμίτη-

ολιβίνη από μη σερπεντινιωμένα κοιτάσματα συμπαγούς μαγνησιοχρωμίτη και των δύο 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων απέδωσε T’s της τάξης των 650-850 ºC. Αυτές αντιστοιχούν σε 

T’s επαναϊσορρόπησης παρά στις πραγματικές T’s σχηματισμού των συγκεκριμένων 

χρωμιτιτών. Oι χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου χαρακτηρίζονται από χαμηλότερες T’s

επαναϊσορρόπησης συγκριτικά με εκείνους του βόρειου. Οι T’s αυτές ταυτίζονται επιπλέον 

με τα θερμοκρασιακό όριο μετάβασης από την πλαστική στην εύθραυστη παραμόρφωση, 

που έχουν αμφότερες επηρεάσει και τις δύο οφιολιθικές ακολουθίες. Ανάλογες T’s

επαναϊσορρόπησης (600-800 ºC) προκύπτουν και από τα ζεύγη μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη 

των περιδοτιτών. 

Από το γεωθερμόμετρο των BREY & KŐHLER (1990) προέκυψαν για τους 

χαρτσβουργιτικούς περιδοτίτες του Βούρινου T’s 767-1126 ºC, ενώ για εκείνους της Πίνδου 

μεταξύ 833-1104 ºC. Οι χαμηλότερες από αυτές τις T’s πιθανότατα αντανακλούν ένα 

μεθύστερο παραμορφωτικό γεγονός, ενώ μπορεί να σχετίζονται επιπλέον και με 

μετασωματικές διεργασίες οι οποίες έδρασαν επί των συγκεκριμένων σχηματισμών.    

Για τους χλωρίτες των εξαλλοιωμένων περιδοτιτών-χρωμιτιτών του Βούρινου 

προέκυψαν T’s σχηματισμού χαμηλότερες από 250.08 °C, ενώ για τους χλωρίτες των 

αντίστοιχων σχηματισμών της Πίνδου χαμηλότερες από 295.74 ºC.

Ο υπολογισμός της P σχηματισμού των περιδοτιτών με το γεωβαρόμετρο των BREY

et al. (1986) και τις συστάσεις των πυρήνων των ορθοπυρόξενων έδειξε P’s μεταξύ 33.1-39.1 

kbar για τους περιδοτίτες του Βούρινου και μεταξύ 27.9-40.6 kbar για εκείνους της Πίνδου.

Σχετικά μεγάλα εύρη μεταβολών Δlogf(O2)FMQ προκύπτουν για τους περιδοτίτες και 

των δύο συμπλεγμάτων. Η διακύμανση των τιμών Δlog(fO2)FMQ είναι ανάλογη με εκείνη των 

αβυσσικών περιδοτιτών και των περιδοτιτών από περιβάλλοντα τόξου. Ωστόσο, υψηλότερα 

επίπεδα Δlogf(O2)FMQ προκύπτουν για τους αντίστοιχους χρωμιτίτες (Βούρινος: -2 έως +2 και 

Πίνδος: -1 έως +1), πράγμα που συμφωνεί με το σχηματισμό τους υπό συνθήκες σχετικά 

υψηλής fO2, οι οποίες και χαρακτηρίζουν περιβάλλοντα στα οποία λαμβάνει χώρα 

καταβύθιση λιθόσφαιρας.     
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8 Γεωχημική μελέτη

8.1 Γεωχημική μελέτη περιδοτιτών

8.1.1 Κινητικότητα των στοιχείων στους περιδοτίτες

8.1.1.1 Περιδοτίτες Βούρινου

Η κινητικότητα και η κατανομή των στοιχείων στους περιδοτίτες μελετήθηκαν με τη 

χρήση κατάλληλων διαγραμμάτων, στα οποία προβάλλονται οι συγκεντρώσεις τους ως προς 

την περιεκτικότητα των περιδοτιτών σε MgO, το οποίο δύσκολα επηρεάζεται από 

δευτερογενείς διεργασίες (βλ. Παρ. Α, § 1.6, Πιν. 1.42). Από αυτά προκύπτει ότι τα SiO2, 

Al2O3, CaO και εν μέρει το MnO παρουσιάζουν υψηλή αρνητική συσχέτιση ως προς το MgO

(Εικ. 8. 1Α-Δ), που δείχνει ότι οι συγκεντρώσεις τους δεν μεταβλήθηκαν λόγω 

εξαλλοιωτικών ή μεταμορφικών επιδράσεων. Αντίθετα, τα FeOt, Na2O παρουσιάζουν μεγάλη 

διασπορά ως προς το MgO και έχουν κινητοποιηθεί σημαντικά (Εικ. 8. 1Ε-ΣΤ). 
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Εικ. 8. 1: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: 
Α) SiO2 vs MgO, Β) Al2O3 vs MgO, Γ) CaO vs MgO, Δ) MnO vs MgO, Ε) FeOt vs MgO και ΣΤ) Na2O vs MgO

[Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )].

Από τα ιχνοστοιχεία υψηλή αρνητική συσχέτιση με το MgO παρουσιάζουν τα Sc, V

και λιγότερο το Cr, ενώ θετική παρουσιάζει το Ni (Εικ. 8. 2Α-Δ). Ιχνοστοιχεία όπως τα Co, 

και Ta παρουσιάζουν έντονη διασπορά ως προς το MgO (Εικ. 8. 2Ε-ΣΤ).
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Εικ. 8. 2: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: 
Α) Sc vs MgO, Β) V vs MgO, Γ) Cr vs MgO, Δ) Ni vs MgO, Ε) Co vs MgO και ΣΤ) Ta vs MgO [Κλιν. 

Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )]. 

Από τις σπάνιες γαίες [REE (: Rare Earth Elements) από εδώ και στο εξής] 

διαπιστώθηκε σχετικά καλή, αρνητική συσχέτιση του Lu με το MgO (Εικ. 8. 3Α), καθώς και 

θετική συσχέτιση μεταξύ των (Lu+Yb)-Al2O3 (Εικ. 8. 3Β). Επομένως, από τις REE οι 

βαρύτερες (HREE) δεν έχουν κινητοποιηθεί σημαντικά στους περιδοτίτες, όπως προκύπτει 

από τις συσχετίσεις τους με δύο στοιχεία εντελώς αντίθετης γεωχημικής συμπεριφοράς.

Επιπρόσθετα, δεν εξακριβώθηκε συσχέτιση μεταξύ REE-LOI.     

Εικ. 8. 3: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: 
Α) Lu vs MgO και Β) (Lu+Yb)-Al2O3 [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. 

Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )]. 

Επιπλέον, πέρα από τα διαγράμματα ως προς το MgO για την εξέταση της 

κινητικότητας των στοιχείων στους υπερβασικούς σχηματισμούς του Βούρινου 
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χρησιμοποιήθηκαν και ορισμένα άλλα, όπως το διάγραμμα LOI vs Si/(Mg+Fe) (Εικ. 8. 4Α). 

Στο διάγραμμα αυτό εξετάζονται πιθανές κινητοποιήσεις στοιχείων κατά την σερπεντινίωση 

των περιδοτιτών, επειδή η παράμετρος της απώλειας πυρώσεως (loss on ignition) αποτελεί 

αξιόπιστο δείκτη του βαθμού σερπεντινίωσής τους. Οι δουνίτες στην πλειονότητα τους 

χαρακτηρίζονται από τιμές λόγου Si/(Mg+Fe) μικρότερες από 0.50, οι οποίες αντιστοιχούν 

στην αποκλειστική σχεδόν συμμετοχή ολιβίνη σε αυτούς, ενώ οι τιμές του ίδιου λόγου για 

τους υπόλοιπους λιθότυπους κυμαίνονται μεταξύ 0.50-0.65 και αντανακλούν τη συμμετοχή 

ολιβίνη και ορθοπυρόξενου. Από το συγκεκριμένο διάγραμμα ωστόσο δεν προκύπτει καμία 

τάση συσχέτισης μεταξύ των δύο συγκεκριμένων παραμέτρων, πράγμα που σημαίνει ότι τα 

Si και Mg δεν κινητοποιήθηκαν κατά την σερπεντινίωση.

Εικ. 8. 4: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: 
Α) LOI vs Si/(Mg+Fe), Β) MgO/CaO vs MgO, Γ) Sc vs CaO και Δ) MgO/SiO2 vs MgO [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: 
( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )]. Διάγραμμα Γ από BODINIER

(1988), BODINIER et al. (1988) και διάγραμμα Δ από SNOW & DICK (1995), NIU & HÉ KINIAN (1997).
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Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και από την μελέτη του διαγράμματος MgO/CaO

vs MgO (Εικ. 8. 4Β), στο οποίο παρατηρείται θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο 

προβαλλόμενων παραμέτρων, στοιχείο που υποδηλώνει τη σταθερότητα του CaO κατά την 

εξαλλοίωση. Επιπλέον, από το διάγραμμα συσχέτισης Sc vs CaO, που πρότειναν οι 

BODINIER (1988) και BODINIER et al. (1988) (Εικ. 8. 4Γ) για τη διαπίστωση φαινομένων 

κινητοποίησης στοιχείων στους μανδυακούς περιδοτίτες, προκύπτει θετική συσχέτιση μεταξύ 

τους. Επομένως, από την προηγούμενη προβολή συμπεραίνεται ότι οι συγκεντρώσεις του 

CaO στους περιδοτίτες του Βούρινου δεν έχουν υποστεί μεταβολές, αφού σχετίζονται με το 

αδρανές υπό την επίδραση δευτερογενών διεργασιών Sc (WEDEPOHL 1969-1978).

Τέλος, στο διάγραμμα MgO/SiO2 vs MgO (Εικ. 8. 4Δ) δεν παρατηρείται σημαντική 

μείωση στον λόγο MgO/SiO2, πράγμα που σημαίνει ότι το MgO δεν κινητοποιήθηκε κατά τη 

σερπεντινίωση του ωκεάνειου πυθμένα (SNOW & DICK 1995, NIU & HÉ KINIAN 1997).

8.1.1.2 Περιδοτίτες Πίνδου

Αντίστοιχα διαγράμματα κατασκευάστηκαν και για τους μανδυακούς περιδοτίτες του 

οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου, από τα οποία και προέκυψαν ανάλογα 

συμπεράσματα αναφορικά με την κινητικότητα των στοιχείων (βλ. Παρ. Α, § 1.6, Πιν. 1.43). 

Συγκεκριμένα, τα SiO2, Al2O3, CaO συσχετίζονται αρνητικά με το MgO (Εικ. 8. 5Α-Γ), 

πράγμα που σημαίνει ότι οι συγκεντρώσεις αυτών δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά και 

αντανακλούν τις πραγματικές-μανδυακές περιεκτικότητες στους υπό μελέτη σχηματισμούς. 

Από τα οξείδια των κύριων στοιχείων τα Na2O, MnO και FeOt παρουσιάζουν έντονη 

διασπορά και συνεπώς είναι σε σημαντικό βαθμό κινητοποιημένα στους περιδοτίτες του 

οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου (Εικ. 8. 5Δ-ΣΤ).

Από τα ιχνοστοιχεία το Sc συσχετίζεται αρνητικά με το MgO, ενώ το Ni και το Cr

συσχετίζονται θετικά με το MgO μόνο για τους χαρτσβουργιτικούς λιθότυπους (Εικ. 8. 6Α-

Γ). Αντίθετα, διασπορά παρουσιάζουν οι συγκεντρώσεις των V, Co και Ta ως προς το MgO, 

γεγονός που σημαίνει ότι οι συγκεντρώσεις τους δεν αντιστοιχούν στις πρωτογενείς (Εικ. 8. 

6Δ-ΣΤ).
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Εικ. 8. 5: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) 
SiO2 vs MgO, Β) Al2O3 vs MgO, Γ) CaO vs MgO, Δ) Na2O vs MgO, Ε) MnO vs MgO και ΣΤ) FeOt vs MgO

[Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )].

Από τις REE η περιεκτικότητα σε Lu και Yb των χαρτσβουργιτικών λιθότυπων 

σχετίζεται αρνητικά με το MgO (Εικ. 8. 7Α), ενώ το Lu σχετίζεται θετικά με το Al2O3 (Εικ. 

8. 7Β). Ο υψηλός βαθμός σερπεντινίωσης των δουνιτών ίσως ευθύνεται για το γεγονός ότι τα 

αντίστοιχα δείγματα αποκλίνουν ή επικαλύπτουν την τάση των χαρτσβουργιτικών 

λιθότυπων. Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ REE-LOI.
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Εικ. 8. 6: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) 
Sc vs MgO, Β) Cr vs MgO, Γ) Ni vs MgO, Δ) V vs MgO, Ε) Co vs MgO και ΣΤ) Ta vs MgO [Κλιν. 
Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )].

Στο διάγραμμα LOI vs Si/(Mg+Fe) (Εικ. 8. 8Α), οι τιμές του λόγου Si/(Mg+Fe) 

παραμένουν σχετικά σταθερές μεταξύ των γραμμών Ol-Opx για ένα ευρύ φάσμα τιμών LOI.
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Εικ. 8. 7: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) 
(Lu+Yb) vs MgO και Β) Lu vs Al2O3 [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. 

Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )].

Από τις προβολές MgO/CaO vs MgO και CaO vs Sc προκύπτουν θετικές συσχετίσεις, 

επιβεβαιώνοντας ότι οι συγκεντρώσεις Ca αντανακλούν τις πρωτογενείς (Εικ. 8. 8Β-Γ). 

Τέλος και στους Πινδικούς περιδοτίτες προέκυψαν υψηλοί λόγοι MgO/SiO2 (Εικ. 8. 8Δ). 
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Εικ. 8. 8: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) 
LOI vs Si/(Mg+Fe), Β) MgO/CaO vs MgO, Γ) Sc vs CaO και Δ) MgO/SiO2 vs MgO [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), 
Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )]. Διάγραμμα Γ από BODINIER (1988), 

BODINIER et al. (1988) και διάγραμμα Δ από SNOW & DICK (1995), NIU & HÉ KINIAN (1997).

8.1.2 Χημισμός περιδοτιτών

8.1.2.1 Περιδοτίτες Βούρινου

Ο ισχυρά εκχυμωμένος χαρακτήρας των περιδοτιτών του Βούρινου αντανακλάται 

άμεσα στη χημική σύστασή τους. Η περιεκτικότητά τους σε εύτηκτα συστατικά είναι σαφώς 

μικρότερη από εκείνη του ανώτερου πρωτογενούς μανδύα/PUM (CaO: 0-0.91% κ.β., Al2O3: 

0.06-0.71% κ.β., Na2O: 0-0.07% κ.β. vs PUM: CaO: 3.2-3.6% κ.β., Al2O3: 4-4.5% κ.β., 

Na2O: 0.33-0.61% κ.β., κατά BONATTI & MICHAEL 1989, ALLEGRE et al. 1995, 

MCDONOUGH & SUN 1995). Ο λόγος MgO/FeOt κυμαίνεται από 4.90 έως 7.72, 

διακύμανση που είναι υψηλότερη του εύρους μεταβολής του ίδιου λόγου των ωκεάνειων 

περιδοτιτών (≈ 5-6 κατά MENZIES 1991). Ο Mg# κυμαίνεται από 0.83 έως 0.89, 

λαμβάνοντας υψηλότερες τιμές στους δουνίτες (0.84-0.89) και ελαφρά χαμηλότερες στους 

αντίστοιχους χαρτσβουργιτικούς λιθότυπους (0.83-0.88). Σύμφωνα με τον COLEMAN

(1977) τιμές Mg# χαμηλότερες από 0.85 χαρακτηρίζουν συνήθως χαρτσβουργιτικούς 

λιθότυπους, ενώ σύμφωνα με τους MELCHER et al. (2002) οι τιμές Mg# που προέκυψαν για 

τους περιδοτίτες του Βούρινου είναι εντός του πλαισίου τιμών που αναφέρονται για τους 

χαρτσβουργίτες-δουνίτες γενικότερα. Το ποσοστό του TiO2 είναι ιδιαίτερα χαμηλό (≤0.008% 

κ.β.) και συγκεκριμένα μικρότερο ακόμα και από την ελάχιστη περιεκτικότητα σε TiO2 των 

περιδοτιτών από ένα περιβάλλον καταβυθιζόμενης λιθόσφαιρας (0.009% κ.β., κατά 

PEARCE et al. 1984). 

Η συγκέντρωση του Cr κυμαίνεται από 1890 έως 3600 ppm στους χαρτσβουργιτικούς 

λιθότυπους και από 2210 έως και 10000 ppm στους δουνίτες. Αντίστοιχα, το περιεχόμενο σε 

Ni αυξάνεται από τους χαρτσβουργιτικούς περιδοτίτες (1220-2390 ppm) στους δουνίτες 

(1980-2830 ppm). Η συγκέντρωση του V (≤49 ppm) είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη 

του πρωτογενούς μανδύα (82 ppm κατά MCDONOUGH & SUN 1995). Οι συστάσεις αυτές 

προσομοιάζουν με εκείνες των πιο εκχυμωμένων περιδοτιτών άλλων περιοχών, όπως π.χ., 

από τους περιδοτίτες της περιοχής Izu-Bonin-Mariana (PARKINSON & PEARCE 1998), 
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του οφιολιθικού συμπλέγματος του Ομάν (GODARD et al. 2000), καθώς και εκείνους της 

περιοχής South Sandwitch (PEARCE et al. 2000).    

8.1.2.2 Περιδοτίτες Πίνδου

Όπως προαναφέρθηκε για τους μανδυακούς περιδοτίτες του Βούρινου, έτσι και οι 

αντίστοιχοι σχηματισμοί του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου χαρακτηρίζονται από 

έντονα εκχυμωμένες συστάσεις. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζονται από συγκεντρώσεις CaO: 

0.14-0.79% κ.β., Al2O3: 0.12-0.79% κ.β. και Na2O: 0-0.10% κ.β., οι οποίες είναι ουσιαστικά 

ανάλογες με εκείνες των περιδοτιτών του Βούρινου. Ο λόγος MgO/FeOt κυμαίνεται από 

4.87-6.27, παρουσιάζοντας μικρή απόκλιση από τον προτεινόμενο από τον MENZIES (1991) 

εύρος τιμών του λόγου αυτού (5-6) για τους ωκεάνειους περιδοτίτες. Ο Mg# των δουνιτών 

(0.84-0.86) κυμαίνεται σε σχετικά ανάλογα επίπεδα με εκείνα των χαρτσβουργιτικών 

λιθότυπων (0.83-0.86). Η περιεκτικότητα σε TiO2 είναι πολύ χαμηλή (≤0.008% κ.β.). Η δε 

συγκέντρωση του Cr κυμαίνεται από 1750 έως 3460 ppm και του Νi από 1980 έως 2540 

ppm. Τέλος, η περιεκτικότητα σε Sc μετρήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (≤11 ppm) από ότι 

στον πρωτογενή μανδύα (16.2 ppm κατά MCDONOUGH & SUN 1995).

8.1.2.3 Σύγκριση του χημισμού των περιδοτιτών Βούρινου-Πίνδου

Από τη σύγκριση του χημισμού των περιδοτιτών των δύο εξεταζόμενων οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων δεν μπορεί να ειπωθεί πως προκύπτουν συνταρακτικές διαφορές μεταξύ τους. 

Αντίθετα, μπορεί να γίνει λόγος για κοινά συστασιακά χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν 

κυρίως: α) Στο φτωχό περιεχόμενό τους σε συσταστικά όπως CaO, Al2O3, TiO2, Sc και V

(μόνο για τους περιδοτίτες του Βούρινου) και β) στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε Cr και 

Ni. Οι συστάσεις αυτές θεωρούνται συνυποδηλωτικές της έντονα εκχυμωμένης φύσης τους. 

Υπέρ του εκχυμωμένου χαρακτήρα των υπο μελέτη περιδοτιτών συνομολογεί επιπλέον το 

γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν τυπικοί γόνιμοι λιθότυποι (π.χ., λερζόλιθοι) σε καμία από τις 

εξεταζόμενες περιοχές, καθώς και η στενή χωρική συσχέτιση των περιδοτιτών προς τις 

εμφανίσεις των χρωμιτικών κοιτασμάτων.
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8.1.3 Διερεύνηση διεργασιών εκχύμωσης

Οι περιδοτίτες και των δύο υπό μελέτη οφιολιθικών συμπλεγμάτων χαρακτηρίζονται 

από υψηλά περιεχόμενα σε δύστηκτα συστατικά, όπως MgO, Ni, Cr και χαμηλά επίπεδα 

συγκέντρωσης εύτηκτων συστατικών, όπως Al2O3, CaO, Na2O και TiO2, σε σχέση με τους 

περιδοτίτες ορισμένων άλλων οφιολιθικών ακολουθιών, καθώς και τους αβυσσικούς 

περιδοτίτες γενικότερα (π.χ., ERNST 1978, FREY et al. 1985, BODINIER 1988, BODINIER

et al. 1988, LONEY & HIMMELBERG 1989, DICK 1989, RAMPONE et al. 1995, NIU

1997, TAKAZAWA et al. 2000, BODINIER & GODARD 2003, XU et al. 2003, PAULICK

et al. 2006, SANO & KIMURA 2007, KHALIL & AZER 2008). Ο έντονα εκχυμωμένος

χαρακτήρας τους γίνεται επιπλέον πιο σαφής στη βάση των ιδιαίτερα χαμηλών 

περιεκτικοτήτων τους σε στοιχεία όπως τα Sc και V (το τελευταίο δεν λαμβάνεται υπόψη για 

τους Πινδικούς περιδοτίτες), κάτι που είναι σύνηθες για τους περιδοτίτες Αρχαϊκών 

μανδυακών ενοτήτων κρατονικών περιοχών, ενώ σπάνια παρατηρείται σε περιδοτίτες από μη 

κρατονικές περιοχές (PEARSON et al. 2003, CANIL 2004). Ειδικότερα, οι δουνίτες 

χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη περιεκτικότητα σε στοιχεία που εύκολα απομακρύνονται 

υπό την επίδραση διεργασιών τήξης, όπως τα: Al2O3, CaO και SiO2, δικαιολογώντας έτσι το 

χαρακτηρισμό τους ως πιο δύστηκτα πετρώματα σε σχέση με τους περιβάλλοντές τους 

χαρτσβουργίτες. Επιπρόσθετα, οι υψηλότεροι Mg# των δουνιτών συγκριτικά με τους 

αντίστοιχους χαρτσβουργίτες επιβεβαιώνουν την υπολειμματική προέλευση των πρώτων από 

μια διεργασία μερικής τήξης ισχυρότερου βαθμού από αυτού που απαιτείται για τη 

δημιουργία των χαρτσβουργιτών (COLEMAN 1977, NICOLAS & PRINZHOFER 1983, 

HARTMANN & WEDEPOHL 1993).

Οι συσχετίσεις των στοιχείων (κύριων και ιχνοστοιχείων) που περιέχονται στους 

περιδοτίτες του Βούρινου και της Πίνδου αποδίδονται γενικά σε διαδικασίες μερικής τήξης 

(FREY et al. 1985, BODINIER 1988, CANIL 2004, LE ROUX et al. 2007). Η αρνητική 

συσχέτιση των SiO2, Al2O3, CaO, FeOt, MnO, V και Sc με το MgO και η θετική συσχέτισή 

του τελευταίου με το Ni (Εικ. 8. 1, Εικ. 8. 2, Εικ. 8. 5 και Εικ. 8. 6) συμφωνούν με τις 

αναμενόμενες τάσεις συγκέντρωσης των στοιχείων σε υπολειμματικούς περιδοτίτες, οι 

οποίοι έχουν επηρεαστεί από περισσότερα από ένα επεισόδια μερικής τήξης. Ωστόσο, 
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σύμφωνα με τους BEYER et al. (2006) διεργασίες επαναγονιμοποίησης μπορεί επίσης να 

ευθύνονται για ορισμένες από τις παρατηρούμενες τάσεις (π.χ., Al2O3 vs MgO).

8.1.3.1 Περιδοτίτες Βούρινου

Πέρα από τις πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις εύτηκτων συστατικών που ανιχνεύθηκαν 

στους μανδυακούς περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου, τα 

περισσότερα από τα συστατικά αυτά χαρακτηρίζονται επιπλέον και από αρνητική συσχέτιση 

με την περιεκτικότητα των περιδοτιτών σε MgO. Σύμφωνα με τους SZABÓ et al. (2004) η 

προοδευτική αποπτώχευση σε συστατικά όπως τα Al2O3 και CaO, από τους γονιμότερους 

στους πιο εκχυμωμένους υπερβασικούς λιθότυπους, θεωρείται αποτέλεσμα διεργασιών 

μερικής τήξης.

Ο λόγος MgO/SiO2 των μανδυακών περιδοτιτών του Βούρινου κυμαίνεται από 0.96 

έως 1.36, ενώ ο λόγος Al2O3/SiO2 λαμβάνει τιμές μικρότερες από 0.02 (Εικ. 8. 9Α). 

Σύμφωνα με τους GODARD et al. (2000) οι έντονα απολυμένοι μανδυακοί λιθότυποι 

χαρακτηρίζονται από τιμές MgO/SiO2 υψηλότερες από αυτές της κανονικής τάσης προβολής 

των μανδυακών περιδοτιτών για χαμηλές τιμές του λόγου Al2O3/SiO2, ως συνέπεια των 

υψηλών τους αναλογιών Ol/(Ol+Px) (≈1). Το περιορισμένο εύρος τιμών Al2O3/SiO2 των 

μανδυακών περιδοτιτών του Βούρινου (0.001-0.017) είναι χαρακτηριστικό των έντονα 

εκχυμωμένων περιδοτιτών (JAGOUTZ et al. 1979, HART & ZINDLER 1986, PAULICK et

al. 2006) και πολλών δύστηκτων περιδοτιτών ωκεάνειων περιβαλλόντων (BODINIER & 

GODARD 2003). Η δε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των λόγων MgO/SiO2 vs Al2O3/SiO2

μπορεί ωστόσο να οφείλεται εν μέρει και σε διαδικασίες διείσδυσης τήγματος εντός του 

λεγόμενου θερμικού οριακού στρώματος (NIU 2004).

Κατ’ αναλογία με τα μανδυακά πετρώματα άλλων περιοχών (π.χ., εκείνα των 

οφιόλιθων του Ομάν) οι περιδοτίτες του Βούρινου παρουσιάζουν θετική συσχέτιση μεταξύ 

των περιεκτικοτήτών τους σε Al2O3 και CaO (Εικ. 8. 9Β). Ωστόσο, σε αντίθεση με τα 

συμπλέγματα λερζολιθικού τύπου (όπως π.χ., εκείνα των δυτικών Άλπεων), των οποίων οι 

περιδοτίτες χαρακτηρίζονται από μια σχετική σταθερότητα στις τιμές λόγου Al2O3/CaO

κοντά στην αντίστοιχη τιμή του πρωτογενούς μανδύα (1.25 κατά MCDONOUGH & SUN

1995), οι υπερβασικοί σχηματισμοί του Βούρινου παρουσιάζουν υψηλή διακύμανση στο 

συγκεκριμένο λόγο (0.57-3.00). Υψηλότερες τιμές λόγου Al2O3/CaO αναφέρονται από τους 
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πιο εκχυμωμένους λιθότυπους (δουνίτες), ενώ οι χαμηλότερες από τους γονιμότερους 

(κλινοπυροξενομιγείς και κανονικοί χαρτσβουργίτες).

Επιπλέον, στο διάγραμμα Al2O3 vs Mg# παρατηρείται αρνητική συσχέτιση (Εικ. 8. 

9Γ). Οι δουνίτες παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές Mg# και τις χαμηλότερες σε Al2O3

επειδή έχουν σχηματιστεί από υψηλότερης έντασης διεργασίες εκχύμωσης σε σχέση με τα 

άλλα είδη περιδοτιτών, αν και δεν διαπιστώθηκαν σαφείς γεωχημικές διαφορές μεταξύ 

αδροκρυσταλλικών-λεπτοκρυσταλλικών δουνιτών. Οι δεύτεροι, αν και μαγματικής 

προέλευσης, παρουσιάζουν τα ίδια γεωχημικά χαρακτηριστικά με τους πρώτους, που είναι 

υπολειμματικοί. 

Σύμφωνα με τους ROBERTS & NEARY (1993) οι λόγοι Cr/Al και Ni/Al των 

αλπικών περιδοτιτών αποτελούν δείκτες του βαθμού εκχύμωσής τους (Εικ. 8. 9Δ). Οι 

περιδοτίτες του Βούρινου χαρακτηρίζονται από υψηλούς λόγους Cr/Al που κυμαίνονται από 

0.89 έως 7.87 και υψηλές τιμές λόγου Ni/Al, μεταξύ 0.50 και 8.91. Στο σχετικό λογαριθμικό 

διάγραμμα προβάλλονται στο πεδίο των περιδοτιτών του Nuttio με τάση προς το πεδίο των 

περιδοτιτών της Papua-New Guinea, το οποίο θεωρείται ότι αντιστοιχεί στους πλέον 

δύστηκτους περιδοτίτες. Από την ίδια προβολή γίνεται επιπλέον αντιληπτός ο πιο δύστηκτος 

χαρακτήρας των δουνιτών σε σχέση με εκείνον των χαρτσβουργιτών.

Στο διάγραμμα Al2O3 vs NiO (Εικ. 8. 9Ε) μελετάται ο βαθμός εκχύμωσης των 

μανδυακών περιδοτιτών του Βούρινου σε μια συγκριτική βάση ως προς άλλους περιδοτίτες 

από το χώρο της δυτικής και ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τους NICOLAS & 

JACKSON (1972), ROCCI et al. (1975), ROBERTS (1988), PEARCE et al. (1984) και 

NICOLAS (1990) οι πρώτοι δημιουργήθηκαν σε ένα περιβάλλον MOR, ενώ οι δεύτεροι είναι 

τυπικοί ενός περιβάλλοντος SSZ. Οι περιδοτίτες του Βούρινου ακολουθούν την τάση 

εκχύμωσης των περιδοτιτών της ανατολικής Μεσογείου και είναι υψηλά εκχυμωμένοι σε 

Al2O3 και πιο εμπλουτισμένοι σε NiO (0.16-0.36% κ.β.).

Στο πολυστοιχειακό διάγραμμα της Εικ. 8. 9ΣΤ προβάλλονται οι περιεκτικότητες των 

TiO2, Al2O3, CaO, MnO, MgO, Cr και Ni κανονικοποιημένες ως προς την συγκέντρωσή τους 

σε μια υποθετική, αρχαϊκή, μανδυακή πηγή δοσμένη από τους SUN & NESBITT (1977). 

Όπως φαίνεται, οι περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου είναι 

περισσότερο εκχυμωμένοι σε ασύμβατα στοιχεία (Ti, Al, Ca) και εμπλουτισμένοι στα 

συμβατά (Μn, Mg, Cr και Ni).
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Εικ. 8. 9: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: 
Α) MgO/SiO2 vs Al2O3/SiO2, Β) Al2O3 vs CaO, Γ) Al2O3 vs Mg#, Δ) Cr/Al vs Ni/Al, Ε) Al2O3 vs NiO και ΣΤ) 

πολυστοιχειακό διάγραμμα, κανονικοποιημένο ως προς την υποθετική μανδυακή σύσταση των SUN & NESBITT
(1977) [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )]. 

Διάγραμμα Α από JAGOUTZ et al (1979), διάγραμμα Δ από JAQUES & CHAPPEL (1980), ROBERTS & 
NEARY (1993), RAMPONE et al. (1995), HANSKI (1997), διάγραμμα Ε από ROBERTS (1988) και διάγραμμα 

ΣΤ από SUN & NESBITT (1977), ROBERTS (1988).

Ο λόγος Ti/V των υπό μελέτη υπερβασικών πετρωμάτων (≤1.04) είναι πολύ 

χαμηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο λόγο στον χονδρίτη (10 κατά SERVAIS 1982, 
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BRIQUE et al. 1984), στοιχείο που συμφωνεί με το γεγονός ότι οι περιδοτίτες του Βούρινου 

συνιστούν μια ισχυρά εκχυμωμένη μανδυακή ενότητα. Οι πολύ χαμηλές τιμές του λόγου 

TiO2/Al2O3 (<0.038) ουσιαστικά αντανακλούν τον χαμηλό λόγο των συγκεκριμένων 

συσταστικών στα ορυκτά από τα οποία συνίστανται οι εν λόγω περιδοτίτες, καθώς και την 

έντονα εκχυμωμένη φύση των περιδοτιτών (SHI et al. 2008).

Με εξαίρεση τους διάφορους τύπους χαρτσβουργιτών, η πλειονότητα των δουνιτών 

χαρακτηρίζεται από λόγους Ca/Al ελαφρά υψηλότερους (≤3.15) από την τιμή του ίδιου 

λόγου στον πρωτογενή μανδύα (1.1 κατά SUN 1982) και του μέσου σπινελιούχου περιδοτίτη 

(1.35 κατά MCDONOUGH 1990). Το γεγονός αυτό οφείλεται στην περιορισμένη παρουσία 

κλινοπυρόξενου, φάση στην οποία είναι κυρίως συγκεντρωμένο το Ca και εν μέρει το Al σε 

σπινελιούχα, μανδυακά περιβάλλοντα. Αντίθετα, ο λόγος Ca/Al στους χαρτσβουργίτες είναι 

σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερος από τις προαναφερθείσες χαρακτηριστικές τιμές, 

στοιχείο που αντανακλά τον έντονα απολυμένο χαρακτήρα τους και την απουσία γενικότερα 

κλινοπυρόξενου στην ορυκτολογική σύστασή τους. Ωστόσο, ο λόγος CaO/Al2O3 των 

μανδυακών περιδοτιτών του Βούρινου (≤2.33) είναι συνήθως υψηλότερος από την 

αντίστοιχη τιμή του στον πρωτογενή μανδύα (0.87 κατά ORBERGER et al. 1995), στοιχείο 

που αποτελεί ένδειξη ότι μπορεί να έχει συμβεί μετασωματική προσθήκη αποπτωχευμένου 

σε Al κλινοπυρόξενου στους συγκεκριμένους σχηματισμούς.

Ο ισχυρά εκχυμωμένος χαρακτήρας των μανδυακών περιδοτιτών του Βούρινου 

διαφαίνεται επίσης και στις εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις τους σε REE (Εικ. 8. 10). Αν 

και χρησιμοποιήθηκαν χαμηλά όρια ανιχνευσιμότητας όσον αφορά στις REE, σε πολύ λίγα 

δείγματα κατέστη δυνατό να μετρηθούν τα επίπεδα περιεκτικότητας αρκετών από αυτές 

(2/29). Σύμφωνα με τον FREY (1984) και τους PARKINSON et al. (1992) οι μανδυακοί 

περιδοτίτες χαρακτηρίζονται γενικά από χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης REE. Ο 

εκχυμωμένος χαρακτήρας των χαρτσβουργιτικών περιδοτιτών του Βούρινου αντανακλάται 

στις μηδενικές συγκεντρώσεις τους σε LREE, καθώς και στις ιδιαίτερα χαμηλές 

περιεκτικότητες HREE και MREE που παρουσιάζουν. Το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις 

HREE-MREE των περιδοτιτών του Βούρινου είναι 10-30 φορές χαμηλότερες της 

συγκέντρωσής τους στον χονδρίτη (κατά SUN & MCDONOUGH 1989) υποδηλώνει ότι οι 

συγκεκριμένοι σχηματισμοί έχουν επηρεαστεί από περισσότερα του ενός επεισόδια μερικής 

τήξης.  

  



Γεωχημική μελέτη

324

Εικ. 8. 10: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο 
κανονικοποιημένο ως προς τον χονδρίτη γράφημα REE [Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Μετ. Χαρτσβουργίτες: 

( )]. Τιμές κανονικοποίησης κατά SUN & MCDONOUGH (1989).

8.1.3.2 Περιδοτίτες Πίνδου

Η αποπτώχευση στα εύτηκτα συστατικά (π.χ., CaO, Al2O3, TiO2) που διαπιστώθηκε 

για τους περιδοτίτες του Βούρινου χαρακτηρίζει και τους Πινδικούς περιδοτίτες, ως συνέπεια 

του γεγονότος ότι και αυτοί έχουν επηρεαστεί από ένα τουλάχιστον επεισόδιο τήξης.

Ο λόγος MgO/SiO2 παρουσιάζει διακύμανση μεταξύ των τιμών 0.90-1.33, ενώ ο 

λόγος Al2O3/SiO2 έχει τιμές μικρότερες από 0.02 (Εικ. 8. 11Α). Η αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ των δύο συγκρινόμενων λόγων θεωρείται ενδεικτική διεργασιών μερικής τήξης.

Στο διάγραμμα Al2O3 vs CaO παρατηρείται μια σαφής, θετική, γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ των δύο προβαλλόμενων παραμέτρων (Εικ. 8. 11Β), η οποία αντανακλά διεργασίες 

μερικής τήξης. Οι δουνίτες παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές τόσο σε Al2O3 όσο και σε 

CaO, ενώ οι πιο εκχυμωμένοι λιθότυποι (δουνίτες, μεταβατικοί χαρτσβουργίτες) 

χαρακτηρίζονται επίσης και από μικρότερες τιμές λόγου Al2O3/CaO (0.41-1.03). Εξαίρεση 

αποτελεί ένα δείγμα σερπεντινίτη από δουνιτικό πρωτόλιθο, το οποίο και παρουσιάζει τη 

μέγιστη τιμή λόγου Al2O3/CaO (5.64). Η δε αρνητική συσχέτιση μεταξύ Al2O3-Mg# είναι 

επίσης συνυποδηλωτική επίδρασης διεργασιών μερικής τήξης (Εικ. 8. 11Γ).

Στο λογαριθμικό διάγραμμα Cr/Al vs Ni/Al τα υπερβασικά πετρώματα της Πίνδου 

προβάλλονται στο πεδίο των σχηματισμών της περιοχής Nuttio, στο οποίο ανήκουν έντονα 

εκχυμωμένοι μανδυακοί σχηματισμοί (Εικ. 8. 11Δ). Συγκεριμένα έχουν λόγους Cr/Al: 0.66-

3.59 και Ni/Al: 0.50-3.54, οι οποίοι χαρακτηρίζουν έντονα εκχυμωμένους περιδοτίτες 

(ROBERTS & NEARY 1993).
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Εικ. 8. 11: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: 
Α) MgO/SiO2 vs Al2O3/SiO2, Β) Al2O3 vs CaO, Γ) Al2O3 vs Mg#, Δ) Cr/Al vs Ni/Al, Ε) Al2O3 vs NiO και ΣΤ) 

πολυστοιχειακό διάγραμμα, κανονικοποιημένο ως προς την υποθετική μανδυακή σύσταση των SUN & NESBITT
(1977) [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )]. 

Διάγραμμα Α από JAGOUTZ et al (1979), διάγραμμα Δ από JAQUES & CHAPPEL (1980), ROBERTS & 
NEARY (1993), RAMPONE et al. (1995), HANSKI (1997), διάγραμμα Ε από ROBERTS (1988) και διάγραμμα 

ΣΤ από SUN & NESBITT (1977), ROBERTS (1988).
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Η υψηλή περιεκτικότητα των Πινδικών περιδοτιτών σε Ni και η χαμηλή σε Al είναι 

ενδεικτική του ισχυρά εκχυμωμένου χαρακτήρα τους. Όπως άλλωστε διαπιστώνεται και στο 

σχετικό διάγραμμα Al2O3 vs NiO (Εικ. 8. 11Ε) προβάλλονται κοντά στο πεδίο των 

περιδοτιτών της ανατολικής Μεσογείου, παρά βέβαια ότι στην Πίνδο αναφέρεται η ύπαρξη 

λερζόλιθων από την ενότητα της Δραμάλας και ότι το σύμπλεγμα κατατάσσεται από 

αρκετούς ερευνητές στην κατηγορία LOT (PEARCE et al. 1984, 1994).

Από το πολυστοιχειακό διάγραμμα της Εικ. 8. 11ΣΤ διαπιστώνεται η ισχυρή 

εκχύμωση των Πινδικών περιδοτιτών σε Ti, Al, Ca και ο εμπλουτισμός τους σε Mn, Mg, Cr

και Ni, πράγμα που θεωρείται αποτέλεσμα του έντονα εκχυμωμένου χαρακτήρα τους.

Ο λόγος Ti/V είναι μικρότερος από 3, ως συνέπεια του έντονου βαθμού εκχύμωσης 

των πετρωμάτων, ενώ ο λόγος TiO2/Al2O3 είναι χαμηλότερος από 0.03. Επιπρόσθετα, οι 

Πινδικοί περιδοτίτες έχουν τιμές λόγου Ca/Al οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 0.24-3.26 και 

αντανακλούν την απομάκρυνση του κλινοπυρόξενου από τη σύστασή τους λόγω διεργασιών 

τήξης. Ο λόγος CaO/Al2O3 κυμαίνεται από 0.18-2.42, οι αυξημένες τιμές του οποίου 

θεωρούνται ενδεικτικές μετασωματικής προσθήκης Ca υπό τη μορφή κλινοπυρόξενου.  

Ο ισχυρά εκχυμωμένος χαρακτήρας των μανδυακών περιδοτιτών της Πίνδου φαίνεται 

επίσης και από τις εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις τους σε REE (Εικ. 8. 12). Αν και 

χρησιμοποιήθηκαν χαμηλά όρια ανιχνευσιμότητας, όπως ήδη προαναφέρθηκε, σε ένα μόνο 

δείγμα (K7: Σερπεντινίτης με δουνιτικό πρωτόλιθο) κατέστη δυνατή η μέτρηση του 

περιεχομένού του σε λίγες από τις REE, αφού αυτές περιέχονται γενικά σε επίπεδα 

χαμηλότερα των χρησιμοποιούμενων ορίων. Για να ξεπεραστεί η δυσκολία αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα βιβλιογραφικά δεδομένα όσον αφορά στην περιεκτικότητα σε 

REE των Πινδικών περιδοτιτών. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές REE των 

αναλύσεων EP22 και EP6 από τους SACCANI et al. (2004), που αντιστοιχούν σε 

κλινοπυροξενομιγείς και κανονικούς χαρτσβουργίτες. Οι πρώτοι χαρακτηρίζονται από 

εκχύμωση μόνο στις LREE και ισχυρή κλασματοποίηση των LREE από τις MREE και των 

MREE από τις HREE, ενώ οι δεύτεροι από ισχυρή εκχύμωση σε όλες τις REE. Επιπλέον, οι 

κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες έχουν υψηλότερo περιεχόμενο σε REE σε σχέση με 

τους κανονικούς χαρτσβουργίτες και συνεπώς έχουν προέλθει από διεργασίες χαμηλότερου 

βαθμού τήξης. Τέλος, εφόσον οι κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες αντιπροσωπεύουν πιο 

γόνιμα υπολείμματα του αρχικού μανδυακού υλικού, μπορούν να πιθανολογηθούν 
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περισσότερα του ενός επεισόδια μερικής τήξης κατά τη διαμόρφωση και της μανδυακής 

ενότητας του Πινδικού συμπλέγματος.   

Εικ. 8. 12: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο 
κανονικοποιημένο ως προς τον χονδρίτη γράφημα REE [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ) 

και Δουνίτες: ( )]. Τιμές κανονικοποίησης από SUN & MCDONOUGH (1989).

8.1.4 Διερεύνηση μετασωματικών διεργασιών

8.1.4.1 Ερμηνεία δεδομένων REE

Οι μανδυακές ενότητες και των δύο υπό μελέτη οφιολιθικών συμπλεγμάτων 

συντίθενται από ισχυρά εκχυμωμένους περιδοτίτες. Τα δείγματα που αναλύθηκαν 

χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλά περιεχόμενα σε LREE και MREE. Αντίθετα, σχεδόν 

πάντοτε εμφανίζουν τιμές υψηλότερες των αντίστοιχων ορίων ανιχνευσιμότητας τουλάχιστον 

για τις δύο βαρύτερες από τις (μη κινητοποιημένες) HREE, δηλαδή το Yb και το Lu. 

Ορισμένα όμως δείγματα περιδοτιτών και συγκεκριμένα ένα δείγμα μεταβατικού και ένα 

τυπικού χαρτσβουργίτη από την περιοχή του Βοϊδόλακκου, καθώς και ένα δείγμα κανονικού 

χαρτσβουργίτη από την Πίνδο παρουσιάζουν "ανώμαλα" εμπλουτισμένα περιεχόμενα σε 

LREE. 

Οι υψηλοί βαθμοί αποπτώχευσης σε HREE-MREE που χαρακτηρίζουν τους 

περιδοτίτες του Βούρινου και της Πίνδου αποδίδονται σε διεργασίες μερικής τήξης. Οι 

διεργασίες αυτές οδηγούν στη δημιουργία τηγμάτων στα οποία συγκεντρώνονται κάθε φορά 

τα πιο εύτηκτα συστατικά (όπως π.χ., τα Al, Ti, Ca, καθώς και οι LREE-MREE), τα οποία 

αποδεσμεύονται εύκολα από την εκάστοτε μανδυακή περιοχή. Οι εξαιρετικά χαμηλές 

περιεκτικότητες στις REE αντανακλούν την ένταση των διεργασιών τήξης από τις οποίες 
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έχουν επηρεαστεί οι περιδοτίτες και των δύο συμπλεγμάτων και συνηγορούν υπέρ 

περισσότερων του ενός επεισοδίων μερικής τήξης. Εξαίρεση αποτελούν οι 

κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες της Πίνδου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

αποτώχευση μόνο στις LREE, στοιχείο που υποδηλώνει την υπολειμματική τους προέλευση 

έπειτα από την εξαγωγή ενός MORB τήγματος από τον αρχικό ωκεάνειο μανδύα.

Ο εμπλουτισμός σε LREE στους οφιολιθικούς περιδοτίτες έχει αποδοθεί σε 

δευτερογενείς διεργασίες, όπως: α) Η σερπεντινίωση, β) η εξαλλοίωση ωκεάνειου πυθμένα 

και γ) η μόλυνση από φλοϊκά ρευστά που δημιουργούνται κατά την διαδικασία της επώθησής 

τους (SHARMA & WASSERBURG 1996, GRUAU et al. 1998). Ωστόσο, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα δείγματα των περιδοτιτών που εμφανίζουν εμπλουτισμό στις 

LREE στερούνται ουσιαστικά υψηλού βαθμού σερπεντινίωσης (χαμηλές τιμές LOI), ικανού 

να διαταράξει τις REE. Για αυτόν το λόγο τα σχετικά αυξημένα επίπεδα των LREE θα πρέπει 

να εξετασθούν υπό το πρίσμα διεργασιών μανδυακής μετασωμάτωσης.

Η αντιφατική σχέση μεταξύ του βαθμού εκχύμωσης περιδοτιτών και του 

περιεχομένού τους σε LREE έχει συχνά καταγραφεί σε περιδοτιτικούς ξενόλιθους (π.χ., 

MAALOE & AOKI 1977, HARTE 1987, CANIL & SCARFE 1989, HERZBERG 1993, XU

et al. 1996, 1998, MCGUIRE & MUKASA 1997, DOWNES 2001, HERZEBERG 2004, 

BIANCHINI et al. 2007) και αλπικούς περιδοτίτες (π.χ., FREY & PRINZ 1978, LIOYD

1987, WILSHIRE 1987, MCDONOUGH & FREY 1989, FREY et al. 1991, OZAWA & 

SHIMIZU 1995, MELCHER et al. 1999) (Εικ. 8. 13). 

Εικ. 8. 13: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (Α) και της 
Πίνδου (Β) στα κανονικοποιημένα ως προς τον χονδρίτη γραφήματα REE [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. 
Χαρτσβουργίτες: ( ) και Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( )]. Τιμές κανονικοποίησης από SUN & MCDONOUGH

(1989) και πεδία των αλπικών περιδοτιτών από LI (1992).
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Ο εμπλουτισμός σε LREE που παρατηρήθηκε στα δύο είδη χαρτσβουργιτών από το 

οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου και στους κανονικούς χαρτσβουργίτες από το 

οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, δεν αναμένεται ως αποτέλεσμα διεργασιών μερικής τήξης 

μιας μανδυακής περιοχής. Τα κανονικοποιημένα γραφήματα των προαναφερθέντων 

περιδοτιτικών λιθότυπων παρουσιάζουν χαρακτηριστικές μορφές σχήματος "U" (Εικ. 8. 14). 

Σήμερα, είναι πλέον αποδεκτό ότι τέτοιου τύπου μορφές κανονικοποιημένων γραφημάτων 

REE μπορούν να προκύψουν μόνο έπειτα από τη συνδυασμένη δράση διεργασιών μερικής 

τήξης και μετασωματικών αντιδράσεων μεταξύ ενός μπονινιτικού τήγματος και ενός 

εκχυμωμένου περιδοτίτη (CRAWFORD et al. 1989, EDWARDS 1990, BODINIER et al. 

1991, KELEMEN et al. 1992, GRUAU et  al. 1998, SUHR et al. 1998, 2003, GODARD et al. 

2000, TAKAZAWA et al. 2003, ZHOU et al. 2005). Για παράδειγμα και σύμφωνα με τους 

PARKINSON et al. (1992), οι εκχυμωμένοι στις MREE περιδοτίτες από τη θέση Leg 125 της 

περιοχής Izu-Bonin-Marianas έχουν προέλθει από 20-25% μερική τήξη ενός N-MORB

μανδύα, ενώ ο εμπλουτισμός τους σε LREE αποδίδεται σε διεργασίες μετασωματικής 

προσθήκης έπειτα από αντίδραση των περιδοτιτών με μπονινιτικό τήγμα. Συνεπώς, ο 

εκχυμωμένος σε MREE χαρακτήρας και των υπό μελέτη περιδοτιτών δείχνει ότι τα τήγματα 

με τα οποία αυτοί αντέδρασαν ήταν και εκείνα φτωχά σε MREE, κάτι που θεωρείται 

αποκλειστικό χαρακτηριστικό των μπονινιτικού τύπου τηγμάτων, σε αντίθεση με τα MORB

τήγματα που έχουν αποπλυμένα στις LREE αντίστοιχα κανονικοποιημένα γραφήματα.  

Εικ. 8. 14: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου (Α) και της 
Πίνδου (Β) στα κανονικοποιημένα ως προς τον χονδρίτη γραφήματα REE [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. 
Χαρτσβουργίτες: ( ) και Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( )]. Τιμές κανονικοποίησης από SUN & MCDONOUGH

(1989), οι συγκριτικές προβολές των περιδοτιτών και των αντίστοιχών τους μπονινιτικών λαβών από τη θέση Leg
125 της περιοχής Izu-Bonin-Marianas από PARKINSON et al. (1992) και HICKEY & FREY (1982), αντίστοιχα 

και η σύσταση του ωκεάνειου μανδύα από MCCULLOCH & BENNETT (1994). 
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Σύμφωνα δε με τους OZAWA & SHIMIZU (1995) ο εμπλουτισμός των περιδοτιτών 

σε LREE μπορεί να προκύψει λόγω διεργασιών τήξης σε ανοικτό σύστημα συνοδευόμενων 

από εισροή πλούσιων σε LREE, ένυδρων ρευστών. Η ένυδρη φύση των μπονινιτικών 

τηγμάτων είναι κάτι που έχει πιστοποιηθεί στη βάση πλήθους ερευνών και θεωρείται ότι 

σχετίζεται με την παραγωγή ένυδρων ρευστών από την τηκόμενη-καταβυθιζόμενη πλάκα 

(π.χ., CRAWFORD et al. 1989, FALLON & DANYUSHEVSKY 2000, ROLLINSON 2008).

Τα συστασιακά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων χρωμιτικών κοιτασμάτων 

επιβεβαιώνουν, επιπλέον, την εμπλοκή μπονινιτικών τηγμάτων στη διαμόρφωση των 

μανδυακών ενοτήτων και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Οι υψηλοί Cr# των 

μαγνησιοχρωμιτών και Fo του ολιβίνη των περιδοτιτών, αποτελούν επίσης αποδείξεις υπέρ 

της αποδέσμευσης μπονινιτικών τηγμάτων από τον ωκεάνειο μανδύα του Βούρινου και της 

Πίνδου. Επιπρόσθετα, τα χαμηλά περιεχόμενα σε Cu και η υψηλή περιεκτικότητα σε Ni

στους δουνίτες και των δύο συμπλεγμάτων, υποδηλώνουν ότι σχηματίστηκαν από 

αλληλεπίδραση μεταξύ χαρτσβουργίτη και ακόρεστων σε S τηγμάτων, τα οποία ήταν ικανά 

να διαλύουν και να απομακρύνουν τα οποιαδήποτε σουλφίδια BM που ήταν παρόντα σε 

αυτούς. Σύμφωνα με τον KEAYS (1995) τα μπονινιτικά-κοματιιτικά μάγματα παράγονται 

από υψηλού βαθμού μανδυακή τήξη και είναι ακόρεστα σε S.  

Στο Βούρινο τα υψηλότερα επίπεδα εμπλουτισμού σε LREE των μεταβατικών σε 

σχέση με εκείνα των κανονικών χαρτσβουργιτών αποτελούν ένα ακόμα μετασωματικής 

προέλευσης χαρακτηριστικό, αφού το περιεχόμενό τους σε LREE δεν συμβαδίζει με το 

βαθμό εκχύμωσής τους. Για την ακρίβεια, μετά τη συγκεντρωμένη διείσδυση μπονινιτικού 

τήγματος (focused melt flow) στους χαρτσβουργιτικούς περιδοτίτες, την αντίδραση μαζί τους 

και το σχηματισμό των χρωμιτιτών, έλαβε χώρα και πλευρική μετανάστευση του 

εναπομείναντος τήγματος εντός των περιδοτιτών (π.χ., ZHOU et al. 2005). Οι μεταβατικοί 

χαρτσβουργίτες που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν το μέτωπο (front) της ζώνης αντίδρασης 

θα είναι και οι πρώτοι σχηματισμοί που θα εμποτιστούν με τα πλευρικά διεισδύοντα, 

υπολειμματικά τήγματα (πλούσια σε LREE, H2O, Cr, Si). Κατά αυτό το στάδιο εξέλιξης των 

διαδικασιών οι μετασωματικές αντιδράσεις συνεχίζονται χαρακτηριζόμενες από κατανάλωση 

τήγματος (melt consumption), συνεχή μείωση του λόγου τήγμα/πέτρωμα και του 

περιεχομένου του τήγματος σε LREE (VERNIÈRES et al. 1997) στα πλαίσια μιας 

διαδικασίας που αναφέρεται ως percolative fractional crystallization (κατά HARTE et al. 

1993). Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις LREE στους κανονικούς χαρτσβουργίτες είναι 

αποτέλεσμα της κρυστάλλωσης προοδευτικά μικρότερων ποσοτήτων υπολειμματικού 
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τήγματος, που μετανάστευσε εντός των χαρτσβουργιτικών περιδοτιτών σε μια απόσταση 

μερικών m πέρα από το μέτωπο της ζώνης αντίδρασης (όρια αδροκρυσταλλικού 

δουνίτη/μεταβατικού χαρτσβουργίτη). 

Τα διαφορετικά επίπεδα λόγων LREE/HREE μεταξύ μεταβατικών και κανονικών 

χαρτσβουργιτών στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου, σχετίζονται με τις μεταβολές στο 

βαθμό έντασης των μετασωματικών διεργασιών, παρά αντανακλούν διαφορές στη φύση του 

μετασωματικού ρευστού. Σύμφωνα με τους TORAMARU & FUJII (1986) οι δύστηκτοι, 

πλούσιοι σε ολιβίνη και φτωχοί σε κλινοπυρόξενο περιδοτίτες μπορούν να εμποτίζονται 

ευκολότερα από μετασωματικά υγρά ποικίλων συστάσεων (COLTORTI et al. 2000), λόγω 

του υψηλότερου μανδυακού τους πορώδους. Ο υψηλότερος βαθμός εκχύμωσης των 

μεταβατικών χαρτσβουργιτών σε σχέση με τους κανονικούς χαρτσβουργίτες σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι οι πρώτοι παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα σε LREE, συμφωνούν με τον 

εντονότερο επηρεασμό των πρώτων από μετασωματικές διεργασίες.

Τέλος, ακόμα και οι κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες φέρουν ασθενή 

συστασιακά χαρακτηριστικά μετασωμάτωσης (αν όχι εξαλλοίωσης). Οι συγκεκριμένοι 

λιθότυποι του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου χαρακτηρίζονται από κλασματοποίηση 

μεταξύ των La-Ce (με υψηλότερες κανονικοποιημένες τιμές πάντοτε στις ελαφρύτερες REE). 

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ίσως και οι πιο γόνιμοι ορυκτοπετρογραφικά σχηματισμοί έχουν 

επηρεαστεί από διεργασίες κρυπτικής μετασωμάτωσης.

8.1.4.2 Διεργασίες επαναγονιμοποίησης

Η πλειονότητα των δυαδικών συσχετίσεων μεταξύ κύριων και ιχνοστοιχείων των 

μανδυακών περιδοτιτών και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων θεωρείται συγκρίσιμη με 

εκείνες που αναφέρονται από ανάλογες εμφανίσεις περιδοτιτών σε παγκόσμια κλίμακα (π.χ., 

FREY et al. 1985, BODINIER 1988, CANIL 2004, LE ROUX et al. 2007). Ωστόσο, 

παρατηρήθηκαν ορισμένες στοιχειακές συμμεταβολές οι οποίες δεν μπορούν να εξηγηθούν 

με βάση την κλασσική θεώρηση της μερικής τήξης ως της υπεύθυνης για το σχηματισμό 

μανδυακών περιδοτιτών πετρολογικής διαδικασίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, εύτηκτα συστατικά όπως τα Al2O3, CaO και TiO2

συσχετίζονται αρνητικά με το δύστηκτο MgO στους περιδοτίτες και των δύο συμπλεγμάτων. 
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Τέτοιου είδους συσχετίσεις θεωρούνται αναμενόμενες για σειρές μανδυακών λιθότυπων 

προοδευτικά αυξανόμενου βαθμού εκχύμωσης. Οι αρνητικές τάσεις που προκύπτουν είναι 

παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται σε αρκετούς οφιολιθικούς περιδοτίτες ανά τον 

κόσμο (FREY et al. 1985, XU et al. 1998, 2003, TAKAZAWA et al. 2000), ενώ ο ισχυρά 

εκχυμωμένος χαρακτήρας των υπό μελέτη περιδοτιτών αντανακλάται στην ισχυρή 

συστασιακή τους απόκλιση από τον πρωτογενή μανδύα (JAGOUTZ et al. 1979, HART & 

ZINDLER 1986).

Στα διαγράμματα CaO, Al2O3, TiO2 vs MgO (Εικ. 8. 15 και Εικ. 8. 16) έχει 

σχεδιαστεί το συστασιακό φάσμα των περιδοτιτών σε παγκόσμια κλίμακα σε συνδυασμό με 

την κανονική τάση μερικής τήξης, ξεκινώντας από μια πρωτογενή μανδυακή πηγή. Εκείνο 

που παρατηρείται από τις συγκεκριμένες προβολές είναι μια απόκλιση των περιδοτιτών του 

Βούρινου (Εικ. 8. 15) και της Πίνδου (Εικ. 8. 16) από την κανονική τάση μερικής τήξης σε 

σχέση με την θεωρητικά αναμενόμενη.
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Εικ. 8. 15: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: 
Α) CaO vs MgO, Β) Al2O3 vs MgO και Γ) TiO2 vs MgO (% κ.β.) [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. 

Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )]. Τα κίτρινα πεδία αντιστοιχούν στις συστάσεις 
των περιδοτιτών σε παγκόσμια βάση από TAKAZAWA et al. (2000), τα μωβ πεδία στη σύσταση του πρωτογενούς 
μανδύα από JAGOUTZ et al. (1979) και HART & ZINDLER (1986) και οι μωβ γραμμές σε θεωρητικές συστάσεις 

περιδοτιτών που υποβάλλονται στο μοντέλο κλασματικής τήξης του NIU (1997). 

Εικ. 8. 16: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: 
Α) CaO vs MgO, Β) Al2O3 vs MgO και Γ) TiO2 vs MgO (% κ.β.) [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. 

Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )]. Τα κίτρινα πεδία αντιστοιχούν στις 
συστάσεις των περιδοτιτών σε παγκόσμια βάση από TAKAZAWA et al. (2000), τα μωβ πεδία στη σύσταση του 

πρωτογενούς μανδύα από JAGOUTZ et al. (1979) και HART & ZINDLER (1986) και οι μωβ γραμμές σε 
θεωρητικές συστάσεις περιδοτιτών που υποβάλλονται στο μοντέλο κλασματικής τήξης του NIU (1997).

Oι υπερβασικοί σχηματισμοί και από τα δύο συμπλέγματα χαρακτηρίζονται από 

κάποιο περιεχόμενο σε CaO και Al2O3 και υψηλότερη περιεκτικότητα σε TiO2 παρά το 

γεγονός ότι για συγκέντρωση MgO της τάξης του 47% κ.β., θα έπρεπε κανονικά να είναι 

πλήρως εκχυμωμένοι στα συστατικά αυτά (Εικ. 8. 15 και Εικ. 8. 16).
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Τα γεωχημικά αυτά στοιχεία δεν συμφωνούν με την εξολοκλήρου υπολειμματική 

προέλευση των υπό μελέτη περιδοτιτών. Διεργασίες αντίδρασης τήγματος-πετρώματος και 

για την ακρίβεια διεργασίες επαναγονιμοποίησης απαιτούνται για να προκύψουν οι 

προαναφερόμενες συστασιακές αποκλίσεις. Εξάλλου, η αύξηση που παρατηρείται στο λόγο 

Al2O3/SiO2 των περιδοτιτών και των δύο συμπλεγμάτων σε συνδυασμό με την παράλληλη 

μείωση του λόγου MgO/SiO2 (Εικ. 8. 9Α και Εικ. 8. 11Α), είναι σύμφωνα με τον NIU (2004) 

και τους PAULICK et al. (2006) εν μέρει οφειλόμενη στον εμποτισμό τους με τήγμα.     

Η περιεκτικότητα σε Cr των περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Βούρινου δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση τα πετρογενετικά μοντέλα μερικής τήξης μιας 

γόνιμης μανδυακής πηγής. Παρά την ισχυρά ανταγωνιστική του συμπεριφορά κατά τη 

μανδυακή τήξη (LIU & O’NEIL 2004), το συγκεκριμένο στοιχείο παρουσιάζει θετική 

συσχέτιση με την περιεκτικότητα σε Al2O3 των περιδοτιτών (Εικ. 8. 17). Για την ακρίβεια 

διαπιστώθηκε ότι οι χαρτσβουργιτικοί λιθότυποι και οι δουνίτες του Βούρινου ακολουθούν 

δύο διαφορετικές τάσεις αρνητικής συσχέτισης μεταξύ των Cr-Al2O3. Το αποτέλεσμα αυτό 

είναι διαφορετικό του αναμενόμενου, αφού το Cr ως ισχυρά συμβατό στοιχείο δεν θα έπρεπε 

να συμπεριφέρεται γεωχημικά ανάλογα με το Al2O3 αλλά αντίθετα από αυτό. Παρατηρείται 

δηλαδή, ότι σχηματισμοί με υψηλότερη περιεκτικότητα σε Al2O3 και επομένως σχετικά 

γονιμότεροι, παρουσιάζουν συγχρόνως και υψηλότερη περιεκτικότητα σε Cr. Επιπλέον, οι 

δύο διαφορετικές τάσεις που διαπιστώθηκαν ίσως αντιστοιχούν στο διαφορετικό ρυθμό 

προσθήκης Cr στους αντίστοιχους περιδοτίτες, ο οποίος είναι μεγαλύτερος για τους δουνίτες.

Εικ. 8. 17: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα 
Cr vs Al2O3 (% κ.β.) [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και 

Δουνίτες: ( )]. Επί του διαγράμματος έχουν σημειωθεί οι δύο τάσεις που αντιστοιχούν στο ρυθμό προσθήκης του 
Cr στους χαρτσβουργιτικούς και δουνιτικούς περιδοτίτες.
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Τα χαμηλά περιεχόμενα σε Al2O3 των μανδυακών περιδοτιτών και των δύο 

συμπλεγμάτων αντανακλούν τη διατήρηση του έντονα εκχυμωμένου χαρακτήρα τους πριν τη 

διείσδυση των τηγμάτων που προκάλεσαν τον περιορισμένο επανεμπλουτισμό τους. Όπως 

φαίνεται από την Εικ. 8. 17, η παρατηρούμενη τάση για τον Βούρινο μπορεί να αποδοθεί σε 

αντίδραση μεταξύ δύστηκτων περιδοτιτών και ενός πλούσιου σε Cr τήγματος. Ένα τέτοιου 

τύπου τήγμα μπορεί να αντιπροσωπεύει το υπολειμματικό τήγμα που προέκυψε έπειτα από 

τον σχηματισμό των χρωμιτικών κοιτασμάτων. Ανάλογες περιπτώσεις επαναγονιμοποίησης 

χαρτσβουργιτών από Cr-ούχα τήγματα αναφέρονται από τους NAVON & STOPLER (1987), 

BODINIER et al. (2004) και LE ROUX et al. (2007).    

Ανάλογες παρατηρήσεις αναφέρονται από αρκετές περιπτώσεις μανδυακών 

ξενόλιθων και ορογενετικών περιδοτιτών ανά τον κόσμο (CANIL 2004). Σύμφωνα με τους 

BEYER et al. (2006) οι διαδικασίες επαναγονιμοποίησης ενός εκχυμωμένου μανδυακού 

πρωτόλιθου μπορούν να προκαλέσουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων συστασιακών τάσεων 

στους περιδοτίτες. Σε πλήρη αντίθεση με τη διεργασία της μερικής τήξης, η 

επαναγονιμοποίηση ενός χαρτσβουργιτικής σύστασης περιδοτίτη περιλαμβάνει την 

κρυστάλλωση πλούσιων σε Cr και Al ορυκτών και κυρίως σπινέλιων και πυρόξενων, πράγμα 

που εξηγεί τις καταγραφόμενες, αντιφατικές στοιχειακές συσχετίσεις. 

Ωστόσο, ο όρος επαναγονιμοποίηση στην περίπτωση των περιδοτιτών του Βούρινου 

και της Πίνδου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, αφού η συγκεκριμένη 

διαδικασία ευθύνεται συνήθως για τη δημιουργία πιο γόνιμων λιθότυπων, όπως 

πλαγιοκλαστομιγών λερζόλιθων (NICOLAS & DUPUY 1984, RAMPONE et al. 1994, 1997, 

SAAL et al. 2001, MÜ NTENER et al. 2004, PICCARDO et al. 2004). Πλαγιοκλαστομιγείς 

λερζόλιθοι έχουν αναφερθεί από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (ΠΟΜΩΝΗΣ 2003, 

VILS et al. 2005, POMONIS et al. 2007) και της Όθρυος (DIJKSTRA et al. 2003), αλλά 

απουσιάζουν από τον Βούρινο.

8.1.4.3 Μετασωματικά επεισόδια

Η φύση των μετασωματικών διεργασιών που έλαβαν χώρα στη διαμόρφωση των 

μανδυακών ενοτήτων των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου, μπορεί 

να διευκρινισθεί καλύτερα με την εξακρίβωση πιθανών σχέσεων μεταξύ των συγκεντρώσεων 

συγκεκριμένων κύριων και ιχνοστοιχείων στους αντίστοιχους λιθότυπους. Για το σκοπό αυτό 
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πραγματοποιήθηκαν προβολές συσχέτισης συγκεντρώσεων στοιχείων αντίθετης γεωχημικής 

συμπεριφοράς, όπως των Sc, Al και Ti με το Ni (Εικ. 8. 18 και Εικ. 8. 19). Από τους 

χαρτσβουργιτικούς λιθότυπους προς τους δουνίτες το Ni παρουσιάζει αυξητική τάση 

συγκέντρωσης, λόγω του συμβατού γεωχημικού χαρακτήρα του, σε αντίθεση με τα Sc, Al

που μειώνονται εξαιτίας της πιο εύτηκτης φύσης τους.

Εικ. 8. 18: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: 
Α) Al2O3 vs Ni, B) Sc vs Ni και Γ) Ti vs Ni [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. 

Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )]. Στα διαγράμμματα έχουν σχεδιαστεί οι αντίστοιχες τάσεις μερικής τήξης 
και οι τάσεις που αντιστοιχούν στις αντιδράσεις (1) και (2) (PEARCE et al. 2000).

Από την προβολή των περιεκτικοτήτων των μανδυακών περιδοτιτών του Βούρινου 

και της Πίνδου στα γραφήματα Al2O3 vs Ni, Sc vs Ni και Ti vs Ni (Εικ. 8. 18 και Εικ. 8. 19, 

αντίστοιχα), παρατηρείται ότι η πλειονότητα των προβολών ακολουθεί γενικά την τάση 

μερικής τήξης μιας γόνιμης μανδυακής πηγής. Ωστόσο όμως, υπάρχουν αποκλίσεις από αυτή 

την κανονική τάση. Ο πρώτος τύπος απόκλισης αφορά σε μια τάση εμπλουτισμού σε Ni για 

έντονα μειούμενες, αντίστοιχες τιμές Al και Sc. Η απόκλιση αυτή παρατηρήθηκε κυρίως 
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στους περιδοτίτες του Βούρινου, ενώ για τους περιδοτίτες της Πίνδου τον συγκεκριμένο τύπο 

τάσης εμφανίζουν μόνο οι προβολές Al2O3-Ni, αφού στα διαγράμματα Sc vs Ni, Ti vs Ni

σχεδόν όλες οι προβολές εμπίπτουν πάνω στην γραμμή που συνδέει λιθότυπους, οι οποίοι 

προκύπτουν από προοδευτικά αυξανόμενο βαθμό μερικής τήξης. 

Εικ. 8. 19: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: 
Α) Al2O3 vs Ni, B) Sc vs Ni και Γ) Ti vs Ni [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. 

Χαρτσβουργίτες: ( ) και Δουνίτες: ( )]. Στα διαγράμμματα έχουν σχεδιαστεί οι αντίστοιχες τάσεις μερικής τήξης 
και οι τάσεις που αντιστοιχούν στις αντιδράσεις (1) και (2) (PEARCE et al. 2000).

Σύμφωνα με τους DUPUIS et al. (2005), οι χαρτσβουργιτικοί-δουνιτικοί λιθότυποι 

που εμφανίζουν τον πρώτο τύπο απόκλισης μπορούν γενετικά να ερμηνευτούν ως δύστηκτα

υπολείμματα ενός αρχικά γόνιμου τμήματος του μανδύα, των οποίων η ορυκτολογική-χημική 

σύσταση έχει επηρεαστεί από κάποιο κορεσμένο σε ολιβίνη τήγμα, σύμφωνα με την 

ακόλουθη αντίδραση (KELEMEN 1990, PEARCE et al. 2000):

Orthopyroxene+low-SiO2 Melt1→Olivine2+high-SiO2 Melt2 (1)



Γεωχημική μελέτη

338

Ένας δεύτερος τύπος απόκλισης διαπιστώθηκε κυρίως στους μανδυακούς περιδοτίτες 

του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου και λιγότερο σε εκείνους της Πίνδου, και 

αφορά στον εμπλουτισμό των πιο δύστηκτων λιθότυπων σε Ni, συνοδευόμενου από ελαφρά, 

μόνο, μείωση των αντίστοιχων περιεκτικοτήτών των Al2O3, Sc και μείωση ή αύξηση της 

συγκέντρωσης του Ti. Αυτός ο τύπος απόκλισης μπορεί να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα 

αντίδρασης μεταξύ υπολειμματικών μανδυακών πετρωμάτων και ενός τήγματος κορεσμένου 

σε ολιβίνη και κλινοπυρόξενο (KELEMEN 1990, PEARCE et al. 2000), ως ακολούθως:

Orthopyroxene+Melt1→Olivine2+Clinopyroxene2+Melt2 (2)

Σε καμία περίπτωση δεν παρατηρήθηκε κάποια τάση μείωσης της περιεκτικότητας σε 

Ni σε συνδυασμό με ταυτόχρονο εμπλουτισμό σε Ti, Sc και Al2O3, στοιχείο που θεωρείται 

ενδεικτικό διεργασιών τροποποιητικής μετασωμάτωσης. Οι δύο τύποι απόκλισης και η 

αντίστοιχη ερμηνεία τους συμφωνεί και με αντίστοιχα πετρογραφικά δεδομένα, όπως την 

παρουσία εγκλεισμάτων ολιβίνη, μαγνησιοχρωμίτη και πολύ σπανιότερα κλινοπυρόξενου 

δεύτερης γενιάς εντός ορθοπυροξενικών πορφυροκλαστών.

Ένα επιπλέον συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία των παραπάνω 

προβολών αφορά στη φύση των τηγμάτων που προκάλεσαν τις αποκλίσεις από την κανονική 

τάση προοδευτικής μερικής τήξης και τη σειρά με την οποία αυτά επέδρασαν και 

τροποποίησαν τις μανδυακές ενότητες των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Η μερική τήξη 

μιας γόνιμης πηγής οδηγεί αρχικά στη δημιουργία ενός MOR-τύπου βασαλτικού τήγματος, 

αφήνοντας ένα μανδυακό υπόλειμμα ελαφρά εκχυμωμένου χαρακτήρα. Επόμενα επεισόδια 

τήξης προκαλούν την γένεση IAT-μπονινιτικών μαγμάτων και τον σχηματισμό έντονα 

εκχυμωμένων, υπολειμματικών περιδοτιτών. Τα τήγματα αυτά βρίσκονται σε θερμοδυναμική 

ισορροπία με τον μανδύα στη θέση δημιουργίας τους, καθώς ανέρχονται όμως καθίστανται 

ικανά να αντιδρούν με τα μανδυακά πετρώματα που συναντούν στο πέρασμά τους. Το τήγμα 

(Melt1) της αντίδρασης (2), το οποίο έχει τη δυνατότητα να κρυσταλλώνει ολιβίνη και 

κλινοπυρόξενο, έχει τα χαρακτηριστικά ενός μάγματος τύπου MORB. Αντίθετα, το τήγμα 

(low-SiO2 Melt1) της αντίδρασης (1) θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα μπονινιτικό τήγμα. 

Συνεπώς και τα δύο επεισόδια εξαγωγής τήγματος (melt extraction) από το μανδύα έχουν ως 

αποτέλεσμα: α) Αρχικά τη δημιουργία μιας υπολειμματικής μανδυακής ενότητας (εξαγωγή 

MORB), Β) την τροποποιήσή της πρώτα σε περιορισμένο βαθμό από τήγμα τύπου MORB

(κυρίως στον Βούρινο ελαφρύς εμπλουτισμός σε Al, Sc και Ti) και τέλος, γ) την μετέπειτα 

εξαγωγή μπονινιτικού τήγματος από αυτή με ακόλουθη αντίδρασή του με τους 

υπολειμματικούς περιδοτίτες της, που προκαλεί αποπτώχευσή τους στα Al και Sc. 
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Συμπερασματικά λοιπόν, θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι μετασωματικές διεργασίες 

αρχίζουν να εμπλέκονται στη διαμόρφωση της μανδυακής ενότητας του Βούρινου και της 

Πίνδου από τα πρώτα κιόλας στάδια διαδικασιών εξέλιξης.

8.1.4.4 Προέλευση και χαρακτηριστικά μετασωματικού παράγοντα

Σε αντίθεση με το χαμηλό περιεχόμενό τους σε HREE και MREE, οι υψηλές 

περιεκτικότητες ορισμένων από τους εξεταζόμενους περιδοτίτες σε LREE δεν μπορούν να 

εξηγηθούν μέσα από κανονικές διεργασίες μερικής τήξης. Οι μορφές U των αντίστοιχων 

κανονικοποιημένων γραφημάτων REE θεωρούνται αδιάψευστος μάρτυρας υπέρ της 

απώτερης επίδρασης μετασωματικών διεργασιών στους περιδοτίτες (HELLEBRAND et al. 

2002), ενώ οι χαμηλές περιεκτικότητες σε Nb και Th υποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι 

σχηματισμοί ήταν αρχικά μη τροποποιημένοι μετασωματικά. Επιπρόσθετα, τα γραφήματα 

REE μορφής U των κανονικών-μεταβατικών χαρτσβουργιτών του Βούρινου είναι

παράλληλα μεταξύ τους παρά το πιο εμπλουτισμένο περιεχόμενο των τελευταίων σε LREE. 

Όπως ειπώθηκε, η παραλληλία αυτή αντανακλά διαφορετικούς βαθμούς επίδρασης 

μετασωματικών διεργασιών στους συγκεκριμένους περιδοτίτες, θεωρείται όμως 

αντιπροσωπευτική και του γεγονότος ότι οι σχηματισμοί επηρεάστηκαν από τον ίδιο 

μετασωματικό παράγοντα.

Διαπιστώνοντας ότι οι εξεταζόμενοι περιδοτίτες είναι μετασωματικά τροποποιημένοι 

εύλογα δημιουργείται το ερώτημα αν το ίδιο το τήγμα που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας 

φάσης τήξης τους μπορεί να είχε μετασωματική επίδραση στα εν λόγω πετρώματα. 

Φαινόμενα ατελούς εξαγωγής τήγματος από τον μανδύα είναι δυνατά (π.χ., DE HOOG et al. 

2008). Μικρή μόνο ποσότητα τήγματος αρκεί να παραμείνει σε μια τηκόμενη μανδυακή 

περιοχή προκειμένου να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στη σύστασή της. Υποθέτοντας ένα 

τέτοιο τήγμα με LaN ίσο με 20, μόνο το 0.3-2% αυτού θα αρκούσε να παραμείνει εντός του 

μανδύα του Βούρινου για να εξηγήσει τις υψηλές συγκεντρώσεις La που διαπιστώθηκαν 

στους αντίστοιχους χαρτσβουργιτικούς του περιδοτίτες. Επιπρόσθετα, ένα τέτοιο συμβάν θα 

είχε ανεπαίσθητο αντίκτυπο στις περιεκτικότητες των περιδοτιτών σε κύρια και μετρίως 

ασύμβατα στοιχεία. Tο τήγμα αυτό θα πρέπει επιπλέον να ήταν πλούσιο σε LREE (π.χ., 

(La/Gd)N: >1). Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό αφού τα τήγματα που μπορούν να 

προκύψουν από την τήξη των κανονικών χαρτσβουργιτών είναι φτωχά σε LREE (π.χ., N-
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MORB, ΙΑΤ). Συνεπώς, το τήγμα που προκάλεσε τις μετασωματικές τροποποιήσεις των 

περιδοτιτών του Βούρινου και της Πίνδου είχε εξωτερική και πιθανότατα βαθύτερη, 

μανδυακή προέλευση.

  Ιχνοστοιχεία με παρόμοια συμπεριφορά με τις REE (π.χ., Ti, Zr, Sr) μπορούν να 

υποδείξουν τα χαρακτηριστικά του μετασωματικού παράγοντα. Τα περιεχόμενα των 

περιδοτιτών σε Ti, Zr, Nd και Th είναι τόσο χαμηλά (συνήθως κάτω από τα όρια) που 

συνομολογούν υπέρ του επηρεασμού τους από τήγμα με υψηλή συμμετοχή ρευστής φάσης. 

Τέτοια τήγματα μπορούν γεωλογικά να παραχθούν στον ευρύτερο χώρο μιας ζώνης 

υπώθησης (π.χ., BIZIMIS et al. 2000), γεγονός που συμφωνεί με τα δεδομένα που έχουν 

προκύψει από την ορυκτοχημική και την γενικότερη έως τώρα μελέτη.  

8.1.5 Προσδιορισμός της φύσης της μανδυακής πηγής

8.1.5.1 Δεδομένα από τους αντίστοιχους ηφαιστείτες

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, οι ηφαιστειακές σειρές και των 

δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων φιλοξενούν σχηματισμούς διαφορετικών γεωχημικών 

χαρακτηριστικών, τα οποία θεωρούνται αντιπροσωπευτικά συγκεκριμένων γεωτεκτονικών 

περιβαλλόντων. Οι ηφαιστειακοί αυτοί σχηματισμοί αποτελούν πετρολογικά προϊόντα που 

παράχθηκαν από μάγματα διαφορετικού τύπου, τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια 

αντίστοιχων επεισοδίων τήξης του μανδύα.

Σύμφωνα με τους BECCALUVA et al. (2005) οι υψηλού Ti (N-MORB) βασάλτες 

που απαντώνται στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου αντιπροσωπεύουν προϊόντα τήξης 

ενός αρχικά γόνιμου λερζολιθικού μανδύα (Π1) βαθμού 10-20% (Πιν. 8.1). Το στερεό 

υπόλειμμα που προκύπτει έπειτα από την αφαίρεση του N-MORB τήγματος από τον μανδύα 

αποτελεί ένας φτωχός σε κλινοπυρόξενο λερζόλιθος ή κλινοπυροξενομιγής χαρτσβουργίτης, 

που έχει την ακόλουθη ορυκτολογική σύσταση: Ολιβίνης-70% κ.ο., ορθοπυρόξενος-19% 

κ.ο., κλινοπυρόξενος-8% κ.ο. και σπινέλιος-3% κ.ο. (Π2).

Στον Βούρινο απαντώνται ηφαιστειακοί σχηματισμοί τύπου ΙΑΤ. Σύμφωνα με τους 

SACCANI et al. (2008) οι θολεΐτες νησιωτικού τόξου του γειτονικού προς τον Βούρινο, 

οφιολιθικού συμπλέγματος της Ρόδιανης προέρχονται από 15% μερική τήξη ενός μανδύα με 
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σύσταση εφάμιλλη ενός αποπτωχευμένου σε κλινοπυρόξενο λερζόλιθου (Π2) (Πιν. 8.1). Το 

αντίστοιχο μανδυακό τους υπόλειμμα είναι περιδοτίτης χαρτσβουργιτικής σύστασης (Π3).

Η εκτεταμένη παρουσία ΙΑΤ στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου και η 

μικρότερη συχνότητα εμφάνισης μπονινιτικών σχηματισμών, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι στη Ρόδιανη μπονινιτικές μαξιλαροειδείς λάβες υπέρκεινται ΙΑΤ τύπου πετρωμάτων και 

το ότι μπονινιτικές διεισδύσεις διατέμνουν pillows IAT γεωχημικού χαρακτήρα 

(PHOTIADES & POMONI-PAPAIOANNOU 2001), δείχνει ότι: α) Η παραγωγή των ΙΑΤ 

αποτελεί ένα γεγονός καθολικού σχεδόν χαρακτήρα για την μανδυακή περιοχή Βούρινου-

Ρόδιανης και β) ότι ο μπονινιτικός μαγματισμός έπεται χρονικά εκείνου που οδηγεί στην 

γένεση των ΙΑΤ.

Οι μπονινίτες, βάσει των παραπάνω, θα παραχθούν έπειτα από μερική τήξη της πηγής 

Π3 κατά 10-20% και το υπόλειμμα που απομένει στο μανδύα θα είναι ένας ισχυρά δύστηκτος 

χαρτσβουργίτης (Π3α) (Πιν. 8.1).

Επιπλέον, στην Πίνδο έχουν βρεθεί βασάλτες με ενδιάμεσα γεωχημικά 

χαρακτηριστικά μεταξύ MORB και ΙΑΤ (ΜΟRΒ/IAT). Τέτοιου είδους σχηματισμοί 

θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν προϊόντα ενός μάγματος το οποίο προήλθε από μερική τήξη 

ενός φτωχού σε κλινοπυρόξενο λερζόλιθου (Π2) υπό ένυδρες συνθήκες. Η ενυδάτωση μιας 

μανδυακής πηγής Π2 με παράλληλη περιορισμένη συνεισφορά LREE και LSFE είναι ικανή 

να προκαλέσει τήξη της κατά 10% αφήνοντας ένα χαρτσβουργιτικό μανδυακό υπόλειμμα 

(Π3β). Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιου τύπου μάγματα μπορούν να παραχθούν σε μια λεκάνη 

πίσω από νησιωτικό τόξο (BECCALUVA et al. 2005). Σε ένα τέτοιο γεωτεκτονικό 

περιβάλλον είναι δυνατόν εξαιτίας της οπισθοχώρησης της κατερχόμενης πλάκας (roll-back) 

να συμβεί προοδευτική ανέλιξη όλο και πιο γόνιμου ασθενοσφαιρικού υλικού από την τήξη 

οποίου προκύπτουν MORB τύπου μάγματα.

Επομένως, καταλήγουμε σε μια διαδοχή επεισοδίων γένεσης μάγματος διαφόρων 

τύπων που ακολουθούν την εξής σειρά: α) MORB, β) IAT, γ) μπονινίτες, ενώ έπειτα την 

γένεση των MORB μπορεί να ακολουθεί ο σχηματισμός των MORB/ΙΑΤ (SACCANI et al. 

2008) (Πιν. 8.1). 

Στη βάση των παραπάνω, θα μπορούσε επιπλέον να ειπωθεί ότι τα υψηλού Cr

χρωμιτικά κοιτάσματα σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ ενός μπονινιτικού τήγματος 

και ενός χαρτσβουργίτη με τα χαρακτηριστικά της Π3 πηγής, ενώ τα χαμηλού Cr από 

αντίδραση μεταξύ ενός MORB/IAT μάγματος και ενός χαρτσβουργίτη, αντίστοιχου εκείνου 
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της πηγής Π2. Ή με άλλα λόγια, η γένεση διαφορετικού τύπου μαγμάτων από διαφορετικά 

επεισόδια τήξης του μανδυακού τμήματος μεταξύ Βούρινου-Πίνδου μπορεί να έχει 

αποτυπωθεί και στη χημική σύσταση των χρωμιτιτών. 

Πιν. 8. 1: Τύποι μανδυακών πηγών, μανδυακών υπολειμμάτων και μαγματικών προϊόντων κατά τα διάφορα 
επεισόδια μερικής τήξης από την ωκεάνεια διάνοιξη έως και την οριστική διαμόρφωση της ζώνης καταβύθισης, 
έτσι όπως καταγράφονται μέσα από τους ηφαιστείτες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Βούρινου, Ρόδιανης και 

Πίνδου.

Μανδυακή
Πηγή

Μανδυακό 
Υπόλειμμα

Μαγματικό
Προϊόν

Βαθμός 
Τήξης

Γεωτεκτονικό 
Περιβάλλον

Π1 Λερζόλιθος
Φτωχός σε Cpx

λερζόλιθος
N-MORB ≈10-20%

Ωκεάνεια 
Ράχη

MORB/IAT* ≈10%
Λεκάνη 
Όπισθεν 
ΤόξουΠ2

Φτωχός σε Cpx
λερζόλιθος

Χαρτσβουργίτης

IAT ≈15%
Νησιωτικό

Τόξο

Π3 Χαρτσβουργίτης
Δύστηκτος

Χαρτσβουργίτης
Μπονινίτης 10-20%

Λεκάνη 
Έμπροσθεν 

Τόξου

8.1.5.2 Μοντελοποίηση δεδομένων REE

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων REE από τους περιδοτίτες των οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου και κυρίως από την προβολή τους στα 

κανονικοποιημένα ως προς τον χονδρίτη γραφήματα, διαπιστώθηκαν δύο διαφορετικά είδη 

προφίλ. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν περιδοτίτες με προφίλ που χαρακτηρίζονται από 

σχετικά επίπεδα γραφήματα στο κλάδο MREE-HREE και μια προοδευτική εκχύμωση στις 

LREE στον κλάδο μεταξύ Eu και La. Στα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ανήκει η θετική 

κλίση στο κλάδο από το Ce προς το La. Οι λόγοι (La/Yb)N, (La/Sm)N και (Ce/Yb)N του ενός 

δείγματος περιδοτίτη (Πίνδος) που προβάλλεται στη συγκεκριμένη κατηγορία προβολής 

είναι 0.16, 0.29 και 0.10, αντίστοιχα (τιμές κανονικοποίησης κατά SALTERS & STRACKE

2004). Συγκριτικά με τον τυπικό N-MORB ωκεάνειο μανδύα (MCCULLOCH & BENNETT

1994) αυτού του τύπου οι περιδοτίτες χαρακτηρίζονται από μια σαφή εκχύμωση στις LREE. 

Τέτοιου τύπου προφίλ κανονικοποιημένων γραφημάτων REE απαντώνται συχνά σε 

περιδοτίτες Μεσοζωικής ηλικίας (MELCHER et al. 2002).
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Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν εκείνα τα δείγματα περιδοτιτών, των οποίων τα 

προφίλ των γραφημάτων REE χαρακτηρίζονται από εμπλουτισμό στις LREE ή σε κάποιες 

τουλάχιστον από αυτές σε σχέση με τις MREE. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω δείγματα, τα οποία 

προέρχονται τόσο από το Βούρινο όσο και από την Πίνδο, χαρακτηρίζονται από τύπου "U" 

κανονικοποιημένα γραφήματα REE, όπως έχει ήδη ειπωθεί. Κύριο χαρακτηριστικό των 

συγκεκριμένων γραφημάτων πέραν του εμφανούς εμπλουτισμού τους στις LREE, είναι η 

κλασμάτωση των LREE από τις MREE, καθώς και των MREE από τις HREE. Οι λόγοι 

(La/Yb)N, (La/Sm)N και (Ce/Yb)N των περιδοτιτών του Βούρινου κυμαίνονται μεταξύ 6.86-

22.28, 9.23-15.00 και 0.87-14.03, αντίστοιχα, ενώ τα δείγματα περιδοτίτη από την Πίνδο 

έχουν τις εξής τιμές λόγων: (La/Yb)N: 1.14, (La/Sm)N: 2.31 και (Ce/Yb)N: 0.69-0.87. Οι 

υψηλές τιμές των λόγων αυτών (>1) αντανακλούν την εμπλοκή μετασωματικών διεργασιών 

στο σχηματισμό των περιδοτιτών (π.χ., NTAFLOS et al. 2008). Η μορφή "U" των 

αντίστοιχων γραφημάτων διαφέρει αρκετά από αυτή του N-MORB μανδύα, αλλά και των 

MORB τηγμάτων. Τέτοιες προβολές ομοιάζουν περισσότερο με εκείνες των 

εμπροσθοτοξικών περιδοτιτών από τις περιοχές Izu-Bonin-Marianas στις Φιλιππίνες 

(PARKINSON et al. 1992) και Yarlung Zangbo στο νότιο Θιβέτ (DUBUIS-CÔTÉ  et al. 

2005). Είναι επίσης όμοιες με εκείνες των μπονινιτικών λαβών (HICKEY & FREY 1982), 

παρόλο που οι συγκεκριμένοι περιδοτίτες έχουν πολύ χαμηλότερες διακυμάνσεις 

συγκεντρώσεων REE.

Σε μια προσπάθεια εξακρίβωσης του τύπου και της έντασης των διαδικασιών που 

εμπλέκονται στο σχηματισμό των μανδυακών περιδοτιτών των δύο οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων, επιχειρήθηκε η μοντελοποίηση των περιεχομένων τους σε REE. Αυτή 

πραγματοποιήθηκε θεωρώντας ότι ένας γόνιμος, N-MORB ωκεάνειος μανδύας 

(MCCULLOCH & BENNETT 1994) αποτελεί το πέτρωμα-πηγή των περιδοτιτών του 

Βούρινου και της Πίνδου, οι οποίοι και προκύπτουν ως αποτέλεσμα διαδοχικών επεισοδίων

τήξης αυτού. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν οι παράμετροι της σύμφωνης 

(congruent) και ασύμφωνης (incongruent) τήξης των JOHNSON et al. (1990) και NIU

(1997) (Πιν. 8.2), αντίστοιχα, ενώ ως πιο αξιόπιστο μοντέλο τήξης επιλέχθηκε εκείνο της 

non-modal κλασματικής τήξης, καθώς αποδίδει πιο ρεαλιστικούς, γεωλογικά, βαθμούς 

τήξης. Οι συντελεστές κατανομής που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τον BÉ DARD

(1994).
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Πιν. 8. 2: Σύσταση της πηγής και ρυθμοί τήξης των αντίστοιχων μανδυακών φάσεων υπό συνθήκες σύμφωνης-
ασύμφωνης τήξης. Ως Χα αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής της κάθε φάσης στην αρχική σύσταση της μανδυακής 

πηγής και ως Ρα ο ρυθμός τήξης της κάθε μανδυακής φάσης.

Σύμφωνη τήξη
(JOHNSON et al. 1990)

Asύμφωνη τήξη
(NIU et al. 1997)Φάσεις

Χα Pα Χα Pα

Ολιβίνης 0.57 0.10 0.52 -0.017
Ορθοπυρόξενος 0.26 0.20 0.34 0.65
Κλινοπυρόξενος 0.15 0.68 0.14 0.47

Σπινέλιος 0.02 0.02 0.02 0.05

Τα ποσοστά μερικής τήξης υπολογίστηκαν από τις συγκεντρώσεις των λιγότερο 

ευκίνητων REE, δηλαδή τις HREE, αφού οι συγκεντρώσεις των LREE στους περιδοτίτες 

έχουν τροποποιηθεί λόγω διεργασιών μετασωμάτωσης (TATSUMI et al. 1986, O’REILLY et

al. 1991). Αμφότερα τα μοντέλα (σύμφωνης και ασύμφωνης τήξης) δίνουν ανάλογους 

βαθμούς τήξης, αν και το μοντέλο ασύμφωνης τήξης του NIU (1997) οδηγεί σε ελαφρά 

υψηλότερους βαθμούς μερικής τήξης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πιο γόνιμοι 

περιδοτίτες έχουν προέλθει από μερική τήξη βαθμού μικρότερου από 10% μιας N-MORB

γόνιμης, μανδυακής πηγής. Για τους πιο εκχυμωμένους περιδοτίτες, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από κανονικοποιημένα γραφήματα REE μορφής "U", προκύπτουν βαθμοί 

μερικής τήξης έως και 25% για την Πίνδο (Εικ. 8. 20) και 30% για τον Βούρινο (Εικ. 8. 21). 

Τα δε κανονικοποιημένα γραφήματα μορφής "U" είναι, όπως έχει ειπωθεί, χαρακτηριστικά 

περιδοτιτών εμποτισμένων από τήγματα που προκύπτουν από αφυδάτωση καταβυθιζόμενης 

λιθόσφαιρας (BODINIER et al. 1990, DUBOIS-CÔTÉ  et al. 2005, ZHOU et al. 2005).

Εικ. 8. 20: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα 
κανονικοποιημένα ως προς τον χονδρίτη γραφήματα REE [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: 

( )]. Τιμές κανονικοποίησης από SUN & MCDONOUGH (1989). Στα γραφήματα έχουν σχεδιαστεί οι γραμμές 
που αντιστοιχούν στα μοντέλα κλασματικής τήξης των JOHNSON et al. (1990) (σύμφωνη τήξη) και του NIU

(1997) (ασύμφωνη τήξη).
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Εικ. 8. 21: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα 
κανονικοποιημένα ως προς τον χονδρίτη γραφήματα REE [Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ),Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) 

και Χαρτσβουργίτες Ρόδιανης: ( ) από SACCANI et al. 2008]. Τιμές κανονικοποίησης από SUN & 
MCDONOUGH (1989). Στα γραφήματα έχουν σχεδιαστεί οι γραμμές που αντιστοιχούν στα μοντέλα κλασματικής 

τήξης των JOHNSON et al. (1990) (σύμφωνη τήξη) και του NIU (1997) (ασύμφωνη τήξη).

Γενικά, οι προτεινόμενοι βαθμοί μερικής τήξης βρίσκονται σε σχετική συμφωνία με 

τους υψηλούς βαθμούς που προκύπτουν από τον Cr# των μαγνησιοχρωμιτών από τους 

χαρτσβουργίτες του Βούρινου και της Πίνδου. Κατά τους HIROSE & KAWAMOTO (1995) 

ο Cr# των Cr-ούχων σπινέλιων είναι ένας πολύ αποτελεσματικός πετρογενετικός δείκτης 

ακόμα και υπό συνθήκες ένυδρης τήξης. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, προκύπτουν βαθμοί 

μερικής τήξης της τάξεως του 25-35% για τους χαρτσβουργιτικούς περιδοτίτες του 

Βούρινου, ενώ από τους μαγνησιοχρωμίτες των κλινοπυροξενομιγών και κανονικών 

χαρτσβουργιτών από την Πίνδο προκύπτουν βαθμοί μερικής τήξης 20-35%, που βρίσκονται 

σε σχετική συμφωνία με τους βαθμούς που προέκυψαν από την μοντελοποίηση των REE.        

Ωστόσο όμως, οι πολύ υψηλοί βαθμοί τήξης (25-30%) που προέκυψαν για τους πιο 

εκχυμωμένους περιδοτίτες και των δύο συμπλεγμάτων είναι πρακτικά ανέφικτοι σε 

πραγματικά γεωλογικά περιβάλλοντα. Δυσκολία υπάρχει επίσης στην αποδοχή της 

δυνατότητας σχηματισμού των πιο εκχυμωμένων σε MREE-HREE χαρτσβουργιτικών 

λιθότυπων απευθείας από ένα αρχικά γόνιμο μανδυακό υλικό μέσω ενός επεισοδίου 

υψηλόβαθμης τήξης. Τα προβλήματα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο γειτονικό 

προς τον Βούρινο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Ρόδιανης βρέθηκαν πρόσφατα χαρτσβουργίτες, 

οι οποίοι θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν μανδυακά υπολείμματα έπειτα τον σχηματισμό 

IAT τύπου μαγμάτων (SACCANI et al. 2008), δεν επιτρέπει την αποδοχή ενός σεναρίου 

δημιουργίας των αποπτωχευμένων σε MREE-HREE χαρτσβουργιτών απευθείας από ένα 
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επεισόδιο υψηλόβαθμης τήξης ενός λερζολιθικού μανδύα. Για την ακρίβεια, μια εξέλιξη η 

οποία περιλαμβάνει διαδοχικά επεισόδια τήξης μιας αρχικά γόνιμης μανδυακής πηγής, 

μπορεί να εξηγήσει ιδανικότερα την ιστορία σχηματισμού των διαφόρων τύπων περιδοτιτών 

και των αντίστοιχων μαγμάτων που συνόδευσαν τη δημιουργία τους.        

8.1.6 Προσδιορισμός του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος 

Το γεωτεκτονικό περιβάλλον σχηματισμού των ελληνικών οφιόλιθων αποτέλεσε και 

αποτελεί θέμα συζητήσεων και επισταμένων ερευνών, λόγω του διττού γεωχημικού 

χαρακτήρα που αυτοί παρουσιάζουν. Στην κατεύθυνση αυτή τα συστασιακά χαρακτηριστικά 

των περιδοτιτών που φιλοξενούνται στη μανδυακή ενότητα των οφιόλιθων μπορούν σε 

συνδυασμό με άλλα κριτήρια, όπως π.χ., τη σύσταση των αντίστοιχων ηφαιστειτών, να 

υποδείξουν την γεωτεκτονική προέλευση των οφιόλιθων.

Η προβολή των συστάσεων των περιδοτιτών και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων 

στο τριγωνικό διάγραμμα Al2O3-MgO-CaO (Εικ. 8. 22) δείχνει ότι εμπίπτουν κοντά στην 

κορυφή MgO, όπως και οι περιδοτίτες HOT οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Τα τελευταία 

σχηματίζονται σε ένα περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα υπώθηση λιθόσφαιρας (SSZ), σε 

αντίθεση με τους LOT οφιόλιθους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την επικράτηση 

λερζόλιθων στον μανδύα τους και θεωρείται ότι δεν έχουν επηρεαστεί από διεργασίες 

υπώθησης (QIU et al. 2007).
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Εικ. 8. 22: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου 
στο διάγραμμα Al2O3-CaO-MgO [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: 

( ) και Δουνίτες: ( )]. Το κόκκινο πεδίο αντιστοιχεί στην μεγεθυσμένη περιοχή του όλου διαγράμματος.  

Ο έντονα εκχυμωμένος χαρακτήρας των μανδυακών περιδοτιτών του Βούρινου και 

της Πίνδου συμφωνεί με την κατάταξή τους ως SSZ περιδοτιτών (π.χ., PEARCE et al. 1984, 

2000, BONATTI & MICHAEL 1989, ISHIWATARI et al. 2003). Ειδικότερα, από το 

διάγραμμα Al2O3 vs CaO (Εικ. 8. 23), στο οποίο προβάλλονται τα πεδία των MOR και 

εμπροσθοτοξικών περιδοτιτών, φαίνεται πως οι συστάσεις των υπερβασικών πετρωμάτων 

του Βούρινου και της Πίνδου εμπίπτουν στο πεδίο των δεύτερων.

Εικ. 8. 23: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου (Α) και της Πίνδου 
(Β) στο διάγραμμα Al2O3 vs CaO [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Μετ. Χαρτσβουργίτες: 

( ) και Δουνίτες: ( )]. Στο ίδιο διάγραμμα έχουν σχεδιαστεί τα πεδία των εμπροσθοτοξικών και των 
περιδοτιτών μεσο-ωκεάνειας ράχης, καθώς και η τάση εκχύμωσης του μανδύα (από ISHII et al. 1992).

Επιπλέον, από το διάγραμμα Al2O3 vs NiO των ROBERTS (1988) (Εικ. 8. 9E και 

Εικ. 8. 11Ε) διαπιστώνεται ότι οι εξεταζόμενοι περιδοτίτες εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλές 

περιεκτικότητες και στα δύο αυτά, αντίθετου γεωχημικού χαρακτήρα, συστατικά και δεν 

προβάλλονται σε κανένα από τα σχεδιασμένα πεδία. Το γεγονός αυτό ίσως αποτελεί 

απόρρεια του υπερ-εκχυμωμένου (ultra-depleted) χαρακτήρα των εν λόγω σχηματισμών, 

πράγμα που δικαιολογείται λαμβανομένης υπόψη και της εγγύτητάς τους ως προς τους 

χρωμιτίτες.

Ο υπερ-εκχυμωμένος χαρακτήρας των περιδοτιτών και των δύο οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων αντανακλάται και στις σχεδόν μηδαμινές περιεκτικότητές τους σε TiO2. 

Τέλος, ο εκχυμωμένος σε Al2O3 και σχετικά πλούσιος σε SiO2 χαρακτήρας των 
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συγκεκριμένων σχηματισμών, αποτελεί ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό των μανδυακών 

περιδοτιτών που υπόκεινται νησιωτικού τόξου (HERZBERG 2004).

8.1.7 Σύνθεση δεδομένων

Η σύνθεση των στοιχείων που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική μελέτη των 

συστασιακών χαρακτηριστικών των ηφαιστειακών πετρωμάτων και των δεδομένων των REE

των μανδυακών περιδοτιτών και για τα δύο οφιολιθικά συμπλέγματα, οδηγεί στην ακόλουθη 

διαδοχή φάσεων εξέλιξης: Η αρχική, γόνιμη μανδυακή πηγή ήταν λερζολιθικής σύστασης 

και σε κάποιο αρχικό στάδιο διεργασιών (και με το πέρασμα της από το πεδίο του 

γρανατούχου σε αυτό του σπινελιούχου περιδοτίτη, όπως θα ειπωθεί) υπέστη χαμηλόβαθμη 

τήξη (≤10%) υπό άνυδρες συνθήκες (Εικ. 8. 24). Κατ’ αυτή παρήχθηκαν MORB μάγματα 

και αντίστοιχα υπολείμματα κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργιτικής σύστασης, με 

χαρακτηριστικά convex-upward κανονικοποιημένα γραφήματα REE. Το πρώτο επεισόδιο 

τήξης συνέβει κατά το στάδιο της διάνοιξης του ωκεανού από τον οποίο προήλθαν οι 

οφιόλιθοι του δυτικού Ελλαδικού χώρου. 

Εικ. 8. 24: Προβολή των ανελυμένων περιδοτιτών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου 
στο σύνθετο κανονικοποιημένο ως προς τον χονδρίτη διάγραμμα REE [Κλιν. Χαρτσβουργίτες: ( ), Καν. 

Χαρτσβουργίτες: ( ),Μετ. Χαρτσβουργίτες: ( ) και Χαρτσβουργίτες Ρόδιανης: ( ) από SACCANI et al. 2008]. 
Τιμές κανονικοποίησης κατά SUN & MCDONOUGH (1989). Με ροζ χρώμα η γραμμή  που αντιστοιχεί στη 

σύσταση του πρωτογενούς μανδύα (από MCCULLOCH & BENNETT 1994).

Σε ένα επόμενο επεισόδιο τήξης προκλήθηκε μετασχηματισμός των 

κλινοπυροξενομιγών σε κανονικούς χαρτσβουργίτες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από πιο 
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αποπτωχευμένα περιεχόμενα σε REE. Σύμφωνα με τους SACCANI et al. (2008) κατά το 

στάδιο αυτό συνέβει η παραγωγή IAT τύπου μαγμάτων, έπειτα από 15% μερική τήξη μιας 

κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργιτικής μανδυακής πηγής πάνω από μια ήδη διαμορφωμένη 

ζώνη υπώθησης (Εικ. 8. 24). Σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο έλαβε χώρα ο σχηματισμός 

μπονινιτικών μαγμάτων από μερική τήξη της χαρτσβουργιτικής, πλέον, πηγής κατά 10% 

(Εικ. 8. 24). Το μανδυακό υπόλειμμα που απομένει από το τελευταίο επεισόδιο τήξης είναι 

ένας δύστηκτος χαρτσβουργίτης, με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής κλινοπυρόξενου και με 

μαγνησιοχρωμίτη υψηλού Cr# (>0.60).   

8.2 Γεωχημική μελέτη χρωμιτιτών

8.2.1 Γεωχημεία των PGE σε θυλακοειδούς τύπου χρωμιτίτες

Μελέτες οφιολιθικών χρωμιτιτών όσον αφορά στο δυναμικό τους σε πολύτιμα 

μέταλλα έδειξαν ότι μπορεί να περιέχουν αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις PGE (PAGE & 

TALKINGTON 1984, BACUTA et al. 1990, PRICHARD & LORD 1993, ZHOU et al. 

1998). Σε ορισμένες περιπτώσεις πέρα από τα χρωμιτικά κοιτάσματα και άλλοι οφιολιθικοί 

σχηματισμοί, όπως δουνίτες (Shetland Islands–PRICHARD & LORD 1993), πυροξενιτικές 

και βερλιτικές φλέβες (Bay of Islands–EDWARDS 1990, MCINNES et al. 1999), γάββροι 

(Τρόοδος-PRICHARD & LORD 1990), καθώς και ορισμένα ηφαιστειακά μέλη, όπως 

ωκεάνειοι βασάλτες και μπονινίτες (Thetford Mines–LAURENT & HÉ BERT 1989), μπορεί 

να χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα PGE.

Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, οι περισσότεροι οφιολιθικοί χρωμιτίτες 

χαρακτηρίζονται από έναν εμπλουτισμό στα συμβατά PGE ή IPGE, ο οποίος μπορεί να 

υπερβαίνει ακόμα και 100 φορές την αντίστοιχη περιεκτικότητά τους σε PPGE (PAGE & 

TALKINGTON 1984, LEBLANC 1991). Εγκλείσματα ΙPGM στον χρωμίτη, παρά 

υποκατάσταση του Cr από τα IPGE στην κρυσταλλική του δομή, ευθύνονται για το υψηλό 

δυναμικό των οφιολιθικών χρωμιτιτών σε IPGE (CAPOBIANCO & DRAKE 1990, 

NILSSON 1990, PUCHTEL & HUMAYUN 2001, RIGHTER et al. 2004). Τα ορυκτά αυτά 

αποτελούν πρώιμα αποχωριζόμενες φάσεις του μάγματος μαζί με τον χρωμίτη και τον 

ολιβίνη ή αποτελούν περιδοτιτικούς ξενοκρυστάλλους που παγιδεύτηκαν στο χρωμιτικό 

μάγμα (BARNES & NALDRETT 1987, BRENKER et al. 2003, LUGUET et al. 2007, SHI et

al. 2007). Πρωτογενή ορυκτά των Pt, Pd και Rh είναι γενικά απόντα από τους αλπικούς 
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χρωμιτίτες, αν και κράματα Pt-Fe, πλούσια σε Pt αρσενίδια και σουλφίδια αναφέρονται 

συχνά ως ενδιάμεσες φάσεις σε οφιολιθικούς χρωμιτίτες (π.χ., BACUTA et al. 1990, 

TORRES-RUIZ et al. 1996, BAI et al. 2000, AHMED & ECONOMOU-ELIOPOULOS 

2008, TSOUPAS & ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008). 

Οι PRICHARD et al. (1996a, b), αναφέρουν συγκεντρώσεις IPGE και PPGE της 

τάξης των 386 και 60 ppb, αντίστοιχα, για τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος 

του Ομάν, ενώ οι AHMED και ARAI (2002) για τους Προκάμβριας ηλικίας θυλακοειδείς 

χρωμιτίτες της ανατολικής Αιγύπτου προσδιόρισαν το συνολικό τους περιεχόμενο σε PGE

στα 1343 ppb, από το οποία τα 956 ppb αφορούν στα IPGE. Οι δε UYSAL et al. (2005) για 

τους χρωμιτίτες της περιοχής Ortaca-Mugla της γειτονικής Τουρκίας αναφέρουν 

συγκεντρώσεις PGE που κυμαίνονται μεταξύ 63-266 ppb, με επικρατέστερη την συμμετοχή 

των IPGE.

Το οφιολιθικό σύμπλεγμα Zambales των Φιλιππίνων αποτελεί μια μοναδική 

περίπτωση θυλακοειδών χρωμιτιτών εμπλουτισμένων σε PPGE. Συγκεκριμένα, το 

σύμπλεγμα αυτό χαρακτηρίζεται από την διττή παρουσία εμπλουτισμένων και 

αποπτωχευμένων σε PGE χρωμιτιτών (BACUTA et al. 1990). Από αυτούς, oι πρώτοι 

απαντούν στην σωρειτική ενότητα, είναι σχετικά πλούσιοι σε S (50-1100 ppm) και 

παρουσιάζουν θετικές κλίσεις κανονικοποιημένων γραφημάτων PGE. Πιστεύεται ότι η 

υψηλή περιεκτικότητά τους σε PPGE οφείλεται στην ύπαρξη ενδιάμεσων σουλφίδιων 

βασικών μετάλλων (interstitial sulfides), πλούσιων στα ασύμβατα PGE. Ανάλογα 

συμπεράσματα έχουν προκύψει από την μελέτη και άλλων χρωμιτικών κοιτασμάτων, όπως 

εκείνων του συμπλέγματος Shetland (περιοχή Cliff–Unst), το οποίο εμφανίζει μεικτούς 

χαρακτήρες μεταξύ οφιολιθικών-ενστρωμένων συμπλεγμάτων (LEBLANC 1991, 

PRICHARD & LORD 1993), ορισμένων εκ των χρωμιτιτών της περιοχής Πεύκα στον 

Βούρινο (KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991), των χρωμιτικών 

εμφανίσεων των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Bulgiza (OHNENSTETTER et al. 1991), 

Tropoja (NEZIRAJ 1992, BURGATH 1999, STRIBNY et al. 2000, BURGATH et al. 2003) 

και Shebenik στην Αλβανία (KOCKS et al. 2007), καθώς και αυτών του συμπλέγματος 

Thetford στον Καναδά (BACUTA et al. 1988, BARNES et al. 1988). Πρόσφατα, πλούσιοι σε 

PPGE οφιολιθικοί χρωμιτίτες αναφέρθηκαν και από την περιοχή Kraubath στην Αυστρία 

(MALITCH et al. 2001), καθώς και από τους υψηλής περιεκτικότητας σε σουλφίδια 

χρωμιτίτες του συμπλέγματος Moa-Baracoa στην ανατολική Κούβα (PROENZA et al. 2001).
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Σε ορισμένες περιπτώσεις τα χρωμιτικά κοιτάσματα που φιλοξενούνται στη 

σωρειτική ενότητα οφιολιθικών σειρών μπορεί να είναι πιο πλούσια σε PGE από τα 

αντίστοιχα της ενότητας των τεκτονιτών, αν και γενικότερα η αντίστροφη σχέση έχει 

διαπιστωθεί πως ισχύει σε οφιολιθικά περιβάλλοντα (AHMED & ARAI 2002). Στο 

σύμπλεγμα Voikar-Syninsky στα Ουράλια όρη, οι σωρειτικοί χρωμιτίτες είναι πλουσιώτεροι 

σε PGE σε σχέση με τους μανδυακούς (PAGE et al. 1982), ενώ πολύ υψηλά ποσοστά PGE

(3–10 ppm) έχουν αναφερθεί και από τις χρωμιτικές εμφανίσεις της σωρειτικής ενότητας των 

συμπλεγμάτων Acoje στις Φιλιππίνες (BACUTA et al. 1988), Leka στη Νορβηγία (BARNES

et al. 1988) και Thetford στα Αππαλάχια όρη (GAUTHIER et al. 1989).           

Πέρα από τις συνήθεις αρνητικές κλίσεις των κανονικοποιημένων γραφημάτων των 

PGE, οι θυλακοειδείς χρωμιτίτες μπορούν να παρουσιάζουν και άλλες διαφορετικές μορφές 

αυτών, γεγονός που οφείλεται στην επίδραση δευτερογενών διεργασιών, όπως η 

σερπεντινίωση (CORRIVAUX & LAFLAMME 1990, LORD et al. 1994, GRAHAM et al. 

1996, TARKIAN et al. 1996) και η μετασωμάτωση (REHKÄMPER et al. 1999, BÜ CHL et

al. 2002). Οι διαδικασίες αυτές είναι δυνατό να προκαλέσουν κινητοποίηση και 

ανακατανομή των PGE, έτσι ώστε να προκύπτουν ανώμαλες μορφές γραφημάτων (π.χ., 

εκχύμωση σε Ir, εμπλουτισμός σε Pt και Pd), οι οποίες αποκλίνουν από τη χαρακτηριστική 

όψη των κανονικοποιημένων γραφημάτων PGE των αλπικών χρωμιτιτών (BRIDGES et al. 

1993, MELCHER et al. 1999, ANGELI et al. 2001). Ο εμπλουτισμός σε Pt και Pd, συνήθως 

αποδίδεται σε υδροθερμικές διεργασίες κατά τις οποίες μια πλούσια σε Cl- ρευστή φάση 

διαλύει, κινητοποιεί και ανακατανέμει τα δύο πιο ευκίνητα PGE (NALDRETT 1981, 

ROWELL & EDGAR 1986), οδηγώντας στο σχηματισμό δευτερογενών PGM. Αποτέλεσμα 

των διεργασιών αυτών είναι να παρουσιάζονται απότομες θετικές κλίσεις στα σκέλη Rh-Pt

και/ή Pt-Pd των αντίστοιχων διαγραμμάτων των χρωμιτιτών (ORBERGER et al. 1987, 

LEBLANC & FISHER 1990, NILSSON 1990, THALHAMMER et al. 1990, MALITCH et

al. 2001).     

8.2.2 Περιεχόμενο σε PGE+Au των ελληνικών χρωμιτιτών

Η εξέλιξη των σημαντικότερων μελετών επί της περιεκτικότητας των χρωμιτιτών του 

Ελλαδικού χώρου σε PGE±Au έχουν ως εξής:
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Οι AGIORGITIS & WOLF (1978) υπήρξαν οι πρώτοι ερευνητές που μελέτησαν το 

δυναμικό των ελληνικών χρωμιτιτών σε PGE, καταλήγωντας ότι συγκεκριμένα στοιχεία 

(δηλ., τα IPGE) παρουσιάζουν ομοιογενή κατανομή στα χρωμιτικά κοιτάσματα του 

Ελλαδικού χώρου, δίνοντας παράλληλα τις σχετικές αναλογίες των συγκεντρώσεών τους σε 

αυτά (Ir/Os/Ru: 1/1.8/2).

Η ECONOMOU (1984) μελετώντας τους χρωμιτίτες της Χαλκιδικής αναφέρει για τα 

πλούσια σε Cr κοιτάσματα των δυτικού τμήματος του συμπλέγματος (Βάβδου, Ορμυλίας και 

Γερακινής) τις ακόλουθες τιμές PGE (ppb): Os-62, Ir-53, Ru-165, Rh-8.4, Pt <20, Pd <20 και 

Au-32. Ενώ για τους Al-πλούσιος χρωμιτίτες του Γοματίου (ανατολική Χαλκιδική) δίνει 

χαμηλότερες τιμές PGE (ppb): Os-6.1, Ir-12, Ru-30, Rh-5.5, Pt <20, Pd <20 και Au-6.6.   

H ECONOMOU (1986) διαπιστώνοντας μια σχετική ομοιότητα στη μορφή των 

κανονικοποιημένων γραφημάτων των PGE μεταξύ χρωμιτιτών από την μανδυακή και την 

σωρειτική ενότητα του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου, καταλήγουν στην 

προέλευσή τους από ένα μάγμα με κοινά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο 

εμπλουτισμός των πιο πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών σε IPGE (ECONOMOU 1984) ίσως 

αντανακλά διαφορές στο βαθμό μερικής τήξης και/ή στο στρωματογραφικό επίπεδο στο 

οποίο σχηματίστηκαν.  

Οι KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS (1990) με βάση την 

κατανομή των PGE και τη μορφή των αντίστοιχων κανονικοποιημένων γραφημάτων, 

διέκριναν γενετικά τους χρωμιτίτες του βόρειου από εκείνους του νότιου Βούρινου.

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (1991) για τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες του 

Βούρινου και του Κισσάβου αναφέρει μέσες συγκεντρώσεις (ppb): Os-20, Ir-18, Ru-53, Rh-

11, Pt-5, Pd-3.6 και Au-2.4, ενώ για τους Al-ούχους χρωμιτίτες του Κισσάβου και της 

Ρόδιανης αναφέρει περιεκτικότητες (ppb): Os-9, Ir-6, Ru-24, Rh-5, Pt-4.4, Pd- 9.3 και Au-

2.2. Η ίδια ερευνήτρια αναφέρει για πρώτη φορά τον εντοπισμό χρωμιτιτών στον βόρειο 

Βούρινο ασυνήθιστα εμπλουτισμένων σε ένα ή περισσότερα PGE, το σύνολο των οποίων 

κυμαίνεται από 0.5 έως 3 ppm (KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 

1991). 

Οι TARKIAN et al. (1992) αναφέρουν μέγιστες συγκεντρώσεις PGE από τους 

συμπαγείς χρωμιτίτες της περιοχής Αχλαδώνες στη Σκύρο της τάξης των 3078 ppb. Ενώ για 

τα μικρής έκτασης κοιτάσματα διάσπαρτου μαγνητίτη εντός των σερπεντινιτών της περιοχής 
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Αγία Αλεξάνδρα αναφέρουν εξαιρετικά υψηλά περιεχόμενα σε Au, τα οποία ανέρχονται σε 

7100 ppb.

Η μέση περιεκτικότητα των χρωμιτιτών της Όθρυος σε PGE+Au προσδιορίστηκε από 

την ECONOMOU-ELIOPOULOS (1993), η οποία αναφέρει τις εξής τιμές PGE (ppb): Os-

26.3, Ir-9.7, Ru-58, Rh-4.3, Pt-13.3, Pd-6.3 και Au-7.

Για τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου οι ECONOMOU-

ELIOPOULOS & VACONDIOS (1995) αναφέρουν ένα ευρύ φάσμα διακύμανσης των 

συγκεντρώσεων κάθε PGE ξεχωριστά (Os: 8-150 ppb, Ir:4-320 ppb, Ru: 15-550 ppb, Rh: 2-

82 ppb, Pt: 3-150 ppb και Pd: 1.5-20 ppb), πιστοποιώντας την έντονα ανομοιογενή κατανομή 

τους στα εν λόγω κοιτάσματα, σε αντίθεση με εκείνων του Βούρινου.

Ο ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ (1996) για τις μικρές χρωμιτικές εμφανίσεις της νήσου Τήνου και 

της περιοχής των Γερανίων Κορινθίας δίνει μέγιστες συνολικές τιμές PGE+Au 329 και 98.3 

ppb, αντίστοιχα.   

Οι TARKIAN et al. (1996) αναφέρουν δείγματα χρωμιτιτών από την περιοχή 

Κορυδαλλού, στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, τα οποία είναι εξαιρετικά 

εμπλουτισμένα σε Pt (1460-3460 ppb) και Pd (337-1660 ppb). Τα συγκεκριμένα δείγματα 

παρουσιάζουν κανονικοποιημένα γραφήματα PGE θετικής κλίσης, τα οποία είναι ανάλογα 

με εκείνα των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος Bulqiza στην Αλβανία 

(OHNENSTETTER et al. 1991). Επιπλέον, έχουν οι χρωμιτίτες αυτοί χαρακτηρίζονται από 

υψηλούς λόγους Pd/Ir και (Pt+Pd)/(Os+Ir+Ru), οι οποίοι αντανακλούν τον υψηλό βαθμό 

διαφοροποίησης του μάγματος από το οποίο και σχηματίστηκαν. 

Οι ECONOMOU-ELIOPOULOS & ZHELYASKOVA-PANAYOTOVA (1998) 

αναφέρουν για τους χρωμιτίτες του (στον Ελληνικό χώρο ευρισκόμενου τμήματος του) 

συμπλέγματος της Ροδόπης μέγιστες συγκεντρώσεις PGE της τάξης των 200 ppb.

Η ΜΠΑΝΤΗ (2002) στη μελέτη της σχετικά με τους χρωμιτίτες της Έδεσσας, 

αναφέρει διακυμάνσεις και μέσες περιεκτικότητες κάθε PGE στα συγκεκριμένα κοιτάσματα 

που έχουν ως εξής (ppb): Os: 10-96 (26.5), Ir: 14-80 (36.5), Ru: 36-198 (79.1), Rh: 6-10 

(7.4), Pt: 1-8 (3), Pd: 1-4 (2.6) και Au: <5.8 (5). Η υψηλότερη τιμή ΣPGE+Au είναι 402 ppb

και αντιστοιχεί στους χρωμιτίτες της περιοχής Πολυκάρπη.

Οι AL-BOGHDADY & ECONOMOU-ELIOPOULOS (2005) για τις μικρές 

χρωμιτικές εμφανίσεις των πυροξενιτικών φλεβών από την κοιλάδα του Σπανού και του 

μεταλλείου της Πεύκης δίνουν συνολικές περιεκτικότητες PGE της τάξης των 60 και 535 
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ppb, αντίστοιχα. Για τις τελευταίες ειδικότερα, αναφέρουν ένα φάσμα διακύμανσης της 

συνολικής περιεκτικότητάς τους σε PGE από 262 έως 535 ppb.

Οι ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ κ.α. (2005) αναφέρουν τις ακόλουθες μέσες τιμές ανά PGE για 

τους χρωμιτίτες της Χαλκιδικής (Τριάδι, Βασιλικά, Βάβδος, Γερακινή-Ορμυλία): Os: 56 ppb, 

Ir: 45 ppb, Ru: 141 ppb, Rh: 7.5 ppb, Pt: 7 ppb και Pd: 3.2 ppb. Η μέγιστη συνολική 

περιεκτικότητά τους σε PGE ανέρχεται στα 586 ppb και η ελάχιστη στα 124 ppb, με μέση 

τιμή ΣPGE στα 260 ppb.

Οι TSOUPAS & ECONOMOU-ELIOPOULOS (2005, 2008) στη μελέτη τους επί 

των χρωμιτιτών της περιοχής του Γάλακτου στη Βέροια αναφέρουν εξαιρετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις PGE, των οποίων η μέγιστη τιμή φθάνει τα 25 περίπου ppm. Αναλυτικά η 

διακύμανση των περιεκτικοτήτων για το κάθε PGE στα συγκεκριμένα κοιτάσματα έχει ως 

εξής (ppb): Os: 10-7400, Ir: 26-6020, Ru: 15-9700, Rh: 11-510, Pt: ≤1360 και Pd: ≤750. Ο 

εμπλουτισμός των PGE στους χρωμιτίτες αυτούς αποδίδεται σε επαναλαμβανόμενους 

κύκλους μετα-μαγματικών διεργασιών, οι οποίες συντέλεσαν στην κινητοποίηση και 

συγκέντρωση των PGE στα εν λόγω χρωμιτικά κοιτάσματα. 

8.2.3 Γεωχημεία των PGE στους χρωμιτίτες του Βούρινου και της 
Πίνδου

8.2.3.1 Περιγραφή αναλύσεων

Αντιπροσωπευτικά, με βάση τα ιστολογικά και συστασιακά τους χαρακτηριστικά, 

δείγματα χρωμιτιτών και από τα δύο οφιολιθικά συμπλέγματα αναλύθηκαν για το 

περιεχόμενό τους σε PGE. Για τους χρωμιτίτες του Βούρινου η συνολική περιεκτικότητα σε 

PGE κυμαίνεται από 13.6 έως 375.4 ppb, για τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της Πίνδου 

κυμαίνεται μεταξύ 105.9-300.0 ppb και για τους πλούσιους σε Al Πινδικούς χρωμιτίτες από 

294.1 έως 28830 ppb (Πιν. 8.3). Η τελευταία τιμή μάλιστα, είναι και η υψηλότερη συνολική 

συγκέντρωση PGE που έχει αναφερθεί ποτέ από οφιολιθικούς χρωμιτίτες. Η μέση 

περιεκτικότητα των χρωμιτιτών του Βούρινου σε PGE είναι 173.1 ppb, ενώ των Cr-ούχων 

χρωμιτιτών της Πίνδου 184.1 ppb, δηλαδή μέσα στα όρια των τιμών που δίνει ο LEBLANC

(1991) για τους περισσότερους οφιολιθικούς χρωμιτίτες (100-500 ppb). Η μέση 

περιεκτικότητα σε PGE του αλουμινοπλούσιου χρωμιτίτη του Κορυδαλλού ανέρχεται σε 

2427 ppb, προσδίδοντας στο χρωμιτικό κοίτασμα της συγκεκριμένης περιοχής έναν ιδιαίτερα 



Γεωχημική μελέτη

355

εμπλουτισμένο χαρακτήρα σε πολύτιμα μέταλλα. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

κατανομή των PGE, ακόμα και στους χρωμιτίτες της ίδιας περιοχής, είναι ιδιαίτερα 

ανομοιογενής και παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές.

Οι χρωμιτίτες του Βούρινου παρουσιάζουν τα ακόλουθα εύρη διακύμανσης όσον 

αφορά στην περιεκτικότητά τους σε κάθε ένα από τα στοιχεία της ομάδας των PGE, Os: ≤50 

ppb, Ir: 3.6-31.7 ppb, Ru: 7-237 ppb, Rh: ≤10 ppb, Pt: ≤10 ppb και Pd: ≤46 ppb (Πιν. 8.3). 

Για τους χρωμοπλούσιους χρωμιτίτες της Πίνδου τα αντίστοιχα εύρη συγκεντρώσεων έχουν 

ως εξής, Ir: 7-70 ppb, Ru: 88-200 ppb, Rh: 3.5-3.9, Pt: ≤30 ppb και Pd: ≤5 ppb (Πιν. 8.3), 

ενώ το Os αναλύθηκε σε δύο μόνο περιπτώσεις, αλλά η συγκέντρωσή του είναι μικρότερη 

από το αντίστοιχο όριο ανιχνευσιμότητας (10 ppb). Οι πλούσιοι σε Al Πινδικοί χρωμιτίτες 

παρουσιάζουν τα ακόλουθα εύρη διακύμανσης PGE, Os: 17-266 ppb, Ir: 21-364 ppb, Ru: 30-

2100 ppb, Rh: 3.1-1140 ppb, Pt: 31-17100 ppb, Pd: 192-7860 ppb, ενώ θα πρέπει να 

ανφερθεί ότι στα εν λόγω χρωμιτικά κοιτάσματα αναλύθηκε και Au, τα επίπεδα 

συγκέντρωσης του οποίου κυμαίνονται μεταξύ 14.7-488 ppb (Πιν. 8.3).

Η περιεκτικότητα των χρωμιτιτών του Βούρινου σε IPGE είναι 4-50 φορές 

χαμηλότερη αυτής στον χονδρίτη C1 (κατά NALDRETT & DUKE 1980), ενώ η 

περιεκτικότητα σε PPGE είναι 1-14 φορές χαμηλότερη της συνολικής συγκέντρωσής τους σε 

αυτόν. Αντίστοιχα, για τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της Πίνδου η συνολική 

περιεκτικότητα σε IPGE και PPGE είναι μικρότερη 16-42 και 3-32 φορές, αντίστοιχα, από 

την χονδριτική. Σε όλες τις περιπτώσεις το Ru είναι εκείνο το PGE που περιέχεται σε 

μεγαλύτερη αφθονία. Το χαρακτηριστικό αυτό έχει επανειλλημένα αναφερθεί και από 

άλλους οφιολιθικούς χρωμιτίτες, όπως για παράδειγμα του Τροόδους (BÜ CHL et al. 2002), 

του Newfoundland (BÉ DARD & HÉ BERT 1998), της Σκύρου (TARKIAN  et al. 1992) και 

της Ροδόπης (TARKIAN et al. 1991). Όσον αφορά στον πλούσιο σε Al χρωμιτίτη του 

Κορυδαλλού, η συγκέντρωσή του σε IPGE είναι 0.04-1.57 φορές υψηλότερη της χονδριτικής 

και σε PPGE 0.13-14.79 φορές μεγαλύτερη αυτής, πράγμα που υποδεικνύει την έντονη τάση 

εμπλουτισμού του συγκεκριμένου σχηματισμού σε PPGE.

Ο λόγος PPGEN/IPGEN θεωρείται ένας σημαντικός δείκτης του βαθμού 

διαφοροποίησης του εκάστοτε χρωμιτικού μάγματος (MELCHER et al. 1999). Ο 

συγκεκριμένος λόγος για τους χρωμιτίτες του Βούρινου κυμαίνεται από 0.20 έως 0.70 (Πιν. 

8.3), ενώ για τους αντίστοιχους σχηματισμούς της Μηλιάς και της Πεύκης κυμαίνεται μεταξύ 

0.07-0.39 (Πιν. 8.3). Ο χρωμιτίτης του Κορυδαλλού χαρακτηρίζεται από τιμές λόγου 

PPGEN/IPGEN μεταξύ 3.28-9.30 (Πιν. 8.3). Γενικά, τιμές του λόγου αυτού μικρότερες της 
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μονάδας θεωρούνται τυπικές των αλπικών χρωμιτιτών (MELCHER et al. 1999, UYSAL et

al. 2007a). Επιπρόσθετα, οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές του λόγου αυτού για τους πλούσιους σε 

Cr χρωμιτίτες και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων πιστοποιεί ότι προέρχονται από 

ελάχιστα εξελιγμένα (evolved) μάγματα. Αντίθετα, οι υψηλές τιμές του λόγου PPGEN/IPGEN

του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού υποδηλώνουν πως σχηματίστηκε από σχετικά 

εξελιγμένο μάγμα.  

Ο λόγος Pd/Ir θεωρείται ένας ακόμα σημαντικός δείκτης του βαθμού διαφοροποίησης 

του μάγματος (BARNES et al. 1985) και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0.05-0.20 για τους 

οφιολιθικούς χρωμιτίτες (LEBLANC 1991). Ο λόγος αυτός κυμαίνεται μεταξύ 0.10-0.45 για 

τους χρωμιτίτες του Βούρινου, ενώ για τα χρωμιτικά κοιτάσματα της Μηλιάς και της Πεύκης 

μεταβάλλεται μεταξύ τιμών μικρότερων από 0.17 έως 0.71 (Πιν. 8.3). Ο χρωμιτίτης του 

Κορυδαλλού χαρακτηρίζεται από λόγους Pd/Ir από 9.14 έως 21.59 (Πιν. 8.3). Οι χαμηλές 

τιμές του λόγου αυτού υποδηλώνουν την προέλευση των χρωμιτιτών από μάγματα 

περιορισμένου βαθμού διαφοροποίησης, ενώ οι υψηλότερες (>1) αντιστοιχούν σε πιο 

εξελιγμένα μάγματα και συνεπώς αντιστοιχούν σε χρωμιτίτες που περιέχουν σε υψηλότερη 

αναλογία PPGE (BARNES et al. 1985, BORISOV & PALME 1997, ZHOU et al. 1998). Οι 

ιδιαίτερα υψηλοί λόγοι Pd/Ir του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού αποτελούν σύνηθες 

χαρακτηριστικό των πλούσιων σε Al χρωμιτιτών (ECONOMOU-ELIOPOULOS & 

VACONDIOS 1995, ZHOU et al. 2000, PROENZA et al. 2001, GERVILLA et al. 2005). 

Στον Βούρινο, σχετικά υψηλοί λόγοι Pd/Ir (1.45) μετρήθηκαν σε ένα δείγμα 

χρωμιτίτη, το οποίο παρουσιάζει επιπλέον τις μεγαλύτερες συνολικές συγκεντρώσεις σε PGE

(≈ 375 ppb) και IPGE (318.7 ppb). Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο υψηλός λόγος Pd/Ir δεν 

αποτελεί πρωτογενές χαρακτηριστικό του χρωμιτικού κοιτάσματος, αλλά αντανακλά μετα-

μαγματικές διεργασίες που είχαν την ικανότητα να μεταβάλλουν τις πραγματικές 

συγκεντρώσεις των ευκίνητων PPGE και ιδιαίτερα του Pd. Πράγματι, η θετική ανωμαλία σε

Pd που παρουσιάζουν δύο αναλύσεις χρωμιτιτών από τον Βούρινο αποτελεί ασυνήθιστο 

χαρακτηριστικό των οφιολιθικών χρωμιτιτών με μαγνησιοχρωμίτη υψηλού Cr#. Επιπλέον, 

κανένα πρωτογενές ορυκτό του Pd δεν έχει μέχρι σήμερα αναφερθεί από τους εν λόγω 

χρωμιτίτες (GARUTI & ZACCARINI 1997). Συνεπώς, ο εμπλουτισμός σε Pd μπορεί να 

αποδωθεί σε μετα-μαγματικές διεργασίες εξαλλοίωσης των αντίστοιχων χρωμιτικών 

κοιτασμάτων. Το Pd κινητοποιείται εύκολα από πλούσια σε πτητικά συστατικά υδροθερμικά 

διαλύματα (FLEET & WU 1995) και μπορεί να εισέρχεται στη δομή δευτερογενών 
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σουλφίδιων, όπως του πεντλανδίτη και του μιλλερίτη, που αποτίθενται στη σερπεντινιωμένη 

μάζα των χρωμιτιτών (π.χ., UYSAL et al. 2005).

Πιν. 8. 3: Συγκεντρώσεις PGE και Au των χρωμιτιτών των υπό μελέτη περιοχών από τα οφιολιθικά συμπλέγματα 
του Βούρινου και της Πίνδου, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα συστασιακά και ιστολογικά τους χαρακτηριστικά.

8.2.3.2 Κανονικοποιημένα γραφήματα PGE

Στα κανονικοποιημένα ως προς τον χονδρίτη γραφήματα PGE των χρωμιτιτών του 

Βούρινου και των πλούσιων σε Cr αντίστοιχων κοιτασμάτων της Πίνδου (Εικ. 8. 25) 

διακρίνεται μια αρνητική κλίση στον κλάδο μεταξύ Ru-Pt, τυπικό γνώρισμα αρκετών 

μανδυακών, οφιολιθικών χρωμιτιτών (Κύπρος-MCEDULFF & STUMPFL 1990, BÜ CHL et

al. 2002, Quebec Καναδά-GAUTHIER et al. 1990, Ελλάδα και Βουλγαρία-ECONOMOU-

ELIOPOULOS 1996, Αυστρία-MELCHER et al. 1999, Κούβα-PROENZA et al. 1999, 

Ουράλια/Ρωσία-KOJONEN et al. 2003, Ομάν-ROLLINSON 2005, Τουρκία-UYSAL et al. 

2005, 2007a). Το γενικό προφίλ των κανονικοποιημένων τους γραφημάτων χαρακτηρίζεται 

από αρνητική κλίση από τα IPGE προς τα PPGE, λόγω των υψηλότερων συγκεντρώσεων 

των πρώτων σε σχέση με τα δεύτερα στους υπό μελέτη σχηματισμούς. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις σε IPGE οφείλονται στον πρώιμο αποχωρισμό τους από το μάγμα μαζί με το 

μαγνησιοχρωμίτη, κυρίως υπό τη μορφή εγκλεισμάτων πλούσιων σε IPGE σουλφίδιων και 

κραμάτων (BACUTA et al. 1990, ZHOU et al. 2000, AHMED et al. 2002, ROLLINSON

2005). Ειδικότερα, η θετική ανωμαλία στο Ru που παρατηρείται στην πλειονότητα των 

γραφημάτων του Βούρινου και σε όλα τα γραφήματα των χρωμοπλούσιων χρωμιτιτών από 

PPGE N

IPGE N

PM36 <10 11.5 101 3.5 <5 <2 <0.5 116 0.16 <0.17 0.83 Συμπαγής
PM38 - 70 100 <20 <20 <20 <0.5 170 - <0.29 0.83 Συμπαγής

PM42 - 70 200 <50 30 <20 <0.5 300 0.07 <0.29 0.79 Συμπαγής
PM48 <10 7 88 5.9 <5 5 <0.5 105.9 0.39 0.71 0.79 Πυκνός διάσπαρτος

K1 17 21 30 3.1 31 192 14.7 294.1 3.28 9.14 0.65 Πυκνός διάσπαρτος
G2 266 364 2100 1140 17100 7860 488 28830 9.3 21.59 0.44 Συμπαγής

VA11A 50 31.7 237 10.7 <5 46 <0.5 375.4 0.33 1.45 0.82 Συμπαγής
VA15A <10 13.3 100 6.5 <5 13 <0.5 123.8 0.43 0.98 0.82 Λεοπαρδάλεως

VA18 <10 3.6 7 <0.2 <5 3 <0.5 13.6 0.31 0.83 0.82 Διάσπαρτος
Ριζό VM82 <10 7.5 57 7.5 10 <2 <0.5 82 0.7 <0.27 0.8 Κατά πλάκες

Κορσούμια VM90 <10 10.5 171 10.5 <5 <2 <0.5 192 0.31 <0.19 0.8 Λεοπαρδάλεως
VM92 <10 12.7 33 2.2 <5 <2 <0.5 47.9 0.23 <0.16 0.65 Κατά πλάκες

VM97 <10 13.7 49 4.5 <5 <2 <0.5 67.2 0.35 <0.15 0.77 Κατά πλάκες
VM69 <10 18.7 120 5.4 <5 <2 <0.5 144.1 0.2 <0.11 0.82 Κατά πλάκες
XR2 20 19.9 57 4.6 <5 2 <0.5 103.5 0.24 0.1 0.8 Κατά πλάκες

Αετορράχες

Ξερολίβαδο

Μηλιά

Πεύκη

Κορυδαλλός

Βοϊδόλακκος

ΣPGE Pd/Ir Cr# Ιστός

Γεωχημικές αναλύσεις PGE των χρωμιτιτών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Πίνδου και Βούρινου

Περιοχή Αρ. Δείγματος Os Ir Ru Rh Pt Pd Au
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την Πίνδο, αποτελεί χαρακτηριστικό των οφιολιθικών χρωμιτιτών του Ελλαδικού χώρου 

(ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS 1995) και οφείλεται στην υψηλή παρουσία 

υπο-μικροσκοπικών εγκλεισμάτων λωρίτη [(Ru,Os)S2] στους χρωμιτικούς κρυστάλλους που 

περιέχουν. Αυτό επιβεβαιώνεται για τους χρωμιτίτες και των δύο συμπλεγμάτων από την 

προβολή τους στο τριγωνικό διάγραμμα Ru-Os-Ir (Εικ. 8. 26).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρωμιτίτες της περιοχής του Βοϊδόλακκου 

χαρακτηρίζονται από έντονη θετική ανωμαλία στο Ru και σχετικά απότομη αρνητική κλίση 

στον κλάδο Ru-Rh. Απόκλιση από την τάση αυτή παρουσιάζει το δείγμα VA18 που 

αντιστοιχεί σε χρωμιτίτη διάσπαρτου ιστού λεοπαρδάλεως με ΣPGE: <13.6 ppb. Τα άλλα 

δύο δείγματα από την ίδια περιοχή αντιστοιχούν σε χρωμιτίτες με συμπαγή και ιστό τύπου 

λεοπαρδάλεως με ΣPGE ≈ 375.4 και 123.8 ppb, αντίστοιχα. Διαπιστώνεται δηλαδή, ότι

αυξανόμενης της πυκνότητας του μαγνησιοχρωμίτη στο χρωμιτικό κοίτασμα αυξάνεται η 

περιεκτικότητά του σε PGE και πιο συγκεκριμένα σε IPGE, επιβεβαιώνοντας την στενή 

σχέση που υπάρχει μεταξύ IPGE και χρωμίτη (π.χ., AGIORGITIS & WOLF 1978, BACUTA

et al. 1990, MCEDULFF & STUMPFL 1990, PRICHARD & LORD 1990, LEBLANC 1991, 

ZHOU et al. 1998, CROCKET 2002). 

Οι δύο ορίζοντες του  χρωμιτίτη του Κορυδαλλού στην Πίνδο χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές μορφές κανονικοποιημένων γραφημάτων PGE σε σχέση με εκείνες των 

πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών του Βούρινου και των υπόλοιπων περιοχών μελέτης από την 

Πίνδο (Εικ. 8. 27). Για την ακρίβεια, διαπιστώθηκαν: α) Γραφήματα σχετικά επίπεδης 

μορφής από το Os στον Pt με θετική κλίση από τον Pt προς το Pd, τα οποία αντιστοιχούν 

στον χρωμιτικό ορίζοντα με μαγνησιοχρωμίτη και β) γραφήματα θετικής κλίσης από τα 

IPGE προς τα PPGE, τα οποία αντιστοιχούν στον πιο διαφοροποιημένο χρωμιτικό ορίζοντα, 

στον οποίο εμπεριέχεται σπινέλιος. Τέτοιοι τύποι γραφημάτων είναι ασυνήθιστοι σε 

οφιολιθικούς χρωμιτίτες και θεωρούνται περισσότερο χαρακτηριστικοί των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων των ενστρωμένων διεισδύσεων (PAGE et al. 1982, GAIN 1985, 

TALKINGTON & LIPIN 1986, NALDRETT & VON DE GRUENENWALDT 1989, 

YANG & SECCOMBE 1993, POWER et al. 2000). Γραφήματα αυτής της μορφής έχουν 

αποδοθεί κυρίως στη συστηματική παρουσία σουλφίδιων βασικών μετάλλων στους 

χρωμιτικούς ορίζοντες και στον καθοριστικό ρόλο τους στη συλλογή PGE κατά την εξέλιξη 

των μαγματικών διεργασιών (CAMPBELL & NALDRETT 1979, CAMPBELL & BARNES

1984, VON DE GRUENENWALDT et al. 1986, BUCHANAN 1988).
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Εικ. 8. 25: Προβολή των ανελυμένων πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων: Α) του 
Βούρινου ( ) και Β) της Πίνδου ( ) στα κανονικοποιημένα ως προς το χονδρίτη C1 διαγράμματα PGE. Τιμές 

κανονικοποίησης κατά NALDRETT & DUKE (1980). Στa διαγράμματα Γ-Δ φαίνονται και οι συγκριτικές 
προβολές των μανδυακών οφιολιθικών χρωμιτιτών σε παγκόσμια κλίμακα (από GAUTHIER et al. 1990, 
MCEDULFF & STUMPFL 1990, ECONOMOU-ELIOPOULOS 1996, KOJONEN et al. 2003) και στα 
διαγράμματα Ε-ΣΤ οι συγκριτικές προβολές των οφιολιθικών χρωμιτιτών από τον Ελληνικό χώρο (από 

AGIORGITIS & WOLF 1978, KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991, ECONOMOU-
ELIOPOULOS 1993, ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS 1995). 
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Εικ. 8. 26: Προβολή των ανελυμένων χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου ( ) στο 
διάγραμμα OsΝ-IrΝ-RuΝ. Τιμές κανονικοποίησης κατά NALDRETT & DUKE (1980).

Εικ. 8. 27: Προβολή των ανελυμένων πλούσιων σε Al χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου ( ) 
στα κανονικοποιημένα ως προς το χονδρίτη C1 διαγράμματα PGE. Τιμές κανονικοποίησης κατά NALDRETT & 

DUKE (1980). Στο διάγραμμα Β φαίνονται και οι συγκριτικές προβολές των μανδυακών οφιολιθικών χρωμιτιτών 
σε παγκόσμια κλίμακα (GAUTHIER et al. 1990, MCEDULFF & STUMPFL 1990, ECONOMOU-ELIOPOULOS
1996, KOJONEN et al. 2003) και στο Γ οι συγκριτικές προβολές των οφιολιθικών χρωμιτιτών από τον Ελληνικό 

χώρο (AGIORGITIS & WOLF 1978, KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991, 
ECONOMOU-ELIOPOULOS 1993, ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS 1995). 
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8.2.3.3 Συγκριτική έρευνα

8.2.3.3.1 Σύγκριση με τους υπόλοιπους χρωμιτίτες του Ελλαδικού χώρου

Τα αναλυτικά δεδομένα δείχνουν ότι οι πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες έχουν περιεχόμενα 

PGE ανάλογα με εκείνα των υπολοίπων ελληνικών χρωμιτιτών με ελάχιστες αποκλίσεις. Τα 

κανονικοποιημένα γραφήματα PGE των χρωμιτιτών του Βούρινου ακολουθούν την προβολή 

της μέσης τιμής PGE για όλο το σύμπλεγμα, όπως αυτή προέκυψε μέσα από δεδομένα 

προηγούμενων μελετών (KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991) 

(Εικ. 8. 28Α). Ωστόσο, όμως, παρουσιάζουν πιο απότομες αρνητικές κλίσεις στον κλάδο Ru-

Rh και ορισμένες φορές πιο έντονες θετικές κλίσεις στους κλάδους Ir-Ru και Pt-Pd. Οι δε 

πλούσιοι σε Cr Πινδικοί χρωμιτίτες δεν ακολουθούν πιστά την προβολή της μέσης 

περιεκτικότητάς τους σε PGE, όπως αυτή προέκυψε μέσα από αντίστοιχα βιβλιογραφικά 

δεδομένα (ECONOMOU-ELIOPOULOS 1993, ECONOMOU-ELIOPOULOS & 

VACONDIOS 1995) (Εικ. 8. 28Β). Η κανονικοποίηση της μέσης περιεκτικότητας σε PGE

του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού (ECONOMOU-ELIOPOULOS 1993, 

ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS 1995) οδηγεί σε ένα επίπεδο γράφημα, 

ανάλογης σχεδόν μορφής με εκείνο του φτωχού σε PGE δείγματος του κοιτάσματος, από το 

οποίο ωστόσο αποκλίνει σημαντικά το πλούσιο σε PGE δείγμα (Εικ. 8. 28Γ). 

Οι μέσες περιεκτικότητες σε PGE των χρωμιτικών κοιτασμάτων και των δύο 

εξεταζόμενων οφιολιθικών συμπλεγμάτων, έτσι όπως προέκυψαν στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής δίνονται στον Πιν. 8.4. Η κανονικοποίησή τους και η σύγκρισή τους με τις 

κανονικοποιημένες μέσες τιμές PGE των χρωμιτιτών από άλλες περιοχές του Ελληνικού 

χώρου οδηγεί στα εξής αποτελέσματα: Τα κανονικοποιημένα γραφήματα των μέσων τιμών 

PGE των χρωμιτιτών του Βούρινου ομοιάζουν με εκείνα των μέσων συγκεντρώσεων σε PGE

των χρωμιτικών κοιτασμάτων της Έδεσσας (ΜΠΑΝΤΗ 2002), του Βερμίου (ECONOMOU-

ELIOPOULOS 1993) και της δυτικής Χαλκιδικής (ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ κ.α. 2005) (Εικ. 8. 29Α). 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλισή τους από τη μορφή του κανονικοποιημένου 

γραφήματος που προέκυψε με βάση τις μέσες τιμές PGE όπως αυτές αναφέρονται στην 

έρευνα των KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS (1991), κυρίως όσον 

αφορά στους κλάδους Os-Ir, Ru-Rh και Pt-Pd. Το προφίλ των μέσων περιεκτικοτήτών σε 
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PGE των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών της Πίνδου τουλάχιστον για τον κλάδο Ir-Rh δεν 

μοιάζει με εκείνο κανενός άλλου χρωμιτικού κοιτάσματος υψηλού Cr (Εικ. 8. 29Β).

Εικ. 8. 28: Προβολή των ανελυμένων πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων A) του 
Βούρινου ( ) και Β) της Πίνδου ( ), καθώς και Γ) του πλούσιου σε Al χρωμιτίτη του Κορυδαλλού στην Πίνδο 

( ) στα κανονικοποιημένα ως προς τον χονδρίτη C1 διαγράμματα PGE (τιμές κανονικοποίησης κατά 
NALDRETT & DUKE 1980). Στα ίδια διαγράμματα γίνεται σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες μέσες 

περιεκτικότητες από βιβλιογραφικά δεδομένα (μέση περιεκτικότητα χρωμιτιτών Βούρινου από 
KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991 και χρωμιτιτών Πίνδου από ECONOMOU-

ELIOPOULOS 1993, ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS 1995).

Όσον αφορά στον χρωμιτίτη του Κορυδαλλού, συγκρίθηκε με τους επίσης Al-ούχας 

σύστασης χρωμιτίτες της Σκύρου (AGIORGITIS & WOLF 1978), της Όθρυος 

(ECONOMOU-ELIOPOULOS 1993), των Γερανίων-Περαχώρας (ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ 1996) και 

της Ρόδιανης-Κισσάβου (KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991) 

(Εικ. 8. 29Γ). Με εξαίρεση τους χρωμιτίτες της Σκύρου, οι υπόλοιποι παρουσιάζουν επίπεδης 

μορφής κανονικοποιημένα γραφήματα μέσης περιεκτικότητας PGE. Ο χρωμιτίτης του 

Κορυδαλλού χαρακτηρίζεται από μέσο περιεχόμενο PGE το οποίο αντιστοιχεί σε 

κανονικοποιημένο γράφημα θετικής κλίσης. Επιπρόσθετα, το γράφημα αυτό αποκλίνει 
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σημαντικά από εκείνο που προέκυψε με βάση τη μέση συγκέντρωση PGE του χρωμιτικού 

κοιτάσματος της συγκεκριμένης περιοχής από προηγούμενες αντίστοιχες μελέτες 

(ECONOMOU-ELIOPOULOS 1993, ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS

1995).

Εικ. 8. 29: Προβολή των ανελυμένων πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Α) του 
Βούρινου και Β) της Πίνδου, καθώς και Γ) του πλούσιου σε Al χρωμιτίτη του Κορυδαλλού στην Πίνδο στα 

κανονικοποιημένα ως προς τον χονδρίτη C1 διαγράμματα PGE (τιμές κανονικοποίησης κατά NALDRETT & 
DUKE 1980). Στα ίδια διαγράμματα γίνεται σύγκρισή τους με την μέση περιεκτικότητα των χρωμοπλούσιων και 

αλουμινοπλούσιων, αντιστοίχως, χρωμιτιτών από άλλες περιοχές του Ελλαδικού χώρου (μέση περιεκτικότητα 
χρωμιτιτών Βούρινου/Κισσάβου-Ρόδιανης από KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991, 
Πίνδου από ECONOMOU-ELIOPOULOS 1993, ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS 1995, Σκύρου 
από AGIORGITIS & WOLF 1978, Γερανίων και Τήνου από ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ 1996, Όθρυος από ECONOMOU-
ELIOPOULOS 1993, Βέροιας από TSOUPAS & ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008, Έδεσσας από ΜΠΑΝΤΗ 

2002, Δ. Χαλκιδικής από ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ κ.α. 2005, Βερμίου από ECONOMOU-ELIOPOULOS 1993). 
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Πιν. 8. 4: Τιμές μέσων περιεκτικοτήτων PGE στους χρωμιτίτες του Ελλαδικού χώρου.

8.2.3.3.2 Σύγκριση με άλλες εμφανίσεις χρωμιτιτών σε παγκόσμια κλίμακα

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες και των δύο υπό μελέτη 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων, δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς το 

περιεχόμενό τους σε PGE σε σχέση με τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες σε παγκόσμια βάση. 

Επιπλέον, αρνητικής κλίσης από τα IPGE προς τα PPGE κανονικοποιημένα γραφήματα 

χαρακτηρίζουν τους χρωμοπλούσιους χρωμιτίτες του Βούρινου και της Πίνδου, όπως και 

τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες γενικότερα (MELCHER et al. 1999, ROLLINSON 2005, 

UYSAL et al. 2005, 2007a). 

Απόκλιση από τις συνήθεις αρνητικής κλίσης μορφές γραφημάτων PGE

παρουσιάζουν μόνο οι χρωμιτικοί ορίζοντες του Κορυδαλλού. Πιο συγκεκριμένα, στο 

χρωμιτίτη της περιοχής αυτής διαπιστώθηκαν σχεδόν επίπεδης μορφής γραφήματα, καθώς 

και προοδευτικά θετικής κλίσης από τα IPGE στα PPGE προφίλ κανονικοποιημένων 

γραφημάτων PGE. Τέτοιου τύπου γραφήματα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά από οφιολιθικούς 

χρωμιτίτες Al-ούχας σύστασης. Για παράδειγμα, οι αλουμινοπλούσιοι χρωμιτίτες του 

οφιολιθικού συμπλέγματος Kempirsai παρουσιάζουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις PGE και 

διαφορετικής μορφής γραφήματα, αν και εμφανίζουν εμπλουτισμό σε Pt και Pd (Εικ. 8. 30).

Τύπος
Χρωμιτίτη

Βούρινος Υψηλού Cr 23 19 58 12 5.9 3.3 121.2
Υψηλού Cr 67 85 192 21 33 5 403

Χαμηλού Cr 24 13 24 4 14 15 94

Όθρυς Χαμηλού Cr 26.3 9.7 58 4.3 13.3 6.3 117.9

Σκύρος Χαμηλού Cr 430 890 705 - 225 34.5 2284.5
Βέροια Υψηλού Cr 1628.3 1846 2305.8 152.5 353.3 167 6452.9
Βέρμιο Υψηλού Cr 30 20 55 4 4 1 114
Έδεσσα Υψηλού Cr 26.5 36.5 79.1 7.4 3 2.6 155.1

Γεράνια Χαμηλού Cr 19.5 11.7 19 3.5 11 19.9 84.6

Ρόδιανη-Κίσσαβος Χαμηλού Cr 9 6 24 5 4.4 9.3 57.7
Δυτική Χαλκιδική Υψηλού Cr 56 45 141 7.5 7 3.2 260

Τήνος Υψηλού Cr 21 40 80 10.7 72.7 3.3 227.7
Βούρινος (παρούσα έρευνα) Υψηλού Cr 7.8 14.6 92.3 5.8 1.1 7.1 128.7

Υψηλού Cr - 39.6 122.3 2.4 7.5 1.3 173.1

Χαμηλού Cr 141.5 192.5 1065 571.6 8565.5 4026 2427

Πίνδος

Πίνδος (παρούσα έρευνα)

Μέσες Περιεκτικότητες PGE Ελληνικών Χρωμιτιτών

Περιοχή Os Ir Ru Rh Pt Pd ΣPGE
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Εικ. 8. 30: Προβολή των ανελυμένων πλούσιων σε Al χρωμιτικών οριζόντων του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού από 
το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου ( ) στο κανονικοποιημένο ως προς το χονδρίτη C1 διάγραμμα PGE (τιμές 
κανονικοποίησης κατά NALDRETT & DUKE 1980). Στο διάγραμμα δίνεται το πεδίο συγκριτικής προβολής των 
αλουμινοπλούσιων χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος Kempirsai-Καζακστάν (MELCHER et al. 1999). 

Για την ακρίβεια, θετικής κλίσης κανονικοποιημένα γραφήματα χαρακτηρίζουν τους 

χρωμιτίτες των στρωματωμένων διεισδύσεων ή τα κοιτάσματα μαζικών συγκεντρώσεων 

σουλφίδιων Cu-Ni, ενώ είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστα σε οφιολιθικούς χρωμιτίτες. Όντως, το 

υψηλά εμπλουτισμένο δείγμα χρωμιτίτη ακολουθεί τη μορφή των κανονικοποιημένων 

γραφημάτων του ορίζοντα UG-2 και συγκεκριμένα του Merensky Reef του ενστρωμένου 

συμπλέγματος Bushveld της Νοτίου Αφρικής (Εικ. 8. 31). Το χαμηλότερης περιεκτικότητας 

σε PGE χρωμιτιτικό δείγμα, αν και βρίσκεται εντός του φάσματος μεταβολής της 

συγκέντρωσης PGE του ορίζοντα UG-2, ωστόσο δεν ακολουθεί το τύπο των γραφημάτων 

που τον χαρακτηρίζουν. Το συγκεκριμένο δείγμα χρωμιτίτη παρουσιάζει επίπεδης μορφής 

γραφήματα, σχεδόν όπως εκείνα που χαρακτηρίζουν τους μανδυακούς λερζόλιθους, αλλά 

έχοντας σαφώς υψηλότερο περιεχόμενο σε κάθε PGE (Εικ. 8. 31).
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Εικ. 8. 31: Προβολή των ανελυμένων πλούσιων σε Al χρωμιτικών οριζόντων του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού από 
το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου ( ) στο κανονικοποιημένο ως προς το χονδρίτη C1 διάγραμμα PGE (τιμές 

κανονικοποίησης κατά NALDRETT & DUKE 1980). Στο ίδιο διάγραμμα δίνονται τα πεδία συγκριτικής προβολής 
των χρωμιτιτών του ορίζοντα UG-2 (GAIN 1985), του υφάλου Merensky (NALDRETT et al. 1986), καθώς και η 

διακύμανση της περιεκτικότητας σε PGE του λερζολιθικού μανδύα (LEBLANC 1991).   

Σε μια προσπάθεια συγκριτικής μελέτης της μορφής των γραφημάτων PGE του 

χρωμιτίτη του Κορυδαλλού με εκείνα οφιολιθικών χρωμιτιτών, καθώς και άλλων τύπων 

μεταλλοφορίας PGE από όλο τον κόσμο, διαπιστώθηκαν χαρακτηριστικές ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ τους (Εικ. 8. 32). Οι πλούσιοι σε PGE χρωμιτίτες του Κορυδαλλού 

παρουσιάζουν κανονικοποιημένα γραφήματα τα οποία ομοιάζουν με εκείνα των πλούσιων σε 

σουλφίδια χρωμιτιτών-δουνιτών των περιοχών Cliff-Shetland (PRICHARD & LORD 1993) 

και Ceruja-Αλβανία (KARAJ 1992). Σε μικρότερο βαθμό ομοιάζουν με εκείνα των 

σωρειτικής προέλευσης χρωμιτιτών του συμπλέγματος Acoje (BACUTA et al. 1990) και των 

Cu-ούχων σουλφίδιων από το σμηνοειδές σύμπλεγμα της περιοχής Faeoy-Νορβηγία 

(BARNES et al. 1988, BOYD et al. 1988). Χαρακτηριστική είναι η διαφορά τους από τα 

γραφήματα των μανδυακών δουνιτών του συμπλέγματος Shetland (PRICHARD & LORD

1993), των μαζικών σουλφίδιων της γαββρικής ενότητας του Ομάν (LACHIZE et al. 1991) 

και κυρίως των πλούσιων σε υδροθερμικής προέλευσης σουλφίδια, χρωμιτιτών της Ερέτριας 

Φαρσάλων στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της ανατολικής Όθρυος (ECONOMOU & 

NALDRETT 1984).       

Εικ. 8. 32: Προβολή των ανελυμένων πλούσιων σε Al χρωμιτικών οριζόντων του χρωμιτίτη του Κορυδαλού από 
το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου στο κανονικοποιημένο ως προς το χονδρίτη C1 διάγραμμα PGE (τιμές 

κανονικοποίησης κατά NALDRETT & DUKE 1980). Στο ίδιο διάγραμμα δίνονται οι συγκριτικές προβολές των 
χρωμιτιτών-δουνιτών των περιοχών Cliff και Mid-Unst του συμπλέγματος Shetland-Η.Β. (PRICHARD & LORD

1993), Ceruja-Αλβανία (KARAJ 1992), Ερέτριας (ECONOMOU-NALDRETT 1984), Acoje-Φιλιππίνες 
(BACUTA et al. 1990) και διαφόρων τύπων συγκεντρώσεων σουλφίδιων από τα συμπλέγματα Faeoy-Νορβηγία 

(BARNES et al. 1988, BOYD et al. 1988) και Ομάν (LACHIZE et al. 1991).
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Τα σχεδόν επίπεδης από το Os έως τον Pt γράφημα του φτωχώτερου σε PGE

χρωμιτικού ορίζοντα από την περιοχή του Κορυδαλλού προσεγγίζει τη μορφή των 

γραφημάτων των πλούσιων σε σουλφίδια χρωμιτιτών του συμπλέγματος Moa-Baracoa της 

ανατολικής Κούβας (PROENZA et al. 2001) (Εικ. 8. 33). Η μόνη ουσιαστική διαφορά τους

αφορά στην έντονα θετική ανωμαλία στο Pd που παρουσιάζει ο χαμηλού περιεχομένου σε 

PGE χρωμιτικός ορίζοντας του Κορυδαλλού. 

Εικ. 8. 33: Προβολή των ανελυμένων πλούσιων σε Al χρωμιτικών οριζόντων του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού από 
το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου στο κανονικοποιημένο ως προς το χονδρίτη C1 διάγραμμα PGE (τιμές 

κανονικοποίησης κατά NALDRETT & DUKE 1980). Στο ίδιο διάγραμμα δίνονται οι συγκριτικές προβολές των 
πλούσιων σε σουλφίδια BM χρωμιτιτών του Potosi Mine, του οφιολιθικού συμπλέγματος Moa-Baracoa στην 

ανατολική Κούβα (PROENZA et al. 2001).

8.2.3.4 Κινητοποίηση των PGE

Τα PGE θεωρούνται αμετάβλητα στοιχεία υπό την επίδραση δευτερογενών 

διεργασιών, όπως η υδροθερμική εξαλλοίωση και η σερπεντινίωση (GROVES & KEAYS

1979, PRICHARD & TARKIAN 1988, LEBLANC 1991). Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 

ορισμένα παραδείγματα οφιολιθικών χρωμιτιτών στους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι η 

σερπεντινίωση ή η μεταμόρφωση έχουν διαταράξει σημαντικά την κατανομή των PGE

(THALHAMMER et al. 1990, MALITCH et al. 2001). Επιπλέον, πειραματικά στοιχεία 

δείχνουν πως είναι δυνατή η διάλυση, μεταφορά και απόθεση των PGE μέσα από 

υδροθερμικά διαλύματα και κυρίως των Pt και Pd (π.χ., BARNES et al. 1985, MOUNTAIN

& WOOD 1988, GAMMONS et al. 1992, WOOD & NORMAND 2008).
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Η ίδια η μορφή των κανονικοποιημένων γραφημάτων των PGE των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων σε συνδυασμό με τη σύστασή τους (πλούσια σε Cr ή σε Al) αποτελεί έναν 

αποτελεσματικό δείκτη, που βοηθά σημαντικά στη διαπίστωση οποιωνδήποτε μεταβολών 

στο περιεχόμενό τους σε PGE. Οι MALITCH et al. (2001) απεκάλυψαν πλούσιους σε PPGE

συμπαγείς χρωμιτίτες με μαγνησιοχρωμίτη υψηλού Cr# στην Kraubath-Αυστρία, οι οποίοι 

επιδεικνύουν θετικής κλίσης από τα IPGE στα PPGE κανονικοποιημένα γραφήματα. Οι 

ερευνητές αυτοί απέδωσαν τον εμπλουτισμό των χρωμιτιτών σε PPGE σε υδροθερμικές 

διεργασίες που έλαβαν χώρα και επηρέασαν όλο το οφιολιθικό σύμπλεγμα. Στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας δεν εξετάστηκαν ιδιάζουσες περιπτώσεις χρωμοπλούσιων χρωμιτιτών που 

να είναι εμπλουτισμένοι σε PPGE.

Ο εμπλουτισμός του Al-ούχου χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού σε PPGE, 

παρά τον έντονο βαθμό εξαλλοίωσης που αυτό έχει υποστεί, αποτελεί πρωτογενές 

χαρακτηριστικό του, το οποίο όπως θα δειχθεί παρακάτω σχετίζεται με τον εμπλουτισμό του 

σε σουλφίδια βασικών μετάλλων. Εξάλλου είναι γνωστό πως ακόμα και υπό δευτερογενείς 

διεργασίες οι συστάσεις μαγματικών σουλφίδιων μπορούν να επαναϊσορροπούν σε κλίμακα 

δείγματος χειρός (LORAND 1985, EDWARDS 1990). Συνεπώς, τα οποιαδήποτε φαινόμενα 

κινητοποίησης των PGE στα πλούσια σε PGE σουλφίδια BM στην περίπτωση αυτή, 

ελάχιστα μπορούν να επηρεάσουν και να αλλάξουν την παρατηρούμενη κατανομή των PGE.    

Πρόσφατα, οι TSOUPAS & ECONOMOU-ELIOPOULOS (2005, 2008) και 

ECONOMOU-ELIOPOULOS (2007) διαπίστωσαν πως ο ισχυρός εμπλουτισμός σε IPGE

των χρωμιτιτών της Βέροιας και της Σκύρου, αντίστοιχα, οφείλεται στη συνδυασμένη δράση 

μετα-μαγματικών και δευτερογενών διεργασιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

ερευνητών αυτών τα IPGE είναι δυνατό να κινητοποιηθούν σε οποιοδήποτε μετα-μαγματικό 

στάδιο, ενώ οι ακραία υψηλές περιεκτικότητές τους σε οφιολιθικούς χρωμιτίτες δεν 

αντιπροσωπεύουν πρωτογενές-μαγματικό, αλλά υστερο-μαγματικό χαρακτηριστικό. 

Οι πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες του Βούρινου και της Πίνδου χαρακτηρίζονται από 

χαμηλές συγκεντρώσεις PGE και κανονικοποιημένα γραφήματα όμοια με εκείνα των μη-

μεταμορφωμένων χρωμιτιτών που φιλοξενούνται στη μανδυακή ενότητα των οφιόλιθων. Αν 

και αρκετοί από τους χρωμιτίτες είναι σε σημαντικό βαθμό σερπεντινιωμένοι, η μορφή των 

γραφημάτων τους και οι χαμηλές συγκεντρώσεις τους σε PGE, δείχνουν πως δεν έχει λάβει 

χώρα εκτεταμένη κινητοποίηση των PGE, ώστε να προκληθεί οποιαδήποτε σημαντική 

μεταβολή στην κατανομή τους. Σε δύο μόνο περιπτώσεις χρωμιτιτών από το Βούρινο (VA11

& VA15) αναλύθηκαν υπολογίσιμες συγκεντρώσεις Pd (46 & 13 ppb, αντίστοιχα), οι οποίες 
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οφείλονται πιθανότατα σε δευτερογενή προσθήκη του στοιχείου αυτού. Ωστόσο όμως, οι 

συγκεντώσεις αυτές είναι αρκετά χαμηλές ώστε να διαταράξουν την κατανομή των PGE, τις 

αναλογίες PPGE/IPGE και τις μορφές των αντίστοιχων κανονικοποιημένων γραφημάτων. 

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν αναφορικά με τη δυνατότητα εκτεταμένων 

μεταβολών στην κατανομή των PGE σε αλπικούς χρωμιτίτες οι PROENZA et al. (2004) στη 

μελέτη των αλουμινοπλούσιων χρωμιτιτών του Tehuitzingo-Μεξικό, καθώς επίσης οι 

ANGELI et al. (2001) και GARUTI et al. (2007) στις έρευνές τους επί των στρωματοειδούς 

ανάπτυξης χρωμιτιτών των περιοχών Santa Cruz και Campo Formoso της Βραζιλίας, 

αντίστοιχα. Τέλος, η ΚΩΝΣΤΑΤΟΠΟΥΛΟΥ (1990) δεν διαπίστωσε καμία συσχέτιση 

μεταξύ του περιεχομένου σε PGE των περιδοτιτών του Βούρινου και του βαθμού 

σερπεντινίωσης τους, αφού σερπεντινιωμένα και μη δείγματα περιδοτιτών παρουσιάζουν 

ανάλογης μορφής κανονικοποιημένα γραφήματα PGE. Τα αποτελέσματα αυτά ταιριάζουν με 

εκείνα άλλων ερευνών που υποστηρίζουν την περιορισμένη δυνατότητα κινητοποίησης και 

ανακατανομής των PGE κατά την σερπεντινίωση (GROVES & KEAYS 1979, PRICHARD

& TARKIAN 1988, AHMED & ARAI 2002).  

Συνεπώς, οι συνολικές περιεκτικότητες PGE που μετρήθηκαν και στους δύο τύπους 

χρωμιτιτών των δύο εξεταζόμενων οφιολιθικών συμπλεγμάτων αντανακλούν ουσιαστικά 

πραγματικές, μαγματικές συγκεντρώσεις, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά από 

δευτερογενείς διεργασίες. Οι χαρακτηριστικοί τύποι προφίλ που παρουσιάζουν σε 

κανονικοποιημένα διαγράμματα αντανακλούν επίσης τον αδιατάρακτο χαρακτήρα της 

κατανομής τους.   

8.2.4 Ερμηνεία δεδομένων PGE

8.2.4.1 Ξενιστές PGE στον γήινο μανδύα

Τα υψηλά σιδηρόφιλου χαρακτήρα στοιχεία [HSE (highly siderophile elements): Re

& PGE] αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια κατανόησης των 

πετρολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στον γήινο μανδύα (MORGAN et al. 2001). 

Σήμερα, είναι γνωστό ότι το περιεχόμενο του μανδύα σε σιδηρόφιλα στοιχεία βρίσκεται 

συγκεντρωμένο σε σουλφίδια βασικών μετάλλων (BMS), τα οποία απαντούν ως επουσιώδες 

ορυκτολογικό συστατικό των μανδυακών περιδοτιτών (MITCHELL & KEAYS 1981, 
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ALARD et al. 2000). Κατά τη διαδικασία της μερικής τήξης τα μανδυακά σουλφίδια 

τήκονται ασύμφωνα (incongruent melting) προκειμένου να παραχθεί ένα πλούσιο σε Cu-Ni

σουλφιδικό τήγμα στο οποίο συγκεντρώνονται τα χαλκόφιλα στοιχεία Rh, Pt, Pd και Re, ενώ 

στο περιδοτιτικό υπόλειμμα απομένουν πλούσια σε Fe-Ni σουλφίδια, στα οποία είναι 

συγκεντρωμένα τα πιο δύστηκτου χαρακτήρα μέταλλα Os, Ir και Ru (BARNES et al. 1997, 

ALARD et al. 2000, LUGUET et al. 2003, BOCKRATH et al. 2004, PEREGOEDOVA et al. 

2004, BARNES & LIGHTFOOT 2005, BALLAHAUS et al. 2006). Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να οδηγήσει στην κλασμάτωση των ΙPGE από τα PPGE εφόσον διατηρούνται ακόμα

σουλφίδια στον μανδύα και το παραγόμενο βασαλτικό τήγμα είναι κορεσμένο σε S

(MITCHELL & KEAYS 1981, FLEET & STONE 1991, BOCKRATH et al. 2004). 

Λαμβανομένων υπόψη των θερμοδυναμικών συνθηκών και κυρίως της P που 

επικρατεί κατά την μανδυακή τήξη, το περιεχόμενο μιας μανδυακής περιοχής σε σουλφίδια 

μπορεί να εξαντληθεί ακόμα και όταν ο βαθμός της συγκεκριμένης διαδικασίας ξεπεράσει το 

15% (π.χ., REHKÄMPER et al. 1999, LUGUET et al. 2007). Ωστόσο, παρά την 

αδιαμφισβήτητη κατανάλωση όλων των μανδυακών σουλφίδιων υπό διεργασίες 

υψηλόβαθμης μερικής τήξης, τα συμβατά IPGE και μέρος του Pt εξακολουθούν να 

παραμένουν στο δύστηκτο στερεό υπόλειμμα (LORAND et al. 1999, LUGUET et al. 2003). 

Η φύση των φάσεων στις οποίες είναι συγκεντρωμένα πλέον τα IPGE δεν είναι ακόμα 

πλήρως εξακριβωμένη.

Ο ολιβίνης και ο Cr-ούχος σπινέλιος, που απαρτίζουν το μεγαλύτερο τμήμα του 

υπολειμματικού μανδύα όταν ο βαθμός μερικής τήξης υπερβαίνει το 20%, έχουν 

επανειλημμένα αναφερθεί ως οι κύριοι φορείς των IPGE (RIGHTER et al. 2004, BRENAN

et al. 2005). Συγκεκριμένα, έχει δειχθεί πως σε συνθήκες fO2: FMQ+2.5, το κατιόν Ir+2

σταθεροποιείται στη δομή του ολιβίνη (BRENAN et al. 2005), ενώ τα Ru και Rh

αντικαθιστούν τρισθενή κατιόντα στη δομή του Cr-ούχου σπινέλιου (CAPOBIANCO & 

DRAKE 1990, PUCHTEL & HUMAYUN 2001, RIGHTER et al. 2004). Ωστόσο, τα 

πειραματικά αυτά αποτελέσματα έχουν προκύψει μέσα από εργαστηριακές μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες πολύ υψηλής fO2 σε σχέση με εκείνης που πραγματικά 

αντιστοιχεί σε φυσικά τήγματα (+1.4 έως +5.4 vs –1 έως –3 μονάδες, αντίστοιχα, από το 

FMQ κατά BALLHAUS 1993). Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι ο ολιβίνης μπορεί να αποβάλει Pt

από την δομή του (BRENAN et al. 2003).

Σύμφωνα με ένα πιο εξελιγμένο σενάριο αναφορικά με την συμπεριφορά των PGE

κατά τις πετρολογικές διεργασίες που διέπουν τον γήινο μανδύα, τα IPGE και ο Pt
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φιλοξενούνται στον υπολειμματικό μανδύα υπό τη μορφή Os-Ir-Ru και Pt-Ir-Os κραμάτων ή 

σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης (LUGUET et al. 2003, 2007, 

PEREGOEDOVA et al. 2004). Φάσεις, όπως: Λωρίτης, ρουθηνοϊριδόσμιο και πλούσια σε Pt

ορυκτά, έχουν επανηλειμμένα αναφερθεί από χαρτσβουργίτες ενστρωμένων διεισδύσεων 

(PECK et al. 1992) και δουνίτες-κλινοπυροξενίτες αλασκικού τύπου συμπλεγμάτων (JOHAN

et al. 1989), ενώ προσφάτως έχει σημειωθεί η παρουσία τους και σε υπολειμματικούς, 

οφιολιθικούς περιδοτίτες (LUGUET et al. 2003, 2007). Επιπρόσθετα, συστασιακά και 

ισοτοπικά δεδομένα έχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, έμεσα υποδείξει την παρουσία τέτοιων 

φάσεων σε μανδυακούς περιδοτίτες (π.χ., KOCKS et al. 2007, SHI et al. 2007).       

Παλαιότερες πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι η παρουσία διακριτών φάσεων των Ir-

Os-Ru στον υπολειμματικό μανδύα πρέπει να συνοδεύεται και από την ύπαρξη κραμάτων Pt-

Fe, ενώ το πιο εύτηκτο Pd έχει ήδη απομακρυνθεί σε προηγούμενα στάδια σχετικά 

χαμηλόβαθμης τήξης (FLEET et al. 1991, BORISOV & PALME 1997). Αυτό επιβεβαιώθηκε 

πολύ πρόσφατα από τους LUGUET et al. (2007), οι οποίοι απέδειξαν για πρώτη φορά την 

παρουσία υπομικροσκοπικών PGM και συγκεκριμένα πλούσιων σε Ru-Os-(±Ir) σουλφίδιων 

και κραμάτων των Pt-Ir±Os, σε διακρυσταλλικές θέσεις μεταξύ των πυριτικών φάσεων των 

υπολειμματικών περιδοτιτών του συμπλέγματος Lherz στην Γαλλία. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές αυτούς, τα συγκεκριμένα PGM έχουν προέλθει από την ολοκληρωτική 

κατανάλωση μανδυακών σουλφίδιων BM έπειτα από μια διαδικασία μερικής τήξης βαθμού 

23-24%. Επιπρόσθετα, τονίζουν ότι οι εν λόγω PGM φάσεις ελέγχουν ουσιαστικά το 

δυναμικό σε PGE των συγκεκριμένων μανδυακών σχηματισμών. Παράλληλα, υποστηρίζουν 

πως η υπολειμματική διατήρηση PGM στους μανδυακούς περιδοτίτες μπορεί να ευθύνεται 

και για τις ετερογενείς ισοτοπικές αναλογίες Os, οι οποίες συχνά καταγράφονται στον 

μανδύα διαφόρων περιοχών.           

Σύμφωνα με τους BOCKRATH et al. (2004) οι διεργασίες μερικής τήξης σε ότι 

αφορά στο περιεχόμενο των μανδυακών περιδοτιτών σε σουλφίδια, περιλαμβάνουν αρχικά 

την απομάκρυνση ενός πλούσιου σε Cu-Ni σουλφιδικού τήγματος από αυτά, αφείνοντας το 

υπολειμματικό Mss στο μανδύα. Αυτό το πλούσιο σε Cu-Ni σουλφιδικό τήγμα είναι πλούσιο 

στα ισχυρά χαλκόφιλου χαρακτήρα στοιχεία, δηλαδή τα PPGE. Σε ένα επόμενο στάδιο 

μερικής τήξης υπό συνθήκες υψηλής fS2 ακολουθεί η τήξη του υπολειμματικού Mss, το 

οποίο είναι πλούσιο σε IPGE±Pt (MAKOVICKY et al. 1986, BARNES et al. 1997, 

LUGUET et al. 2007). Από την τήξη του υπολειμματικού Mss απομείγνυται Os-ούχος 

λωρίτης κατά τα τελευταία 5% της όλης διαδικασίας τήξης και τελικά κράματα Os-Ir±Pt



Γεωχημική μελέτη

372

(LUGUET et al. 2007). Οι φάσεις αυτές ελέγχουν ουσιαστικά την κατανομή των PGE στον 

έντονα εκχυμωμένο λιθοσφαιρικό μανδύα.

8.2.4.2 Συσχέτιση μεταξύ ΣPGE-CrMg-Chr#, ΣPGE-PPGEN/IPGEN και 
προέλευση των χρωμιτιτών

8.2.4.2.1 Χρωμιτίτες Βούρινου

Στον Βούρινο, αν και δεν διαπιστώθηκε κάποια σαφής συσχέτιση μεταξύ του Cr# του 

μαγνησιοχρωμίτη των χρωμιτιτών και του συνολικού περιεχομένου αυτών σε PGE, 

παρατηρήθηκε ωστόσο ότι η περιεκτικότητα σε PGE τείνει να είναι μεγαλύτερη στους 

χρωμιτίτες με μαγνησιοχρωμίτη υψηλού Cr# (>0.76→ΣPGE: ≤375.4 ppb) σε σχέση με 

εκείνους με μαγνησιοχρωμίτη χαμηλού Cr# (≈ 0.65→ΣPGE: 47.9 ppb). Υψηλή συσχέτιση 

μεταξύ των δύο συγκεκριμένων παραμέτρων μπορεί να προκύψει όταν τα χρωμιτικά 

κοιτάσματα έχουν σχηματιστεί μέσω διεργασιών κλασματικής διαφοροποίησης του μητρικού 

τους μάγματος. Όντως στο νότιο Βούρινο, όπου συγκεκριμένα γεωχημικά χαρακτηριστικά 

(Cr#Mg-Chr, Mg#Ol) υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας τάσης διαφοροποίησης του χρωμιτικού 

μάγματος, διαπιστώνεται μια μείωση στις τιμές ΣPGE από 144.1 προς 47.9 ppb, ανάλογη με 

την ελάττωση του Cr# του μαγνησιοχρωμίτη από 0.81 προς 0.65 (Εικ. 8.34). Ανάλογα 

αποτελέσματα για την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ Cr#-ΣPGE αναφέρονται και στην 

παγκόσμια βιβλιογραφία (π.χ., CROCKET 1979, ECONOMOU-ELIOPOULOS 1986, 

LEBLANC 1991, 1995, AHMED & ARAI 2002, GERVILLA et al. 2005). Επιπρόσθετα, 

παλαιότερες έρευνες υποστήριξαν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της σύστασης των 

χρωμιτιτών του Ελλαδικού χώρου (AGIORGITIS & WOOLF 1978) και ιδιαίτερα του 

Βούρινου (ECONOMOU 1983) και της συγκέντρωσής τους σε συμβατά PGE. 

Επιπλέον, η θετική συσχέτιση μεταξύ του συνολικού περιεχομένου σε PGE των 

χρωμιτιτών του νότιου Βούρινου και του Cr# των μαγνησιοχρωμιτικών τους κρυστάλλων 

(Εικ. 8. 34), υποδηλώνει την ύπαρξη της στενής σχέσης που υπάρχει μεταξύ της φύσης του 

μάγματος και της περιεκτικότητάς του σε PGE (GERVILLA et al. 2005). Οι υψηλότεροι Cr# 

(0.80-0.81) των μαγνησιοχρωμιτών ορισμένων χρωμιτιτών του Ξερολίβαδου σε σχέση με 

τους χαμηλότερους εκείνων των χρωμιτιτών των Αετορράχεων (0.65-0.77), συμφωνούν με 

το σχηματισμό τους από μάγμα που προήλθε από υψηλότερου βαθμού μανδυακή τήξη. Τα 

επεισόδια υψηλού βαθμού τήξης προκαλούν εξαγωγή των PGE από τον μανδύα σε 
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μεγαλύτερο βαθμό από ότι εκείνα χαμηλόβαθμης τήξης (HAMLYN et al. 1985, DUNCAN & 

GREEN 1987). Πράγματι, η περιεκτικότητα των χρωμιτιτών του Ξερολίβαδου σε PGE

κυμαίνεται μεταξύ 103.5-144.1 ppb, ενώ των Αετορράχεων από 47.9 έως 67.2 ppb.

Εικ. 8. 34: Προβολή των ανελυμένων χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του νότιου Βούρινου ( ) στο 
διάγραμμα συσχέτισης μεταξύ της συνολικής περιεκτικότητάς τους σε PGE και του Cr# των μαγνησιοχρωμιτικών 

τους κρυστάλλων.

Η προοδευτική μείωση της περιεκτικότητας των χρωμιτιτών του νότιου Βούρινου σε 

PGE με την ελάττωση του Cr# των μαγνησιοχρωμιτικών τους κρυστάλλων επιπρόσθετα, 

μαρτυρά την τάση κλασματοποίησης των IPGE μαζί με τον πρώιμα αποχωριζόμενο, υψηλού 

Cr# μαγνησιοχρωμίτη από το μάγμα υπό τη μορφή συγκεκριμένων φάσεων (σουλφίδια και 

κράματα των IPGE). Η διαφοροποίηση του μάγματος έχει ως αποτέλεσμα πέρα από την 

κρυστάλλωση μαγνησιοχρωμίτη όλο και χαμηλότερου Cr# και τη σταδιακή αποπτώχευσή 

του σε IPGE. Αν και υπό κανονικές συνθήκες μαγματικής εξέλιξης θα αναμένοταν και μια 

αύξηση της περιεκτικότητας σε PPGE παράλληλα με τη μείωση σε IPGE και την ελάττωση 

του Cr# του μαγνησιοχρωμίτη, λόγω του ασύμβατου γεωχημικού χαρακτήρα των πρώτων 

(BARNES et al. 1985, 1988), κάτι τέτοιο δεν διαπιστώθηκε στα εν λόγω χρωμιτικά 

κοιτάσματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα χρωμιτικά μάγματα δημιουργήθηκαν από μια 

ήδη εκχυμωμένη σε PPGE πηγή, λόγω προηγούμενων επεισοδίων τήξης. Οι υψηλοί Cr# 

(≥0.65) και η σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε TiO2 των μαγνησιοχρωμιτών, καθώς και η 

παρουσία ένυδρων εγκλεισμάτων, συμφωνούν με το σχηματισμό τους από μπονινιτικά 

μάγματα. Η γένεση των τελευταίων πραγματοποιείται υπό συνθήκες ένυδρης τήξης μιας ήδη 

εκχυμωμένης μανδυακής πηγής (FALLOON & DANYUSHEVSKY 2000).       
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Οι KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS (1991) ανέφεραν την 

αποσπασματική παρουσία εμπλουτισμένων σε PGE (έως και 3 ppm) χρωμιτιτικών δειγμάτων 

από τον βόρειο Βούρινο, ενώ σημείωσαν την σχετικά αμετάβλητη περιεκτικότητα των 

χρωμιτιτών του νότιου τμήματος του συμπλέγματος σε PGE (Εικ. 8. 35). Μια τέτοιου είδους 

(δηλ., σε όρους ΣPGE) συστηματική διαφοροποίηση μεταξύ των χρωμιτιτών των δύο 

τμημάτων του συγκεκριμένου συμπλέγματος δεν κατέστη δυνατή στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής. Ωστόσο, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι παρατηρήθηκε μια διακύμανση 

περιεκτικότητας σε PGE των χρωμιτιτών του βόρειου Βούρινου σε υψηλότερα επίπεδα 

(≤375.4 ppb) σε σχέση με εκείνων του νότιου τμήματος (≤144.1 ppb). Σύμφωνα με τους 

AHMED & ARAI (2002) χαμηλότερες περιεκτικότητες σε PGE χαρακτηρίζουν τους 

χρωμιτίτες ανώτερων στρωματογραφικών ενοτήτων, εγγύτερα προς την Moho ή και εντός 

αυτής, ενώ υψηλότερες τους μανδυακούς χρωμιτίτες. Μια ανάλογη στρωματογραφική 

διάκριση έχει ήδη αναφερθεί για τα δύο τμήματα του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Βούρινου στο κεφάλαιο της υπαίθριας μελέτης.      

Εικ. 8. 35: Προβολή των ανελυμένων χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου ( ) στο 
κανονικοποιημένο ως προς τον χονδρίτη C1 διάγραμμα PGE (τιμές κανονικοποιησής κατά NALDRETT & DUKE

1980). Στο ίδιο διάγραμμα δίνεται η συγκριτική προβολή των εμπλουτισμένων σε PGE χρωμιτιτών του ίδιου 
συμπλέγματος (από KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991).

Η προβολή του περιεχομένου σε PGE των χρωμιτιτών και των δύο οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων στο διάγραμμα ΣPGE vs PPGEN/IPGEN (MELCHER et al. 1999), δείχνει ότι 

στην πλειονότητα τους προβάλλονται εντός των πεδίων "Main Ore Field" και "Batamshinsk-

Stepninsk" του οφιολιθικού συμπλέγματος Kempirsai του Καζακστάν (Εικ. 8. 36). Οι 

χρωμιτίτες του Βούρινου δεν χαρακτηρίζονται από κάποια τάση συσχέτισης μεταξύ των δύο 

συγκρινόμενων παραμέτρων, αλλά από σημαντικές μεταβολές στη συνολική περιεκτικότητά 
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τους σε PGE για σταθερές τιμές του λόγου PPGEN/IPGEN και δεν ακολουθούν την γενική 

τάση των οφιολιθικών χρωμιτιτών.

Εικ. 8. 36: Προβολή των ανελυμένων χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου ( ) στο 
διάγραμμα TotalPGE vs PPGEn/IPGEn. Πεδία χρωμιτιτών Kempirsai από MELCHER et al. (1999), LE: Leka 

ophiolite-PEDERSEN et al. (1993), SH: Shetland ophiolite-PRICHARD et al. (1986), NI: Niquelandia-
MILLIOTTI (1994), PCL: Puddy Lake-Chrome Lake-TALKINGTON & WATKINSON (1986), TU: Tulameen-

TALKINGTON & WATKINSON (1986), NIXON et al. (1990). 

Το χαμηλό περιεχόμενο σε PGE των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών (<400 ppb) 

αντανακλά τη χαμηλή περιεκτικότητα του μητρικού τους μάγματος σε S και συμφωνεί με το 

σχηματισμό τους από αλληλεπίδραση μεταξύ μπονινιτικού τήγματος-εκχυμωμένου 

περιδοτίτη, αποτέλεσμα της οποίας είναι επίσης μάγματα των οποίων το περιεχόμενο σε S

είναι και αυτό χαμηλό (FERRARIO & GARUTI 1990, KONSTANTOPOULOU & 

ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991, ECONOMOU-ELIOPOULOS 1993, 1996, TREDOUX

et al. 1995, GARUTI & ZACCARINI 1997, GARUTI et al. 1999b, UYSAL et al. 2005, SHI

et al. 2007).
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8.2.4.2.2 Χρωμιτίτες Πίνδου

Όπως στον Βούρινο, έτσι και στην Πίνδο δεν διαπιστώθηκε κάποια σαφής τάση 

συσχέτισης μεταξύ του Cr# στους μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους των χρωμιτιτών και της 

συνολικής περιεκτικότητάς τους σε PGE. Ωστόσο όμως, παρατηρήθηκε κάποια αύξηση του 

περιεχομένου σε πολύτιμα μέταλλα με τη μείωση του Cr# των μαγνηχρωμιτών-σπινέλιων 

των χρωμιτιτών και για την ακρίβεια αύξηση των PGE από τους πλούσιους σε Cr στους 

πλούσιους σε Al χρωμιτίτες (Εικ. 8. 37). Η αύξηση αυτή αφορά στο σύνολο των PGE και 

ιδιαίτερα τα ασύμβατα στοιχεία της ομάδας αυτής. Ωστόσο, η διαφορετική χημική σύσταση 

των σπινελιούχων φάσεων μεταξύ πλούσιων σε Cr και Al χρωμιτιτών δεν επιτρέπει τη 

θεώρηση μιας τέτοιας αυξητικής τάσης της περιεκτικότητας σε PGE ή PPGE ως αποτέλεσμα 

διεργασιών γένεσης των χρωμιτιτών λόγω κλασματικής διαφοροποίησης ενός συγκεκριμένου 

γονικού μάγματος.

Εικ. 8. 37: Προβολή των ανελυμένων πλούσιων σε Cr ( ) και Al ( ) χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος 
της Πίνδου στο διάγραμμα συσχέτισης μεταξύ της συνολικής περιεκτικότητάς τους σε PGE και του Cr# των 

μαγνησιοχρωμιτικών-σπινελιούχων τους κρυστάλλων, αντίστοιχα.

Μια θεώρηση όπως η προηγούμενη φαίνεται να ισχύει για τον χρωμιτίτη του 

Κορυδαλλού. Το χρωμιτικό κοίτασμα της περιοχής αυτής έχει προκύψει έπειτα από 

διεργασίες διαφορισμού ενός βασαλτικού μάγματος, κάτι το οποίο αντανακλάται στην 

ορυκτολογική σύστασή του, στη χημεία του χρωμίτη και στο προοδευτικά μεταβαλλόμενο 

περιεχόμενό του σε PGE. Στον χρωμιτικό ορίζοντα με μαγνησιοχρωμίτη αριθμού Cr μεταξύ 
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0.65-0.69 προσδιορίστηκε συνολική περιεκτικότητα PGE+Au ίση με 308.8 ppb. Στον δε πιο 

διαφοροποιημένο ορίζοντα του κοιτάσματος, στον οποίο περιέχεται σπινέλιος (Cr#: 0.43-

0.53) και σουλφίδια BM, μετρήθηκε συγκέντρωση PGE+Au της τάξης των 29318 ppb. Η 

συνκρυστάλλωση σπινέλιου και σουλφίδιων εξαιτίας της προοδευτικής διαφοροποίησης του 

Cr-ούχου μάγματος, είχε ως αποτέλεσμα αυτή τη μοναδική περίπτωση ακραία 

εμπλουτισμένου σε PGE οφιολιθικού χρωμιτίτη. Καθοριστικό ρόλο στον εμπλουτισμό του 

έπαιξε ο σχηματισμός των σουλφίδιων, τα οποία και συνέλεξαν δραστικά τα PGE από το 

μάγμα. Η καταλυτική δράση των σουλφίδιων στην περίπτωση αυτή φαίνεται επιπλέον και 

από το γεγονός ότι εκτός από τα PPGE+Au (26588 ppb) στα σουλφίδια έχει επίσης 

συγκεντρωθεί και σημαντικό μέρος των IPGE (2730 ppb).        

Η προβολή του περιεχομένου σε PGE των Πινδικών χρωμιτιτών στο διάγραμμα 

ΣPGE vs PPGEN/IPGEN (MELCHER et al. 1999) δείχνει ότι στην πλειονότητα τους δεν 

προβάλλονται εντός των πεδίων "Main Ore Field" και "Batamshinsk-Stepninsk" του 

οφιολιθικού συμπλέγματος Kempirsai του Καζακστάν και δεν ακολουθούν την γενική τάση 

των οφιολιθικών χρωμιτιτών (Εικ. 8. 38).

Εικ. 8. 38: Προβολή των ανελυμένων πλούσιων σε Cr ( ) και Al ( ) χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος 
της Πίνδου στο διάγραμμα TotalPGE vs PPGEn/IPGEn. Πεδία χρωμιτιτών Kempirsai από MELCHER et al. 
(1999), LE: Leka ophiolite-PEDERSEN et al. (1993), SH: Shetland ophiolite-PRICHARD et al. (1986), NI: 

Niquelandia-MILLIOTTI (1994), PCL: Puddy Lake-Chrome Lake-TALKINGTON & WATKINSON (1986), TU: 
Tulameen-TALKINGTON & WATKINSON (1986), NIXON et al. (1990). 

Το υψηλό περιεχόμενο σε PGE των πλούσιων σε Al χρωμιτικών οριζόντων του 

Κορυδαλλού συμφωνεί με το σχηματισμό τους έπειτα από αντίδραση μεταξύ κάποιου 

θολεϊτικού τήγματος και ενός εκχυμωμένου περιδοτίτη. Τα θολεϊτικά τήγματα μπορούν να 
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καταστούν κορεσμένα σε S σε κάποια φάση εξέλιξής τους (KEAYS & SCOTT 1976, 

MATHEZ 1976, CZAMANSKE & MOORE 1977, WENDLANDT 1982, KEAYS 1995, 

ZHOU et al. 1998) και συνεπώς αναμένεται να είναι πλούσια σε PGE λόγω του εξαιρετικά 

χαλκόφιλου χαρακτήρα των στοιχείων αυτών (CAPOBIANCO & DRAKE 1990, BEZMEN

et al. 1994, PEACH et al. 1994, PRICHARD et al. 1996a). Η υψηλή περιεκτικότητα των Al-

ούχων χρωμιτιτών σε PPGE οφείλεται, επιπλέον, στον ασύμβατο γεωχημικό χαρακτήρα των 

στοιχείων αυτών και την τάση τους να αποχωρίζονται από το μάγμα σε πιο διαφοροποιημένα 

στάδια εξέλιξής του (BARNES et al. 1985, BORISOV & PALME 1997).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο πλούσιος σε σουλφίδια BM χρωμιτίτης του 

Κορυδαλλού εξαιρείται από τον γενικευμένο ισχυρισμό ότι η πλειονότητα των 

αλουμινοπλούσιων χρωμιτιτών του Ελλαδικού χώρου χαρακτηρίζεται από χαμηλά 

περιεχόμενα σε PGE (ECONOMOU 1986).   

8.2.4.3 Σύγκριση των περιεχομένων σε PGE μεταξύ Cr-ούχων και Al-
ούχων χρωμιτιτών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι συνολικές περιεκτικότητες σε PGE και τα αντίστοιχα 

κανονικοποιημένα ως προς το χονδρίτη γραφήματα των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών του 

Βούρινου και της Πίνδου, είναι παρόμοια με εκείνα της πλειονότητας των οφιολιθικών 

χρωμιτιτών (LEBLANC 1991). Σχετικά χαμηλά συνολικά περιεχόμενα σε PGE, με 

περιεκτικότητες IPGE μεταξύ 0.05 και 1 φορά την αντίστοιχη χονδριτική τιμή και τιμές Pt-

Pd περίπου 1 φορά χαμηλότερων των χονδριτικών χαρακτηρίζουν τους περισσότερους 

οφιολιθικούς χρωμιτίτες σε παγκόσμια βάση, προσδίδοντας στα αντίστοιχα 

κανονικοποιημένα γραφήματα αρνητικές κλίσεις από τα IPGE στα PPGE και κυρίως από το 

Ru στον Pt (π.χ., PAGE & TALKINGTON 1984, LEBLANC 1991, 1995, ZHOU et al. 1998, 

PROENZA et al. 1999, AHMED & ARAI 2002). Παρόμοιες αρνητικές κλίσεις γραφημάτων 

PGE προέκυψαν και για τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες και των δύο οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων.

Όπως ειπώθηκε, η αρνητική κλίση των γραφημάτων τους αποδίδεται στην πρώιμη 

κρυστάλλωση πλούσιων σε IPGE φάσεων, όπως κραμάτων Os-Ir και λωρίτη, πριν ή σχεδόν 

ταυτόχρονα με το σχηματισμό του μαγνησιοχρωμίτη (PROENZA et al. 2004) και την 

απομάκρυνση των πιο εύτηκτων PPGE στο υπολειμματικό τήγμα (BARNES et al. 1985, 
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1988). Σύμφωνα δε με τους PROENZA et al. (2001) οι αρνητικές κλίσεις των 

κανονικοποιημένων γραφημάτων PGE των οφιολιθικών χρωμιτιτών μπορεί να εξηγηθούν 

στη βάση του υψηλότερου βαθμό διαλυτότητας των PPGE στα βασαλτικά τήγματα σε σχέση 

με τα IPGE. Το θερμοδυναμικό πλαίσιο σχηματισμού των χρωμιτιτών του Βούρινου και της 

Πίνδου, δηλαδή συνθήκες αυξανόμενης fO2 σε συνδυασμό με χαμηλή fS2, ίσως ευθύνεται για 

την υψηλότερη περιεκτικότητά τους σε IPGE σε σχέση με τα PPGE. Κατά τους AMOSSÈ et 

al. (1990) και VATIN-PERIGNON et al. (1998) συνθήκες υψηλής fO2 και χαμηλής fS2

προκαλούν ελάττωση της διαλυτότητας του Ir στα βασικά τήγματα.   

Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο της περιεκτικότητας του μητρικού μάγματος 

των χρωμιτιτών σε PGE (BARNES et al. 1985, 1988) αλλά και τη φύση αυτού, προκύπτει 

πως οι πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες του Βούρινου και της Πίνδου σχηματίστηκαν από ένα 

μπονινιτικό μάγμα χαμηλής σχετικά περιεκτικότητας σε PGE, υψηλότερης ωστόσο 

συγκριτικά με εκείνης των θολεϊτικών μαγμάτων (ZHOU et al. 1998, 2001). Τα μπονινιτικά 

μάγματα σχηματίζονται από υψηλόβαθμη τήξη μιας ήδη εκχυμωμένης και συνεπώς 

εμπλουτισμένης σε IPGE μανδυακής περιοχής. Αντίθετα, μια πιο γόνιμου χαρακτήρα 

μανδυακή πηγή και/ή χαμηλότεροι βαθμοί τήξης απαιτούνται για το σχηματισμό των 

θολεϊτικών τηγμάτων (ZHOU et al. 1998, UYSAL et al. 2005). Ωστόσο, οι χαμηλοί βαθμοί 

τήξης δεν είναι ικανοί να προκαλέσουν την εξαγωγή των δύστηκτων IPGE από το μανδύα 

(AHMED & ARAI 2002). Η οποιαδήποτε περιεκτικότητα των Al-ούχων χρωμιτιτών σε 

IPGE οφείλεται σύμφωνα με τους ZHOU et al. (1998) στην προσφορά τους από τον 

υπολειμματικό, μανδυακό περιδοτίτη (χαρτσβουργίτη) με τον οποίο και αντέδρασε το Al-

ούχο θολεϊτικό τήγμα για το σχηματισμό τους.    

Η υψηλή περιεκτικότητα του πλούσιου σε Al χρωμιτίτη της περιοχής του 

Κορυδαλλού σε PPGE μπορεί να εξηγηθεί θεωρώντας ότι προέρχεται από ένα διαφοριζόμενο 

θολεϊτικό μάγμα από το οποίο, σχεδόν ταυτόχρονα με το σχηματισμό σπινέλιου 

αποχωρίστηκαν σταγονίδια μη μείξιμου σουλφιδικού τήγματος υψηλού R-factor (: silicate

melt mass/sulfide liquid mass, VON DE GRUENEWALDT 1989), τα οποία συγκέντρωσαν 

(scavenged) το οποιοδήποτε περιεχόμενο σε PPGE (HAMLYN et al. 1985, ZHOU et al. 

1998). Για την ακρίβεια, επειδή στα φυσικά μαγματικά συστήματα διάφοροι παράγοντες 

(π.χ., απότομη ψύξη, αργή ρυθμοί διάχυσης) μπορεί να εμποδίσουν την επίτευξη πλήρους 

ισορροπίας μεταξύ σουλφιδικών σταγονιδίων και πυριτικού μάγματος, επιβάλλεται να 

σημειωθεί ότι τα αποχωριζόμενα σουλφίδια είχαν στη συγκεκριμένη περίπτωση υψηλό Reff

(REHKÄMPER et al. 1999). Ο όρος αυτός αναφέρεται ως η μάζα του πυριτικού τήγματος 
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που βρίσκεται σε ισορροπία με τα σουλφιδικά σταγονίδια. Οι θετικές κλίσεις από τα IPGE

στα PPGE των κανονικοποιημένων γραφημάτων του ανώτερου χρωμιτικού ορίζοντα του εν 

λόγω κοιτάσματος αποδίδονται πιθανότατα στην παρουσία PPGM σ’ αυτούς. Τα τελευταία 

θα πρέπει να σχηματίστηκαν εξαιτίας της έντονης δέσμευσης των ισχυρά χαλκόφιλων PPGE

από τα μη μείξιμα σταγονίδια σουλφίδιων και της απόμειξής τους από αυτά υπό τη μορφή 

συγκεκριμένων φάσεων. 

Το γεγονός ότι ο χρωμιτίτης του Κορυδαλλού είναι εμπλουτισμένος σε PGE και 

συγκεκριμένα σε PPGE αποτελεί μια σημαντική διαφορά του σε σχέση με τα υπόλοιπα Al-

ούχα χρωμιτικά κοιτάσματα του Ελλαδικού χώρου (ECONOMOU 1986). Η σχέση συν-

κρυστάλλωσης σπινέλιου και σουλφίδιων BM που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο κοιτάσμα 

είναι καταλυτικής σημασίας. Μια τέτοιου είδους σχέση, η οποία ευθύνεται για τα θετικής 

κλίσης γραφήματα PGE, σπάνια απαντάται σε περιβάλλοντα οφιολιθικών χρωμιτιτών, ενώ 

χαρακτηρίζει περισσότερο χρωμιτίτες ενστρωμένων διεισδύσεων (UG-Bushvend & 

ορίζοντας B-Stillwater, UYSAL et al. 2007a). Σύμφωνα με τους ZHOU et al. (1998, 2000), ο 

αποπτωχευμένος χαρακτήρας των πλούσιων σε Al χρωμιτιτών σε παγκόσμια κλίμακα 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα θολεϊτικά μάγματα από τα οποία προέρχονται, δύναται να 

κρυσταλλώνουν σουλφίδια BM στην πηγή σχηματισμού τους. Εξαιτίας της υψηλής 

προτίμησης των PGE για τη σουλφιδική φάση (CAPOBIANCO & DRAKE 1990, BEZMEN

et al. 1994, PEACH et al. 1994) τα θολεϊτικά μάγματα συνεχίζουν την εξέλιξή τους όντας 

φτωχά σε PGE. Μια τέτοια ερμηνεία φαίνεται να εξηγεί ικανοποιητικά το χαμηλό 

περιεχόμενο σε PGE και των Al-ούχων χρωμιτιτών του Ελληνικού χώρου.    

8.2.4.4 Διεργασίες κλασματοποίησης των PGE

8.2.4.4.1 Υψηλού Cr χρωμιτίτες

Υψηλότερα επίπεδα συγκεντρώσεων IPGE από ότι PPGE και αντίστοιχα αρνητικές 

κλίσεις κανονικοποιημένων γραφημάτων είναι συνήθεις στους οφιολιθικούς χρωμιτίτες με 

μαγνησιοχρωμίτη υψηλού Cr# (π.χ., ZHOU et al. 1998, BÜ CHL et al. 2004, GERVILLA et

al. 2005, ROLLINSON 2005, UYSAL et al. 2005, 2007a, KOCKS et al. 2007). Τα 

παραδείγματα χρωμιτιτών που χαρακτηρίζονται από εμπλουτισμό σε Pt και Pd και 

αποτελούνται από χρωμιτικούς κρυστάλλους με υψηλό Cr# είναι περιορισμένα και αφορούν: 

α) στα χρωμιτικά κοιτάσματα του συμπλέγματος Acoje Block-Zambales στις Φιλιππίνες 
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(BACUTA et al. 1980), στους χρωμιτίτες της περιοχής Cliff στο οφιολιθικό σύμπλεγμα 

Shetland της Σκωτίας (PRICHARD et al. 1986), ορισμένες εμφανίσεις χρωμιτίτη από το 

σύμπλεγμα Luobusa στο Θιβέτ (ZHOU et al. 1998) και κάποιους χρωμιτίτες από το 

σύμπλεγμα Kraubath στην Αυστρία (MALITCH et al. 2001). Πέρα από την τελευταία 

περίπτωση, σε όλες τις υπόλοιπες ο εμπλουτισμός σε Pt και Pd έχει αποδοθεί στην παρουσία 

πλούσιων σε Pt-Pd σουλφίδιων στους χρωμιτίτες, ενώ στην τελευταία περίπτωση 

υδροθερμικές διεργασίες έχουν συμβάλλει στην κινητοποίηση και συγκέντρωση των 

ευκίνητων PGE. Επιπλέον, σχετικά πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ορισμένες χρωμιτικές 

εμφανίσεις που απαντούν σε ανώτερα, ψευδο-στρωματογραφικά επίπεδα της μανδυακής 

ενότητας του οφιολιθικού συμπλέγματος Tropoja στην Αλβανία εμφανίζουν υψηλά επίπεδα 

Pt (έως και 25 μg/gr), ενώ η συγκεκριμένη μεταλλοφορία δεν σχετίζεται με παρουσία 

σουλφίδιων BM (NEZIRAJ 1992, BURGATH 1999, STRIBRNY et al. 2000, BURGATH et

al. 2003).

Σε ότι αφορά στον Ελλαδικό χώρο προηγούμενες έρευνες έχουν υποδείξει την 

παρουσία πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών με εμπλουτισμό σε Pt και Pd σε σχέση με τα υπόλοιπα 

PGE σε ορισμένους χρωμιτίτες του Βούρινου (θέση Πεύκα, KONSTANTOPOULOU & 

ECONOMOU-ELIOPOULOS 1991), ενώ στη Βέροια πρόσφατα εντοπίστηκαν Cr-ούχοι 

χρωμιτίτες με υψηλό περιεχόμενο σε όλα τα PGE ανεξαιρέτως (TSOUPAS & ECONOMOU-

ELIOPOULOS 2008). Τουλάχιστον για την τελευταία περίπτωση υποστηρίζεται ότι στη 

συγκέντρωση των PGE έχουν παίξει δραστικό ρόλο μετα-μαγματικές διεργασίες, ενώ για την 

πρώτη δεν υπάρχουν σαφείς εξηγήσεις σχετικά με τον εμπλουτισμό των συγκεκριμένων 

χρωμιτιτών σε Pt και Pd.

Οι αναλύσεις PGE των υψηλού Cr χρωμιτιτών του Βούρινου και της Πίνδου δείχνουν 

ότι πρόκειται για τυπικούς μανδυακούς χρωμιτίτες, εμπλουτισμένους σε Ru και γενικότερα 

σε IPGE. Όπως είναι γνωστό, τα PGE περιέχονται στο Mss, σε πλούσια σε Cu-Ni σουλφίδια 

ή σε κράματα των PGE που απαντούν στον μανδύα, ενώ ο βαθμός μερικής τήξης παίζει 

σημαντικό ρόλο στο περιεχόμενο των παραγόμενων κάθε φορά τηγμάτων σε PGE

(MITCHEL & KEAYS 1981, FLEET & STONE 1991, ALARD et al. 2000, BOCKRATH et

al. 2004). Η επιλεκτική απομάκρυνση των PGE από τον μανδύα σε διαφορετικά στάδια 

επεισοδίων μερικής τήξης διαφορετικής έντασης, αποτελεί πέρα από την κλασματική 

κρυστάλλωση έναν επίσης ικανό μηχανισμό κλασμάτωσης των PGE (AHMED & ARAI

2002, KOCKS et al. 2007).
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Σε όλες τις περιπτώσεις πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα 

του Βούρινου τα δεδομένα συμφωνούν ότι τα χαμηλά τους επίπεδα συγκεντρώσεων Pt και 

Pd οφείλονται σε μια αποπτωχευμένη στα συγκεκριμένα στοιχεία μανδυακή πηγή. Η 

μειωμένη παρουσία Pt και Pd στην πηγή πιθανότατα να οφείλεται στην απομάκρυνσή τους 

κατά τα πρώτα επεισόδια τήξης, τα οποία οδηγούν στη δημιουργία κορεσμένων σε S

θολεϊτικών τηγμάτων (HAMLYN et al. 1985, ZHOU et al. 1998). Η εκτεταμένη 

διαφοροποίηση τήγματος ως πιθανό σενάριο επεξήγησης της κλασμάτωσης των IPGE από τα 

PPGE (BARNES et al. 1985, BARNES 1987, ZHOU et al. 2005) θα πρέπει να απορριφθεί, 

αφού ακόμα και τα κοιτάσματα με μαγνησιοχρωμίτη χαμηλού Cr# (0.65-0.77, Αετορράχες), 

δεν παρουσιάζουν κάποιο εμπλουτισμό σε PPGE. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αναμένονται 

εμπλουτισμένοι σε PPGE χρωμιτίτες με μαγνησιοχρωμίτη ούτε στα ανώτερα 

στρωματογραφικά επίπεδα της μανδυακής ενότητας του Βούρινου.

Οι πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου έχουν 

ανάλογα γεωχημικά χαρακτηριστικά με εκείνα των χρωμιτιτών του Βούρινου. Ωστόσο, σε 

ορισμένους από τους χρωμιτίτες της Πεύκης διαπιστώθηκαν υψηλές περιεκτικότητες σε Pt. 

Οι συγκεκριμένοι χρωμιτίτες είναι γενικά ανεξαλλοίωτοι και η οποιαδήποτε περιεκτικότητά 

τους σε Pt δεν αποδίδεται σε δευτερογενείς, αλλά σε μαγματικές διεργασίες. Το στοιχείο 

αυτό δείχνει πως κατά το σχηματισμό των συγκεκριμένων χρωμιτικών κοιτασμάτων δεν 

συνέβει πλήρης κλασματοποίηση των IPGE από τον Pt, ενώ επιπλέον υποδηλώνει την 

παρουσία του συγκεκριμένου στοιχείου και στην μανδυακή πηγή του μητρικού μάγματος 

των χρωμιτιτών. Οι δε χρωμιτίτες της Μηλιάς είναι εμπλουτισμένοι σε IPGE και δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές περιεκτικότητες σε κανένα από τα PPGE κατ’ αντιστοιχία με 

εκείνους του Βούρινου. Σύμφωνα με τους BURGATH et al. (2003) και KOCKS et al. (2007) 

ο εμπλουτισμός σε Pt και η απουσία Pd, θεωρούνται ενδεικτικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών 

εντός της μεταβατικής ζώνης (transition zone) των οφιόλιθων και υποδηλώνουν το υψηλό 

περιεχόμενό τους σε θειοαρσενίδια-αρσενίδια του Pt.       

8.2.4.4.2 Al-ούχοι χρωμιτίτες

Η ορυκτοχημική μελέτη του χρωμιτίτη της περιοχής του Κορυδαλλο έδειξε ότι 

πρόκειται για κοίτασμα με μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιο χαμηλότερου Cr# (0.43-0.69) σε 

σχέση με τους μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών των υπόλοιπων περιοχών μελέτης. 
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Σύμφωνα με τις κλασσικές θεωρίες περί γένεσης των χρωμιτικών κοιτασμάτων, οι πλούσιοι 

σε Al χρωμιτίτες αποτελούν προϊόντα μετασωματικών αντιδράσεων μεταξύ δύστηκτων, 

μανδυακών περιδοτιτών και θολεϊτικών τηγμάτων (ZHOU et al. 1998, 2001). Η πιο 

διαφοροποιημένη σύσταση του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού σε συνδυασμό με την συμμετοχή 

μαγματικής προέλευσης σουλφίδιων BM στον πιο διαφοροποιημένο ορίζοντά του, θεωρείται 

επιπλέον ενδεικτική του πιο γόνιμου χαρακτήρα της μανδυακής πηγής από την οποία 

προήλθε το τήγμα από το οποίο σχηματίστηκε. Η εξαγωγή ενός MORB τήγματος από μια 

λερζολιθικής σύστασης περιοχής του μανδύα μπορεί να οδηγήσει στην αποδέσμευση των πιο 

εύτηκτων PPGE από τα αντίστοιχα μανδυακά σουλφίδια BM (AHMED & ARAI 2002). Το 

θετικής κλίσης, από τα IPGE προς τα PPGE, κανονικοποιημένα γραφήματα του πιο Al-ούχου 

χρωμιτικού ορίζοντα του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού συμφωνεί με την ύπαρξη σουλφίδιων 

BM στο συγκεκριμένο ορίζοντα. Τα σουλφίδια αυτά κρυσταλλώθηκαν από σταγονίδια μη 

μείξιμου σουλφιδικού τήγματος, τα οποία συνέλλεξαν τα PPGE αφήνοντας στην ίδια φάση 

ένα εκχυμωμένο μανδυακό υπόλειμμα εμπλουτισμένο σε IPGE. 

Συγκεριμένα, η ακριβής διαδοχή των φάσεων εξέλιξης για το σχηματισμό του εν 

λόγω κοιτάσματος έχει ως εξής: Σε ένα πρώιμο στάδιο τήξης μιας σχετικά γόνιμης 

μανδυακής πηγής παράγεται ένα βασαλτικό μάγμα στο οποίο περιέχονται κυρίως PPGE και 

σε μικρότερο βαθμό IPGE. To περιεχόμενο του μάγματος σε PGE προήλθε από τη διάλυση 

των εύτηκτων συστατικών των μανδυακών σουλφίδιων, η οποία οδηγεί στον σχηματισμό 

ενός πλούσιου σε PPGE και Cu-Ni σουλφιδικού υγρού (ALARD et al. 2000, BOCKRATH et

al. 2004). Το πλούσιο σε S βασαλτικό μάγμα που παράγεται από την συγκεριμένη διαδικασία 

έχει την τάση να διαλύει επιπλέον S καθώς ανέρχεται, λόγω της αντίστροφης σχέσης που 

υπάρχει μεταξύ της διαλυτότητας του S και της παραμέτρου της P (WENDTLANDT 1982, 

MAVROGENES & O’NEIL 1999). Στη θέση σχηματισμού του χρωμιτίτη το χαμηλής 

περιεκτικότητας σε SiO2 βασαλτικό μάγμα αντιδρά με τον περιβάλλοντα χαρτσβουργιτικό 

περιδοτίτη, προκειμένης της έναρξης του αποχωρισμού χρωμίτη από ένα τελικό μάγμα 

υψηλότερου SiO2 σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 4 (βλ. § 

4.1.3.2). Ο πρωτοσχηματιζόμενοι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη έχουν υψηλό Cr#, τείνοντας 

προς πιο πλούσιες σε Al συστάσεις καθώς το μάγμα λιμνάζει και αρχίζει να διαφοροποιείται. 

Η προοδευτική αύξηση της περιεκτικότητας του μάγματος σε SiO2 είναι καταλυτικής 

σημασίας για την επίτευξη του κορεσμού του σε S. Ο μηχανισμός που ελέγχει το κορεσμό 

ενός βασικού μάγματος σε S περιγράφηκε από τους BUCHANAN & NOLAN (1979) 

σύμφωνα με τη αντίδραση:
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FeOmelt+0.5S2vapor→FeSmelt+0.5O2vapor

Όταν από το μάγμα αποχωρίζεται μαγνησιοχρωμίτης αυτό είναι ακόμα ακόρεστο σε 

S και μέρος του περιεχόμενού του σε IPGE θα κρυσταλλωθεί υπό τη μορφή ανεξάρτητων 

PGM φάσεων (σουλφίδια, κράματα) μαζί με το μαγνησιοχρωμίτη. Το επίπεδης μορφής 

γράφημα από τον αντίστοιχο χρωμιτικό ορίζοντα δείχνει ότι μέρος των Rh και Pt επίσης 

κλασματώθηκε, πιθανότατα υπό τη μορφή θειοαρσενιδίων και αρσενιδίων, τα οποία 

αποτέθηκαν στα περιθώρια των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων.   

Όταν από το κορεσμένο πλέον σε S μάγμα αποχωρίζονται σπινέλιοι χαμηλότερου Cr# 

τo εναπομένον τμήμα των ισχυρά χαλκόφιλων PGE και κυρίως τα PPGE θα διαλυθούν στο 

σουλφιδικό τήγμα και θα απομειχθούν από αυτό υπό τη μορφή PGM φάσεων. Έτσι 

δικαιολογείται η υψηλή περιεκτικότητα του συγκεκριμένου χρωμιτικού ορίζοντα σε PGE, 

καθώς και η κλασμάτωση των PPGE από τα IPGE. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι

ο εμπλουτισμένος σε PGE χρωμιτικός ορίζοντας του Κορυδαλλού παρουσιάζει 

κανονικοποιημένο γράφημα που ομοιάζει με εκείνα των πλούσιων σε σουλφίδια, μαγματικής 

προέλευσης, χρωμιτιτών-δουνιτών των περιοχών Cliff-Shetland (PRICHARD & LORD

1993) και Ceruja-Αλβανία (KARAJ 1992). Χαρακτηριστική δε είναι η διαφορά του από 

εκείνα των πλούσιων σε υδροθερμικής προέλευσης σουλφίδια, χρωμιτιτών της Ερέτριας 

(ECONOMOU & NALDRETT 1984). Σύμφωνα με τους POWER et al. (2000) οι 

υδροθερμικές διεργασίες οδηγούν στην διαμόρφωση γραφημάτων PGE με απότομες κορυφές 

σε συγκεκριμένα, κάθε φορά, στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνουν τον 

αδιατάρακτο χαρακτήρα της κατανομής των PGE στον συγκεκριμένο χρωμιτικό ορίζοντα.

Ο πιο χαμηλού περιεχομένου σε PGE χρωμιτικός ορίζοντας του χρωμιτίτη του 

Κορυδαλλού έχει κανονικοποιημένο γράφημα που μοιάζει με εκείνα των χρωμιτιτών του 

Potosi Mine του συμπλέγματος Moa-Baracoa στην ανατολική Κούβα. Σύμφωνα με τους 

PROENZA et al. (2001) οι σχεδόν επίπεδες μορφές των γραφημάτων των συγκεκριμένων 

χρωμιτικών κοιτασμάτων μπορεί να οφείλονται σε διεργασίες ανακρυστάλλωσης, οι οποίες 

προκλήθηκαν από αντίδραση μεταξύ ενός πλούσιου σε IPGE, Al-ούχου χρωμιτικού 

κοιτάσματος και ενός πλούσιου σε PPGE σουλφιδικού τήγματος. Ωστόσο, ο χρωμιτικός 

ορίζοντας με μαγνησιοχρωμίτη δεν περιέχει σουλφίδια BM. Η σχεδόν επίπεδη, από το Os

έως τον Pt, μορφή του κανονικοποιημένου γραφήματός του υποδηλώνει πως έχει συμβεί 

κλασμάτωση όλων των PGE εκτός του Pd, υπό τη μορφή συγκεκριμένων PGM φάσεων. Η 

απότομη θετική ανωμαλία στο Pd αποδίδεται σε δευτερογενείς διεργασίες, οι οποίες έχουν 

κινητοποιήσει και επανασυγκεντρώσει το συγκεκριμένο στοιχείο.     
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8.3 Συμπεράσματα

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από το στάδιο της γεωχημικής έρευνας 

των περιδοτιτών και των χρωμιτικών κοιτασμάτων μπορούν να επικεντρωθούν στα εξής:

Οι ιδιαίτερα χαμηλές συγκεντρώσεις των περιδοτιτών και των δύο οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων στα: Al2O3, CaO, TiO2, Sc, V, REE και οι υψηλές στα: MgO, Cr, Ni, 

εκφράζουν τον έντονα εκχυμωμένο χαρακτήρα τους.

Η αρνητικές συσχετίσεις των SiO2, Al2O3, CaO, Sc, V με το MgO, καθώς και η 

θετική συσχέτιση μεταξύ των Al2O3 και CaO, υποδηλώνουν ότι οι συγκεκριμένοι μανδυακοί 

περιδοτίτες έχουν επηρεαστεί από ένα τουλάχιστον επεισόδιο μερικής τήξης. 

Ωστόσο, οι εξαιρετικά αποτωχευμένες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 

συστάσεις των περιδοτιτών σε MREE και HREE, υποδηλώνουν περισσότερα του ενός 

επεισόδια μανδυακής τήξης. Επιπλέον, ο εμπλουτισμός σε LREE που παρατηρήθηκε σε 

ορισμένους περιδοτίτες μαρτυρά την εμπλοκή και μετασωματικών διεργασιών στο 

σχηματισμό τους.

Τα φτωχά σε LREE convex-upward μορφής κανονικοποιημένα γραφήματα των 

κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών θεωρούνται αντιπροσωπευτικά της υπολειμματικής 

προέλευσής τους από σχετικά χαμηλού βαθμού μερική τήξη μιας γόνιμης μανδυακής πηγής. 

Τα μορφής "U" προφίλ των κανονικοποιημένων ως προς τον χονδρίτη REE γραφημάτων των 

χαρτσβουργιτών μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από αντίδραση μεταξύ μπονινιτικού 

τήγματος και έντονα εκχυμωμένου περιδοτίτη.

Οι υψηλότερες των αναμενόμενων περιεκτικότητες Al2O3, CaO και TiO2 των 

περιδοτιτών του Βούρινου και της Πίνδου αποτελούν χαρακτηριστικά διεργασιών μανδυακής 

επαναγονιμοποίησης. Επιπρόσθετα, η αρνητική συσχέτιση του λόγου MgO/SiO2 των 

περιδοτιτών με το λόγο Al2O3/SiO2 αυτών υποδηλώνει τον εν μέρει εμποτισμό τους από 

τήγμα.

Οι μανδυακές ενότητες και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων διαμορφώθηκαν 

μέσα από μια σειρά τριών επεισοδίων τήξης: Ενός αρχικού (≈ 10%) κατά το στάδιο της 

αρχικής ωκεάνειας διάνοιξης, που οδήγησε στη μετατροπή του λερζολιθικού μανδύα σε 

κλινοπυροξενομιγή χαρτσβουργίτη, προκαλώντας παράλληλα το σχηματισμό των MORB-
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τύπου ηφαιστειτών. Κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου επεισοδίου τήξης (βαθμού 15%) 

παρήχθηκαν IAT μάγματα και έλαβε χώρα ο μετασχηματισμός των κλινοπυροξενομιγών 

χαρτσβουργιτών σε κανονικούς χαρτσβουργίτες. Τέλος, ακολούθησε ο μπονινιτικός 

μαγματισμός, ο οποίος προκλήθηκε εξαιτίας ενός επεισοδίου τήξης (βαθμού έως 10%) της 

χαρτσβουργιτικής πηγής.

Οι συσχετίσεις των Al2O3 και Sc με το Ni, δείχνουν ότι οι μετασωματικές διεργασίες 

περιορίζονται κυρίως κατά το στάδιο του σχηματισμού των μπονινιτών, όπως προκύπτει και 

μέσα από τα αντίστοιχα δεδομένα REE (π.χ., γραφήματα "U" μορφής). Από τις 

συγκεκριμένες συσχετίσεις προκύπτει ότι οι συστάσεις των μανδυακών περιδοτιτών του 

Βούρινου μπορεί να έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από αντιδράσεις και με τα πρώτα 

παραγόμενα τήγματα τύπου MORB.

Οι πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες του Βούρινου και της Πίνδου χαρακτηρίζονται από 

επικράτηση των IPGE σε σχέση με τα PPGE, όπως τυπικά ισχύει για οφιολιθικούς 

χρωμιτίτες. Η αντίθετη σχέση χαρακτηρίζει τον αλουμινοπλούσιο χρωμιτίτη του 

Κορυδαλλού, ο οποίος παρουσιάζει ακραίο βαθμό εμπλουτισμού κυρίως σε PPGE.

Ο εμπλουτισμός των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών σε IPGE πιθανά οφείλεται σε 

υπομικροσκοπικές, πλούσιες σε IPGM φάσεις που εμπεριέχονται σε αυτούς, ενώ το υψηλό 

περιεχόμενο του Al-ούχου χρωμιτίτη από τον Κορυδαλλό σε PPGE αποδίδεται στην έντονη 

συμμετοχή μαγματικών σουλφίδιων BM σε αυτόν.

Οι χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου επιδεικνύουν μια τάση μείωσης της 

περιεκτικότητάς τους σε PGE με την ελάττωση του Cr# των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη 

που περιέχουν. Αντίθετα, στην Πίνδο παρατηρήθηκε αύξηση του περιεχομένου σε PGE από 

τους υψηλού Cr στους υψηλού Al χρωμιτίτες.  

Ο εμπλουτισμός σε Pd σε ορισμένα δείγματα εν μέρει εξαλλοιωμένων χρωμιτιτών 

του βόρειου Βούρινου και του Κορυδαλλού, οφείλεται στην κινητοποίηση και συγκέντρωση 

του στοιχείου αυτού υπό τις δευτερογενείς διεργασίες, παρά αντανακλά πρωτογενές-

μαγματικό χαρακτηριστικό. Συνεπώς, ο λόγος Pd/Ir ως δείκτης του βαθμού διαφοροποίησης 

του μάγματος δεν οδηγεί στις περιπτώσεις τους σε ασφαλή συμπεράσματα.

Οι υψηλοί Cr# των μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών του Βούρινου σε συνδυασμό 

με την εμπλουτισμένη φύση τους σε IPGE υποδηλώνει ότι σχηματίστηκαν από ακόρεστα σε 

S μπονινιτικά μάγματα, έπειτα από ένα επεισόδιο τήξης μιάς ήδη εκχυμωμένης σε PPGE

μανδυακής πηγής. Το ίδιο σενάριο σχηματισμού υιοθετείται και για τους πλούσιους σε Cr
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χρωμιτίτες της Πίνδου. Ωστόσο, για τους χρωμιτίτες της Πεύκης φαίνεται ότι ο Pt ήταν 

ακόμα παρών στο περιβάλλον της μανδυακής πηγής κατά το στάδιο που έλαβε χώρα η 

εξαγωγή του μπονινιτικού μάγματος από αυτή.    

Το πλούσιο σε PPGE Al-ούχο χρωμιτικό κοίτασμα του Κορυδαλλού σχηματίστηκε 

από κάποιο κορεσμένο σε S θολεϊτικό τήγμα, το οποίο προήλθε από ένα επεισόδιο τήξης 

μιας σχετικά γόνιμης μανδυακής πηγής. Ο λιγότερο διαφοροποιημένος χρωμιτικός ορίζοντας 

του συγκεκριμένου κοιτάσματος χαρακτηρίζεται από επίπεδης μορφής κανονικοποιημένο 

γράφημα. Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει ότι με εξαίρεση το Pd, όλα τα υπόλοιπα PGE

αποχωρίστηκαν από το μάγμα υπό τη μορφή συγκεκριμένων PGM σε αυτό το στάδιο 

χρωμιτογένεσης. Τα IPGE πιθανότατα κρυσταλλώθηκαν υπό τη μορφή IPGM (κυρίως ως 

σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης) και παγιδεύτηκαν εντός των 

μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων, ενώ τα Rh-Pt μάλλον κρυσταλλώθηκαν ως 

θειοαρσενίδια-αρσενίδια που προσκολλήθηκαν επί των περιθωρίων των μαγνησιοχρωμιτών. 

Στον πιο διαφοροποιημένο χρωμιτικό ορίζοντα πραγματοποιήθηκε ο κορεσμός του μάγματος 

σε S. Τα σχηματιζόμενα σουλφιδικά σταγονίδια συνέλλεξαν δραστικά το εξαιρετικά 

χαλκόφιλο Pd και τα εναπομένοντα PGE από το πυριτικό μάγμα, τα οποία και απομείχθηκαν 

πιθανόν με τη μορφή ανεξάρτητων PPGM φάσεων από τα σουλφίδια.     
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9 Κοιτασματογένεση πλατινοειδών ορυκτών (PGM)

9.1 Εισαγωγή

9.1.1 Πλατινοειδή ορυκτά στους αλπικούς χρωμιτίτες

Εκτός από τους χρωμιτικούς ορίζοντες των στρωματωμένων συμπλεγμάτων, που 

όπως είναι γνωστό χαρακτηρίζονται από άφθονη παρουσία PGM (π.χ., KINLOCH 1982, 

MCLAREN & VILLIERS 1982, TALKINGTON & LIPIN 1986, MERKLE 1992, 

COGHILL & WILSON 1993, SCOON & TEIGLER 1994, WEISER et al. 1998, 

PENBERTHY & MERKLE 1999, CAWTHORN 1999, EVANS & SPRATT 2000, HERB et

al. 2000, WILSON et al. 2000, GLEBOVITSKY et al. 2001, DEDEEV et al. 2002), τέτοιες 

φάσεις φιλοξενούνται σε μικρότερο βαθμό και στα θυλακοειδή χρωμιτικά κοιτάσματα των 

αλπικών, βασικών-υπερβασικών συμπλεγμάτων (π.χ., CONSTANTINIDES et al. 1980, 

PRICHARD & TARKIAN 1988, CORRIVAUX & LAFLAMME 1990, AUGÉ  & 

LEGENDRE 1994, GARUTI et al. 1999a, b, POWER et al. 2000, MALITCH et al. 2001, 

KOJONEN et al. 2003, ZACCARINI et al. 2004, UYSAL et al. 2005).

Στους χρωμιτίτες τα PGM απαντώνται κυρίως υπό τη μορφή εγκλεισμάτων στον 

χρωμίτη ή κατά μήκος των πρωτοκλαστικών του ρωγμών ή ως ενδιάμεσα ορυκτά μεταξύ 

χρωμίτη και πυριτικών φάσεων (LEBLANC 1991, POWER et al. 2000) ή σε σχέση με 

σουλφίδια βασικών μετάλλων (BACUTA et al. 1990, MOGESSIE et al. 2000, ZACCARINI

et al. 2004, GODEL et al. 2007, HUMINICKI et al. 2008, PIÑ A et al. 2008). Στις

περισσότερες περιπτώσεις, αντιπροσωπεύουν πρώιμα αποχωρισμένες μαγματικές φάσεις, 

που παγιδεύτηκαν μηχανικά στον χρωμίτη ή φάσεις που απομείχθηκαν από κάποιο μη 

μείξιμο τήγμα σουλφίδιων (KEAYS & CAMPBELL 1981, PRICHARD et al. 1981, 

BARNES & NALDRETT 1987, NIXON et al. 1990, MERKLE 1992, FLEET et al. 1993, 

BARNES et al. 1997).

Τα εγκλειόμενα PGM στον χρωμίτη ή στα σουλφίδια, αν και υφίστανται 

περιορισμένες τροποποιήσεις λόγω διεργασιών sub-solidus ψύξης, προστατεύονται ωστόσο 

από τις οποιεσδήποτε εξωτερικές μεταβολές. Αντίθετα, τα ευρισκόμενα εκτός χρωμίτη PGM

μπορούν να υφίστανται σημαντικές αλλαγές, εξαιτίας της πιο επιρρεπούς φύσης του 

περιβάλλοντος που τα φιλοξενεί (π.χ., πυριτικές φάσεις) στις δευτερογενείς διεργασίες 

(MCEDULFF & STUMPFL 1990, NILSSON 1990, GARUTI & ZACCARINI et al. 1997, 
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MORENO et al. 1999). 

Κύριο χαρακτηριστικό της πλατινοειδούς παραγένεσης των οφιολιθικών χρωμιτιτών 

είναι η επικράτηση των πλούσιων σε IPGE φάσεων και κυρίως των σουλφίδιων-μελών της 

σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης και των κραμάτων της ατελούς σειράς όσμιο-ιρίδιο 

(MCEDULFF & STUMPFL 1990, MELCHER et al. 1997, NAKAGAWA & FRANCO

1997). Το γεγονός αυτό υποδηλώνεται έμμεσα και από τις έντονα αρνητικές κλίσεις από τα 

IPGE προς τα PPGE στα αντίστοιχα κανονικοποιημένα ως προς τον χονδρίτη γραφήματα 

των αλπικών χρωμιτιτών (VOLCHENKO & KOROTEEV 1990, AUGÉ  et al. 1998). Παρ’ 

όλα αυτά, θυλακοειδείς χρωμιτίτες με υψηλές περιεκτικότητες σε PPGE και αντίστοιχη 

αφθονία PPGM φάσεων είναι γνωστοί, όπως αυτοί των περιοχών Bulqiza-Αλβανία 

(OHNENSTETTER et al. 1991), Braganca-Πορτογαλία (BRIDGES et al. 1993), Νέα 

Καληδονία (AUGÉ  & MAURIZOT 1995) και Kraubath-Αυστρία (MALITCH et al. 2001). Η 

παρουσία PPGM στους αλπικούς χρωμιτίτες προκαλείται είτε λόγω της ατελούς 

κλασματοποίησης των IPGE από τα PPGE κατά την κρυστάλλωση του χρωμίτη (AUGÉ  & 

MAURIZOT 1995, TORRES-RUIZ et al. 1996, GUTIERREZ-NARBONA et al. 2003), είτε 

είναι αποτέλεσμα επίδρασης δευτερογενών διεργασιών σε αυτούς (BACUTA et al. 1990, 

YANG & SECCOMBE 1993, LORD et al. 1994, KRSTIĆ & TARKIAN 1997). Διεργασίες 

όπως η σερπεντινίωση, ο μεταμορφισμός και τα υδροθερμικά φαινόμενα, ευθύνονται για την 

κινητοποίηση των PPGE (+Au) και την επαναπόθεσή τους υπό τη μορφή νέων ορυκτών 

(THALHAMMER & STUMPFL 1988, THALHAMMER et al. 1990, MELCHER & MALI

1998, OHNENSTETTER & WATKINSON 1998).     

Τυπικά PGM των περισσότερων θυλακοειδών χρωμιτιτών είναι ο λωρίτης και γενικά 

οι ισόμορφες παραμείξεις της πλήρους σειράς του με τον ερλισμανίτη, καθώς και τα κράματα 

σύστασης Os-Ir. Οι φάσεις αυτές βοηθούν στην εκτίμηση των συνθηκών της T και της fS2, οι 

οποίες επικρατούσαν στον ανώτερο μανδύα κατά την κρυστάλλωση του χρωμίτη (GARUTI

et al. 1999a, UYSAL et al. 2005). Η απουσία κραμάτων και η συμμετοχή λωρίτη-

ερλισμανίτη χαρακτηρίζει περιβάλλοντα στα οποία η κρυστάλλωση του χρωμίτη έλαβε χώρα 

σε χαμηλή T και/ή υψηλή fS2 (AUGÉ  & JOHAN 1988, TARKIAN et al. 1992, 1996, 

MELCHER et al. 1997). Κρυστάλλωση κάτω από τέτοιες συνθήκες έχει προταθεί για τους 

χρωμιτίτες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων της Όθρυος (GARUTI et al. 1999a) και της 

περιοχής Mugla-Τουρκία (UYSAL et al. 2005). Η συνύπαρξη λωρίτη και IPGE-κραμάτων, η 

οποία αποτελεί και τον πιο συνηθισμένο τύπο πλατινοειδούς παραγένεσης οφιολιθικών 

χρωμιτιτών, υποδηλώνει ότι η fS2 ήταν αρχικά χαμηλή ώστε να επιτρέψει την κρυστάλλωση 
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των κραμάτων Os-Ir και στη συνέχεια αυξήθηκε με αντίστοιχη πτώση της T. Συνεπώς, 

τέτοιου είδους συναθροίσεις PGM χαρακτηρίζουν ένα ευρύτερο φάσμα συνθηκών T-fS2, 

όπως έχει προταθεί για τους χρωμιτίτες των συμπλεγμάτων Βούρινου και Thetford-Νέα 

Καληδονία, Massif de Sud-Ομάν (AUGÉ  & JOHAN 1988), Kempirsai και Ray-Iz στη Ρωσία 

(MELCHER et al. 1997, GARUTI et al. 1999a).

Γενικά, πιθανολογείται ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στην ορυκτολογία των 

PGE μεταξύ των εκάστοτε οφιολιθικών χρωμιτιτών ίσως αντανακλούν διαφορές στις 

συνθήκες T-fS2 υπό τις οποίες κρυσταλλώνονται τα αντίστοιχα γονικά τους μάγματα (με 

παρόμοιες αναλογίες Os/Ir, Ir/Ru, Os/Ru) και λιγότερο στο περιεχόμενό τους σε PGE.

9.1.2 Πλατινοειδή ορυκτά στους ελληνικούς χρωμιτίτες

Η πρώτη αναφορά εντοπισμού PGM στα θυλακοειδή χρωμιτικά κοιτάσματα του 

Ελλαδικού χώρου έγινε από τον  Γάλλο ερευνητή AUGÉ  (1985), ο οποίος εξετάζοντας 

μικροσκοπικά δείγματα χρωμιτίτη, χρωμιτοφόρου δουνίτη και στείρου δουνίτη από το 

οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου, διαπίστωσε την παρουσία PGM στις χρωμιτικές 

εμφανίσεις των περιοχών Ξερολίβαδο, Αετορράχες και Βοϊδόλακκος. Με μοναδική εξαίρεση 

έναν κρύσταλλο PGM που βρέθηκε εντός δουνιτικού μαγνησιοχρωμίτη, όλοι οι υπόλοιποι 

κρύσταλλοι εντοπίστηκαν ως εγκλείσματα στους μαγνησιοχρωμίτες των αντίστοιχων 

κοιτασμάτων. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκαν έξι διαφορετικές ορυκτολογικές φάσεις, οι 

οποίες αφορούσαν κράματα, σουλφίδια και θειοαρσενίδια των IPGE. Τα κράματα 

περιελάμβαναν κρυστάλλους ρουθηνοσμιρίδιου, όσμιου και ιρίδιου, ο λωρίτης ήταν το μόνο 

θειούχο ορυκτό που εντοπίστηκε, ενώ από τα θειοαρσενίδια αναγνωρίστηκαν οσαρσίτης και 

ιραρσίτης. Όλα τα προηγούμενα ορυκτά είδη εντοπίστηκαν στους χρωμιτίτες των 

Αετορράχεων. Στα χρωμιτικά κοιτάσματα του Βοϊδόλακκου βρέθηκαν λωρίτης και όσμιο, 

ενώ η μόνη PGM φάση που εντοπίστηκε στους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου ήταν ο λωρίτης.

Οι AUGÉ  & JOHAN (1988) πραγματοποιώντας μια πρώτη συγκριτική μελέτη μεταξύ 

των πλατινοειδών παραγενέσεων των χρωμιτιτών του Βούρινου και των συμπλεγμάτων 

Tié baghi-Νέα Καληδονία, Τρόοδος-Κύπρος και Ομάν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές στη φύση και τη σύσταση των PGM μεταξύ των 

διαφόρων συμπλεγμάτων. Ειδικά για τον Βούρινο υποστήριξαν ότι επικρατούν Ru-ούχα 

σουλφίδια στο βόρειο τμήμα του, ενώ πιθανολόγησαν υψηλότερη συμμετοχή κραμάτων Os-



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

391

Ir στους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου.      

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (1990) σε μια προσπάθεια συσχέτισης μεταξύ της 

περιεκτικότητας σε PGE και της παρουσίας PGM στους χρωμιτίτες του Βούρινου έδειξε τον 

ανομοιογενή χαρακτήρα που ακολουθεί η κατανομή των PGE σε αυτούς. Επιπλέον αναφέρει 

ότι είναι δυνατή η απουσία PGM ακόμα και από δείγματα ιδιαίτερα εμπλουτισμένα σε PGE

(≤3 ppm). Ωστόσο, κάνει λόγο για εντοπισμό θειούχων ορυκτών (λωρίτης) και κραμάτων 

Os-Ir σε έναν μικρό αριθμό δειγμάτων χρωμιτιτών. 

Πέρα από αυτές τις πρώτες επιτυχημένες απόπειρες εύρεσης PGM στους χρωμιτίτες 

του Βούρινου, μόνο ένας μικρός αριθμός ερευνητικών μελετών έχει υποδείξει την ύπαρξη 

τους και σε άλλες χρωμιτικές εμφανίσεις του Ελλαδικού χώρου. 

Οι TARKIAN et al. (1991) σημειώνουν την παρουσία PGM (κυρίως λωρίτη) στους 

χρωμιτίτες του υπερβασικού συμπλέγματος της ανατολικής Ροδόπης (το οποίο εκτείνεται σε 

Ελλάδα και Βουλγαρία).

Οι TARKIAN et al. (1992) μελέτησαν τους χρωμιτίτες και τους συνοδεύοντες αυτούς 

υπερβασικούς, οφιολιθικούς σχηματισμούς της νήσου Σκύρου, διαπιστώνοντας την ύπαρξη 

μιας ιδιαίτερης πλατινοειδούς παραγένεσης, αποτελούμενης από: Εγκλείσματα λωρίτη εντός 

χρωμίτη, εγκλείσματα σπερρυλίτη σε μαγνητίτη, καθώς και εγκλείσματα tetraauricupride

εντός μαγνητίτη ή εντός ρωγμών πληρωμένων με σερπεντίνη.    

Οι TARKIAN et al. (1996) ανέφεραν την ύπαρξη PGM από τους χρωμιτίτες της 

Πίνδου και συγκεκριμένα από τα χρωμιτικά κοιτάσματα της περιοχής Κορυδαλλός. Η 

παραγένεση που εντόπισαν περιελάμβανε: Os-ούχο λωρίτη, σπερρυλίτη και μια άγνωστη 

φάση, ενδιάμεση σύστασης μεταξύ PtFe3 και PtNi3.

Οι GARUTI & ZACCARINI (1997), οι οποίοι μελέτησαν δείγματα αποσαθρωμένων 

και σερπεντινιωμένων χρωμιτίτων από τον Βούρινο, διαπίστωσαν την ύπαρξη δευτερογενών 

PGM σε αυτούς, τα οποία έχουν προέλθει από την επιτόπια εξαλλοίωση πρωτογενών PGM

σε χαμηλές T. Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ερευνητές διαδικασίες όπως η αποθείωση 

του λωρίτη και η κινητοποίηση των PGE, οδηγούν σε νέες φάσεις σταθερές σε χαμηλές T,

όπως: Πλούσια σε Ru κράματα, Ru-ούχο πεντλανδίτη και πλούσια σε Pt, Pd, Ir, Rh κράματα 

και αρσενίδια. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της ίδιας έρευνας γίνεται για πρώτη φορά η 

αναφορά και μελέτη πλούσιων σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων. 

Οι MICHAILIDIS et al. (1995, 1998) εντόπισαν κυρίως σουλφίδια των IPGE και 

πλούσια σε Ir και Ru θειοαρσενίδια στις χρωμιτικές εμφανίσεις των περιοχών Βασιλικά (Δ. 
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Χαλκιδική), Νιγρίτα (Σέρρες) και Έδεσσα.

Οι GARUTI et al. (1999a) διαπίστωσαν την ύπαρξη μελών της σειράς λωρίτης-

ερλισμανίτης, σπερρυλίτη και χαλκοϊριδσίτη (cuproiridsite-CuIr2S4) στα χρωμιτικά 

κοιτάσματα των περιοχών Μετάλλειο και Άγιος Στέφανος στο Δομοκό (δυτική Όθρυς), 

Καστράκι και Ερέτρια στα Φάρσαλα (ανατολική Όθρυς). Τα PGM στην περίπτωση αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις συνθήκες T-fS2

που επικρατούν στον ανώτερο μανδύα. 

Η ΜΠΑΝΤΗ (2002) αναγνώρισε λωρίτη και ορισμένες πλούσιες σε Ru, 

απροσδιόριστες φάσεις σουλφίδιων και θειοαρσενιδίων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

αποθειωμένους κρυστάλλους λωρίτη και θειοαρσενιδίων, στους χρωμιτίτες της Έδεσσας. 

Επιπλέον, συμπέρανε ότι ο σχετικός εμπλουτισμός των συγκεκριμένων χρωμιτιτών σε IPGE

μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα του υψηλού περιεχομένου τους σε IPGM. 

Οι TSOUPAS & ECONOMOU-ELIOPOULOS (2005, 2008) μελέτησαν τους  

οφιολιθικούς χρωμιτίτες της περιοχής Γάλακτος στην Βέροια. Συγκεκριμένα, εντόπισαν 

ευμεγέθεις κρυστάλλους (έως και 0.5 mm) αλλοιωμένων IPGM φάσεων (κράματα και 

οξείδια) κατά μήκος μικροδιατμητικών ζωνών των χρωμιτιτών, αποδίδοντας τον 

εμπλουτισμό τους σε IPGE σε επαναλαμβανόμενους κύκλους μετα-μαγματικών διεργασιών. 

Λωρίτης, δευτερογενή, πλούσια σε Pt και Fe κράματα και αρσενίδια τύπου RhNiAs, καθώς 

και άλλες δευτερογενείς φάσεις, σπάνια ωστόσο απαντώμενες σε οφιολιθικούς χρωμιτίτες, 

όπως ο βασιλίτης [(Pd,Cu)16(S,Te)7], αποτελούν μέρος της PGM παραγένεσης των 

συγκεκριμένων χρωμιτιτών. 

Οι KAPSIOTIS et al. (2006) αναφέρουν επικράτηση κραμάτων σύστασης Os-Ir σε 

συμπυκνώματα των χρωμιτιτών του Βοϊδόλακκου (βόρειος Βούρινος) και του Ξερολίβαδου 

(νότιος Βούρινος). Ωστόσο, σημειώνουν πως και στις δύο περιοχές υπάρχει υψηλό ποσοστό 

συμμετοχής λωρίτη, ερλισμανίτη και δευτερογενών Ru-ούχων φάσεων ανάλογων με εκείνων 

που εντόπισαν στα ίδια χρωμιτικά κοιτάσματα οι GARUTI & ZACCARINI (1997), για τα 

οποία και υποστήριξαν την προέλευσή τους από την τροποποίηση αρχικών κρυστάλλων 

λωρίτη-ερλισμανίτη. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των πλούσιων σε Ru-Os σουλφίδιων 

και δευτερογενών φάσεων υπερβαίνει και στις δύο περιοχές αυτό των κραμάτων σύστασης 

Os-Ir. Στηριζόμενοι στην παρατήρηση αυτή, οι KAPSIOTIS et al. (2006) υποστήριξαν την 

επικράτηση των πλούσιων σε Ru-Os σουλφίδιων στους χρωμιτίτες και των δύο περιοχών του 

οφιολιθικού συμπλέγματος. 
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Η ECONOMOU-ELIOPOULOS (2007) αναφέρει για τους χρωμιτίτες της Σκύρου 

ανάλογα συμπεράσματα με αυτά για εκείνους της Βέροιας, υποστηρίζoντας πως και πάλι 

δευτερογενείς διεργασίες ευθύνονται για τον εμπλουτισμό τους σε IPGE-IPGM.

Οι GONZÁLEZ-JIMÉ NEZ et al. (2007) μελετώντας το περιεχόμενο σε PGM και 

σουλφίδια BM των οφιολιθικών χρωμιτιτών του συμπλέγματος της ανατολικής Ροδόπης 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μετα-μαγματικές διεργασίες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση των αντίστοιχων παραγενέσεων. Μεταμόρφωση ωκεάνειου πυθμένα, 

ακολουθούμενη από υδροθερμική εξαλλοίωση και καθολική μεταμόρφωση, ευθύνονται για 

τα φαινόμενα συστασιακής τροποποίησης των PGM και των σουλφίδιων των BM αλλά και 

νεοσχηματισμού των πλούσιων σε As φάσεων που διαπίστωσαν.  

Οι GRAMMATIKOPOULOS et al. (2007) μελέτησαν τις αναλογίες συμμετοχής 

ανεκτημένεων PGM φάσεων από συμπυκνώματα των χρωμιτιτών των περιοχών Μηλιά και 

Πεύκη της Πίνδου. Διαπίστωσαν ότι στην PGM παραγένεση των πρώτων επικρατούν 

λωρίτης και κράματα σύστασης Os-Ir, ενώ σε εκείνη των τελευταίων λωρίτης, αντουίτης και 

ρουαρσίτης.  

Οι KAPSIOTIS et al. (2007a) σύγκριναν σε μια συνολική βάση τις PGM

παραγενέσεις των υψηλού Cr χρωμιτιτών του Βούρινου και της Πίνδου. Τα αποτελέσματα 

της σύγκρισης αυτής έδειξαν πως αν και πρόκειται για οφιολιθικούς χρωμιτίτες με ανάλογα 

χαρακτηριστικά, οι διαφοροποιήσεις στις αντίστοιχες PGM παραγενέσεις είναι αρκετά 

σημαντικές. Πλούσια σε IPGE σουλφίδια και κράματα επικρατούν στους χρωμιτίτες του 

Βούρινου, ενώ σουλφίδια, θειοαρσενίδια και διαρσενίδια των IPGE επικρατούν στους 

πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της Πίνδου.  

Τέλος, οι PRICHARD et al. (2008) πραγματοποιώντας μια συγκριτική μελέτη μεταξύ 

των πλατινοειδών παραγενέσεων δύο διαφορετικού τύπου χρωμιτιτών από την Πίνδο, 

διαπιστώνει πως οι Cr-ούχοι χρωμιτίτες της Μηλιάς περιέχουν φάσεις των IPGE και κυρίως 

λωρίτη, ενώ οι πιο Al-ούχοι χρωμιτίτες του Κορυδαλλού χαρακτηρίζονται από την 

επικράτηση φάσεων του Pt και του Pd. Τονίζουν ακόμα ότι οι διαφορές στη σύσταση των 

χρωμιτιτών και στις αντίστοιχές τους PGM παραγενέσεις, αντανακλούν διαφορές στη 

σύσταση των γονικών τους μαγμάτων και συνεπώς στη σύσταση και/ή τον βαθμό μανδυακής 

τήξης από την οποία αυτά προήλθαν.
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9.2 Ανάκτηση PGM

9.2.1 Εισαγωγή

Η συστηματική μελέτη και διερεύνηση πολύτιμων και γενικά επουσιωδών ορυκτών 

είναι αρκετά δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις επισφαλής διαδικασία. Ο υψηλός βαθμός 

δυσκολίας μπορεί να οφείλεται τόσο στο χαμηλό περιεχόμενο των ορυκτών ενδιαφέροντος 

στα αντίστοιχα πετρώματα ή κοιτάσματα, όσο και στις μικρές διαστάσεις που συνήθως αυτά 

παρουσιάζουν. Ο επιτόπιος πετρογραφικός εντοπισμός, έστω και ενός μικρού αριθμού 

κόκκων, μπορεί να προσφέρει απροσδόκητα σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την 

ιστολογική ανάπτυξη και τις διαδικασίες πετρογενετικής και κοιτασματολογικής εξέλιξης. 

Ωστόσο, αποτυγχάνει να αποδώσει αξιόπιστα την ποικιλία και επικράτηση φάσεων στις 

αντίστοιχες κάθε φορά παραγενέσεις. Υπό την έννοια αυτή χάνεται ένας σημαντικός αριθμός 

στοιχείων που έχουν υψηλή αξία όχι μόνο σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας, αλλά και 

βιομηχανικής κλίμακας.

Οι ποιοτικές μέθοδοι ορυκτολογικής ανάλυσης (π.χ., υδροδιαχωρισμός, βαρυτικές 

μέθοδοι κ.τ.λ.) βοηθούν στην αποσαφήνιση του τύπου των εξεταζόμενων φάσεων, 

προσφέροντας παράλληλα σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος της βιομηχανικής 

επεξεργασίας και εκμετάλλευσής τους. Επιπλέον, η επίγνωση του είδους και της κατανομής 

των επιθυμιτών μετάλλων μεταξύ των ορυκτών, καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης 

κοκκομετρικών αναλύσεων, επιτρέπουν την βελτίωση των συνθηκών ανάκτησης και τον 

περιορισμό των απωλειών. Παρά τις υψηλές χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις για την 

εφαρμογή τους, οι μέθοδοι αυτές παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Τέτοιου τύπου μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση της μελέτης 

PGM με απώτερο σκοπό την απόληψη των πλατινοειδών μετάλλων που περιέχονται στη 

δομή τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί διάφοροι τύποι σχηματισμών μπορούν να περιέχουν 

υψηλές συγκεντρώσεις PGE (π.χ., TALKINGTON & LIPIN 1986, VOLBORTH et al. 1986, 

NALDRETT & VON DE GRUENEWALDT 1989, NALDRETT et al. 1990, 

RUDASHEVSKY et al. 1992, COGHILL & WILSON 1993, BARKOV et al. 1995). 

Ανάμεσα σε αυτούς, οι οφιολιθικοί χρωμιτίτες παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον λόγω 

μεταξύ άλλων και της πιθανής μελλοντικής χρήσης τους στην συμπληρωματική παραγωγή 

PGE (PEDERSEN et al. 1993, MELCHER et al. 1997, 1999, ANGELI et al. 2001). Οι 
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θυλακοειδείς χρωμιτίτες είναι συνήθως πιο εμπλουτισμένοι στα IPGE και λιγότερο στα 

PPGE (CONSTANTINIDES et al. 1980, STOCKMAN & HLAVA 1984, AUGÉ  1985, 

ORBERGER et al. 1987, BURGATH 1988, EDWARDS 1990, MCEDULFF & STUMPFL

1990, TARKIAN et al. 1992, 1996, MICHAILIDIS et al. 1995, 1998, GARUTI et al. 1999b). 

Η ανάκτηση των ανταγωνιστικών PGE από τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες μπορεί σε 

ορισμένες περιπτώσεις εμπλουτισμένων στα στοιχεία αυτά χρωμιτικών κοιτασμάτων να 

αποδειχθεί οικονομικά συμφέρουσα.

Η παρουσία PGM στους χρωμιτίτες και των δύο υπο μελέτη στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής οφιολιθικών συμπλεγμάτων διαπιστώθηκε αρχικά σε στιλπνές τομές με 

τη χρήση οπτικού μικροσκοπίου σε μεγάλες μεγεθύνσεις. Στη συνέχεια, επιβεβαιώθηκε η 

ύπαρξη τους και εξακριβώθηκε ο χημισμός τους με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροαναλυτή. 

Συνολικά, μελετήθηκαν ως προς το περιεχόμενό τους σε PGM 60 στιλπνές τομές 

χρωμιτιτών, 37 από τον Βούρινο και 23 από την Πίνδο. Η συγκεκριμένη μελέτη απέδωσε 

σημαντικό αριθμό κόκκων, αφού εντοπίστηκαν 61 κόκκοι PGM στους χρωμιτίτες του 

Βούρινου και 56 σε εκείνους της Πίνδου. Ωστόσο, η παρουσία των PGM αφορούσε ένα πολύ 

περιορισμένο αριθμό τομών συγκριτικά με το σύνολο εκείνων που εξετάσθηκαν για τον 

συγκεκριμένο σκοπό. Για την ακρίβεια, PGM διαπιστώθηκαν σε 13 δείγματα χρωμιτιτών από 

το Βούρινο και σε άλλα 8 από την Πίνδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κόκκοι των PGM

είχαν ιδιαίτερα μικρά μεγέθη (<5 μm) με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός παρά μόνο ο 

ποιοτικός προσδιορισμός τους . 

Προκειμένου να βρεθούν περισσότεροι κόκκοι PGM, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

εξαγωγής πιο αντιπροσωπευτικών ορυκτολογικών συμπερασμάτων, εφαρμόστηκαν δύο 

διαφορετικές τεχνικές συγκέντρωσής τους. Συγκεκριμένα, ακολουθήθηκαν οι τεχνικές του 

υδροδιαχωρισμού και της κοσκίνισης των δειγμάτων με superpanners, ώστε να 

συγκεντρωθούν τα υπάρχοντα PGM σε συμπυκνώματα. Στη συνέχεια, τα συμπυκνώματα 

μελετήθηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης προκειμένου να γίνουν συγκεκριμένοι 

αναλυτικοί και στατιστικοί προσδιορισμοί.

Χρωμιτίτες από επτά διαφορετικές περιοχές, τέσσερεις από τον Βούρινο και τρείς 

από την Πίνδο επιλέχθηκαν προκειμένου να εφαρμοστούν οι παραπάνω μεθοδολογίες 

ανάκτησης. Από τον Βούρινο, επιλέχθηκαν δείγματα χρωμιτιτών προερχόμενων και από τα 

δύο τμήματα (νότιο και βόρειο) του συμπλέγματος. Από την Πίνδο συμπεριλήφθηκαν 

δείγματα από όλες τις υπό μελέτη περιοχές. Σκοπός ήταν να καταστεί εφικτή η διεξαγωγή 

μιας συγκριτικής μελέτης μεταξύ των πλατινοειδών παραγενέσεων των χρωμιτιτών των 
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εκάστοτε περιοχών και των δύο συμπλεγμάτων. Μια συγκριτική έρευνα που επιχειρήται για 

πρώτη φορά στη βάση πραγματικά αντιπροσωπευτικών PGM δεδομένων. Το τελευταίο 

στοιχείο είναι υψηλής σημασίας, διότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με την γενικότερη 

πετρογεντική-κοιτασματολογική εξέλιξη των μανδυακών ενοτήτων των δύο συμπλεγμάτων.   

9.2.2 Επεξήγηση μεθοδολογιών ανάκτησης

Η ανάκτηση των PGM πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή των μεθόδων: α) Του 

βαρυτικού υδροδιαχωρισμού, που έλαβε χώρα στα εργαστήρια ΝΑΤΙ Research JSC, στην 

Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και β) των superpanners στα εργαστήρια SGS Lakefield

Research στο Οντάριο του Καναδά. Για την όσο το δυνατόν υψηλότερη 

αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων επιλέχθηκαν 5-10 δείγματα χρωμιτίτη βάρους 

περίπου 500 gr το κάθε ένα, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε χρωμιτιτικής εμφάνισης. Τα 

δείγματα αυτά προέρχονται από τον ίδιο χρωμιτικό ορίζοντα σε κάθε εξεταζόμενη περιοχή. 

Η σχετική απόσταση μεταξύ των θέσεων δειγματοληψίας δεν υπερβαίνει τα μερικά m. 

Μετά τη θραύση των δειγμάτων σε τεμάχη μεγέθους όχι μεγαλύτερου από 3 cm, 

ακολούθησε η ομογενοποίηση του υλικού προκειμένου να παρασκευασθεί ένα σύνθετο 

δείγμα από το κάθε χρωμιτικό κοίτασμα. Στη συνέχεια, συλλέχθηκε υλικό βάρους περίπου 1 

kgr από το κάθε σύνθετο δείγμα και ακολούθησε η σταδιακή κονιοποίησή του με

απομάκρυνση του λεπτόκοκκου κλάσματος, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα ορυκτά 

ενδιαφέροντος σε συμπυκνώματα συγκεκριμένων κοκκομετρικών μεγεθών. Για κάθε 

σύνθετο δείγμα παρασκευάστηκαν τρία συμπυκνώματα: Ένα λεπτόκοκκο, ένα μεσόκοκκο 

και ένα πιο αδρόκοκκο, κάθε ένα από τα οποία περιέχει κόκκους βαρέων ορυκτών 

συγκεκριμένου εύρους κοκκομετρικών διαστάσεων. Σε κανένα από τα αδρόκοκκα 

συμπυκνώματα δεν εντοπίστηκαν PGM με εξαίρεση εκείνου που παρασκευάστηκε από τους 

χρωμιτίτες του Κορυδαλλού (Πίνδος). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι προέκυψαν 

πολύ υψηλοί παράγοντες εμπλουτισμού, οι οποίοι κυμαίνονται μεταξύ 104 και 106 (Πιν. 9.1).

Έπειτα πραγματοποιήθηκε ποιοτικός προσδιορισμός των πλατινοειδών φάσεων που 

περιέχονται στα συμπυκνώματα με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης. Κατά το 

στάδιο εκτέλεσης των ποιοτικών μικροαναλύσεων πραγματοποιήθηκαν παράλληλα 

υπολογισμοί των διαστάσεων των κόκκων, προκειμένου να καθοριστεί η επιφάνεια και η 

ισοδύναμη κυκλική διάμετρός τους (ECD: Equivalent circle diameter). Στη στατιστική 
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επεξεργασία που ακολουθεί γίνεται αναφορά στα επικρατέστερα ορυκτά είδη της 

πλατινοειδούς παραγένεσης των χρωμιτικών κοιτασμάτων κάθε περιοχής με βάση την 

επιφάνεια, αλλά και τον αριθμό κόκκων της κάθε φάσης. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι το πρώτο είδος επεξεργασίας είναι αυτό που οδηγεί στην εξαγωγή πιο ασφαλών και 

αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων (KAPSIOTIS et al. 2007a). Επιπλέον, στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιείται και μια κοκκομετρική ανάλυση της κάθε 

πλατινοειδούς παραγένεσης για να αξιολογηθεί η διακύμανση του κοκκομετρικού μεγέθους 

των PGM από τα οποία αποτελούνται.

Πιν. 9. 1: Χαρακτηριστικά συμπυκνωμάτων από τους χρωμιτίτες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου 
και της Πίνδου στα οποία συγκεντρώθηκαν τα PGM.

Οφιολιθικό 
Σύμπλεγμα

Περιοχή 
Μελέτης

Κλάσματα 
(μm)

Μάζα Τελικού 
Κλάσματος 

(gr)

Μάζα 
Συμπυκνώματος 

(mgr)

Παράγοντας 
Συγκέντρωσης

< 37 341 3.0 113600
Βοϊδόλακκος

37-71 318 2.0 159000
< 40 102 0.8 127500

Ξερολίβαδο
40-90 367 2.4 152917
< 40 165 1.1 124030

Βούρινος

Αετορράχες
40-90 352 2.1 154000
< 40 190 0.6 316667

Πεύκη
40-71 184 2.2 83636
< 40 143 2 71500

Μηλιά
40-71 227 7 32500

< 400 tip

Πίνδος

Κορυδαλλός
> 400 tip

  

9.2.3 Τύποι PGM

Συνολικά 422 κόκκοι PGM ανακτήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ενώ 

ακόμα 117 εντοπίστηκαν ακολουθώντας την κλασική μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων. 

Από τους 422 κόκκους οι 138 προέρχονται από τους χρωμιτίτες του Βούρινου και οι 284 από 

τους χρωμιτίτες της Πίνδου. Από τους τελευταίους οι 125 ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr

χρωμιτίτες και οι υπόλοιποι 159 από τα πλούσια σε Al χρωμιτικά κοιτάσματα της περιοχής 

του Κορυδαλλού. Στο σύνολο των 117 εντοπισμένων κόκκων οι 61 βρέθηκαν στους 

χρωμιτίτες του Βούρινου και οι 56 σε εκείνους της Πίνδου. Επιπλέον, από τους 56 κόκκους 

PGM, οι 52 εντοπίστηκαν στους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού.
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Στους πίνακες που ακολοθούν δίνονται οι χημικές συστάσεις των φάσεων των 

PGE+Au που αναγνωρίστηκαν στους χρωμιτίτες και των δύο συμπλεγμάτων, είτε μέσω της 

μελέτης των αντίστοιχων συμπυκνωμάτων, είτε μέσω της επιτόπιας διερεύνησής τους για το 

συγκεκριμένο σκοπό (Πιν. 9.2 και Πιν. 9.3). 

Πιν. 9. 2: Χημικοί τύποι ανεκτημένων-εντοπισμένων PGM και φάσεων του Au από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Συγκεντρωτικός πίνακας PGM δεδομένων χρωμιτιτών Βούρινου

Βοϊδόλακκος Αετορράχες ΞερολίβαδοΌνομα
ορυκτού

Χημικός τύπος
ορυκτού Ανάκτηση In-situ Ανάκτηση In-situ Ανάκτηση In-situ

Όσμιο (Os,Ir) X X X Χ

Ιρίδιο (Ir,Os,Ru) X X

Chengdeite Ir3Fe X

Λωρίτης (Ru,Os)S2 X X X X Χ X

Ερλισμανίτης (Os,Ru)S2 X X X X Χ X

Ιραρσίτης (Ir,Ru,Rh,Pt)AsS X X X Χ

Ρουαρσίτης RuAsS Χ

Οσαρσίτης (Os,Ru)AsS X

Χολλινγκουορθίτης (Rh,Pt,Pd)AsS X
Ru-ούχος

Πεντλανδίτης
(Fe,Ni,Ru)9S8 X X X Χ X

Ir-ούχος
μιλλερίτης

(Ni,Ir)S X X X X

Ρουθήνιο (Ru,Ir,Os) X X Χ
Κράμα οσμίου-

χαλκού
Os-Cu X Χ

Rh-ούχος
μαγιακίτης

RhNiAs X

Κράμα 
λευκόχρυσου-

ιριδίου
PtIr X

Ir-ούχος 
αβαρουίτης

Ir-Ni3Fe X

Ru-ούχα
οξείδια

RuO2 X X X X Χ X

Os-ούχα
οξείδια

OsS2 X X Χ

Αυτοφυής Au Au X
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Πιν. 9. 3: Χημικοί τύποι ανεκτημένων-εντοπισμένων PGM και φάσεων του Au από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου (* βρέθηκε μόνο ή και κατά την επιτόπια έρευνα).

Συγκεντρωτικός πίνακας PGM δεδομένων χρωμιτιτών Πίνδου
Μηλιά Πεύκη Κορυδαλλός

Όνομα
ορυκτού

Χημικός τύπος
ορυκτού Ανάκτηση In-situ Ανάκτηση In-situ

Cr-ούχοι
χρωμιτίτες

Al-ούχοι
χρωμιτίτες

Όσμιο (Os,Ir) Χ Χ
Ρουθήνιο (Ru,Ir,Os) Χ Χ
Λωρίτης (Ru,Os)S2 Χ Χ Χ Χ Χ

Ερλισμανίτης (Os,Ru)S2 Χ Χ
Μπραγκίτης (Pt,Pd,Ni)S Χ
Βυσοτσκίτης (Pd,Ni)S Χ
Κουπερίτης (Pt,Pd,Ni)S Χ
Οσαρσίτης (Os,Ru)AsS Χ

Ιραρσίτης
(Ir,Ru,Rh,Pt)As

S
Χ Χ

Ρουαρσίης RuAsS Χ
Χολλινγκγουορθίτης (Rh,Pt,Pd)AsS Χ

Πλαταρσίτης (Pt,Rh,Ru)AsS Χ
Αντουίτης (Ru,Os)As2 Χ
Ομεΐτης (Os,Ru)As2 Χ

Ιριδαρσενίτης (Ir,Ru)As2 Χ
Σπερρυλίτης PtAs2 Χ X

Παλλαδοδυμίτης (Pd,Rh)2As Χ
Παολοβίτης Pd2Sn Χ
Rh-ούχος

μαγιακίτης
RhNiAs X

Ir-Fe-Ni Ir-Fe-Ni X
Ισοφερροπλάτινουμ (Pt,Pd)3(Fe,Cu) X

Τετραφερροπλάτινουμ Pt(Ni,Fe) X
Κράμα λευκόχρυσου-

σιδήρου
Pt-Fe X X*

Τουλαμεενίτης Pt2FeCu X
Χονγκσιίτης PtCu X

Σκεργκααρντίτης PdCu X*

Νιλσενίτης PdCu3 X
Ισομερτιίτης Pd11Sb2As2 X

Ζβυγιατζιντσεβίτης Pd3Pb X
Πλουμποπαλλαδινίτης Pd3Pb2 Χ

Ναλντρεττίτης Pd2Sb X
Pd-ούχος

tetraauricupride
(Au,Pd)Cu X

Pd-ούχος auricupride (Au,Pd)Cu3 X
Κιθκοννίτης Pd20Te7 X

Rh-Bi-Te Rh-Bi-Te X
Pd-Sn Pd-Sn X*

Ru-ούχο
οξείδιο

RuO2 Χ Χ

Pd-ούχο 
οξείδιο

PdO2 X X

Ήλεκτρο Au-Ag X
Αυτοφυής χρυσός Au Χ Χ
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9.2.4 Ανάκτηση PGM από τους χρωμιτίτες του Βούρινου

9.2.4.1 Βόρειος Βούρινος

9.2.4.1.1 Βοϊδόλακκος

Στο συμπύκνωμα των χρωμιτιτών του Βοϊδόλακκου ανακτήθηκαν συνολικά 74 

κόκκοι PGM. Οι 53 από αυτούς περιέχονται στο λεπτομερές κλάσμα και οι υπόλοιποι 21 στο 

αδρόκοκκο. Μετρήσεις της επιφανειακής κατανομής των κόκκων των PGM έδειξαν ότι 

μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν τα κράματα σύστασης Os-Ir (32.7%). Την παραγένεση 

συμπληρώνουν τα πλούσια σε Ru δευτερογενή ορυκτά (28.5%), ο λωρίτης (15%), τα 

θειοαρσενίδια (κυρίως ιραρσίτης) (12.8%) και ο ερλισμανίτης (10.5%) (Πιν. 9.4, Εικ. 9. 1). 

Τα υπόλοιπα είδη PGM καταλαμβάνουν πολύ μικρό ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας 

της συγκεκριμένης πλατινοειδούς παραγένεσης. Αξίζει να αναφερθεί πως στο λεπτόκοκκο 

κλάσμα του συγκεκριμένου συμπυκνώματος τα επικρατέστερα βάσει επιφανειακής 

κατανομής ορυκτά είναι οι δευτερογενείς φάσεις του Ru (47.6%), ενώ στο αδρόκοκκο 

επικρατούν τα κράματα σύστασης Os-Ir (53.2%).

Όσον αφορά στην αριθμητική κατανομή των PGM, το κυρίαρχο ορυκτό είναι οι 

δευτερογενείς Ru-ούχες φάσεις (28 κόκκοι-37.8%) και σε μικρότερο βαθμό τα θειοαρσενίδια 

(14 κόκκοι-18.9%) (Πιν. 9.4, Εικ. 9. 1). Στο λεπτόκοκκο δείγμα επικρατούν οι 

εξαλλοιωμένες φάσεις του Ru (23 κόκκοι-43%), ενώ στο αδρόκοκκο τα θειοαρσενίδια 

σύστασης ιραρσίτη (8 κόκκοι-38.1%). 

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο κλασμάτων του συνολικού συμπυκνώματος 

είναι η απουσία λωρίτη και δευτερογενών Ru-ούχων φάσεων στο αδρόκοκκο κλάσμα.

Η κοκκομετρική κατανομή των PGM κόκκων παρουσιάζει ένα μέγιστο μεταξύ των 0-

10 μm (36 κόκκοι-48.6%), ενώ 14 συνολικά κόκκοι PGM (18.9%) ανήκουν στις κλάσεις 

πάνω από 25 μm (Πιν. 9.5, Εικ. 9. 2). Ειδικότερα, στο συμπύκνωμα του λεπτόκοκκου 

κλάσματος οι επικρατούσες τάξεις είναι αυτές των 0 έως 10 μm (30 κόκκοι-56.8%). 

Αντίθετα, στο αδρομερές συμπύκνωμα η τάξη μεγέθους που κυριαρχεί είναι αυτή των 25-30 

μm (7 κόκκοι-33.3%). Είναι φανερό λοιπόν ότι η διπληθυσμιακή κατανομή που προκύπτει 

για το σύνθετο συμπύκνωμα είναι απόρρεια της συγκέντρωσης της πλειονότητας των 

κόκκων του κάθε κλάσματος στα δύο άκρα του όλου κοκκομετρικού φάσματος που 

καλύπτουν.
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Πιν. 9. 4: Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου βάσει 
του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Κυρίως Ru-ούχες φάσεις, *2: Ιραρσίτης, χολλινγκγουορθίτης 

και οσαρσίτης, *3: Chengdeite και Rh-Ir-Ni-As).

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Βοϊδόλακκου

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 

κατανομή

Κράματα Os-Ir 11 14.9 32.7

Δευτερογενείς Ru-
ούχες φάσεις*1 28 37.8 28.5

Λωρίτης 9 12.2 15.0

Θειοαρσενίδια*2 14 18.9 12.8

Ερλισμανίτης 4 5.4 10.5

Ir-Rh-Ru-Ni-Fe*3 7 9.5 0.3

Πλούσια σε PGE
σουλφίδια BM

1 1.4 0.2

Πιν. 9. 5: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Βοϊδόλακκου

Κλάσεις (μm) Αριθμός κόκκων
Ποσοστιαία
κατανομή

0-5 20 27.0

5-10 16 21.6

10-15 11 14.9

15-20 6 8.1

20-25 7 9.5

> 25 14 18.9

Σύνολο 74 100.0
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Εικ. 9. 1: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου βάσει του 
αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Κυρίως Ru-ούχες φάσεις, *2: Ιραρσίτης, χολλινγκγουορθίτης και 

οσαρσίτης, *3: Chengdeite και Rh-Ir-Ni-As).

Εικ. 9. 2: Κοκκομετρική κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.
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9.2.4.1.2 Κορσούμια

Η εφαρμογή της τεχνικής του υδροδιαχωρισμού στους χρωμιτίτες από την περιοχή 

των Κορσουμίων δεν απέδωσε θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση των 

συμπυκνωμάτων εντοπίστηκε μόνο ένας κρύσταλλος μιας πλούσιας σε Ru εξαλλοιωμένης 

φάσης στο λεπτομερές συμπύκνωμα. Στο δε αδρόκοκκο δεν βρέθηκε κανένας κόκκος PGM. 

Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει να πραγματοποιηθεί μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των 

πλατινοειδών παραγενέσεων των χρωμιτιτών των δύο υποπεριοχών του βόρειου Βούρινου. 

9.2.4.2 Νότιος Βούρινος

9.2.4.2.1 Ξερολίβαδο

Από το Ξερολίβαδο ανακτήθηκαν 47 κόκκοι PGM από τους οποίους οι 39 

περιέχονται στο λεπτόκοκκο κλάσμα του συμπυκνώματος και οι υπόλοιποι 8 στο αδρομερές. 

Τα επικρατέστερα ορυκτά βάσει της επιφανειακής κατανομής είναι τα κράματα σύστασης 

Os-Ir (35.2%), με σημαντική συμμετοχή λωρίτη (29.8%), θειοαρσενιδίων και κυρίως 

ιραρσίτη (15.2%) και ερλισμανίτη (13.6%) (Πιν. 9.6, Εικ. 9. 3). Ωστόσο, στο λεπτομερές 

κλάσμα του συμπυκνώματος επικρατεί ο λωρίτης με ποσοστό 49.1% έναντι 41.3% των 

κραμάτων Os-Ir. Η επικράτηση των κραμάτων στο συνολικό συμπύκνωμα του Ξερολίβαδου 

οφείλεται στο υψηλό ποσοστό τους (28.7%) στο αδρόκοκκο κλάσμα σε συνδυασμό με τη 

χαμηλή συμμετοχή λωρίτη σε αυτό (9.1%).

Βάσει του αριθμού των κόκκων των PGM προκύπτει ότι ο λωρίτης είναι το κυρίαρχο 

ορυκτό (18 κόκκοι-38.3%) (Πιν. 9.6, Εικ. 9. 3). Από αυτούς οι 17 εντοπίστηκαν στο 

λεπτόκοκκο κλάσμα και μόνο ένας στο αδρόκοκκο. Αν και οι κόκκοι των κραμάτων 

σύστασης Os-Ir ανέρχονται σε 15, οι κρύσταλλοί τους είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος από 

αυτούς του λωρίτη, ώστε να δικαιολογείται η επικράτησή τους στην επιφανειακή κατανομή. 

Η πλειονότητα των PGM κόκκων (65.2%-25 κόκκοι) παρουσιάζει διαστάσεις μεταξύ 

5-20 μm (Πιν. 9.7, Εικ. 9. 4). Η κοκκομετρική κατανομή των PGM στο λεπτομερές 

συμπύκνωμα παρουσιάζει αντιστοιχία με αυτή του αντίστοιχου σύνθετου. Στο αδρόκοκκο 

συμπύκνωμα οι κλάσεις με την υψηλότερη συχνότητα είναι οι 10-15 και 40-45 μm.
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Πιν. 9. 6: Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου βάσει 
του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*: Κυρίως ιραρσίτης και ρουαρσίτης).

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Ξερολίβαδου

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 

κατανομή

Κράματα Os-Ir 15 31.9 35.2

Λωρίτης 18 38.3 29.8

Θειοαρσενίδια* 5 10.6 15.2

Ερλισμανίτης 1 2.1 13.6

Δευτερογενείς Ru-
ούχες φάσεις

6 12.8 4.7

Πλούσια σε PGE
σουλφίδια BM

2 4.3 1.5

Πιν. 9. 7: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Ξερολίβαδου

Κλάσεις (μm) Αριθμός κόκκων
Ποσοστιαία
κατανομή

0-5 4 8.5

5-10 11 23.4

10-15 10 21.3

15-20 9 19.2

20-25 5 10.6

> 25 8 17.0

Σύνολο 47 100.0
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Εικ. 9. 3: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου βάσει του 
αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*: Κυρίως ιραρσίτης και ρουαρσίτης).

Εικ. 9. 4: Κοκκομετρική κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.
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9.2.4.2.2 Αετορράχες

Στο σύνθετο συμπύκνωμα από τους χρωμιτίτες των Αετορράχεων ανακτήθηκαν 

συνολικά 16 κόκκοι PGM, από τους οποίους οι 12 περιέχονται στο λεπτόκοκκο κλάσμα και 

οι υπόλοιποι 4 στο αδρόκοκκο. Οι στατιστικοί προσδιορισμοί της επιφανειακής κατανομής 

των PGM δείχνουν ότι την επικρατέστερη φάση αντιποτελεί ο λωρίτης (36.2%), 

ακολουθούμενος από τις πλούσιες σε Ru δευτερογενείς φάσεις (28.9%), τα κράματα 

σύστασης Os-Ir (17.7%) και τον ερλισμανίτη (17.2%) (Πιν. 9.8, Εικ. 9. 5).

Βάσει του αριθμού των κόκκων, τα κράματα Os-Ir (6 κόκκοι-37.4%) αποτελούν την 

κυρίαρχη φάση, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ανέρχεται η συμμετοχή λωρίτη (4 κόκκοι-

25.0%), εξαλλοιωμένων φάσεων Ru-ούχας σύστασης (5 κόκκοι-31.3%) και ερλισμανίτη (1 

κόκκος-6.3%) (Πιν. 9.8, Εικ. 9. 5). 

Γενικά, η πλατινοειδής παραγένεση του χρωμιτικού κοιτάσματος των Αετορράχεων 

εκπροσωπείται από μια λεπτόκοκκη ποικιλία φάσεων, των οποίων το μέγεθος κυμαίνεται 

κυρίως μεταξύ 5 και 10 μm (12 κόκκοι-75%) (Πιν. 9.9, Εικ. 9. 6). 

Πιν. 9. 8: Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες των Αετορράχεων βάσει 
του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*: Κυρίως Ru-ούχες φάσεις).

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Αετορράχεων

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία
επιφανειακή 
κατανομή

Λωρίτης 4 25.0 36.2
Δευτερογενείς Ru-

ούχες φάσεις* 5 31.3 28.9

Κράματα Os-Ir 6 37.4 17.7

Ερλισμανίτης 1 6.3 17.2

Πιν. 9. 9: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες των Αετορράχεων στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Αετορράχεων

Κλάσεις (μm) Αριθμός κόκκων
Ποσοστιαία
κατανομή

0-5 4 25.0

5-10 12 75.0

Σύνολο 16 100.0
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Εικ. 9. 5: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες των Αετορράχεων βάσει 
του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*: Κυρίως Ru-ούχες φάσεις).

Εικ. 9. 6: Κοκκομετρική κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες των Αετορράχεων στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.
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9.2.4.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ βόρειου και νότιου Βούρινου

Στα πλαίσια της συγκριτικής μελέτης μεταξύ των χρωμιτιτών του βόρειου και του 

νότιου τμήματος του Βούρινου μπορούν να τεθούν και οι διαφοροποιήσεις που αφορούν τις 

PGM παραγενέσεις τους. Γενικά, οι πλατινοειδείς παραγενέσεις των χρωμιτιτών και των δύο 

τμημάτων χαρακτηρίζονται από την αφθονία σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-

ερλισμανίτης και κραμάτων σύστασης Os-Ir. Η επικρατέστερη PGM φάση των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων του βόρειου τομέα του συμπλέγματος είναι τα κράματα σύστασης Os-Ir (Πιν 

9.10, Εικ. 9. 7). Στους δε χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου ο λωρίτης αποτελεί το κυρίαρχο 

είδος PGM (Πιν. 9.11, Εικ. 9. 8). Ωστόσο και στα δύο τμήματα τα θειούχα ορυκτά των Ru-

Os (λωρίτης-ερλισμανίτης) είναι εκείνα που συνολικά υπερτερούν. Επιπρόσθετα, όπως θα 

δειχθεί και στο κεφάλαιο που αφορά την ιστολογική μελέτη, οι δευτερογενείς Ru-ούχες 

φάσεις προέρχονται από την αντικατάσταση αρχικών κρυστάλλων λωριτικής κυρίως 

σύστασης. Επομένως, εάν στο ποσοστό του συνόλου των σουλφίδιων που ανακτήθηκαν από 

τους χρωμιτίτες του βόρειου τμήματος προστεθεί και εκείνο των πλούσιων σε Ru

δευτερογενών φάσεων, τότε πραγματικά τα σουλφίδια των Ru-Os επικρατούν και στα 

συγκεκριμένα χρωμιτικά κοιτάσματα (Πιν. 9.10). 

Στους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου το ποσοστό συμμετοχής ερλισμανίτη, βάσει 

της επιφανειακής κατανομής των PGM, είναι ελαφρώς υψηλότερο από ότι στους χρωμιτίτες 

του βόρειου Βούρινου. Το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό των θειοαρσενιδίων (Πιν. 9.10 και 

Πιν. 9.11, Εικ. 9. 7 και Εικ. 9. 8).

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι στους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου είναι 

αισθητά μειωμένη η συμμετοχή των εξαλλοιωμένων Ru-ούχων φάσεων, οι οποίες αντίθετα 

είναι πολύ συνηθισμένες στους χρωμιτίτες του βόρειου τμήματος (Πιν. 9.10 και Πιν. 9.11). 

Η PGM παραγένεση των χρωμιτιτών του βόρειου Βούρινου είναι γενικά πιο 

λεπτόκοκκη σε σχέση με αυτή των χρωμιτικών κοιτασμάτων του νότιου τομέα. Στην πρώτη 

οι PGM κόκκοι έχουν συνήθως μέγεθος μικρότερο από 15 μm (47 κόκκοι-62.7%), ενώ στη 

δεύτερη το μέγεθος των περισσότερων κόκκων κυμαίνεται μεταξύ 5-20 μm (42 κόκκοι-

66.7%) (Πιν. 9.12, Εικ. 9. 9 και Εικ. 9. 10).
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Πιν. 9. 10: Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου 
βάσει του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Κυρίως Ru-ούχες φάσεις, *2: Ιραρσίτης, 

χολλινγκγουορθίτης και οσαρσίτης, *3: Chengdeite και Rh-Ir-Ni-As).

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών βόρειου Βούρινου

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 
κατανομή

Κράματα 11 14.7 33.6
Δευτερογενείς Ru-

ούχες φάσεις*1 29 38.7 28.3

Λωρίτης 9 12.0 14.8

Θειοαρσενίδια*2 14 18.7 12.6

Ερλισμανίτης 4 5.3 10.3

Ir-Rh-Ru-Ni-Fe*3 7 9.3 0.3
Πλούσια σε PGE
σουλφίδια BM

1 1.3 0.1

Πιν. 9. 11: Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου 
βάσει του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Ιραρσίτης και ρουαρσίτης, *2: Κυρίως Ru-ούχες 

φάσεις).

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών νότιου Βούρινου

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 
κατανομή

Κράματα Os-Ir 21 33.3 32.9

Λωρίτης 22 34.9 31.6

Ερλισμανίτης 2 3.2 13.7

Θειοαρσενίδια*1 5 7.9 13.4
Δευτερογενείς Ru-

ούχες φάσεις*2 11 17.5 7.0

Πλούσια σε PGE
σουλφίδια BM

2 3.2 1.4

Πιν. 9. 12: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες του βόρειου και του 
νότιου Βούρινου στις αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

Χρωμιτίτες βόρειου Βούρινου Χρωμιτίτες νότιου Βούρινου

Κλάσεις (μm) Αριθμός κόκκων
Ποσοστιαία
κατανομή

Αριθμός κόκκων
Ποσοστιαία
κατανομή

0-5 20 26.7 8 12.7

5-10 16 21.3 23 36.5

10-15 11 14.7 10 15.9

15-20 6 8.0 9 14.3

20-25 7 9.3 5 7.9

> 25 15 20.0 8 12.7

Σύνολο 75 100.0 63 100.0
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Εικ. 9. 7: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου 
βάσει του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Κυρίως Ru-ούχες φάσεις, *2: Ιραρσίτης, 

χολλινγκγουορθίτης και οσαρσίτης, *3: Chengdeite και Rh-Ir-Ni-As).

Εικ. 9. 8: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου βάσει 
του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Ιραρσίτης και ρουαρσίτης, *2: Κυρίως Ru-ούχες φάσεις).
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Εικ. 9. 9: Κοκκομετρική κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου 
στις αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

Εικ. 9. 10: Κοκκομετρική κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου 
στις αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.
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9.2.5 Ανάκτηση PGM από τους χρωμιτίτες της Πίνδου

9.2.5.1 Πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες

9.2.5.1.1 Μηλιά

Συνολικά ανακτήθηκαν 51 κόκκοι PGM από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς, από τους 

οποίους οι 38 βρέθηκαν στο λεπτομερές συμπύκνωμα και οι υπόλοιποι 13 στο αδρομερές. Ο 

λωρίτης είναι το ορυκτό που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό επί της συνολικής 

επιφάνειας της πλατινοειδούς παραγένεσης. Συγκεκριμένα, κατέχει το 64.2% του συνόλου 

της παραγένεσης, ακολουθούμενος από τα κράματα σύστασης Os-Ir-Ru (26.3%), τον 

ιραρσίτη (5.2%) και σε μικρότερο ποσοστό από άλλες PGM φάσεις (Πιν. 9.13, Εικ. 9. 11). Ο 

λωρίτης αποτελεί επίσης το επικρατέστερο ορυκτό όχι μόνο του σύνθετου συμπυκνώματος 

αλλά και του κάθε κλάσματος αυτού ξεχωριστά. 

Η επικράτηση του λωρίτη στην πλατινοειδή παραγένεση των χρωμιτιτών της Μηλιάς 

φαίνεται και από την υπεροχή του σε όρους ποσοστιαίας αριθμητικής κατανομής. Βάσει του 

αριθμού των κόκκων προκύπτει ότι το 51% αυτών (26 κόκκοι) αντιστοιχούν σε κρυστάλλους 

λωρίτη. Οι 14 συγκεντρώθηκαν στο λεπτομερές και οι υπόλοιπες 12 στο αδρομερές κλάσμα. 

Τα κράματα σύστασης Os-Ir-Ru αντιστοιχούν στο 31.3% (16 κόκκοι) του συνόλου των PGM

κόκκων (Πιν. 9.13, Εικ. 9. 11). 

Η πλειονότητα των PGM κόκκων εμπίπτει στην κλάση των 5-10 μm ( 33.3%). 

Γενικά, η πλατινοειδής παραγένεση των χρωμιτιτών της Μηλιάς περιέχει κόκκους με 

υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης μεγέθους στη κλάση μεταξύ 5-15 μm (33 κόκκοι-64.7%) 

(Πιν. 9.14, Εικ. 9. 12). 

Πιν. 9. 13: Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς βάσει του 
αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους.

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Μηλιάς

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 
κατανομή

Λωρίτης 26 51.0 64.2
Κράματα Os-Ir-Ru 16 31.3 26.3

Ιραρσίτης 3 5.9 5.2
Δευτερογενείς Ru-

ούχες φάσεις
2 3.9 2
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Πιν. 9.13 (συνέχεια): Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς 
βάσει του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους.

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Μηλιάς

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 
κατανομή

Ρουαρσίτης 1 2.0 1.3

Ερλισμανίτης 2 3.9 0.6
Πλούσια σε PGE
σουλφίδια BM

1 2.0 0.3

Πιν. 9. 14: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Μηλιάς

Κλάσεις (μm) Αριθμός κόκκων
Ποσοστιαία
κατανομή

0-5 3 5.9

5-10 17 33.3

10-15 16 31.4

15-20 8 15.7

20-25 0 0.0

> 25 7 13.7

Σύνολο 51 100

Εικ. 9. 11: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς βάσει του 
αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους.
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Εικ. 9. 12: Κοκκομετρική κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

9.2.5.1.2 Πεύκη

Στο σύνθετο συμπύκνωμα των χρωμιτιτών της Πεύκης ανακτήθηκαν συνολικά 74 

κόκκοι PGM από τους οποίους οι 71 προέρχονται από το λεπτομερές κλάσμα και μόνο οι 3 

από το αδρομερές. Το ορυκτό που συμμετέχει σε υψηλότερη αναλογία, βάσει επιφανειακής 

κατανομής, είναι ο αντουίτης (21 κόκκοι-33.2%), ενώ ακολουθούν ο ρουαρσίτης και ο 

λωρίτης με αναλογίες 26.2% (19 κόκκοι) και 25.2% (12 κόκκοι), αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες 

φάσεις συμμετέχουν σε μικρότερη αναλογία με σημαντικότερη αυτή των ορυκτών σύστασης 

Pt-Pd (7.1%-6 κόκκοι) (Πιν. 9.15, Εικ. 9. 13).

Λαμβάνοντας υπόψη την ποσοστιαία κατανομή με βάση τον αριθμό κόκκων κάθε 

PGM φάσης συμπεραίνεται πως υπάρχει ταυτοσημία των αποτελεσμάτων με εκείνα του 

προηγούμενου τύπου κατανομής. Πάλι δηλαδή σημειώνεται επικράτηση του αντουίτη, 

καθώς αντιπροσωπεύει το 28.4% των ανεκτημένων PGM. Σε αμέσως μικρότερη αναλογία 

συμμετέχουν ο ρουαρσίτης (25.7%) και ο λωρίτης 16.2%. Τα δε πλούσια σε Pt-Pd ορυκτά 

μετέχουν σε ποσοστό 8.1%, όπως και ο ιραρσίτης (Πιν. 9.15, Εικ. 9. 13).

Η κλάση μεγέθους με την υψηλότερη συχνότητα (24.3%-18 κόκκοι) είναι αυτή των 

10-15 μm. Το 66.2% των κόκκων είναι μικρότεροι από 15 μm. Οι ανακτημένοι πλατινοειδείς 

0

5

10

15

20

25

30

35

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 > 25

Ισοδύναμη κυκλική διάμετρος (μm)

Π
ο

σ
ο

σ
τι

α
ία

 κ
α

τα
νο

μ
ή

 (
%

)

Αριθμός κόκκων 

Ποσοστιαία κατανομή



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

415

κρύσταλλοι από τους χρωμιτίτες της Πεύκης έχουν τιμές κοκκομετρικού μεγέθους 

μικρότερες από 25 μm (93.2%-62 κόκκοι). Γενικά, υπάρχει μια σχετική ομοιογενής αναλογία 

στη κατανομή του αριθμού των ανεκτημένων PGM μεταξύ των κλάσεων που απαντούν στο 

διάστημα από 0 έως 25 μm (Πιν. 9.16, Εικ. 9. 14).

Πιν. 9. 15: Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες της Πεύκης βάσει του 
αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*: Περιλαμβάνονται σπερρυλίτης, μέλη της σειράς μπραγκίτης-

κουπερίτης, παολοβίτης και παλλαδοδυμίτης).

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Πεύκης

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 

κατανομή

Αντουίτης 21 28.4 33.2

Ρουαρσίτης 12 25.7 26.2

Λωρίτης 19 16.2 25.5

PPGM* 6 8.1 7.1

Ιραρσίτης 6 8.1 4.7

Δευτερογενείς Ru-
ούχες φάσεις

4 5.4 1.7

Κράματα Os-Ir-Ru 2 5.4 0.8

Χολλινγκουορθίτης 4 2.7 0.8

Πιν. 9. 16: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες της Πεύκης στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Πεύκης

Κλάσεις (μm) Αριθμός κόκκων
Ποσοστιαία
κατανομή

0-5 16 21.6

5-10 15 20.3

10-15 18 24.3

15-20 10 13.5

20-25 10 13.5

> 25 5 6.8

Σύνολο 74 100
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Εικ. 9. 13: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες της Πεύκης βάσει του 
αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*: Περιλαμβάνονται σπερρυλίτης, μέλη της σειράς μπραγκίτης-

κουπερίτης, παολοβίτης και παλλαδοδυμίτης).

Εικ. 9. 14: Κοκκομετρική κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες της Πεύκης στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.
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9.2.5.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ χρωμιτιτών Μηλιάς και Πεύκης

Τα συνολικά PGM δεδομένα των χρωμιτιτών από τις δύο περιοχές μας επιτρέπουν να 

πραγματοποιήσουμε μια συγκριτική μελέτη μεταξύ τους. Η πρώτη διαφορά που προκύπτει 

αφορά στον αριθμό των κόκκων των PGM φάσεων που περιέχονται στα συμπυκνώματα. 

Από τους χρωμιτίτες της Πεύκης ανακτήθηκαν 74 κόκκοι PGM, ενώ από εκείνους της 

Μηλιάς 51. Ωστόσο, η διαφορά αυτή ίσως αποτελεί εντελώς τυχαίο γεγονός και δεν μπορεί 

απαραίτητα να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική του περιεχομένου σε PGM όχι μόνο των 

συγκεκριμένων χρωμιτιτών αλλά και των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συγκέντρωση. Πάντα υπάρχει πιθανότητα να έχουν συμβεί μικρές απώλειες κόκκων κατά 

την εφαρμογή ακόμη και των πιο εξελιγμένων μεθοδολογιών ανάκτησης.

Αρκετά σημαντικές είναι οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα είδη των 

φάσεων που συμμετέχουν στη PGM παραγένεση των δύο περιοχών. Από τους χρωμιτίτες της 

Πεύκης ανακτήθηκαν εκτός των άλλων φάσεις όπως: Χολλινγκγουορθίτης, παολοβίτης, μέλη 

της σειράς μπραγκίτης-κουπερίτης, σπερρυλίτης και παλλαδοδυμίτης, οι οποίες απουσιάζουν 

από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς. Οι ορυκτολογικές αυτές διαφορές θα αξιολογηθούν στη 

συνέχεια ως προς το περιβάλλον, τη θέση και τις συνθήκες σχηματισμού των χρωμιτιτών. 

Στους χρωμιτίτες της Πεύκης το επικρατέστερο, βάσει επιφανειακής κατανομής 

PGM, είναι ο αντουίτης, ενώ στους χρωμιτίτες της Μηλιάς ο λωρίτης. Γενικότερα, στη 

Πεύκη η πλατινοειδής παραγένεση που προκύπτει χαρακτηρίζεται από την επικράτηση 

διαρσενιδίων τύπου αντουίτη, θειοαρσενιδίων τύπου ρουαρσίτη και δισουλφίδιων λωριτικής 

σύστασης. Η πλατινοειδής παραγένεση των χρωμιτιτών της Μηλιάς είναι η πλέον τυπική σε 

περιβάλλοντα οφιολιθικών χρωμιτιτών, δηλαδή λωρίτης και κράματα σύστασης Os-Ir-Ru. 

Η κοκκομετρική κλάση των PGM με την υψηλότερη συχνότητα είναι αυτή των 10-15 

μm στην Πεύκη, ενώ στη Μηλιά αυτή των 5-10 μm. Στην πρώτη περιοχή η πλειονότητα 

(93.4%-69 κόκκοι) των PGM ταξινομείται σχεδόν αναλογικά στις κλάσεις 0-25 μm. Στη 

δεύτερη το 64.7% (33 κόκκοι) των PGM είναι κατανεμημένα στις κλάσεις 5-15 μm. 

Επομένως, οι χρωμιτίτες της Πεύκης φιλοξενούν μια πιο αδρόκοκκη παραγένεση PGM από 

εκείνη των χρωμιτιτών της Μηλιάς. Επιπλέον, στην Πεύκη διαπιστώθηκε πιο συχνά 

ανάπτυξη των PGM σε σύνθετους κόκκους. Τα στοιχεία αυτά έχουν υψηλή σημασία σχετικά 

με τις συνθήκες κρυστάλλωσης των PGM παραγενέσεων των χρωμιτιτών της κάθε περιοχής.
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9.2.5.3 Πλούσιοι σε Al χρωμιτίτες

Από τους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες της περιοχής του Κορυδαλλού ανακτήθηκαν 

συνολικά 159 κόκκοι PGM. Οι περισσότεροι από αυτούς (118) βρέθηκαν στο λεπτόκοκκο 

κλάσμα του συμπυκνώματος και οι υπόλοιποι 41 στο αδρόκοκκο. Η επικρατέστερη ομάδα 

PGM βάσει της επιφανειακής κατανομής είναι τα κράματα σύστασης Pd-Cu (31.61%), 

ακολουθούμενα από τον Pd-ούχο tetraauricupride (18.77%) και τον νιλσενίτη (13.62%). 

Άλλες φάσεις, όπως ο σπερρυλίτης (9.91%) και ο σκεργκααρντίτης (7.04%) συμμετέχουν σε 

μικρότερο ποσοστό, ενώ η συγκεκριμένη πλατινοειδής παραγένεση συμπληρώνεται από 

άλλες πλούσιες σε Pt-Pd φάσεις (Πιν. 9.17, Εικ. 9. 15).  

Με βάση την ποσοστιαία αριθμητική κατανομή προκύπτει ότι τα κράματα σύστασης 

Pd-Cu αποτελούν τη συνηθέστερα απαντώμενη PGM φάση (25.16%-40 κόκκοι), ενώ συχνά 

επίσης μπορούν να εμφανίζονται ο νιλσενίτης και ο σκεργκααρντίτης (13.84%-22 κόκκοι). Ο 

Pd-ούχος auricupride κατέχει σημαντικό ποσοστό στην αριθμητική κατανομή (10.06%-16 

κόκκοι), όπως και Pd-ούχος tetraauricupride (8.81%-14 κόκκοι) με τον σπερρυλίτη (8.18%-

13 κόκκοι) και τα κράματα Pt-Fe-Ni (6.92%-11 κόκκοι) (Πιν. 9.17, Εικ. 9. 15). 

Η επικρατέστερη κλάση κοκκομετρικής κατανομής είναι αυτή των 5-10 μm (57.9%-

92 κόκκοι). Γενικά, η πλειονότητα των ανεκτημένων PGM των χρωμιτικών κοιτασμάτων της 

συγκεκριμένης περιοχής κατανέμονται στις κλάσεις κάτω των 15 μm (98.8%-157 κόκκοι) 

(Πιν. 9.18, Εικ. 9. 16).

Πιν. 9. 17: Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του 
Κορυδαλλού βάσει του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Περιλαμβάνονται και 

tetraferroplatinum, *2: Περιλαμβάνονται εκτός από κράματα Pt-Cu επιπλέον τουλαμεενίτης και χονγκσιίτης).

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Κορυδαλλού

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 
κατανομή

Κράματα Pd-Cu 40 25.16 31.61

Pd-ούχος 
tetraauricupride

14 8.81 18.77

Νιλσενίτης 22 13.84 13.62

Σπερρυλίτης 13 8.18 9.91

Σκεργκααρντίτης 22 13.84 7.04
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Πιν. 9. 17 (συνέχεια): Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους πλούσιους σε Al
χρωμιτίτες του Κορυδαλλού βάσει του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Περιλαμβάνονται και 
tetraferroplatinum, *2: Περιλαμβάνονται εκτός από κράματα Pt-Cu επιπλέον τουλαμεενίτης και χονγκσιίτης).

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Κορυδαλλού

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 
κατανομή

Pd-ούχος auricupride 16 10.06 6.77

Οξείδια Pt-Pd 2 1.26 5.13

Κράματα Pt-Fe-Ni*1 11 6.92 2.39

Χολλινγκγουορθίτης 2 1.26 2.18

Κράματα Pt-Cu*2 4 2.51 1.01

Ισομερτιίτης 2 1.26 0.93

Ζβυγιατζιντσεβίτης 4 2.51 0.47

Αυτοφυής Au 4 2.51 0.15

Κιθκοννίτης 1 0.63 0.02

Ναλντρεττίτης 1 0.63 0.01

RhBiTe 1 0.63 0.00

Πιν. 9. 18: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες της Πεύκης στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Κορυδαλλού

Κλάσεις (μm) Αριθμός κόκκων
Ποσοστιαία
κατανομή

0-5 34 21.4

5-10 92 57.9

10-15 31 19.5

15-20 2 1.2

Σύνολο 159 100.0
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Εικ. 9. 15: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του 
Κορυδαλλού βάσει του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Περιλαμβάνονται και 

tetraferroplatinum, *2: Περιλαμβάνονται εκτός από κράματα Pt-Cu επιπλέον τουλαμεενίτης και χονγκσιίτης).

Εικ. 9. 16: Κοκκομετρική κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του 
Κορυδαλλού στις αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.
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9.2.6  Σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ των υψηλού Cr χρωμιτιτών του 
Βούρινου και της Πίνδου

Για τη συγκριτική μελέτη μεταξύ των πλατινοειδών παραγενέσεων των υψηλού Cr

χρωμιτιτών του Βούρινου και της Πίνδου συμπτίχθηκαν τα αντίστοιχα PGM δεδομένα ανά 

οφιολιθικό σύμπλεγμα. Ειδικότερα, για την Πίνδο ενωποιήθηκαν εκείνα τα PGM δεδομένα 

που αφορούν στους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της Μηλιάς και της Πεύκης, έτσι ώστε να 

γίνει σύγκρισή τους με εκείνα των υψηλού Cr χρωμιτιτών του Βούρινου. Όσον αφορά στους 

πλούσιους σε Al χρωμιτίτες της Πίνδου, η διαφορετικού τύπου πλατινοειδής παραγένεση που 

διαπιστώθηκε σε αυτούς είναι ούτως ή άλλως αναμενόμενη (βλ. § 8.3.4.3). Επομένως, δεν θα 

ήταν σωστό να συγκριθούν οι PGM παραγενέσεις μεταξύ διαφορετικού συστασιακού τύπου 

χρωμιτιτών, πόσο μάλλον να συμπτιχθούν τα PGM δεδομένα των πλούσιων σε Cr και Al

χρωμιτιτών της Πίνδου και να γίνει σύγκρισή τους με αυτά των υψηλού Cr χρωμιτιτών του 

Βούρινου.

Η πλατινοειδής παραγένεση των χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βούρινου 

χαρακτηρίζεται από την επικράτηση κραμάτων σύστασης Os-Ir (33.9%) και σε μικρότερο 

βαθμό λωρίτη (21.8%). Η επικράτηση όμως αυτή είναι φαινομενική, αφού αν στην 

ποσοστιαία αναλογία των λωριτικών κρυστάλλων προστεθεί και εκείνη των Ru-ούχων 

δευτερογενών φάσεων προκύπτει σαφής επικράτηση των Ru-ούχων σουλφίδιων (40.8%). Αν 

επιπλέον προστεθεί και το ποσοστό του ερλισμανίτη (11.0%) τότε η αναλογία σουλφίδιων-

κραμάτων αυξάνει ακόμη περισσότερο υπέρ των πρώτων (Πιν. 9.19, Εικ. 9. 17). Σε 

κοκκομετρικούς όρους, οι ανεκτημένοι PGM κόκκοι έχουν μέγεθος συνήθως μικρότερο από 

10 μm (48.5%) (Πιν. 9.21, Εικ. 9. 19).

Η PGM παραγένεση των υψηλού Cr Πινδικών χρωμιτιτών χαρακτηρίζεται από την 

επικράτηση του λωρίτη (46.0%), ενώ ακολουθούν τα θειοαρσενίδια (κυρίως ρουαρσίτης, 

18.7%) και ο αντουίτης (16.4%). Πρόκειται δηλαδή για μια παραγένεση σουλφίδιων-

θειοαρσενιδίων-διαρσενιδίων. Το στοιχείο αυτό προκύπτει αν στο ποσοστό επιφανειακής 

κατανομής του ρουαρσίτη προστεθεί εκείνο του ιραρσίτη και του χολλινγκγουορθίτη (Πιν. 

9.20, Εικ. 9. 18). Σημαντικό είναι ότι στην τελική παραγένεση των συγκεκριμένων 

χρωμιτιτών τα PPGM (εκτός του χολλινγκγουορθίτη) συμμετέχουν με ποσοστό 3.5%. Το 

52.8% των κόκκων εμπίπτει στις κλάσεις των 5-15 μm (Πιν. 9.21, Εικ. 9. 20). 
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Η συμμετοχή ερλισμανίτη είναι πιο αυξημένη στους χρωμιτίτες του Βούρινου, ενώ 

εντύπωση προκαλεί η περιορισμένη συμμετοχή δευτερογενών Ru-ούχων φάσεων στην Πίνδο 

σε σχέση με τον Βούρινο, όπου και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες PGM φάσεις (Πιν. 

9.19 και Πιν. 9.20, Εικ. 9. 17 και Εικ. 9. 18).

Πιν. 9. 19: Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες του Βούρινου βάσει του 
αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Κυρίως Ru-ούχες φάσεις, *2: Κυρίως ιραρσίτης, *3: 

Περιλαμβάνει chengdeite και Rh-Ir-Ni-As).

Σύνθετο συμπύκνωμα χρωμιτιτών Βούρινου

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 

κατανομή

Κράματα Os-Ir 34 24.6 33.9

Λωρίτης 31 22.5 21.8

Δευτερογενείς Ru-
ούχες φάσεις*1 38 27.5 19.0

Θειοαρσενίδια*2 19 13.8 13.3

Ερλισμανίτης 6 4.3 11.0

Πλούσια σε PGE
σουλφίδια BM

3 2.2 0.7

Ir-Rh-Ru-Ni-Fe*3 7 5.1 0.2

Πιν. 9. 20: Ποσοστιαίες κατανομές των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της 
Πίνδου βάσει του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*: Περιλαμβάνονται σπερρυλίτης, μέλη της σειράς 

μπραγκίτης-κουπερίτης, παολοβίτης και παλλαδοδυμίτης).

Σύνθετο συμπύκνωμα πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών Πίνδου

PGM Αριθμός κόκκων Ποσοστό %
Ποσοστιαία 
επιφανειακή 

κατανομή

Λωρίτης 45 36.0 46.0

Αντουίτης 21 16.8 16.4

Κράματα Os-Ir-Ru 18 14.4 13.6

Ρουαρσίτης 13 10.4 13.3

Ιραρσίτης 9 7.2 5.0

PPGM* 6 4.8 3.5

Δευτερογενείς Ru-
ούχες φάσεις

6 4.8 1.4

Χολλινγκγουορθίτης 4 3.2 0.4

Ερλισμανίτης 2 1.6 0.3

Πλούσια σε PGE
σουλφίδια BM

1 0.8 0.2
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Πιν. 9. 21: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες του 
Βούρινου και της Πίνδου στις αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

Πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες 

Χρωμιτίτες Βούρινου Χρωμιτίτες Πίνδου
Κλάσεις (μm)

Αριθμός κόκκων
Ποσοστιαία
κατανομή

Αριθμός κόκκων
Ποσοστιαία
κατανομή

0-5 28 20.3 19 15.2

5-10 39 28.2 32 25.6

10-15 21 15.2 34 27.2

15-20 15 10.9 18 14.4

20-25 12 8.7 10 8.0

> 25 23 16.7 12 9.6

Σύνολο 138 100 125 100

Εικ. 9. 17: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους χρωμιτίτες του Βούρινου βάσει του 
αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Κυρίως Ru-ούχες φάσεις, *2: Θειοαρσενίδια κυρίως τύπου 

ιραρσίτη, *3: Περιλαμβάνει chengdeite και Rh-Ir-Ni-As).
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Εικ. 9. 18: Ποσοστιαία κατανομή των ανεκτημένων PGM φάσεων από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της 
Πίνδου βάσει του αριθμού των κόκκων και της επιφάνειάς τους (*1: Κυρίως Ru-ούχα οξείδια, *2: Περιλαμβάνονται 

σπερρυλίτης, μέλη της σειράς μπραγκίτης-κουπερίτης, παολοβίτης και παλλαδοδυμίτης).

Εικ. 9. 19: Κοκκομετρική κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους χρωμιτίτες του Βούρινου στις 
αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.
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Εικ. 9. 20: Κοκκομετρική κατανομή των ανεκτημένων PGM κόκκων από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της 
Πίνδου στις αντίστοιχες κοκκομετρικές κλάσεις.

9.2.7 Συμπεράσματα

Όλες οι προηγούμενες μελέτες των πλατινοειδών παραγενέσεων που φιλοξενούνται 

στους χρωμιτίτες και των δύο εξεταζόμενων οφιολιθικών συμπλεγμάτων στηρίζονταν στη 

κλασική επιτόπια μέθοδο εντοπισμού τους (Βούρινος: AUGÉ  1985, GARUTI & 

ZACCARINI 1997 και Πίνδος: TARKIAN et al. 1996, PRICHARD et al. 2008). Ένα από τα 

βασικότερα μειονεκτήματα των μελετών αυτών ήταν οι περιορισμένοι αριθμοί κόκκων και 

τύπων PGM φάσεων που προέκυπταν. Οι ίδιες δυσκολίες παρουσιάζονταν σε όλα τα υπό 

μελέτη δείγματα ανεξάρτητα του ιστού και/ή της χημικής σύστασης του χρωμίτη 

(μαγνησιοχρωμίτης ή σπινέλιος), καθώς και του βαθμού εμπλουτισμού τους σε PGE. Στα 

πλαίσια της παρούσας διατριβής χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι εύρεσης PGM και 

συγκεκριμένα τόσο η παραδοσιακά εφαρμοζόμενη επιτόπια μέθοδος εντοπισμού τους σε 

μεταλλογραφικές τομές, όσο και η συγκέντρωσή τους σε σύνθετα συμπυκνώματα. Τα 

αποτελέσματα της ανάκτησης των PGM επιτρέπουν την εξαγωγή πιο ασφαλών 

συμπερασμάτων σχετικά με το περιεχόμενο του χρωμιτικού κοιτάσματος κάθε περιοχής σε 

PGM. Επιπλέον, οι πλατινοειδείς παραγενέσεις που προκύπτουν είναι πιο αντιπροσωπευτικές 
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αφού καλύπτουν μεγαλύτερο αριθμό ξεχωριστών PGM φάσεων και οι αναλογίες μεταξύ των 

εκάστοτε φάσεων προσεγγίζουν καλύτερα τις πραγματικές. Το γεονός αυτό αποκτά ακόμη 

μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί ότι, με εξαίρεση τους Al-ούχους χρωμιτίτες του 

Κορυδαλλού, τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των συμπυκνωμάτων 

των υπολοίπων περιοχών χαρακτηρίζονται από χαμηλά περιεχόμενα σε PGE.    

Όπως προκύπτει από τη στατιστική επεξεργασία των συμπυκνωμάτων η PGM

παραγένεση των χρωμιτιτών του Βούρινου περιλαμβάνει πλατινοειδή σουλφίδια και 

κράματα. Τα σουλφίδια είναι αυτά που επικρατούν, ενώ στην πλειονότητά τους υφίστανται 

συστασιακή τροποποίηση σε Ru-ούχα δευτερογενή ορυκτά. Η όλη παραγένεση 

χαρακτηρίζεται από μικρά κοκκομετρικά μεγέθη (<10 μm).

Συνολικά στους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της Πίνδου διαπιστώθηκε μια 

παραγένεση σουλφίδιων-θειοαρσενιδίων-διαρσενιδίων. H πλατινοειδής παραγένεση των 

υψηλού Cr χρωμιτιτών από την Πίνδο είναι πιο αδρόκοκκη από εκείνη του Βούρινου, 

έχοντας μεγέθη κόκκων κυρίως μεταξύ 5-15 μm. Η ανάκτηση PPGM από τους πλούσιους σε 

Cr Πινδικούς χρωμιτίτες αποτελεί μια ακόμη σημαντική ιδιαιτερότητα της πλατινοειδούς 

παραγένεσης που φιλοξενούν. Οι διαφορές μεταξύ των PGM παραγενέσεων των χρωμιτιτών 

των δύο συμπλεγμάτων αντανακλούν διαφοροποιήσεις στην γενικότερη πετρολογική-

κοιτασματολογική εξέλιξη των μανδυακών ενοτήτων τους.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές γίνονται ακόμη πιο έντονες αν ληφθεί υπόψη και ο 

ιδιαίτερος χαρακτήρας της PGM παραγένεσης που φιλοξενείται στους πλούσιους σε Al

χρωμιτίτες της Πίνδου. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη παραγένεση στην οποία επικρατούν οι 

PPGM φάσεις και συγκεκριμένα ορυκτά των Pd-Au και σε μικρότερο βαθμό των Pt-Rh.

Οι διαφορές που παρουσιάζουν οι πλατινοειδείς παραγενέσεις των χρωμιτιτών των 

διαφορετικών περιοχών του ίδιου συμπλέγματος είναι επίσης σημαντικές. Έτσι, στον 

Βούρινο διαπιστώθηκαν: α) Επικράτηση των Ru-ούχων σουλφίδιων και στα δύο τμήματά 

του και β) πιο αυξημένη συμμετοχή ερλισμανίτη και θειοαρσενιδίων στο νότιο τμήμα του. 

Τα δύο αυτά στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των 

KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-ELIOPOULOS (1991), που βάσει γεωχημικών 

δεδομένων υποστήριξαν την επικράτηση κραμάτων Os-Ir στους χρωμιτίτες του νότιου 

Βούρινου. Στην Πίνδο παρατηρήθηκαν: α) Τρείς διαφορετικοί τύποι PGM παραγένεσης 

στους χρωμιτίτες από τις τρεις περιοχές που μελετήθηκαν και β) επικράτηση των IPGM

στους Cr-ούχους χρωμιτίτες έναντι της επικράτησης των PPGM στους Al-ούχους χρωμιτίτες.     
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Τέλος, η ανάκτηση των PGM από τους χρωμιτίτες του Βούρινου και της Πίνδου με 

τη χρήση των μεθόδων του υδροδιαχωρισμού και των superpanners ίσως είναι οικονομικής 

σημασίας. Ωστόσο, επιπλέον δεδομένα απαιτούνται για να υποστηριχθεί η ενδεχόμενη 

δυνατότητα εκμετάλλευσης των χρωμιτιτών αυτών ως προς τα PGE σε βιομηχανική κλίμακα.

9.3 Ιστολογική περιγραφή 

9.3.1 Ιστολογική περιγραφή ανεκτημένων PGM

9.3.1.1 Εισαγωγή

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι τα PGM αποτελούν πρώιμα αποχωριζόμενες 

μαγματικές φάσεις, οι οποίες κρυσταλλώνονται από μάγματα βασικής σύστασης και 

παγιδεύονται μηχανικά από τις αμέσως επόμενες, δηλαδή τον χρωμίτη και σε μικρότερο 

βαθμό τον ολιβίνη (TALKINGTON & WATKINSON 1986, AUGÉ  1988, MELCHER et al. 

1997, ARAI et al. 1999, GARUTI et al. 1999a, BAI et al. 2000, AHMED & ARAI 2003, 

UYSAL et al. 2005, AHMED & ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008). Ο δύστηκτος 

χαρακτήρας και οι υψηλοί βαθμοί ανταγωνιστικότητας των IPGE (CROCKET 1981, 

BARNES et al. 1985) έχουν ως αποτέλεσμα τη συνήθη παρουσία IPGM και τη σχετική 

απουσία ορυκτών των ασύμβατων PPGE στους οφιολιθικούς χρωμιτίτες (EL HADDAD

1996, PROENZA et al. 2007, 2008, ZACCARINI et al. 2008). 

Οι κυριότερες ιστολογικές θέσεις στις οποίες μπορούν να εμφανίζονται οι 

κρύσταλλοι των PGM σε περιβάλλοντα οφιολιθικών χρωμιτιτών είναι είτε ως εγκλείσματα 

στο εσωτερικό των χρωμιτικών κρυστάλλων, είτε εντός της ενδιάμεσης πυριτικής μάζας 

τους. Συχνά, ωστόσο, διαπιστώνεται η παρουσία τους και κατά μήκος ρωγμών σε έντονα 

θραυσμένους χρωμιτικούς κρυστάλλους ή ακόμη και στα περιθώρια των τελευταίων, όπου 

μπορεί να παρατηρείται προσκόλληση των PGM σε αυτούς. Η επίδραση οποιασδήποτε 

δευτερογενούς διεργασίας (π.χ., σερπεντινίωση, αποσάθρωση) πέρα από τις πιθανές 

μεταβολές που μπορεί να προκαλέσει σε ένα χρωμιτικό κοίτασμα, μπορεί να επηρεάσει και 

την περιεχόμενη σε αυτό πλατινοειδή παραγένεση.

Αν και τα PGE είναι από τα πιο δυσκίνητα στοιχεία (immobile elements), σήμερα 

είναι γενικά αποδεκτό ότι μπορούν να κινητοποιηθούν σε συνθήκες σχετικά χαμηλής T

(FEATHER 1976, STUMPFL & TARKIAN 1976, STOCKMAN & HLAVA 1984, 
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BOWLES 1986, 1987, TARKIAN & PRICHARD 1987, PRICHARD & TARKIAN 1988, 

MCEDULFF & STUMPFL 1990, NILSSON 1990, BOWLES et al. 1994, TARKIAN et al. 

1996, GARUTI & ZACCARINI 1997, ARAI et al. 1999, AHMED & ARAI 2003, 

ZACCARINI et al. 2004, 2005, GARUTI et al. 2005, 2007, PRICHARD et al. 2008, 

TSOUPAS & ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008). Κινητοποίηση και ανακατανομή των 

PGE σε μικρή κλίμακα συνεπάγεται επιτόπια τροποποίηση (in situ reworking) πρωτογενών 

PGM και σε πιο προχωρημένο βαθμό μπορεί να σημάνει τη μετατροπή τους σε δευτερογενείς 

φάσεις. Τα εξαλλοιωμένα PGM εντοπίζονται κυρίως στις πιο επιρρεπής σε δευτερογενείς 

διεργασίες θέσεις εντός ενός χρωμιτικού κοιτάσματος. Αυτές περιλαμβάνουν την ενδιάμεση 

πυριτική μάζα τους, τις ρωγμές των χρωμιτικών τους κρυστάλλων και τα περιθώρια αυτών, 

στα οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα ακόμα και μετατροπή του ίδιου του χρωμίτη σε 

σιδηροχρωμίτη ή Cr-ούχο μαγνητίτη. 

Ωστόσο, είναι δυνατό PGM κρύσταλλοι που δεν εγκλείονται στον χρωμίτη και 

συνεπώς δεν προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε μετα-μαγματικές μεταβολές να 

διατηρούν σε μεγάλο βαθμό την πρωτογενή σύστασή τους [όπως π.χ., ένας σύνθετος 

κρύσταλλος κράματος Os-Ir και Ir-ούχου σουλφίδιου εντός της σερπεντινιωμένης πυριτικής 

μάζας των χρωμιτιτών του Ξερολίβαδου (GARUTI & ZACCARINI 1997)]. Παρά ότι σε 

αυτές τις περιπτώσεις είναι γενικά δύσκολο να καθορισθεί αν και μέχρι σε ποιά κλίμακα έχει 

συμβεί κινητοποίηση των PGE, η μορφή και η σύσταση των αντίστοιχων PGM είναι τέτοιες 

που δεν επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό τους ως αμιγώς δευτερογενών. 

Στην παρούσα μελέτη οι κρύσταλλοι των χαρακτηριζόμενων ως πρωτογενών PGM

αντιπροσωπεύουν εγκλείσματα στον χρωμίτη (μαγνησιοχρωμίτη ή σπινέλιο) και τον ολιβίνη 

σε θέσεις που αυτοί δεν έχουν υποστεί εξαλλοίωση, ενώ ένα μικρό ποσοστό τους είναι 

πιθανό να προέρχεται από την εξαλλοιωμένη συνδετική μάζα των χρωμιτιτών. Η τελευταία 

υπόθεση υποστηρίζεται από τον εντοπισμό κατά την επιτόπια πετρογραφική έρευνα ενός 

μικρού αριθμού PGM πρωτογενούς σύστασης μέσα σε σερπεντίνη (π.χ., κράμα Os-Ir, 

ερλισμανίτης και λωρίτης σε σερπεντίνη). Αντίθετα, τα δευτερογενή PGM προέρχονται από 

την ενδιάμεση εξαλλοιωμένη μάζα των χρωμιτιτών, από θέσεις ισχυρής κατάκλασης των 

χρωμιτικών κρυστάλλων (ρωγμές, διακλάσεις κ.τ.λ.), καθώς και από τα περιθώριά τους, 

όπου έχει λάβει χώρα εκτεταμένη οξείδωση (σε σιδηροχρωμίτη) ή αποχρωματισμός τους. 

Στις θέσεις αυτές έχει συμβεί μερική ή ολική τροποποίηση της αρχικής σύστασης των PGM.

Όσον αφορά στα πρωτογενή PGM, ένα επιπλέον στοιχείο που συμφωνεί υπέρ του 

αρχικού εγκλεισμού τους στους χρωμιτικούς κρυστάλλους, προέρχεται από τα αποτελέσματα 
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γεωχημικών αναλύσεων συμπυκνωμάτων χρωμίτη και πυριτικών από τα κοιτάσματα του 

Βούρινου, τα οποία δείχνουν υψηλότερες συγκεντρώσεις PGE στο μετάλλευμα παρά στο 

αποχωριζόμενο από αυτό πυριτικό υλικό (ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1990). Επιπλέον, ο 

εντοπισμός σημαντικού αριθμού δευτερογενών PGM σε χρωμιτίτες από συγκεκριμένες 

περιοχές μελέτης, όπως τον Κορυδαλλό (Πίνδος) και τον Βοϊδόλακκο (Βούρινος), είναι σε 

συμφωνία με τον εντονότερο επηρεασμό τους από δευτερογενείς διεργασίες.

9.3.1.2 PGM χρωμιτιτών Βούρινου

9.3.1.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά

Από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου ανακτήθηκαν 

κυρίως πλούσια σε Ru-Os σουλφίδια και κράματα σύστασης Os-Ir, δηλαδή οι τυπικές PGM

φάσεις σε αλπικούς χρωμιτίτες (π.χ., CONSTANTINIDES et al. 1980, AUGÉ  1985, 

TALKINGTON & LIPIN 1986, PRICHARD et al. 1986, LEGENDRE & AUGÉ  1986, 

LEBLANC 1991, MERKLE 1992, MAIER et al. 1999, MALITCH et al. 2001, 2003a, EL

GHORFI et al. 2007, KOZLU-ERDAL & MELCHER 2007). Όλα σχεδόν τα PGM που 

αναγνωρίστηκαν αποτελούν ορυκτά των λεγόμενων IPGE ή πλατινοειδών στοιχείων της 

ομάδας του Ir (IPGE: Os, Ir, Ru), ενώ σε μικρότερο βαθμό διαπιστώθηκαν PGM στα οποία 

κυρίαρχο συστατικό είναι κάποιο από τα στοιχεία-μέλη της ομάδας των PPGE ή ομάδας του 

Pt (PPGE: Rh, Pt, Pd).

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατινοειδούς παραγένεσης των χρωμιτιτών 

του Βούρινου είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό επί του συνόλου των ανακτημένων PGM

εμφανίζει έντονα στοιχεία συστασιακής τροποποίησης και σχηματισμού νέων φάσεων σε 

βάρος των αρχικών. Η δομική ανάπτυξη των συγκεκριμένων φάσεων και οι ιστολογικές 

σχέσεις τους με τα αναλλοίωτα τμήματα των κρυστάλλων, στην περίπτωση που αυτά 

διατηρούνται ακόμη, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που πιστοποιούν τη δευτερογενή 

προέλευσή τους από σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης. Παράλληλα, οι 

σχέσεις αυτές βοηθούν ουσιαστικά στην απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με 

τις συνθήκες και τον τύπο των δευτερογενών διεργασιών σχηματισμού τους. 

Η μορφολογική ανάπτυξη των μη τροποποιημένων PGM είναι ενδεικτική της 

πρωτογενούς-μαγματικής προέλευσής τους από το ίδιο μάγμα που σε κάποιο αρχικό στάδιο 
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εξέλιξής του προκάλεσε την γένεση των χρωμιτιτών. Ιδιόμορφοι-υπιδιόμορφοι, απλοί ή 

σύνθετοι δομικά κρύσταλλοι αποτελούν τον συνηθέστερο τρόπο ανάπτυξης των 

αναλλοίωτων PGM των χρωμιτιτών του Βούρινου. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε η 

παρουσία και αλλοτριόμορφων κρυστάλλων, ενώ στις πιο περίπλοκες ιστολογικές σχέσεις 

που καταγράφηκαν ανήκουν ορισμένοι πολυφασικοί κρύσταλλοι που αποτελούνται από δύο 

ή και περισσότερες διαφορετικές φάσεις. Οι φάσεις αυτές μπορούν να συμφύονται ως 

αποτέλεσμα συνκρυστάλλωσης ή αντικατάστασής της μιάς από την άλλη. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκαν επιταξικές σχέσεις οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό της σειράς 

σχηματισμού των επιμέρους φάσεων των αντίστοιχων σύνθετων κρυστάλλων, αλλά και 

εγκλείσματα πλούσιων και μη σε PGE φάσεων εντός ορισμένων PGM. Μια ακόμη σπάνια 

ιστολογική σχέση είναι η συνδιαβλάστηση PGM και σουλφίδιων BM στη σύσταση των 

οποίων συμμετέχει κάποιο από τα PGE και κυρίως το Ru (Ru bearing BMS).

Παρά το γεγονός ότι η ανάκτηση των PGM οδηγεί στην απώλεια της ιστολογικής 

πληροφορίας που παρέχει η επιτόπια πετρογραφική έρευνα, τα δεδομένα που προκύπτουν 

από την εξέταση της δομικής ανάπτυξης των κρυστάλλων των PGM κάνουν δυνατή την 

έμμεση εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την προέλευσή τους. Επιπρόσθετα, η 

παρουσία δευτερογενών PGM σε περιοχές στις οποίες τα κοιτάσματα χρωμίτη έχουν 

επηρεαστεί από διεργασίες υδροθερμικής εξαλλοίωσης σε υψηλότερο βαθμό συγκριτικά με 

εκείνα των υπόλοιπων αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της ύπαρξης μια συγγενετικής σχέσης 

μεταξύ διεργασιών εξαλλοίωσης και δευτερογενών PGM φάσεων.  

9.3.1.2.2 Πρωτογενείς PGM φάσεις

9.3.1.2.2.1 Μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης

Ο λωρίτης, το επικρατέστερο PGM των χρωμιτιτών του Βούρινου, εμφανίζεται 

κυρίως υπό τη μορφή ιδιόμορφων-υπιδιόμορφων κρυστάλλων εξαγωνικού σχήματος, 

διαστάσεων 2-62 μm και μέσου μεγέθους 20 μm περίπου (Εικ. 9. 21). Σε αρκετές 

περιπτώσεις ευμεγεθών λωριτικών κρυστάλλων παρατηρήθηκαν περιοχές περιορισμένων 

διαστάσεων των οποίων η σύσταση προσεγγίζει αυτή του λωρίτη αλλά χαρακτηρίζεται από 

μειωμένη περιεκτικότητα σε S. Τέτοια φαινόμενα αποθείωσης καταγράφονται έντονα στους 

λωριτικούς κρυστάλλους των χρωμιτιτών της περιοχής του Βοϊδόλακκου. 

Επιπρόσθετα, ο λωρίτης μπορεί να συνυπάρχει και με άλλες φάσεις σε σύνθετους 
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δομικά κρυστάλλους. Οι φάσεις αυτές είναι συνήθως δευτερογενούς προέλευσης και 

σχηματίζονται είτε από την εξαλλοίωση του ίδιου του λωρίτη είτε άλλων PGM, όπως 

ερλισμανίτη και ιραρσίτη (Εικ. 9. 21Α). Επιταξικές αναπτύξεις θειοαρσενιδίων και κυρίως 

ιραρσίτη πάνω σε ιδιόμορφους κρυστάλλους λωρίτη, αποτελούν επίσης μια συχνά 

εμφανιζόμενη ιστολογική σχέση. Σύνθετοι κρύσταλλοι κραμάτων σύστασης Os-Ir και 

ερλισμανίτη παρατηρήθηκαν, ωστόσο όμως αποτελούν μια σπανιότερα απαντώμενη 

ιστολογική σχέση. 

Ένας σύνθετος κρύσταλλος ερλισμανίτη-λωρίτη διαστάσεων περίπου 6 μm

ανακτήθηκε από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου (Εικ. 9. 21Η). Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, ο ερλισμανίτης συμμετέχει σε πολυφασικούς κρυστάλλους μαζί με ιραρσίτη και 

κράματα Os-Ir, όπου το μέγεθος του κυμαίνεται μεταξύ 15-40 μm. Διφασικά εγκλείσματα 

ολιβινικής-σουλφιδικής σύστασης διαπιστώθηκαν εντός του ερλισμανιτικού τμήματος μιας 

συνδιαβλάστησης ερλισμανίτη, κράματος Os-Ir και ιραρσίτη από τους χρωμιτίτες του 

Ξερολίβαδου.
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Εικ. 9. 21: Ιστολογικά χαρακτηριστικά ανεκτημένων κρυστάλλων λωρίτη από τους χρωμιτίτες του Βούρινου: Α) 
Σύνθετος κρύσταλλος λωρίτη και πορώδη ιραρσίτη (από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Ξερολίβαδου), Β)-Ζ) 

ανεκτημένοι ιδιόμορφοι-υπιδιόμορφοι λωριτικοί κρύσταλλοι (Β: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Ξερολίβαδου, Γ-Δ: 
Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Βοϊδόλακκου, Ε: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Ξερολίβαδου, ΣΤ-Ζ: Από 
συμπύκνωμα χρωμιτιτών Αετορράχεων), Η) σύνθετος κρύσταλλος αποτελούμενος από λωρίτη, Ru-ούχο 

ερλισμανίτη και ερλισμανίτη (από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Αετορράχεων) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας 
σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.1.2.2.2 Κράματα Os-Ir

Τα κράματα σύστασης Os-Ir απαντούν κυρίως ως αλλοτριόμορφοι-υπιδιόμορφοι και 

σε μεμονωμένες περιπτώσεις ως υποστρόγγυλοι κρύσταλλοι διαστάσεων 7-59 μm (Εικ. 9. 

22). Πιο ιδιόμορφη κρυσταλλική ανάπτυξη παρουσιάζουν τα κράματα που ανακτήθηκαν από 

τους χρωμιτίτες των Αετορράχεων (Εικ. 9. 22Γ). Εκτός από τους σύνθετους κρυστάλλους 

κραμάτων-ερλισμανίτη-ιραρσίτη που αναφέρθηκαν προηγουμένως, διαπιστώθηκαν επιπλέον 

συμφύσεις μεταξύ κραμάτων διαφορετικής σύστασης (Εικ. 9. 22Ε) και κραμάτων-ιραρσίτη. 

Τα κράματα που συμφύονται με ιραρσίτη έχουν αποκλειστικά σύσταση όσμιου. Επιπλέον, οι 

κρύσταλλοι όσμιου έχουν τάση συνανάπτυξης και με φάσεις όπως ιρίδιο, chengdeite, αλλά 

και πλούσια σε Ir και αποθειωμένα πλέον σουλφίδια BM (Εικ. 9. 22ΣΤ).



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

433



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

434

Εικ. 9. 22: Ιστολογικά χαρακτηριστικά ανεκτημένων κρυστάλλων κραμάτων Os-Ir από τους χρωμιτίτες του 
Βούρινου: Α)-Δ) Ανεκτημένοι, ιδιόμορφοι κρύσταλλοι κραμάτων Os-Ir (Α-Δ: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών 

Ξερολίβαδου), Ε) σύνθετος κρύσταλλος κραμάτων Os-Ir, Ir-Os και Ir-BMS, ΣΤ) σύνθετος κρύσταλλος κράματος 
Os-Ir και αποθειωμένου, πλούσιου σε Ir-Ru BMS (Ε-ΣΤ: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Αετορράχεων), Ζ) 

ιδιόμορφος κρύσταλλος κράματος Os-Ir, Η) ξενόμορφος κρύσταλλος κράματος Os-Ir (Ζ-Η: Από συμπύκνωμα 
χρωμιτιτών Βοϊδόλακκου) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.1.2.2.3 Θειοαρσενίδια

Όλα τα θειοαρσενίδια αναπτύσσονται υπό μορφή απλών υπιδιόμορφων κρυστάλλων 

(Εικ. 9. 23), ενώ ο ιρασρίτης και σε συμφύσεις με άλλα ορυκτά όπως: Λωρίτη-ερλισμανίτη, 

εξαλλοιωμένες φάσεις και κράματα Os-Ir. Γενικά, το μέγεθός τους δεν υπερβαίνει τα 36 μm

(σε σύνθετους κρυστάλλους), ενώ συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 μm. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις φαίνεται πως η δομή τους έχει επηρεαστεί από δευτερογενείς διεργασίες, 

γεγονός που οδηγεί στην έντονη ανάπτυξη πορώδους. Το χαρακτηριστικό αυτό 

παρατηρήθηκε σε ιραρσίτη, ο οποίος απαντά ως μέλος σύνθετων κρύσταλλων με λωρίτη από 

τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου (Εικ. 9. 21Α) και του Ξερολίβαδου, καθώς και σε 

κρύσταλλο ρουαρσίτη από τους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου (Εικ. 9. 23Β).

Εικ. 9. 23: Ιστολογικά χαρακτηριστικά ανεκτημένων κρυστάλλων θειοαρσενιδίων από τους χρωμιτίτες του 
Βούρινου: Α) Ιραρσίτης με αποθειωμένη περιοχή (οριοθετημένη από κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) (από 

συμπύκνωμα χρωμιτιτών Βοϊδόλακκου), Β) κρύσταλλος ρουαρσίτη, η πορώδης δομή του οποίου οφείλεται στην 
απομάκρυνση σε περιορισμένο βαθμό S και As (από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Ξερολίβαδου) (μικροσκοπικές 

εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.1.2.2.4 Πλούσια σε PGE σουλφίδια βασικών μετάλλων 

Από τους χρωμιτίτες της περιοχής του Βοϊδόλακκου ανακτήθηκαν πλούσια σε PGE
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σουλφίδια BM. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκαν κρύσταλλοι Ru-ούχου πεντλανδίτη σε 

συνδιαβλάστηση με εξαλλοιωμένα PGM, όπως αποθειωμένο λωρίτη και φάσεις σύστασης 

RhNiAs (Εικ. 9. 24), καθώς και σύνθετοι κρύσταλλοι κραμάτων Os-Ir και αποθειωμένου Ir-

ούχου μιλλερίτη (Εικ. 9. 22ΣΤ). Τα πλούσια σε PGE σουλφίδια BM έχουν κρυσταλλικό 

μέγεθος μικρότερο από 10 μm. H παρουσία τους έχει αναφερθεί στο παρελθόν από τους 

GARUTI & ZACCARINI (1997) σε σύνθετους κρυστάλλους με αβαρουίτη ή λωρίτη που 

έχει εξαλλoιωθεί στα περιθώριά του σε αυτοφυές Ru. 

Εικ. 9. 24: Ιστολογικά χαρακτηριστικά ανεκτημένων κρυστάλλων πλούσιων σε PGE σουλφίδιων BM από τους 
χρωμιτίτες του Βούρινου: A) Σύνθετος κρύσταλλος Ru-ούχου πεντλανδίτη, αποθειωμένου λωρίτη και RhNiAs, Β) 

σύνθετος κρύσταλλος Ru-ούχου πεντλανδίτη και RhNiAs (Α-Β: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Βοϊδόλακκου) 
(μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.1.2.3 Δευτερογενείς PGM φάσεις

9.3.1.2.3.1 Αποθειωμένες φάσεις-Δευτερογενή κράματα-Οξείδια

Τα δευτερογενή PGM των χρωμιτιτών του Βούρινου και κυρίως αυτών του 

Βοϊδόλακκου αποτελούν μια εξαιρετικά ιδιαίτερη σε ιστολογικούς όρους κατηγορία PGM. 

Τα εξαλλοιωμένα PGM έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 42 μm. Αν και αναπτύσσονται 

υπό μια ευρεία ποικιλία σχημάτων και ιστολογικών σχέσεων με άλλες φάσεις, συνήθως 

εμφανίζονται σε απλούς, ιδιόμορφους κρυστάλλους. Στην τελευταία περίπτωση έχουν 

ψευδομορφικά αντικαταστήσει πρωτογενή PGM, ενώ σε μικρότερο βαθμό συμμετέχουν σε 

σύνθετους κρυστάλλους στους οποίους έχει λάβει χώρα μερική αντικατάσταση της αρχικής 

φάσης (π.χ., σύνθετοι κρύσταλλοι εξαλλοιωμένων PGM-λωρίτη). 

Εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους ψευδομορφικής αντικατάστασης, σε αρκετούς 

κρυστάλλους στους οποίους διαπιστώθηκε υπολειμματική διατήρηση της αρχικής 
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πλατινοειδούς φάσης τα διασωζώμενα τμήματα έχουν σύσταση λωρίτη (Εικ. 9. 25). Το 

εξαγωνικό σχήμα πολλών ψευδόμορφων κρυστάλλων Ru-ούχας σύστασης, είναι επίσης 

ενδεικτικό της προέλευσής τους από λωρίτη μιας και το συγκεκριμένο ορυκτό σχηματίζει 

ιδιόμορφους, εξαγωνικού-ψευδοεξαγωνικού σχήματος κρυστάλλους. 

Σε ορισμένους μερικά επηρεασμένους από εξαλλοίωση κρυστάλλους PGM, 

διαπιστώθηκε ότι η διεργασία αντικατάστασης των πρωτογενών PGM φάσεων εστιάζεται 

κυρίως κατά μήκος συγκεκριμένων φλεβιδίων, τα οποία πιθανότατα προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα εσωτερικών μικρο-ασυνεχειών των ορυκτών (Εικ. 9. 25Α). Κατά μήκος των 

φλεβιδίων αυτών καταγράφηκε μείωση της περιεκτικότητας σε S. Τα υπολειμματικά 

τμήματα των κρυστάλλων έχουν και πάλι σύσταση λωρίτη, ενώ η επαφή μεταξύ των υγιών 

και των εξαλλοιωμένων τμημάτων είναι απότομη και δεν χαρακτηρίζεται από οποιαδήποτε 

προοδευτική συστασιακή μεταβολή. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η εξαλλοίωση είναι εντονότερη στα περιθώρια παρά στα 

κεντρικά τμήματα των κρυστάλλων, διότι εκεί σημειώνονται οι υψηλότερες απώλειες σε S

(Εικ. 9. 25Β και Εικ. 9. 25Γ). Τα φαινόμενα αποθείωσης μπορούν να οδηγήσουν είτε σε 

περιφερειακές ζώνες πλούσιες σε Ru και αποπτωχευμένες σε S, είτε ακόμη και στη 

δημιουργία πλήρως αποθειωμένων περιθωρίων. Τα τελευταία παρουσιάζουν σύσταση Ru-

ούχων κραμάτων, στα οποία συμμετέχουν τα βασικά μέταλλα Fe, Ni και Cu. Ωστόσο, στον 

Βοϊδόλακκο παρατηρήθηκε και η αντίστροφη συστασιακή ανάπτυξη σε κρυστάλλους που 

έχουν αντικατασταθεί εσωτερικά από δευτερογενείς φάσεις (κυρίως Ru-ούχα κράματα), ενώ 

εξωτερικά διατηρούν ακόμη υπολείμματα της αρχικής τους σύστασης ή συστάσεις που 

προσεγγίζουν τις αρχικές (Εικ. 9. 25Δ-Ε). Σε μια ακόμα σπανιότερη περίπτωση, λωριτικοί 

κρύσταλλοι μπορούν να αντικαθίστανται εσωτερικά από Ru-ούχα οξείδια (Εικ. 9. 25ΣΤ). 
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Εικ. 9. 25: Ιστολογικά χαρακτηριστικά ανεκτημένων κρυστάλλων αποθειωμένων λωριτών από τους χρωμιτίτες 
του Βούρινου: Α) Φλέβα αυτοφυούς Ru που διακόπτει τη δομή λωριτικού κρυστάλλου, Β)-Γ) περιπτώσεις 

περιφερειακής αποθείωσης κρυστάλλων λωρίτη, Δ)-Ε) τοπική, εσωτερική αντικατάσταση λωριτικών κρυστάλλων 
από αυτοφυές Ru (η εικόνα Ε αποτελεί τμήμα της εικόνας Δ, το οποίο οριοθετείται από το κίτρινο πλαίσιο), ΣΤ) 

"Νησίδες" λωρίτη σε κρύσταλλο της αυτής σύστασης που αντικαθίσταται από Ru-ούχο οξείδιο (Α-ΣΤ: Από 
συμπύκνωμα χρωμιτιτών Βοϊδόλακκου) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

Η δευτερογενής προέλευση των αλλοιωμένων φάσεων σε ιστολογική βάση 

τεκμηριώνεται έμεσα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν. Ως τέτοια μπορούν να θεωρηθούν: α) Τα έντονα, ορισμένες φορές, 

εγκολπωμένα περιθώριά τους, β) η τραχυά και ανώμαλα ανεπτυγμένη επιφάνειά τους, γ) η 

περιορισμένη εμφάνιση πόρων, δ) η δημιουργία συμφύσεων με μαγνησιοπυριτικά ορυκτά 

δευτερογενούς προέλευσης, ε) ο έντονος αποχρωματισμός από το εσωτερικό προς τα 

περιθώριά τους λόγω αποθείωσης, στ) η συστασιακή τους ανομοιογένεια (Εικ. 9. 26 και Εικ. 

9. 27) και τέλος, ζ) η ανάπτυξη ενός πολύ σπάνιου δομικού χαρακτηριστικού, το οποίο 

αναφέρεται ως ιστός τύπου ροζέττας (rosette texture κατά KWITKO et al. 2002, CABRAL & 

KWITKO-RIBEIRO 2004) (Εικ. 9. 28). Κάθε αλλοιωμένο PGM παρουσιάζει μερικά αν όχι 

όλα από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά.
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Εικ. 9. 26: Τυπικές περιπτώσεις πλήρους ψευδομορφικής αντικατάστασης λωριτικών κρυστάλλων προς 
σχηματισμό Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων στους χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου: Α) Ιδιόμορφος κρύσταλλος Ru-Os-

Ir-Fe-Ni-οξείδιου με ανώμαλη επιφάνεια, Β) Ru-ούχο κυρίως οξείδιο με περιθώρια από Ru-Cu κράμα, Γ)-Z) 
ιδιόμορφοι-υπιδιόμορφοι κρύσταλλοι Ru-Os-Ir-Fe-Ni- οξείδιων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ανώμαλη-τραχυά 
επιφάνεια και από ανάπτυξη μικρορωγμών-πόρων, H) Ru-Os-Ir-Fe-Ni-οξείδιο με περιθώρια αυτοφυούς Ru (Α-Η: 

Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Βοϊδόλακκου) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

Εικ. 9. 27: Τυπικές περιπτώσεις πλήρους ψευδομορφικής αντικατάστασης λωριτικών κρυστάλλων προς
σχηματισμό Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων στους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου: Α)-Β) Ιδιόμορφοι-υπιδιόμορφοι, 
ψευδομορφικοί κρύσταλλοι σύστασης Ru-Os-Ir-Fe-Ni-οξείδιου, Γ) Ru-Os-Ir-Fe-Ni-οξείδιο με περιθώρια από

αυτοφυές Ru και περιορισμένες εσωτερικές περιοχές στις οποίες διατηρούνται ακόμα υπολείμματα S, Δ) 
Υπιδιόμορφος, ψευδομορφικός κρύσταλλος Ru-Os-Ir-Fe-Ni-οξείδιου (Α-Δ: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών

Ξερολίβαδου), E) σύνθετος κρύσταλλος Os-Ir-Ru-Fe-Ni-οξείδιου, Ir-Fe-Ni οξείδιου και Ir-Fe κράματος, ΣΤ) Ru-
ούχο οξείδιο με τοπική ανάπτυξη RhNiAs και Ir-Ru-Ni κράματος (Ε-ΣΤ: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών

Αετορράχεων) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).
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9.3.1.2.3.2 Οξείδια με ιστολογικές δομές τύπου ροζέττας (rosette texture)

Η ανάπτυξη ιστού ροζέττας που επιδεικνύουν ορισμένα από τα εξαλλοιωμένα PGM

του Βοϊδόλακκου και των Αετορράχεων αποτελεί μια σπάνια δομική μορφή, η οποία έχει 

μέχρι τώρα αναφερθεί μόνο σε PPGM φάσεις υπεργενετικών κοιτασμάτων. Οι KWITKO et

al. (2002) αναφέρουν την ανάπτυξη ιστού ροζέττας σε κρυστάλλους Pd-ούχων 

οξυδροξείδιων από τις Fe-ούχες επιφλοιώσεις των πλούσιων σε Pd αποθέσεων Au της 

περιοχής Ιταμπίρα (Itabira) της Βραζιλίας. Ανάλογες μορφές έχουν διαπιστωθεί σε 

συναθροίσεις κρυστάλλων Pd μαζί με γκοεθίτη και αιματίτη, που περιβάλλουν την επιφάνεια 

κρυστάλλων Au και απαντούν στα Fe-ούχα κοιτάσματα του ορυχείου Gongo Socο, στη 

μεταλλογενετική επαρχία Minas Gerais στη Βραζιλία (CABRAL & KWITKO-RIBEIRO

2004). Πρόκειται επομένως για εξαιρετικά σπάνιες δομές, ιδιαίτερα  σε IPGE-φάσεις.

Οι συμφύσεις κρυστάλλων γύψου υπό μορφή λογχοειδών φύλλων ρόδου, γνωστές 

και ως "ρόδον της ερήμου", αποτελούν το μακροσκοπικό ανάλογο του ιστού ροζέττας που 

επιδεικνύουν τα εξαλλοιωμένα PGM. Εκ πρώτης όψης οι ροζέττες φαίνεται πως απλά 

αποτελούν λεπτοκρυσταλλικά συσσωματώματα "στοιβαγμένα" σε μια πυκνά διαρθρωμένη 

δομική διάταξη (Εικ. 9. 26 και Εικ. 9. 27). Στην πραγματικότητα όμως κάθε συσσωμάτωμα 

αποτελεί μια αυτούσια ροζέττα, η οποία έχει σύνθετη δομή αποτελούμενη από 

επιμηκυσμένους μικροκρυστάλλους Ru-ούχας σύστασης, διαστάσεων έως και 2 μm. Οι 

μικροκρύσταλλοι αλληλοσυμπλέκονται υπό γωνία 60° προκειμένου να σχηματίσουν τη 

συγκεκριμένη δομή, η επαναλαμβανόμενη ανάπτυξη της οποίας δίνει την εντύπωση ενός 

δικτυωτού πλέγματος (Εικ. 9. 28).
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Εικ. 9. 28: Τυπικές περιπτώσεις πλήρους ψευδομορφικής αντικατάστασης λωριτικών κρυστάλλων προς 
σχηματισμό Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων που επιδεικνύουν ιστό ροζέττας: Α)-Ε) Χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

ιδιόμορφων κρυστάλλων Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων που εμφανίζουν ιστό τύπου ροζέττας, ΣΤ-Η) Ru-Os-Ir-Fe-Ni
οξείδιο που συμφύεται με αποθειωμένο BMS και εσωτερικά εμφανίζει δομή ροζέττας (η εικόνα Η αποτελεί τμήμα 
της εικόνας Ζ, το οποίο οριοθετείται από το κίτρινο πλαίσιο) (Α-Ε: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Βοϊδόλακκου, 
ΣΤ-Η: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Αετορράχεων) [(Α-Ε και Ζ-Η: Μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης 

ηλεκτρονίων, ΣΤ: Μικροσκοπική εικόνα δευτερογενών ηλεκτρονίων-SEI (Secondary electron image)].

9.3.1.2.3.3 Αρσενίδια τύπου RhNiAs

Πέρα από τις τυπικά απαντώμενες σε αλπικούς χρωμιτίτες πλούσιες σε IPGE φάσεις 

κραμάτων, σουλφίδιων και θειοαρσενιδίων, στα χρωμιτικά κοιτάσματα του Βοϊδόλακκου 
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αναγνωρίστηκαν επιπλέον και μη ταυτοποιημένα αρσενίδια τύπου RhNiAs (ίσως το Rh-ούχο 

ανάλογο του μαγιακίτη), μεγέθους έως 15 μm. Η φάση αυτή αποτελεί μέλος σύνθετων 

κρυστάλλων μαζί με Ru-ούχο πεντλανδίτη και αποθειωμένο λωρίτη (Εικ. 9. 24). 

9.3.1.2.4 Συμπεράσματα

Η γενική αξιολόγηση των ιστολογικών δεδομένων της παραγένεσης των PGM των 

χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βούρινου δείχνει ότι πρόκειται για πρώιμα κρυσταλλικά 

προϊόντα, τα οποία αποχωρίστηκαν από το μάγμα μαζί με τον μαγνησιοχρωμίτη και τον 

ολιβίνη. Η ποικιλία των ανεκτημένων PGM φάσεων υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να 

αντιπροσωπεύουν προϊόντα απόμειξης (exsolution products) από τον μαγνησιοχρωμίτη. 

Η διαπίστωση ωστόσο δευτερογενούς προέλευσης ιστολογικών χαρακτηριστικών σε 

ορισμένα από τα PGM υποδεικνύει τη συστασιακή τους μεταβολή λόγω μετα-μαγματικών 

διεργασιών και συμφωνεί με τα αποτελέσματα των GARUTI & ZACCARINI (1997). 

Επιπλέον, η αναγνώριση μη διαπιστωμένων έως τώρα δευτερογενών ιστολογικών 

χαρακτηριστικών σε συγκεκριμένες IPGE φάσεις (ιστός ροζέττας σε Ru-ούχα οξείδια) 

συνομολογεί υπέρ της δευτερογενούς προέλευσής τους.

Οι ψευδόμορφοι κρύσταλλοι δευτερογενών PGM που ανακτήθηκαν κυρίως από τους 

χρωμιτίτες της περιοχής του Βοϊδόλακκου αντιπροσωπεύουν προϊόντα επιτόπιας 

συστασιακής τροποποίησης αρχικών λωριτικών, κυρίως, κρυστάλλων. Η ιδιόμορφη-

υπιδιόμορφη ανάπτυξή τους και η υπολειμματική διατήρηση τμημάτων λωριτικής σύστασης 

δείχνει ότι δεν μπορεί να έχουν προέλθει από εναπόθεση από κάποιο πλούσιο σε IPGE

υδροθερμικό διάλυμα χαμηλής T. Αντίθετα, είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ υδροθερμικών διαλυμάτων και πρωτογενών PGM σε ένα αναγωγικό περιβάλλον, στο 

οποίο συμβαίνουν φαινόμενα αποθείωσης που οδηγούν στο σχηματισμό δευτερογενών PGM.

Επιπρόσθετα, οι προηγούμενες αναφορές για την ανάπτυξη ιστολογικών δομών 

ροζέττας αφορούσαν Pd-ούχα οξυδροξείδια τα οποία αποτέθηκαν σε ένα υπεργενετικό 

περιβάλλον μέσα από τη κυκλοφορία κορεσμένων σε οξυδροξείδια του Pd ρευστών, με 

ακόλουθη αφυδάτωση ή αναγωγή σε συνθήκες χαμηλής Τ (GAMMONS et al. 1992, 

CABRAL et al. 2003, 2004, CABRAL & LEHMANN 2003, CABRAL & KWITKO-

RIBEIRO 2004). Ανάλογος τρόπος σχηματισμού έχει υποστηριχθεί και για τη δημιουργία 

οξείδιων του Pt από αυτοφυή Pt στην περιοχή Waterberg της Νοτίου Αφρικής (WAGNER
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1929, MCDONALD et al. 1999a, b). 

Γίνεται επομένως σαφές ότι η ανάπτυξη ιστού ροζέττας στους ιδιόμορφους 

κρυστάλλους δευτερογενών PGM που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου 

και των Αετορράχεων δεν αποτελεί πρωτογενές χαρακτηριστικό, ούτε αποτέλεσμα 

διαδικασιών νεοσχηματισμού, αλλά κυρίως προϊόν επιτόπιας ανασύνθεσης αρχικών PGM

από μετα-μαγματικές διεργασίες.

9.3.1.3 PGM χρωμιτιτών Πίνδου

9.3.1.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά

Η ανάκτηση PGM από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 

έδειξε ότι χαρακτηρίζονται από μια ευρεία ποικιλία μορφολογικών αναπτύξεων. Τα PGM

εμφανίζονται συνήθως υπό τη μορφή απλών υπιδιόμορφων-ιδιόμορφων κρυστάλλων, 

ωστόσο όμως ανακτήθηκαν και αλλοτριόμορφα ανεπτυγμένοι μονοφασικοί κρύσταλλοι. 

Επίσης, διαπιστώθηκαν σύνθετοι κρύσταλλοι PGM στους οποίους παρατηρείται ταυτόχρονη 

ανάπτυξη δύο ή περισσότερων διαφορετικών πλατινοειδών φάσεων. Μια επιπλέον 

κατηγορία αυτού του τύπου ιστολογικής ανάπτυξης είναι εκείνη στην οποία μια πλατινοειδής 

και μια πρώην σουλφιδική φάση συμφύονται στον ίδιο κρύσταλλο. Σε μικρότερο βαθμό 

διαπιστώθηκαν επιταξικές αναπτύξεις μεταξύ διαφορετικών τύπων PGM.

Τα PGM των Πινδικών χρωμιτιτών έχουν στην πλειονότητά τους μέγεθος που 

κυμαίνεται από 5 έως 25 μm, όμως εντοπίστηκαν και κρύσταλλοι των οποίων οι διαστάσεις 

φθάνουν τα 95 μm περίπου. 

9.3.1.3.2 PGM στους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες

9.3.1.3.2.1 Πρωτογενείς PGM φάσεις

9.3.1.3.2.1.1 Μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης

Η σημαντικότερη πλατινοειδής φάση των πλούσιων σε Cr Πινδικών χρωμιτιτών, ο 

λωρίτης, αναπτύσσεται υπό τη μορφή καλοσχηματισμένων εξαγωνικών και σπανιότερα 

υπιδιόμορφων έως υποστρόγγυλων κρυστάλλων (Εικ. 9. 29). Οι κρύσταλλοι λωρίτη έχουν 
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μέγεθος κυρίως μικρότερο από 30 μm, ωστόσο φτάνουν έως και 60 μm. Οι λωρίτες απαντούν 

συνήθως ως μονοφασικοί κρύσταλλοι (Εικ. 9. 29Α-Γ), ενώ συμφύσεις με άλλες φάσεις και 

PGM απαντώνται σε μικρότερο βαθμό. Στις περιπτώσεις αυτές η δεύτερη φάση που 

συμμετέχει στον κρύσταλλο μπορεί να είναι αυτοφυής Ag (Εικ. 9. 29Δ), ερλισμανίτης (Εικ. 

9. 29Ε) και κράμα σύστασης Os-Ir μαζί με σουλφίδια BM (Εικ. 9. 29ΣΤ) ή ιραρσίτης. 

Επιπλέον, τα κράματα Os-Ir και ο ιραρσίτης μπορούν να αναπτύσσονται επιταξικά επί 

ιδιόμορφων κρυστάλλων λωρίτη ξεχωριστά.
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Εικ. 9. 29: Ιστολογικά χαρακτηριστικά ανεκτημένων κρυστάλλων λωρίτη-ερλισμανίτη από τους υψηλού Cr
χρωμιτίτες της Πίνδου: Α)-Γ) ιδιόμορφοι λωριτικοί κρύσταλλοι, Δ) Ιδιόμορφος λωριτικός κρύσταλλος με 

επιταξική ανάπτυξη αυτοφυούς Ag, Ε) σύνθετος κρύσταλλος ερλισμανίτη-λωρίτη, ΣΤ) ανώμαλα ζωνωμένος 
λωριτικός κρύσταλλος που συμφύεται με χαλκοσύνη, επί του σύνθετου αυτού κρυστάλλου προσκολλάται 

δευτερογενές κράμα Os-Ir (Α-ΣΤ: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Μηλιάς) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας 
σκέδασης ηλεκτρονίων).

Το σημαντικότερο ιστολογικό χαρακτηριστικό των λωριτών είναι η ζώνωση που 

παρουσιάζουν (Εικ. 9. 30). Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέτασή τους σε 

εικόνες οπισθοσκεδασμένων ηλεκτρονίων (back scattered electron images), οι κρύσταλλοι 

αυτοί επιδεικνύουν ανοικτόχρωμους πυρήνες και σκουρόχρωμα περιθώρια, χωρίς ωστόσο να 

παρατηρείται οποιαδήποτε προοδευτική συστασιακή μετάβαση μεταξύ πυρήνα και 

περιθωρίων. Για την ακρίβεια, τα όρια μεταξύ πυρήνα και περιθωρίων των ζωνωμένων 

κρυστάλλων είναι απότομα και σαφώς καθορισμένα, χωρίς ενδιάμεσα να παρατηρείται 

κάποια σταδιακή μετάβαση από τον πρώτο προς τα τελευταία. Οι ζωνωμένοι λωρίτες 

διατηρούν πυρήνες πλούσιους σε Os και περιθώρια έντονα Ru-ούχου λωρίτη. Οι ζωνωμένοι 

λωρίτες από την Μηλιά χαρακτηρίζονται από μια σχετικά άτακτη ανάπτυξη των περιθωρίων 

σε σχέση με τον πυρήνα τους. Αντίθετα, οι αντίστοιχοι κρύσταλλοι των χρωμιτιτών της 

Πέυκης χαρακτηρίζονται από μια λίγο έως πολύ ομοκεντρική ανάπτυξη πυρήνα-περιθωρίων. 

Τα Ru-ούχα περιθώρια των ζωνωμένων λωριτών της Πεύκης έχουν μικρό πάχος (≤6 μm), 

ενώ τα αντίστοιχα περιθώρια των ζωνωμένων λωριτών της Μηλιάς είναι λεπτότερα (≤2 μm). 

Οι δε πυρήνες των ζωνωμένων λωριτών των δύο περιοχών έχουν μέγιστες διαστάσεις 10 μm

και 6 μm, αντίστοιχα.

Εικ. 9. 30: Ιστολογικά χαρακτηριστικά ζωνωμένων κρυστάλλων λωρίτη από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες της 
Πεύκης: Α)-Β) Ανεκτημένοι ζωνωμένοι κρύσταλλοι λωρίτη (η κόκκινη γραμμή αντιστοιχεί στην διέυθυνση 

γραμμικής σάρωσης, ενώ ο κόκκινος κύκλος υποδηλώνει το σημείο έναρξης των μετρήσεων της περιεκτικότητας 
των στοιχείων Os, Ir και Ru) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).
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9.3.1.3.2.1.2 Θειοαρσενίδια 

Ο ρουαρσίτης είναι το σπουδαιότερο θειοαρσενίδιο από άποψης συμμετοχής στη 

συνολική PGM παραγένεση των χρωμιτιτών της Πεύκης και εμφανίζεται τόσο σε απλούς 

κρυστάλλους όσο και σε συμφύσεις με άλλα θειοαρσενίδια ή αρσενίδια (Εικ. 9. 31Α-Β). 

Οι κρύσταλλοι του ρουαρσίτη είναι υπιδιόμορφοι και σπανιότερα αλλοτριόμορφοι, 

ενώ έχουν μέγεθος που μπορεί να υπερβαίνει τα 35 μm (Εικ. 9. 31Α). Συνήθως ο ρουαρσίτης 

συμφύεται με αντουίτη (Εικ. 9. 31Β) και σπανιότερα με χολλινγκγουορθίτη, ενώ 

διαπιστώθηκαν και κρύσταλλοι ρουαρσίτη που φέρουν εσωτερικά ανοικτόχρωμες (σε BSE) 

περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε μερικά αποθειωμένες συστάσεις της συγκεκριμένης 

φάσης ή σε απομείξεις σύστασης ιραρσίτη-χολλινγκγουορθίτη. 

Ο ιραρσίτης απαντάται τόσο σε σύνθετους όσο και σε απλούς κρυστάλλους, μεγέθους 

5-10 μm. Στους πολυφασικούς κρυστάλλους βρίσκεται συνήθως μαζί με Os-ούχο λωρίτη,

αντουίτη ή πλαταρσίτη. Μια επιπλέον μορφή εμφάνισης ιραρσίτη είναι ως απομείξεις μικρών 

διαστάσεων (<1 μm) από κρυστάλλους σύστασης ρουαρσίτη (Εικ. 9. 31Α) ή αντουίτη.  

Ο χολλινγκγουορθίτης συμφύεται με αντουίτη ή σχηματίζει σύνθετους κρυστάλλους 

με λωρίτη, όσμιο και παλλαδοδυμίτη, όπου μπορεί να είναι ζωνωμένος (Εικ. 9. 31Γ).

9.3.1.3.2.1.3 Διαρσενίδια-αρσενίδια

Οι κρύσταλλοι των διαρσενιδίων έχουν διαστάσεις μεταξύ 1-34 μm. Τα μικρότερα 

μεγέθη αντιστοιχούν σε απομείξεις αντουίτη από ορισμένους κρυστάλλους ρουαρσίτη και τα 

μεγαλύτερα σε ιδιόμορφους κρυστάλλους αντουίτη και σπερρυλίτη. Συνήθως εμφανίζονται 

ως απλοί κρύσταλλοι (π.χ., ο σπερρυλίτης και σε μικρότερο βαθμό ο αντουίτης), είτε 

συμφύονται με ιραρσίτη, χολλινγκγουορθίτη ή ρουαρσίτη (Εικ. 9. 31Β και Ε). Στην 

τελευταία περίπτωση το μεγαλύτερο μέρος του κρυστάλλου καταλαμβάνεται από αντουίτη, 

ενώ στο υπόλοιπο μετέχουν φάσεις όπως θειοαρσενίδια και/ή θειούχα και κράματα. Οι απλοί 

κρύσταλλοι αντουίτη και σπερρυλίτη φθάνουν τα 25 και 13 μm, αντίστοιχα (Εικ. 9. 31Ζ).

Επιπλέον, ανακτήθηκε και η σπάνια φάση παλλαδοδυμίτης (το Pd-ούχο ανάλογο του 

ροδαρσενίτη: [(Pd,Rh)2As]) ως μέρος ενός σύνθετου κρυστάλλου αποτελούμενου ακόμα από 

λωρίτη, όσμιο και χολλινγκουορθίτη. Το μέγεθος του παλλαδοδυμίτη φθάνει τα 7 μm.
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Εικ. 9. 31: Ιστολογικά χαρακτηριστικά ανεκτημένων κρυστάλλων θειοαρσενιδίων-διαρσενιδίων, σουλφίδιων των 
Pt-Pd και ενώσεων του Sn με Pt-Pd από τους χρωμιτίτες της Πεύκης: Α) Ρουαρσίτης με απομείξεις ιραρσίτη, Β) 
σύνθετος κρύσταλλος αντουίτη με εγκλείσματα ρουαρσίτη επί του οποίου προσκολλάται σύνθετος κρύσταλλος με 
πυρήνα πλαταρσίτη και περιθώρια από ιραρσίτη, Γ) σύνθετος κρύσταλλος όσμιου, παλλαδοδυμίτη, λωρίτη και 

χολλινγκγουορθίτη, Δ) απλός κρύσταλλος αντουίτη, Ε) σύνθετος κρύσταλλος αντουίτη-ζωνωμένου 
χολλινγκγουορθίτη, ΣΤ) πολύπλοκη σύμφυση παολοβίτη, ήλεκτρου και χαλκοπυρίτη, Ζ) απλός κρύσταλλος 

σπερρυλίτη, Η) σύνθετος κρύσταλλος από μπραγκίτη, κουπερίτη και βυσοτσκίτη (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας 
σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.1.3.2.1.4 Μέλη της σειράς βυσοτσκίτης-μπραγκίτης

Στα πλατινοειδή σουλφίδια των χρωμιτιτών της Πίνδου συμμετέχουν επίσης, ο 

μπραγκίτης, ο βυσοτσκίτης και ο κουπερίτης. Συγκεκριμένα, ανακτήθηκαν ένας απλός 

κρύσταλλος βυσοτσκίτη (10 μm) και ένας σύνθετος κρύσταλλος διαστάσεων 22 μm, στον 

οποίο συμμετέχουν και οι τρείς Pt-Pd-ούχες φάσεις (Εικ. 9. 31Η).

9.3.1.3.2.1.5 Κράματα Os-Ir-Ru

Τα κράματα Os-Ir ανακτήθηκαν σε περιορισμένο βαθμό συγκριτικά με τα υπόλοιπα 

είδη PGM (σουλφίδια, θειοαρσενίδια, διαρσενίδια) και αυτό ισχύει ειδικότερα για τους 

χρωμιτίτες της Πεύκης. Εμφανίζονται κυρίως ως ιδιόμορφοι, απλοί κρύσταλλοι (Εικ. 9. 32). 

Σε μικρότερη συχνότητα αναπτύσσονται επιταξικά επί ιδιόμορφου λωρίτη έχοντας πολύ 

μικρό μέγεθος (<3 μm). Σε μια περίπτωση εντοπίστηκε κόκκος όσμιου ως μέλος ενός 

σύνθετου κρυστάλλου με λωρίτη, χολλινγκγουορθίτη και παλλαδοδυμίτη (Εικ. 9. 31Γ). Το 

μέγεθος των κραμάτων Os-Ir-Ru κυμαίνεται μεταξύ 2-40 και συνηθέστερα μεταξύ 10-15 μm.
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Εικ. 9. 32: Ιστολογικά χαρακτηριστικά ανεκτημένων κραμάτων Os-Ir-Ru από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες της 
Πίνδου: Α) Ιδιόμορφος κρύσταλλος κράματος σύστασης Ru-Os-Ir, Β)-Η) ιδιόμορφοι κρύσταλλοι κραμάτων Os-Ir

(Α-Η: Από συμπύκνωμα χρωμιτιτών Μηλιάς) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.1.3.2.1.6 Πλούσια σε PGE σουφίδια βασικών μετάλλων (BM)

Σουλφίδια βασικών μετάλλων με χαμηλή περιεκτικότητα σε ορισμένα PGE (κυρίως 

Ru) ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς. Οι φάσεις αυτές συνήθως συμφύονται με 

λωρίτη ενώ το μέγεθός τους δεν υπερβαίνει τα 10 μm. 
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9.3.1.3.2.1.7 Ιστολογικά χαρακτηριστικά απομείξεων θειοαρσενιδίων-διαρσενιδίων

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μικροϊστολογικά χαρακτηριστικά που παρατηρήθηκε 

κατά την ηλεκτρονική μικροσκοπική εξέταση των θειοαρσενιδίων από τους χρωμιτίτες της 

Πεύκης ήταν η εκτεταμένη ανάπτυξη απομείξεων (Εικ. 9. 33). Οι απομειγνυόμενες φάσεις 

μπορεί να είναι σε κάθε κρύσταλλο μια ή περισσότερες. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν 

οι εξής τύποι απομείξων: α) Χολλινγκγουορθίτη από ρουαρσίτη, β) πλούσιου σε Pt ιραρσίτη 

από ρουαρσίτη (Εικ. 9. 31Α), γ) ιριδαρσενίτη, δ) ιραρσίτη και πιθανότατα ε) ομεΐτη από 

αντουίτη, ο οποίος μπορεί να συμφύεται (Εικ. 9. 33A-Β) ή όχι (Εικ. 9. 33Γ) με ρουαρσίτη. 

Στην πρώτη περίπτωση οι απομείξεις έχουν διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 3 μm, ενώ στη 

δεύτερη είναι μικρότερες από 2 μm. Στις περιπτώσεις των απομείξεων από αντουιτικής 

σύστασης κρυστάλλους το μέγεθος τους μπορεί να προσεγγίζει τα 3 μm, γενικά όμως είναι 

μικρότερο από 1 μm. Οι απομείξεις από αντουίτη είναι πολυάριθμες και χαρακτηρίζονται 

από σκωληκοειδείς (vermicular) μορφές, σε αντίθεση με εκείνες στον ρουαρσίτη οι οποίες 

είναι αριθμητικά πιο περιορισμένες και έχουν σφαιρικές-ωοειδείς μορφές. 
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Εικ. 9. 33: Ιστολογικά χαρακτηριστικά απομείξεων από κρυστάλλους σύστασης αντουίτη-ρουαρσίτη και αντουίτη 
από τους χρωμιτίτες της Πεύκης: Α) Σύνθετος κρύσταλλος αντουίτη-ρουαρσίτη με εντυπωσιακές απομείξεις στον 

αντουίτη, Β) απομείξεις ιριδαρσενίτη και ομεΐτη από αντουίτη (οι κίτρινες διακεκκομένες γραμμές οριοθετούν 
περιοχές σύστασης ρουαρσίτη) (η εικόνα Β αποτελεί τμήμα της εικόνας Α, το οποίο οριοθετείται από το κίτρινο 

πλαίσιο), Γ) απομείξεις ιριδαρσενίτη, ιραρσίτη και ομεΐτη από αντουίτη (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας 
σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.1.3.2.2 Δευτερογενείς PGM φάσεις

9.3.1.3.2.2.1 Αποθειωμένες φάσεις-οξείδια

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μια σημαντική με βάση τα ιστολογικά χαρακτηριστικά 

διάκριση των PGM είναι αυτή σε πρωτογενή και δευτερογενή (ή εξαλλοιωμένα). Η διάκριση 

αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι τα δευτερογενή PGM παρουσιάζουν διαφορετική εσωτερική 

δομή σε σχέση με τα πρωτογενή. Τα γενικά γνωρίσματα των δευτερογενών και των 

επηρεασμένων από εξαλλοιωτικές διεργασίες PGM, θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα: α) 

Ανώμαλα έως ακανόνιστα περιθώριά τους, β) την τραχυά επιφάνειά τους, γ) την 

ανομοιογενή σύστασή τους, δ) την περιστασιακή εμφάνιση πορώδους και ε) την πλήρωση 

των διακένων που δημιουργούνται με δευτερογενή πυριτικά ορυκτά-προϊόντα διεργασιών 

χαμηλής T (Εικ. 9. 34). Η δευτερογενής φύση τους διαπιστώθηκε από το γεγονός ότι 

αντικαθιστούν πρωτογενή θειοαρσενίδια και διαρσενίδια και σε πολύ περιορισμένο βαθμό 

σουλφίδια. Η παρουσία εξαλλοιωμένων PGM χαρακτηρίζει την πλατινοειδή παραγένεση της 

Πεύκης, ενώ είναι πιο περιορισμένη στην αντίστοιχη παραγένεση της Μηλιάς. Τα ιστολογικά 

δεδομένα δείχνουν ότι προέρχονται από ρουαρσίτη, ρουαρσίτη-ιραρσίτη, ρουαρσίτη-

αντουίτη στην πρώτη περιοχή και λωρίτη στη δεύτερη. Έτσι, από τους χρωμιτίτες της 

Πεύκης ανακτήθηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα κρυστάλλων ρουαρσίτη-αντουίτη στους 

οποίους αποτυπώνεται η περιφερειακή απομάκρυνση του S και σημαντικού μέρους του As

προκειμένης της μετατροπής των περιθωρίων τους σε Ru-ούχα οξείδια (Εικ. 9. 34). Οι 

διαστάσεις των περιθωρίων αυτών δεν υπερβαίνουν σε πάχος τα 5 μm. Από τους χρωμιτίτες 

της Μηλιάς ανακτήθηκαν ψευδόμορφοι σε βάρος λωρίτη κρύσταλλοι Ru-ούχων οξείδιων, 

μεγέθους έως και 20 μm.

Μια σημαντική διαφορά της δευτερογενούς πλατινοειδούς παραγένεσης των υψηλού 

Cr χρωμιτιτών της Πίνδου από εκείνης του Βούρινου είναι ότι σε κανένα από τα 

εξαλλοιωμένα PGM δεν διαπιστώθηκε ανάπτυξη ιστού ροζέττας. Επιπλέον, τα εξαλλοιωμένα 

PGM των χρωμιτιτών της Πίνδου παρουσιάζουν σε σημαντικότερο βαθμό φαινόμενα που 

αποδίδονται στην μεταβολή (μείωση) του όγκου που υφίστανται εξαιτίας των αναγωγικών 
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αντιδράσεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του σχηματισμούς τους 

(σημαντική ανάπτυξη ρωγμών, διάκενων στην πλειονότητα των δευτερογενών PGM).

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι χαμηλής περιεκτικότητας σε Os δακτύλιοι που 

περιγράφηκαν σε ορισμένους ζωνωμένους κρυστάλλους της Πεύκης και της Μηλιάς 

αποτελούν, όπως θα αναπτυχθεί εκτενέστερα παρακάτω, προϊόντα διεργασιών δευτερογενούς 

και όχι μαγματικής προέλευσης.

Εικ. 9. 34: Ιστολογικά χαρακτηριστικά δευτερογενών PGM φάσεων από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες της Πίνδου: 
Α) περιφερειακή ανάπτυξη Ru-ούχου οξείδιου γύρω από σύνθετο κρύσταλλο ρουαρσίτη-ιρασίτη, Β) μετατροπή 
ρουαρσίτη σε Ru-ούχο οξείδιο, Γ) σύνθετος κρύσταλλος ρουαρσίτη-αντουίτη που περιφερειακά μετατρέπεται σε 

Ru-ούχο οξείδιο με χαρακτηριστικές ρωγμές λόγω μείωσης του όγκου, Δ) σύνθετος κρύσταλλος αντουίτη, 
ρουαρσίτη με απομείξεις χολλινγκγουορθίτη, πλαταρσίτη και περιθωρειακή αντικατάσταση του ρουαρσίτη από Ru-

ούχο οξείδιο (οι κίτρινες γραμμές διαχωρίζουν τις πρωτογενείς από τις δευτερογενείς PGM φάσεις) (Α-Δ: Από 
συμπύκνωμα χρωμιτιτών Πεύκης) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.1.3.2.2.2 Παολοβίτης, Ήλεκτρο και Αυτοφυής Ag

Από τα υπόλοιπα PGM που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες της Πίνδου ο 

παολοβίτης αποτελεί το κύριο μέρος μιας σύνθετης σύμφυσης μεγέθους 30 μm, μαζί με 
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ήλεκτρο (AuAg) και χαλκοπυρίτη (Εικ. 9. 31ΣΤ). Επιπλέον, ένας ακόμη κρύσταλλος 

ήλεκτρου (11 μm), καθώς και κόκκοι αυτοφυούς αργύρου (Ag-10 μm) ανακτήθηκαν από 

τους χρωμιτίτες της Πεύκης. 

9.3.1.3.2.3 Συμπεράσματα

Τα γενικά χαρακτηριστικά της πρωτογενούς πλατινοειδούς παραγένεσης των 

πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου προσομοιάζουν με 

εκείνα των χρωμιτιτών του Βούρινου. Ειδικότερα, η παραγένεση των χρωμιτιτών της Μηλιάς 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία των ίδιων PGM φάσεων με εκείνες του Βούρινου, δηλαδή 

θειούχα ορυκτά και κράματα των IPGE. Στους χρωμιτίτες της Πεύκης πέρα από τις φάσεις 

αυτές, διαπιστώθηκε σε αυξημένο βαθμό η συμμετοχή θειοαρσενιδίων και διαρσενιδίων, 

καθώς και PPGM φάσεων. Χαρακτηριστικό είναι επιπλέον το γεγονός ότι από τους 

χρωμιτίτες της Πεύκης ανακτήθηκαν ορυκτά και των έξι PGE, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας 

σημασίας είναι οι απομείξεις θειοαρσενιδίων και διαρσενιδίων που διαπιστώθηκαν σε 

ορισμένους κρυστάλλους των ίδιων, αντίστοιχα, φάσεων.

Όσον αφορά στη δευτερογενή πλατινοειδή παραγένεση, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

παρουσία αποθειωμένων φάσεων και Ru-Os-ούχων οξείδιων είναι πιο περιορισμένη στους 

Πινδικούς χρωμιτίτες συγκριτικά με τους χρωμιτίτες του Βούρινου. Τα φαινόμενα 

αποθείωσης δεν επικεντρώνονται μόνο σε κρυστάλλους Ru-ούχων σουλφίδιων, αλλά 

θειοαρσενιδίων και διαρσενιδίων του Ru. Στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για έναν 

συνδυασμό διεργασιών αποθείωσης-απαρσενίκωσης, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα 

και οδηγούν τη μετατροπή των πλούσιων σε Ru θειοαρσενιδίων-διαρσενιδίων σε Ru-ούχα 

οξείδια.  

9.3.1.3.3 PGM στους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες

9.3.1.3.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της πλειοφηφίας των ανεκτημένων PGM φάσεων από 

τους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες της περιοχής του Κορυδαλλού στην Πίνδο είναι ότι 

αναπτύσσονται πάντοτε σε ιστολογική σχέση με εξαλλοιωμένα πλέον σουλφίδια BM. Ένας 
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μεγάλος αριθμός από αυτά αφορά μικρών διαστάσεων κρυστάλλους, οι οποίοι φαίνεται ότι 

έχουν απομειχθεί από τα πρώην σουλφίδια σε κάποιο πρώιμο στάδιο εξέλιξης των 

μαγματικών διεργασιών (Εικ. 9. 35). Επιπρόσθετα, πολλά από αυτά είναι επιταξικά 

ανεπτυγμένα επί των εξαλλοιωμένων σουλφίδιων διατηρώντας κρυσταλλικά μέτωπα (crystal

faces) εντός αυτών (Εικ. 9. 36). Μόνο ένας μικρός αριθμός PGM δεν σχετίζεται με τα 

σουλφίδια BM και αντιπροσωπεύει πρώιμα εγκλειόμενες εντός του χρωμίτη 

(μαγνησιοχρωμίτη ή σπινέλιου) ή πιθανότερα ενδιάμεσες μεταξύ των μαγνησιοχρωμιτικών-

σπινελιούχων κρυστάλλων PGM φάσεις (Εικ. 9. 37).  

9.3.1.3.3.2 Πρωτογενείς φάσεις

9.3.1.3.3.2.1 Κράματα Pd-Cu

Τα πιο συχνά απαντώμενα ορυκτά, δηλαδή τα κράματα σύστασης Pd-Cu (εκτός των 

σκεργκααρντίτη και νιλσενίτη) αναπτύσσονται υπό μορφή εξαιρετικά ευμεγεθών 

υπιδιόμορφων, απλών κρυστάλλων, διαστάσεων έως και 59 μm. Συχνά δε μπορεί να 

εμφανίζονται και σε σύνθετους κρυστάλλους έως και 95 μm, μαζί με σκεργκααρντίτη ή 

νιλσενίτη, ενώ σε μια περίπτωση ανακτήθηκε κρύσταλλος νιλσενίτη που περιβάλλεται από 

κράμα Pd-Cu υπό μορφή δακτύλιου. Τα κράματα Pd-Cu μπορεί επιπλέον, να εμφανίζονται 

ως απομείξεις σε κρυστάλλους αβαρουιτικής σύστασης (Εικ. 9. 35) ή προσκολλημένα σε 

μιλλερίτη που παρουσιάζει αβαρουιτικά περιθώρια (Εικ. 9.36).

9.3.1.3.3.2.2 Σκεργκααρντίτης (Skaergaardite)

Ο σκεργκααρντίτης αναπτύσσεται κυρίως με τη μορφή απλών, αλλοτριόμορφων 

κρυστάλλων, μεγέθους έως και 34 μm, ενώ συχνά εμφανίζεται και σε σύνθετους 

κρυστάλλους μαζί με αβαρουίτη ή μιλλερίτη με αβαρουιτικά περιθώρια (Εικ. 9. 36). Στην 

τελευταία περίπτωση ο σκεργκααρντίτης καταλαμβάνει μικρότερο τμήμα επί του συνολικού 

όγκου του σύνθετου κρυστάλλου. Συχνά ωστόσο, διαπιστώθηκε η παρουσία σκεργκααρντίτη 

και υπό τη μορφή μικροσκοπικών απομείξεων από αρχικούς κρυστάλλους πεντλανδίτη, οι 

οποίοι έχουν πλέον μετατραπεί σε αβαρουίτη και διατηρούν ακόμη υπολειμματικές "νησίδες" 

της αρχικής τους σουλφιδικής σύστασης (Εικ. 9. 35). Επιπλέον, ο σκεργκααρντίτης μπορεί 
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να συμφύεται και με άλλες PGM φάσεις, όπως π.χ., ζβυγιατζιντσεβίτη (Εικ. 9. 37Α). 

Σπανιότερα, ο σκεργκααρντίτης μπορεί να αναπτύσσεται υπό μορφή υπιδιόμορφων 

κρυστάλλων που συμφύονται με δευτερογενείς πυριτικές φάσεις, όπως π.χ., χλωρίτη.

9.3.1.3.3.2.3 Νιλσενίτης (Nielsenite)

Ο νιλσενίτης αναπτύσσεται σε ξενόμορφους κρυστάλλους μεγέθους έως 41 μm. Πιο 

συνηθισμένοι είναι οι απλοί κρύσταλλοι της φάσης αυτής, ενώ σε μικρότερη συχνότητα 

ανακτήθηκαν και σύνθετοι κρύσταλλοι στους οποίους συμμετέχει η συγκεκριμένη φάση. Στη 

περίπτωση αυτή ο νιλσενίτης συμφύεται με φάσεις, όπως άλλα PGM και κυρίως κράματα 

Pd-Cu ή σπερρυλίτη μαζί με ισομερτιίτη και σε πιο περιορισμένο βαθμό με αβαρουίτη και/ή 

μιλλερίτη με αβαρουιτικά περιθώρια και υπολείμματα σύστασης πεντλανδίτη (Εικ. 9. 36). 

Πολύ σπανιότερα ανακτήθηκαν κρύσταλλοι αβαρουίτη με απομείξεις νιλσενίτη (Εικ. 9. 35), 

καθώς και κρύσταλλοι νιλσενίτη από τους οποίους φαίνεται ότι έχουν απομειχθεί κράματα 

σύστασης Pt-Fe-Ni.

9.3.1.3.3.2.4 Πλούσιος σε Pd tetraauricupride

Οι κρύσταλλοι σύστασης Pd-ούχου tetraauricupride είναι συνήθως απλοί, 

αλλοτριόμορφοι και φθάνουν σε μήκος τα 90 μm. Ο Pd-ούχος tetraauricupride εμφανίζεται 

συνήθως σε συμφύσεις με αυτοφυή Au, καθώς και με σκεργκααρντίτη και με κάποια μη 

ταυτοποιημένα κράματα των Pd-Cu±Au. Σε ορισμένους κρυστάλλους Pd-ούχου 

tetraauricupride παρατηρήθηκαν φαινόμενα συστασιακής ζώνωσης, που έχουν ως 

αποτέλεσμα τα εξωτερικά περιθώριά τους να παρουσιάζουν χαμηλότερη φωτεινότητα σε 

εικόνες οπισθοσκεδασμένων ηλεκτρονίων (BSE) (Εικ. 9. 37). Τα περιθώρια αυτά έχουν πάχη 

τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 10 μm και συνήθως έχουν σύσταση Pd-ούχου auricupride. Τα 

όρια μεταξύ των δύο φάσεων είναι σαφώς καθορισμένα, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας 

προοδευτικής συστασιακής μετάβασης από τη μια φάση στην άλλη και μπορεί να 

αναπτύσσονται κατά μήκος ολόκληρης ή ενός μόνο τμήματος της περιφέρειας του εκάστοτε 

κρυστάλλου. Ανάλογου τύπου ζωνώσεις διαπιστώθηκαν και σε ορισμένους κρυστάλλους 

κραμάτων σύστασης Pd-Cu.
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9.3.1.3.3.2.5 Σπερρυλίτης

Ο σπερρυλίτης αναπτύσσεται συνήθως υπό μορφή υπιδιόμορφων-ιδιόμορφων, απλών 

κρυστάλλων των οποίων οι διαστάσεις μπορεί να φθάνουν τα 49 μm. Το ορυκτό σχηματίζει 

συμφύσεις με χολλινγκγουορθίτη ή ισομερτιίτη (Εικ. 9. 37Β). Σε δύο ωστόσο, περιπτώσεις 

ανακτήθηκαν σύνθετοι πολυφασικοί κρύσταλλοι αποτελούμενοι από σπερρυλίτη μαζί με 

ισομερτιίτη και νιλσενίτη, καθώς και σπερρυλίτη και χολλινγκγουρθίτη μαζί με 

ναλντρεττίτη.

9.3.1.3.3.2.6 Κράματα Pt-Fe-Ni και Ir-Fe-Ni

Στην πλειονότητά τους τα κράματα Pt-Fe-Ni (<9.5 μm) αντιπροσωπεύονται από μη 

ταυτοποιημένες φάσεις. Ορισμένα μόνο από αυτά αντιστοιχούν στη φάση tetraferroplatinum

και απαντούν κυρίως ως απομειγνυόμενες φάσεις από κρυστάλλους σύστασης αβαρουίτη. Η 

υπολειμματική διατήρηση "νησίδων" πεντλανδίτη εντός του αβαρουίτη δείχνει ότι πρόκειται 

για εξαλλοιωμένους πλέον κρυστάλλους σουλφίδιων BM. Σπανιότερα, ανακτήθηκαν 

κρύσταλλοι νιλσενίτη που παρουσιάζουν απομείξεις σύστασης Pt-Fe-Ni. Σε μία περίπτωση 

διαπιστώθηκε κράμα Ir-Fe-Ni ως προϊόν απόμειξης σε αβαρουίτη (Εικ. 9. 35Α).

9.3.1.3.3.2.7 Ζβυγιατζιντσεβίτης (Zvyagintsevite)

Ο ζβυγιατζιντσεβίτης έχει ιδιόμορφο ή αλλοτριόμορφο κρυσταλλική ανάπτυξη, οι 

διαστάσεις του δεν υπερβαίνουν τα 17 μm και απαντάται μαζί με σκεργκααρντίτη ή πλούσιο 

σε Pd auricupride (Εικ. 9. 35, Εικ. 9. 36 και Εικ. 9. 37). Οι αλλοτριόμορφοι κρύσταλλοι της 

φάσης αυτής συμφύονται επίσης με σκεργκααρντίτη επί κρυστάλλων μιλλερίτη με 

αβαρουιτικά περιθώρια (Εικ. 9. 36Ε). Σε μια περίπτωση ανακτήθηκε σύνθετος κρύσταλλος 

ζβυγιατζιντσεβίτη-αβαρουίτη, όπου ο πρώτος παρουσιάζει drop-like ιστό εντός του

δεύτερου.
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9.3.1.3.3.2.8 Χολλινγκγουορθίτης

Ανακτήθηκε σε σύνθετους κρυστάλλους μαζί με σπερρυλίτη και ναλντρεττίτη. Το 

μέγεθος των κρυστάλλων χολλινγκγουορθίτη φθάνει τα 40 μm.

9.3.1.3.3.2.9 Ισομερτιίτης (Isomertiete)

Ο ισομερτιίτης απαντά πάντοτε υπό τη μορφή σύνθετων κρύσταλλων με σπερρυλίτη 

(Εικ. 9. 37Β) αλλά και νιλσενίτη, ενώ το μέγεθος του δεν υπερβαίνει τα 16 μm.

9.3.1.3.3.2.10 Κιθκοννίτης (Keithconnite)

Ένας κρύσταλλος κιθκοννίτη (≤2 μm) βρέθηκε προσκολλημένος επί κράματος 

σύστασης Pd-Cu.

9.3.1.3.3.2.11 Ναλντρεττίτης (Naldrettite)

Η σπάνια αυτή φάση εντοπίστηκε σε σύνθετο κρύσταλλο σπερρυλίτη-

χολλινγκγουορθίτη και το μέγεθός της δεν υπερβαίνει τα 4 μm.

9.3.1.3.3.2.12 Rh-ούχα βισμουθοτελλουρίδια

Ένας κρύσταλλος βισμουθοτελλουριδίου του Rh (πιθανόν το Rh-ούχο ανάλογο του 

μιχενερίτη), διαστάσεων περίπου 1 μm, ανακτήθηκε ως προϊόν απόμειξης από έναν σύνθετο 

κρύσταλλο μιλλερίτη-αβαρουίτη.
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Εικ. 9. 35: Ιστολογικά χαρακτηριστικά απομειγμένων PPGM από εξαλλοιωμένα BMS: Α)-Ζ) Χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις απόμειξης PPGM από εξαλλοιωμένα πλέον σουλφίδια βασικών μετάλλων, Η) απόμειξη κράματος 

σύστασης Pt-Fe-Ni από κράμα σύστασης Cu-Pd (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).
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Εικ. 9. 36: Ιστολογικά χαρακτηριστικά επιταξικά ανεπτυγμένων PPGM επί εξαλλοιωμένων BMS: Α)-Β) 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιταξικής ανάπτυξης κρυστάλλων σκεργκααρντίτη, Γ)-Δ) νιλσενίτη, Ε)-ΣΤ) 

σκεργκααρντίτη-ζβυγιατζιντσεβίτη και Z)-H) κραμάτων σύστασης Cu-Pd επί εξαλλοιωμένων πλέον σουλφίδιων 
βασικών μετάλλων (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). 
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Εικ. 9. 37: Ιστολογικά χαρακτηριστικά πιθανά εγκλειόμενων και ενδιάμεσων PPGM στους σπινέλιους των Al-
ούχων χρωμιτιτών του Κορυδαλλού: Α) Σύνθετος κρύσταλλος σκεργκααρντίτη-ζβυγιατζιντσεβίτη, Β) σύνθετος

κρύσταλλος ισομερτιίτη-σπερρυλίτη, Γ) σύνθετος κρύσταλλος Pd-ούχου tetraauricupride και Pd-ούχου
auricupride, Δ)-ΣΤ) Pd-ούχος tetraauricupride (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.1.3.3.3 Δευτερογενείς PGM φάσεις

9.3.1.3.3.3.1 Πλούσιος σε Pd auricupride

Οι κρύσταλλοι του πλούσιου σε Pd auricupride φτάνουν σε μέγεθος τα 43 μm. Είναι 

συνήθως ξενόμορφοι και σύνθετοι (Εικ. 9. 38Α-Β), ενώ οι απλοί κρύσταλλοι της φάσης 

αυτής είναι πιο σπάνιοι. Συμφύονται κυρίως με Pd-ούχο tetraauricupride, ενώ ανακτήθηκαν 
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και σύνθετοι κρύσταλλοι Pd-ούχου auricupride-ζβυγιατζιντσεβίτη επί μιλλερίτη με 

αβαρουιτικά περιθώρια, καθώς και συμφύσεις Pd-ούχου auricupride-τουλαμεενίτη. 

9.3.1.3.3.3.2 Αυτοφυής Au

Η παρουσία αυτοφυούς Au διαπιστώθηκε σε σύνθετους κρυστάλλους μαζί με Pd-

ούχο tetraauricupride, στους οποίους μπορεί να συμετέχει και σκεργκααρντίτης ή κράματα 

Pd-Cu. Η ανάπτυξη του Au είναι αλλοτριόμορφη και οι διαστάσεις του φθάνουν τα 10 μm.

9.3.1.3.3.3.3 Κράματα Pd-Cu

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα περιθώρια Pd-Cu πάχους πάνω από 20 μm

γύρω από κράματα της ίδιας σύστασης (Εικ. 9. 38Γ-Δ). 

9.3.1.3.3.3.4 Κράματα Pt-Cu και χονγκσιίτης (Hongshiite)

Τα κράματα Pt-Cu εμφανίζονται ως ξενόμορφοι κρύσταλλοι μεγέθους 17 μm. 

Επιπλέον, ανακτήθηκε ένας αλλοτριόμορφος κρύσταλλος χονγκσιίτη διαστάσεων 15.5 μm.

9.3.1.3.3.3.5 Τουλαμεενίτης (Tulameenite)

Ο τουλαμεενίτης συμφύεται με σπερρυλίτη και έχει διαστάσεις έως και 9.5 μm.   

9.3.1.3.3.3.6 Οξείδια/Υδροξείδια

Δύο κρύσταλλοι οξείδιων του Pd και του Pt αναγνωρίστηκαν ως συμφύσεις με Pd-

ούχο tetraauricupride και κράμα Pt-Fe-Ni, αντίστοιχα. Οι διαστάσεις του πρώτου είναι 95μm

και του τελευταίου 23 μm (Εικ. 9. 38Ε-ΣΤ).
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Εικ. 9. 38: Ιστολογικά χαρακτηριστικά ανεκτημένων δευτερογενών PPGM από τους Al-ούχους χρωμιτίτες του 
Κορυδαλλού: Α)-Β) Σύνθετοι κρύσταλλοι με πυρήνα από Pd-ούχο tetraauricupride και περιθώρια από Pd-ούχο 
auricupride, Γ)-Δ) ζωνωμένοι κρύσταλλοι με πυρήνα και περιθώρια από κράμα σύστασης Cu-Pd, Ε) Pd-ούχο 
οξείδιο που αντικαθιστά Pd-ούχο tetraauricupride, ΣΤ) οξείδιο του Pt αναπτυσσόμενο επί κράματος Pt-Fe-Ni

(μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). 

9.3.1.3.3.4 Συμπεράσματα

Από τους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του Κορυδαλλού ανακτήθηκαν μόνο PPGM

φάσεις και κυρίως ορυκτά του Pd με υψηλή ακόμα συμμετοχή ορυκτών του Au. Το 
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σημαντικότερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης πλατινοειδούς παραγένεσης είναι η 

αποκλειστική σχεδόν συσχέτιση των PPGM με εξαλλοιωμένους πλέον κρυστάλλους πρώην 

σουλφίδιων BM. Τα ορυκτά των Pd, Au και μέρος των φάσεων του Pt είναι παραγενετικά 

συνδεδεμένα με τα τροποποιημένα σουλφίδια. Μόνο οι φάσεις του Rh και ένα μέρος των 

φάσεων του Pt δεν σχετίζονται ιστολογικά με τα εξαλλοιωμένα σουλφίδια.

Τα Pd, Pt και Au ανακτήθηκαν υπό τη μορφή κραμάτων κυρίως με βασικά μέταλλα ή 

και μεταξύ τους, τα οποία είτε απομείγνυνται από τα σουλφίδια είτε βρίσκονται 

προσκολλημένα επί αυτών. Για την ακρίβεια, τα κράματα Pt-Fe-Ni εντοπίστηκαν υπό τη 

μορφή απομείξεων εντός κρυστάλλων αβαρουίτη, ενώ η πλειονότητα των κραμάτων Pd-Cu, 

Au-Cu και Pd-Au-Cu έχουν επιταξική σχέση ανάπτυξης ως προς τον αβαρουίτη.

Η διαπίστωση από την πετρογραφική έρευνα ότι τα σουλφίδια των BM εντοπίζονται 

τόσο ως εγκλείσματα στον σπινέλιο όσο και σε ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ των σπινέλιων, 

υποδηλώνει ότι μέρος των συνδεόμενων με τα σουλφίδια PPGM κρυσταλλώθηκε πριν το 

σχηματισμό των σπινέλιων. Επιπλέον, οι σύνθετοι κρύσταλλοι χολλινγκγουορθίτη-

σπερρυλίτη αντιπροσωπεύουν πρωτογενή εγκλείσματα εντός των σπινέλιων, εφόσον ο 

σχηματισμός χολλινγκγουορθίτη δεν μπορεί να υποστηριχτεί από δευτερογενείς διεργασίες, 

ενώ τα συγκεκριμένα PPGM δεν σχετίζονται με σουλφίδια BM.

Ορισμένοι κρύσταλλοι σύστασης Pd-ούχου tetraauricupride και κραμάτων Pd-Cu

επιδεικνύουν φαινόμενα συστασιακής ζώνωσης και περιθωριακής μετατροπής τους σε Pd-

ούχο auricupride ή σε κράματα με τροποποιημένες αναλογίες συμμετοχής Pd και Cu, 

αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά αυτά υποδηλώνουν ότι έχουν λάβει χώρα δευτερογενείς 

διεργασίες κατά τις οποίες έχει συμβεί κινητοποίηση και ανακατανομή κυρίως των Pd, Au

και Cu. Το στοιχείο αυτό συνάβει με την έντονη υδροθερμική εξαλλοίωση που έχει 

επηρεάσει τον συγκεκριμένο ορίζοντα του χρωμιτικού κοιτάσματος.     

9.3.2 Επιτόπια έρευνα PGM

9.3.2.1 PGM χρωμιτιτών Βούρινου

9.3.2.1.1 Περιγραφή

Τα αποτελέσματα της επιτόπιας πετρογραφικής έρευνας με σκοπό τον εντοπισμό 

PGM στους χρωμιτίτες του Βούρινου ουσιαστικά επιβεβαίωσαν τα συμπεράσματα που 
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προέκυψαν από τη μελέτη των ανεκτημένων PGM από αυτούς. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους 

τύποι πλατινοειδών φάσεων που εντοπίστηκαν (σουλφίδια, κράματα κ.τ.λ.) δεν διαφέρουν 

από εκείνους των αντίστοιχων, ανεκτημένων PGM φάσεων.

Ένας ικανοποιητικός αριθμός 61 κόκκων, διαφορετικών PGM φάσεων προέκυψε 

κατά την έρευνα για τον εντοπισμό PGM στους χρωμιτίτες του Βούρινου. Συγκεκριμένα, 

βρέθηκαν: Λωρίτης (0.5-5 μm), ερλισμανίτης (1-4 μm), ιριδόσμιο (2.5-4 μm), Ru-Os-Ir-Fe-

Ni-ούχα οξείδια (2-20 μm), Ru-ούχος πεντλανδίτης (2-3 μm), πλούσια σε Ir νικελιούχα 

σουλφίδια (1-2.5 μm), χολλινγκγουορθίτης (1 μm), ιραρσίτης (6 μm), Ir-ούχος αβαρουίτης 

(10 μm) και κράματα Pt-Ir (1.5 μm). Στην πλειονότητά τους απαντούν ως εγκλείσματα στον 

μαγνησιοχρωμίτη, σπανιότερα στην εξαλλοιωμένη ενδιάμεση μάζα των μαγνησιοχρωμιτών 

και σε περιορισμένες περιπτώσεις σε ρωγμές στο μαγνησιοχρωμίτη. Τα εγκλείσματα στον 

μαγνησιοχρωμίτη και εκτός αυτού είναι συνήθως απλά (Εικ. 9. 39 και Εικ. 9. 40) και 

λιγότερο συχνά σύνθετης φύσης (Εικ. 9. 41 και Εικ. 9. 42), οπότε και αποτελούνται από δύο 

διαφορετικές PGM φάσεις ή ένα PGM και μια πλούσια σε PGE-σουλφιδική φάση ή 

αβαρουίτη. Οι απλοί κρύσταλλοι PGM που εντοπίστηκαν ως εγκλείσματα στον 

μαγνησιοχρωμίτη περιλαμβάνουν σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης (Εικ. 9. 

39) και χολλινγκγουορθίτη, ενώ οι απλοί κρύσταλλοι που εντοπίστηκαν εκτός 

μαγνησιοχρωμίτη αφορούν επίσης λωρίτη (Εικ. 9. 40), πλούσια σε Ru ή Os οξείδια (Εικ. 9. 

43) και Ir-ούχο αβαρουίτη (Εικ. 9. 43Η). Οι σύνθετοι κρύσταλλοι που εντοπίστηκαν στον 

μαγνησιοχρωμίτη περιλαμβάνουν συμφύσεις: Λωρίτη-ιριδόσμιου, λωρίτη και Ru-ούχου 

πεντλανδίτη, ερλισμανίτη-ιραρσίτη και ερλισμανίτη με πλούσια σε Ir νικελιούχα σουλφίδια 

(Εικ. 9. 41 και Εικ. 9. 42). Κατά μήκος ρωγμών των μαγνησιοχρωμιτών εντοπίστηκαν απλοί 

κρύσταλλοι Ru-ούχων οξείδιων (Εικ. 9. 43Γ-Δ, ΣΤ-Ζ) και κραμάτων Pt-Ir, καθώς και 

σύνθετοι κρύσταλλοι ερλισμανίτη-ιριδόσμιου (Εικ. 9. 41Α) και Ru-ούχων οξείδιων με 

αβαρουίτη (Εικ. 9. 43Γ, ΣΤ-Ζ). Επιπλέον, συμφύσεις Ru-ούχου πεντλανδίτη με μιλλερίτη ή 

λωρίτη εντοπίστηκαν στα περιθώρια μαγνησιοχρωμιτών (Εικ. 9. 41ΣΤ) όπου συμβαίνει 

αποχρωματισμός τους και σχηματισμός Cr-ούχου χλωρίτη. 

Στα πλαίσια των σημαντικών παρατηρήσεων της επιτόπιας έρευνας θα πρέπει να 

αναφερθεί το γεγονός πως διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρωτογενών PGM και συγκεκριμένα 

λωρίτη και εντός της εξαλλοιωμένης ενδιάμεσης μάζας των χρωμιτιτών. Για την ακρίβεια, ο 

συγκεκριμένος λωριτικός κρύσταλλος φιλοξενείται σε σερπεντίνη με κυψελώδη ιστό, 

γεγονός που σημαίνει ότι αρχικά εγκλείονταν σε ολιβίνη. Επομένως, η παγίδευση των PGM

δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το μαγνησιοχρωμίτη, καθώς οι συνθήκες που ευνοούν την 
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κρυστάλλωσή τους μπορεί να συνεχίζονται και μετά τον σχηματισμό του μαγνησιοχρωμίτη.

Ένα σημαντικό ιστολογικό χαρακτηριστικό που αφορά τα πλούσια σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni

οξείδια, είναι ότι αυτά εντοπίστηκαν σε παραγενετική συσχέτιση με σερπεντίνη, Cr-ούχο 

χλωρίτη, αποχρωματισμένο χρωμίτη και σπάνια βρουσίτη. Σε καμία ωστόσο περίπτωση δεν 

βρέθηκαν σε ιστολογική συσχέτιση με δευτερογενούς προέλευσης Fe-ούχα οξείδια και 

υδροξείδια τύπου γκαιτίτη-λειμονίτη, όπως ανέφεραν οι GARUTI & ZACCARINI (1997) 

για τα Ru-ούχα οξείδια των σερπεντινιωμένων-αποσαθρωμένων χρωμιτιτών από τις 

Αγριάτσες (νότιος Βούρινος). 
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Εικ. 9. 39: Εγκλείσματα ιδιόμορφων, ψευδο-εξαγωνικών κρυστάλλων λωρίτη σε μαγνησιοχρωμίτη από τους 
χρωμιτίτες του βόρειου (Α-Δ) και του νότιου (Ε-Η) Βούρινου (Α και Γ: Δείγμα VA4, Β και Δ: Δείγμα VA6, Ε: 

Δείγμα VA20, ΣΤ: Δείγμα VM97, Ζ-Η: Δείγμα VM69) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

Εικ. 9. 40: Α) Ιδιόμορφος λωριτικός κρύσταλλος που φιλοξενείται εντός της σερπεντινιωμένης πυριτικής μάζας 
των χρωμιτιτών του Βοϊδόλακκου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο σερπεντίνης παρουσιάζει κυψελώδη ιστό, 

πράγμα που σημαίνει τον αρχικό εγκλεισμό του λωρίτη σε ολιβίνη. Β) Λεπτομερέστερη απόδοση τμήματος της 
εικόνας 9.40Α που οριοθετείται από το κίτρινο πλαίσιο (Α-Β: Δείγμα VA22) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας 

σκέδασης ηλεκτρονίων).
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Εικ. 9. 41: Α) Σύνθετος κρύσταλλος ερλισμανίτη-ιριδοσμίου σε ρωγμή μαγνησιοχρωμίτη, Β) σύνθετο έγκλεισμα 
Ru-ούχου πεντλανδίτη-λωρίτη σε μαγνησιοχρωμίτη, Γ) σύνθετο έγκλεισμα ερλισμανίτη και Ir-ούχου 

μονοσουλφίδιου σε μαγνησιοχρωμίτη, Δ-Ε) σύνθετο έγκλεισμα Ru-ούχου πεντλανδίτη-λωρίτη σε 
μαγνησιοχρωμίτη, ΣΤ) σύνθετο έγκλεισμα μιλλερίτη-λωρίτη σε διαρρηγμένο μαγνησιοχρωμίτη (Α: Δείγμα VΑ4, Β-
Δ: Δείγμα VA6, Ε: Δείγμα VM112, ΣΤ: Δείγμα VA21chr) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

Εικ. 9. 42: Χαρτογραφία κατανομής των στοιχείων Os, S, Ru, Rh, Fe, Ni, Cu, Ir του σύνθετου κρυστάλλου PGM
που απεικονίζεται στην Εικ. 9.41Γ. Να σημειωθεί η παρουσία κάποιας Cu-ούχας σουλφιδικής φάσης, κάτι που 

δύσκολα διαπιστώνεται από την παρατήρηση απλών εικόνων οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων.
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Εικ. 9. 43: Ιστολογικά χαρακτηριστικά δευτερογενών PGM φάσεων που εντοπίστηκαν στα πλαίσια της επιτόπιας 
έρευνας των χρωμιτιτών του Βούρινου: Α) Ru-ούχο οξείδιο προσκολλημένο στα περιθώρια μαγνησιοχρωμίτη, Β) 
μεγέθυνση τμήματος της Εικ. 9.43Α που αντιστοιχεί στο κίτρινο πλαίσιο, Γ) σύνθετος κρύσταλλος αβαρουίτη και 

Ru-ούχου οξείδιου σε ρωγμή εντός μαγνησιοχρωμίτη, Δ)-Ε) Ru-ούχα οξείδια εντός ρωγμών στο μαγνησιοχρωμίτη, 
ΣΤ)-Ζ) σύνθετος κρύσταλλος από Ru-ούχο οξείδιο και αβαρουίτη που μέσω ρωγμής επικοινωνεί με την 

εξαλλοιωμένη σε σερπεντίνη πυριτική μάζα, Η) Ir-ούχος αβαρουίτης εντός της σερπεντινιωμένης μάζας χρωμιτίτη 
(A-B: Δείγμα VA4, Γ-Ε: Δείγμα VA6, ΣΤ-Ζ: Δείγμα VA24, Η: Δείγμα VA4) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας 

σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.2.1.2 Συμπεράσματα

Τα ιστολογικά δεδομένα δείχνουν ότι οι εγκλειόμενοι στο μαγνησιοχρωμίτη 

κρύσταλλοι PGM αντιπροσωπεύουν πρωτογενείς φάσεις που σχηματίστηκαν κατά τα πρώιμα 

στάδια κρυστάλλωσης του μάγματος. Το ιδιόμορφο κρυσταλλικό σχήμα των PGM

υποδηλώνει ότι κρυσταλλώθηκαν πριν από το μαγνησιοχρωμίτη και έπειτα παγιδεύτηκαν 

μηχανικά σε αυτόν (mechanic entrapment). Ωστόσο, εκτός από τον πρωτογενή εγκλεισμό 

τους στον μαγνησιοχρωμίτη υπάρχουν και PGM, τα οποία όπως φάινεται από την ιστολογική 

τους θέση αρχικά είχαν παγιδευτεί στον ολιβίνη, όπως ο κρύσταλλος λωρίτη που 

εντοπίστηκε σε σερπεντίνη με κυψελώδη ιστό. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με 

αποτελέσματα πειραματικών ερευνών που θεωρούν ότι είναι δυνατή η είσοδος PGE και 

κυρίως Ru στη δομή του χρωμίτη και η αποβολή τους από αυτόν υπό τη μορφή ανεξάρτητων 

PGM φάσεων (CAPOBIANCO & DRAKE 1990, CAPOBIANCO et al. 1994). 

Παρά την επιβίωση φάσεων όπως λωρίτης, ερλισμανίτης και ιραρσίτης στη 

σερπεντινιωμένη ενδιάμεση μάζα των χρωμιτιτών, τα φαινόμενα επιτόπιας συστασιακής 

τροποποίησης πρωτογενών PGM στα χρωμιτικά κοιτάσματα του Βούρινου είναι ιδιαίτερα 

εκτεταμένα. Τα πλούσια σε Ru οξείδια αποτελούν τις πιο συνηθισμένες δευτερογενείς PGM

φάσεις. Η πλούσια σε Ru σύστασή τους και άλλα ιστολογικά χαρακτηριστικά τους, όπως η 

συχνή σύμφυσή τους με αβαρουίτη, αποτελούν πειστήρια υπέρ της προέλευσής τους από 

λωρίτη, αφού αυτή είναι η μόνη πρωτογενής φάση η οποία συμφύεται με σουλφίδια BM, τα 

οποία και εξαλλοιώνονται σε αβαρουίτη. 

Φαινόμενα υδροθερμικής μεταφοράς και απόθεσης PGE υπό τη μορφή 

συγκεκριμένων PGM είναι πολύ περιορισμένα. Για την ακρίβεια, εστιάζονται στον 

εντοπισμό πλούσιου σε Ir αβαρουίτη στο σερπεντινιωμένη μάζα των χρωμιτιτών του 

Βοϊδόλακκου, καθώς και στον εντοπισμό κραμάτων σύστασης Pt-Ir κατά μηκός πληρωμένων 

με σερπεντίνη ρωγμών στους μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών του Ξερολίβαδου.
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Γενικά, τα δεδομένα της επιτόπιας πετρογραφικής έρευνας με σκοπό τον εντοπισμό 

PGM στους χρωμιτίτες του Βούρινου βρίσκονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών και δείχνουν ότι δύο τύποι πλατινοειδούς παραγένεσης 

αναγνωρίζονται στα εν λόγω χρωμιτικά κοιτάσματα: Μια πρωτογενής (AUGÉ  1985) και μια 

δευτερογενής (GARUTI & ZACCARINI 1997, KAPSIOTIS et al. 2006). Η πρώτη 

αποτελείται από IPGM φάσεις, όπως εγκλείσματα λωρίτη-ερλισμανίτη, κράματα σύστασης 

Os-Ir, θειοαρσενίδια και πλούσια σε PGE σουλφίδια βασικών μετάλλων και είναι 

μαγματικής προέλευσης. Ενώ η δεύτερη είναι αποτέλεσμα υδροθερμικών διεργασιών και 

περιλαμβάνει κυρίως πλούσια σε Ru οξείδια και δευτερευόντως φάσεις όπως Ir-ούχο 

αβαρουίτη και κράματα Pt-Ir. 

9.3.2.2 PGM χρωμιτιτών Πίνδου

9.3.2.2.1 Περιγραφή

Και στα πλαίσια της επιτόπιας έρευνας επιβεβαιώθηκε η επικράτηση IPGM φάσεων 

στους χρωμιτίτες της Μηλιάς και της Πεύκης και PPGM φάσεων στα χρωμιτικά κοιτάσματα 

του Κορυδαλλού. Συνολικά εντοπίστηκαν 56 κρύσταλλοι PGM. Στους χρωμιτίτες της 

Μηλιάς εντοπίστηκαν τόσο απλά όσο και σύνθετα εγκλείσματα, αποτελούμενα από δύο 

διαφορετικές ή μια PGM φάση και κάποια θειούχα ή πυριτική φάση. Στα απλά εγκλείσματα 

περιλαμβάνονται ιδιόμορφοι ψευδο-εξαγωνικοί κρύσταλλοι των μελών της σειράς λωρίτης-

ερλισμανίτης (≤3 μm), ενώ στα σύνθετα συμφύσεις λωρίτη-κραμάτων σύστασης Os-Ir (≤15 

μm) (Εικ. 9. 44Α-Α1) και λωρίτη με πλούσια σε PGE σουλφίδια BM (2.5 μm) (Εικ. 9. 44Β). 

Στους χρωμιτίτες της Πεύκης εντοπίστηκαν μόνο απλά εγκλείσματα λωριτικής σύστασης (≤5 

μm), καθώς και σύνθετα εγκλείσματα λωρίτη με ένυδρες πυριτικές φάσεις (π.χ. εδενιτική 

αμφίβολος, χλωρίτης) (Εικ. 9. 44Γ).

Οι περισσότεροι κρύσταλλοι PGM φάσεων στα πλαίσια της επιτόπιας έρευνας των 

Πινδικών χρωμιτιτών εντοπίστηκαν στο χρωμιτικό κοίτασμα της περιοχής του Κορυδαλλού. 

Για την ακρίβεια, 4 κρύσταλλοι PGM εντοπίστηκαν στο πιο διαφοροποιημένο τμήμα του 

κοιτάσματος και οι υπόλοιποι 48 στον ορίζοντά του με μαγνησιοχρωμίτη. Στην πρώτη 

περίπτωση πρόκειται για 2 προσκολλημένους κόκκους σκεργκααρντίτη επί αβαρουίτη, ένα 

κράμα Pt-Fe-Ni που εγκλείεται σε περιθώρια σιδηροχρωμίτη και έναν κρύσταλλο Pd-Sn

στην εξαλλοιωμένη ενδιάμεση μάζα. Στη δεύτερη περίπτωση τα PGM εμφανίζονται με μια 
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μεγάλη ποικιλία ιστολογικών σχέσεων ως προς το μαγνησιοχρωμίτη και τα περιβάλλοντα 

πυριτικά ορυκτά. Συγκεκριμένα, απαντούν τόσο ως εγκλείσματα στο μαγνησιοχρωμίτη, όσο 

και εντός της ενδιάμεσης και έντονα εξαλλοιωμένης συνδετικής μάζας των χρωμιτιτών, 

καθώς και κατά μήκος ρωγμών στον μαγνησιοχρωμίτη ή ακόμα και ως προσκολλημένοι 

κρύσταλλοι στην περιφέρεια μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων. Οι φάσεις που εντοπίστηκαν 

με τη μορφή εγκλεισμάτων εντός του μαγνησιοχρωμίτη είναι ο ερλισμανίτης (1 μm) (Εικ. 9.

44Δ), ο λωρίτης (2 μm) (Εικ. 9. 44Ε), ο χολλινγκγουορθίτης (5 μm), ο σπερρυλίτης (1 μm) 

και πλούσια σε PGE σουλφίδια BM. Σύνθετα εγκλείσματα σχηματίζουν ο ερλισμανίτης με 

τον σπερρυλίτη και τα σουλφίδια που περιέχουν PGE (1.5 μm) (Εικ. 9. 44Δ). Μεταξύ των 

φάσεων οι οποίες εντοπίστηκαν εντός της ενδιάμεσης πυριτικής μάζας, συγκαταλέγονται: 

Απλοί κρύσταλλοι κραμάτων σύστασης Pt-Fe (<30 μm) ή PtFe (tetraferroplatinum) (<12 μm) 

(Εικ. 9. 45Α) που μπορεί και να συμφύονται μεταξύ τους, ξενόμορφες συμφύσεις 

παλλαδοαρσενίτη με το Bi-ούχο ανάλογο του βασιλίτη [(Pd,Cu)16(S,Bi)7] και αυτοφυές Pd (8 

μm) (Εικ. 9. 45Β), σύνθετοι κρύσταλλοι αρσενιδίων PtIrNiAs και RhNiAs (<6 μm) (Εικ. 9. 

45Γ και Ε) και μολυβδοπαλλαδινίτης (<3μm). Στις κατακλαστικές ρωγμές που διατρέχουν 

τους μαγνησιοχρωμιτικούς κρυστάλλους διαπιστώθηκαν κράματα σύστασης Pt-Fe (<14 μm) 

(Εικ. 9.45Δ), αρσενίδια τύπου PtAs (3 μm) και σύνθετοι κρύσταλλοι αρσενοτελλουριδίων 

σύστασης Pd-Pt-As-Te (5 μm) με Pd-ούχα οξυδροξείδια (8 μm). Φάσεις οι οποίες βρέθηκαν 

προσκολλημένες επί των μαγνησιοχρωμιτών αποτελούν ορισμένα αρσενίδια τύπου PtIrNiAs

(<5 μm) και RhNiAs (<5 μm) (Εικ. 9. 45Ζ-Η).  

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που παρατηρήθηκε κατά την επιτόπια έρευνα των 

χρωμιτιτών του Κορυδαλλού αποτελεί η παρουσία PGM κατά μήκος μικροκατακλαστικών 

ζωνών (microcatacalstic zones). Για την ακρίβεια, διαπιστώθηκαν ευμεγέθεις, γωνιώδεις και 

σπανιότερα ρωγματωμένοι κρύσταλλοι PGM, οι οποίοι διασπείρονται κατά μήκος 

θραυσιγενών ζωνών μέγιστου πάχους 1 mm, στις οποίες παρατηρείται έντονη 

θρυμματοποίηση του μαγνησιοχρωμίτη. Εκτός όμως από τον μαγνησιοχρωμίτη, αρκετές 

φορές ακόμη και οι ίδιοι οι κρύσταλλοι των PGM δίνουν την εντύπωση θραυσμάτων 

προϋπαρχόντων κρυστάλλων. Την πιο χαρακτηριστική περίπτωση εντοπισμού PGM εντός 

της ζώνης αυτής αποτελεί ένας διαρρηγμένος, γωνιώδης κρύσταλλος κράματος σύστασης Pt-

Pd, διαστάσεων περίπου 22 μm (Εικ. 9. 45ΣΤ). Επιπλέον, στις ζώνες αυτές εντοπίστηκαν 

λωρίτης, σύνθετοι κρύσταλλοι αρσενιδίων RhNiAs-PtIrNiAs και κράματα σύστασης Pt-Fe. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν φαινόμενα διάλυσης, κινητοποίησης και 

εναπόθεσης των PGE σε χαμηλές T. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων σχέσεων 
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αποτελούν: α) Οι πλούσιες σε Pt αποφύσεις που παρατηρήθηκαν σε ένα προσκολλημένο σε 

μαγνησιοχρωμίτη αρσενίδιο PtNiAs (Εικ. 9. 45Η), β) ο νεοσχηματισμός ενός 

βοστρυχοειδούς-κολλοειδούς μορφής κράματος σύστασης Pt-Fe-Ni εντός της εξαλλοιωμένης 

πυριτικής μάζας των χρωμιτιτών και τέλος, γ) ο σύνθετος, αλλοτριόμορφος κρύσταλλος 

παλλαδοαρσενίτη, βασιλίτη και αυτοφυούς Pd σε χλωρίτη (Εικ. 9. 45Β).

Εικ. 9. 44: Ιστολογικά χαρακτηριστικά PGM που εντοπίστηκαν κατά την επιτόπια έρευνα των Cr-ούχων 
Πινδικών χρωμιτιτών: Α) Ιδιόμορφος κρύσταλλος λωρίτη-κράματος Os-Ir εντός μαγνησιοχρωμίτη, Β) λεπτομέρης 
απόδοση τμήματος της Εικ. 9.44Α που αντιστοιχεί στο κίτρινο πλαίσιο, Γ) σύνθετο έγκλεισμα λωρίτη-χαλκοπυρίτη 
σε μαγνησιοχρωμίτη, Γ) σύνθετο έγκλεισμα λωρίτη- εδενίτη σε μαγνησιοχρωμίτη, Δ) σύνθετο έγκλεισμα λωρίτη-
σπερρυλίτη-BMS σε μαγνησιοχρωμίτη, Ε) έγκλεισμα λωρίτη σε μαγνησιοχρωμίτη (Α-Β: Δείγμα PM38, Γ: Δείγμα 

PM40, Δ: Δείγμα PM53A, Ε-ΣΤ: Δείγμα K1) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).
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Εικ. 9. 45: Ιστολογικά χαρακτηριστικά PGM που εντοπίστηκαν κατά την επιτόπια έρευνα των Al-ούχων Πινδικών 
χρωμιτιτών: Α) Σύνθετος κρύσταλλος από Pt-Fe κράμα και tetraferroplatinum στην πυριτική μάζα του 

μαγνησιοχρωμίτη, Β), Σύνθετος κρύσταλλος από παλλαδοδυμίτη, αυτοφυές Pd και βασιλίτη μέσα σε χλωρίτη, Γ) 
σύνθετος κρύσταλλος RhNiAs και PtIrNiAs προσκολλημένος επί περιθωρίου μαγνησιοχρωμίτη, Δ) Pt-Fe κράμα 

εντός ρωγμής μαγνησιοχρωμιτικού κρυστάλλου, Ε) σύνθετος κρύσταλλος PtIrNiAs και RhNiAs εντός της 
σερπεντινιωμένης πυριτικής μάζας, ΣΤ) Pt-Pd κράμα εντός κατακλαστικής ζώνης στο μαγνησιοχρωμίτη, Ζ) 

PtIrNiAs που συμφύεται με RhNiAs και προσκολλάται επί μαγνησιοχρωμίτη, Η) PtNiAs φάση με χαρακτηριστική 
Pt-απόφυση προσκολλημένη επί εξαλλοιωμένου περιθωρίου μαγνησιοχρωμιτικού κρυστάλλου (Α-Γ, Ε και Ζ-Η: 

Δείγμα Κ1, Δ και ΣΤ: Κ4) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).

9.3.2.2.2 Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας των PGM στα χρωμιτικά κοιτάσματα της 

Πίνδου συμφωνούν με εκείνα που προέκυψαν από την μελέτη των ανεκτημένων στα 

συμπυκνώματα PGM. Έτσι, επιβεβαιώθηκε η επικράτηση IPGM φάσεων και ιδιαίτερα 

λωρίτη στους χρωμιτίτες της Μηλιάς και της Πεύκης. Πιο συγκεκριμένα, στα χρωμιτικά 

κοιτάσματα και των δύο περιοχών εντοπίστηκαν μόνο πρωτογενείς IPGM φάσεις και κυρίως 

πλατινοειδή σουλφίδια και κράματα των Os-Ru, καθώς και πλούσια σε PGE σουλφίδια BM. 

Αντίθετα, δευτερογενείς PGM φάσεις δεν εντοπίστηκαν, στοιχείο που γενικά συμφωνεί με 

την περιορισμένη παρουσία αυτού του τύπου φάσεων και στα συμπυκνώματα. Ωστόσο, θα 

πρέπει να αναφερθεί πως στους χρωμιτίτες της Πεύκης δεν κατέστη δυνατός και ο 

εντοπισμός θειοαρσενιδίων-διαρσενιδίων, φάσεων δηλαδή που χαρακτηρίζουν την PGΜ 

παραγένεση των συγκεκριμένων χρωμιτικών κοιτασμάτων.      

Στους δε χρωμιτίτες του Κορυδαλλού και συγκεκριμένα στον χρωμιτικό ορίζοντα που 

περιέχει μαγνησιοχρωμίτη εντοπίστηκαν αρκετοί κρύσταλλοι κυρίως PPGM φάσεων, ενώ 

εύκολα μπορεί να γίνει λόγος και για εντοπισμό δύο διαφορετικών τύπων πλατινοειδών 

παραγενέσεων σε αυτόν: Μιας πρωτογενούς και μιας δευτερογενούς. Στην πρωτογενή 

πλατινοειδή παραγένεση του εν λόγω χρωμιτικού ορίζοντα συμμετέχουν τόσο IPGM όσο και 

PPGM φάσεις, οι οποίες εντοπίζονται ως εγκλείσματα στον μαγνησιοχρωμίτη και 

σπανιότερα εκτός αυτού (πχ., κρύσταλλος λωρίτη κατά μήκος μικροκατακλαστικών ζωνών). 

Στην δευτερογενή παραγένεση των PGM συμμετέχουν κυρίως κράματα του Pt και αρσενίδια 

των Pt και Rh, τα οποία εντοπίζονται είτε στην ενδιάμεση, εξαλοιωμένη πυριτική μάζα, είτε 

κατά μήκος ρωγμών των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων, είτε εντός μικροκατακλαστικών 

ζωνών. Τα ιστολογικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι δευτερογενείς φάσεις αντιπροσωπεύουν 

κυρίως, προϊόντα επιτόπιου συστασιακού μετασχηματισμού αντίστοιχων πρωτογενών PGM

και συγκεκριμένα του σπερρυλίτη και του χολλινγκγουορθίτη. Υδροθερμικής προέλευσης 
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PGM είναι παρόντα, αλλά σε περιορισμένο βαθμό και αφορούν φάσεις των Pt και Pd, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει λάβει χώρα κινητοποίηση των δύο αυτών στοιχείων.     

Η παρουσία PGM κατά μήκος θραυσιγενών ζωνών των χρωμιτικών κοιτασμάτων 

αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, η οποία έχει αναφερθεί ξανά από χρωμιτίτες του 

Ελλαδικού χώρου. Τέτοιες περιπτώσεις συνδυασμού PGM μεταλλοφορίας και 

παραμόρφωσης χρωμιτικών κοιτασμάτων έχουν περιγραφεί στα μικρών διαστάσεων 

χρωμιτικά κοιτάσματα του Γάλακτου στη Βέροια (TSOUPAS & ECONOMOU-

ELIOPOULOS 2005, 2008) και της Σκύρου (ECONOMOU-ELIOPOULOS 2007). Ο 

εμπλουτισμός σε IPGM που παρουσιάζουν τα χρωμιτικά κοιτάσματα των περιοχών αυτών 

οφείλεται σε μακροχρόνιες μετα-μαγματικές παραμορφωτικές-εξαλλοιωτικές διεργασίες. 

Ωστόσο, στους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού δεν διαπιστώθηκε κατά μήκος των ζωνών 

εκτεταμένης κατάκλασής τους σημαντική αύξηση της πλατινοειδούς μεταλλοφορίας. 

Επιπλέον, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ο μετα-μαγματικός σχηματισμός των PGM στις εν 

λόγω ζώνες, αφού: α) Αρκετά από τα συγκεκριμένα PGM φέρουν εσωτερικά ρωγμές, 

γεγονός που σημαίνει ότι η δημιουργία τους προηγήθηκε της δράσης των παραμορφωτικών 

διεργασιών και β) μεταξύ των PGM φάσεων που εντοπίστηκαν κατά μήκος των ζωνών 

αυτών περιλαμβάνεται και λωρίτης, ορυκτό δηλαδή που αποτελεί την κατά κύριο λόγο 

εγκλειόμενη φάση στους μαγνησιοχρωμίτες του συγκεκριμένου ορίζοντα του κοιτάσματος.    

9.4 Ορυκτοχημεία

9.4.1 Ανεκτημένες PGM φάσεις χρωμιτιτών Βούρινου

9.4.1.1 Πρωτογενείς PGM φάσεις

9.4.1.1.1 Μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης

Οι λωριτικοί κρύσταλλοι από τους χρωμιτίτες του Βούρινου χαρακτηρίζονται από την 

γενική χημική φόρμουλα: (Ru>Os>Ir)S2. Σε ορισμένες περιπτώσεις η περιεκτικότητά τους σε 

Os υπερβαίνει αυτή του Ru και η σύστασή τους προσεγγίζει αυτή του ερλισμανίτη, αν και 

στην πραγματικότητα πρόκειται πάντα για υψηλά Os-ούχας σύστασης λωρίτες (Εικ. 9. 46 και 

Εικ. 9. 47, βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.44 και Πιν. 1.45). Γενικά, τα πλούσια σε Ru-Os

σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης των χρωμιτιτών του Βούρινου έχουν τις 

ακόλουθες συγκεντρώσεις PGE: Ru: 23.37-54.47% κ.β., Os: 2.11-36.16% κ.β., Ir: 3.13-
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11.12% κ.β., Rh: 0.07-1.85% κ.β., Pt ≤0.11% κ.β. και Pd: ≤0.186% κ.β. Η περιεκτικότητά 

τους σε S κυμαίνεται μεταξύ 30.00-37.30% κ.β. και σε As φθάνει έως και 1.05% κ.β. Tα 

στοιχεία Fe, Ni, Cu και Pb συμμετέχουν σε μικρές αναλογίες. Ο λόγος Os/Ru των λωριτών 

κυμαίνεται από 0.04 έως 1.55, ενώ ο λόγος Os/Ir από 0.65 έως 4.54 και του Os ως προς το 

σύνολο των IPGE από 0.04 έως 0.53. Οι λόγοι Pd/Ir και PPGE/IPGE παρουσιάζουν την ίδια 

διακύμανση από 0 έως 0.03, ενώ ο λόγος As/S είναι μικρότερος από 0.03. Οι συστασιακές 

διακυμάνσεις συνοψίζονται στον Πιν. 9.22.

Πιν. 9. 22: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης που 
ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Os Ru Ir Rh Pt Pd

2.11-36.16 23.37-54.47 3.130-11.12 0.07-1.85 <0.11 <0.186

Fe Ni Cu Pb S As

0.066-0.28 ≤0.42 0-0.44 ≤0.13 30.00-37.30 ≤1.05

Os/Ru Os/Ir Os/IPGE Pd/Ir
PPGE / 
IPGE

As/S

0.04-15.47 0.65-53.20 0.04-0.53 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03

Εικ. 9. 46: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Ru-Os-Ir και Β) Ru-Os-(Ir+Rh+Pt+Pd) (ατ. %) 

[Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), Ξερολίβαδο ( )]. Στα ίδια διαγράμματα έχει σχεδιαστεί η ευθεία που 
αντιστοιχεί στον χονδριτικό λόγο Os/Ru (NALDRETT & DUKE 1980), καθώς και η ευθεία που διαχωρίζει τα 

πεδία λωρίτη-ερλισμανίτη.
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Ειδικότερα, οι λωρίτες του Βοϊδόλακκου χαρακτηρίζονται από τις εξής συστασιακές 

διακυμάνσεις: Ru: 28.49-54.47% κ.β., Os: 2.11-31.07% κ.β., Ir: 3.13-7.56% κ.β., Rh: 0.43-

1.85% κ.β., Pd: ≤0.19% κ.β., ενώ δεν περιέχουν Pt στη δομή τους. Η συγκέντρωση του S σε 

αυτούς κυμαίνεται από 32 έως 37.3% κ.β., ενώ το As συμμετέχει έως και 0.79% κ.β. Ο λόγος 

Os/Ru των συγκεκριμένων λωριτών κυμαίνεται μεταξύ 0.04 και 1.09 και ο λόγος Os/Ir από 

0.65 έως 3.92. Οι λόγοι Pd/Ir και PPGE/IPGE δεν ξεπερνούν την τιμή 0.03.

Εικ. 9. 47: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα RuS2-OsS2-IrS2 (κ.β.%) [Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες 

( ), Ξερολίβαδο ( )].

Οι λωρίτες των Αετορράχεων έχουν πιο περιορισμένο εύρος συγκεντρώσεων Ru: 

26.08-44.96% κ.β., Os: 10.27-30.94% κ.β. και Ir: 7.71-9.87% κ.β. Η περιεκτικότητά τους σε 

Rh κυμαίνεται από 0.07 έως 0.77% κ.β. και σε Pd μεταξύ 0.04-0.08% κ.β, σε S από 31.58 

έως 36.23% κ.β. και As μεταξύ 0.02 και 0.75% κ.β. Έχουν διακυμάνσεις λόγων Os/Ru: 0.23-

1.19, Os/Ir: 1.29-3.13, Pd/Ir: ≤0.01 και PPGE/IPGE: ≤0.01.

Οι λωρίτες των χρωμιτιτών του Ξερολίβαδου έχουν τα ακόλουθα συστασιακά 

χαρακτηριστικά: Ru: 32.44% κ.β., Os: 7.45-23.10% κ.β., Ir: 4.36-11.12% κ.β., Rh: 0.12-

1.39% κ.β., Pt: ≤0.11% κ.β., Pd: ≤0.11% κ.β., S: 31.93-36.03% κ.β. και As: 0-1.05% κ.β. 

Επιπλέον, παρουσιάζουν τις ακόλουθες μεταβολές λόγων: Os/Ru: 0.16-1.55, Os/Ir: 1.10-

4.54, Pd/Ir: ≤0.03 και PPGE/IPGE: ≤0.02.

Συγκριτικά οι λωρίτες των Αετορράχεων και του Ξερολίβαδου είναι πιο 

εμπλουτισμένοι σε Os και Ir σε σχέση με εκείνους του Βοϊδόλακκου (Εικ. 9. 48). Το στοιχείο 
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αυτό φαίνεται και από τις μεταβολές του λόγου Os/IPGE, που είναι υψηλότερος για τους 

λωριτικούς κρυστάλλους των δύο πρώτων περιοχών (0.12-0.53 vs 0.04-0.46) (Εικ. 9. 49).

Εικ. 9. 48: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα Ru-Os-Ir (ατ.%) [Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), 

Ξερολίβαδο ( )].

Εικ. 9. 49: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Ru/(Ru+Os+Ir) vs Os/(Ru+Os+Ir) [Βοϊδόλακκος ( ), 

Αετορράχες ( ), Ξερολίβαδο ( )].

Γενικά, τα μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης από τους χρωμιτίτες του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες συσχετίσεις: 

Αρνητική συσχέτιση μεταξύ Ru-Os (r2: -0.97) (Εικ. 9. 50Α) και Ru-Ir (r2: -0.72) (Εικ. 9.

50Β), ενώ θετική είναι η συσχέτιση μεταξύ των Os-Ir (r2: 0.59) (Εικ. 9. 50Γ). Αρνητικά 

συσχετίζεται το Ru με τα (S+As) (Εικ. 9. 50Δ), ενώ θετική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ 
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των Os και (S+As) (Εικ. 9. 50Ε). Θετική είναι η συσχέτιση που διαπιστώθηκε μεταξύ Rh και 

Ru (r2: 0.67) (Εικ. 9. 50ΣΤ), ενώ αρνητική είναι η συσχέτιση που διαπιστώθηκε ότι ισχύει 

μεταξύ του Rh και καθενός εκ των Os και Ir ξεχωριστά (r2: -0.54 και -0.68, αντίστοιχα) (Εικ.

9. 50Ζ-Η). Οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που 

περιέχονται στη σύσταση των λωριτών δίνονται στον Πιν. 9.23.

Πιν. 9. 23: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των ανεκτημένων λωριτικών κρυστάλλων από τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες του 

Βούρινου.

r2 Os As S Ir Cu Ru Rh Pt Pd Fe

Ni 0.36 0.03 0.09 0.35 -0.06 -0.41 -0.28 -0.09 0.13 0.16

Fe 0.17 0.49 -0.21 0.51 0.20 -0.27 -0.20 -0.04 -0.03

Pd -0.06 -0.26 -0.01 -0.09 -0.08 0.08 0.01 -0.25

Pt 0.02 -0.12 0.09 -0.25 -0.08 0.03 0.05

Rh -0.68 -0.03 -0.25 -0.54 0.25 0.67

Ru -0.97 -0.05 -0.27 -0.72 0.25

Cu -0.26 0.28 -0.45 -0.13

Ir 0.59 0.15 0.12

S 0.18 -0.35

As -0.01
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Εικ. 9. 50: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Os vs Ru, Β) Ru vs Ir, Γ) Os vs Ir, Δ) Ru vs

(S+As), E) Os vs (S+As), ΣΤ) Rh vs Ru, Ζ) R vs Os, H) Rh vs Ir (ατ.%) [Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), 
Ξερολίβαδο ( )].

9.4.1.1.2 Κράματα Os-Ir

Πρόκειται για κράματα ανάλογης σύστασης (βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.46 και Πιν. 

1.47) με εκείνα από άλλους οφιολιθικούς χρωμιτίτες σε παγκόσμια κλίμακα (Εικ. 9. 51) που 

ταυτοποιήθηκαν ως Os και Ir σύμφωνα με την ονοματολογία των HARRIS & CABRI (1991) 
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(Εικ. 9. 51). Περιέχουν Os: 33.40-62.36% κ.β., Ir: 33.38-62.53% κ.β., Ru: 0.08-5.19% κ.β., 

Rh: 0.08-5.19% κ.β., Pt: ≤1.51% κ.β. και Pd: ≤0.29% κ.β. (Πιν. 9.24). Την σύστασή τους 

συμπληρώνουν τα στοιχεία Sn: ≤0.12% κ.β., Ni: ≤0.08% κ.β., Fe: 0.09-0.37% κ.β. και Cu: 

≤0.06% κ.β. (Πιν. 9.24). Έχουν λόγους Os/Ru: 10.09-417.50, Os/Ir: 0.53-1.87, Pd/Ir: ≤0.01 

και PPGE/IPGE ≤0.02 (Πιν. 9.24).

Πιν. 9. 24: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) κραμάτων Os-Ir που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Os Ir Ru Rh Pt Pd

33.40-62.36 33.38-62.53 0.08-5.19 0.09-0.55 ≤1.51 ≤0.29

Fe Ni Cu Co Sn Te

0.09-0.37 ≤0.08 ≤0.06 ≤0.03 ≤0.12 ≤0.04

Os/Ru Os/Ir Pd/Ir PPGE / IPGE

100.93-4175 0.5341-18682 ≤0.006 0.0009-0.0245

Εικ. 9. 51: Προβολή των ανελυμένων κραμάτων Os-Ir που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα Ru-Os-Ir (at.%) [Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), Ξερολίβαδο 

( )]. Στο διάγραμμα Α έχουν σχεδιαστεί τα πεδία των συνήθων συστάσεων κραμάτων από οφιολιθικούς 
χρωμιτίτες (δεδομένα από MELCHER et al. 1997, GARUTI et al. 1999b, VATIN-PERIGNON et al. 2000) και 
στο διάγραμμα Β το χάσμα διαλυτότητας που υπάρχει μεταξύ των φυσικών Os-ούχων και Ir-ούχων κραμάτων 

(HARRIS & CABRI 1991).

Τα κράματα από τους χρωμιτίτες των Αετορράχεων έχουν: Os: 55.56-62.36% κ.β., Ir: 

33.38-41.39% κ.β., Ru: 1.92-3.97% κ.β., Rh: 0.12-0.31% κ.β., Pd: 0.05-0.09% κ.β., και 

διακυμάνσεις λόγων Os/Ru: 15.43-29.23, Os/Ir: 1.34-1.87 και PPGE/IPGE: 0.002-0.004.
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Τα κράματα των χρωμιτιτών του Ξερολίβαδου έχουν τις ακόλουθες περιεκτικότητες 

σε PGE: Os: 51.77-57.44% κ.β., Ir: 39.64-42.66% κ.β., Ru: 0.59-5.19% κ.β., Rh: 0.10-0.34% 

κ.β., Pt: ≤0.51% κ.β., Pd: ≤0.10% κ.β. Οι κυριότεροι λόγοι τους έχουν τις ακόλουθες 

διακυμάνσεις: Os/Ru: 10.09-97.34, Os/Ir: 1.22-1.43 και PPGE/IPGE: 0.001-0.01. 

Οι ανεκτημένοι κρύσταλλοι κραμάτων Os-Ir από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου 

παρουσιάζουν τις εξής συστασιακές διακυμάνσεις: Os: 33.4-57.01% κ.β., Ir: 39.93-62.53% 

κ.β., Ru: 0.08-1.73% κ.β., Rh: 0.09-0.55% κ.β., Pt: ≤1.51% κ.β., Pd: ≤0.29% κ.β. Έχουν 

λόγους Os/Ru: 32.4-417.5, Os/Ir: 0.53-1.42 και PPGE/IPGE: 0.001-0.02.

Συγκρίνοντας τις συστάσεις των κραμάτων Os-Ir από τα χρωμιτικά κοιτάσματα και 

των τριών περιοχών μεταξύ τους, διαπιστώνεται ότι τα κράματα από την περιοχή του 

Βοϊδόλακκου έχουν μικρότερη περιεκτικότητα σε Ru και πιο διευρυμένο φάσμα μεταβολής 

των συγκεντρώσεών τους σε Os και Ir. Το γεγονός αυτό ανανακλάται και στις πιο 

διευρυμένες τιμές των λόγων τους Os/Ru και Os/Ir.

Μια σαφής τάση αρνητικής συσχέτισης παρατηρήθηκε μεταξύ Os και Rh (r2: -0.76), 

ενώ θετική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ Rh-Pd (r2: 0.60) (Εικ. 9. 52Α-Β). Το σύνολο των 

ατομικών αναλογιών των IPGE σχετίζεται αρνητικά με το άθροισμα των ατομικών 

αναλογιών των Fe+Ni (Εικ. 9. 52Γ). Μια μικρή τάση αρνητικής συσχέτισης παρατηρήθηκε 

μεταξύ IPGE και PPGE (Εικ. 9. 52Δ). Στον Πιν. 9.25 δίνονται αναλυτικά οι τιμές των 

συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των στοιχείων που συμμετέχουν στη σύσταση των 

κραμάτων Os-Ir του Βούρινου.

Πίν. 9. 25: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των ανεκτημένων κραμάτων Os-Ir από τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες του Βούρινου.

r2 Os As Ir Cu Ru Rh Pt Pd Fe

Ni -0.04 0.11 0.18 0.20 -0.32 -0.01 0.01 -0.01 0.25

Fe -0.30 0.03 0.37 0.14 -0.31 0.24 0.33 0.09

Pd -0.45 0.13 0.57 0.10 -0.43 0.60 0.59

Pt -0.85 0.34 0.85 -0.21 -0.26 0.72

Rh -0.76 0.42 0.72 -0.05 -0.16

Ru 0.02 -0.42 -0.47 -0.31

Cu 0.20 -0.05 -0.04

Ir -0.89 0.36

As -0.20
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Εικ. 9. 52: Προβολή των ανελυμένων κραμάτων Os-Ir που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Os vs Rh, B) Rh vs Pd, Γ) IPGE vs (Fe+Ni) και Δ) IPGE vs

PPGE (ατ.%) [Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), Ξερολίβαδο ( )].

9.4.1.1.3 Θειοαρσενίδια

Πρόκειται για ορυκτά σύστασης ιραρσίτη και χολλινγκγουορθίτη (βλ. Παρ. Α, § 1.7,

Πιν. 1.48 και Πιν. 1.49), αν και κατά το στάδιο των ποιοτικών αναλύσεων βρέθηκαν ακόμη 

ρουαρσίτης και οσαρσίτης (Εικ. 9. 53). Γενικά, έχουν τα ακόλουθα συστασιακά 

χαρακτηριστικά: Os: ≤3.85% κ.β., Ir: 27.91-59.74% κ.β., Ru: 0.03-3.82% κ.β., Rh: 0.25-

16.80% κ.β., Pt: ≤4.88% κ.β., As: 21.89-25.96% κ.β. και S: 10.42-14.73% κ.β. (Πιν. 9.26). 

Την σύστασή τους συμπληρώνουν τα στοιχεία Fe: 0.06-0.49% κ.β., Ni: 0.12-0.33% κ.β., Pb: 

≤0.20% κ.β., Cu: ≤0.10% κ.β. και Bi: ≤0.09% κ.β. (Πιν. 9.26). Επιπλέον, χαρακτηρίζονται 

από τις ακόλουθες μεταβολές λόγων: Os/Ru: ≤1.87, Os/Ir: ≤0.14, PPGE/IPGE: ≤0.56 και 

S/As: 0.42-0.60 (Πιν. 9.26).
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Οι κρύσταλλοι ιραρσίτη δεν έχουν ιδιαίτερες συστασιακές μεταβολές (Εικ. 9. 53) και 

οι περιεκτικότητές τους σε PGE και στα υπόλοιπα στοιχεία έχουν ως εξής: Ir: 53.95-59.74% 

κ.β., Ru: 0.03-2.29% κ.β., Οs: ≤2.21% κ.β., Pt: ≤4.88% κ.β., Pd: ≤0.13% κ.β., Rh: ≤0.25-

1.92% κ.β., S: 10.42-13.24% κ.β. και As: 21.89-25.04% κ.β. Ο λόγος PPGE/IPGE είναι 

≤0.04 και ο λόγος S/As: 0.42-0.6.

Ο χολλινγκγουορθίτης έχει σαφώς υψηλότερη περιεκτικότητα σε Rh σε σχέση με τον 

ιραρσίτη (Εικ. 9. 53) αφού περιέχει Rh έως και 16.80% κ.β., ενώ οι συγκεντρώσεις του στα 

υπόλοιπα στοιχεία είναι Ir: 27.91% κ.β., Ru: 3.82% κ.β., Pt: 3.16% κ.β., Os: 3.85% κ.β., S: 

14.73% κ.β. και As: 25.96% κ.β. Ο λόγος PPGE/IPGE είναι 0.56 και ο λόγος S/As 0.57. 

Πιν. 9. 26: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) θειοαρσενιδίων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Os Ir Ru Rh Pt Pd

≤3.85 27.91-59.74 0.03-3.82 0.25-16.80 0-4.88 ≤0.13

As S Fe Ni Cu Sb

21.89-25.96 10.42-14.73 0.06-0.49 0.01-0.33 ≤0.10 ≤0.15

Os/Ru Os/Ir Pd/Ir
PPGE / 
IPGE

S/As As/S

≤18.73 ≤0.14 ≤0.0024 ≤0.56 0.42-0.60 16.53-23.89

Εικ. 9. 53: Προβολή των ανελυμένων θειοαρσενιδίων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Rh-Pt-Ir και Β) Rh-(Ru+Os)-(Pt+Ir) (ατ.%) [Βοϊδόλακκος 

( ), Ξερολίβαδο ( )]. Στα διαγράμματα έχoυν σχεδιαστεί τα πεδία των χολλινγκγουορθίτη, πλαταρσίτη, ιραρσίτη 
και ρουαρσίτη.  
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Στα θειοαρσενίδια των χρωμιτιτών του Βούρινου παρατηρήθηκε ανταγωνιστική 

συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεών τους σε As και S (r2: -0.99) (Πιν. 9.27, Εικ. 9. 54Α), 

καθώς και μεταξύ των ατομικών αναλογιών τους σε Ir-Os (r2: -0.72), Ru-As (r2: -0.86), Fe-S

(r2: -0.72) και Ni-S (r2: -0.66). Η συσχέτιση του Ir με το Rh είναι επίσης αρνητική (r2: -1.00), 

ενώ θετικά συσχετίζονται οι ατομικές αναλογίες των Os-Ru (r2: 0.85), Os-Rh (r2: 0.71) και 

Ru-S (r2: 0.82). Τέλος, αρνητικά συσχετίζονται οι ατομικές αναλογίες των Fe+Ni με αυτές 

των As+S (Πιν. 9.27, Εικ. 9. 54Β).  

Πιν. 9. 27: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των ανεκτημένων θειοαρσενιδίων από τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες του Βούρινου.

r2 Os As S Ir Cu Ru Rh Pt Pd Fe

Ni -0.29 0.61 -0.66 0.02 0.76 -0.25 0.04 0.19 -0.30 0.21

Fe -0.72 0.65 -0.72 0.12 0.55 -0.58 -0.12 0.91 -0.29

Pd -0.07 -0.62 0.56 0.14 -0.17 0.33 -0.17 -0.42

Pt -0.38 0.47 -0.56 -0.29 0.30 -0.25 0.29

Rh 0.71 -0.43 0.37 -1.00 -0.52 0.80

Ru 0.85 -0.86 0.82 -0.82 -0.77

Cu -0.83 0.85 -0.89 0.57

Ir -0.72 0.48 -0.41

S 0.74 -0.99

As -0.70

Εικ. 9. 54: Προβολή των ανελυμένων θειαρσενιδίων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) S vs As και Β) (Fe+Ni) vs (As+S) (ατ.%) [Βοϊδόλακκος ( ), 

Ξερολίβαδο ( )]. 
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9.4.1.2 Δευτερογενείς PGM φάσεις

9.4.1.2.1 Αποθειωμένες φάσεις

Οι αποθειωμένοι λωριτικοί κρύσταλλοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά το 

ενδιάμεσο στάδιο μετασχηματισμού των αντίστοιχων πρωτογενών φάσεων προς δευτερογενή 

κράματα, χαρακτηρίζονται από υψηλές περιεκτικότητες σε Ru: 32.72-39.32% κ.β., Os: 4.51-

17.48% κ.β. και Ir: 3.86-6.57% κ.β., ενώ πάντα διατηρούν και υπολογίσιμα ποσοστά 

υπολειμμάτων S στη δομή τους: 3.79-17.08% κ.β. (Πιν. 9.28, βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.50). 

Από τα υπόλοιπα PGE συμμετέχουν Rh: 0.21-0.28% κ.β. και Pd: ≤0.03% κ.β., ενώ άλλα 

στοιχεία που περιέχονται στις φάσεις αυτές είναι τα As: 0.05-24.01% κ.β., Cu: 0.03-0.15% 

κ.β., Te: 0.04-1.54% κ.β., Ni: 2.41-35.06% κ.β., Sb: 0.18-2.15% κ.β. και Fe: 0.22-0.32% κ.β. 

(Πιν. 9.28). Οι υψηλές συγκεντρώσεις σε στοιχεία όπως τα Te και Sb, τα οποία συνήθως 

θεωρείται ότι εισάγονται δευτερογενώς (PRICHARD et al. 1994), καθώς και οι αυξημένες 

συγκεντρώσεις τους σε As και Ni, αποτελούν ενδείξεις υπέρ της δευτερογενούς προέλευσης 

των εν λόγω φάσεων. Αξιοσημείωτες είναι οι διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι λόγοι τους: 

Os/Ru: 0.14-0.45, Os/Ir: 11.68-27.79, PPGE/IPGE: 0.003-0.005, S/As: ≤341.6 και As/S: 

≤6.34 (Πιν. 9.28). Κύριο χαρακτηριστικό των αποθειωμένων φάσεων είναι η υψηλή 

περιεκτικότητά τους σε Ru σε σχέση με τα υπόλοιπα PGE (Εικ. 9. 55).

Πιν. 9. 28: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) αποθειωμένων φάσεων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Os Ir Ru Rh S As

4.51-17.48 3.86-6.57
32.72-
39.32

0.21-0.28 3.79-17.08 0.05-24.01

Fe Ni Cu Sb Te

0.22-0.32 2.41-35.06 0.03-0.15 0.18-2.15 0.04-1.54

Os/Ru Os/Ir PPGE / IPGE S/As As/S

0.14-0.45 11.68-27.79 0.003-0.005 ≤341.6 ≤6.34
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Εικ. 9. 55: Προβολή των ανελυμένων αποθειωμένων φάσεων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Ru-Os-Ir και Β) Ru-Os-(Ir+Rh+Pt+Pd) (ατ.%) 

[Ξερολίβαδο ( )].

9.4.1.2.2 Δευτερογενή κράματα

Στα δευτερογενή κράματα έγινε μια ανάλυση (βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.50) από την 

οποία προέκυψαν: Ru: 37.66% κ.β., Os: 2.78% κ.β., Ir: 1.29% κ.β., Rh: 0.92% κ.β., Fe: 

2.65% κ.β., Ni: 5.21% κ.β., Cu: 47.85% κ.β., Co: 1.49% κ.β., S: 0.05% κ.β. Χαρακτηριστικό 

είναι το υψηλό τους περιεχόμενο σε Ru, όπως και των αποθειωμένων φάσεων (Εικ. 9. 56).

Εικ. 9. 56: Προβολή των ανελυμένων δευτερογενών κραμάτων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: A) Ru-Os-Ir και B) Ru-Os-(Ir+Rh+Pt+Pd) (at.%) 

[Βοϊδόλακκος ( )].
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9.4.1.2.3 Αρσενίδια τύπου RhNiAs

Οι φάσεις του τύπου αυτού ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου και 

θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν το Rh-ούχα ανάλογα του ορυκτού μαγιακίτης (PdNiAs). Μια 

ανάλυση (βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.50) που πραγματοποιήθηκε σε κρύσταλλο της 

συγκεκριμένης φάσης έδειξε ότι περιέχει: Rh: 41.45% κ.β., Ni: 20.96% κ.β., As: 32.15% κ.β., 

Ru: 1.46% κ.β., Ir: 2.90% κ.β., Os: 0.33% κ.β., Pd: 0.10% κ.β., Co: 0.12% κ.β. και S: 0.54% 

κ.β.  

9.4.1.2.4 Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδια

Στον προσδιορισμό και την ταυτοποίησή τους ως οξείδια σημαντικό ρόλο έπαιξαν 

πέρα από τα χαμηλά επίπεδα φωτεινότητας που παρουσιάζουν σε εικόνες 

οπισθοσκεδασμένων ηλεκτρονίων (BSE) και την ιδιαίτερη εσωτερική τους δομή, οι χαμηλές 

τιμές των αναλυτικών τους συνόλων (69.81-93.49% κ.β., βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.51). Η 

σύστασή τους παρουσιάζει τις εξής διακυμάνσεις: Ru: 3.52-69.13% κ.β., Os: 7.02-50.86% 

κ.β., Ir: 4.16-26.95% κ.β., Rh: 0.05-1.26% κ.β., Pd: ≤0.28% κ.β., Ni: 0.24-7.30% κ.β., Fe: 

0.52-8.09% κ.β., Cu: ≤23.61% κ.β., Co: ≤0.50% κ.β., ενώ από τα αμέταλλα συμμετέχουν τα 

S: 0.03-0.24 % κ.β., As: ≤3.34% κ.β., Sn: ≤0.02 % κ.β., Te: ≤0.05% κ.β. και Sb: ≤0.16% κ.β. 

(Πιν. 9.29). Οι λόγοι τους παρουσιάζουν τις ακόλουθες μεταβολές: Os/Ru: 0.30-144.49, 

Os/Ir: 11.86-70.82, Pd/Ir: ≤0.07, PPGE/IPGE: 0.002-0.020, S/As: ≤80 και As/S: ≤159.05 

(Πιν. 9.29). 

Η προβολή των ατομικών αναλογιών τους στα τριγωνικά διαγράμματα Ru-Os-Ir και 

Ru-Os-(Ir+Rh+Pt+Pd), δείχνει πως μπορούν να διακριθούν δύο συστασιακές ομάδες 

οξείδιων: α) Μια πρώτη, πλούσια σε Ru και β) μια δεύτερη πλούσια σε Os (Εικ. 9. 57). Τα 

περισσότερα οξείδια συγκαταλέγονται στην πρώτη ομάδα συστάσεων, ενώ στη δεύτερη 

ανήκουν λιγότεροι κρύσταλλοι οξείδιων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα οξείδια-

μέλη της δεύτερης ομάδας, παρουσιάζουν μια τάση εμπλουτισμού σε Ir και (Ir+PPGE), κάτι 

που δεν παρατηρείται στα μέλη της πρώτης ομάδας συστάσεων (Εικ. 9. 57).  
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Πιν. 9. 29: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες 
του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Os Ir Ru Rh Pd S As
7.02-50.86 4.16-26.95 3.52-69.13 0.05-1.26 ≤0.28 0.03-0.24 ≤3.34

Fe Ni Cu Co Sb Te Sn
0.52-8.09 0.24-7.30 ≤23.61 ≤0.50 ≤0.16 ≤0.05 ≤0.02

Os/Ru Os/Ir Pd/Ir
PPGE / 
IPGE

S/As As/S

0.30-144.49 11.86-70.82 ≤0.07 0.002-0.020 ≤80.00 ≤159.05

Εικ. 9. 57: Προβολή των ανελυμένων Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Ru-Os-Ir και Β) Ru-Os-(Ir+Rh+Pt+Pd) (ατ.%) 

[Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), Ξερολίβαδο ( )]. Τα πιο Os-ούχα οξείδια συνθέτουν τη δεύτερη ομάδα της 
συγκεκριμένης φάσης.

9.4.1.3 Συμπεράσματα

Η μελέτη της ορυκτοχημικής σύστασης των κυριότερων PGM φάσεων που 

ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου, οδήγησε 

στην εξακρίβωση των ακόλουθων συμπερασμάτων αναφορικά με τη φύση και το χημισμό 

τους: 

Πέρα από τον λωρίτη, διαπιστώθηκε και η συμμετοχή Ru-ούχου ερλισμανίτη στους 

χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου, των Αετορράχεων και του Ξερολίβαδου. Τα σουλφίδια των 

Ru-Os από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένα σε Ru και 
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χαρακτηρίζονται από χαμηλότερους λόγους Os/Ru από εκείνα των Αετορράχεων και του 

Ξερολίβαδου, αν και αυτά είναι επίσης πλούσια σε Ru στο σύνολό τους. Επιπρόσθετα, τα 

τελευταία έχουν ατομικούς λόγους Os/Ru που προσεγγίζουν την τιμή του αντίστοιχου λόγου 

στον χονδρίτη C1 (Ru0.72Os0.28 κατά NALDRETT & DUKE 1980). 

Η διαπίστωση θετικής συσχέτισης μεταξύ των Rh-Ru και αρνητικής μεταξύ των Rh-

Os και Rh-Ir, υποδηλώνει ότι η εισαγωγή του Rh στη δομή των πλούσιων σε Ru-Os

πλατινοειδών σουλφίδιων ευνοείται κατά το σχηματισμό του λωρίτη και όχι του ερλισμανίτη. 

Επιπλέον, η έλλειψη οποιασδήποτε συσχέτισης μεταξύ Ir-As στους ανεκτημένους 

κρυστάλλους λωρίτη δεν υποδεικνύει την ύπαρξη έστω και περιορισμένης στερεάς 

διαλυτότητας μεταξύ πλατινοειδών σουλφίδιων-θειοαρσενιδίων. 

Τα κράματα είναι Os-ούχα, ενώ από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου αναλύθηκε 

και ιρίδιο. Οι συστάσεις τους προβάλλονται εκτός του γνωστού χάσματος μειξιμότητας που 

αναπτύσσεται μεταξύ των ακραίων μελών του ατελούς στερεού διαλύματος όσμιο-ιρίδιο.

Τα θειοαρσενίδια έχουν συστάσεις που προβάλλονται στα πεδία του ιραρσίτη και του 

χολλινγκγουορθίτη. Το άθροισμα των ατομικών τους αναλογιών Ru+Os μπορεί να 

υπερβαίνει το 10%, ενώ στην πλειονότητά τους χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια σε As και 

σχετική περίσσεια σε S. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι η εισαγωγή των Ru-Os στη δομή 

των θειοαρσενιδίων πραγματοποιείται πιθανότατα υπό τη μορφή σουλφίδιου σύμφωνα με 

τον ακόλουθο μηχανισμό: [Ru+2 + (S2)
-2 → Me+3 + (AsS)-3].

Οι αποθειωμένες δευτερογενείς φάσεις χαρακτηρίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις 

και από σημαντικά υπολείμματα As, γεγονός που σημαίνει ότι εκτός από τα σουλφίδια και τα 

θειοαρσενίδια έχουν υποστεί την επίδραση των δευτερογενών διεργασιών. Τα συγκεκριμένα 

θειοαρσενίδια είναι Ru-ούχας σύστασης, οπότε πιθανότατα αντιστοιχούν σε κρυστάλλους 

σύστασης ρουαρσίτη, αν και φάσεις αυτού του τύπου παρά το γεγονός ότι ανακτήθηκαν δεν 

αναλύθηκαν. Ωστόσο, ιστολογικά δεδομένα όπως οι αναπτύξεις πορώδους ιραρσίτη (Εικ. 9. 

21Α) και σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα (GARUTI & ZACCARINI 1997), υποστηρίζουν 

πως και τα θειοαρσενίδια έχουν υποβληθεί σε διεργασίες συστασιακής τροποποίησης.

Τα δευτερογενή κράματα αποτελούν ουσιαστικά πλούσια σε PGE κράματα BM. Το 

υψηλό περιεχόμενο τόσο αυτών όσο και των αποθειωμένων φάσεων σε BM, συμφωνεί με 

την υδροθερμική εισαγωγή των στοιχείων αυτών.

Τα πλούσια σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδια διακρίνονται σε δύο ομάδες: Την ομάδα 

οξείδιων με υψηλή περιεκτικότητα σε Ru και εκείνων με υψηλή συμμετοχή Os. Τα 
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ιστολογικά δεδομένα υποδηλώνουν την προέλευσή τους από τα σουλφίδια-μέλη της σειράς 

λωρίτης-ερλισμανίτης. Τα χημικά χαρακτηριστικά όλων των δευτερογενούς προέλευσης 

φάσεων, εξαιρουμένων των αποθειωμένων-απαρσενικωμένων σουλφοαρσενιδίων, δείχνουν 

πως υπάρχει μια σημαντική, συστασιακή αλληλοεπικάλυψη μεταξύ αυτών και των πλούσιων 

σε Ru-Os πλατινοειδών σουλφίδιων (Εικ. 9. 58). Αν και η αλληλοεπικάλυψη αυτή δεν είναι 

πλήρης λόγω της απουσίας κρυστάλλων αμιγώς ερλισμανιτικής σύστασης, φαίνεται ωστόσο 

να εξηγεί ικανοποιητικά τη διάκριση μεταξύ των δύο ομάδων συστάσεων οξείδιων. Μια 

πιθανή προέλευση των Ru-ούχων και Os-ούχων οξείδιων από κρυστάλλους λωριτικής και 

ερλισμανιτικής αρχικής, αντίστοιχα, σύστασης, θεωρείται η πιο πιθανή. Τέλος, τα ιδιαίτερα 

υψηλά ποσοστά σε Ir+PPGE στη δομή των Os-ούχων οξείδιων αποδίδονται στις διεργασίες 

υδροθερμικής απόπλυσης και προσθήκης αυτών στα σχηματιζόμενα οξείδια.

Εικ. 9. 58: Προβολή των ανελυμένων Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων, αποθειωμένων σουλφίδιων και δευτερογενών 
κραμάτων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Ru-

Os-(Ir+Rh+Pt+Pd) (ατ.%) [Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδια: Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), Ξερολίβαδο ( ), 
αποθειωμένα σουλφίδια Ξερολίβαδου ( ) και δευτερογενή κράματα Βοϊδόλακκου ( )]. Το κίτρινο πεδίο 

αντιστοιχεί στις συστάσεις των σουλφίδιων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος 
του Βούρινου.
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9.4.2 Ανεκτημένες PGM φάσεις χρωμιτιτών Πίνδου

9.4.2.1 Πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες

9.4.2.1.1 Πρωτογενείς PGM φάσεις

9.4.2.1.1.1 Μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης

Ο λωρίτης, η κυρίαρχη πλατινοειδής φάση που ανακτήθηκε από τους υψηλού Cr

χρωμιτίτες της Πίνδου, χαρακτηρίζεται σε όλες τις περιπτώσεις από τον γενικό χημικό τύπο: 

(Ru>Os>Ir)S2. Σε μια μόνο περίπτωση, ενός κρυστάλλου από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς, 

διαπιστώθηκε περιεκτικότητα σε Os (44.25% κ.β.) υψηλότερη από ότι σε Ru (16.78% κ.β.), 

η οποία αντιστοιχεί σε σύσταση ερλισμανίτη (Εικ. 9. 59 και Εικ. 9. 60, βλ. Παρ. Α, § 1.7, 

Πιν. 1.52 και Πιν. 1.53). Γενικότερα, η περιεκτικότητα σε Ru των μελών της σειράς λωρίτης-

ερλισμανίτης που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε Cr Πινδικούς χρωμιτίτες κυμαίνεται 

μεταξύ 16.78 και 58.34% κ.β., σε Os από 0.57 έως 44.25% κ.β. και σε Ir από 1.00 έως 9.57% 

κ.β. (Πιν. 9.30). Αυτές οι τιμές συμφωνούν με την περιορισμένη διαλυτότητα του Ir στη 

δομή των δισουλφίδιων σύστασης Ru-Os. Τα υπόλοιπα PGE συμμετέχουν σε πολύ 

μικρότερα ποσοστά. Συγκεκριμένα, το Rh κυμαίνεται από 0.10 έως 4.98% κ.β., ενώ ο Pt και 

το Pd δεν υπερβαίνουν τα 0.71 και 0.11% κ.β., αντίστοιχα. Τα στοιχεία Fe, Ni, Cu, Sn και Te

συμμετέχουν σε μικρές περιεκτικότητες. Το S κυμαίνεται μεταξύ 29.19-38.37% κ.β. 

(Πιν.9.30), και σε ορισμένες περιπτώσεις αναπληρώνεται από υπολογίσιμες συγκεντρώσεις 

As, η συμμετοχή του οποίου μπορεί να φθάνει τα 6.06% κ.β.

Πιν. 9. 30: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης που 
ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Os Ir Ru Rh Pt Pd

0.57-44.25 1.00-9.57 16.78-58.34 0.10-4.98 0.00-0.71 0.00-0.11

S Fe Ni Cu Sn Te

29.19-38.37 0.04-0.39 0.00-1.55 0.00-0.13 0.00-0.11 0.00-0.07

Os/Ru Os/Ir Pd/Ir IPGE/PPGE S/As As/S

0.010-26.37 0.16-50.06 0.00-0.04 ≤0.09 ≤7418 0-0.18
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Εικ. 9. 59: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες 
του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Ru-Os-Ir και Β) Ru-Os-(Ir+Rh+Pt+Pd) (ατ.%) 
[Πεύκη ( ), Μηλιά ( )]. Στα ίδια διαγράμματα έχει σχεδιαστεί η ευθεία που αντιστοιχεί στον χονδριτικό λόγο 

Os/Ru (NALDRETT & DUKE 1980), καθώς και η ευθεία που διαχωρίζει τα πεδία λωρίτη-ερλισμανίτη.

Εικ. 9. 60: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες 
του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα RuS2-OsS2-IrS2 (κ.β.%) [Πεύκη ( ), Μηλιά ( )].

Ο λόγος Os/Ru των λωριτών κυμαίνεται μεταξύ 0.01 και 2.64, του Os/Ir μεταξύ 0.16 

και 5.01, του Pd/Ir δεν υπερβαίνει την τιμή 0.04, ενώ του PPGE/IPGE είναι μικρότερος από 

0.09. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνεται, όπως αναμένεται, ο λόγος S/As (≤7418) και σε ιδιαίτερα 

χαμηλά ο λόγος As/S (≤0.02).

Συγκριτικά μεταξύ τους, οι λωρίτες των χρωμιτιτών της Μηλιάς παρουσιάζουν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις Os και Ir σε σχέση με εκείνους από την Πεύκη, ενώ από την 
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Μηλιά αναλύθηκε επιπλέον και Ru-ούχος ερλισμανίτης (Εικ. 9. 61).

Από το διάγραμμα συσχέτισης του λόγου Ru/(Ru+Os+Ir) σε σχέση με τον λόγο 

Os/(Ru+Os+Ir) παρατηρείται μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση (Εικ. 9.62), η οποία θεωρείται 

αναμενόμενη λόγω της ανταγωνιστικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ Os-Ru στη δομή του 

λωρίτη. Επιπλέον, από το ίδιο διάγραμμα διαπιστώνεται πως οι λωριτικοί κρύσταλλοι της 

Μηλιάς παρουσιάζουν πιο εκτεταμένο φάσμα μεταβολής και των δύο παραπάνω λόγων 

συγκριτικά με εκείνους των χρωμιτιτών της Πεύκης. 

Εικ. 9. 61: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες 
του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα Ru-Os-Ir (ατ.%) [Πεύκη ( ), Μηλιά ( )].

Εικ. 9. 62: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες 
του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Ru/(Ru+Os+Ir) vs Os/(Ru+Os+Ir) (ατ.%) [Πεύκη 

( ), Μηλιά ( )].



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

495

Τα Os και Ir παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με το Ru (r2: -0.96 και -0.74, Πιν. 

9.31) λόγω της υποκατάστασης του Ru από το Os και σε μικρότερο βαθμό από το Ir στη 

δομή του λωρίτη (Εικ. 9. 63Α-Β). Αρνητικά συσχετίζονται το As με το S, ενώ θετικά 

συσχετίζεται το Rh με το As και αρνητικά με το S (Εικ. 9. 63Γ-Ε και Πιν. 9.31). Τέλος, 

αρνητική συσχέτιση διαπιστώθηκε μεταξύ των Ru-Pd (Εικ. 9. 63ΣΤ και Πιν. 9.31). 

Πιν. 9. 31: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των ανεκτημένων λωριτών από τους υψηλού Cr οφιολιθικούς χρωμιτίτες της Πίνδου.

r2 Os As S Ir Ru Rh Pt Pd Fe
Ni -0.10 0.52 -0.51 -0.13 0.00 0.07 0.51 0.14 0.33
Fe 0.18 0.06 -0.09 0.05 -0.18 -0.14 0.05 0.22
Pd 0.67 -0.13 0.18 0.32 -0.68 -0.20 0.03
Pt -0.25 0.40 -0.42 -0.46 0.23 0.19
Rh -0.45 0.86 -0.86 0.00 0.22
Ru -0.96 0.13 -0.19 -0.74
Ir 0.60 0.03 0.01
S 0.44 -0.99

As -0.39
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Εικ. 9. 63: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες
του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Os vs Ru, Β) Ru vs Ir, Γ) As vs S, Δ) Rh vs As, Ε) 

Rh vs S και ΣΤ) Ru vs Pd (ατ.%) [Πεύκη ( ), Μηλιά ( )].

9.4.2.1.1.2 Κράματα Os-Ir

Η σύστασή τους είναι κυρίως πλούσια σε Os και Ir, ενώ αναλύθηκαν και ορισμένοι 

κρύσταλλοι πλούσιοι σε Ru (βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.54 και Πιν. 1.55). Η περιεκτικότητα 

τους σε Os κυμαίνεται από 10.68 έως 81.55% κ.β., σε Ir μεταξύ 0.81 και 40.65% κ.β., ενώ σε 

Ru από 1.92 έως και 73.80% κ.β. Πρόκειται επομένως, για κρυστάλλους όσμιου και πολύ 

σπανιότερα ρουθήνιου σύμφωνα με την ονοματολογία των HARRIS & CABRI (1991). Το 

περιεχόμενό τους σε PPGE ποικίλει ως εξής: Rh: 0.16-2.71% κ.β., Pt: 0-13.78% κ.β., Pd: 0-

0.11% κ.β. Από τα βασικά μέταλλα σε πιο σημαντικά επίπεδα συμμετέχει ο Fe (0.08-0.71% 

κ.β.). Επιπλέον, τα κράματα Os-Ir χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες διακυμάνσεις 

συστασιακών λόγων Os/Ru: 0.17-42.03, Os/Ir: 0.88-100.68, Pd/Ir: ≤0.06 και PPGE/IPGE: 

≤0.18 (Πιν. 9.32).

Η πλειονότητα των συστάσεων των κραμάτων Os-Ir παρουσιάζει σημαντική 

απόκλιση από τις συνήθεις συστάσεις κραμάτων των IPGE από οφιολιθικούς χρωμιτίτες ανά 

τον κόσμο. Η σύστασή τους προσομοιάζει με αυτήν των κραμάτων Os-Ir από τους 

οφιολιθικούς χρωμιτίτες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Kempirsai στο Καζακστάν 

(MELCHER et al. 1997) και Luobusa στο Θιβέτ (BAI et al. 2000). Ωστόσο, όλα 

προβάλλονται εκτός του πεδίου συστάσεων που ορίζει το χάσμα διαλυτότητας μεταξύ των 

φυσικών κραμάτων Os-Ir (HARRIS & CABRI 1991) (Εικ. 9. 64).
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Πιν. 9. 32: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) κραμάτων Os-Ir που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε Cr
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Os Ir Ru Rh Pt Pd
10.68-81.55 0.81-40.65 1.92-73.80 0.16-2.71 ≤13.78 ≤0.11

Fe Ni Cu Pb Sn Te
0.08-0.71 ≤0.12 ≤0.18 ≤0.15 ≤0.09 ≤0.05

Os/Ru Os/Ir Pd/Ir PPGE/IPGE
0.15-42.03 0.88-100.68 ≤0.06 0.002-0.18

Τέλος, χαρακτηρίζονται από αρνητική συσχέτιση ατομικών αναλογιών Os-Ru (r2: -

0.89), αποτέλεσμα της περιορισμένης διαλυτότητας μεταξύ Os-ούχων και Ru-ούχων 

κραμάτων, ενώ παρουσιάζουν θετική συσχέτιση Ru-Rh (r2: -0.89) (Πιν. 9.33, Εικ. 9. 65Α-Β).

Εικ. 9. 64: Προβολή των ανελυμένων κραμάτων Os-Ir που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα Ru-Os-Ir (ατ.%) [Πεύκη ( ), Μηλιά ( )]. Στο 
διάγραμμα Α έχουν σχεδιαστεί τα πεδία των συνήθων συστάσεων κραμάτων από οφιολιθικούς χρωμιτίτες 
(δεδομένα από MELCHER et al. 1997, GARUTI et al. 1999b, VATIN-PERIGNON et al. 2000) και στο 

διάγραμμα Β το χάσμα διαλυτότητας που υπάρχει μεταξύ των φυσικών Os-ούχων και Ir-ούχων κραμάτων 
(HARRIS & CABRI 1991).

Πιν. 9. 33: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των ανεκτημένων κραμάτων Os-Ir από τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες της Πίνδου.

r2 Os Ir Ru Rh Pt
Pd 0.42 0.54 -0.58 -0.49 -0.38
Pt -0.65 -0.34 0.62 0.49
Rh -0.76 -0.34 0.75
Ru -0.89 -0.64
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Εικ. 9. 65: Προβολή των ανελυμένων κραμάτων Os-Ir που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Os vs Ru και B) Ru vs Rh (ατ.%) [Πεύκη ( ), Μηλιά 

( )]. 

9.4.2.1.1.3 Θειοαρσενίδια 

Η πλειονότητα των θειοαρσενιδίων προέρχεται από τους χρωμιτίτες της Πεύκης. 

Πρόκειται για κρυστάλλους σύστασης κυρίως ρουαρσίτη, ιραρσίτη και λιγότερο 

χολλινγκγουορθίτη (Εικ. 9. 66, βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.56 και Πιν. 1.57). Η περιεκτικότητά 

τους σε PGE έχει ως εξής: Ru: 1.66-43.60% κ.β., Os: 0.10-25.29% κ.β., Ir: 0.66-50.38% κ.β., 

Rh: 0.03-25.24% κ.β., ενώ σε As και S: 27.15-35.79% κ.β. και 10.24-18.09% κ.β., 

αντίστοιχα. Επίσης, χαρακτηρίζονται από τις εξής τιμές λόγων: Os/Ru: 0.01-1.01, Pd/Ir: 

≤0.09, PPGE/IPGE: ≤2.36, Os/Ir: ≤8.24, S/As: 0.36-0.67 και As/S: 1.50-2.76 (Πιν. 9.34). 

Πιν. 9. 34: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) σουλφοαρσενιδίων που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε Cr
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Os Ir Ru Rh Pt Pd

0.10-25.29 0.66-50.38 1.66-43.60 0.03-25.24 ≤20.02 0.01-0.81

S As Fe Ni Cu Te

10.24-18.09 27.15-35.79 0.09-0.23 ≤0.74 ≤0.08 ≤0.41

Os/Ru Os/Ir Pd/Ir PPGE/IPGE S/As As/S

0.01-10.06 0.003-82.38 0.0003-0.09 0.0007-23.56 0.36-0.67 15.01-27.60
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Εικ. 9. 66: Προβολή των ανελυμένων θειοαρσενιδίων που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Rh-Pt-Ir και Β) Rh-(Ru+Os)-(Pt+Ir) (ατ.%) [Πεύκη 
( ), Μηλιά ( )]. Στα ίδια διαγράμματα έχoυν σχεδιαστεί τα πεδία των χολλινγκγουορθίτη, πλαταρσίτη, ιραρσίτη 

και ρουαρσίτη.  

Ο ρουαρσίτης παρουσιάζει τις ακόλουθες διακυμάνσεις: Ru: 26.24-43.60% κ.β., Os: 

2.21-25.29% κ.β., Ir: 1.24-3.24% κ.β., Rh: 0.03-1.36% κ.β., Pt: ≤0.24% κ.β., Pd: ≤0.09% 

κ.β., Ni: ≤0.74% κ.β., Te: ≤0.41% κ.β., Fe: <0.23% κ.β., S: 13.11-14.61% κ.β. και As: 31-

35.79% κ.β. Αυτές οι τιμές υποδεικνύουν την ύπαρξη στερεάς διαλυτότητας μεταξύ 

ρουαρσίτη-οσαρσίτη, λόγω της υποκατάστασης Ru-Os στη δομή του ρουαρσίτη.

Ο ιραρσίτης περιέχει Ir: 24.4-50.38% κ.β., Pt: 5.43-16.23% κ.β., Ru: 1.66-9.77% κ.β., 

Rh: 0.62-9.18% κ.β., Os: 0.10-1.69% κ.β., Pd: 0.01-0.81% κ.β., Ni: ≤0.48% κ.β., Fe: ≤0.22% 

κ.β., Ag: ≤0.12% κ.β., Pb: ≤0.12% κ..β, S: 10.24-12.65% κ.β., και As: 27.6-30.58% κ.β. Το 

υψηλό περιεχόμενό του σε Pt και Rh οφείλεται στη διαλυτότητα που υπάρχει μεταξύ 

ιραρσίτη-πλαταρσίτη και ιραρσίτη-χολλινγκγουορθίτη, αντίστοιχα, ενώ και μεταξύ ιραρσίτη-

ρουαρσίτη φαίνεται πως αναπτύσσεται "μειξιμότητα", όπως συμπεραίνεται από το υψηλό 

ποσοστό συμμετοχής Ru στους κρυστάλλους της πρώτης φάσης.

‘Ενας κρύσταλλος χολλινγκγουορθίτη έχει σύσταση: Rh: 12.75% κ.β., As: 34.72% 

κ.β., S: 34.19% κ.β., Pt: 8.31% κ.β., Ru: 5.48% κ.β. και Ir: 3.54% κ.β. Η σύστασή του 

υποδηλώνει την ύπαρξη διαλυτότητας μεταξύ χολλινγκγουορθίτη-πλαταρσίτη.

Η αρνητική συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ As-S (r2: -0.96) σημαίνει ότι 

υπάρχει υποκατάσταση μεταξύ τους και την τάση μετασχηματισμού των θειοαρσενιδίων σε 

δισουλφίδια (Εικ. 9. 67Α). Η αρνητική συσχέτιση Ru-Ir (r2: -0.77) (Εικ. 9. 67Β), καθώς 

επίσης και η ελαφρά μείωση του As με παράλληλη περιορισμένη αύξηση του S στους
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κόκκους εκείνους με το υψηλότερο περιεχόμενο σε Ru, δείχνει ότι το Ru εισέρχεται στη 

δομή τους υπό τη μορφή λωρίτη. Το Rh μεταβάλλεται θετικά με το S (r2: 0.74) (Εικ. 9. 67Γ), 

ενώ τέλος, αρνητικά συσχετίζεται το Pd με το Ru (r2: -0.64) (Εικ. 9. 67Δ, Πιν. 9.35).

Πιν. 9. 35: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των ανεκτημένων θειοαρσενιδίων από τους πλούσιους σε Cr οφιολιθικούς χρωμιτίτες 

της Πίνδου.

r2 Os As S Ir Cu Ru Rh Pt Pd Fe
Ni 0.00 0.49 -0.49 0.17 0.08 0.04 -0.27 -0.27 0.39 0.20
Fe 0.02 0.26 -0.24 -0.03 -0.35 0.06 -0.19 0.12 -0.12
Pd -0.22 0.48 -0.38 0.81 0.40 -0.64 -0.05 0.16
Pt -0.53 -0.08 0.32 0.41 0.15 -0.81 0.62
Rh -0.39 -0.59 0.74 -0.16 -0.12 -0.46
Ru 0.36 -0.08 -0.13 -0.77 -0.38
Cu -0.15 0.39 -0.37 0.54
Ir -0.32 0.43 -0.33
S -0.16 -0.96

As 0.05

Εικ. 9. 67: Προβολή των ανελυμένων θειοαρσενίδιων που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) S vs As, Β) Ru vs Ir, Γ) Rh vs S και Δ) Ru vs Pd

(ατ.%) [Πεύκη ( ), Μηλιά ( )].
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9.4.2.1.1.4 Μέλη της σειράς αντουίτης-ομεΐτης

Αρσενίδια-μέλη της σειράς αντουίτης-ομεΐτης ανακτήθηκαν μόνο από τους 

χρωμιτίτες της Πεύκης. Σε όλες τις περιπτώσεις η χημική σύσταση των κρυστάλλων 

ανταποκρίνεται στο γενικό χημικό τύπο (Ru>Os)As2, που αντιστοιχεί στη σύσταση του 

αντουίτη (Εικ. 9. 68, βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.58 και Πιν. 1.59). Η περιεκτικότητά τους σε 

Ru κυμαίνεται από 28.92 έως 39.22% κ.β. και Os από 0.72 έως 9.99% κ.β., ενώ το Ir

συμμετέχει σε χαμηλά ποσοστά (0.77 έως 4.53% κ.β.) λόγω περιορισμένης υποκατάστασης 

Ru-Ir, κατ’ αναλογία με ότι ισχύει για τα μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης. Η σύσταση 

των διαρσενιδίων συμπληρώνεται από PPGE και κυρίως Rh, το οποίο συμμετέχει σε 

μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τα υπόλοιπα PPGE (0.14-1.32% κ.β.). Το ποσοστό των Pt

και Pd δεν υπερβαίνει τα 0.14 και 0.09% κ.β., αντίστοιχα. Από τα υπόλοιπα μέταλλα μόνο το 

Ni αναλύθηκε σε αξιόλογες συγκεντρώσεις που φθάνουν το 1.06% κ.β. Το As είναι το 

ελαφρό στοιχείο που συμμετέχει στη δομή τους στον υψηλότερο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα,

η περιεκτικότητα των κρυστάλλων αντουίτη σε As κυμαίνεται μεταξύ 55.78-58.96% κ.β., 

ενώ από τα υπόλοιπα ελαφρά στοιχεία το S συμμετέχει σε μικρότερο βαθμό (0.19-0.37% 

κ.β.), γεγονός που υποδηλώνει την περιορισμένη υποκατάσταση As από S στη συγκεκριμένη 

φάση. Οι κρύσταλλοι αντουίτη έχουν λόγους Os/Ru μεταξύ 0.02-0.35 και Os/Ir από 0.73 έως 

3.31. Ο λόγος Pd/Ir είναι πάντα μικρότερος από 0.1, ενώ ο αντίστοιχος λόγος PPGE/IPGE

δεν ξεπερνά την τιμή 0.04. Τέλος, ο λόγος S/As των κρυστάλλων αντουίτη είναι πολύ 

χαμηλός (<0.01) (Πιν. 9.36).

Πιν. 9. 36: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) διαρσενιδίων-μελών της σειράς αντουίτης-ομεΐτης που 
ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Os Ir Ru Rh Pt Pd

0.72-9.99 0.77-4.53 28.92-39.22 0.14-1.32 ≤ 0.14 0.04-0.09

As S Fe Ni Cu Te

55.78-
58.96

0.19-0.37 0.06-0.18 0.05-1.06 ≤0.08 ≤0.06

Os/Ru Os/Ir Pd/Ir PPGE/IPGE S/As

0.02-0.35 0.73-33.13 0.01-0.10 0.01-0.04 0.003-0.006
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Εικ. 9. 68: Προβολή των ανελυμένων αντουιτών που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα Ru-Os-Ir (ατ.%) [Πεύκη ( )]. Το διάγραμμα Β 

αντιστοιχεί στην προσημειωμένη (με κόκκινο χρώμα) περιοχή του διαγράμματος Α.

Η σύσταση του αντουίτη δεν προσομοιάζει απόλυτα με τη σύσταση των αντουιτών 

από τους χρωμιτίτες του κοντινού οφιολιθικού συμπλέγματος Maja e Sukes στην Αλβανία, 

αλλά με εκείνων από την περιοχή Kapitanov της Ουκρανίας (GORONSTAYEV et al. 2001) 

και αυτών της type-locality Andu στο Θιβέτ (YU & CHOU 1979). Οι αντουιτικοί 

κρύσταλλοι από τα χρωμιτικά κοιτάσματα της Πεύκης είναι ελαφρώς πλουσιότεροι σε Os, 

έχουν μεγαλύτερα εύρη συγκεντρώσεων Ru και Ir, ενώ παράλληλα είναι και πιο 

εμπλουτισμένοι σε Ni.

Το Os συσχετίζεται αρνητικά με το Ru ως αποτέλεσμα της δυνατότητας 

υποκατάστασης μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων στη δομή των αρσενιδίων-μελών της 

σειράς αντουίτης-ομεΐτης (r2: -0.94) (Εικ. 9. 69Α). Αρνητικά επίσης συσχετίζεται και το Ir με 

το Ru (r2: -0.95) (Εικ. 9. 69Β), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η υποκατάσταση Ru-Ir στη δομή 

τόσο των συγκεκριμένων διαρσενιδίων μπορεί να είναι πιο εκτεταμένη από όσο σε αυτή των 

πλούσιων σε Ru-Os σουλφίδιων. Θετικά συμεταβάλλονται τα Os-Ir με τον Fe (r2: 0.98 και 

0.92, αντίστοιχα) και αρνητικά το Os με το Pd (r2: -0.91) (Εικ. 9. 69Γ-Ε). Το Ru και το Pd

συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους (r2: 0.83), ενώ τα Ru και Pd συσχετίζονται αρνητικά με 

τον Fe (r2: -0.89 και -0.95, αντίστοιχα), ενώ (Πιν. 9.37, Εικ. 9. 69ΣΤ-Η).



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

503

Πιν. 9. 37: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των ανεκτημένων διαρσενιδίων-μελών της σειράς αντουίτης-ομεΐτης από τους πλούσιους 

σε Cr οφιολιθικούς χρωμιτίτες της Πίνδου.

r2 Os As S Ir Cu Ru Rh Pt Pd Fe

Ni -0.22 -0.61 0.00 -0.22 -0.14 0.30 -0.40 0.89 0.09 -0.09

Fe 0.98 0.19 0.06 0.92 -0.02 -0.89 -0.54 -0.01 -0.95

Pd -0.91 -0.22 0.22 -0.88 0.01 0.83 0.49 0.05

Pt -0.14 -0.42 0.07 -0.12 -0.19 0.14 -0.29

Rh -0.57 0.00 0.04 -0.66 0.09 0.48

Ru -0.94 -0.60 0.06 -0.95 -0.27

Cu 0.05 0.61 -0.34 0.02

Ir 0.97 0.43 -0.06

S 0.06 -0.42

As 0.33
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Εικ. 9. 69: Προβολή των ανελυμένων αντουιτών που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες του
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: A) Os vs Ru, Β) Ir vs Ru, Γ) Os vs Fe, Δ) Os vs Pd, Ε) Ir

vs Fe, ΣΤ) Ru vs Fe, Ζ) Ru vs Pd και Η) Pd vs Fe (ατ.%) [Πεύκη ( )].

9.4.2.1.1.5 Μέλη της σειράς κουπερίτης-βυσοτσκίτης

Τα σουλφίδια των Pt-Pd έχουν τις ακόλουθες συστασιακές διακυμάνσεις: Pt: 48.41-

65.97% κ.β., Pd: 11.41-25.52% κ.β., Rh: 0.15-0.27% κ.β., S: 17.17-19.24% κ.β., Ni: 3.78-

5.65% κ.β., ενώ σε μικρότερο βαθμό στη δομή τους υπεισέρχονται τα Os, Fe και Cu (βλ. 

Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.60 και Πιν. 1.61). Οι συστασιακοί λόγοι των σουλφίδιων της σειράς 

αυτής έχουν ως εξής: PPGE/IPGE: 776.50-823.11 και As/S: 0.0005-0.0012 (Πιν. 9.38). Στην 

πράξη, οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν αντιστοιχούν στα ακραία μέλη της ατελούς 

σειράς των πλούσιων σε Pt-Pd σουλφίδιων, δηλαδή τον κουπερίτη και τον μπραγκίτη (Εικ. 9. 

70). 
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Πιν. 9. 38: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) δισουλφίδιων των Pt-Pd που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε 
Cr χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Pt Pd Rh
48.41-65.97 11.41-25.52 0.15-0.27

Os Ni Fe
0.09-0.10 3.78-5.65 0.10-0.26

S PPGE/IPGE As/S
17.17-19.24 776.50-823.11 0.0005-0.0012

Εικ. 9. 70: Προβολή των ανελυμένων Pt-Pd σουλφίδιων που ανακτήθηκαν από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Pt-Pd-Ni (ατ.%) και Β) PtS-PdS-NiS (κ.β.%) [Πεύκη 
( )]. Στο διάγραμμα Β το σύμβολο* χρησιμοποιείται για να επισημάνει ότι όταν υπάρχει προβολή στην περιοχή 
του χάσματος διαλυτότητας τότε πρόκειται για συστασιακά τροποποιημένους μπραγκίτες. Πεδία διαγράμματος Α 
από VERRYN & MERKLE 1994 και πεδία διαγράμματος Β από VERRYN & MERKLE 2000, 2002, MERKLE & 

VERRYN 2003.

9.4.2.1.2 Δευτερογενείς PGM φάσεις

9.4.2.1.2.1 Παολοβίτης

Ένας κρύσταλλος παολοβίτη που ανακτήθηκε έχει σύσταση (βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 

1.60) κυρίως Pd: 61.34% κ.β., Pt: 3.84% κ.β., Sn: 35.04% κ.β., ενώ σε μικρότερα ποσοστά 

περιέχει Fe: 0.14% κ.β., Te: 0.08% κ.β., Bi: 0.06% κ.β., Ir: 0.04% κ.β., Ni: 0.03% κ.β. και 

Os: 0.02% κ.β.
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9.4.2.1.2.2 Ήλεκτρο

Η ανάλυση του ενός κρυστάλλου ηλέκτρου (βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.60) που 

ανακτήθηκε έδειξε ότι περιέχει Au: 73.41% κ.β. και Ag: 26.69% κ.β.   

9.4.2.1.3 Συμπεράσματα

Η μελέτη του χημισμού των σημαντικότερων PGM φάσεων που ανακτήθηκαν από 

τους υψηλού Cr Πινδικούς χρωμιτίτες οδήγησε στη διαπίστωση των ακόλουθων 

συμπερασμάτων:

Τα σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης της Μηλιάς χαρακτηρίζονται 

από ένα ευρύτερο φάσμα συστασιακής υποκατάστασης Ru-Os από ότι εκείνα των 

χρωμιτιτών της Πεύκης. Επιπρόσθετα, Ru-ούχος ερλισμανίτης ανακτήθηκε από τους 

χρωμιτίτες της Μηλιάς, ενώ αντίθετα η σύσταση της πλειονότητας των ανεκτημένων 

λωριτικών κρυστάλλων από τους χρωμιτίτες της Πεύκης είναι αυστηρά Ru-ούχα. Οι 

τελευταίοι χαρακτηρίζονται αρκετές φορές από υπολογίσιμες ποσότητες As στη σύστασή 

τους. 

Όσον αφορά στα κράματα αυτά είναι κυρίως Os-ούχας και σε μικρότερο βαθμό Ru-

ούχας σύστασης. Σχετικά αυξημένη μπορεί να είναι η συμμετοχή ορισμένων εκ των PPGE

στα πλούσια σε Ru κράματα. Οι συστάσεις τους προβάλλονται εκτός του γνωστού χάσματος 

διαλυτότητας μεταξύ των ακραίων μελών του ατελούς στερεού διαλύματος όσμιο-ιρίδιο.

Τα θειοαρσενίδια έχουν συστάσεις που προβάλλονται στα πεδία των ρουαρσίτη, 

ιραρσίτη και χολλινγκγουορθίτη. Μειξιμότητες μεταξύ ρουαρσίτη-οσαρσίτη, ιραρσίτη-

ρουαρσίτη, ιραρσίτη-χολλινγκγουορθίτη, ιραρσίτη-πλαταρσίτη και χολλινγκγουορθίτη-

πλαταρσίτη, υποδηλώνουν οι συστασιακές υποκαταστάσεις των θειοαρσενιδίων από τους 

χρωμιτίτες της Πεύκης.

Τα διαρσενίδια αντουιτικής σύστασης που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες της 

Πεύκης παρουσιάζουν συστασιακές αναλογίες με τα δισουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-

ερλισμανίτης. Οι θετικές συσχετίσεις μεταξύ των περιεκτικοτήτων τους σε Fe και Os, Ir
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υποδηλώνουν ότι ο Fe εισέρχεται στη δομή του αντουίτη με την αύξηση της fS2 και τη 

μείωση της T, κάτι που έχει υποστηριχθεί και από τα πειραματικά αποτελέσματα των 

KARUP-MØLLER & MAKOVICKY (2002) και BARKOV et al. (2004) σε κρυστάλλους 

σύστασης λωρίτη-ερλισμανίτη.

Τα δε μέλη της ατελούς σειράς κουπερίτης-μπραγκίτης-βυσοτσκίτης έχουν σύσταση 

μπραγκίτη και κουπερίτη, παρουσιάζοντας έναν σχετικό εμπλουτισμό σε Ni και μια

αποπτώχευση σε Pd. Η προβολή των συστάσεών τους εκτός του γνωστού, πειραματικού 

χάσματος διαλυτότητας (Εικ. 9. 70) υποδηλώνει ότι έχουν μαγματική καταγωγή.

9.4.2.2 Πλούσιοι σε Al χρωμιτίτες

9.4.2.2.1 Πρωτογενείς PGM φάσεις

9.4.2.2.1.1 Κράματα Pd-Cu

9.4.2.2.1.1.1 Κράματα τύπου PdCu4 και μη ταυτοποιημένες φάσεις κραμάτων Pd-Cu

Τα κράματα σύστασης Pd-Cu που δεν ανταποκρίνονται στη σύσταση του 

σκεργκααρντίτη (skaergaardite) ή του νιλσενίτη (nielsenite) σε ορισμένες περιπτώσεις 

περιέχουν τα δύο μέταλλα σε αναλογίες που αντιστοιχούν στον χημικό τύπο PdCu4 (Εικ. 9. 

71, βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.62 και Πιν. 1.63). Ο χημικός αυτός τύπος δεν αντιστοιχεί σε 

κάποιο συγκεκριμένο ορυκτό και θα μπορούσε να πιθανολογηθεί ότι αντιπροσωπεύει κάποια 

άγνωστη έως τώρα φάση. Γενικότερα, τα κράματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

χαρακτηρίζονται από τις εξής συστασιακές διακυμάνσεις: Cu: 65.77-84.80% κ.β., Pd: 6.01-

30.48% κ.β., Au: ≤0.88% κ.β., Pt: ≤12.74% κ.β., Fe: 0.07-0.50% κ.β., Ni: 0.33-0.45% κ.β., S: 

0.02-0.17% κ.β., Te: ≤0.07% κ.β., έχοντας λόγους Pt/Pd μικρότερους από 0.68 (Πιν. 9.39).

Πιν. 9. 39: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) κραμάτων Pd-Cu που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε Al
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Pd Pt Rh Os Au

6.01-30.48 ≤12.74 ≤0.03 ≤0.06 ≤0.88

Cu Ni Fe S Pt/Pd

65.77-84.80 0.33-4.50 0.07-0.50 0.02-0.17 ≤0.68
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Εικ. 9. 71: Προβολή των ανελυμένων κραμάτων Pd-Cu ( ) που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε Al
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Pd-Pt-(Cu+Ni) (ατ.%).

Τα κράματα σύστασης Pd-Cu χαρακτηρίζονται από αρνητική συσχέτιση των 

ατομικών αναλογιών του Pd με τον Cu (r2: -0.90) και από θετική συσχέτιση μεταξύ Ni-Cu

(r2: 0.66) (Εικ. 9. 72Α-Β). Διαπιστώθηκαν επίσης αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ των Pd-Ni

(r2: -0.74) και των Cu-Te (Εικ. 9. 72Γ-Δ, Πιν. 9.40).

Πιν. 9. 40: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των κραμάτων Pd-Cu από τους πλούσιους σε Al οφιολιθικούς χρωμιτίτες της Πίνδου.

r2 Ni As Bi S Pb Te Pt Fe Pd Cu

Au -0.16 0.75 -0.10 -0.20 0.50 0.58 -0.27 -0.40 0.42 -0.37

Cu 0.66 -0.27 -0.04 -0.13 -0.10 -0.69 -0.09 -0.12 -0.90

Pd -0.74 0.25 -0.05 -0.06 0.10 0.64 -0.28 0.18

Fe 0.06 -0.31 -0.47 -0.49 -0.03 0.03 -0.29

Pt -0.13 -0.14 0.41 0.52 -0.41 -0.12

Te -0.27 0.42 0.09 0.05 0.42

Pb 0.43 0.72 -0.29 -0.07

S -0.16 0.02 0.38

Bi -0.26 -0.11

As -0.04
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Εικ. 9. 72: Προβολή των ανελυμένων κραμάτων Pd-Cu ( ) που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε Al
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Pd vs Cu, Β) Ni vs Cu, Γ) Pd vs Ni

και Δ) Cu vs Te (ατ.%).

9.4.2.2.1.1.2 Σκεργκααρντίτης (Skaergaardite)

O σκεργκααρντίτης αποτελεί μια προσφάτως αποδεκτή φάση από τη διεθνή επιτροπή 

αναγνώρισης νέων ορυκτών και ονοματολογίας ορυκτών φάσεων (IMA 2003-049). 

Πρόκειται για ένα κράμα των Pd-Cu με ιδανική ατομική αναλογία των δύο στοιχείων 1:1 και 

με σύσταση Pd: 62.61% κ.β. και Cu: 37.39% κ.β. (RUDASHEVSKY et al. 2004). Οι πρώτες 

αναφορές για την ύπαρξη του ορυκτού αυτού έγιναν από τους KOMPPA (1998), 

ANDERSEN et al. (1998) και POWER et al. (2000), οι οποίοι ωστόσο δεν εστίασαν τη 

μελέτη τους στις συνθήκες και στον τρόπο γένεσης του ορυκτού. Η πρώτη επίσημη αναφορά 

του έγινε από τους RUDASHEVSKY et al. (2004), οι οποίοι ανέκτησαν 354 σύνθετους 

κρυστάλλους σκεργκααρντίτη από τον θολεϊτικό γάββρο της ομόνυμης ενστρωμένης 

διείσδυσης στην Γροιλανδία (Skaergaard intrusion).
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Οι κρύσταλλοι σκεργκααρντίτη που ανακτήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής (Εικ. 9. 73, βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.64 και Πιν. 1.65) χαρακτηρίζονται από τις 

ακόλουθες συστασιακές διακυμάνσεις: Cu: 29.28-32.97% κ.β., Pd: 53.35-60.24% κ.β., Au: 

0.14-6.98% κ.β., Pt: ≤4.55% κ.β., Fe: 0.41-5.59% κ.β. και Te: 0.07-3.04% κ.β., ενώ έχουν 

τιμές λόγου Pt/Pd μικρότερες από 0.08 (Πιν. 9.41). Οι κρύσταλλοι αυτοί αντιστοιχούν στα 

πλούσια σε Au και Te, καθώς και στα πλούσια σε Pt και Fe είδη της φάσης αυτής.

Ο σκεργκααρντίτης της Γροιλανδίας χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη αμοιβαία 

αντικατάσταση του Pd από Au και του Cu από Te, ενώ στους κρυστάλλος σκεργκααρντίτη 

από τον Κορυδαλλό υπάρχει ταυτόχρονη αντικατάσταση του Pd από Pt και του Cu από Fe. 

Ωστόσο, τα δεδομένα του Πιν. 9.42 [τα οποία αναφέρονται σε μικρό αριθμό αναλύσεων (3)] 

δείχνουν ότι αυτές οι υποκαταστάσεις δεν συμβαίνουν πάντα. Σε έναν από τους κρυστάλλους 

σκεργκααρντίτη σημειώθηκαν επιπλέον υψηλά ποσοστά As (8.23% κ.β.). Στην περίπτωση 

αυτή το ημι-μέταλλο αντικαθιστά τον Cu (29.28% κ.β.). Υψηλά ποσοστά συμμετοχής As σε 

κρύσταλλο σκεργκααρντίτη αναφέρει, επίσης και ο KOMPPA (1998) (≤3.14% κ.β.).

Πιν. 9. 41: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) κρυστάλλων σκεργκααρντίτη που ανακτήθηκαν από τους 
πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Pd Pt Au Cu Fe Ni
53.35-60.24 ≤4.55 0.14-6.98 29.28-32.97 0.41-5.59 0.05-0.15

As Te S Bi Ag Pt/Pd
≤8.23 0.07-3.04 0.03-0.04 0.01-0.07 0.04-0.51 ≤0.08

Εικ. 9. 73: Προβολή των ανελυμένων κρυστάλλων σκεργκααρντίτη ( ) που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε 
Al χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Cu-Pd-(Pt+Au) (ατ.%).
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Πιν. 9. 42: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των ανεκτημένων κρυστάλλων σκεργκααρντίτη από τους πλούσιους σε Al οφιολιθικούς 

χρωμιτίτες της Πίνδου.

r2 Ni As Bi S Pb Te Pt Fe Pd Os Ir Ag Cu

Au 0.14 -0.33 0.17 0.15 0.14 0.03 -0.51 -0.14 -0.69 -0.49 -0.49 -0.18 0.98

Cu 0.34 -0.52 0.37 0.35 0.34 0.23 -0.32 0.07 -0.82 -0.66 -0.66 -0.38

Ag -1.00 0.99 -1.00 -1.00 -1.00 -0.99 -0.75 -0.95 0.84 0.95 0.95

Ir -0.93 0.99 -0.94 -0.94 -0.93 -0.89 -0.50 -0.80 0.97 1.00

Os -0.93 0.99 -0.94 -0.94 -0.93 -0.89 -0.50 -0.80 0.97

Pd -0.82 0.91 -0.83 -0.82 -0.82 -0.74 -0.27 -0.63

Fe 0.96 -0.89 0.95 0.96 0.96 0.99 0.92

Pt 0.78 -0.64 0.76 0.77 0.78 0.85

Te 0.99 -0.95 0.99 0.99 0.99

Pb 1.00 -0.98 1.00 1.00

S 1.00 -0.98 1.00

Bi 1.00 -0.99

As -0.98

9.4.2.2.1.1.3 Νιλσενίτης (Nielsenite)

Ο νιλσενίτης αποτελεί επίσης μια προσφάτως αναγνωρισμένη φάση (IMA 2004-046, 

MCDONALD et al. 2008), η οποία ακολουθεί τον γενικό χημικό τύπο PdCu3. Οι κρύσταλλοι 

που αναλύθηκαν παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις από την ιδανική στοιχειομετρία: (Pd0.23Pt0-

0.01)0.24(Cu0.73-0.77Τe0.01)0.74-0.77 (Εικ. 9. 74, βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.64 και Πιν. 1.65). 

Επιπρόσθετα, χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες συστασιακές διακυμάνσεις: Cu: 61.05-

65.97% κ.β., Pd: 30.46-32.37% κ.β., Au: 0.11-0.23% κ.β., Pt: 0.62-2.16% κ.β., Fe: 0.26-

0.36% κ.β., Ni: 0.23-0.28% κ.β., Te: 0-2.23% κ.β. και έχουν λόγους Pt/Pd μεταξύ 0.02-0.07 

(Πιν. 9.43).

Πιν. 9. 43: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) κρυστάλλων νιλσενίτη που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε Al
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Pd Pt Au Cu

30.46-32.37 0.62-2.16 0.11-0.23 61.05-65.97

Fe Ni Te Pt/Pd

0.26-0.36 0.23-0.28 ≤2.23 0.02-0.07
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Εικ. 9. 74: Προβολή των ανελυμένων κρυστάλλων νιλσενίτη ( ) που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε Al
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Cu-Pd-(Pt+Au) (ατ.%).

9.4.2.2.1.2 Κράματα Au-Cu

9.4.2.2.1.2.1 Pd-ούχος tetraauricupride

Οι πλούσιες σε Cu, Pd και Pt ορυκτές μορφές Au είναι εξαιρετικά σπάνιες στη φύση

(π.χ., NOVGORODOVA 1983). Ο πλούσιος σε Pd tetraauricupride (AuCu) αποτελεί μια από 

τις πιο συχνά εμφανιζόμενες φάσεις στους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού (βλ. Παρ. Α, § 1.7, 

Πιν. 1.66 και Πιν. 1.67) και χαρακτηρίζεται από τα εξής συστασιακά εύρη: Cu: 29.20-

34.54% κ.β., Au: 39.74-55.68% κ.β., Pd: 13.74-22.63% κ.β., Pt: ≤3.15% κ.β., Fe: 0.03-0.51% 

κ.β., Ni: 0.11-0.70% κ.β., Te: ≤0.39% κ.β., Bi: ≤0.17% κ.β., S: 0.03-0.08% κ.β., As: ≤0.08% 

κ.β., έχοντας λόγο Pt/Pd: ≤0.23 (Πιν. 9.44). Σε στοιχειομετρικούς όρους ανταποκρίνεται στον 

τύπο (Pd0.15-0.22Au0.21-0.32)0.44-0.47(Cu0.51-0.56Fe0-0.01Ni0-0.01)0.52-0.56 (Εικ. 9. 75).  

Πιν. 9. 44: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) κρυστάλλων Pd-ούχου tetraauricupride που ανακτήθηκαν από 
τους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Pd Pt Au Cu

13.74-22.63 ≤3.15 39.74-55.68 29.20-34.54

Ni Fe Te Pt/Pd

0.11-0.70 0.03-0.51 ≤0.39 ≤0.23
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Ο tetraauricupride από το υπερβασικό σύμπλεγμα Konder της Ρωσίας σπάνια 

παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα σε Pd (έως και 4.27% κ.β.), ενώ η συγκεντρώσή του σε 

Cu και Au κυμαίνεται μεταξύ 21.50-24.99% κ.β. και 70.03-79.05% κ.β., αντίστοιχα 

(NERKASOV et al. 2005). Οι Pd-ούχοι tetraauricupride του Κορυδαλλού είναι πλουσιότεροι 

σε Cu και Pd αλλά φτωχότεροι σε Au, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως και στις δύο περιοχές 

παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής του Pt με την αύξηση του Cu στη δομή του 

tetraauricupride. Η παρουσία tetraauricupride έχει αναφερθεί και σε κοιτάσματα μαγνητίτη 

από την περιοχή Αγία Αλεξάνδρα της Σκύρου (TARKIAN et al. 1992). Ωστόσο, στην 

περίπτωση αυτή πρόκειται για δευτερογενούς προέλευσης tetraauricupride ο οποίος στερείται 

PGE και ανταποκρίνεται στην ιδανική χημική φόρμουλα AuCu. Η περιεκτικότητά του σε Cu

και Au μεταβάλλεται μεταξύ 23.70-24.20% κ.β. και 73.60-75.10% κ.β., αντίστοιχα.  

Εικ. 9. 75: Προβολή των ανελυμένων κρυστάλλων Pd-ούχου tetraauricupride ( ) που ανακτήθηκαν από τους 
πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Cu-Au-(Pd+Pt) (ατ.%).

Γενικότερα, οι Pd-ούχοι tetraauricupride χαρακτηρίζονται από αρνητική συσχέτιση 

των ατομικών αναλογιών Pd-Au (r2: -0.89), στοιχείο που υποδηλώνει την δυνατότητα της 

μεταξύ τους υποκατάστασης (Εικ. 9. 76Α). Επιπλέον, αρνητικά σχετίζονται οι ατομικές 

αναλογίες των Au-Cu (r2: -0.80), ενώ θετικά συσχετίζονται εκείνες των Ni-Fe (r2: 0.88), 

καθώς και των Pd-Te (r2: 0.81) (Πιν. 9.45, Εικ. 9. 76Β-Δ).
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Πιν. 9. 45: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των ανεκτημένων κρυστάλλων Pd-ούχου tetraauricupride από τους πλούσιους σε Al

οφιολιθικούς χρωμιτίτες της Πίνδου.

r2 Ni As Bi S Pb Te Pt Fe Pd Os Ir Sb Ag Cu

Au -0.07 0.13 -0.12 0.11 0.53 -0.78 -0.42 -0.08 -0.89 0.34 0.31 -0.33 -0.08 -0.80

Cu -0.27 -0.29 0.36 0.03 -0.52 0.61 0.66 -0.37 0.53 -0.12 -0.33 0.48 -0.45

Ir 0.05 0.09 0.02 0.01 -0.09 -0.15 -0.35 -0.06 -0.18 -0.21

Os -0.15 -0.11 0.43 0.26 -0.22 -0.28 0.18 -0.22 -0.43

Pd -0.02 -0.02 -0.08 -0.01 -0.38 0.81 0.00 0.09

Fe 0.88 0.20 -0.13 -0.55 0.11 -0.21 -0.08

Pt 0.10 -0.26 0.37 -0.15 -0.40 0.24

Te -0.32 -0.30 0.11 0.05 -0.33

Pb 0.07 -0.18 -0.51 -0.41

Εικ. 9. 76: Προβολή των ανελυμένων κρυστάλλων Pd-ούχου tetraauricupride ( ) που ανακτήθηκαν από τους 
πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Pd vs Au, Β) Cu vs

Au, Γ) Ni vs Fe και Δ) Pd vs Te (ατ.%).
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9.4.2.2.1.3 Σπερρυλίτης

Οι κρύσταλλοι σπερρυλίτη ανταποκρίνονται στον ιδανικό χημικό τύπο PtAs2 και 

έχουν συστασιακές διακυμάνσεις (βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.68 και Πιν. 1.69) που 

περιγράφονται από την ακόλουθη φόρμουλα: (Pt0.99Rh0-0.01Fe0.01Ni0-0.01)1.00-1.02(As1.97S0.01-

0.02)1.98-1.99. Ο σπερρυλίτης χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα εύρη συστάσεων: Pt: 55.64-

56.75% κ.β., As: 42.44-43.12% κ.β., Pd: ≤0.43% κ.β., Rh: 0.05-0.20% κ.β., Fe: 0.10-0.17% 

κ.β., Ni: 0.03-0.13% κ.β., Os: 0.01-0.04% κ.β., Bi: ≤0.09% κ.β., Te: ≤0.05% κ.β., Sb: 0.02-

0.08% κ.β. και S: 0.08-0.23% κ.β. και έχουν λόγο Pt/Pd: ≤128.5 (Πιν. 9.46). 

Πιν. 9. 46: Συστασιακές διακυμάνσεις (% κ.β.) κρυστάλλων σπερρυλίτη που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε 
Al χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Pt Pd Rh Os Ir
55.64-56.75 ≤0.43 0.05-0.20 0.01-0.04 ≤0.006

As S Fe Ni Pt/Pd
42.44-43.12 0.08-0.23 0.10-0.17 0.03-0.13 ≤128.5

Τα Rh και S μπορούν να υποκαθιστούν τα κύρια στοιχεία Pt και As, αντίστοιχα (r2: 

0.91 και 0.68), στη δομή του σπερρυλίτη (Πιν. 9.47) αλλά σε μικρές περιεκτικότητες. 

Πιν. 9. 47: Τιμές συντελεστών συσχέτισης (r2) μεταξύ των ατομικών αναλογιών (at%) των στοιχείων που 
περιέχονται στη σύσταση των ανεκτημένων κρυστάλλων σπερρυλίτη από τους πλούσιους σε Al οφιολιθικούς 

χρωμιτίτες της Πίνδου.

r2 Ni As Bi S Pb Te Pt Fe Pd Rh Os Ir Sb
Cu -0.58 -0.74 -0.50 0.00 1.00 0.87 0.96 0.54 -0.50 0.99 -0.93 -0.50 -0.36
Sb 0.97 -0.36 0.99 -0.93 -0.36 0.16 -0.08 -0.98 0.99 -0.49 -0.01 -0.63
Ir -0.42 0.95 -0.50 0.87 -0.50 -0.87 -0.72 0.46 -0.50 -0.37 0.79
Os 0.23 0.94 0.14 0.37 -0.93 -0.99 -1.00 -0.19 0.14 -0.86
Rh -0.69 -0.63 -0.62 0.14 0.99 0.78 0.91 0.66 -0.62
Pd 1.00 -0.22 1.00 -0.86 -0.50 0.00 -0.23 -1.00
Fe -1.00 0.17 -1.00 0.84 0.54 0.05 0.28
Pt -0.32 -0.90 -0.23 -0.29 0.96 0.97
Te -0.09 -0.98 0.00 -0.50 0.87
Pb -0.58 -0.74 -0.50 0.00
S -0.82 0.68 -0.86
Bi 1.00 -0.22
As -0.13



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

516

9.4.2.2.1.4 Ζβυγιατζιντσεβίτης (Zvyagintsevite)

Ο ζβυγιατζιντσεβίτης έχει ιδανικό χημικό τύπο Pd3Pb και στην περίπτωση των 

χρωμιτιτών του Κορυδαλλού η μια ανάλυση της φάσης αυτής ανταποκρίνεται στη 

στοιχειομετρία Pd0.75Pb0.24 (βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.68 και Πιν. 1.69). Η χημική σύσταση 

της φάσης αυτής στους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του Κορυδαλλού έχει ως εξής: Pd: 

60.82% κ.β., Pb: 37.98% κ.β., Pt: 0.27% κ.β., Ir: 0.14% κ.β., Ag: 0.08% κ.β., Fe: 0.05% κ.β. 

και Ni: 0.05% κ.β., με λόγο Pd/Pt ίσο με 422.36.

Ζβυγιατζιντσεβίτης με χημική σύσταση Pd2.88Au0.12Pb1.00 αναφέρεται από τους 

CABRI & TRAIL (1966) και με σύσταση (Pd2.5Pt0.18Fe0.09Ni0.08Cu0.08)Σ2.93(Pb0.58Sn0.49)Σ1.07

από τους GENKIN et al. (1966) (κοίτασμα Cu-Ni-PGE, στο Noril’sk της Σιβηρίας). Οι

GENKIN et al. (1969) αναφέρουν τη σύσταση Pd2.98Pb1.02 από το κοίτασμα Talnakh της 

Σιβηρίας και ο LAFLAMME (1976) τη σύσταση (Pd2.97Pt0.03Ni0.01)Σ3.01(Pb0.97Hg0.02)Σ0.99. 

Σχετικά πρόσφατα ασυνήθιστα ευμεγέθεις (έως και 8 mm) κρύσταλλοι του ορυκτού αυτού 

εντοπίστηκαν στο σύμπλεγμα Konder της Ρωσίας (CABRI & LAFLAMME 1997), έχοντας 

χημική σύσταση (Pd2.89Pt0.12Cu<0.01)Σ3.01(Pb0.88Bi0.11)Σ0.99 κατά μ.ο.

9.4.2.2.2 Δευτερογενείς PGM φάσεις

9.4.2.2.2.1 Κράματα Pt-Fe-Ni

Η μια ανάλυση (βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.68 και Πιν. 1.69) που πραγματοποιήθηκε σε 

κρύσταλλο της φάσης αυτής έδειξε ότι αποτελείται από Pt: 47.86% κ.β., Ni: 25.44% κ.β., Fe: 

14.86% κ.β., Cu: 7.81% κ.β. και Pd: 3.27% κ.β., με λόγο Pt/Pd ίσο με 14.64. Η σύσταση 

αυτή ανταποκρίνεται στη στοιχειομετρία: Pt0.22Pd0.03Ni0.39Fe0.24Cu0.11. Πρόκειται για 

κρυστάλλους δευτερογενούς προέλευσης, οι οποίοι έχουν σχηματιστεί από διεργασίες 

επιτόπιας τροποποίησης Pt-ούχων απομείξεων μέσα από αρχικά σουλφίδια BM. Για αυτό η 

σύστασή τους δεν ανταποκρίνεται στο χημισμό κανενός από τα έως τώρα γνωστά κράματα 

του Pt με Fe και Ni (π.χ., isoferroplatinum, tetraferroplatinum κ.τ.λ.).   
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9.4.2.2.2.2 Κράματα Au-Cu

9.4.2.2.2.2.1 Pd-ούχος auricupride

Ο Pd-ούχος auricupride παρουσιάζει τις εξής συστασιακές μεταβολές: Pd: 9.64-

11.19% κ.β., Au: 37.94-38.20% κ.β., Cu: 48.55-50.45% κ.β., Pt: ≤2.01% κ.β., Fe: 0.05-0.38% 

κ.β., Ni: 0.14-0.50% κ.β., με μέγιστη τιμή λόγου Pt/Pd ίση με 0.21 (Εικ. 9. 77, βλ. Παρ. Α, § 

1.7, Πιν. 1.66 και Πιν. 1.67). Οι συστασιακές του διακυμάνσεις εκφράζονται από τη χημική 

φόρμουλα: (Au0.18Pd0.08-0.10Pt0.01)0.27-0.28(Cu0.71-0.72Fe0-0.01Ni0-0.01)0.72-0.73.

Εικ. 9. 77: Προβολή των ανελυμένων κρυστάλλων Pd-ούχου auricupride ( ) που ανακτήθηκαν από τους 
πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Au-Cu-(Pd+Pt) (ατ.%).

9.4.2.2.3 Συμπεράσματα

Η ορυκτοχημική μελέτη των PGM από τους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του 

Κορυδαλλού οδήγησε στις ακόλουθες σημαντικές διαπιστώσεις: 

Ορισμένα από τα κράματα σύστασης Pd-Cu ακολουθούν την γενική χημική 

φόρμουλα PdCu4 και ίσως αντιπροσωπεύουν μια νέα φάση κράματος. Οι κρύσταλλοι 

σκεργκααρντίτη είναι πλούσιοι σε Au-Te και Pt-Fe, ενώ ορισμένοι φέρουν ιδιαίτερα υψηλά 
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ποσοστά συμμετοχής As. Ο νιλσενίτης χαρακτηρίζεται από μικρές συστασιακές αποκλίσεις 

από την ιδανική στοιχειομετρία (PdCu3).

Ο Pd-ούχος tetraauricupride είναι εμπλουτισμένος σε Pd και Cu και αποπτωχευμένος 

σε Au σε σχέση με εκείνους άλλων περιοχών αναφοράς του (π.χ., Konder-Ρωσία, 

NERKASOV et al. 2005). Τo Pd εισέρχεται στη δομή των κρυστάλλων Pd-ούχου 

tetraauricupride αντικαθιστώντας τον Au. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαφορά στη σύστασή 

του σε σχέση με τους υδροθερμικής προέλευσης κρυστάλλους tetraauricupride από τη Σκύρο 

(TARKIAN et al. 1992), καθώς οι τελευταίοι στερούνται οποιασδήποτε περιεκτικότητας σε 

PGE. 

Ο σπερρυλίτης παρουσιάζει περιορισμένα εύρη συστασιακών διακυμάνσεων, ενώ τα 

Rh και S μπορούν να υποκαθιστούν κύρια στοιχεία και συγκεκριμένα τα Pt και As στη δομή 

του. Η υποκατάσταση As από S είναι σύμφωνη με τα πειραματικά δεδομένα των 

MAKOVICKY et al. (1992) στο σύστημα Pt-Fe-As-S. Σύμφωνα με αυτά, ο σπερρυλίτης 

διαθέτει 25.30% at. S στους 850 ºC και 23.00% at. S στους 470 ºC. Οι υποκαταστάσεις που 

προαναφέρθηκαν μπορούν να επιτευχθούν μέσω του μηχανισμού: Rh + 2S→Pt + 2As, o

oποίος προτάθηκε από τους BARKOV & FLEET (2004).

Οι κρύσταλλοι ζβυγιατζιντσεβίτη χαρακτηρίζονται από τον χημικό τύπο 

Pd2.88Au0.12Pb1.00 και η σύστασή τους ομοιάζει με εκείνη από άλλες εμφανίσεις της φάσης 

αυτής (π.χ., Konder, Talnakh, Noril’sk).

Τα κράματα τύπου Pt-Fe-Ni ακολουθούν τη χημική φόρμουλα 

Pt0.22Pd0.03Ni0.39Fe0.24Cu0.11, η οποία δεν αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριμένη φάση κράματος 

αλλά χαρακτηρίζει τις πλούσιες σε Pt απομείξεις των εξαλλοιωμένων πλέον σε αβαρουίτη 

αρχικών Fe-Ni-ούχων σουλφίδιων.

Ο πλούσιος σε Pd auricupride έχει σύσταση που περιγράφεται από τη στοιχειομετρία 

(Au0.18Pd0.08-0.10Pt0.01)0.27-0.28(Cu0.71-0.72Ni0.01Fe0.01)0.72-0.73.

9.4.3  Αναλύσεις εντοπισμένων PGM φάσεων

Ένας μικρός αριθμός ποσοτικών αναλύσεων πραγματοποιήθηκε και κατά την 

επιτόπια έρευνα των PGM (βλ. Παρ. Α, § 1.7, Πιν. 1.70 και Πιν. 1.71). Συγκεκριμένα, 

αναλύθηκαν κρύσταλλοι σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης και κράματα 
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σύστασης Os-Ir από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες και των δύο οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων. Αναλύθηκαν επιπλέον ιραρσίτης και χολλινγκγουορθίτης (Αετορράχες) αλλά 

λόγω του μικρού τους κρυσταλλικού μεγέθους (≤1 μm) τα σύνολα των αντίστοιχων 

αναλύσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλά και συνεπώς οι αναλύσεις τους αναξιόπιστες.

Τα πλούσια σε Ru-Os θειούχα ορυκτά από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 

συμπλέγματος του Βούρινου (Αετορράχες), παρουσιάζουν τις ακόλουθες συστασιακές 

διακυμάνσεις: Os: 6.44-52.48% κ.β., Ir: 6.42-13.94% κ.β., Ru: 5.96-48.70% κ.β., Rh: ≤0.79% 

κ.β., Pd: 0.06-0.96% κ.β., S: 25.26-37.61% κ.β., As: ≤2.18% κ.β., Fe: 0.65-0.74% κ.β., Ni: 

0.01-0.21% κ.β. και Cu: ≤0.07% κ.β. Οι συστασιακοί τους λόγοι χαρακτηρίζονται από τις 

ακόλουθες μεταβολές: Os/Ru: 0.13-8.81, Os/Ir: 1.00-3.76, PPGE/IPGE: 0.01-0.02, As/S: 

≤0.09 και S/As: ≤11.59.

Από τα κράματα (Αετορράχες) αναλύθηκε ιρίδιο με σύσταση: Os: 39.50% κ.β., Ir: 

49.13% κ.β., Ru: 4.50% κ.β., Rh: 0.73% κ.β., Fe: 2.01% κ.β. και τιμές λόγων Os/Ru: 8.78, 

Os/Ir: 0.80 και PPGE/IPGE: 0.01.

Από το τριγωνικό διάγραμμα προβολής των ατομικών αναλογιών των Ru-Os-Ir

διαπιστώνεται ότι οι συστάσεις της πλειονότητας των θειούχων ορυκτών προβάλλονται 

κοντά στην κορυφή του Ru. Επιπρόσθετα, μια ανάλυση εμπίπτει στο πεδίο του ερλισμανίτη

(ωστόσο βρίσκεται εκτός μαγνησιοχρωμίτη, σε σερπεντίνη) (Εικ. 9. 78), ενώ η ανάλυση του 

κράματος προβάλλεται στο πεδίο του ιρίδιου (Εικ. 9. 78).

Από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου (Μηλιά) 

πραγματοποιήθηκαν δύο αναλύσεις θειούχων ορυκτών, τα οποία παρουσιάζουν τις 

ακόλουθες συστασιακές μεταβολές: Os: 6.86-7.39% κ.β., Ir: 4.31-4.64% κ.β., Ru: 47.05-

47.84% κ.β., Rh: ≤0.20% κ.β., Pd: 0.38-0.45% κ.β., Fe: 0.36-0.60% κ.β., Ni: 0.07-0.09% 

κ.β., Cu: ≤0.01% κ.β., S: 41.05-41.88% κ.β. Οι λόγοι τους παρουσιάζουν τις εξής 

διακυμάνσεις: Os/Ru: 0.14-0.16, Os/Ir: 1.48-1.71, Pd/Ir: 0.09-0.10, PPGE/IPGE: 0.006-

0.009.

Οι αναλύσεις των συγκεκριμένων φάσεων προβάλλονται στο πεδίο των λωριτικών 

συστάσεων και πολύ κοντά στην κορυφή του Ru στο τριγωνικό διάγραμμα της Εικ. 9. 58, 

κατ’ αναλογία με τις συστάσεις των ανεκτημένων λωριτικών κρυστάλλων από τους 

πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.
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Εικ. 9. 78: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που εντοπίστηκαν στους πλούσιους σε Cr
χρωμιτίτες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου (Α) [Αετορράχες: Λωρίτες-ερλισμανίτες( ), κράματα-

( )] και της Πίνδου (Β) [Μηλιά: Λωρίτες ( )] στο διάγραμμα Ru-Os-Ir (ατ.%). Στα ίδια διαγράμματα έχει 
σχεδιαστεί η ευθεία που αντιστοιχεί στον χονδριτικό λόγο Os/Ru (NALDRETT & DUKE 1980), καθώς και η 

ευθεία που διαχωρίζει τα πεδία λωρίτη-ερλισμανίτη.

9.5  Ειδικά θέματα γένεσης PGM

9.5.1 Πρωτογενείς διεργασίες

9.5.1.1 Μηχανισμοί κρυστάλλωσης PGM από πυριτικά μάγματα

Οι συνθήκες που οδηγούν στον κορεσμό ενός μάγματος σε PGM και στην αποβολή 

τους από αυτό δεν είναι πάντα πολύ καλά καθορισμένες, αν και πειραματικές μελέτες έχουν 

δείξει ότι οι μεταβολές της παραμέτρου της fO2 επηρεάζουν σημαντικά τη διαλυτότητα των 

PGE στα πυριτικά μάγματα (BORISOV & PALME 1997, AMOSSÉ  et al. 2000). Οι 

BRENAN & ANDREWS (2001) έδειξαν ότι ακόρεστα σε S, χαμηλής περιεκτικότητας σε 

FeO, μάγματα βασικής σύστασης μπορεί να κρυσταλλώνουν απ’ ευθείας λωρίτη, χωρίς να 

προηγείται απαραίτητα κορεσμός τους σε S, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο λωρίτης είναι 

το πρώτο θειούχο ορυκτό που μπορεί να αποχωρίζεται από μη κλασματοποιημένα βασικά 

μάγματα (Εικ. 9. 79). Πρόσφατες σχετικά έρευνες υποστηρίζουν ότι ο κορεσμός ενός 

πυριτικού μάγματος σε κάποια πλατινοειδή φάση μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν τα PGE

είναι παρόντα σε επίπεδα αναλογίας μερικών μόνο ppb σε αυτό (π.χ., BORISOV & PALME

1997). Ωστόσο, η παρουσία οφιολιθικών χρωμιτιτών, οι οποίοι στερούνται μαγματικών 

σουλφίδιων αλλά περιέχουν σε σημαντικό βαθμό PGM, δείχνει ότι τα τελευταία μπορεί να 

κρυσταλλώνονται απευθείας από πλούσια σε Cr πυριτικά τήγματα πριν αυτά καταστούν 
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κορεσμένα σε S. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως και άλλοι παράγοντες πέραν της fO2

παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό PGM και κυρίως οι T και fS2 (Εικ. 9. 79). 

Είναι πλέον αποδεκτό, ότι οι συνήθεις PGM φάσεις σε οφιολιθικούς χρωμιτίτες, 

δηλαδή ο λωρίτης και τα κράματα σύστασης Os-Ir, κρυσταλλώνονται πριν το χρωμίτη υπό 

ένα καθεστώς συνεχώς αυξανόμενης fS2-μειούμενης T. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την πρώιμη αποδέσμευση των IPGE από το διαφοριζόμενο μάγμα και τον σχετικό 

εμπλουτισμό του σε PPGE. Αν το μάγμα σε κάποιο στάδιο εξέλιξής του καταστή κορεσμένο 

σε S, τότε τα σχηματιζόμενα θειούχα ορυκτά θα δράσουν ως σημαντικοί συλλέκτες των 

εναπομένοντων στο μάγμα PPGE (Εικ. 9. 79). Πλήθος μελετών όσον αφορά στο περιεχόμενο 

σε PGM των οφιολιθικών και ενστρωμένων χρωμιτιτών υποστηρίζουν την ισχύ του 

μηχανισμού γένεσης που περιγράφηκε προηγουμένως. Επιπλέον, ορισμένα από τα πιο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα της ισχύος του προέρχονται από πολύ γνωστά στρωματωμένα 

συμπλέγματα, όπως π.χ., του Bushveld στη Νότιο Αφρική (CAWTHORN 1999, GODEL et

al. 2007).

Εικ. 9. 79: Σχηματικό μοντέλο αναπαράστασης της γένεσης των PGM από ένα προοδευτικά εξελισσόμενο βασικό 
μάγμα μέχρι του σημείου που αυτό θα καταστή κορεσμένο σε σουλφίδια BM. Αρχικά, τα IPGE θα απομακρυνθούν 

από το μάγμα υπό μορφή ανεξάρτητων IPGM φάσεων. Όταν αρχίσει να κρυσταλλώνεται ο χρωμίτης τα ήδη 
κρυσταλλωμένα IPGM θα παγιδευτούν σε αυτόν. Η προοδευτική εξέλιξη του μάγματος προς συνθήκες ολοένα και 

χαμηλότερων P-T, υψηλότερων fS2-fO2, μπορεί να οδηγήσει στον κορεσμό του σε μη μείξιμα σταγονίδια 
σουλφίδιων, τα οποία είναι ικανά να συλλέγουν τα ασύμβατα PPGE που έπειτα αποβάλλονται από αυτά υπό 

μορφή PPGM.  
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Ωστόσο, μια από τις αδυναμίες του παραπάνω μηχανισμού γένεσης των PGM (με 

απευθείας κρυστάλλωσή τους από πυριτικά μάγματα) αποτελεί η χαμηλή συγκέντρωση PGE

στα γήινα μάγματα, σε επίπεδα μόλις μερικών ppb (ΜΑΤΗΕΖ 1999). Οι TREDOUX et al. 

(1995) πρότειναν ότι τα PGE και άλλα μη-λιθόφιλα στοιχεία μπορούν να συγκεντρώνονται 

σε ένα πυριτικό μάγμα υπό τη μορφή ομάδων (clusters) μερικών εκατοντάδων ατόμων, 

επιλύνοντας με τον τρόπο αυτό το πρόβλημα της προ-συγκέντρωσης των PGE στο μάγμα. 

Μετά από τη σταθεροποίηση των clusters, ακολουθεί η προσαύξησή τους και αναλόγως των 

συνθηκών που επικρατούν (T-fS2-fAs) μπορούν να προκύψουν κράματα, θειούχα ορυκτά ή 

θειοαρσενίδια (Εικ. 9. 80). Θεωρητικά, τα βαρέα PGE (Os, Ir, Pt) έχουν την δυνατότητα να 

σχηματίζουν clusters πιο εύκολα από ότι τα αντίστοιχα ελαφρότερα (Ru, Rh, Pd). Έτσι όμως 

προκύπτει μια δυσκολία εξήγησης της αφθονίας λωρίτη και άλλων Ru-ούχων φάσεων στα 

χρωμιτικά κοιτάσματα που φιλοξενούνται στη μανδυακή ενότητα των οφιόλιθων. 

Εικ. 9. 80: Τροποποιημένη σχηματική απεικόνιση του μοντέλου που πρότειναν οι TREDOUX et al. (1995) 
αναφορικά με την γένεση των PGM από ένα πυριτικό μάγμα. Έπειτα από ένα στάδιο προσυγκέντρωσης ατόμων 

PGE σε clusters και χημικής σταθεροποίησης αυτών, οι ομάδες ατόμων των PGE μετατρέπονται στους διάφορους 
τύπους PGM, δηλαδή σουλφίδια, κράματα και θειοαρσενίδια, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες T, fS2, fAs.
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Προκειμένου να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα απαιτείται ένας ακόμα

μηχανισμός. Σύμφωνα με τους CAPOBIANCO et al. (1994) τα Ru και Rh μπορούν να 

εισέρχονται στη δομή οξείδιων, όπως οι χρωμιούχοι σπινέλιοι. Οι ίδιοι ερευνητές πρότειναν 

επιπλέον ότι η κρυστάλλωση οξείδιων ενθαρρύνει τη δημιουργία clusters Os, Ir και Pt, ενώ 

τα Ru και Rh εισέρχονται στο πλέγμα των σχηματιζόμενων οξείδιων. Σύμφωνα με τους 

BARNES & MAIER (1999) όταν ο χρωμίτης κρυσταλλώνεται από κάποιο υβριδικό μάγμα, 

το Ru και σε μικρότερο βαθμό το Rh, εισέρχονται στο χρωμίτη αποσταθεροποιώντας το 

αντίστοιχο cluster και προκαλώντας με τον τρόπο αυτό την συνκρυστάλλωση χρωμίτη και 

PGE clusters από τα οποία απουσιάζει το Pd. Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες fS2, fAs

και Τ, τα PGE clusters θα κρυσταλλωθούν ως κράματα, σουλφίδια, θειοαρσενίδια ή 

αρσενίδια (Εικ. 9. 81). Η συνήθης απουσία Pd-ούχων φάσεων από τους οφιολιθικούς 

χρωμιτίτες ενισχύει το παραπάνω μοντέλο.       

Εικ. 9. 81: Σχηματικό μοντέλο αναπαράστασης της αποσταθεροποίησης των clusters από τα οποία θα προκύψουν 
στη συνέχεια PGM κρύσταλλοι, οι οποίοι αποχωρίζονται από το μάγμα σχεδόν ταυτόχρονα με τον πλούσιο σε Ru

χρωμίτη (τροποποιημένο από BARNES & MAIER 1999).

Σύμφωνα με ένα ακόμα νεότερο μοντέλο συν-κρυστάλλωσης PGM και χρωμίτη, το 

οποίο προτάθηκε από τον MUNGALL (2002), η υψηλή συγκέντρωση IPGE στον χρωμίτη 

μπορεί να προκύπτει ως αποτέλεσμα μικροδιακυμάνσεων της fO2 στο γονικό τους μάγμα 

(Εικ. 9. 82). Κατά το μοντέλο αυτό η είσοδος τρισθενών κατιόντων Cr+3 και Fe+3 στα 

σχηματιζόμενα μεταλλικά οξείδια οδηγεί στην τοπική δημιουργία αναγωγικών συνθηκών 
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στο τήγμα γύρω από τον κρυσταλλούμενο χρωμίτη, καθώς και στον τοπικό κορεσμό του σε 

Os και Ru, έτσι ώστε να σχηματίζονται υπομικροσκοπικοί κρύσταλλοι κραμάτων των IPGE. 

Ελαφρές, τοπικές αυξήσεις των θερμοδυναμικών παραμέτρων fO2 και fS2, ως αποτέλεσμα 

της μείξης μεταξύ ενός γονικού και ενός πιο εξελιγμένου τήγματος, μπορεί να οδηγήσουν 

περαιτέρω στο σχηματισμό Ru-Os σουλφίδιων και κυρίως λωρίτη (BRENAN & ANDREWS

2001). Οι μικροκρύσταλλοι των IPGE κραμάτων και του λωρίτη παγιδεύονται στους 

χρωμιτικούς κρυστάλλους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης (coarsening) και της μεταξύ τους 

συγκόλλησης (coalescence) (STOCKMAN & HLAVA 1984, TREDOUX et al. 1995, 

MUNGALL 2002, GERVILLA et al. 2005). Η σημασία του μοντέλου αυτού έγκειται στο ότι 

μπορεί να εξηγήσει ικανοποιητικά την συχνή συνύπαρξη λωρίτη, κραμάτων Os-Ir και άλλων 

φάσεων των IPGE, παρά την πολύ χαμηλή τιμή του πραγματικού συντελεστή κατανομής των 

συγκεκριμένων στοιχείων μεταξύ χρωμίτη και πυριτικού τήγματος (DIPGE
Chr/Si-melt <<1).  

Εικ. 9. 82: Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου που πρότεινε ο MUNGALL (2002) προκειμένου να εξηγήσει τον 
ταυτόχρονο αποχωρισμό PGM και ιδιαίτερα κραμάτων και έπειτα λωρίτη μαζί με τον χρωμίτη από ένα Si-ικό 

μάγμα. Αρχικά, η κρυστάλλωση του χρωμίτη έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη αναγωγικών συνθηκών στο τήγμα 
ακριβώς γύρω από τον σχηματιζόμενο χρωμίτη με αποτέλεσμα τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προ-

συγκέντρωση IPGE clusters (αστερίσκοι) (1). Το γεγονός αυτό οδηγεί στη δημιουργία υπομικροσκοπικών 
κρυστάλλων κραμάτων Os-Ir-Ru (λευκοί κρύσταλλοι), τα οποία στη συνέχεια εγκλείονται στο χρωμίτη (2). Οι 

διεργασίες της διαφοροποίησης τους μάγματος ή και της μείξης του με άλλα μάγματα προκαλούν άνοδο της fS2 και 
πτώση της T με αποτέλεσμα το σχηματισμό λωρίτη και γενικότερα σουλφίδιων (γκρι κρύσταλλοι) (3). 

9.5.1.2 Θερμοδυναμικό πλαίσιο συνθηκών fS2-T

9.5.1.2.1 Εισαγωγή

Η επικράτηση κραμάτων ή θειούχων ορυκτών στις PGM παραγενέσεις των 

οφιολιθικών χρωμιτιτών είναι άμεσα εξαρτημένη από τα επίπεδα διακύμανσης των 
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θερμοδυναμικών παραμέτρων T-fS2 στο μάγμα κατά τον σχηματισμό τους, καθώς και από το 

χρονικό σημείο έναρξης κρυστάλλωσης του χρωμίτη (π.χ., STOCKMAN & HLAVA 1984, 

AUGÉ  1988, NAKAGAWA & FRANCO 1997, MELCHER et al. 1997, GARUTI et al. 

1999a, b, VATIN-PERIGNON et al. 2000, ZACCARINI et al. 2005, 2008, AHMED & 

ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008). Η αξία του τελευταίου έγκειται στο γεγονός ότι ο 

σχηματισμός του χρωμίτη αντιπροσωπεύει ουσιαστικά το "κλείσιμο" του συστήματος 

γένεσης των PGM που απαντώνται ως εγκλείσματα σε αυτόν. Στο σημείο αυτό η παγίδευσή 

τους από τους χρωμιτικούς κρυστάλλους παρεμποδίζει οποιαδήποτε επιπλέον αντίδρασή 

τους με το μάγμα. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η fS2 αναμένεται να αυξάνει με την πτώση της 

T και την πρόοδο της κλασματικής διαφοροποίησης ενός βασικού μάγματος, γεγονός που 

έχει άμεση επίπτωση στο είδος των PGM φάσεων που θα σχηματιστούν. Συνθήκες 

υψηλότερων T’s ευνοούν το σχηματισμό κραμάτων, ενώ η άνοδος της fS2 ευνοεί την 

κρυστάλλωση σουλφίδιων των Ru-Os (NAKAGAWA & FRANCO 1997, GARUTI et al. 

1999a, b, BRENAN & ANDREWS 2001). Συνεπώς, η φύση της εκάστοτε πλατινοειδούς 

παραγένεσης και τα επιμέρους συστασιακά χαρακτηριστικά των PGM που μετέχουν σ’ αυτή 

καταγράφουν τις θερμοδυναμικές και φυσικοχημικές συνθήκες που επικρατούσαν στο μάγμα 

κατά την έναρξη των διεργασιών γένεσης του χρωμίτη.

9.5.1.2.2 Σύγκριση των PGM παραγενέσεων των Cr-ούχων χρωμιτιτών του 
Βούρινου και της Πίνδου

Τα συνδυασμένα αποτελέσματα της επιτόπιας μικροσκοπικής έρευνας και της 

ανάκτησης των PGM από τους χρωμιτίτες και των δύο υπό μελέτη οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων, δείχνουν ότι κράματα και σουλφίδια απαντούν στις PGM παραγενέσεις των 

υψηλού Cr χρωμιτιτών τόσο του Βούρινου όσο και της Πίνδου. Η επεξεργασία των 

δεδομένων που προέκυψαν από την ανάκτηση των PGM δείχνει ότι: α) Στην παραγένεση των

χρωμιτιτών του Βούρινου επικρατούν κυρίως θειούχα ορυκτά του Ru και κράματα σύστασης 

Os-Ir, ενώ β) στην αντίστοιχη παραγένεση των υψηλού Cr Πινδικών χρωμιτιτών επικρατούν 

θειούχα ορυκτά του Ru και θειοαρσενίδια-διαρσενίδια των IPGE, με σημαντικά πιο 

περιορισμένη την παρουσία κραμάτων Os-Ir σε σχέση με το Βούρινο. Το αποτέλεσμα αυτό 

ήδη παρέχει μια πρώτη γενική εικόνα αναφορικά με τις συνθήκες fS2-fAs-Τ που 

επικρατούσαν στα αντίστοιχα μάγματα κατά την έναρξη της κρυστάλλωσης 

μαγνησιοχρωμίτη. Η παρουσία κραμάτων σύστασης Os-Ir στους Cr-ούχους χρωμιτίτες και 
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των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων και ιδιαίτερα κραμάτων τύπου Os-Ir-Ru σε αυτούς της 

Πίνδου δηλώνει ότι κατά τα πρώιμα στάδια κρυστάλλωσης του πυριτικού μάγματος η fS2

κυμαίνοταν σε χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς, ανεξάρτητα από τα επίπεδα στα οποία έφθασε η 

παράμετρος της fS2 μέχρι και την έναρξη των διαδικασιών σχηματισμού μαγνησιοχρωμίτη, 

είναι σίγουρο ότι αρχικά ήταν αρκετά χαμηλή στις μανδυακές ενότητες και των δύο 

συμπλεγμάτων.

Τα πειραματικά αποτελέσματα των BRENAN & ANDREWS (2001) και ANDREWS

& BRENAN (2002) έδειξαν ότι υπό συνθήκες χαμηλής σχετικά fS2 και υψηλής Τ (1200-1300 

ºC) τα IPGE "προτιμούν" να σχηματίζουν κράματα παρά θειούχα ορυκτά. Τα κράματα που 

προσεγγίζουν τη σύσταση του RuOsIr (ρουθηνοσμιρίδιο) είναι δείκτες εξαιρετικά χαμηλής 

fS2, μικρότερης ακόμη και απ’ αυτής που απαιτείται για το σχηματισμό πλούσιων σε Os και 

Ir κραμάτων (NAKAGAWA & FRANCO 1997). Παρόμοιας σύστασης (RuOsIr) κράματα 

ανακτήθηκαν μόνο από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς στην Πίνδο (Εικ. 9. 64). Η επεξεργασία 

όμως των συστασιακών τους χαρακτηριστικών δείχνει, όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, πως 

ορισμένα από αυτά αντιπροσωπεύουν υπολειμματικής προέλευσης ξενοκρυστάλλους παρά 

αυθεντικά προϊόντα μαγματικής κρυστάλλωσης.

Η συνύπαρξη κραμάτων σύστασης Os-Ir και λωρίτη, ακόμα και στον ίδιο κρύσταλλο, 

είναι δυνατή σε συνθήκες T: 1200-1300 ºC και logfS2: -2.0 έως -1.3 μονάδες (BRENAN & 

ANDREWS 2001, ANDREWS & BRENAN 2002). Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο 

σχηματιζόμενος λωρίτης έχει σχεδόν την απόλυτη στοιχειομετρική σύσταση RuS2 με πολύ 

χαμηλά περιεχόμενα σε Os και Ir. Στην πλειονότητα των οφιολιθικών χρωμιτιτών όπου ο 

λωρίτης συνυπάρχει με κράματα Os-Ir το φάσμα συστασιακής μεταβολής του κυμαίνεται 

μεταξύ των τιμών Ru100-Ru72Os28. Η τελευταία σύσταση να αντιστοιχεί ουσιαστικά στην 

τιμή ατομικής αναλογίας Ru:Os στον χονδρίτη C1 (κατά NADLRETT & DUKE 1980 από 

GARUTI et al. 1999a). Συνύπαρξη με κράματα Os-Ir και ανάλογες συστάσεις παρουσιάζουν 

και οι λωριτικοί κρύσταλλοι των χρωμιτιτών του Βούρινου και της Πίνδου. Ωστόσο, τιμές 

Ru κοντά στην τιμή 100% at. Είναι πιθανόν να αντιστοιχούν σε επηρεασμένους από 

δευτερογενείς διεργασίες κρυστάλλους λωρίτη από τους οποίους έχει απομακρυνθεί το Os

(και ενμέρει το Ir π.χ., ZACCARINI et al. 2005). Ωστόσο, οι συνθήκες fS2 που απαιτούνται 

και για τον αποκλειστικό σχηματισμό έντονα Ru-ούχου λωρίτη (Ru: >72% at.) είναι 

χαμηλές.

Με την πρόοδο της κρυστάλλωσης του μάγματος λαμβάνει χώρα αύξηση της fS2 και 

πτώση της T. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την είσοδο του Os στη δομή του λωρίτη με 
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αποτέλεσμα την δημιουργία Os-ούχου λωρίτη και τελικά ερλισμανίτη. Η παρουσία 

ερλισμανίτη υποδεικνύει ότι η fS2 αυξήθηκε περίπου τέσσερεις λογαριθμικές μονάδες 

προκειμένου να προσεγγίσει τις απαιτούμενες συνθήκες σταθερότητας της συγκεκριμένης 

φάσης (STOCKMAN & HLAVA 1984). Πραγματικός ερλισμανίτης εντοπίστηκε και 

ανακτήθηκε από τους χρωμιτίτες της Πίνδου (Μηλιά). Στον Βούρινο ανακτήθηκε Ru-ούχος 

ερλισμανίτης σε σύνθετους κρυστάλλους με κράματα Os-Ir και ιραρσίτη (Ξερολίβαδο, 

Βοϊδόλακκος), αλλά εντοπίστηκε και σε απλούς (Ξερολίβαδο, Αετορράχες) ή σύνθετους 

κρυστάλλους μαζί με κράματα Os-Ir (Αετορράχες, Βοϊδόλακκος) και πλούσια σε Ir Ni-ούχα 

σουλφίδια (Αετορράχες, Βοϊδόλακκος). Η παρουσία ερλισμανίτη στην πλατινοειδή 

παραγένεση των χρωμιτιτών και των δύο συμπλεγμάτων, σε συνδυασμό με την παρουσία 

κραμάτων Os-Ir, υποδηλώνει ένα ευρύ φάσμα διακύμανσης των παραμέτρων fS2-Τ. Το 

εκτεταμένο εύρος της συστασιακής υποκατάστασης Ru από Os στα σουλφίδια των 

χρωμιτιτών Πίνδου [Ru0.37-0.97Os0.01-0.51Ir0.01-0.10Rh<0.09Pt<0.01Ni<0.05Fe<0.01)0.98-1.02(S1.87-

2.02As<0.14)1.98-2.02] και Βούρινου [Ru0.49-0.92Os0.02-0.40Ir0.03-0.11Rh<0.03Fe<0.01Ni<0.01Cu<0.01)0.95-

1.02(S1.97-2.02As<0.03)1.98-2.02] υποδηλώνει ανάλογες συνθήκες fS2-T στο μάγμα πριν την έναρξη 

κρυστάλλωσης μαγνησιοχρωμίτη (Εικ. 9. 83).  

Επιπρόσθετα, η παρουσία ερλισμανίτη σε συνδυασμό με την διαπίστωση ένυδρων 

πυριτικών εγκλεισμάτων σε μαγνησιοχρωμίτες από τους χρωμιτίτες και των δύο 

συμπλεγμάτων, συνυποδηλώνει ότι η κρυστάλλωση του μαγνησιοχρωμίτη συνεχίστηκε και 

σε χαμηλότερες των αναμενόμενων T’s (1100-1150 vs περίπου 1000 °C). Το γεγονός αυτό 

συμφωνεί με την ένυδρη φύση του μητρικού μάγματος των χρωμιτιτών, καθώς η παρουσία 

ένυδρων ρευστών έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της Τ κρυστάλλωσης του μαγνησιοχρωμίτη 

από ένα πλούσιο σε Cr μάγμα (JOHAN et al. 1983). 

Επομένως, οι PGM παραγενέσεις των υψηλού Cr χρωμιτιτών και των δύο 

συμπλεγμάτων οδηγούν σε δύο σημαντικές διαπιστώσεις όσον αφορά στο θερμοδυναμικό 

πλαίσιο συνθηκών fS2-Τ στο μάγμα προ της έναρξης κρυστάλλωσης μαγνησιοχρωμίτη. 

Πρώτον, οι συνθήκες fS2-Τ των μητρικών μαγμάτων των χρωμιτιτών χαρακτηρίζονται από 

ένα εκτεταμένο φάσμα μεταβολής έως και την έναρξη του σχηματισμού μαγνησιοχρωμίτη 

από αυτά. Δεύτερον, η πιο περιορισμένη παρουσία κραμάτων σύστασης Os-Ir και η συχνή 

παρουσία θειοοαρσενιδίων-διαρσενιδίων στους χρωμιτίτες της Πίνδου μαρτυρούν ένα πιο 

περιορισμένο διάστημα παραμονής της T του μάγματος στα υψηλά επίπεδα που απαιτούνται 

για το σχηματισμό των κραμάτων Os-Ir, καθώς και συνθήκες σχηματισμού τους σε 

υψηλότερη fAs σε σχέση με εκείνους του Βούρινου (Εικ. 9. 83). 
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Εικ. 9. 83: Συγκριτική παράθεση των ορίων ισορροπίας μετάλλου-σουλφίδιου των στοιχείων Ru, Os, Ir, Ni για τη 
συμεταβολή των θερμοδυναμικών παραμέτρων fS2-Τ (τροποποιημένο από STOCKMAN & HLAVA 1984, 

MELCHER et al. 1997, GARUTI et al. 1999b) μεταξύ των υψηλού Cr χρωμιτιτών των οφιολιθικών 
συμπλεγμάτων Βούρινου-Πίνδου.   

9.5.1.2.3 Σύγκριση των PGM παραγενέσεων των χρωμιτιτών του βόρειου και του 
νότιου Βούρινου

Στους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου κρύσταλλοι 

ερλισμανίτη και Os-ούχου λωρίτη εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν από όλες σχεδόν τις 

περιοχές στις οποίες εστιάστηκε η μελέτη (Βοϊδόλακκος, Ξερολίβαδο, Αετορράχες). Οι 

περισσότεροι κρύσταλλοι ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου. Ωστόσο, η 

στατιστική επεξεργασία των PGM δεδομένων και ειδικότερα η επιφανειακή τους κατανομή 

δείχνει ότι δεν αποτελούν μια από τις κύριες πλατινοειδείς φάσεις των συγκεκριμένων 

χρωμιτικών κοιτασμάτων. Αντίθετα, στους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου ο ερλισμανίτης 

συμμετέχει σε υψηλότερο βαθμό, ενώ στο χρωμιτικό κοίτασμα των Αετορράχεων κυριαρχεί 

ο Os-ούχος λωρίτης. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι στο μάγμα που έδωσε γένεση στους 

χρωμιτίτες του νότιου τμήματος του συμπλέγματος επικρατούσαν συνθήκες υψηλότερης fS2

και χαμηλότερης Τ κατά την περίοδο έναρξης κρυστάλλωσης του μαγνησιοχρωμίτη, σε 

σχέση με εκείνες που επικρατούσαν στο μητρικό μάγμα των χρωμιτιτών του βόρειου 

Βούρινου. Δεδομένου οτι οι θερμοδυναμικές παράμετροι fS2-Τ λειτουργούν ανταγωνιστικά 

σε ένα διαφοροποιούμενο βασικό μάγμα, οι χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου προήλθαν από 

πιο εξελιγμένα μάγματα συγκριτικά με αυτούς του βόρειου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου εντοπίστηκε μιλλερίτης 
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που εγκλείεται εντός τοπικά αποχρωματισμένου μαγνησιοχρωμίτη. Το ιδιόμορφο 

κρυσταλλικό σχήμα του δείχνει ότι προϋπήρχε εκεί πριν την επίδραση των δευτερογενών 

διεργασιών (Εικ. 9. 84). Ο μαγματικός σχηματισμός μιλλερίτη απαιτεί συνθήκες fS2

υψηλότερες ακόμη και από αυτές που χρειάζονται για το σχηματισμό ερλισμανίτη 

(GERVILLA et al. 2005), υποδεικνύοντας επιπρόσθετα την προέλευση των χρωμιτιτών του 

νότιου τμήματος από πιο εξελιγμένα μάγματα (Εικ. 9. 85). Η παρουσία μιλλερίτη, αν και 

εντελώς αποσπασματική, υποδεικνύει ότι οι συνθήκες fS2 ήταν αρκετά υψηλές ώστε να λάβει 

χώρα σχηματισμός κυρίως Os-ούχου λωρίτη και δευτερευόντως ερλισμανίτη. Το γεγονός 

ωστόσο ότι τα κράματα σύστασης Os-Ir και ο Os-ούχος λωρίτης αποτελούν τις 

επικρατέστερες φάσεις στους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου παρέχει ορισμένες χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με την διαθεσιμότητα του Os στο σύστημα με την πρόοδο των 

διεργασιών εξέλιξης του μάγματος. Με την πρώιμη κρυστάλλωση των κραμάτων Os-Ir θα 

πρέπει να καταναλώθηκε και το μεγαλύτερο μέρος του Os αφήνοντας το σύστημα 

αποπτωχευμένο στο συγκεκριμένο PGE. Ακόμη και εάν οι συνθήκες fS2-Τ ήταν τέτοιες που 

να επέτρεπαν την εκτεταμένη κρυστάλλωση ερλισμανίτη, η περιορισμένη περιεκτικότητα Os

στο μάγμα θα απέκλειε κάτι τέτοιο. Ο δε λωρίτης που θα κρυσταλλωθεί από ένα τέτοιο 

μάγμα θα έχει αναλογία Os/Ru ίση με την χονδριτική (0.72). Το γεγονός αυτό έχει 

αποτυπωθεί στη σύσταση των λωριτών από τους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου, οι οποίοι 

αν και έχουν  λόγουs Os/Ru κοντά στον χονδριτικό, σπάνια ωστόσο τον υπερβαίνουν 

προκειμένης της δημιουργίας ερλισμανίτη.    

Εικ. 9. 84: Ιδιόμορφο έγκλεισμα μιλλερίτη σε μαγνησιοχρωμίτη από τους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου. Οι 
ανοιχτόχρωμες περιοχές αντιστοιχούν σε αποχρωματισμένα περιθώρια (οριοθετημένα από κίτρινες διακεκκομένες 

γραμμές), ενώ φαίνεται ότι ο μιλλερίτης έχει επιβιώσει της υδροθερμικής εξαλλοίωσης που προσβάλλει τα 
περιθώρια του μαγνησιοχρωμίτη (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). 
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Εικ. 9. 85: Όρια ισορροπίας μετάλλου-σουλφίδιου των στοιχείων Ru, Os, Ir, Ni για τις θερμοδυναμικές 
παραμέτρους fS2-Τ (τροποποιημένο από STOCKMAN & HLAVA 1984, MELCHER et al. 1997, GARUTI et al. 
1999b). Η πιο συχνή παρουσία ερλισμανίτη στους οφιολιθικούς χρωμιτίτες του νότιου Βούρινο συμφωνεί με τις 
υψηλότερες συνθήκες fS2 κατά τον σχηματισμό τους. Στο δε διάγραμμα των χρωμιτιτών του νότιου Βούρινου, η 

μπλε διάκεκκομένη γραμμή αντιστοιχεί στις θερμοδυναμικές συνθήκες όταν λαμβάνει χώρα η τοπική κρυστάλλωση 
μιλλερίτη από το μάγμα.

9.5.1.2.4 Σύγκριση των PGM παραγενέσεων των Πινδικών χρωμιτιτών μεταξύ 
τους

Στην Πίνδο ο εντοπισμός ερλισμανίτη στη Μηλιά και στον Κορυδαλλό δείχνει ότι η 

fS2 κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα πριν την έναρξη του σχηματισμού μαγνησιοχρωμίτη από το 

μάγμα. Η πιο περιορισμένη παρουσία κραμάτων Os-Ir (Πεύκη, Κορυδαλλός) συγκριτικά με 

τους χρωμιτίτες του Βούρινου αντανακλά το μικρό χρονικό διάστημα παραμονής των 

συνθηκών fS2 και Τ σε χαμηλά και υψηλά, αντίστοιχα, επίπεδα. 

Στους χρωμιτίτες της Μηλιάς η ανάκτηση κραμάτων Os-Ir, λωρίτη και ερλισμανίτη 

υποδεικνύει το εκτεταμένο εύρος διακύμανσης των παραμέτρων fS2-Τ, καθώς και τα 

υψηλότερα επίπεδα συνθηκών fS2 που προσέγγισε το Cr-ούχο μάγμα συγκριτικά με την 

περίπτωση της Πεύκης. Στους χρωμιτίτες της τελευταίας περιοχής η συμμετοχή κραμάτων 

Os-Ir είναι πολύ μικρότερη και ο λωρίτης είναι αυστηρά Ru-ούχας σύστασης (Εικ. 9. 86). 

Στους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του Κορυδαλλού η απουσία κραμάτων Os-Ir και η 

αποκλειστική συμμετοχή ερλισμανίτη και Os-ούχου λωρίτη, μαρτυρά συνθήκες υψηλότερης 

fS2 και/ή χαμηλότερης Τ σχηματισμού συγκριτικά με εκείνων της Μηλιάς και της Πεύκης. 

Μάλιστα, τα επιμέρους πετρογραφικά χαρακτηριστικά των χρωμιτιτών του Κορυδαλλού 

δείχνουν ότι η fS2 ανήλθε σε τόσο υψηλά επίπεδα ώστε να ξεπεράσει ακόμα και το 

θερμοδυναμικό όριο Ni3S2-NiS, τουλάχιστον κατά την κρυστάλλωση των πιο 

διαφοροποιημένων οριζόντων του συγκεκριμένου χρωμιτικού κοιτάσματος (Εικ. 9. 87).
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Εικ. 9. 86: Όρια ισορροπίας μετάλλου-σουλφίδιου των στοιχείων Ru, Os, Ir, Ni για τις θερμοδυναμικές 
παραμέτρους fS2-Τ (τροποποιημένο από STOCKMAN & HLAVA 1984, MELCHER et al. 1997, GARUTI et al. 
1999b). Η παρουσία ερλισμανίτη στους χρωμιτίτες της Μηλιάς δικαιολογεί τις υψηλότερες συνθήκες fS2 κατά το 

σχηματισμό τους.

Εικ. 9. 87: Όρια ισορροπίας μετάλλου-σουλφίδιου των στοιχείων Ru, Os, Ir, Ni για τις θερμοδυναμικές 
παραμέτρους fS2-Τ (τροποποιημένο από STOCKMAN & HLAVA 1984, MELCHER et al. 1997, GARUTI et al. 

1999b). Η παρουσία εγκλεισμάτων BMS στους πιο διαφοροποιημένους από τους ορίζοντες των Al-ούχων 
χρωμιτιτών του Κορυδαλλού δικαιολογεί την υπέρβαση του θερμοδυναμικού ορίου Ni3S2/NiS.

Τα PGM που απαντούν ως εγκλείσματα στους μαγνησιοχρωμίτες του κοιτάσματος 

του Κορυδαλλού, υποδηλώνουν ότι οι εν λόγω χρωμιτίτες σχηματίστηκαν από ένα μάγμα 

στο οποίο επικρατούσαν ιδιαίτερα υψηλές συνθήκες fS2. Η συστηματική διαφοροποίηση της 

σύστασης του μαγνησιοχρωμίτη σε σπινέλιο, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη αύξηση του 

περιεχόμενου του κοιτάσματος σε σουλφίδια υπό τη μορφή εγκλεισμάτων στο σπινέλιο, 

δείχνουν ότι στα τελικά στάδια της χρωμιτογένεσης το μάγμα κορέστηκε σε S. Κατά τα 

στάδια αυτά η παράμετρος fS2 υπερέβει αρκετά το θερμοδυναμικό όριο NiS-NiS2 (Εικ. 9. 87) 

με αποτέλεσμα την γένεση μαγματικών σουλφίδιων BM.



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

532

9.5.1.3 Πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες

9.5.1.3.1 Συστασιακά χαρακτηριστικά κραμάτων και σουλφίδιων των IPGE

9.5.1.3.1.1 Κράματα των IPGE

Τα συστασιακά χαρακτηριστικά των πλούσιων σε IPGE κραμάτων που ανακτήθηκαν 

από τους χρωμιτίτες και των δύο υπό μελέτη οφιολιθικών συμπλεγμάτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την προέλευση και τις 

διεργασίες σχηματισμού τους. Δύο ομάδες κραμάτων μπορούν να διακριθούν με βάση το 

περιεχόμενό τους σε PGE. Ο πρώτος τύπος κραμάτων χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά 

συμμετοχής IPGE, κυρίως Os-Ir και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα συμμετοχής PPGE. Τα 

κράματα αυτά σύμφωνα με την ονοματολογία που προτάθηκε από τους HARRIS & CABRI

(1991) ταξινομούνται ως κρύσταλλοι όσμιου και ιρίδιου. Οι συγκεκριμένες φάσεις 

αποτελούν τους επικρατέστερους τύπους κραμάτων που απαντώνται στους χρωμιτίτες τόσο 

του Βούρινου όσο και της Πίνδου (Εικ. 9. 51 και Εικ. 9. 64). Η δεύτερη ομάδα κραμάτων 

ανακτήθηκε μόνο από τους χρωμιτίτες της Πίνδου. Παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις Os-

Ir, αλλά σαφώς χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες των κραμάτων της πρώτης ομάδας. Κύριο 

χαρακτηριστικό των κραμάτων αυτής της κατηγορίας είναι το υψηλό περιεχόμενό τους σε 

Ru, καθώς και οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τους σε PPGE (Εικ. 9. 64). Η ποσοστιαία 

συμμετοχή τους στο σύνολο των ανεκτημένων κραμάτων από τους Πινδικούς χρωμιτίτες 

είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με εκείνη των κραμάτων της πρώτης κατηγορίας, 

πράγμα που σημαίνει ότι ο δεύτερος τύπος κραμάτων απαντάται σπανιότερα.

Η προβολή των συστάσεων των κραμάτων σε κανονικοποιημένα ως προς τον 

πρωτογενή μανδύα PGE-γραφήματα δείχνει ότι οι δύο ομάδες κραμάτων παρουσιάζουν 

διαφορετικές μορφές προβολής. Για την ακρίβεια, η πρώτη ομάδα κραμάτων παρουσιάζει 

αρνητικής κλίσης γραφήματα από τα IPGE στα PPGE, γεγονός που δικαιολογείται από την 

πλούσια σε Os, Ir, ±Ru σύσταση των συγκεκριμένων φάσεων (Εικ. 9. 88Α-Γ). Ειδικότερα, 

μπορούν να διακριθούν κλιμακωτής (stepped) μορφής PGE-γραφήματα, καθώς και 

γραμμικής, σχεδόν, μορφής γραφήματα με επίπεδο (flat) κλάδο Os-Ir και απότομη, αρνητική 

κλίση στον κλάδο μεταξύ Ir-Pd. Η δεύτερη ομάδα κραμάτων χαρακτηρίζεται από PGE-

γραφήματα διαφορετικής μορφής. Τα κράματα αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται από 

σχεδόν ανάλογες συγκεντρώσεις IPGE, Rh και Pt σε σχέση με τον πρωτογενή μανδύα, με 

μόνη εξαίρεση το Pd (Εικ. 9. 88Δ).   
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Εικ. 9. 88: Κανονικοποιημένα ως προς τον πρωτογενή μανδύα PGE γραφήματα των συστάσεων των 
ανεκτημένων κραμάτων Os-Ir από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου-
(A) και της Πίνδου-(Β). Τα γραφήματα Γ και Δ αντιστοιχούν στην πρώτη και δεύτερη ομάδα κραμάτων από τους 

Πινδικούς χρωμιτίτες (τιμές κανονικοποίησης κατά BARNES et al. 1988).

Επιπρόσθετα, τα κράματα της πρώτης ομάδας από τους Πινδικούς χρωμιτίτες 

χαρακτηρίζονται από υψηλότερους λόγους Os/Ir σε σχέση με εκείνα της δεύτερης (Os/Ir: 

1.05-4.66 vs 0.88-1.27), έχοντας όμως χαμηλότερες τιμές λόγου PPGE/IPGE ( ≤0.03 vs 0.06-

0.18). Το φάσμα τιμών του λόγου Os/Ru είναι σημαντικά πιο περιορισμένο στα κράματα της 

δεύτερης ομάδας (Os/Ru: 0.86-42.03 vs 0.15-1.39), ενώ ο λόγος Pd/Ir είναι χαμηλός και στις 

δύο ομάδες κραμάτων. 

Όσον αφορά στα IPGE-κράματα που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 

Βούρινου αυτά παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά με τα κράματα της πρώτης ομάδας 

από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της Πίνδου. Έχουν δηλαδή υψηλούς λόγους Os/Ir

(0.53-1.87) και χαμηλές  τιμές λόγου PPGE/IPGE (≤0.02). Το φάσμα τιμών λόγου Os/Ru που 

παρουσιάζουν είναι πιο εκτεταμένο συγκριτικά με τα αντίστοιχου τύπου κράματα από τους 

υψηλού Cr χρωμιτίτες της Πίνδου (10.09-417.5) και έχουν χαμηλούς λόγους Pd/Ir.



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

534

9.5.1.3.1.2 Σουλφίδια των IPGE (λωρίτες-ερλισμανίτες)

Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των ανεκτημένων και εντοπισμένων PGM δείχνουν 

πως τα πλούσια σε IPGE κράματα και ο λωρίτης είναι εκείνα που κρυσταλλώνονται πρώτα 

από το μάγμα. Η παρατήρηση αυτή είναι σύμφωνη με πειραματικές μελέτες που δείχνουν ότι 

οι δύο αυτές φάσεις μπορούν να συνυπάρχουν σε συγκεκριμένο πλαίσιο συνθηκών T-fS2

(BRENAN & ANDREWS 2001, ANDREWS & BRENAN 2002). Επομένως, κρίνεται 

σκόπιμο να εξεταστεί αν τυχόν μπορούν να διακριθούν περισσότερες από μια ομάδες 

σουλφίδιων με βάση τα συστασιακά τους χαρακτηριστικά, όπως έγινε και για τα κράματα.

Οι κανονικοποιημένες συστάσεις των λωριτών του Βούρινου χαρακτηρίζονται από 

αρνητικής κλίσης PGE-γραφήματα. Αρνητική ανωμαλία παρατηρείται στον κλάδο μεταξύ 

Os-Ru στο Ir, ενώ στον κλάδο μεταξύ Ru-Pd τα γραφήματα χαρακτηρίζονται από ομαλά 

αρνητικές κλίσεις (Εικ. 9. 89Α). Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγουμε και από τη μελέτη 

των συστάσεων των λωριτών από τους υψηλού Cr χρωμιτίτες της Πίνδου. Παρομοίως, 

πρόκειται για κρυστάλλους με αρνητικά από τα IPGE προς τα PPGE κεκλιμένα γραφήματα, 

τα οποία παρουσιάζουν εμφανώς πιο απότομα αρνητικές κλίσεις στο κλάδο μεταξύ Rh-Pd, 

λόγω της πιο πλούσιας σε Rh σύστασής τους (Εικ. 9. 89Β). Οι λωρίτες του Βούρινου 

παρουσιάζουν πιο περιορισμένη διακύμανση του λόγου Os/Ru: 0.04-1.55 vs 0.01-2.64 και 

χαμηλότερους λόγους PPGE/IPGE: ≤0.03 vs ≤0.09, ενώ ο λόγος Os/Ir είναι ανάλογος για 

τους λωρίτες και των δύο συμπλεγμάτων [0.65-4.54 (Βούρινος), 0.16-5.01 (Πίνδος)].

Εικ. 9. 89: Κανονικοποιημένα ως προς τον πρωτογενή μανδύα PGE γραφήματα των συστάσεων των 
ανεκτημένων λωριτικών κρυστάλλων από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Βούρινου-(A) και της Πίνδου-(B) (τιμές κανονικοποίησης κατά BARNES et al. 1988).
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9.5.1.3.1.3 Προέλευση κραμάτων και σουλφίδιων των IPGE

Οι συνθήκες και ο τρόπος σχηματισμού των πλούσιων σε IPGE κραμάτων αποτελεί 

ακόμα αμφιλεγόμενο θέμα. Δύο κύριες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με την 

προέλευσή τους: α) Σχηματισμός τους στον κατώτερο μανδύα και συγκεκριμένα στα όρια 

πυρήνα-μανδύα (π.χ., BAI et al. 2000) και β) σχηματισμός τους στον ανώτερο μανδύα κοντά 

στην πετρολογική Moho, εξαιτίας μετασωματικών-μαγματικών διεργασιών που οδηγούν 

στην γένεση των χρωμιτιτών (π.χ., MEIBOM & FREI 2002, MEIBOM et al. 2002, 

WALKER et al. 2002, MALITCH 2004, AHMED et al. 2006).

Σύμφωνα με τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά τα πλούσια σε IPGE κράματα από 

τους υψηλού Cr χρωμιτίτες και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων αντιπροσωπεύουν 

εγκλείσματα που παγιδεύτηκαν μηχανικά στον μαγνησιοχρωμίτη. Συνεπώς, αποτελούν 

προϊόντα πρώιμης μαγματικής κρυστάλλωσης, ο σχηματισμός των οποίων προηγήθηκε 

εκείνου των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων. Ωστόσο, η παρουσία δύο διαφορετικών 

ομάδων κραμάτων στους χρωμιτίτες της Πίνδου υποδεικνύει δύο διαφορετικές διεργασίες 

σχηματισμού κραμάτων. Οι διεργασίες αυτές είχαν ξεχωριστά χωροχρονικά πλαίσια δράσης, 

έτσι ώστε δεν κατέστη δυνατή η ομογενοποίηση των συστάσεων των δύο ομάδων κραμάτων.

Συγκεκριμένα, η ομοιότητα των συστάσεων των κραμάτων της πρώτης ομάδας από 

τους χρωμιτίτες της Πίνδου και των κραμάτων από τα χρωμιτικά κοιτάσματα του Βούρινου, 

δείχνει ότι σχηματίστηκαν με ανάλογο τρόπο. Ο σχηματισμός τους μπορεί να εξηγηθεί στη 

βάση του μοντέλου που πρότειναν οι TREDOUX et al. (1995), δηλαδή μέσα από την απ’ 

ευθείας κρυστάλλωσή τους από ένα ένυδρο μάγμα μπονινιτικού χαρακτήρα υψηλής T-

χαμηλής fS2. Το μάγμα αυτό αντιδρώντας με τους μανδυακούς χαρτσβουργίτες σχημάτισε 

τους χρωμιτίτες και τα αντίστοιχά τους δουνιτικά περιβλήματα (BALLHAUS 1998). 

Η δεύτερη ομάδα κραμάτων από τους Πινδικούς χρωμιτίτες παρουσιάζει σχετικά 

ομαλά στον κλάδο μεταξύ Os και Pt κανονικοποιημένα PGE-γραφήματα με εξαίρεση τις 

θετικές ανωμαλίες στο Ru. Τα γραφήματα αυτά εμφανίζουν ομοιότητες με τα αντίστοιχα 

υπολειμματικών σουλφιδικών φάσεων από μανδυακούς (ALARD et al. 2000, LORAND & 

ALARD 2001) και αβυσσικούς περιδοτίτες (LUGUET et al. 2001, 2003, ALARD et al. 

2005). Ειδικότερα, ένα από τα γραφήματα των κραμάτων της δεύτερης ομάδας ομοιάζει με 

εκείνα των υπολειμματικών, εγκλειόμενων εντός ολιβίνη, σουλφίδιων από τον κιμπερλίτη 
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Udachnaya στη Σιβηρία (ALARD et al. 2000). Σύμφωνα με τους PEREGOEDOVA et al. 

(2004) κάτω από συνθήκες χαμηλής fS2 η διαλυτότητα των PGE στα σουλφίδια ελαττώνεται 

έντονα, με αποτέλεσμα τα PGE να αποβάλλονται από το υπολειμματικό mss

(μονοσουλφιδικό τήγμα) υπό τη μορφή κραμάτων (SHI et al. 2007). Επίσης, πρόσφατα 

ερευνητικά αποτελέσματα έχουν δείξει ότι φάσεις όπως: Κράματα Os-Ir-(±Pt) και  λωρίτης, 

μπορεί να αποτελούν τελικά υπολειμματικά προϊόντα έπειτα από επίδραση διεργασιών 

αποθείωσης σε μανδυακά θειούχα ορυκτά (LUGUET et al. 2007, SHI et al. 2007). Επομένως, 

είναι πιθανό τα κράματα της δεύτερης ομάδας να έχουν υπολειμματική και όχι μαγματική 

καταγωγή.  

Τα κράματα της δεύτερης ομάδας ανακτήθηκαν αποκλειστικά από τους χρωμιτίτες 

της Μηλιάς. Σύμφωνα με τους ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS (1995) οι 

δουνίτες της συγκεκριμένης περιοχής περιέχουν υπολειμματικά μανδυακά θειούχα ορυκτά. 

Από αυτά μπορεί να έχουν απομειχθεί και υπολειμματικοί κρύσταλλοι PGM φάσεων 

(κράματα και λωρίτης).  

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι τα πλούσια σε IPGE κράματα της δεύτερης 

ομάδας (από την Πίνδο) αντιπροσωπεύουν υπολειμματικές φάσεις έπειτα από προηγούμενα 

επεισόδια εξαγωγής τήγματος από τους αντίστοιχους μανδυακούς περιδοτίτες. Υπό την 

έννοια αυτή μπορούν να θεωρηθούν ως μανδυακοί ξενοκρύσταλλοι υπομικροσκοπικών 

διαστάσεων (submicroscopic xenocrysts). Οι ξενοκρύσταλλοι αυτοί παγιδεύτηκαν από το 

μπονινιτικό τήγμα στην περιοχή έντονης αντίδρασής του με τους μανδυακούς περιδοτίτες, 

στην οποία στη συνέχεια σχηματίστηκαν οι χρωμιτίτες. Η αφομοίωση των υπολειμματικών 

κραμάτων από το μάγμα δεν κατέστη δυνατή λόγω των υψηλών συνθηκών σταθερότητάς 

τους (BRENKER et al. 2003) και των ισχυρών μεταλλικών δεσμών (metallic bonds) με τους 

οποίους συγκρατούνται τα άτομα στη δομή τους (COHEN & KNIGHT 1990). 

9.5.1.3.2 Σύνθετοι κρύσταλλοι σουλφίδιων-κραμάτων-θειοαρσενιδίων από τους 
χρωμιτίτες του Βούρινου

Από την πλατινοειδή παραγένεση των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Βούρινου ενδιαφέρον παρουσιάζουν σύνθετοι κρύσταλλοι PGM φάσεων που ανακτήθηκαν 

από τα χρωμιτικά κοιτάσματα του Ξερολίβαδου και του Βοϊδόλακκου (Εικ. 9. 90, Εικ. 9. 91

και Εικ. 9. 92). Αυτοί αποτελούνται από τρείς και πλέον φάσεις, οι οποίες είναι πάντα 
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σουλφίδια, κράματα και θειοαρσενίδια. Οι ιστολογικές σχέσεις που αποτυπώνονται στους 

συγκεκριμένους κρυστάλλους παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη σειρά σχηματισμού 

των φάσεων από το μάγμα. 

Όπως είναι γνωστό, από ένα βασικό μάγμα θα κρυσταλλωθούν αρχικά κράματα 

σύστασης Os-Ir και έπειτα λωρίτης, ενώ και οι δύο φάσεις μπορούν να είναι σταθερές σε ένα 

πλάισιο Τ’s: 1200-1300 °C και χαμηλής fS2 (BRENAN & ANDREWS 2001). Με την πρόοδο 

της διαφοροποίησης του μάγματος η πτώση της T και η άνοδος της fS2 προκαλούν είσοδο του 

Os στη δομή των σχηματιζόμενων σουλφίδιων με αποτέλεσμα τη μετατροπή τους σε 

ερλισμανίτη (STOCKMAN & HLAVA 1984, GARUTI et al. 1999a, BRENAN & 

ANDREWS 2001, BOCKRATH et al. 2004, ZACCARINI et al. 2005, UYSAL et al. 2005, 

2007a). Η συνύπαρξη ερλισμανίτη και κραμάτων σύστασης Os-Ir δεν είναι συνηθισμένη σε 

οφιολιθικούς χρωμιτίτες και συνήθως η επικράτηση της μιάς ή της άλλης φάσης αποκλείει 

την υψηλή συμμετοχή της δεύτερης (NAKAGAWA & FRANCO 1997). 

Στους σύνθετους κρυστάλλους που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του Βούρινου 

διαπιστώθηκαν μετασταθείς ιστολογικές σχέσεις συνύπαρξης κράματος σύστασης Os-Ir και 

ερλισμανίτη-ιραρσίτη (Εικ. 9. 90Α-Δ). Στους συγκεκριμένους κρυστάλλους η παρουσία του 

ερλισμανίτη υποδηλώνει: α) Αύξηση της παραμέτρου της fS2 στο μάγμα από το οποίο 

κρυσταλλώθηκαν και β) συνθήκες μη ισορροπίας των κραμάτων με το μάγμα κατά τη 

περίοδο κρυστάλλωσης του ερλισμανίτη. Εκείνο που προκαλεί επιπλέον εντύπωση είναι η 

ανάπτυξη γύρω από τα κράματα Os-Ir περιθωρίων αποπτωχευμένων σε Ir και 

αποτελούμενων μόνο από Os (Εικ. 9. 90ΣΤ). Τα περιθώρια αυτά αναπτύσσονται λόγω της 

ανάγκης συστασιακής επαναϊσορρόπησης των κραμάτων Os-Ir με το μαγματικό τήγμα 

υψηλής fS2 από το οποίο κρυσταλλώνονται ερλισμανίτης και ιραρσίτης. Η ανάπτυξη τέτοιων 

περιθωρίων αντίδρασης (reaction rims) είναι πολύ σπάνια αλλά σύμφωνη με 

φυσικοχημικούς περιορισμούς που θέλουν εφικτή την συνύπαρξη ερλισμανίτη-κράματος 

μόνο εφόσον το δεύτερο είναι αποκλειστικά Os-ούχας σύστασης. 

Κατά τις αντιδράσεις αυτές αποδεσμεύεται Ir από τη δομή του κράματος το οποίο 

προσφέρεται για το σχηματισμό ιραρσίτη. Στην περίπτωση ενός σύνθετου κρυστάλλου που 

ανακτήθηκε από τους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου διαπιστώθηκε ότι στο τμήμα του που 

αποτελείται από ιραρσίτη εγκλείονται ευμεγέθεις κρύσταλλοι εξαγωνικού Os (Εικ. 9. 90Ε). 

Στον ίδιο κρύσταλλο και στο τμήμα του που αποτελείται από ερλισμανίτη απαντώνται 

σύνθετοι κρύσταλλοι ιραρσίτη-ολιβίνη και ολιβίνη-ιραρσίτη με Ru-ούχο πεντλανδίτη (Εικ. 9. 

90Δ). Γύρω από τους πρώτους αναπτύσσονται εναλλασσόμενοι περιφερειακοί δακτύλιοι 
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ερλισμανίτη-λωρίτη-ερλισμανίτη, που υποδηλώνουν μικροδιακυμάνσεις  (microfluctuations) 

της fS2. Όσον αφορά στους δεύτερους, πιθανά αντιπροσωπεύουν απομείξεις διότι 

διαφορετικά πρέπει να δεχθούμε ότι το μάγμα ήταν έστω και τοπικά κορεσμένο σε S, πράγμα

που θα σήμαινε την απευθείας διάλυση όλου του διαθέσιμου περιεχόμενού του σε PGE εντός 

του σουλφίδιου. Επιπλέον, στον ίδιο κρύσταλλο διαπιστώθηκε τοπική ανάπτυξη πορώδους 

δομής στον ιραρσίτη, καθώς και τμήματα λωριτικής σύστασης εντός του ερλισμανίτη. 

Αμφότερα τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αποδίδονται σε δευτερογενείς (π.χ., απομάκρυνση 

Os σε ένα οξειδωτικό περιβάλλον) παρά σε μαγματικές διεργασίες σχηματισμού.

Ανάλογης ιστολογικής δομής, σύνθετοι κρύσταλλοι που ανακτήθηκαν από τους 

χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου δεν παρουσιάζουν απομείξεις εξαγωνικού Os στον ιραρσίτη 

(Εικ. 9. 90Ζ). Ωστόσο, όμως και σε αυτούς διαπιστώθηκε η περιφερειακή ανάπτυξη Os-

ούχων περιθωρίων αντίδρασης των κραμάτων Os-Ir με το μάγμα (Εικ. 9. 90Η). 

Τα χαρακτηριστικά των σύνθετων κρύσταλλων που περιγράφηκαν παραπάνω έχουν 

ιδιαίτερη σημασία, διότι έρχονται σε αντίθεση με τις θεωρίες περί της δυνατότητας 

σχηματισμού σουλφίδιων μέσω διεργασιών θειοποίησης κραμάτων Os-Ir, οι οποίες ούτως ή 

άλλως σήμερα δεν χρήζουν επιστημονικής αποδοχής (π.χ., AHMED & ECONOMOU-

ELIOPOULOS 2008). Συμφωνούν δε με τα συμπεράσματα των GARUTI et al. (1999b) περί 

μετασταθούς ισορροπίας μεταξύ ερλισμανίτη και κραμάτων Os-Ir, στα οποία και κατέληξαν 

έπειτα από τη μελέτη ανάλογων σύνθετων κρυστάλλων. Τέλος, η σημαντικότερη 

πληροφορία την οποία παρέχουν οι συγκεκριμένοι κρύσταλλοι είναι η απότομη άνοδος της 

fS2 τοπικά στο μάγμα από το οποίο σχηματίστηκαν οι χρωμιτίτες του Βούρινου. 
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Εικ. 9. 90: Ιστολογικά χαρακτηριστικά σύνθετων κρυστάλλων κραμάτων-σουλφίδιων-θειοαρσενιδίων από τους 
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου: Α)-Β) Ευμεγέθης σύνθετος κρύσταλλος Os-Ir

(οριοθετημένο από κίτρινη διακεκκομένη γραμμή), Os, ιραρσίτη, ερλισμανίτη, Os-ούχου λωρίτη με εγκλείσματα 
Ru-ούχου πεντλανδίτη και ολιβίνη, Γ) απομειγμένοι μικροκρύσταλλοι Os-Ir εντός ιραρσίτη (οριοθετημένοι από 

κίτρινη διακεκκομένη γραμμή), Δ) περιοχή σύστασης λωρίτη (οριοθετημένη από κίτρινες διακεκκομένες γραμμές) 
εντός ερλισμανίτη, Ε) εξαγωνικοί κρύσταλλοι Os εντός ιραρσίτη και ανάπτυξη περιθωρίων από Os μεταξύ 

ιραρσίτη και Os-Ir, σύνθετα εγκλείσματα Ru-ούχου πεντλανδίτη και ολιβίνη εντός ερλισμανίτη, ΣΤ) ανάπτυξη 
περιθωρίων από Os (οριοθετημένα από κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) γύρω από κράμα Os-Ir (ο κόκκινος κύκλος 

αντιστοιχεί στο σημείο έναρξης των μετρήσεων γραμμικής σάρωσης-κόκκινη γραμμή) (από συμπύκνωμα 
χρωμιτιτών Ξερολίβαδου), Ζ) σύνθετος κρύσταλλος ιραρασίτη, ερλισμανίτη, Os-Ir κράματος, Η) ανάπτυξη 

περιθωρίων από Os γύρω από κράμα Os-Ir (οριοθετημένο από κόκκινη διακεκκομένη γραμμή) και ανάπτυξη Os-
Cu-Fe-οξείδιου από εξαλλοίωση του ερλισμανίτη (οριοθετημένος από κίτρινη διακεκκομένη γραμμή) (από 

συμπύκνωμα χρωμιτιτών Βοϊδόλακκου) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων).
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Εικ. 9. 91: Χαρτογραφίες κατανομής των στοιχείων Os, Ir, Ru, Ni, S και As τμήματος (πράσινο πλαίσιο) του 
ανεκτημένου σύνθετου κρυστάλλου Os-Ir κράματος-ιραρσίτη-ερλισμανίτη της Εικ. 9. 90Α από τους χρωμιτίτες του 

Ξερολίβαδου.
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Εικ. 9. 92: Χαρτογραφίες κατανομής των στοιχείων As, Ir, S, Ru, Fe, Cu, Os και Pt του ανεκτημένου σύνθετου 
κρυστάλλου Os-Ir κράματος-ιραρσίτη-ερλισμανίτη της Εικ. 9. 90Z από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου.

9.5.1.3.3 Συνθήκες γένεσης των θειοαρσενιδίων-διαρσενιδίων από τους χρωμιτίτες 
της Πεύκης (Πίνδος)

Η ανάκτηση σύνθετων κρυστάλλων αποτελούμενων από κράματα Os, λωρίτη, 

θειοαρσενίδια και διαρσενίδια/αρσενίδια ή σύνθετων κρυστάλλων θειοαρσενιδίων και 

διαρσενιδίων με χαρακτηριστικές απομείξεις αντίστοιχης σύστασης υποδηλώνουν τη 

μαγματική προέλευση του As στο σύστημα από το οποίο σχηματίστηκαν οι χρωμιτίτες της 

Πεύκης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι χρωμιτίτες της συγκεκριμένης περιοχής 

χαρακτηρίζονται από υψηλή συμμετοχή θειοαρσενιδίων και διαρσενιδίων. Ένα επίσης από 

τα χαρακτηριστικά τους είναι η περιορισμένη συμμετοχή κραμάτων των IPGE σε αυτούς.

Τα πειραματικά αποτελέσματα των BRENAN & ANDREWS (2001) έδειξαν ότι η 

συνύπαρξη κραμάτων σύστασης Os-Ir και λωρίτη είναι δυνατή υπό ένα ευρύ σχετικά φάσμα 

συνθηκών. Οι ανώτερες συνθήκες σταθερότητας του λωρίτη είναι T: 1275 °C και fS2: –2 

λογαριθμικές μονάδες, ενώ η συγκεκριμένη φάση μπορεί να είναι σταθερή και σε 
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υψηλότερες T’s εάν η παράμετρος fS2 είναι μεγαλύτερη από 1 λογαριθμική μονάδα. Ωστόσο, 

υπό αυτές τις συνθήκες fS2 ένα μη μείξιμο θειούχο τήγμα μπορεί να σχηματιστεί στο μάγμα 

(WALLACE & CARMICHAEL 1992). Το γεγονός αυτό θα απέτρεπε το σχηματισμό λωρίτη 

εξαιτίας του ότι ένα θειούχο τήγμα μπορεί να περιέχει έως και 10% κ.β. σε Ru

(GUTIERREZ-NARBONA et al. 2003). Παράλληλα, η μικρή συμμετοχή ερλισμανιτικού 

μορίου στη δομή του λωρίτη υποδηλώνει το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 

την κρυστάλλωσή του μέχρι την παγίδευσή του στον μαγνησιοχρωμίτη και τις σχετικά 

χαμηλές συνθήκες fS2.

Αν και πολύ λίγα είναι γνωστά σχετικά με το φάσμα συνθηκών σταθερότητας των 

θειοαρσενιδίων η Τ κρυστάλλωσής τους αναμένεται να μειώνεται από τα κυβικής (Os-Ir-Ru) 

προς τα μονοκλινούς συμμετρίας (Ir-Rh-Pt) ακραία μέλη τους (GUTIERREZ-NARBONA et

al. 2003). Ο πλαταρσίτης για παράδειγμα είναι σταθερός σε Τ υψηλότερες των 850 °C, αν 

και στη συγκεκριμένη Τ είναι αποπτωχευμένος σε S (PtAs1.24S0.76, MAKOVICKY et al. 

1992). Πειραματικά δεδομένα (BERLINCOURT et al. 1981) δείχνουν ότι ο σπερρυλίτης 

μπορεί να είναι σταθερός σε T’s μεγαλύτερες από 1400 °C, ενώ παρόμοιες πρέπει να είναι οι 

μέγιστες Τ’s σχηματισμού και των πλούσιων σε IPGE θειοαρσενιδίων (TORRES-RUIZ et al. 

1996). Το ανώτερο πεδίο σταθερότητας των πλούσιων σε Pd και As φάσεων, όπως ο 

παλλαδοδυμίτης, δεν υπερβαίνει την T των 900 °C (MAKOVICKY et al. 1990, 1992, 

GERVILLA et al. 1994). Επιπλέον, σύμφωνα με πειραματικά αποτελέσματα η διαλυτότητα 

του Ni στη δομή των μελών της σειράς μπραγκίτης-βυσοτσκίτης εξαρτάται από την T και για 

την ακρίβεια είναι αντιστρόφως ανάλογη αυτής (VERRYN & MERKLE 2000, 2002). Η 

περιεκτικότητα σε Ni των εν λόγω φάσεων αντιστοιχεί σε Τ’s σχηματισμού τους ελαφρά 

χαμηλότερες των 900°C (MAKOVICKY & KARUP-MØLLER 1995, VERRYN & 

MERKLE 2000). Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πλατινοειδής 

παραγένεση των χρωμιτιτών της Πεύκης σχηματίστηκε σε ένα θερμοκρασιακό πλαίσιο 

μεταξύ 1400-850 °C. Η περιορισμένη παρουσία πλούσιων σε IPGE κραμάτων και η 

αυξημένη συμμετοχή χαλκογενιδίων των PGE υποδηλώνουν ότι συνθήκες υψηλής fAs

διαμορφώθηκαν πριν την έναρξη της κρυστάλλωσης του μαγνησιοχρωμίτη, χωρίς ωστόσο να 

φθάσουν στα επίπεδα κορεσμού του μάγματος σε As (MERKLE 1992, TORRES-RUIZ et al. 

1996, BRENAN & ANDREWS 2001).

Τα ιστολογικά δεδομένα από τους αντίστοιχους σύνθετους κρυστάλλους οδηγούν 

στην ακόλουθη σειρά κρυστάλλωσης PGM φάσεων: 1) Κράματα, 2) σουλφίδια, 3) 

θειοαρσενίδια και 4) διαρσενίδια-αρσενίδια. Μετά την κρυστάλλωση των θειοαρσενιδίων και 
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σε συνθήκες υψηλών ακόμη T’s ο λόγος fAs/fS2 τους συστήματος εξακολουθούσε να 

αυξάνεται. Αυτό υποδηλώνεται από τους σύνθετους κρυστάλλους ρουαρσίτη με περιθώρια 

αντουίτη. Ωστόσο, δεν επετεύχθη κορεσμός του συστήματος σε As, διότι κάτω από 

υψίθερμες συνθήκες η διαλυτότητα του As (και του S) στο μάγμα είναι τόσο μεγάλη που δεν 

επιτρέπει τον αποχωρισμό ενός πλούσιου σε As (±S) τήγματος από αυτό (TORRES-RUIZ et

al. 1996). Συνεπώς, η διαθεσιμότητα του As στο σύστημα ελαττώθηκε σημαντικά μετά τη 

κρυστάλλωση των διαρσενιδίων.

Τα αντίστοιχα ιστολογικά στοιχεία συντείνουν στο γεγονός ότι μετά το σχηματισμό 

των λιγοστών, ομολογουμένως, κραμάτων των IPGE το πλούσιο σε S και As μαγματικό 

τήγμα μετατρέπονταν σε προοδευτικά πλουσιότερο σε As. Αποτέλεσμα αυτής της 

συστασιακής μεταβολής στο μάγμα ήταν η κρυστάλλωση των διαρσενιδίων. Ένας παρόμοιος 

μηχανισμός έχει προταθεί για να εξηγήσει το σχηματισμό αντουίτη στους χρωμιτίτες των 

περιοχών Maja e Sukes στην Αλβανία και Andu στο Θιβέτ (GORNOSTAYEV et al. 2001). 

Σύμφωνα με τους HAMLYN & KEAYS (1986) η σταδιακή εκχύμωση ενός μανδυακού 

περιδοτίτη οδηγεί στη δημιουργία εισροών μάγματος (pulses of magma) όλο και πιο 

αποπτωχευμένων σε S και πλουσιώτερων σε PGE. Κατά τους GERVILLA et al. (1996) τα 

πλούσια σε As τήγματα είναι ικανότεροι συλλέκτες PGE σε σχέση με τα πλούσια σε S

τήγματα.

Το γεγονός ότι αρσενίδια και σουλφίδια του Pd, όπως ο παλλαδοδυμίτης και ο 

βυσοτσκίτης, αντίστοιχα, ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες της Πεύκης δείχνει ότι δεν 

έλαβε χώρα κλασματοποίηση του Pd υπό μορφή Ni-ούχων αρσενιδίων. Γενικά, η απουσία 

Ni-ούχων αρσενιδίων επιβεβαιώνει ότι το σύστημα δεν έφτασε σε επίπεδα κορεσμού του σε 

As. 

Τέλος, η αφθονία σουλφοαρσενιδίων-διαρσενιδίων στους χρωμιτίτες από την περιοχή 

της Πεύκης συμφωνεί με σύγχρονα μοντέλα γένεσης των χρωμιτικών κοιτασμάτων. Τα 

μοντέλα αυτά στηρίζονται σε μετασωματικού τύπου αντιδράσεις μεταξύ πλούσιων σε 

πτητικά συστατικά, ένυδρων τηγμάτων και φτωχών σε S υπολειμματικών περιδοτιτών του 

ανώτερου μανδύα (π.χ., ARAI et al. 1997, PROENZA et al. 1999, AHMED et al. 2001, 

GUTTIEREZ-NARBONA et al. 2003, MATVEEV & BALLHAUS 2002, MONDAL et al. 

2006, MORISHITA et al. 2006).  
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9.5.1.3.4 Ερμηνεία σχηματισμού απομείξεων στα θειοοαρσενίδια και διαρσενίδια 
των χρωμιτιτών της Πεύκης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε ορισμένους από τους κρυστάλλους θειοαρσενιδίων και 

διαρσενιδίων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες της Πεύκης διαπιστώθηκαν απομείξεις. 

Πρόκειται για φαινόμενα που σπάνια εντοπίζονται σε PGM φάσεις. Πιο συγκεκριμένα 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα είδη απομείξεων: Χολλινγκγουορθίτη από ρουαρσίτη, πλούσιου 

σε Pt ιραρσίτη από ρουαρσίτη (Εικ. 9. 31Α), ιραρασίτη-ιριδαρσενίτη και πιθανότατα ομεΐτη 

από αντουίτη, που μπορεί να συμφύεται (Εικ. 9. 33Α-Β) ή όχι (Εικ. 9. 33Γ) με ρουαρσίτη. 

Όπως αναφέρθηκε, η Τ κρυστάλλωσης αναμένεται να μειώνεται από τα κυβικής 

συμμετρίας, πλούσια σε Os-Ir-Ru προς τα μονοκλινούς συμμετρίας, πλούσια σε Ir-Rh-Pt

ακραία μέλη της ομάδας των θειοαρσενιδίων (GUTIERREZ-NARBONA et al. 2003). Οι 

απομείξεις χολλινγκγουορθίτη από ρουαρσίτη ή πλούσιου σε Pt ιραρσίτη από ρουαρσίτη 

επιβεβαιώνουν την προηγούμενη θεώρηση. Η σχετικά αυξημένη περιεκτικότητα Rh, Pt και Ir

στον ρουαρσίτη σε συνδυασμό με τη σταδιακή πτώση της T υπό συνθήκες υψηλών σχετικά 

fS2 και fAs οδηγούν στο σχηματισμό των εν λόγω απομείξεων. Οι απομείξεις ιριδαρσενίτη 

από ιραρσίτη ίσως σχετίζονται με περίσσεια As στο σχηματιζόμενο θειοαρσενίδιο, με 

αποτέλεσμα μέρος του Ir να απομείγνυται από αυτό υπό τη μορφή διαρσενιδίου. Οι δε 

απομείξεις ομεΐτη από αντουίτη αντανακλούν πιθανότατα ότι δεν συμβαίνει πλήρης 

συστασιακή υποκατάσταση Ru από Os στα διαρσενίδια-μέλη της συγκεκριμένης, ατελούς 

σειράς. Η περιορισμένη συστασιακή διακύμανση που παρουσιάζουν οι κρύσταλλοι αντουίτη 

που ανακτήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας [(Ru0.76-0.98Os0.01-0.14Ir0.01-0.06Rh< 0.03Ni< 

0.05Fe< 0.01)0.97-1.04(As 1.61-1.99S0.01-0.03)1.93-2.01], αλλά και εκείνοι από τις δύο προηγούμενες 

αναφορές της συγκεκριμένης φάσης (YU & CHOU 1979, GORNOSTAYEV et al. 2001), 

ενισχύουν, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνουν απαραίτητα τον προηγούμενο ισχυρισμό.

9.5.1.3.5 Σύγκριση των PGM παραγενέσεων των χρωμιτιτών του βόρειου και του 
νότιου Βούρινου

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια, σημαντικές είναι οι διαφορές 

που παρουσιάζουν οι εμφανίσεις χρωμιτιτών μεταξύ των δύο τμημάτων του οφιολιθικού 



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

545

συμπλέγματος του Βούρινου. Οι διαφορές αυτές αφορούν στον τρόπο της δομικής και 

ιστολογικής τους ανάπτυξης, την ορυκτοχημική και γεωχημική τους σύσταση, ενώ 

αξιοσημείωτες είναι και οι διαφορές που παρουσιάζουν ως προς την σύσταση συγκεκριμένων 

PGM φάσεων που φιλοξενούν. Πιο συγκεκριμένα, οι χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου είναι 

συνήθως συμπαγούς ιστού, διατηρώντας αρκετές φορές και πρωτογενή ιστολογικά είδη (π.χ.,

ιστός λεοπαρδάλεως) στη δομής τους και είναι ασύμφωνοι ως προς τους φιλοξενούντες 

περιδοτίτες. Σε όρους ορυκτοχημείας, οι μαγνησιοχρωμίτες από τους οποίους συνίστανται 

παρουσιάζουν διακύμανση στον αριθμό Cr από 0.75 έως 0.83, ενώ οι συνυπάρχοντες 

ολιβινικοί κρύσταλλοι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε NiO και χαμηλή σε MnO. Η 

περιεκτικότητά τους σε PGE κυμαίνεται σε σταθερά χαμηλά επίπεδα. Οι δε χρωμιτίτες με 

ιστό κατά πλάκες του νότιου τμήματος είναι παρασύμφωνα-σύμφωνα ανεπτυγμένοι και 

περιέχουν μαγνησιοχρωμίτη με μεγάλη διακύμανση αριθμού Cr (0.58-0.81). Επιπλέον, 

περιέχουν ολιβινικούς κρυστάλλους με περιεκτικότητα σε NiO και MnO χαμηλότερη και 

υψηλότερη, αντίστοιχα, από εκείνους των χρωμιτιτών του βόρειου Βούρινου.

Οι PGM παραγενέσεις που φιλοξενούνται στους χρωμιτίτες των δύο τμημάτων του εν 

λόγω συμπλέγματος δεν παρουσιάζουν σημαντικές ορυκτολογικές διαφορές. Η μόνη 

ουσιαστική τους διαφορά έγκειται στην αύξηση της συμμετοχής (σε όρους επιφανειακής 

κατανομής) του ερλισμανίτη στην παραγένεση των χρωμιτιτών του νότιου τομέα. Ωστόσο, 

υπάρχουν υπολογίσιμες διαφορές στη σύσταση των λωριτικών κρυστάλλων που 

ανακτήθηκαν από τα χρωμιτικά κοιτάσματα και των δύο τμημάτων. Οι λωρίτες του νότιου 

Βούρινου ανταποκρίνονται στη στοιχειομετρία: (Ru0.49-0.84Os0.07-0.40Ir0.04-0.11Rh0-0.03Ni0-0.01Fe0-

0.01)0.95-1.02(S1.98-2.02As0-0.03)1.98-2.02, ενώ εκείνοι του βόρειου στην: (Ru0.57-0.92Os0.03-0.33Ir0.03-

0.07Rh0.02-0.03Fe0-0.01Cu0-0.01)0.98-1.02(S1.97-2.02As0-0.01)1.98-2.02. Διαπιστώνεται δηλαδή ότι οι 

λωρίτες των χρωμιτιτών του νότιου τμήματος παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά Os και πιο 

εκτεταμένη υποκατάσταση Ru από Os σε σχέση με αυτούς των χρωμιτιτών του βόρειου.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο λωρίτης είναι ένα πολύ σημαντικό ορυκτό-δείκτης του 

θερμοδυναμικού πλαισίου συνθηκών σχηματισμού των χρωμιτιτών (STOCKMAN & 

HLAVA 1984, AUGÉ  & JOHAN 1988, FERRARIO & GARUTI 1990, MELCHER et al. 

1997, GARUTI et al. 1999a, UYSAL et al. 2005, 2007a, b, AHMED & ECONOMOU-

ELIOPOULOS 2008, PROENZA et al. 2008). Το γεγονός ότι οι λωρίτες των χρωμιτιτών του 

νότιου Βούρινου είναι πιο Os-ούχοι σημαίνει ότι σχηματίστηκαν από ένα μάγμα στο οποίο 

επικρατούσαν συνθήκες υψηλότερης fS2 και/ή χαμηλότερης T σε σχέση με αυτό από το οποίο 

κρυσταλλώθηκαν τα PGM και οι χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου. Συνεπώς, στη βάση της 
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σύστασης των λωριτών οι χρωμιτίτες των Αετορράχεων και του Ξερολίβαδου έχουν 

προέλθει από πιο εξελιγμένα μάγματα σε σχέση με εκείνους του Βοϊδόλακκου.    

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαπιστώνεται πως ο σχηματισμός των 

χρωμιτιτών του Βούρινου έλαβε χώρα μέσα από μια πολυγενετική πορεία διαδικασιών 

κλασματοποίησης ενός μάγματος. Αυτό είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει χρωμιτίτες 

αρχικά στα βαθύτερα τμήματα της μανδυακής ενότητας, τους οποίους αντιπροσωπεύουν οι 

χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου. Στη συνέχεια ανήλθε προς ανώτερα επίπεδα όπου λίμνασε 

(podded), διαφοροποιήθηκε και σχημάτισε τους χρωμιτίτες του νότιου τμήματος.       

9.5.1.3.6 Σύγκριση των PGM παραγενέσεων των υψηλού Cr χρωμιτιτών της 
Πίνδου

Η μελέτη των υψηλού Cr χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 

(Μηλιά, Πεύκη) έδειξε ότι διαφέρουν σε ότι αφορά στη χημική τους σύσταση και ιδιαίτερα 

στην περιεχόμενη μεταλλοφορία PGM σε αυτούς. Αξιοσημείωτες είναι ακόμα οι διαφορές 

που παρατηρούνται και σε ότι αφορά στην γεωλογική και κοιτασματολογική τους ανάπτυξη. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι χρωμιτίτες της Μηλιάς είναι συνήθως συμπαγείς και ασύμφωνα 

ανεπτυγμένοι προς τους περιβάλλοντές τους περιδοτίτες, περιέχουν μαγνησιοχρωμίτη με 

αριθμό Cr υψηλότερο από 0.80 (Εικ. 9. 93), ενώ επιδεικνύουν αρνητικής κλίσης 

κανονικοποιημένα PGE-γραφήματα. Από την άλλη πλευρά, οι ενστρωμένοι χρωμιτίτες της 

Πεύκης χαρακτηρίζονται από σύμφωνη-παρασύμφωνη δομική ανάπτυξη, έχουν 

μαγνησιοχρωμίτη με χαμηλότερο Cr# (0.74-0.79) (Εικ. 9. 93), αρνητικής κλίσης PGE-

γραφήματα, ενώ στην πλατινοειδή παραγένεσή τους συμμετέχουν IPGM και PPGM.
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Εικ. 9. 93: Προβολή των ανελυμένων μανησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της 
Μηλιάς ( ) και της Πεύκης ( ) στο διάγραμμα Cr# vs Mg#. Στο ίδιο διάγραμμα έχει σχεδιαστεί η ευθεία που 

διαχωρίζει τους θυλακοειδείς από τους ενστρωμένους χρωμιτίτες (από DICK & BULLEN 1984).

Βάσει των χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί 

ότι οι χρωμιτίτες της Πεύκης προσομοιάζουν σε κάποιο βαθμό με εκείνους των 

στρωματωμένων διεισδύσεων ή με τους αντίστοιχους στρωματοειδούς μορφής χρωμιτίτες 

που απαντώνται ορισμένες φορές στα κατώτερα φλοϊκά τμήματα των οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων (π.χ., KINLOCH 1982, VUORELAINEN et al. 1982, VOLBORTH et al. 

1986, AUGÉ  1987, HART & KINLOCH 1989, CORRIVAUX & LAFLAMME 1990, LORD

1991, PEDERSEN et al. 1993, PRICHARD et al. 1994, YANG & SECCOMBE 1994, AUGÉ  

& MAURIZOT 1995, OHNENSTETTER et al. 1999). Ωστόσο, τα συστασιακά 

χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων τους περιδοτιτών και κυρίως οι υψηλές τιμές Cr# των 

περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών, ο υψηλός Mg# στον ολιβίνη, καθώς και τα αρνητικής 

κλίσης κανονικοποιημένα PGE-γραφήματα των συγκεκριμένων χρωμιτικών κοιτασμάτων 

θεωρούνται συνυποδηλωτικά προέλευσης από ένα περιβάλλον υπώθησης (PUCHL 2000, 

MELCHER 2000b). 

Ο προσδιορισμός των συνθηκών σχηματισμού των πρωτογενών PGM παραγενέσεων 

των χρωμιτικών κοιτασμάτων των δύο εν λόγω περιοχών είναι επίσης πολύ σημαντικός. Οι 

χρωμιτίτες της Μηλιάς χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή φάσεων των IPGE και κυρίως 

λωρίτη και κραμάτων Os-Ir, δηλαδή τα τυπικά μέλη της PGM παραγένεσης οφιολιθικών 

χρωμιτιτών (π.χ., THALHAMMER et al. 1990, MELCHER & MALI 1998, MELCHER

2000a, b, MALITCH et al. 2003a, b). Συνήθως, τα IPGM απαντούν σε απλούς κρυστάλλους 

και πολύ σπανιότερα σε σύνθετους. Από την άλλη πλευρά, οι χρωμιτίτες της Πεύκης 

χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή τόσο IPGM όσο και PPGM, τα οποία απαντούν είτε ως 

μονοφασικοί είτε ως πολυφασικοί κρύσταλλοι, ενώ αξίζει επιπλέον να τονισθεί ότι τις 

επικρατέστερες φάσεις αποτελούν ο λωρίτης μαζί με τα Ru-ούχα διαρσενίδια και 

θειοαρσενίδια.

Η επικράτηση λωρίτη και κραμάτων Os-Ir στους χρωμιτίτες της Μηλιάς αποτελεί 

ένδειξη υψηλότερων συνθηκών T σχηματισμού τους σε σχέση με εκείνους της Πεύκης. 

Αντίθετα, η συμμετοχή ορυκτών και των έξι PGE στους χρωμιτίτες της Πεύκης είναι 

αντιπροσωπευτική μιας PGM παραγένεσης χαμηλότερης Τ. Σύμφωνα με τους TORRES-

RUIZ et al. (1996), MELCHER et al. (1997) και GARUTI et al. (1999b), οι σύνθετες 

ορυκτολογικά πλατινοειδείς παραγενέσεις θεωρούνται χαρακτηριστικές χρωμιτιτών που 
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σχηματίζονται στον ανώτερο μανδύα. Η σύνθετη PGM παραγένεση που προέκυψε από τους 

χρωμιτίτες της Πεύκης θεωρείται αντιπροσωπευτική ενός μεγάλου εύρους Τ’s σχηματισμού 

(1400-850 °C) κάτω από σχετικά αυξημένες συνθήκες fS2 και κυρίως fAs. Αν και τα 

πειραματικά δεδομένα στο σύστημα PGE-As είναι περιορισμένα (MAKOVICKY et al. 1990, 

1992, GERVILLA et al. 1994, 1996), οι ιστολογικές παρατηρήσεις (σύνθετοι κρύσταλλοι 

αποτελούμενοι από 2-4 διαφορετικές φάσεις, απομείξεις, συμμετοχή φάσεων των Rh, Pt και 

Pd) δείχνουν ότι οι χρωμιτίτες της Πεύκης κρυσταλλώθηκαν σε μέτριες T’s και 

συγκεκριμένα, σε χαμηλότερες από αυτές των χρωμιτιτών της Μηλιάς. 

Συμπεραίνεται λοιπόν, πως και με βάση την ορυκτολογία των PGM οι χρωμιτίτες της 

Πεύκης έχουν κοινά χαρακτηριστικά τόσο με τα χρωμιτικά κοιτάσματα των μανδυακών 

ενοτήτων των οφιολιθικών συμπλεγμάτων, όσο και με εκείνα των ενστρωμένων 

συμπλεγμάτων (AUGÉ  et al. 1998, OHNENSTETTER et al. 1999, SLUZHENIKIN 2000, 

MALITCH et al. 2003b). Ανάλογες περιπτώσεις PGM παραγενέσεων από οφιολιθικούς 

χρωμιτίτες έχουν αναφερθεί από τους MALITCH et al. (2003b) και GUTIERREZ-

NARBONA et al. (2003). Επομένως, η συνδυασμένη συγκριτική μελέτη των γεωλογικών, 

ορυκτοχημικών και των επιμέρους κοιτασματολογικών (PGM) χαρακτηριστικών των 

χρωμιτιτών της Πεύκης και της Μηλιάς συμφωνούν με την στρωματογραφική τοποθέτηση 

των πρώτων σε υψηλότερα επίπεδα, εγγύτερα προς την Moho. 

9.5.1.3.7 Σύγκριση συστάσεων λωριτών

9.5.1.3.7.1 Συγκριτική μελέτη ως προς τους λωρίτες άλλων χρωμιτιτών του Ελληνικού χώρου

Με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών με σκοπό τον εντοπισμό και τη 

μελέτη PGM στους χρωμιτίτες του Ελληνικού χώρου, καθώς και εκείνα που προκύπτουν από 

την παρούσα διατριβή, επιχηρείται μια συγκριτική μελέτη της σύστασης των λωριτικών 

κρυστάλλων που περιέχονται στους Ελληνικούς χρωμιτίτες. Όπως προαναφέρθηκε, οι 

συστασιακές διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι λωρίτες των χρωμιτικών κοιτασμάτων του 

Βούρινου και της Πίνδου εκτείνονται από το πεδίο χημισμού του έντονα Ru-ούχου λωρίτη 

έως εκείνο του Ru-ούχου ερλισμανίτη. Συγκεκριμένα, οι (ανεκτημένοι-λόγω του ότι 

αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό και συστασιακά δείγμα των αντίστοιχων φάσεων-) λωρίτες 

του Βούρινου έχουν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, συστάσεις που εκφράζονται μέσω της 

ακόλουθης στοιχειομετρίας: [(Ru0.49-0.92Os0.02-0.40Ir0.03-0.11Rh<0.03Fe<0.01Ni<0.01Cu<0.01)0.95-
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1.02(S1.97-2.02As<0.03)1.98-2.02]. Το συστασιακό αυτό φάσμα είναι ελαφρά πιο εκτεταμένο από 

εκείνο που ίσχυε μέχρι πρότεινος, βάσει των προηγούμενων αντίστοιχων ερευνών στην 

περιοχή (AUGÉ  1985, GARUTI & ZACCARINI 1997) (Εικ. 9. 94). Το γεγονός αυτό έχει 

ιδιαίτερη αξία όσον αφορά στον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών fS2-Τ που 

επικρατούσαν στο μάγμα από το οποίο σχηματίστηκαν τα PGM και οι χρωμιτίτες του 

οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου. 

Οι λωρίτες των χρωμιτιτών της Πίνδου παρουσιάζουν την ακόλουθη συστασιακή 

διακύμανση: [(Ru0.37-0.97Os0.01-0.51Ir0.01-0.10Rh<0.09Pt<0.01Ni<0.05Fe<0.01)0.98-1.02(S1.87-2.02As<0.14)1.98-

2.02]. Η μοναδική προηγούμενη αναφορά σχετικά με την ύπαρξη PGM στους χρωμιτίτες της 

Πίνδου (TARKIAN et al. 1996) δεν προσέφερε ικανοποιητικό αριθμό αναλύσεων λωριτών, 

εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού εντοπισμένων κρυστάλλων της συγκεκριμένης φάσης. 

Ωστόσο, η έρευνα των TARKIAN et al. (1996) απέδειξε ότι οι λωρίτες των χρωμιτιτών του 

Κορυδαλλού έχουν τιμές λόγου Os/Ru κοντά στις χονδριτικές, όπως και οι λωριτικοί 

κρύσταλλοι των χρωμιτιτών της Όθρυος (Εικ. 9. 95). Σύμφωνα με τους GARUTI et al. 

(1999a) κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο για λωρίτες και χρωμιτίτες που προέρχονται από 

μανδυακά Al-ούχα τήγματα (primary Al-melts) και έχουν κρυσταλλωθεί υπό συνθήκες 

υψηλής fS2 και/ή χαμηλής T.   

Εικ. 9. 94: Συγκριτική προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου από την παρούσα και προηγούμενες έρευνες στο διάγραμμα Ru-Os-Ir (ατ.%) 

[παρούσα έρευνα: Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), Ξερολίβαδο ( ), προηγούμενες έρευνες: ( )-AUGÉ  

1985, ( )-GARUTI & ZACCARINI 1997].
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Εικ. 9. 95: Συγκριτική προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου από την παρούσα και τη μοναδική προηγούμενη έρευνα στο διάγραμμα Ru-Os-Ir (ατ.%) 

[παρούσα έρευνα: Πεύκη ( ), Μηλιά ( ), προηγούμενη έρευνα: ( )-TARKIAN et al. 1996].

Οι συστάσεις των λωριτικών κρυστάλλων από χρωμιτίτες διαφόρων οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων του Ελληνικού χώρου έχουν προβληθεί στο τριγωνικό διάγραμμα των 

ατομικών αναλογιών των Ru-Os-Ir. Πρόκειται για αναλύσεις σουλφίδιων-μελών της σειράς 

λωρίτης-ερλισμανίτης από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της ανατολικής Ροδόπης 

(TARKIAN et al. 1991), τους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες της Όθρυος (GARUTI et al. 

1999a), της Σκύρου (TARKIAN et al. 1992) και της Βέροιας (TSOUPAS & ECONOMOU-

ELIOPOULOS 2008), καθώς και από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της Έδεσσας 

(ΜΠΑΝΤΗ 2002). Από τη συγκριτική παράθεσή τους δεν προκύπτει κάποια σχετική 

ομοιότητα του φάσματος συστασιακής υποκατάστασης Ru από Os των λωριτικών 

κρυστάλλων του Βούρινου με εκείνων από άλλους χρωμιτίτες του Ελληνικού χώρου (Εικ. 9.

96). Οι συστάσεις των λωριτών από τους χρωμιτίτες του Βούρινου καλύπτουν το εύρος 

συστάσεων της εν λόγω φάσης από τους χρωμιτίτες της Έδεσσας, της Σκύρου, της Βέροιας 

και της Ροδόπης, αλλά όχι και εκείνων από τους χρωμιτίτες της Όθρυος. Το ίδιο ισχύει και 

για τους λωρίτες των πλούσιων σε Cr Πινδικών χρωμιτιτών.

Το αρκετά εκτεταμένο φάσμα συστασιακής μεταβολής των λωριτικών κρυστάλλων 

από τα πλούσια σε Cr χρωμιτικά κοιτάσματα και των δύο εξεταζόμενων οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων και οι χαμηλές γενικά τιμές των λόγων τους Os/Ru, υποδηλώνουν: α) Την 

προέλευση του μάγματος που έδωσε γένεση στα χρωμιτικά κοιτασματα από την υψηλόβαθμη 

μερική τήξη μιας έντονα εκχυμωμένης μανδυακής πηγής και στις δύο περιπτώσεις και β) ότι 

το δύστηκτο, υπολειμματικό μανδυακό υλικό ήταν εμπλουτισμένο σε Os, παρουσιάζοντας 
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υψηλότερη αναλογία Os/Ru σε σχέση με το αντίστοιχο τήγμα (GARUTI et al. 1997, 1999a). 

Γενικά, οι GARUTI et al. (1999a) στη μελέτη τους επί των συστάσεων των λωριτών της 

Όθρυος υποστήριξαν πως η σταθερότητα που αυτοί επιδεικνύουν σε χονδριτικές τιμές λόγου 

Os/Ru οφείλεται στο γεγονός πως τα Al-ούχα τήγματα που παράγονται από τήξη μιας 

γόνιμης μανδυακής πηγής έχουν την ιδιότητα να κρυσταλλώνουν λωρίτη που χαρακτηρίζεται 

από χονδριτική αναλογία Os/Ru. Οι χαμηλοί λόγοι Os/Ru είναι χαρακτηριστικοί των 

λωριτικών κρυστάλλων των Cr-ούχων χρωμιτιτών του Βούρινου και της Πίνδου και 

συμφωνούν με τους υψηλούς βαθμούς μερικής τήξης και την εμπλοκή μπονινιτικών 

μαγμάτων σε ένα περιβάλλον υπώθησης (SSZ) για το σχηματισμό τους.

Εικ. 9. 96: Συγκριτική προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου με εκείνους από τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες άλλων περιοχών του Ελλαδικού χώρου 

στο διάγραμμα Ru-Os-Ir (ατ.%) (πράσινο πεδίο-ανεκτημένοι λωρίτες χρωμιτιτών Βούρινου, μωβ πεδίο-λωρίτες 
χρωμιτιτών Πίνδου, πηγές: Ροδόπη-TARKIAN et al. 1991, Σκύρος-TARKIAN et al. 1992, Όθρυς-GARUTI et al. 

1999a, Βέροια-TSOUPAS & ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008, Έδεσσα-ΜΠΑΝΤΗ 2003).

9.5.1.3.7.2 Συγκριτική μελέτη ως προς τους λωρίτες άλλων χρωμιτιτών σε παγκόσμια κλίμακα

Η συγκριτική μελέτη των συστάσεων των λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν 

από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων εστιάζει 

αρχικά στη σύγκρισή τους με εκείνους των οφιολιθικών χρωμιτιτών της Τουρκίας. Τα 

οφιολιθικά συμπλέγματα που εντοπίζονται στον Τουρκικό χώρο είναι αποτέλεσμα του 

κλείσιμου του ωκεανού της Τηθύος, κατ’ αναλογία με ότι ισχύει για τους Ελληνικούς 

οφιόλιθους. Στη συνέχεια επιχειρήται μια πιο γενικευμένη συγκριτική έρευνα σε σχέση με 

τους λωρίτες από οφιολιθικούς και ενστρωμένους χρωμιτίτες πιο απομακρυσμένων 
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περιοχών, καθώς και με τους λωρίτες από μια περίπτωση χρωμιτικού κοιτάσματος στον 

υποηπειρωτικό, λιθοσφαιρικό μανδύα (σύμπλεγμα Ojen-Ισπανία, GERVILLA & LEBLANC

1990, GUTIERREZ-NARBONA 1999).

Συγκρινόμενοι με τους λωρίτες που φιλοξενούνται στους οφιολιθικούς χρωμιτίτες της 

γειτονικής Τουρκίας, οι λωρίτες των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών του Βούρινου και της 

Πίνδου προσομοιάζουν περισσότερο με εκείνους των χρωμιτιτών από τα συμπλέγματα Kop

(UYSAL et al. 2007a) και Kahramanmaras (UYSAL et al. 2007b) (Εικ. 9. 97 και Εικ. 9. 98). 

Ο σχηματισμός των PGM και των χρωμιτικών κοιτασμάτων από τις προαναφερθείσες 

περιοχές έχει αποδωθεί σε μετασωματικές αντιδράσεις μεταξύ εκχυμωμένων περιδοτιτών και 

ενός ένυδρου, πλούσιου σε Na-K μπονινιτικού τήγματος σε περιβάλλον υπώθησης. 

Επιπλέον, οι PGM παραγενέσεις των χρωμιτιτών και από τις δύο αυτές περιοχές της 

Τουρκίας θεωρούνται συνυποδηλωτικές του σχηματισμού τους υπό ένα εύρος συνθηκών Τ: 

1300-1000 °C και fS2: -2 έως -1.3 λογαριθμικές μονάδες (UYSAL et al. 2007a, b). Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η ομοιότητα των συνθηκών σχηματισμού των χρωμιτιτών 

μπορεί να αντανακλάται στη σύσταση των εκάστοτε λωριτικών εγκλεισμάτων που 

φιλοξενούν, αφού και για τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες και των δύο υπό μελέτη 

συμπλεγμάτων θεωρούνται ανάλογοι μηχανισμοί και περιβάλλοντα γένεσης.

Εικ. 9. 97: Συγκριτική προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου με εκείνους από τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες της Τουρκίας στο διάγραμμα Ru-Os-Ir

(ατ.%) [πηγές: Λωρίτες χρωμιτιτών Τουρκίας από UYSAL et al. 2007a, b, Βούρινος-παρούσα έρευνα: 
Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), Ξερολίβαδο ( )].
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Εικ. 9. 98: Συγκριτική προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου με εκείνους από τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες της Τουρκίας στο διάγραμμα Ru-Os-Ir

(ατ.%) [πηγές: Λωρίτες χρωμιτιτών Τουρκίας από UYSAL et al., 2007a, b, Πίνδος-παρούσα έρευνα: Πεύκη ( ), 
Μηλιά ( )].

Επεκτείνοντας τη σύγκριση σε παγκόσμια κλίμακα διαπιστώνονται τα εξής: Οι 

λωριτικοί κρύσταλλοι του Βούρινου και της Πίνδου παρουσιάζουν αντίστοιχο φάσμα 

συστασιακών μεταβολών σε όρους υποκατάστασης Ru από Os με τους λωρίτες των 

οφιολιθικών χρωμιτιτών της ανατολικής Κούβας (GERVILLA et al. 2005) και σε μικρότερο 

βαθμό με εκείνους των χρωμιτικών εμφανίσεων του Finero στην Ιταλία (FERRARIO & 

GARUTI 1990) (Εικ. 9. 99 και Εικ. 9. 100). Από την άλλη πλευρά παρουσιάζουν 

διαφοροποίηση σε σχέση με τα σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτη-ερλισμανίτη από τους 

χρωμιτίτες του Ομάν (AHMED & ARAI 2003), του Ojen (GARUTI et al. 1995), της Νέας 

Καληδονίας (AUGÉ  & MAURIZOT 1995) και ενμέρει του συμπλέγματος Ray-Iz (GARUTI

et al. 1999b). Τα σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης από τους χρωμιτίτες της

Πίνδου παρουσιάζουν μια σχετική ομοιότητα με εκείνα των χρωμιτιτών του συμπλέγματος 

Ray-Iz των Ουραλίων, αν και το εύρος υποκατάστασης Ru-Os είναι ελαφρά πιο εκτεταμένο 

στα τελευταία. 

Σημαντικές τέλος, είναι οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι προβολές λωρίτη από 

τους υψηλού Cr χρωμιτίτες σε σχέση με τη σύσταση των έντονα Ru-ούχων λωριτικών 

κρυστάλλων από τους ενστρωμένους χρωμιτίτες των συμπλεγμάτων Stillwater στην επαρχία 

Montana, στις ΗΠΑ (TALKINGTON & LIPIN 1986) και Bird River Sill στην επαρχία 

Manitoba στον Καναδά (OHNENSTETTER et al. 1986) (Εικ. 9. 99 και Εικ. 9. 100).
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Εικ. 9. 99: Συγκριτική προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου με εκείνους από τους οφιολιθικούς και ενστρωμένους χρωμιτίτες σε παγκόσμια 

κλίμακα στο διάγραμμα Ru-Os-Ir (ατ.%) [πηγές: Ανατολική Κούβα-GERVILLA et al. 2005, Finero-FERRARIO
& GARUTI 1990, Ojen-GARUTI et al. 1995, Ray-Iz-GARUTI et al. 1999b, Νέα Καληδονία-AUGÉ  & 

MAURIZOT 1995, Ομάν-AHMED & ARAI 2003, Stillwater complex-TALKINGTON & LIPIN 1986, Bird River
Sill complex-OHNENSTETTER et al. 1986, Βούρινος-παρούσα έρευνα: Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), 

Ξερολίβαδο ( )].

Εικ. 9. 100: Συγκριτική προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου με εκείνους από τους οφιολιθικούς και ενστρωμένους χρωμιτίτες σε παγκόσμια κλίμακα 

στο διάγραμμα Ru-Os-Ir (ατ.%) [πηγές: Ανατολική Κούβα-GERVILLA et al. 2005, Finero-FERRARIO & 
GARUTI 1990, Ojen-GARUTI et al. 1995, Ray-Iz-GARUTI et al. 1999b, Νέα Καληδονία-AUGÉ  & MAURIZOT
1995, Ομάν-AHMED & ARAI 2003, Stillwater complex-TALKINGTON & LIPIN 1986, Bird River Sill complex-

OHNENSTETTER et al. 1986, Πίνδος-παρούσα έρευνα: Πεύκη ( ), Μηλιά ( )].

9.5.1.4 Πλούσιοι σε Al χρωμιτίτες

9.5.1.4.1 Γένεση PGM

Όπως έχει αναφερθεί, οι χρωμιτίτες του Κορυδαλλού χαρακτηρίζονται από τις 

χαμηλότερες περιεκτικότητες σε Cr συγκριτικά με τις άλλες υπό μελέτη χρωμιτικές 
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εμφανίσεις του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου. Το φάσμα μεταβολής του λόγου Cr# 

του χρωμίτη (0.43-0.69) μέσα στο ίδιο χρωμιτικό σώμα δηλώνει ότι σχηματίστηκε από ένα 

διαφοροποιημένο βασαλτικό μάγμα κοντά ή εντός της μεταβατικής ζώνης Moho. Η τάση 

διαφοροποίησης του Cr-ούχου αυτού βασαλτικού μάγματος έχει άμεσο αντίκτυπο στη 

παραγένεση των PGM στους χρωμιτίτες. Διαφορετικοί τύποι PGM μετέχουν στους δύο 

ορίζοντες του χρωμιτικού κοιτάσματος. Ερλισμανίτη-λωρίτης και σπερρυλίτης εντοπίστηκαν 

ως εγκλείσματα στους μαγνησιοχρωμιτικούς κρυστάλλους του λιγότερο διαφοροποιημένου 

ορίζοντα. Επιπλέον, αταυτοποίητα κράματα Pt-Fe και φάσεις τύπου Rh-Ni-As, Pt-Fe±As, 

συμπληρώνουν την κύρια παραγένεση του συγκεκριμένου τμήματος του κοιτάσματος. Από 

την άλλη πλευρά, οι πιο διαφοροποιημένοι χρωμιτικοί ορίζοντες περιέχουν διαφορετικά είδη 

PGM, όπως: Μη αναγνωρισμένα κράματα Pd-Cu, Pd-ούχο tetraauricupride, σκεργκααρντίτη, 

νιλσενίτη, σπερρυλίτη, ζβυγιατζιντσεβίτη, χολλινγκγουορθίτη και κράματα Pt-Fe-Ni. Κύριο 

χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ορίζοντα είναι η αυξημένη παρουσία κραμάτων BM ως 

εγκλείσματα στους σπινέλιους αλλά και σε διακρυσταλλικές θέσεις μεταξύ αυτών.

Η απουσία πλούσιων σε IPGE κραμάτων σε συνδυασμό με την μονότονη παρουσία 

σουλφίδιων της σειράς λωρίτη-ερλισμανίτη και σπερρυλίτη ως εγκλεισμάτων στους 

μαγνησιοχρωμίτες, μαρτυρά συνθήκες υψηλής fS2 (χαμηλότερες από -1.3 λογ. μονάδες) και/ή 

χαμηλής T (1000-1200 °C) κατά το σχηματισμό του συγκεκριμένου ορίζοντα του 

κοιτάσματος. Ο εντοπισμός PGM του Rh και του Pt υπό τη μορφή προσκολλήσεων επί 

μαγνησιοχρωμίτη υποδηλώνει ότι η κλασματοποίησή τους συνεχιζόταν και μετά την 

κρυστάλλωση του τελευταίου. Η απουσία σύνδεσης PGM με σουλφίδια BM υποδηλώνει ότι 

το μάγμα στη συγκεκριμένη φάση εξέλιξής του δεν ήταν κορεσμένο σε S. Οι σχεδόν επίπεδες 

μορφές του κανονικοποιημένου PGE-γραφήματος του συγκεκριμένου ορίζοντα στον κλάδο 

μεταξύ Os-Pt υποστηρίζουν την παρατήρηση αυτή (Εικ. 9. 101). 

Όσον αφορά στον χρωμιτικό ορίζοντα με χρωμίτη χαμηλού Cr# (δηλ. σπινέλιο), το 

περιεχόμενό του σε σουλφίδια και κράματα BM δείχνει ότι στα τελικά στάδια σχηματισμού 

του κοιτάσματος έλαβε χώρα κορεσμός του μάγματος σε S (Εικ. 9. 101). Σύμφωνα με τους 

MAVROGENES & O’NEILL (1999) η διαλυτότητα σε S ενός βασαλτικού μάγματος 

αυξάνει ελλατούμενης της P. Η άνοδός του σε ανώτερα στρωματογραφικά επίπεδα μπορεί να 

προκαλέσει αύξηση του περιεχομένου του σε S, έτσι ώστε ακολούθως να καταστεί 

κορεσμένο σε S. Αποτέλεσμα αυτής της διαδιακασίας είναι να αποχωρίζονται από το μάγμα 

σταγονίδια μη μείξιμου σουλφιδικού τήγματος (BARNES et al. 2001, BOCKRATH & 

BALLHAUS 2002). Ο δε αποχωρισμός του σπινέλιου από το μάγμα υποβοηθά την όλη 
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διαδικασία, δεδομένης της απομάκρυνσης FeO από το μάγμα (MCEDULFF & STUMPFL

1990). Οι συνθήκες που απαιτούνται για την απόμειξη των σουλφιδικών σταγονιδίων από 

ένα βασαλτικό μάγμα είναι οι εξής: logfO2: -9.9 και logfS2: 1.6 στους 1200 ºC (ANDREWS

& BRENAN 2002).

Εικ. 9. 101: Ορυκτολογικά και συστασιακά χαρακτηριστικά του λιγότερο διαφοροποιημένου ορίζοντα του 
χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού (Πίνδος). Το χρωμιτικό κοίτασμα αποτελείται από κρυστάλλους 

σύστασης μαγνησιοχρωμίτη. Λωρίτης, ερλισμανίτης και σπερρυλίτης αποτελούν τις εγκλειόμενες στον 
μαγνησιοχρωμίτη PGM φάσεις, ενώ Rh-ούχες φάσεις και σπερρυλίτης συμμετέχουν στις ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ 

των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη. Σουλφίδια των BM απουσιάζουν, γεγονός που ανατανακλάται στη σχεδόν 
επίπεδη μορφή του αντίστοιχου κανονικοποιημένου PGE-γραφήματος.   

Όπως είναι γνωστό, παρουσία ενός θειούχου τήγματος όλα τα PGE διαλύονται σε 

αυτό εξαιτίας του υψηλά χαλκόφιλου χαρακτήρα τους (π.χ., FLEET et al. 1993, LI et al. 

1996). Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

εξέταση των ανεκτημένων PGM, καθώς και το θετικής κλίσης από τα IPGE στα PPGE

κανονικοποιημένο PGE-γράφημα του συγκεκριμένου χρωμιτικού ορίζοντα (Εικ. 9. 102). Σε 

ελάχιστες μόνο περιπτώσεις διαπιστώθηκε ιστολογική σύνδεση των PGM με τον σπινέλιο 

και δευτερογενείς, πυριτικές φάσεις. Όλοι σχεδόν οι ανεκτημένοι κρύσταλλοι PGM είναι 

αποκλειστικά κράματα των Pd-Cu ± Au, Pb και απαντούν σε σύνθετους κρυστάλλους. Το 

μεγαλύτερο τμήμα των σύνθετων κρυστάλλων καταλαμβάνεται από μιλλερίτη και/ή 

αβαρουίτη. Εντός του μιλλερίτη εντοπίστηκαν υπολείμματα πεντλανδίτη. Ο πεντλανδίτης, 

όπως έχει αναφερθεί (§ 3.4.2.2), αποτελεί την πρωτογενή σουλφιδική φάση, ενώ ο μιλλερίτης 

και ο αβαρουίτης τα προϊόντα εξαλλοίωσής της.

Πολυάριθμες πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι το mss [monosulfide solid

solution: (Fe,Ni,Cu)1-xS] περιέχει ενδιαλύσει PGE σε μαγματικές T’s (π.χ., MAKOVICKY et
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al. 1986, 1988, 1990, FLEET & STONE 1991, BALLHAUS & ULMER 1995, LI et al. 1996, 

MACOVICKY & KARUP-MØLLER 1999, 2000, GODEL et al. 2007). Επιπλέον, οι 

MAKOVICKY et al. (1986, 1988), BALLHAUS & ULMER (1995) και PEREGOEDOVA & 

OHNENSTETTER (2002) απέδειξαν ότι είναι δυνατή η απόμειξή τους από το mss υπό την 

μορφή διακριτών PGM φάσεων με την πτώση της T. Όπως έχει δειχθεί πειραματικά, η 

διαλυτότητα των PGE στο mss μειώνεται ραγδαία με την πτώση της T και φθάνει σε 

μηδενικά επίπεδα στη σύσταση του τροϊλίτη (MAKOVICKY 1986, 1988, 1990, LI et al. 

1996, BARNES et al. 1997, MAKOVICKY & KARUP-MØLLER 1999, 2000). 

Επιπρόσθετα, η σταδιακή αποπτώχευση ενός κρυσταλλούμενου mss σε S μπορεί να οδηγήσει 

στο σχηματισμό κραμάτων των PGE (PEREGOEDOVA et al. 2004, RUDASHEVSKY et al. 

2004). Συγκεκριμένα, οι PEREGOEDOVA et al. (2004) απέδειξαν ότι είναι δυνατή η 

απόμειξη Pt και Ir υπό τη μορφή κράματος από χαμηλού περιεχομένου σε S mss με αργή 

πτώση της T και της fS2. Επίσης, έδειξαν ότι είναι εφικτή η δημιουργία ενός πλούσιου σε Cu-

Ni-Pd σουλφιδικού υγρού από το μανδυακό mss και η κλασματοποίηση του Pd από τον Pt, 

κάτι που γενικότερα παρατηρείται σε μανδυακά τήγματα (CROCKET 2002, LUGUET et al. 

2003).

Τα κράματα Pt-Fe-Ni±Ir που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό κρυστάλλων αβαρουίτη 

αποτελούν προϊόντα απόμειξης από τα αρχικά Fe-Ni-ούχα σουλφίδια. Τέτοιου είδους 

απομείξεις δεν αντιπροσωπεύουν αποτέλεσμα διαδικασιών χαμηλής T και ο σχηματισμός 

τους έχει λάβει χώρα σε μαγματικές T’s της τάξης των 1000 ºC (PEREGOEDOVA et al. 

2004). Ως προϊόντα απόμειξης από τα σουλφίδια των BM φαίνεται ότι απαντούν και 

ορισμένα βισμουθοτελλουρίδια του Rh. Τέτοιες φάσεις σχηματίζονται γενικά σε T’s

χαμηλότερες των 600 ºC (HOFFMAN & MCLEAN 1976, BARNES et al. 2008). Τέτοιες T’s

είναι χαμηλότερες της T solidus των θειούχων ορυκτών, για αυτό και δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι έχουν κρυσταλλωθεί απ’ ευθείας από κάποιο θειούχο τήγμα.

Τα κράματα Pd-Cu±Au, τα οποία είναι συνήθως επιταξικά ανεπτυγμένα επί των Fe-

Ni-ούχων κραμάτων αντιπροσωπεύουν προϊόντα απώτερου σχηματισμού. Ο Cu έχει 

περιορισμένη τάση προτίμησης στη δομή του mss, για αυτό και με πτώση της T γύρω στους 

880-970 °C ένα πλούσιο σε Cu σουλφιδικό τήγμα (ή iss: intermediate solid solution) θα 

σχηματιστεί. Σύμφωνα με πειραματικές και γεωλογικές μελέτες τα στοιχεία Pt και Pd έχουν 

την τάση να συγκεντρώνονται στο iss από το οποίο και απομειγνύονται υπό τη μορφή 

διακριτών PGM φάσεων με την πτώση της T (NALDRETT et al. 1979, 1994, FLEET et al. 

1993, BARNES et al. 1997). Ωστόσο, δεν ανακτήθηκαν σύνθετοι κρύσταλλοι Cu-ούχων 
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σουλφίδιων-κραμάτων και πλούσιων σε Pd ή Pt φάσεων. Επιπλέον, κατά την επιτόπια 

πετρογραφική έρευνα του ορίζοντα με χρωμίτη χαμηλού Cr# δεν εντοπίστηκαν θειούχες 

φάσεις του Cu, ούτε αντίστοιχα δευτερογενή υπολείμματά τους. Συνεπώς, δεν μπορεί να 

γίνει λόγος για σχηματισμό ενός πραγματικού iss κατά την κλασματική κρυστάλλωση των 

σταγονιδίων θειούχου τήγματος και να ερμηνευτεί ανάλογα η δημιουργία των κραμάτων Pd-

Cu±Au-Pb μέσω διεργασιών απόμειξής τους από αυτό. Επιπρόσθετα, ισχυρά ορυκτολογικά 

στοιχεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την απ’ ευθείας απόμειξή τους από το 

διαφοριζόμενο πυριτικό μάγμα δεν υπάρχουν.

Το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα κράματα Pd-Cu±Au-Pb διατηρούν 

κρυσταλλικά μέτωπα (έδρες) εντός των κρυστάλλων Fe-Ni-ούχων κραμάτων υποδηλώνει ότι 

"συμπυκνώθηκαν" (nucleated) επί πυριτικών φάσεων και αναπτύχθηκαν εντός θειούχων 

σταγονιδίων (π.χ., ANDERSEN et al. 1998) (Εικ. 9. 1021). Το υπολειμματικό τήγμα έπειτα 

από την κρυστάλλωση του mss (πεντλανδίτης) θα χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό 

περιεχόμενο σε S και αυξημένο σε Cu, Pd, Au και Pb. Από το ίδιο τήγμα θα σχηματιστούν οι 

κρύσταλλοι των διαφόρων κραμάτων τύπου Pd-Cu±Au-Pb. Σύμφωνα με τους KARUP-

MØLLER & MAKOVICKY (1999) αυτά αποτελούν προϊόντα κλασμάτωσης πλούσιων σε 

PGE θειούχων τηγμάτων. Θειούχα τήγματα που συνυπάρχουν με πυριτικά μάγματα μπορούν 

να έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις S, όπως φαίνεται και από τους υψηλούς λόγους Me/S σε 

σουλφιδικούς κρυστάλλους βασαλτικών λαβών από περιβάλλοντα MOR (CZAMANSKE & 

MOORE 1977). Στα δε πειράματα των KRAVCHENKO & KOLONIN (1996) στο σύστημα 

Cu-Fe-S μεταξύ των 45 και 50% ατ. S, σε Τ: 600 ºC (περιοχή σταθερότητας του iss), 

δείχθηκε η δυνατότητα σχηματισμού κραμάτων Pd-Cu για υψηλές τιμές fS2 (7-13 

λογαριθμικές μονάδες). Σύμφωνα με τους PEREGOEDOVA & OHNENSTETTER (2002) 

για σουλφιδικά τήγματα με υψηλούς λόγους Me/S, η fS2 θα αυξάνεται με την αύξηση του 

λόγου (Ni+Cu)/Fe του συστήματος. Μια τέτοια θεώρηση επιτρέπει την απόμειξη ενός 

πλούσιου σε Cu-Pd τήγματος έπειτα από κλασματοποίηση ενός μητρικού, πλούσιου σε Ni-

Cu και αποπτωχευμένου σε S τήγματος ακόμη και υπό συνθήκες υψηλής fS2.   

Επίσης, το γεγονός ότι ορισμένες φορές διαπιστώθηκε η ανάπτυξη σταγόνων 

σύστασης κράματος Pd-Cu±Au-Pb εντός Fe-Ni-ούχων κραμάτων (drop-like texture), 

αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ένα πλούσιο σε Cu-Pd τήγμα κράματος απομείχθηκε από το mss. 

Εξαιτίας της υψηλής διαλυτότητάς τους στα θειούχα τήγματα και του ισχυρά χαλκόφιλου 

χαρακτήρα τους τα Pd-Au δεν έχουν την τάση να σχηματίζουν κράματα υπό την παρουσία 

ενός θειούχου τήγματος. Ωστόσο, όταν οι συγκεντρώσεις τους στα θειούχα σταγονίδια 
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ξεπεράσουν τα επίπεδα κορεσμού τους σε Pd-Au τότε αποχωρίζονται από αυτά υπό τη 

μορφή κραμάτων (Εικ. 9. 1022). 

Είναι επιπλέον, πολύ πιθανό πως κατά τη διάρκεια της ψύξης του συστήματος 

θειούχα ορυκτά-πλατινοειδή κράματα να συνέβει αποχωρισμός σταγονιδίων τήγματος 

κράματος ή ακόμη και κρυστάλλων κράματος. Τα σταγονίδια τήγματος κράματος 

αποσπάστηκαν (detached) από τα θειούχα κατά την ενδοσωρειτική μετανάστευσή 

(intercumulus migration) τους μεταξύ των κρυστάλλων των σπινέλιων. Η θεώρηση αυτή 

μπορεί να ερμηνεύσει το γεγονός ότι ανακτήθηκαν αρκετοί απλοί κρύσταλλοι κραμάτων Pd-

Cu±Au-Pb, που δεν σχετίζονται με δευτερογενή κράματα και υπολειμματικά σουλφίδια Fe-

Ni-ούχας σύστασης (Εικ. 9. 1023).    

Εικ. 9. 102: Ορυκτολογικά και συστασιακά χαρακτηριστικά του πιο διαφοροποιημένου χρωμιτικού ορίζοντα του 
χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού (Πίνδος) και τρόποι ανάπτυξης κραμάτων Pd-Cu-Au (σκεργκααρντίτη) 

που εμπεριέχονται σε αυτόν. Ο συγκεκριμένος ορίζοντας του κοιτάσματος αποτελείται από σπινέλιους χαμηλού 
Cr#. Σπερρυλίτης, χολλινγκγουορθίτης και κράματα Pt-Fe (απομείξεις από τα περιεχόμενα στο σπινέλιο σουλφίδια 

BM), αποτελούν τις εγκλειόμενες στους σπινέλιους PGM φάσεις. Κράματα Pd-Au-Cu (σκεργκααρντίτης, 
νιλσενίτης, Pd-Cu4, κ.α.) αποτελούν τις ενδιάμεσες μεταξύ των σπινέλιων PGM φάσεις, οι οποίες και προκύπτουν 
είτε: Ως προϊόντα ενός τήγματος κράματος που απομείγνυται από ένα θειούχο τήγμα (1), είτε εξαιτίας κορεσμού 

του θειούχου τήγματος σε κάποιο κράμα (απομείξεις κραμάτων στους εξαλλοιωμένους πλέον σε αβαρουίτη 
κρυστάλλους πρώην σουλφίδιων) (2), είτε μέσω αποκόλλησής σταγονιδίων τήγματος κράματος από τους αρχικούς 

θειούχους φορείς τους (3).   



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

560

Τέλος, στη βάση των γεωχημικών αναλύσεων των PGE από τους δύο χρωμιτικούς 

ορίζοντες και τους λόγους Pt/Pd που παρουσιάζουν δεν μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει 

κάποια κλασματοποίηση μεταξύ των δύο στοιχείων. Ωστόσο, όμως στη βάση των 

ορυκτολογικών δεδομένων διαπιστώνεται πως υπάρχει διαφορά στο είδος των PGM που 

περιέχονται σε κάθε έναν από τους δύο χρωμιτικούς ορίζοντες ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, 

φάσεις του Pt επικρατούν στα λιγότερο διαφοροποιημένα τμήματα του χρωμιτικού 

κοιτάσματος, ενώ πλούσια σε Pd και Au PGM απαντούν στους ανώτερους ορίζοντες αυτού. 

Παρά την ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ γεωχημικών και ορυκτολογικών δεδομένων, οι 

MALITCH et al. (2003b) και UYSAL et al. (2007a) υποστηρίζουν πως οι πληροφορίες που 

παρέχουν οι γεωχημικές αναλύσεις PGE δεν επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλών 

πετρογενετικών και κοιτασματολογικών συμπερασμάτων. Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους 

ερευνητές η ορυκτολογία των PGE είναι το πιο ασφαλές μέσο για το σκοπό αυτό.    

9.5.1.4.2 Δομικές αναδιατάξεις: Μετα-μαγματικός σχηματισμός σκεργκααρντίτη, 
νιλσενίτη και Pd-ούχου tetraauricupride

Σύμφωνα με το δυαδικό διάγραμμα φάσεων Pd-Cu για τιμές αριθμού Cu [Cu#: 

Cu/(Cu+Pd)] μεταξύ 0.43-0.70 και εύρη T από 525 έως 1800 K των BAKER et al. (1992), οι 

ατομικές αναλογίες των δύο στοιχείων υποδηλώνουν το τρόπο δομικής ανάπτυξης των 

κρυστάλλων σκεργκααρντίτη (Εικ. 9. 103). Συγκεκριμένα, κάτω από την T solidus (1400-

1500 K) αναπτύσσεται κράμα Pd-Cu ακανόνιστης εδροκεντρωμένης (disordered face-

centered) κυβικής δομής (fcc). Αυτή μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως γεωμετρικά ανάλογη 

μιας τετραγωνικής ενδοκεντρωμένης (body-centered) δομής (bcc). Η πτώση της T ευνοεί την 

αναδιάταξη των ατόμων Cu και Pd στη δομή του κράματος, η οποία για T  χαμηλότερη των 

871 Κ μεταπίπτει στην CsCl δομή. Οι κρύσταλλοι σκεργκααρντίτη από τους Al-ούχους 

χρωμιτίτες του Κορυδαλλού χαρακτηρίζονται από αριθμούς Cu μεταξύ 44.87 και 50.86 (Εικ. 

9. 103). Για τέτοιες συστάσεις ένας συνδυασμός CsCl και fcc-δομικών τύπων 

σκεργκααρντίτη συνυπάρχουν (Εικ. 9. 104).

Σύμφωνα με τους KARUP-MØLLER & MAKOVICKY (1999) το κράμα που θα 

κρυσταλλωθεί από ένα θειούχο τήγμα μαζί με τον διγενίτη θα έχει σύσταση: Cu59.40Pd40.60

στους 900 ºC και στη συνέχεια Cu55.90Pd44.00 στους 725 ºC. Σε T κάτω από την solidus η 
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παραγένεση αυτή αντικαθίσταται από την ακόλουθη: Διγενίτης, Pd2.20S1.00 και κράμα 

σύστασης Cu51.50-52.60Pd45.60-45.90S2.60-1.80 στους 550 ºC, αποδεικνύοντας ότι η σύσταση των 

κραμάτων Pd-Cu τείνει να προσεγγίζει την στοιχειομετρική αναλογία 1:1 (που αντιστοιχεί 

στον σκεργκααρντίτη) με την πτώση της T.

Εικ. 9. 103: Διαδικό διάγραμμα φάσεων Pd-Cu (από BAKER et al. 1992). Το διακεκκομένο βέλος αντιστοιχεί 
στην υποθετική προέκταση του πεδίο συστάσεων-T των CsCl δομής κραμάτων Pd-Cu. Η πράσινη, παχιά γραμμή 

αναπαριστά τα εύρη Cu# των ανεκτημένων κρυστάλλων σκεργκααρντίτη από τους πλούσιους σε Al χρωμιτίτες του 
Κορυδαλλού (Πίνδος). Ο κόκκινος κύκλος αντιστοιχεί σε τιμή Cu#: 0.75 (σύσταση νιλσενίτη: PdCu3).

Τα παρόντα δεδομένα συμφωνούν με εκείνα των RUDASHEVSKY et al. (2004), 

υποδεικνύοντας ότι ο σκεργκααρντίτης αποτελεί προϊόν όχι απ’ ευθείας κρυστάλλωσης, αλλά 

μετέπειτα δομικής αναδιάταξης σε στερεά κατάσταση (solid-state ordering) από μια αρχική 

υψίθερμη-μαγματική fcc τύπου δομή σε μια μετα-μαγματική CsCl δομή σε χαμηλότερες T

(<871 K ή 600 ºC περίπου) (Εικ. 9. 104). Η ανάκτηση σύνθετων κόκκων σκεργκααρντίτη-

κραμάτων Pd-Cu±Au (Cu#: >0.80), των οποίων η σύσταση δεν είναι συγκεκριμένης 

στοιχειομετρίας, αλλά και νιλσενίτη (Cu#: 0.75) επιβεβαιώνει τον προηγούμενο ισχυρισμό. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους MCDONALD et al. (2008) ο νιλσενίτης αποτελεί και αυτός ένα 

μετα-μαγματικό προϊόν διεργασιών εκτεταμένης δομικής αναδιάταξης σε T χαμηλότερη ή 

ίση των 508 °C. Οι ερευνητές αυτοί επισημαίνουν πως η αναδιάταξη Pd-Cu είναι υψηλότερη 
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στην περίπτωση του νιλσενίτη απ’ ότι σε αυτή του σκεργκααρντίτη. Η ίδια θεώρηση μπορεί 

να γίνει και για τον Pd-oύχου tetraauricupride, που επίσης αποτελεί προϊόν δομικής 

αναδιάταξης σε T’s χαμηλότερες των 410 ºC (OKAMOTO et al. 1987, WINN et al. 2000).

Εικ. 9. 104: Σχηματική αναπαράσταση της εδροκεντρωμένης κυβικής (fcc) και CsCl δομής. Ένα ενδοκεντρωμένο 
τετραγωνικό πλέγμα bcc σημειώνεται με διακεκκομένες γραμμές στο εσωτερικό της fcc δομής.

9.5.1.4.3 Συνθήκες γένεσης PPGM

Στο παρόν υποκεφάλαιο επειχηρείται να προσδιοριστούν οι θερμοκρασιακές 

συνθήκες κρυστάλλωσης των ανεκτημένων PPGΜ από τους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τον προσδιορισμό της T κρυστάλλωσης του χρωμίτη 

(μγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου) χρησιμοποιούνται μόνο οι φάσεις οι οποίες πιστεύεται ότι 

αντιπροσωπεύουν εγκλείσματα σε αυτόν. Για την ακρίβεια, θα μπορούσε να ειπωθεί πως το 

φάσμα των συνθηκών κρυστάλλωσης του χρωμίτη και του συστήματος θειούχα ορυκτά και 

PPGM είναι αλληλοεπικαλυπτόμενο, αφού θειούχες φάσεις απαντούν και ως εγκλείσματα 

στο χρωμίτη.

Oι κρύσταλλοι σπερρυλίτη μπορούν να σχηματίζονται σε T’s της τάξης των 1400 °C

(TORRES-RUIZ et al. 1996). Επειδή τέτοιες T’s είναι ιδιαίτερα υψηλές ο σχηματισμός τους 
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θα πρέπει να προηγήθηκε της κρυστάλλωσης του χρωμίτη. Ανάλογη είναι η T σχηματισμού 

και των κρυστάλλων χολλινγκγουορθίτη (TORRES-RUIZ et al. 1996). 

Tα κράματα Pt-Fe-Ni και Ir-Fe-Ni τα οποία απαντούν εντός των εξαλλοιωμένων 

πλέον σουλφίδιων αντιπροσωπεύουν προϊόντα απόμειξης υψηλής T (1000 °C, 

PEREGOEDOVA et al. 2004). 

Αν και για το δυαδικό σύστημα φάσεων CuAu-CuPd δεν υπάρχουν ακόμη 

ολοκληρωμένες πειραματικές μελέτες (Εικ. 9. 105) οι T’s κρυστάλλωσής τους θα πρέπει να 

είναι ανάλογες των αυτοφυών μετάλλων (Au και Pd, αντίστοιχα). Οι T’s κρυστάλλωσης των 

Pd και Au είναι 1552 και 1063 °C, αντίστοιχα (CHANG et al. 1977, ANDERSEN et al. 

1998). Στο σύστημα Pd-Cu η solidus αναπτύσσεται μεταξύ των 1127-1227 °C (BAKER et al. 

1992), ενώ στο σύστημα Au-Cu μεταξύ 911-1063 °C (CHANG et al. 1997, OKAMOTO et

al. 1987). Ωστόσο, δομικές αναδιατάξεις ευθύνονται για το σχηματισμό σκεργκααρντίτη, 

νιλσενίτη και Pd-ούχου tetraauricupride σε T: 600 °C (RUDASHEVSKY et al. 2004), 508 °C

(MCDONALD et al. 2008) και 410 °C (OKAMOTO et al. 1987, WINN et al. 2000, 

SPIRIDONOV et al. 2003), αντίστοιχα.                   

Εικ. 9. 105: Υποθετικό διάγραμμα φάσεων για το δυαδικό σύστημα CuAu-CuPd, το οποίο θα μπορούσε να 
εξηγήσει την εξέλιξη της πορείας σχηματισμού των πλούσιων σε Cu-Pd-Au PPGM φάσεων που απαντώνται στους 

Al-ούχους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού (Πίνδος) μέσα από ένα ακανόνιστης δομής τήγμα μεταλλικού κράματος. 
Σημειώνεται ότι τα πεδία σταθερότητας δεν υποστηρίζονται από πειραματικά δεδομένα αλλά από 

κοιτασματολογικές παρατηρήσεις (ANDERSEN et al. 1998). 
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Στο σύστημα Pd-Pb και για ατομικές αναλογίες αντίστοιχες με εκείνες του 

ζβυγιατζιντσεβίτη η solidus εμφανίζεται στους 1188 °C (CICCIOLI et al. 2000). Ωστόσο 

όμως, ο ζβυγιατζιντσεβίτης θεωρείται δομικά ανάλογος των κυβικής συμμετρίας κραμάτων 

τύπου AuCu3, τα οποία αποτελούν προϊόντα αναδιάταξης χαμηλότερης T (≈ 400 °C κατά 

τους OKAMOTO et al. 1987, WINN et al. 2000).

Ο ναλντρεττίτης τήκεται ασύμφωνα στους 580 °C, όπου και μπορεί να συνυπάρχει με 

σαντμπεριίτη [sudburyite (Pd, Ni)Sb, KIM & CHAO 1996, CABRI et al. 2005]. Η απουσία 

σαντμπεριίτη από τους χρωμιτίτες του Κορυδαλλού δείχνει ότι ο σχηματισμός ναλντρετίτη 

συνέβει σε T της τάξης των 580 °C και όχι σε χαμηλότερες από αυτή. 

O ρομβοεδρικής συμμετρίας κιθκοννίτης τήκεται ασύμφωνα στους 885 °C στο 

σύστημα Pd-Te (KIM & CHAO 1990).

Τα δε πλούσια σε Rh βισμουθοτελλουρίδια, τα οποία θεωρούνται ως το Rh-ούχο 

ανάλογο του μιχενερίτη (michenerite: PdBiTe), αποτελούν προϊόντα απόμειξης από τα 

εξαλλοιωμένα πλέον Fe-Ni-ούχα σουλφίδια σε T’s μικρότερες των 600 ºC (HOFFMAN & 

MCLEAN 1976, BARNES et al. 2008).  

Εξαιρουμένων λοιπόν των πρωτογενών PGM φάσεων όπως ο σπερρυλίτης, ο 

χολλινγκγουορθίτης, τα κράματα Pt-Fe-Ni και Ir-Fe-Ni, καθώς και τα Rh-ούχα 

βισμουθοτελλουρίδια, οι υπόλοιπες φάσεις μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την T

σχηματισμού του Cu-Pd-Au-Pb-Sb-Te τήγματος κράματος από το οποίο κρυσταλλώθηκαν. 

Το τήγμα αυτό είχε τη δυνατότητα να κρυσταλλώνει ως πρώτα προϊόντα κράματα Pd-Cu

ακανόνιστης fcc δομής. Η παρουσία πιο εύτηκτων στοιχείων όπως Au, Pd, Sb, Te είχε ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της T έναρξης κρυστάλλωσης φάσεων Pd-Cu από αυτό κάτω από την 

T στην οποία αρχίζει να διαμορφώνεται το mss (1100 ºC κατά NALDRETT 1969).      

9.5.1.5 Γεωτεκτονικές πληροφορίες  

Το είδος της πλατινοειδούς παραγένεσης (κυρίαρχη φάση, ύπαρξη ή όχι PPGM) που 

εμπεριέχεται σε ένα χρωμιτίτη είναι ένα σημαντικό στοιχείο που βοηθά στον προσδιορισμό 

των συνθηκών σχηματισμού του (fS2-T). Οι συνθήκες αυτές σε συνδυασμό με το βαθμό 

τήξης της μανδυακής πηγής του μητρικού μάγματος των χρωμιτιτών παρέχουν πολύτιμες 
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πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό τους σε PGE και το περιβάλλον σχηματισμού τους.

Οπώς αποδείχθηκε, στην πλατινοειδή παραγένεση των χρωμιτιτών του Βούρινου 

επικρατούν θειούχες φάσεις των Ru-Os και κράματα σύστασης Os-Ir. Παρά τον εντοπισμό 

ερλισμανίτη, ο λωρίτης αποτελεί την κυρίαρχη θειούχα φάση, γεγονός που υποδεικνύει ότι η 

fS2 δεν ανήλθε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά μόνο σε τοπικό βαθμό. Γενικά, οι συνθήκες 

κρυστάλλωσης των χρωμιτιτών του Βούρινου στη βάση των PGM είναι: fS2: -2 έως -1.3 λογ. 

μονάδες και T: 1200-1300 °C. Ανάλογα παραδείγματα χρωμιτιτών οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

από την συνύπαρξη λωρίτη και κραμάτων Os-Ir έχουν αναφερθεί από τα συμπλέγματα 

Josephine-Oregon (STOCKMAN & HLAVA 1984), Tiebaghi-New Caledonia (AUGÉ  1988), 

Thetford-Quebec (CORRIVAUX & LAFLAMME 1990), Samar (NAKAGAWA & 

FRANCO 1997), Oman (AHMED & ARAI 2003), Guli (MALITCH et al. 2002) και 

Kraubath (MALITCH et al. 2003a). 

Η πλατινοειδής παραγένεση των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών της Πίνδου 

χαρακτηρίζεται από την επικράτηση θειούχων φάσεων και θειοαρσενιδίων. Το γεγονός ότι η 

συμμετοχή κραμάτων Os-Ir είναι περιορισμένη και ότι η επικρατέστερη PGM φάση είναι ο 

λωρίτης επιβεβαιώνει ότι η παράμετρος fS2 κυμάνθηκε σε ανάλογα επίπεδα κατά το 

σχηματισμό των Cr-ούχων χρωμιτιτών της Πίνδου σε σχέση με αυτών του Βούρινου. 

Παραδείγματα χρωμιτιτών που το επικρατέστερο PGM είναι ο λωρίτης έχουν αναφερθεί από 

το ηπειρωτικό σύμπλεγμα Ojen της Ισπανίας (TORREZ-RUIZ et al. 1996) και από το 

κεντρικό τμήμα της Αιγυπτιακής ερήμου (AHMED & ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008). 

Οι πιο Al-ούχας σύστασης χρωμιτίτες, δηλαδή αυτοί του Κορυδαλλού από την Πίνδο, 

χαρακτηρίζονται από την επικράτηση PPGM και γενικότερα φέρουν χαρακτηριστικά 

σχηματισμού σε συνθήκες χαμηλής T και πολύ υψηλής fS2. Παραδείγματα οφιολιθικών 

χρωμιτιτών που περιέχουν σε υψηλό βαθμό μαγματικής προέλευσης PPGM έχουν αναφερθεί 

από τη Νέα Καληδονία (AUGÉ  & MAURIZOT 1995).    

Η υψηλή συμμετοχή κραμάτων Os-Ir στους χρωμιτίτες του Βούρινου υποδηλώνει 

συνθήκες αυξημένης Τ και χαμηλής fS2 (NAKAGAWA & FRANCO 1997, BRENAN & 

ANDREWS 2001, ANDREWS & BRENAN 2002). Τέτοιες συνθήκες μπορούν να 

επιτευχθούν σε περιβάλλοντα όπου λαμβάνει χώρα υψηλόβαθμη τήξη (high-grade melting) 

(AHMED & ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008), ώστε να επιτευχθεί αποδέσμευση των 

δύστηκτων Ir και Os από τον μανδύα (π.χ., AHMED & ARAI 2002). Τέτοιου τύπου 

περιβάλλοντα αποτελούν τα μανδυακά περιθώρια πάνω από ζώνες υπώθησης και ιδιαίτερα οι 
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λεγόμενες εμπροσθοτοξικές περιοχές αυτών (Εικ. 9. 106). Οι υψηλοί Cr#, η χαμηλή 

περιεκτικότητα σε TiO2 των μαγνησιοχρωμιτών, καθώς και οι αυξημένοι Mg# του ολιβίνη 

και των πυρόξενων τόσο των περιδοτιτών όσο και των χρωμιτιτών επιβεβαιώνουν τον 

προηγούμενο ισχυρισμό.

Η επικράτηση λωρίτη και θειοαρσενιδίων, καθώς και η σχετική απουσία κραμάτων 

Os-Ir που χαρακτηρίζουν τους Cr-ούχους χρωμιτίτες της Πίνδου συμφωνούν με την 

διακύμανση της fAs σε πιο υψηλά επίπεδα και υποδηλώνουν χαμηλότερες σχετικά T από 

αυτές που προκύπτουν από την PGM παραγένεση των χρωμιτιτών του Βούρινου. Τέτοιες 

συνθήκες απαιτούν είτε περιβάλλοντα στα οποία λαμβάνει χώρα χαμηλότερου βαθμού τήξη 

είτε προέλευση από μια σχετικά πιο γόνιμη μανδυακή πηγή. Η σύσταση των 

μαγνησιοχρωμιτών των περιδοτιτών και των χρωμιτιτών οδηγεί σε αντίστοιχους βαθμούς 

τήξης με εκείνους από τον Βούρινο. Ωστόσο, το μικρότερο μέγεθος των χρωμιτιτών, καθώς 

και η παρουσία κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργίτη στη Μηλιά και την Πεύκη, συμφωνούν 

με την ύπαρξη μιας ελαφρά γονιμότερης πηγής προέλευσης του μητρικού μάγματος των 

αντίστοιχων χρωμιτιτών. Ως περιβάλλον γένεσης χρωμιτιτών με τέτοιου είδους PGM

μεταλλοφορία μπορεί να θεωρηθεί πάλι μια ζώνη υπώθησης και κυρίως το τμήμα του 

μανδυακού περιθωρίου κάτω από το ηφαιστειακό τόξο έως και πίσω απ’ αυτό (Εικ. 9. 106).

Η Al-ούχα σύσταση των χρωμιτιτών του Κορυδαλλού θεωρείται ενδεικτική της 

κρυστάλλωσής τους από ένα μάγμα τύπου BABB (back arc basin basalt) σε μια 

οπισθοτοξική λεκάνη στον ευρύτερο χώρο μιας ζώνης υπώθησης (ZHOU et al. 1998) (Εικ. 9.

106). Η πλούσια σε PPGM πλατινοειδής παραγένεσή τους συμφωνεί με την προέλευση των 

συγκεκριμένων χρωμιτιτών από χαμηλού βαθμού τήξη μιας γόνιμης μανδυακής πηγής 

(PRICHARD et al. 1996). Ο θολεϊτικός χαρακτήρας του μητρικού μάγματος των χρωμιτιτών 

του Κορυδαλλού είναι σύμφωνος με την προέλευσή του από κάποια σχετικά γόνιμη πηγή.   

Επομένως, διαπιστώνεται πως υπάρχει μια αλληλουχία μεταξύ του τρόπου 

γεωγραφικής κατανομής, της σύστασης και του περιεχόμενου σε PGM των εξεταζόμενων 

χρωμιτικών κοιτασμάτων. Η αλληλουχία αυτή απεικονίζεται με τη κατανομή των χρωμιτιτών 

σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του τμήματος του μανδύα πάνω από μια ζώνη υπώθησης. 

Τέλος, σημειώνεται πως η αλληλουχία των διεργασιών που διέπουν την πετρολογική και 

κοιτασματολογική εξέλιξη των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων έχει αποτυπωθεί και στις 

PGM παραγενέσεις των χρωμιτιτών, καθιστώντας έτσι αυτές σημαντικό εκφραστή της 

πετρογενεσής τους.  
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Εικ. 9. 106: Σχηματική αναπαράσταση της κατανομής των πιθανών μαγμάτων, των αντίστοιχων χρωμιτιτών και 
της PGE ορυκτολογίας που αυτοί μπορεί να φιλοξενούν σε ένα περιβάλλον υπωθούμενης λιθόσφαιρας (SSZ). 

9.5.2 Δευτερογενείς διεργασίες

9.5.2.1 Πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες

9.5.2.1.1 Σχηματισμός Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων στους χρωμιτίτες του Βούρινου

Πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα PGM μπορούν να υποστούν συστασιακή 

τροποποίηση σε δευτερογενή περιβάλλοντα. Οι αναγωγικές συνθήκες που συνήθως 

επικρατούν στα περιβάλλοντα αυτά προωθούν τη συστηματική μετατροπή των σουλφίδιων-

θειοαρσενιδίων σε κράματα και αυτοφυή μέταλλα (STOCKMAN & HLAVA 1984, 

MCEDULFF & STUMPFL 1990, NILSSON 1990, THALHAMMER et al. 1990, 

PRICHARD et al. 1994, TORRES-RUIZ et al. 1996, GARUTI & ZACCARINI 1997, 

GARUTI et al. 1997). Συγκεκριμένα, μαγματικής προέλευσης κρύσταλλοι λωρίτη-

ερλισμανίτη υπό συνθήκες χαμηλής fS2 μπορούν να υφίστανται αποθείωση με ταυτόχρονη 

προσθήκη βασικών μετάλλων (Fe, Ni, Cu), με αποτέλεσμα το σχηματισμό δευτερογενών 

κραμάτων. Ελαφρά στοιχεία και πιθανότατα τα O-2 και H+1 μπορούν να εισέρχονται στη 

δομή των αποθειωμένων λωριτικών κρυστάλλων με αποτέλεσμα τον περαιτέρω 

μετασχηματισμό τους σε πλούσια σε PGE οξυδροξείδια (GARUTI & ZACCARINI 1997, 

GARUTI et al. 1997, ZACCARINI et al. 2005, PROENZA et al. 2008). Όπως έχει ήδη 
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αναφερθεί, ένας ανάλογος μηχανισμός ευθύνεται και για τη δημιουργία των Ru-Os-ούχων 

κραμάτων και οξείδιων που ανακτήθηκαν-εντοπίστηκαν στους χρωμιτίτες του Βούρινου. Η 

προβολή των συστάσεων των ανεξαλλοίωτων και αποθειωμένων λωριτικών κρυστάλλων, 

καθώς και των δευτερογενών, πλούσιων σε Ru και Os κραμάτων και οξείδιων στο διάγραμμα 

της Εικ. 9. 107 επιβεβαιώνει την ανάπτυξη μιας τάσης προοδευτικής αποθείωσης. Η τάση 

αυτή χαρακτηρίζεται από την προοδευτική αποπτώχευση μέχρι και τον οριστικό μηδενισμό 

της οποιασδήποτε περιεκτικότητας των προβαλλόμενων φάσεων σε S+As και τον 

εμπλουτισμό τους σε βασικά μέταλλα και O.

Εικ. 9. 107: Προβολή των ανελυμένων σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης και όλων των 
δευτερογενών PGM φάσεων (αποθειωμένων φάσεων, δευτερογενών κραμάτων και Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων) που 

ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα (Ru+Os+Ir)-
(S+As)-(Fe+Ni+Cu+O) (ατ.%). Από την προβολή αυτή διαπιστώνεται η διαμόρφωση μιας τάσης σταδιακής 

αποθείωσης [αποθειωμένες φάσεις-Ξερολίβαδο ( ), δευτερογενές κράμα-Βοϊδόλακκος ( ), Ru-Os-Ir-Fe-Ni
οξείδια: Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), Ξερολίβαδο ( )].

Οι πρώτες επίσημες αναφορές περί ύπαρξης οξείδιων σύστασης Ru-Os-Ir-Fe

προέρχονται από τους χρωμιτίτες του Βούρινου από τους GARUTI & ZACCARINI (1997). 

Στα πλαίσια των ερευνών αυτών σημειώνεται το περιβάλλον εντοπισμού των οξείδιων και 

ιδιαίτερα η έντονη ιστολογική τους συσχέτιση με Fe-ούχα υδροξείδια τύπου γκοεθίτη, 

λειμονίτη και λεπιδοχρωσίτη. Το γεγονός αυτό άφησε αμφιβολίες για το αν πρόκειται για 

πραγματικά οξείδια ή συμφύσεις μεταξύ πλούσιων σε PGE κραμάτων και των Fe-ούχων 

φάσεων. Παρ’ όλα τα προβλήματα που συνάντησε η έρευνα των Ru-Os-Ir-Fe φάσεων στον 

Βούρινο, οι ίδιοι ερευνητές ανέφεραν πλούσιες σε Ο φάσεις σύστασης Ru-Os-Ir-Fe από τους 

χρωμιτίτες του συμπλέγματος Nurali (Ουράλια-Ρωσία) (GARUTI et al. 1997). Η 
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ταυτοποίηση των εν λόγω Ru-Os-Ir-Fe φάσεων ως οξείδια πραγματοποιήθηκε έμεσα (λόγω 

των χαμηλών τους αναλυτικών συνόλων). Στην περίπτωση των χρωμιτιτών του Nurali οι 

πλούσιες σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni φάσεις δεν εντοπίστηκαν παραγενετικά σχετιζόμενες με Fe-ούχα 

οξυδροξείδια παρά μόνο με δευτερογενείς πυριτικές ή μεταλλικές φάσεις. Η λεπτομερής 

εξέταση ορισμένων ευμεγεθών κρυστάλλων (>100 μm2) έδειξε πως πρόκειται για 

πραγματικά οξείδια που επιδεικνύουν μια ινώδη, ακτινωτή εσωτερική δομή και διδυμία.

Οι GARUTI & ZACCARINI (1997) υποστήριξαν ότι η συνύπαρξη οξείδιων και Fe-

ούχων φάσεων στους αποσαθρωμένους χρωμιτίτες του Βούρινου είναι αποτέλεσμα επιτόπιας 

αποθείωσης λωριτών. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι οι απώλειες σε S αναπληρώνονται από την 

είσοδο στοιχείων όπως Fe, Ni, Cu και Ο στη δομή των αποθειωμένων κρυστάλλων. Τα Fe-

ούχα οξυδροξείδια δεν αναμένονται ως προϊόντα της διεργασίας της σερπεντινίωσης 

(FILIPPIDIS 1982, 1985). Ωστόσο, πολύ συχνά μπορούν να απαντούν ως προϊόντα 

αποσάθρωσης Fe-ούχων φάσεων σε υπεργενετικούς σχηματισμούς τύπου gossan. Οι 

GARUTI & ZACCARINI (1997) υποστήριξαν τη σταθερότητα των πλούσιων σε IPGE

οξείδιων στο υπεργενετικό περιβάλλον. Παράλληλα, για τους χρωμιτίτες του Nurali οι 

GARUTI et al. (1997) θεώρησαν τη σταθερότητα των πλούσιων σε IPGE οξείδιων στο 

υδροθερμικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής Ru-Os-Ir-Fe-Ni-ούχα οξείδια ανακτήθηκαν-

εντοπίστηκαν από όλα τα χρωμιτικά κοιτάσματα του οφιολιθικού συμπλέγματος του 

Βούρινου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνά τους στους χρωμιτίτες του Βούρινου οι 

GARUTI & ZACCARINI (1997) από τους 21 κρυστάλλους δευτερογενών PGM τους 20 

εντόπισαν σε συμπαγείς χρωμιτίτες από τις Αγριάτσες, περιοχή η μελέτη των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων της οποίας δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα έρευνα. Κατά την επιτόπια 

έρευνα δεν παρατηρήθηκαν σε καμία περίπτωση συμφύσεις μεταξύ Ru-Os-Ir-Fe-Ni-ούχων 

οξείδιων και Fe-ούχων οξυδροξείδιων. Τα πλούσια σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδια εντοπίστηκαν 

είτε στη σερπεντινιωμένη ενδιάμεση μάζα των χρωμιτιτών είτε σε φλεβίδια σερπεντίνη, τα 

οποία διατρέχουν ρωγμές στον μαγνησιοχρωμίτη, είτε ως προσκολλήσεις επί εξαλλοιωμένων 

σε σιδηροχρωμίτη μαγνησιοχρωμιτικών περιθωρίων. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι τα 

σπάνια αυτά ορυκτά μπορούν να είναι σταθερά υπό ένα σχετικά ευρύ φάσμα συνθηκών, 

ακόμη και στους χρωμιτίτες του ίδιου συμπλέγματος. Σύμφωνα με τους MELCHER et al. 

(2005) τα οξείδια του Ru μπορούν να είναι σταθερά σε συνθήκες: Τ μικρότερη από 200 °C, 

χαμηλών PH και fS2 και ενδιαμέσου έως οξειδωτικού Eh. Τα παρόντα σε συνδυασμό με 

αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι η παράμετρος Eh παίζει πιθανότατα τον πιο 
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καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση των Ru-Os-Ir-Fe-Ni-ούχων οξείδιων.

Ο επαναπροσδιορισμός της σύστασής τους έγινε θεωρώντας ότι τα χαμηλά αναλυτικά 

τους σύνολα (69.54-93.14% κ.β.) συμπληρώνει το Ο (Πιν. 9.48). Η προβολή των συστάσεών 

τους στο διάγραμμα της Εικ. 9. 108 δείχνει ότι πρόκειται για φάσεις που ανταποκρίνονται 

στη χημική δομή του ρουτίλιου (XO2) και του αιματίτη (X2O3). Επίσης, φαίνεται ότι τα 

οξείδια παρουσιάζουν μια εμφανή τάση εμπλουτισμού σε βασικά μέταλλα (Fe, Ni, Cu, Co). 

Σε αυτού του τύπου τις φάσεις τα PGE έχουν σθένος +4, ο Fe +3 και τα Ni, Cu, Co +2. Η 

χρησιμοποίηση των σθενών αυτών οδηγεί σε επαναπροσδιορισμένα αναλυτικά σύνολα κοντά 

στην επιθυμητή τιμή 100% κ.β. Αποκλίσεις από την τιμή αυτή μπορεί να οφείλονται είτε 

στην περιορισμένη παρουσία πυριτικών φάσεων (<100% κ.β.) είτε σε μεταβολές του χημικού 

σθένους των PGE μεταξύ +2 και +6 (BROOKINS 1987) (>100% κ.β.) (Πιν. 9.48).     

Πιν. 9. 48: Επαναπροσδιορισμένες συστάσεις πλούσιων σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων που ανακτήθηκαν από τους 
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Περιορισμένη αύξηση της περιεκτικότητας των πλούσιων σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni

οξείδιων σε Ir+PPGE όπως εκείνη που διαπίστωσαν οι GARUTI & ZACCARINI (1997) 

παρατηρήθηκε επίσης στα μέλη της λεγόμενης δεύτερης (πιο Os-ούχας) ομάδας συστάσεων 

της φάσης αυτής (Εικ. 9. 109).

Περιοχή Ξερολίβαδο
Αρ. Ανάλυσης Α58 Α65 Α66 Α67 Α68 Α69 C37-5 C37-7 C71-4 Χ76

Os 7.82 15.84 15.64 50.86 12.73 44.89 9.52 7.02 39.87 10.57
Ir 4.90 1.20 10.97 17.23 5.09 26.95 4.16 5.92 5.63 6.02
Ru 61.29 40.58 41.27 3.52 55.00 5.49 69.13 51.02 13.19 49.59
Rh 0.05 0.37 0.67 0.09 0.28 0.29 1.26 1.22 0.52 0.19
Pt - - - - - - - - - -
Pd 0.07 0.04 - 0.06 0.04 0.01 0.28 - 0.18 -
Fe 0.52 3.02 2.01 5.23 0.83 8.09 4.12 3.80 8.09 6.28
Ni 0.49 0.24 0.89 6.88 2.29 7.3 1.46 0.56 1.05 0.41
Cu 0.09 - 0.11 - 0.03 0.12 - - 23.61 0.12
Co - - - - - - - - 0.50 -

Σύνολο 75.23 70.29 71.56 83.87 76.29 93.14 89.93 69.54 92.64 73.18

OsO2 9.14 18.51 18.27 59.42 14.87 52.44 11.12 8.20 46.58 12.35
IrO2 5.72 11.89 12.80 20.10 5.94 31.44 4.85 6.91 6.57 7.02

RuO2 80.69 53.42 54.33 4.63 72.41 7.23 91.01 67.17 17.37 65.29
RhO2 0.07 0.49 0.88 0.12 - - 1.65 1.60 0.68 -

PtO2 - - - - - - - - - -
PdO2 0.09 0.05 - 0.08 - - 0.36 - 0.23 -

Fe2O3 0.74 4.32 2.87 7.48 1.19 11.57 5.89 5.43 11.57 8.98
NiO 0.62 0.31 1.13 8.76 2.91 9.29 1.86 0.71 1.34 0.52
CuO 0.11 - 0.14 - 0.04 0.15 - - 29.55 0.15
CoO - - - - - - 0.10 0.19 0.64 -

Σύνολο 97.18 88.99 90.42 100.59 97.36 112.12 116.84 90.21 114.53 94.31

Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδια χρωμιτιτών Βούρινου
Αετορράχες Βοϊδόλακκος

Επαναπροσδιορισμένες συστάσεις Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξειδίων (κ.β. %)
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Εικ. 9. 108: Προβολή των ανελυμένων Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων που ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα IPGE-O-(Fe+Ni+Cu+Co) (ατ.%) [Ru-Os-Ir-Fe-Ni

οξείδια: Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), Ξερολίβαδο ( )].

Εικ. 9. 109: Συγκριτική προβολή των ανελυμένων Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων που ανακτήθηκαν από τους 
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου και εκείνων από την έρευνα των GARUTI & ZACCARINI
(1997) στο διάγραμμα Ru-Os-(Ir+PPGE) (ατ.%) [Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδια: Βοϊδόλακκος ( ), Αετορράχες ( ), 

Ξερολίβαδο ( ), αντίστοιχα οξείδια ( ) από την έρευνα των GARUTI & ZACCARINI (1997)].

Η παρουσία Η+1 σε πλούσια σε PGE οξυδροξείδια έχει υποτεθεί από τους AUGÉ  & 

LEGENDRE (1994). Οι CABRAL et al. (2004) έδειξαν την παρουσία Η+1 σε Pd-ούχες 

φάσεις υπεργενετικής προέλευσης που παρουσιάζουν εσωτερικές δομικές αναπτύξεις τύπου 

ροζέττας, όμοιες με εκείνων των υπό μελέτη φάσεων από τους χρωμιτίτες του Βούρινου. Το 

γεγονός ότι η τυπική ανάπτυξη ιστού ροζέττας είναι γνωστή από τους σχηματισμούς γύψου 

"desert roses" αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής Η+1 υπό τη μορφή ΟΗ- στη 

δομή των εν λόγω πλούσιων σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων. Προκειμένης της διαπίστωσης της 
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συμμετοχής ή όχι ΟH-1 στη δομή τους πραγματοποιήθηκε φασματοσκοπία RAMAN σε 

ορισμένα από αυτά (Εικ. 9. 110 και Εικ. 9. 111). Για την ακρίβεια, αναλύθηκαν κρύσταλλοι 

οξείδιων που δεν παρουσιάζουν εσωτερικά ιστό ροζέττας (Εικ. 9. 110) και κρύσταλλοι που 

παρουσιάζουν (Εικ. 9. 111). Επιπρόσθετα, αναλύθηκαν κρύσταλλοι τόσο Ru-ούχας όσο και 

Os-ούχας σύστασης προκειμένου να εξακριβωθεί αν η αρχική σύστασή τους παίζει κάποιο 

ρόλο. Όπως φαίνεται από τις μορφές των γραφημάτων που προέκυψαν δεν παρατηρήθηκαν 

κορυφές που να οφείλονται σε OH- (π.χ., στα 3600 cm-1). Πρόκειται επομένως αποκλειστικά 

για φάσεις Ru-ούχων και Os-ούχων οξείδιων και όχι υδροξείδιων με χημικό τύπο (Ru,Os)O2.

Εικ. 9. 110: Φασματοσκοπία Raman σε ανεκτημένο κρύσταλλο Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιου από τους οφιολιθικούς 
χρωμιτίτες του Βούρινου (πρόκειται για τον κρύσταλλο οξείδιου της Εικ. 9.26Γ).
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Εικ. 9. 111: Φασματοσκοπία Raman σε ανεκτημένο κρύσταλλο Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιου που εμφανίζει ιστό 
ροζέττας από τους οφιολιθικούς χρωμιτίτες του Βούρινου (πρόκειται για τον κρύσταλλο οξείδιου της Εικ. 9.28Β).

9.5.2.1.2 Ερμηνεία σχηματισμού ζωνωμένων λωριτών από τους υψηλού Cr
χρωμιτίτες της Πίνδου

Από τους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της Πίνδου ανακτήθηκαν ζωνωμένοι λωριτικοί 

κρύσταλλοι, οι οποίοι παρουσιάζουν περιθώρια που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη 

περιεκτικότητα σε Os σε σχέση με το πυρήνα τους. Όπως έχει αναφερθεί, το περιεχόμενο σε 

Os στον κρυσταλλούμενο από ένα πυριτικό μάγμα λωρίτη εξαρτάται άμεσα από τις 

επικρατούσες συνθήκες fS2-T (AUGÉ  & JOHAN 1988). Αύξηση της fS2 σε συνδυασμό με τη 

μείωση της T του μάγματος ευνούν την είσοδο του Os στη δομή του λωρίτη (BRENAN & 

ANDREWS 2001). Κατά τη διαφοροποίηση ενός βασικού μάγματος λαμβάνει χώρα αύξηση 

της fS2 και μείωση της T. Συνεπώς, αναμένεται να σχηματίζονται όλο και πιο πλούσιες σε Os

θειούχες φάσεις με την εξέλιξη της κλασματοποίησης του μάγματος (π.χ., LEGENDRE & 

AUGÉ  1986) ή θειούχες φάσεις με περιθώρια όλο και πιο εμπλουτισμένα σε Os (UYSAL et
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al. 2007a). Στην περίπτωση όμως των ζωνωμένων λωριτικών κρυστάλλων από την Πίνδο 

παρατηρείται η ακριβώς αντίθετη μετάβαση προς περιθώρια εκχυμωμένα σε Os. 

Μια πιθανή εξήγηση για το σχηματισμό των ζωνωμένων κρυστάλλων λωρίτη θα 

μπορούσε να αποτελεί η είσοδος μιας νέας ποσότητας βασικού τήγματος στο μαγματικό 

αγωγό-θάλαμο που περιέχει ένα πιο εξελιγμένο πυριτικό τήγμα από το οποίο 

κρυσταλλώνεται ήδη Os-ούχος λωρίτης. Οι μηχανισμοί της τυρβώδους ροής και της μείξης 

των δύο μαγμάτων θα προκαλέσουν αύξηση της Τ και μείωση της fS2 με αποτέλεσμα το 

σχηματισμό λωριτών με περιθώρια φτωχά σε Os και πλούσια σε Ru. Ένα τέτοιο μοντέλο 

βρίσκεται σε συμφωνία με τους μηχανισμούς γένεσης των χρωμιτιτών που στηρίζονται στη 

μείξη μαγμάτων (π.χ., ARAI & YURIMOTO 1994, ZHOU et al. 1996) ή στην αφομοίωση 

προϋπαρχόντων βασικών πετρωμάτων (BÉ DARD & HÉ BERT 1998). Μια ακόμα εξήγηση 

θα μπορούσε να αποτελεί ότι αυτές οι ζωνώσεις είναι το αποτέλεσμα υστερο-μαγματικής 

επαναδιευθέτησης των Ru-Os στη δομή των αντίστοιχων λωριτών (GRIECO et al. 2007).

Ανάλογα παραδείγματα ζωνωμένων κρυστάλλων λωρίτη έχουν αναφερθεί από τους 

χρωμιτίτες του ενστρωμένου συμπλέγματος Penikat στην Φινλανδία (BARKOV et al. 2004), 

της οφιολιθικής ζώνης Mayari-Baracoa της ανατολικής Κούβας (GERVILLA et al. 2005), 

του Tehuitzingo στο σύμπλεγμα Acatlan του νότιου Μεξικού (ZACCARINI et al. 2005) και 

από εκείνους της ανατολικής ερήμου της Αιγύπτου (AHMED & ECONOMOU-

ELIOPOULOS 2008). Στην προτελευταία περίπτωση η δημιουργία των ζωνώσεων 

αποδίδεται σε δευτερογενείς διεργασίες κατά τις οποίες προκλήθηκε αποβολή Os και Ir από 

τους ευρισκόμενους λωρίτες σε "ευάλωτες" θέσεις εντός του χρωμιτικού κοιτάσματος. Η 

αποβολή Os και Ir εκτός από τη δημιουργία περιθωριακά αποπτωχευμένων σε Os-Ir λωριτών 

προκαλεί και τη δημιουργία δευτερογενών κραμάτων πλούσιων σε Os και Ir.

Τα φτωχά σε Os περιθώρια των ζωνωμένων λωριτικών κρυστάλλων από τους 

χρωμιτίτες της Πίνδου παρουσιάζουν ημιτελή ανάπτυξη. Δεν αναπτύσσονται δηλαδή κατά 

μήκος ολόκληρης της περιφέρειας του εκάστοτε κρυστάλλου αλλά σε ορισμένα μόνο 

τμήματα αυτής. Σε αρκετά περιφερειακά τμήματά τους οι κρύσταλλοι παρουσιάζουν σχεδόν 

την ίδια σύσταση με αυτή που έχουν στο εσωτερικό τους. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν 

μπορεί να αποδοθεί σε μικροδιακυμάνσεις της fS2 προκαλούμενες λόγω μείξης μεταξύ ενός 

διαφοροποιημένου και ενός αδιαφοροποίητου μάγματος. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο η 

ανάπτυξη εκχυμωμένων σε Os περιθωρίων θα ήταν πλήρης και όχι αποπασματική. 

Επιπρόσθετα, ο εμπλουτισμός σε Os απαντά πάντα σε τμήματα της περιφέρειας των 

κρυστάλλων και συνήθως δεν ακολουθεί άτακτη κατανομή κάτι που θα συνέβαινε μόνο μέσα 
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από διεργασίες επαναδιευθέτησης των ατόμων στη δομή των λωριτικών κρυστάλλων.  

Επιπλέον, στους ζωνωμένους λωριτικούς κρυστάλλους των Cr-ούχων χρωμιτιτών της 

Πίνδου εντοπίστηκαν συμφύσεις με κράματα ανώμαλα πλούσιας σε Os, Fe και Ni σύστασης. 

Οι ποιοτικές αναλύσεις των κραμάτων αυτών δείχνουν ότι οι συστάσεις τους δεν 

αντιστοιχούν σε εκείνες των συνήθων συστάσεων κραμάτων Os-Ir από οφιολιθικούς 

χρωμιτίτες. Ακόμα, στους χρωμιτίτες της Μηλιάς παρατηρήθηκε σύμφυση ζωνωμένου 

λωρίτη και χαλκοσύνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χαλκοσύνης αποτελεί δευτερογενούς 

προέλευσης φάση η οποία προήλθε από τη συστασιακή τροποποίηση πιθανότατα 

χαλκοπυρίτη. Τη θεώρηση αυτή υποστηρίζουν τα δεδομένα από την επιτόπια έρευνα, κατά 

την οποία εντοπίστηκαν σύνθετοι κρύσταλλοι λωρίτη-χαλκοπυρίτη (Εικ. 9. 44Γ). Για τους 

λόγους αυτους η δευτερογενής προέλευση των ζωνώσεων στους λωρίτες κρίνεται πιο λογική.  

Οι χαρτογραφίες κατανομής στοιχείων (X-ray maps) στους ζωνωμένους λωρίτες των 

Cr-ούχων  χρωμιτιτών της Πίνδου δείχνουν: 1) Ανταγωνιστική σχέση του Ru ως προς τα Os-

Ir, 2) ανταγωνιστική σχέση μεταξύ S-As, 3) συγκέντρωση του As στα εξωτερικά, έντονα Ru-

ούχα τμήματα των κρυστάλλων και 4) εμπλουτισμός των περιθωρίων σε Rh σε σχέση με 

τους πυρήνες (για τους ζωνωμένους λωρίτες της Πεύκης) (Εικ. 9. 112 και Εικ. 9. 113).

Εικ. 9. 112: Χαρτoγραφίες  κατανομής (X-ray maps) των στοιχείων As, Os, Ir, S, Ru, Rh, Fe, Cu σε ζωνωμένο 
λωριτικό κρύσταλλο από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς. Αξίζει να σημειωθεί η περιθωριακή αποπτώχευση του 

λωρίτη σε Os και η απόθεση αυτού υπό τη μορφή του γειτονικού κράματος.



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

576

  

Εικ. 9. 113: Χαρτoγραφίες κατανομής των στοιχείων As, Os, Ir, Pt, S, Ru, Rh, Pd σε ζωνωμένο λωριτικό 
κρύσταλλο από τους χρωμιτίτες της Πεύκης. Να σημειωθεί στη κατανομή του Os η συγκέντρωσή του υπό τη μορφή 

κράματος, κάτι που δεν διαπιστώνεται εύκολα σε μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων.

Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι οι ανεκτημένοι λωριτικοί κρύσταλλοι από τους 

χρωμιτίτες της Πεύκης παρουσιάζουν γενικότερα αυξημένη συμμετοχή στοιχείων, όπως As

και PPGE στη δομή τους. Από το σύνολο των λωριτικών συστάσεων γενικότερα (Εικ. 9.

114) διαπιστώνεται ότι αυξανομένης της περιεκτικότητας σε As μειώνεται ελαφρά η 

συγκέντρωση σε IPGE και S, ενώ αυξάνεται παράλληλα η συμμετοχή PPGE με 

σημαντικότερη αυτή του Rh. Σύμφωνα με τους PRICHARD et al. (1994), MALITCH et al. 

(2001), ZACCARINI et al. (2002) και AHMED & ECONOMOU-ELIOPOULOS (2008), ο 

εμπλουτισμός λωριτικών κρυστάλλων σε As μπορεί να αποδοθεί σε μετασωματική 

προσθήκη του στοιχείου αυτού στη δομή τους υπό υδροθερμικές συνθήκες. Η υδροθερμική 

επεξεργασία των λωριτών είναι κάτι που υποδεικνύεται επίσης και από την έντονα 

εμπλουτισμένη σε Ru σύστασή τους (Εικ. 9. 59). Ο υπερ-εμπλουτισμός της σύστασης των 

λωριτών σε Ru υποδηλώνει την επίδραση υδροθερμικών διεργασιών, οι οποίες έχουν 

οδηγήσει στην εκτεταμένη απόπλυση του οποιοδήποτε περιεχομένου τους σε Os. Σύμφωνα 

με τους ZACCARINI et al. (2005) λωρίτες σχεδόν αποκλειστικά Ru-ούχας σύστασης και 

μικρών ή και μηδενικών ακόμα περιεκτικοτήτων Os-Ir αντιπροσωπεύουν κρυστάλλους των 

οποίων οι συστάσεις είναι τροποποιημένες και όχι πρωτογενείς-μαγματικές.
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Εικ. 9. 114: Προβολή των ανελυμένων λωριτικών κρυστάλλων που ανακτήθηκαν από τους πλούσιους σε Cr
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα (Ru+Os+Ir)-S-As (ατ.%). Από το διάγραμμα 
αυτό γίνεται εμφανής η τάση αύξησης της περιεκτικότητας των λωριτών, ιδιαίτερα της Πεύκης, σε As [Πεύκη ( ), 

Μηλιά ( )].

9.5.2.1.3 Συνθήκες υδροθερμικής εξαλλοίωσης

Από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου ανακτήθηκαν-

εντοπίστηκαν κυρίως μερικά αποθειωμένοι λωριτικοί κρύσταλλοι, πλούσια σε PGE κράματα 

και Ru-Os-Ir-Fe-Ni-ούχα οξείδια ως δευτερογενή PGM. Από την επιτόπια έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι τα δευτερογενή PGM συνδέονται πάντα με τα προϊόντα της υδροθερμικής 

εξαλλοίωσης των χρωμιτιτών. Η παραγένεση: Cr-ούχος χλωρίτης, αποχρωματισμένος 

χρωμίτης, αντιγορίτης, τρεμολίτης, δευτερογενή θειούχα ορυκτά και/ή κράματα BM, 

θεωρείται συνυποδηλωτική συνθηκών πρασινοσχιστολιθικής φάσης. Οι αναγωγικές 

συνθήκες που διαμορφώθηκαν στα πλαίσια της διεργασίας υδροθερμικής εξαλλοίωσης που 

επηρέασε τα εν λόγω κοιτάσματα οδήγησαν στο μετασχηματισμό των πρωτογενών PGM

φάσεων σε δευτερογενείς. 

Εφαρμόζοντας τα γεωθερμομέτρα των CATHELINEAU & NIEVA (1985) και 

ZANG & FYFE (1995) προέκυψαν τα ακόλουθα θερμοκρασιακά πλαίσια σχηματισμού των 

κρυστάλλων Cr-ούχου χλωρίτη: 111-222 °C και 140-250 °C, αντίστοιχα. Οι T αυτές 

αντανακλούν τις ανώτερες συνθήκες σταθερότητας των Ru-Os-Ir-Fe-Ni-ούχων οξείδιων και 

την έναρξη των διεργασιών προσθήκης O στη δομή των ήδη αποθειωμένων λωριτικών 

κρυστάλλων (ZACCARINI et al. 2005). 
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Από τους χρωμιτίτες της Πίνδου ανακτήθηκαν λιγότεροι κρύσταλλοι δευτερογενών 

PGM φάσεων συγκριτικά με ότι ισχύει για τους χρωμιτίτες του Βούρινου. Για την ακρίβεια, 

καταγράφηκαν ανώμαλες ζωνώσεις στο λωρίτη, φαινόμενα αποθείωσης-απαρσενίκωσης σε 

σουλφίδια-θειοαρσενίδια, καθώς και η περιορισμένη δημιουργία οξείδιων κυρίως επί 

κρυστάλλων ρουαρσίτη. Οι πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες της Μηλιάς και της Πεύκης, αν και 

αρκετά σερπεντινιωμένοι, δεν χαρακτηρίζονται από συστηματική εξαλλοίωση των 

μαγνησιοχρωμιτικών τους κρυστάλλων σε σιδηροχρωμίτη. Στην περίπτωση αυτή τίθεται το 

ερώτημα σχετικά με τον τύπο των υδροθερμικών συνθηκών που οδήγησαν στη δημιουργία 

των δευτερογενών PGM στους συγκεκριμένους χρωμιτίτες. Αναγωγικές συνθήκες χαμηλών 

fO2-fS2 προκαλούμενες από την παραγωγή Η2 κατά την ενυδάτωση του συστήματος 

περιδοτίτης-χρωμιτίτης οδηγούν στην απομάκρυνση S από τα σουλφίδια και την μετατροπή 

τους σε κράματα BM (STOCKMAN & HLAVA 1984), κάτι το οποίο ωστόσο δεν 

παρατηρήθηκε. 

Θεωρητικοί υπολογισμοί της σταθερότητας διαφόρων ενώσεων του Os στο σύστημα 

M-O-2-H+1-S-2 κάτω από ποικίλες συνθήκες Eh-Ph δείχνουν ότι το Os καθίσταται πιο 

ευκίνητο σε σχέση με τα υπόλοιπα PGE κάτω από οξειδωτικές συνθήκες (BROOKINS

1987). Τη μοναδική ένδειξη περί επικράτησης τέτοιων συνθηκών κατά την υδροθερμική 

εξαλλοίωση των υψηλού Cr χρωμιτιτών της Πίνδου μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί η 

τοπική παρουσία Fe-ούχων οξείδιων/υδροξείδιων (π.χ., ιντιγκσίτη) σε αυτούς. Το γεγονός 

αυτό υποδηλώνει ότι οι απαιτούμενες για την απομάκρυνση του Os και τη δημιουργία των 

ζωνωμένων κρυστάλλων λωρίτη οξειδωτικές συνθήκες επιτεύχθηκαν σε τοπική μόνο 

κλίμακα. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουν αναφερθεί από τους χρωμιτίτες του λερζολιθικού 

συμπλέγματος Ojen στη νότια Ισπανία (TORRES-RUIZ et al. 1996), καθώς και τους 

χρωμιτίτες του Onverwacht και Tweefontein, στο ανατολικό σύμπλεγμα Bushveld στη Νότιο 

Αφρική (ZACCARINI et al. 2002). 

Εφαρμόζοντας τα γεωθερμόμετρα των CATHELINEAU & NIEVA (1985) και 

ZANG & FYFE (1995), προέκυψαν τα ακόλουθα θερμοκρασιακά πλαίσια σχηματισμού των 

κρυστάλλων χλωρίτη: 138-162 °C και 155-179 °C, αντίστοιχα. Οι χαμηλότερες T που 

λαμβάνονται συμφωνούν γενικά με το χαμηλό βαθμό έντασης των υδροθερμικών διεργασιών 

στους χρωμιτίτες της Μηλιάς και της Πεύκης, καθώς και την περιορισμένη συμμετοχή 

δευτερογενών PGM φάσεων σε αυτούς.   
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9.5.2.2 Πλούσιοι σε Al χρωμιτίτες

9.5.2.2.1 Λιγότερο διαφοροποιημένος ορίζοντας

Όπως έχει προαναφερθεί, το τμήμα του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού με 

χρωμίτη υψηλού Cr# χαρακτηρίζεται από την επικράτηση φάσεων των Rh και κυρίως του Pt. 

Η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης PPGM είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους χρωμιτίτες των 

ενστρωμένων συμπλεγμάτων (UYSAL et al. 2007a), αν και εμπλουτισμοί σε PPGM έχουν 

διαπιστωθεί και σε οφιολιθικούς χρωμιτίτες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 

περιπτώσεων αποτελούν οι χρωμιτίτες των συμπλεγμάτων Shetland στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(PRICHARD et al. 1986, TARKIAN & PRICHARD 1987), Kraubath στην Αυστρία 

(THALHAMMER et al. 1990) και Bulqiza στην Αλβανία (OHNENSTETTER et al. 1991). 

Σε όλες βέβαια τις προηγούμενες περιπτώσεις ο εμπλουτισμός αποδίδεται σε δευτερογενείς 

διεργασίες, οι οποίες οδήγησαν στην κινητοποίηση, συγκέντρωση και απόθεση των PPGE

υπό τη μορφή διακριτών PPGM φάσεων. 

Η PGM παραγένεση του λιγότερο διαφοροποιημένου ορίζοντα του χρωμιτικού 

κοιτάσματος του Κορυδαλλού περιλαμβάνει κυρίως αρσενίδια των Rh και Pt, καθώς και 

κράματα του Pt. Αυτά εντοπίζονται είτε εντός των πληρωμένων με σερπεντίνη-χλωρίτη 

κατακλαστικών ρωγμών των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων, είτε εντός της 

εξαλλοιωμένης ενδιάμεσης μάζας τους (Εικ. 9. 45). Η παραγενετική συσχέτισή τους με 

δευτερογενή πυριτικά ορυκτά παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και τις 

συνθήκες σχηματισμού τους. Κράματα Pt-Fe-Ni έχουν περιγραφεί από τους CORRIVAUX

& LAFLAMME (1990) σε πλούσιους σε PGE χρωμιτίτες από την μανδυακή ενότητα του 

οφιολιθικού συμπλέγματος Thetford στον Καναδά, από τους PEDERSEN et al. (1993) στους 

χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος Leka στη Νορβηγία, καθώς και από τους 

MALITCH et al. (2003b) στους στρωματωμένους χρωμιτίτες του συμπλέγματος Kraubath

στην Αυστρία. Επίσης, οι PRICHARD et al. (1994) ανέφεραν πλούσια σε Pt κράματα από 

τους σερπεντινιωμένους-αποσαθρωμένους χρωμιτίτες του Shetland, ενώ ακόμη πιο 

πρόσφατα ανάλογες φάσεις περιγράφηκαν από τους χρωμιτίτες του συμπλέγματος Nurali στα 

νότια Ουράλια (ZACCARINI et al. 2004) και της Loma Peguera στη Δομινικανική 

Δημοκρατία (PROENZA et al. 2008). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υδροθερμικές 

διεργασίες είναι εκείνες που ελέγχουν το σχηματισμό τους.
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Στοιχεία όπως το S απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά από τη δομή τους. Αυτό 

συνεπάγεται την δευτερογενή προέλευσή τους έπειτα: α) Είτε από την πλήρη επιτόπια 

αποθείωση πλούσιων σε Pt ή Rh σουλφίδιων, σύμφωνα με έναν μηχανισμό ανάλογου 

εκείνου που οδηγεί στο σχηματισμό των πλούσιων σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni κραμάτων ή β) μέσω 

διεργασιών απόπλυσης (leaching) των Pt-Rh από προϋπάρχοντα PGM, καθώς και 

κινητοποίησης και υδροθερμικής απόθεσής τους υπό τη μορφή νέων φάσεων. Παρόλο που 

υπάρχουν σαφή ιστολογικά στοιχεία υπέρ και των δύο προηγούμενων υποθέσεων, η 

πλειονότητα των PGM κρυστάλλων δείχνει ότι πρόκειται για ορυκτά που προϋπήρχαν και 

υπέστησαν επιτόπια τροποποίηση. 

Η μοναδική πρωτογενής πλούσια σε Pt φάση που αναγνωρίστηκε στα πλαίσια της 

επιτόπιας έρευνας του συγκεκριμένου χρωμιτικού ορίζοντα είναι ο σπερρυλίτης. Ο 

σπερρρυλίτης πιθανόν να αποτελεί εκείνη τη φάση από την συστασιακή τροποποίηση της 

οποίας προκύπτουν τα πλούσια σε Pt-Fe-Ni κράματα. Υπέρ αυτού συνομολογεί και η 

παρουσία αρσενιδίων των Pt-Fe-Ni που εντοπίστηκαν σε "ευάλωτες" θέσεις του χρωμιτικού 

κοιτάσματος. Οι φάσεις αυτές είναι πιθανότατα ενδιάμεσες μεταξύ σπερρυλίτη και 

κραμάτων των Pt-Fe-Ni και η δημιουργία τους οφείλεται στη μερική απομάκρυνση του As

από τη δομή του πρώτου. Ο διττός τρόπος εμφάνισης του σπερρυλίτη είτε ως μαγματικό 

έγκλεισμα στο μαγνησιοχρωμίτη, είτε υπό τη μορφή προσκολλήσεων επί των 

μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων, συμφωνεί με τον εντοπισμό πλούσιων σε Pt-Fe-Ni

κραμάτων εντός της ενδιάμεσης των μαγνησιοχρωμιτών μάζας. 

Το γεγονός ότι τα κράματα των Pt-Fe-Ni έχουν συστάσεις που δεν αντιστοιχούν σε 

αυτές των κραμάτων γνωστής στοιχειομετρίας υποστηρίζει επιπρόσθετα τη δευτερογενή 

προέλευσή τους. 

Η απαρσενίκωση λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με την αποθείωση, επειδή οι λίγες 

περιπτώσεις αρσενιδίων Rh-ούχας σύστασης αντιστοιχούν πιθανότατα σε αρχικούς 

κρυστάλλους χολλινγκγουορθίτη. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από το γεγονός πως τα Rh-

ούχα αρσενίδια διατηρούν σε ορισμένες περιπτώσεις υπολογίσιμα υπολείμματα S στη δομή 

τους.

Τέλος, οι κολλοειδούς μορφής κρύσταλλοι κραμάτων Pt-Fe-Ni και οι πλούσιες σε Pt

αποφύσεις (Εικ. 9. 45Η) υποδηλώνουν ότι έχει λάβει χώρα κινητοποίηση του Pt και 

επαναπόθεσή του. Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι διάλυσης των ήδη υπάρχοντων πλούσιων σε 

Pt PGM φάσεων και κυρίως του σπερρυλίτη οδηγούν στην επιλεκτική απομάκρυνση και 
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απόθεση του Pt ως κράματος υπό τις κατάλληλες συνθήκες Eh-pH (BOWLES 1987).  

9.5.2.2.2 Πιο διαφοροποιημένος ορίζοντας  

Τα δευτερογενούς προέλευσης PPGM που ανακτήθηκαν από το πιο Al-ούχο τμήμα 

του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού αφορούν ορισμένους ζωνωμένους 

κρυστάλλους κραμάτων Pd-Cu±Au και οξείδιων των Pt και Pd. Ειδικότερα, τα φαινόμενα 

συστασιακής ζώνωσης εντοπίστηκαν σε κρυστάλλους σύστασης Pd-ούχου tetraauricupride, 

κράματος Pd-Cu και σκεργκααρντίτη (Εικ. 9. 38Α-Δ). 

Στην περίπτωση των κρυστάλλων Pd-ούχου tetraauricupride η ζώνωση αναπτύσσεται 

υπό τη μορφή εξωτερικών περιθωρίων πάχους έως και 25 μm, τα οποία έχουν σύσταση Pd-

ούχου auricupride. Στη δε περίπτωση των ζωνωμένων κραμάτων Pd-Cu τα εξωτερικά 

περιθώρια διατηρούν την σύσταση Pd-Cu, αλλά με διαφορετικές αναλογίες συμμετοχής των 

συγκεκριμένων στοιχείων. Η κατάσταση είναι διαφορετική σε ότι αφορά στους κρυστάλλους 

σκεργκααρντίτη, οι οποίοι διατηρούν ανεξαλλοίωτα εξωτερικά περιθώρια και έχουν 

αντικατασταθεί εσωτερικά από νιλσενίτη. Η έλλειψη μιας προοδευτικής συστασιακής 

μετάβασης από το εσωτερικό τμήμα των κρυστάλλων προς την περιφέρειά τους και η 

διαμόρφωση ενός γραμμικού, αλλά ωστόσο ακανόνιστα διευθετημένου ορίου μεταξύ 

εσωτερικού και περιφέρειας, δηλώνει ότι οι ζωνώσεις αυτές είναι αποτέλεσμα δευτερογενών 

διεργασιών. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι περιορισμένος αριθμός κραμάτων Pd-Cu

και σκεργκαρντίτη εμφανίζουν αυτού του είδους τις ζωνώσεις. Τα ιστολογικά δεδομένα 

δείχνουν ότι στην πλειονότητά τους ο νιλσενίτης και τα κράματα Pd-Cu αποτελούν 

πρωτογενείς, μετα-μαγματικές (ως προϊόντα δομικών αναδιατάξεων) PGM φάσεις.

Σύμφωνα με τους NOVGORODOVA (1983) και NERKASOV et al. (2005), η 

συσχέτιση auricupride και tetraauricupride είναι τυπική σε πλούσια σε Au-Cu υδροθερμικά 

συστήματα από τα οποία απουσιάζει ο cuproauride (Au3Cu). Η τελευταία φάση όντως δεν 

διαπιστώθηκε στην πλατινοειδή παραγένεση των Al-ούχων χρωμιτιτών του Κορυδαλλού. 

Σημαντική είναι επίσης η απόκλιση της σύστασης των δευτερογενούς προέλευσης 

περιθωρίων Pd-ούχου auricupride από την ιδανική στοιχειομετρική αναλογία των Au-Cu

(1:3) στην εν λόγω φάση (Au+Pd: 26.46-27.15% ατ. vs Au: 25% ατ.). Η έλλειψη ιδανικής 

στοιχειομετρίας είναι κάτι που χαρακτηρίζει την πλειονότητα των φυσικών κραμάτων Au-Cu

(RAMDOHR 1980).



Πλατινοειδή ορυκτά (PGM)

582

Από τους πυρήνες σύστασης Pd-ούχου tetraauricupride στα εξωτερικά περιθώρια 

σύστασης Pd-ούχου auricupride διαπιστώθηκαν οι εξής συστηματικές μεταβολές: Αύξηση 

της περιεκτικότητας των Cu, Fe, Te και μείωση της συγκέντρωσης των Pd, Au και Pt. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν αυξήσεις σε στοιχεία που συνήθως έχουν υδροθερμική προέλευση, 

όπως τα Bi και Sb (PRICHARD et al. 1994, PROENZA et al. 2008). Η απομάκρυνση Au από 

τους κρυστάλλους tetraauricupride μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την περιφερειακή απόθεσή 

του υπό τη μορφή επιμηκυσμένων αποφύσεων, όπως παρατηρήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις. 

Από τον πυρήνα προς την περιφέρεια των ζωνωμένων κραμάτων σύστασης Pd-Cu

σημειώθηκαν: Αύξηση των Cu, Ni, Pb και μείωση των Pd, Pt, Au και Fe. Στους κρυστάλλους 

με υγιή περιφερειακά τμήματα σύστασης σκεργκααρντίτη και τροποποιημένες εσωτερικά 

περιοχές σύστασης νιλσενίτη, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές απ’ έξω προς τα 

μέσα: Αύξηση των Cu, Ni, Au και μείωση των Pd, Pt, Fe, Te και Pb. 

Φαίνεται πως οι υδροθερμικές διεργασίες που έδρασαν στο εν λόγω τμήμα του 

χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού είχαν ως αποτέλεσμα τη συστηματική προσθήκη 

Cu και απομάκρυνση Pd και Pt. Συνδυασμένα ιστολογικά και ορυκτοχημικά στοιχεία 

δείχνουν πως η τάση ανάπτυξης όλο και πιο πλούσιων σε Cu φάσεων αποδίδεται στην είσοδο 

ενός μετα-μαγματικής προέλευσης, ενδεχομένως υπολειμματικού, Cu-ούχου ρευστού. Η 

πειραματικά διαπιστωμένη ανώτερη T σταθερότητας του auricupride κάτω από τους 390 °C

(OKAMOTO et al. 1987) υποστηρίζει την προηγούμενη θεώρηση. 

Ο τρόπος σχηματισμού των οξείδιων του Pt θα πρέπει να είναι ανάλογος με εκείνων 

των Ru-ούχων οξείδιων των χρωμιτιτών του Βούρινου. Ωστόσο, αν και στην τελευταία 

περίπτωση τα οξείδια προέρχονται από σουλφίδια λωριτικής σύστασης, πλούσια σε Pt

σουλφίδια απουσιάζουν από το συγκεκριμένο τμήμα του χρωμιτικού κοιτάσματος του 

Κορυδαλλού. Πιθανότατα τα οξείδια αυτά έχουν προκύψει έπειτα από διεργασίες 

απαρσενίκωσης αρχικών κρυστάλλων σύστασης σπερρυλίτη. Τον ισχυρισμό αυτό 

υποστηρίζει και η σύμφυσή τους με πλούσια σε Pt κράματα τα οποία έχουν προέλθει από την 

εξαλλοίωση σπερρυλίτη, όπως προαναφέρθηκε.

Τα Pd-ούχα οξείδια εντοπίσθηκαν συμφυόμενα με Pd-ούχο tetraauricupride. Η 

απόπλυση στοιχείων όπως Au, Pd από τους τελευταίους φαίνεται ότι εκτός από την 

υδροθερμική εισαγωγή Cu μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αναπληρώνεται και από την 

προσθήκη O.  
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9.5.2.2.3 Συνθήκες εξαλλοίωσης

Θεωρητικοί προσδιορισμοί και πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν πως ο Pt και το 

Pd μπορούν να κινητοποιηθούν από υδροθερμικά διαλύματα κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες (GAMMONS et al. 1992, WOOD 2002). Ο Pt είναι ιδιαίτερα ευδιάλυτος σε Cl-1-

ούχα υδατικά ρευστά σε T πάνω από 300 °C (WOOD 2002), ενώ το Pd καθίσταται ευδιάλυτο 

σε πλούσια σε Cl-1 ρευστά για T υψηλότερες των 350 °C (WOOD & NORMAND 2008). Για 

δεδομένες συνθήκες pH, fO2 και a[Cl-1] (: Ενεργός συγκέντρωση χλωριόντων) και τα δύο 

στοιχεία παρουσιάζουν ανάδρομη διαλυτότητα, δηλαδή η διαλυτότητά τους σε υδατικά 

ρευστά μειώνεται αυξανόμενης της T (PINÃ  et al. 2008). 

Ο Au μπορεί να μεταφερθεί είτε ως Au(HS)2
-1, είτε ως AuCl2

-1. Το τελευταίο 

σύμπλοκο είναι και το σύνηθες σε T υψηλότερες των 300 °C (ROMBERGER 1991). Η 

σταθερότητα του AuCl2
-1 ελαττώνεται με την πτώση της T και της αλατότητας (salinity). 

Ο Cu έχει την τάση να διαλύεται σε υπεράλμυρα, ουδέτερα έως ασθενώς οξειδωτικά, 

και ενδιάμεσα αναγωγικά διαλύματα και να μεταφέρεται ως CuCl2 σε T μεταξύ 300-500 °C

(LIU & MCPHAIL 2005). Οι κυριότεροι παράγοντες που ελέγχουν την απόθεση του Cu

είναι η T, η διαθεσιμότητα του Cl-1 και σε μικρότερο βαθμό η μείωση της fO2 και η αύξηση 

του pH και της fS2 (PINÃ  et al. 2008).    

Σε ένα ένυδρο ρευστό συγκεκριμένης περιεκτικότητας σε Cl-1 η ευκολία 

σχηματισμού συμπλόκων του με μέταλλα αυξάνει κατά την ακόλουθη σειρά: Pd → Pt → Cu, 

Au. Για το λόγο αυτό δεν θα πραγματοποιείται εκτεταμένη αναδιάλυση των ήδη 

σχηματισμένων Pd-Pt φάσεων με τις οποίες το υπολειμματικό ρευστό θα έρχεται σε επαφή. 

Όντως τα φαινόμενα κινητοποίησης των Pt-Pd είναι περιορισμένα και εστιάζονται στην 

αποσπαματική παρουσία των πλούσιων σε Pt αποφύσεων και των κολλοειδούς μορφής 

κραμάτων Pt-Fe-Ni που εντοπίστηκαν στον κατώτερο χρωμιτικό ορίζοντα του κοιτάσματος. 

Η παραγένεση: Cr-ούχος χλωρίτης, σιδηροχρωμίτης, αντιγορίτης, τρεμολίτης, 

δευτερογενή θειούχα ορυκτά και/ή κράματα BM, είναι συνυποδηλωτική συνθηκών κάτω 

αμφιβολιτικής φάσης (BARNES 2000). Συνεπώς, σε T’s της τάξης των 300-350 °C άρχισε η 

διεργασία της προσθήκης του Cu και της περιορισμένης απομάκρυνσης των Pd-Pt σε 

ορισμένες πλούσιες σε Pd-Au-Cu φάσεις, στις οποίες παρατηρήθηκαν φαινόμενα ζώνωσης 

εξαιτίας της αντίδρασής τους με το υπολειμματικό Cu-ούχο ρευστό.
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10 Σύνθεση αποτελεσμάτων

10.1Συμβολή στην γεωλογική-στρωματογραφική διάρθρωση των 
μανδυακών ενοτήτων των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του 
Βούρινου και της Πίνδου

Η υπαίθρια μελέτη των μανδυακών ενοτήτων των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του 

Βούρινου και της Πίνδου οδήγησε στην εξακρίβωση ορισμένων, πολύ σημαντικών στοιχείων 

αναφορικά με τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξής τους. Τα στοιχεία αυτά συμφωνούν επιπλέον 

και με συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν από την ορυκτο-πετροχημική και 

κοιτασματολογική έρευνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό στην αποσαφήνιση 

της γενικότερης γεωλογικής εξέλιξης και των δύο ακολουθιών. Ειδικότερα, τα συνδυασμένα 

αποτελέσματα όλων των πεδίων έρευνας εστιάζουν στην επίλυση του προβλήματος της 

στρωματογραφικής διάρθρωσης των μανδυακών ενοτήτων των δύο συμπλεγμάτων και 

κυρίως, της σειράς των επεισοδίων εξέλιξης από τα οποία καθορίστηκε η διαμόρφωσή τους.

Τόσο στο Βούρινο όσο και στην Πίνδο αναγνωρίστηκε η εξής λιθολογική διαδοχή 

από τους περιδοτίτες προς τα χρωμιτικά κοιτάσματα: Κλινοπυροξενομιγής χαρτσβουργίτης-

κανονικός χαρτσβουργίτης-μεταβατικός χαρτσβουργίτης-αδροκρυσταλλικός δουνίτης-

λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης-χρωμιτίτης. Η σειρά αυτή αντανακλά την προοδευτική αύξηση 

του βαθμού τήξης προς τα χρωμιτικά κοιτάσματα, ενώ η παρουσία διαφορετικών τύπων 

χαρτσβουργίτη-δουνίτη υποδηλώνει μια πολυφασική πορεία εξέλιξης των διεργασιών 

σχηματισμού τους (μερική τήξη vs μετασωμάτωση). Επιπρόσθετα, η παρουσία του πιο 

γόνιμου λιθότυπου, δηλαδή του κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργίτη, είναι συνηθισμένη 

στην Πίνδο αλλά όχι και στον Βούρινο. Ακόμα, οι διαστάσεις των χρωμιτικών κοιτασμάτων 

και των αντίστοιχων τους δουνιτικών φακών είναι πιο περιορισμένες στην Πίνδο, όπως 

μικρότερες είναι και οι διαστάσεις των μεταβατικών χαρτσβουργιτών που τους περιβάλλουν. 

Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει την σχετική ομοιότητα των διεργασιών από τις οποίες 

επηρεάστηκαν οι μανδυακές ενότητες και των δύο συμπλεγμάτων και επιπλέον, τη 

διαφορετική ένταση με την οποία αυτές καθόρισαν την διαμόρφωσή τους.    

Οι λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες δεν παρουσιάζουν σε καμία περίπτωση φολιωμένη 

δομή, κάτι που χαρακτηρίζει τα υπόλοιπα είδη μανδυακών περιδοτιτών. Διαφοροποιήσεις 

παρατηρήθηκαν στον προσανατολισμό που ακολουθεί η στρωμάτωση του χρωμίτη σε σχέση 

με εκείνον της φολίωσης των γειτονικών περιδοτιτών, σε συγκεκριμένες περιοχές από το 
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κάθε σύμπλεγμα. Στην περίπτωση του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου, στο βόρειο 

τμήμα του απαντούν ασύμφωνα-παρασύμφωνα, σε σχέση με τους ξενιστές, χρωμιτικά 

κοιτάσματα κυρίως συμπαγούς ή τύπου λεοπαρδάλεως, ενώ στο νότιο τμήμα του επικρατούν 

σύμφωνης δομικής ανάπτυξης ενστρωμένοι χρωμιτίτες με ιστό κατά πλάκες. Κάτι ανάλογο 

διαπιστώθηκε και για τους χρωμιτίτες της Μηλιάς και της Πεύκης, εκ των οποίων οι πρώτοι 

είναι συνήθως ασύμφωνοι και συμπαγούς τύπου, ενώ οι δεύτεροι χαρακτηρίζονται από 

παρασύμφωνη-σύμφωνη ανάπτυξη και ιστό κατά πλάκες. Οι ασύμφωνοι χρωμιτίτες 

αποτελούν σχηματισμούς που δημιουργούνται κοντά στο κέντρο διάνοιξης και συνήθως 

αναπτύσσονται σε μεγάλα μανδυακά βάθη, στα οποία επικρατούν συνθήκες κατακόρυφης 

πλαστικής ροής (ZHOU et al. 1998, AHMED & ARAI 2002). Τέτοιου τύπου μανδυακοί 

χρωμιτίτες χαρακτηρίζονται συνήθως από συγκεκριμένα είδη ιστολογικής ανάπτυξης (π.χ., 

ιστό λεοπαρδάλεως και/ή anti-nodular, AHMED & ARAI 2002, MATVEEV & 

BALLHAUS 2002, KUSKY et al. 2007, MONDAL et al. 2007). Αντίθετα, τα σύμφωνα-

παρασύμφωνα ανεπτυγμένα χρωμιτικά κοιτάσματα αποτελούν σχετικά απομακρυσμένους 

από το κέντρο διάνοιξης σχηματισμούς, οι οποίοι δημιουργούνται κοντά στην Moho, σε 

συνθήκες οριζόντιας μανδυακής ροής (horizontal mantle flow) και σπάνια διατηρούν 

μανδυακούς ιστολογικούς χαρακτήρες. Οι περιδοτίτες του βόρειου Βούρινου και της Μηλιάς 

παρουσιάζουν επίσης εντονότερα χαρακτηριστικά πλαστικής παραμόρφωσης σε σχέση με 

εκείνους του νότιου Βούρινου και της Πεύκης, αντίστοιχα.

Ωστόσο, η αποδοχή μιας υποθετικής ψευδο-στρωματογραφικής διαδοχής, η οποία 

θέλει τα ασύμφωνα κοιτάσματα σε κατώτερα μανδυακά επίπεδα σε σχέση με τα σύμφωνα-

παρασύμφωνα, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται και από αντίστοιχες μεταβολές στην 

ορυκτολογική-χημική σύσταση τόσο των περιδοτιτών όσο και των περιεχόμενων σε αυτούς 

χρωμιτιτών. Όσον αφορά στο οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου στοιχεία, πέρα των 

γεωλογικών, που υποστηρίζουν την εξέλιξη της μανδυακής στρωματογραφίας από το βόρειο 

στο νότιο τμήμα του, είναι τα εξής: α) Η διαπίστωση της συμμετοχής κλινοπυροξενομιγών 

χαρτσβουργιτών, με έντονα μανδυακά χαρακτηριστικά (π.χ., πρωτοκοκκώδη ιστό, 

μαγνησιοχρωμίτη με Cr#: <0.60) μόνο στο βόρειο Βούρινο. β) Η τάση διαφοροποίησης που 

χαρακτηρίζει τους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου, αφού στη συγκεκριμένη περιοχή 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη χρωμιτιτών με μαγνησιοχρωμίτη Cr# μεταξύ 0.58-0.81 και ολιβίνη 

με περιεκτικότητες σε NiO και MnO, ≤0.62% κ.β. και ≥0.16% κ.β., αντίστοιχα. Οι δε 

χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου χαρακτηρίζονται από τη συμμετοχή μαγνησιοχρωμίτη με 

διακύμανση Cr# αποκλειστικά μεταξύ 0.75-0.83 και ολιβίνη υψηλότερης περιεκτικότητας σε 
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NiO και χαμηλότερης σε MnO. γ) Ο σχετικός εμπλουτισμός των χρωμιτιτών του βόρειου 

Βούρινου σε PGE (≤375.4 ppb) σε σχέση με εκείνων του νότιου (≤114.1 ppb) (Εικ. 10. 1 και 

Εικ. 10. 2). δ) Η υψηλότερη συμμετοχή ερλισμανίτη και γενικότερα η επικράτηση πιο Os-

ούχου λωρίτη στους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου από ότι σε εκείνους του βόρειου 

[Ru0.49-0.84Os0.07-0.40Ir0.04-0.11Rh0-0.03Ni0-0.01Fe0-0.01)0.95-1.02(S1.98-2.02As0-0.03)1.98-2.02 vs Ru0.57-

0.92Os0.02-0.33Ir0.03-0.07Rh0.02-0.03Fe0-0.01Cu0-0.01)0.98-1.02(S1.97-2.02As0-0.01)1.98-2.02].

Όσον αφορά στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, τα στοιχεία που υποστηρίζουν 

μια στρωματογραφική εξέλιξη από τη Μηλιά προς την Πεύκη είναι τα εξής: α) Η 

διαφοροποίηση στον Cr# των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από 0.75-0.79 στους 

χρωμιτίτες της Πεύκης και από 0.80-0.84 σε εκείνους της Μηλιάς (Εικ. 10. 1). β) Η 

συμμετοχή PPGM φάσεων στους χρωμιτίτες της Πεύκης. γ) Άλλα χαρακτηριστικά της 

πλατινοειδούς παραγένεσης των εν λόγω κοιτασμάτων, όπως οι σύνθετοι κρύσταλλοι PGM, 

αποτελούμενοι έως και από 4 διαφορετικές φάσεις, στις οποίες μετέχουν όλα τα PGE και 

τέλος, δ) οι πολύπλοκες απομείξεις σε ορισμένες PGM φάσεις, που υποδηλώνουν πως οι 

χρωμιτίτες της Πεύκης σχηματίστηκαν σε χαμηλότερες T’s από εκείνους της Μηλιάς. 

Επιπλέον, από την Πίνδο μελετήθηκαν και το χρωμιτικό κοίτασμα του Κορυδαλλού. 

Για την συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία υπαίθρου ενδεικτικά της 

στρωματογραφικής τοποθέτησής της, επειδή καλύπτεται από οφιολιθική mé lange. Ωστόσο 

και ειδικότερα όσον αφορά στον χρωμιτίτη, θα μπορούσε να ειπωθεί πως έχει πολλά στοιχεία 

όμοια με εκείνα των χρωμιτιτών από τα ανώτερα τμήματα της μανδυακής ενότητας ή τα 

κατώτερα τμήματα της σωρειτικής ενότητας των οφιόλιθων, όπως: α) Υψηλά περιεχόμενα σε 

Pt και Pd, β) θετικής κλίσης κανονικοποιημένα γραφήματα PGE και τέλος, γ) αυξημένη 

συμμετοχή PPGM που σχετίζονται με σουλφίδια BM (BACUTA et al. 1990, 

OHNENSTETTER et al. 1991, TARKIAN et al. 1991, 1996). Εξαιτίας της ομοιότητάς του 

με αυτού του είδους τους χρωμιτίτες θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο χρωμιτίτης του 

Κορυδαλλού αντιπροσωπεύει ανώτερο στρωματογραφικά σχηματισμό σε σχέση με εκείνους 

της Μηλιάς και της Πεύκης (Εικ. 10. 1 και Εικ. 10. 3).

Γενικά, προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των παρατηρήσεων 

που πραγματοποιήθηκαν κατά την υπαίθρια εργασία και των αποτελεσμάτων της 

εργαστηριακής έρευνας όσον αφορά στη στρωματογραφική διάρθρωση των μανδυακών 

ενοτήτων και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Έτσι για το οφιολιθικό σύμπλεγμα του 

Βούρινου υιοθετείται μια στρωματογραφική εξέλιξη από το βόρειο προς το νότιο τμήμα, ενώ 

για την Πίνδο η διαδοχή Μηλιά-Πεύκη-Κορυδαλλός (από κάτω προς τα πάνω, επίσης).  
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Εικ. 10. 1: Παραστατική απεικόνιση του σχηματισμού των χρωμιτιτών Α) του βόρειου Βούρινου και της Μηλιάς 
σε βαθύτερα μανδυακά επίπεδα, τα οποία χαρακτηρίζονται από συνθήκες κατακόρυφης μανδυακής ροής και Β) 
του νότιου Βούρινου, της Πεύκης και του Κορυδαλλού σε ανώτερα  μανδυακά επίπεδα στα οποία επικρατούν 

συνθήκες οριζόντιας ροής. Οι χρωμιτίτες του επάνω τμήματος της εικόνας είναι ασύμφωνοι, φέρουν ιστό 
λεοπαρδάλεως, παρουσιάζουν μικρή μεταβολή στον Cr# των μαγνησιοχρωμιτών τους και είναι πλουσιώτεροι σε 

PGE. Οι χρωμιτίτες του κάτω τμήματος της εικόνας είναι σύμφωνοι-παρασύμφωνοι, με ιστό κατά πλάκες, 
διακύμανση στον Cr# των μαγνησιοχρωμιτών τους προς χαμηλές τιμές και μικρότερο περιεχόμενο σε PGE.  
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Εικ. 10. 2: Ολοκληρωμένη ψευδο-στρωματογραφική στήλη της μανδυακής, κυρίως, ενότητας του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τα 
συνδυασμένα γεωλογικά, πετρογραφικά, ορυκτο-πετροχημικά και κοιτασματολογικά δεδομένα. 
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Εικ. 10. 3: Ολοκληρωμένη ψευδο-στρωματογραφική στήλη της μανδυακής, κυρίως, ενότητας του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τα συνδυασμένα γεωλογικά, πετρογραφικά, ορυκτο-

πετροχημικά και κοιτασματολογικά δεδομένα. 
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10.2Γένεση του μητρικού μάγματος των χρωμιτιτών

10.2.1 Προσδιορισμός της σύστασης του μάγματος

Όπως ήδη ειπώθηκε, οι θυλακοειδείς χρωμιτίτες που φιλοξενούνται στη μανδυακή 

ενότητα των οφιόλιθων αντιπροσωπεύουν προϊόντα κρυστάλλωσης ενός βασικού-

υπερβασικού μάγματος μέσα δουνιτικούς αγωγούς μικρών διαστάσεων (LAGO et al. 1982). 

Η δε σύσταση των χρωμιτικών τους κρυστάλλων θεωρείται αντιπροσωπευτική τόσο του 

βαθμού τήξης (DICK & BULLEN 1984) όσο και του τύπου της μανδυακής πηγής 

προέλευσης του αντίστοιχου χρωμιτικού μάγματος (ZHOU et al. 1998). Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ο χρωμίτης αποτελεί μια από τις πρώιμες, μαζί με τον ολιβίνη, μαγματικές φάσεις, γίνεται 

αντιληπτό ότι η σύσταση των χρωμιτικών κρυστάλλων του εκάστοτε χρωμιτικού 

κοιτάσματος θα αντανακλά το χημισμό του αντίστοιχου μητρικού του μάγματος. Όπως 

αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της ορυκτοχημικής μελέτης, οι συστάσεις των 

μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών και των δύο υπό μελέτη οφιολιθικών συμπλεγμάτων 

ομοιάζουν με εκείνες των σπινέλιων που έχουν κρυσταλλωθεί από μάγματα μπονινιτικού 

χαρακτήρα. Εξαίρεση αποτελούν οι σπινέλιοι του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού, οι οποίοι 

ομοιάζουν με τους σπινέλιους που βρίσκονται σε ισορροπία με θολεϊτικά μάγματα. 

Σύμφωνα με τους MAUREL & MAUREL (1982) η περιεκτικότητα ενός Cr-ούχου 

μάγματος σε Al2O3 μπορεί να υπολογιστεί βάσει της ακόλουθης μαθηματικής σχέσης:

(Al2O3)Sp=0.035(Al2O3)
2.42

Liquid

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της παραπάνω σχέσης, 

φαίνεται ότι η περιεκτικότητα σε Al2O3 των μαγμάτων από τα οποία σχηματίστηκαν οι 

χρωμιτίτες του Βούρινου κυμαίνεται μεταξύ 10.10 και 14.52% κ.β., ενώ οι πλούσιοι σε Cr

χρωμιτίτες της Πίνδου κρυσταλλώθηκαν από μάγματα που χαρακτηρίζονται από ένα πιο 

περιορισμένο φάσμα περιεκτικότητας σε Al2O3, το οποίο μεταβάλλεται μεταξύ 9.68 και 

11.65% κ.β. (Πιν. 10.1). Για τον δε Al-ούχο χρωμιτίτη του Κορυδαλλού προέκυψαν 

συγκεντρώσεις στο συγκεκριμένο συσταστικό που κυμαίνονται μεταξύ 15.38-16.80% κ.β. 

(Πιν. 10.1).

Επιπλέον, ο λόγος FeO/MgO ενός χρωμιτικού μάγματος μπορεί να υπολογιστεί βάσει 

της επόμενης εξίσωσης που προτάθηκε από τον MAUREL (1984):
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ln(FeO/MgO)Sp=0.47-1.07XAlSp+0.64XFe+3
Sp+ln(FeO/MgO)Liquid

όπου XAlSp: Al/(Al+Cr+Fe+3) και XFe+3
Sp: Fe+3/(Al+Cr+Fe+3). Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της δείχνουν ότι ο λόγος FeO/MgO των μαγμάτων που 

προκάλεσαν το σχηματισμό των χρωμιτιτών του Βούρινου ποικίλει μεταξύ 0.80-1.25, ενώ οι 

Cr-ούχοι χρωμιτίτες της Πίνδου δημιουργήθηκαν από μάγματα με αναλογίες FeO/MgO από 

0.63 έως 1.64 (Πιν. 10.1). Ο Al-ούχος χρωμιτίτης από την περιοχή του Κορυδαλλού 

σχηματίστηκε από μάγμα που χαρακτηρίζεται από διακύμανση λόγου FeO/MgO μεταξύ 

1.16-1.49 (Πιν. 10.1). 

Πιν. 10. 1: Συστάσεις τηγμάτων σε ισορροπία με τους χρωμιτίτες κάθε υπό μελέτη περιοχής των οφιολιθικών 
συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου.

Οφιολιθικό Σύμπλεγμα
Περιοχή Λιθότυπος

Περιεκτικότητα 
αρχικού Cr-

ούχου τήγματος 
σε Al2O3 (κ.β. 

%)

Λόγος 
FeO/MgO

αρχικού Cr-
ούχου 

τήγματος

Βοϊδόλακκος
Συμπαγής 
χρωμιτίτης

10.01-10.90 0.80-0.82

Κορσούμια
Χρωμιτίτης με 

ιστό 
Λεοπαρδάλεως

10.24-11.50 0.96-1.03
Βόρειος 

Βούρινος

Ριζό
Κατά πλάκες 
χρωμιτίτης

10.16-11.43 0.80-1.09

Αετορράχες
Κατά πλάκες 
χρωμιτίτης

10.45-13.30 1.07-1.25

Βούρινος

Νότιος 
Βούρινος

Ξερολίβαδο
Κατά πλάκες 
χρωμιτίτης

10.66-14.52 1.02-1.17

Πεύκη
Κατά πλάκες 
χρωμιτίτης

10.42-11.65 0.81-1.34

Μηλιά
Συμπαγής 
χρωμιτίτης

9.48-10.60 0.63-0.89
Πίνδος

Κορυδαλλός
Συμπαγής 
χρωμιτίτης

15.38-16.80 1.16-1.49

Σύσταση μπονινιτικών τηγμάτων (κατά Wilson 1989) 10.60-14.40 0.70-1.40
Σύσταση MORB μαγμάτων (κατά Wilson 1989) ≈15.00 1.20-1.60

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την εφαρμογή των δύο προηγούμενων μαθηματικών 

σχέσεων δείχνουν ότι τα μητρικά μάγματα των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών των οφιολιθικών 

ακολουθιών του Βούρινου και της Πίνδου έχουν συστασιακά χαρακτηριστικά αντίστοιχα με 

εκείνα των πικριτικών βασαλτών και των υψηλού SiO2-MgO μπονινιτών. Τα μπονινιτικά 

μάγματα θεωρούνται αντίστοιχα των υψηλού Mg-χαμηλού Ti λαβών που απαντώνται στα 

οφιολιθικά συμπλέγματα (CAMERON 1985, PAL & MITRA 2004), αλλά επίσης θεωρείται 

ότι αντιπροσωπεύουν τα γονικά μάγματα των Παλαιοζωικών και των μεγαλύτερης ηλικίας 
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οφιόλιθων (ORBERGER et al. 1995, MELCHER et al. 1997). Τα γεωχημικά 

χαρακτηριστικά, το γεωτεκτονικό περιβάλλον σχηματισμού, καθώς επίσης και η δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης των μπονινιτικών μαγμάτων με τους περιδοτίτες του ανώτερου μανδύα, 

αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα κριτήρια βάσει των οποίων έχει προταθεί η 

συνεισφορά τους στο σχηματισμό των υψηλού Cr χρωμιτιτών (NALDRETT & VON DE

GRUENEWALDT 1989, ROEDER & REYNOLDS 1991, ZHOU et al. 1996, 1998, 

MELCHER et al. 1999, BARNES et al. 2001). Επιπλέον, όπως αναφέρεται από τους PECK

& KEYS (1990) η υψηλή περιεκτικότητα των μπονινιτών σε Si μπορεί να προκαλέσει 

πολυμερισμό (polymerisation) του μάγματος, μειώνοντας των αριθμό των διαθέσιμων για το 

Cr+3 οκταεδρικών θέσεων, πράγμα που οδηγεί την κρυστάλλωση στο πεδίο σταθερότητας 

του χρωμίτη. Μπονινιτικές λάβες αναφέρονται από τα διαφοροποιημένα μέλη των 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου (Σειρά Ασπροκάμπου-

BECCALUVA et al. 1984 και σύμπλεγμα Ασπροποτάμου-SACCANI & PHOTIADES

2004). 

To πλούσιο σε Al χρωμιτικό κοίτασμα του Κορυδαλλού στην Πίνδο προήλθε από 

θολεϊτικό μάγμα. Τα θολεϊτικά μάγματα χαρακτηρίζονται από υψηλότερα ποσοστά Al2O3-

TiO2 και μεγαλύτερους λόγους FeO/MgO σε σχέση με τα μπονινιτικά (WILSON 1989, 

KAMENETSKY et al. 2001). Τα MORB τύπου μάγματα σχηματίζονται υπό άνυδρες 

συνθήκες, το οποίο που έρχεται σε αντιπαράθεση με μια απαραίτητη για το σχηματισμό των 

χρωμιτιτών προϋπόθεση, που είναι η παρουσία H2O (MATVEEV & BALLHAUS 2002). Οι 

ARAI & MATSUKAGE (1998) ανέφεραν την ύπαρξη μικρών διαστάσεων χρωμιτιτών με 

ένυδρα εγκλείσματα στον χρωμίτη από την περιοχή Hess Deep, υποδεικνύοντας ότι η 

δημιουργία τους μπορεί να λάβει χώρα και σε ζώνες διάνοιξης μέσω μιας διεργασίας χημικού 

refining. Ωστόσο, η ιδέα της χρωμιτογένεσης σε άνυδρες (MOR) συνθήκες δεν είναι αρκετά 

διαδεδομένη. Οι ZHOU et al. (1998) ανέφεραν ότι είναι δυνατός ο σχηματισμός Al-ούχων 

χρωμιτιτών από MORB μάγματα σε περιβάλλοντα οπισθοτοξικών λεκανών. Λάβες τύπου 

MORB και MORB/IAT αναφέρονται από το σύμπλεγμα του Ασπροποτάμου στην Πίνδο 

(SACCANI & PHOTIADES 2004). 

Για το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου μια διάκριση μεταξύ των συστάσεων των 

μαγμάτων από τα οποία προήλθαν οι χρωμιτίτες προκύπτει μεταξύ των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων του βόρειου και του νότιου τμήματος του συμπλέγματος. Οι πρώτοι είναι 

προϊόντα λιγότερο εξελιγμένων μαγμάτων από ότι οι δεύτεροι, ενώ όπως συμπεραίνεται από 

τη συνολική εξέταση των μαγματικών συστάσεων οι πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες του νότιου 
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Βούρινου αντιπροσωπεύουν προϊόντα πιο διαφοροποιημένων μαγμάτων από αυτά που 

σχημάτισαν τους αντίστοιχους Πινδικούς χρωμιτίτες.       

Όσον αφορά στην Πίνδο, φαίνεται ότι οι πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες της Πεύκης 

προήλθαν από ένα πιο εξελιγμένο μάγμα από ότι εκείνοι της Μηλιάς. Μάλιστα, για τους 

χρωμιτίτες της Μηλιάς θα μπορούσε να ειπωθεί ότι έχουν κρυσταλλωθεί από μπονινιτικό 

τήγμα πολύ χαμηλού βαθμού διαφοροποίησης. Ανάλογα συστασιακά χαρακτηριστικά έχουν 

προσδιοριστεί και για τα γονικά μάγματα των χρωμιτικών κοιτασμάτων του Main Ore Field

του οφιολιθικού συμπλέγματος Kempirsai στο Καζακστάν (MELCHER et al. 1997), καθώς 

και για τους χρωμιτίτες του συμπλέγματος Nuasahi της ανατολικής Ινδίας (MONDAL et al. 

2002).       

Η ίδια μελέτη πραγματοποιήθηκε και για τους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες όλων 

των υπό μελέτη περιοχών και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων, δεδομένου ότι έχουν 

σχηματιστεί από την ίδια διεργασία με αυτή που σχηματίστηκαν τα αντίστοιχά τους 

χρωμιτιτικά κοιτάσματα (Πιν. 10.2). Ωστόσο, τα αποτελέσματα που πάρθηκαν είναι 

επισφαλή, λόγω ενδεχόμενης μεταβολής του χημισμού των διάσπαρτων μαγνησιοχρωμιτών 

εξαιτίας της συστασιακής επαναϊσορρόπησής τους με τον ολιβίνη. Τα στοιχεία που 

προκύπτουν από την εξέταση της σύστασης των μαγματικών τηγμάτων από τα οποία 

σχηματίστηκαν οι λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες συμφωνούν με αυτά των αντίστοιχων 

χρωμιτιτών.

Πιν. 10. 2: Συστάσεις τηγμάτων σε ισορροπία με τους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες κάθε υπό μελέτη περιοχής 
των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου (*: Σερπεντινίτης με δουνιτικό πρωτόλιθο).

Οφιολιθικό Σύμπλεγμα
Περιοχή Λιθότυπος

Περιεκτικότητα 
τήγματος σε 

Al2O3 (κ.β. %)

Λόγος 
FeO/MgO
τήγματος

Βοϊδόλακκος Δουνίτης 10.59-14.16 1.50Βόρειος 
Βούρινος Κορσούμια Δουνίτης 10.93 1.56

Αετορράχες Δουνίτης 11.59-12.24 1.43-1.52Βούρινο
Νότιος 

Βούρινος Ξερολίβαδο Δουνίτης 13.76-15.68 1.15-1.50

Πεύκη Δουνίτης 13.79-14.99 1.32-1.35
Μηλιά Δουνίτης 12.27-12.45 1.07-1.20Πίνδος

Κορυδαλλός Δουνίτης* 11.89-12.67 1.28-1.44

Σύσταση μπονινιτικών τηγμάτων (κατά Wilson 1989) 10.60-14.40 0.70-1.40
Σύσταση MORB μαγμάτων (κατά Wilson 1989) ≈15.00 1.20-1.60
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Οι δουνιτικοί φακοί που περιέχουν τα χρωμιτικά κοιτάσματα και των δύο 

συμπλεγμάτων χαρακτηρίζονται από φορστεριτικό ολιβίνη, ορθοπυρόξενο χαμηλής 

περιεκτικότητας σε Al2O3 και CaO και μαγνησιοχρωμίτη υψηλού Cr#. Μια τέτοια 

παραγένεση είναι τυπική των χαμηλής περιεκτικότητας σε Ca μπονινιτών (CRAWFORD et

al. 1989, PAL & MITRA 2004).

Για τους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου 

τα συστασιακά χαρακτηριστικά των μαγνησιοχρωμιτών τους υποδεικνύουν μια προέλευση 

από μπονινιτικά μάγματα. Οι λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες του βόρειου Βούρινου έχουν 

προέλθει από λιγότερο εξελιγμένα μάγματα από ότι οι αντίστοιχοι δουνίτες του νότιου 

τμήματος. Για τους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες του Βοϊδόλακκου προέκυψε το πιο ευρύ 

συστασιακό φάσμα μαγματικών περιεκτικοτήτων σε Al2O3. Επιπλέον, για το Ξερολίβαδο οι 

συστάσεις ορισμένων δουνιτικών μαγνησιοχρωμιτών αντιστοιχούν σε μάγματα τα οποία 

προσεγγίζουν περισσότερο τη σύσταση των MORB τύπου (Al2O3: 15.68% κ.β., FeO/MgO: 

1.50), στοιχείο που υποδηλώνει ότι κάποιοι από τους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες της 

συγκεκριμένης περιοχής αντιπροσωπεύουν προϊόντα πιο εξελιγμένων μαγμάτων (Πιν. 10.2).  

Οι λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες της Πεύκης κατ’ αναλογία με τους χρωμιτίτες 

προέρχονται από περισσότερο διαφοροποιημένα μάγματα από ότι εκείνοι της Μηλιάς (Πιν. 

10.2). Οι μαγνησιοχρωμιτικοί κρύσταλλοι των συγκεκριμένου τύπου δουνιτών και των δύο 

περιοχών προήλθαν από τήγματα μπονινιτικής σύστασης, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

κοινή προέλευση χρωμιτιτών-δουνιτών από το ίδιο μάγμα. 

Τέλος, οι σπινέλιοι των υψηλά σερπεντινιωμένων δουνιτικών φακών που 

περιβάλλουν το χρωμιτικό κοίτασμα του Κορυδαλλού έχουν σχηματιστεί από μάγματα με 

περιεκτικότητες σε Al2O3 από 11.89 έως 12.67% κ.β. και λόγους FeO/MgO μεταξύ 1.28-1.44 

(Πιν. 10.2). Τα βασικά μάγματα που ευθύνονται για το σχηματισμό των συγκεκριμένων 

σωμάτων έχουν ενδιάμεσα χαρακτηριστικά μεταξύ των μπονινιτικών και MORB τύπου 

τηγμάτων. Ανάλογες συστάσεις μαγμάτων χρωμιτιτών-δουνιτών έχουν αναφερθεί από το 

οφιολιθικό σύμπλεγμα του Ομάν (ROLLINSON 2008).

10.2.2 Μηχανισμοί κρυστάλλωσης του χρωμίτη

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη όσον αφορά στο 

σχηματισμό των χρωμιτικών κοιτασμάτων, συμφωνούν με τα μοντέλα γένεσης των 
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χρωμιτιτών που προτάθηκαν από τους ARAI & YURIMOTO (1994) και ZHOU et al. (1994, 

1996). Σύμφωνα με αυτά, μανδυακά τήγματα αντιδρούν με τους εκχυμωμένους περιδοτίτες 

του ανώτερου μανδύα καταναλώνοντας τα πιο εύτηκτα συσταστικά τους, δηλαδή τους 

πυρόξενους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. § 4.1.3), αποτέλεσμα των αντιδράσεων αυτών 

είναι το τήγμα που θα παραχθεί να είναι πλουσιότερο σε SiO2 (KELEMEN 1990, 

KELEMEN et al. 1995). Ο εμπλουτισμός της περιεκτικότητας του τελικού τήγματος σε SiO2

οδηγεί την κρυστάλλωση στο πεδίο σταθερότητας του χρωμίτη και τη μετατροπή του 

χαρτσβουργίτη σε δουνίτη. Η κρυστάλλωση του χρωμίτη από το τήγμα σε συνδυασμό με τη 

μείξη αυτού με συνεχιζόμενη εισροή μανδυακού τήγματος, βοηθά τη διατήρηση της 

κρυστάλλωσης εντός του πεδίου σταθερότητας του χρωμίτη με αποτέλεσμα το σχηματισμό 

των χρωμιτιτών (ROLLINSON 2008). Επιπρόσθετα, πειραματικά αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν ότι η μείξη μαγμάτων ενθαρρύνει την έναρξη της συμπύκνωσης (nucleation) 

του χρωμίτη (BALLHAUS 1998). 

Βασικής σημασίας είναι να τονιστεί ο ρόλος του ορθοπυρόξενου στην προσφορά Cr

στο τήγμα που προκύπτει έπειτα την αντίδραση ενός μανδυακής προέλευσης μάγματος με 

κάποιο χαρτσβουργίτη του ανώτερου μανδύα. Επειδή το Cr περιέχεται σε πολύ 

περιορισμένες αναλογίες στα περισσότερα μανδυακά μάγματα (μπονινίτες-1200 ppm και 

θολεΐτες-460 ppm, κατά CAMERON & NISBET 1982 και ALLEN et al. 1988, αντίστοιχα), 

μεγάλοι όγκοι μάγματος θα απαιτούνταν κανονικά για να σχηματιστούν ακόμα και μικρών 

διαστάσεων χρωμιτίτες από αυτά (ZHOU et al. 2001). Η δυσκολία αυτή παρακάμπτεται 

λόγω του υψηλού περιεχόμενου σε Cr του χαρτσβουργιτικού ορθοπυρόξενου (3640 ppm

κατά ARAI & YURIMOTO 1994), που τηκόμενος προωθεί τον μετασχηματισμό του 

χαρτσβουργίτη σε υπολειματικό, αδροκρυσταλλικό δουνίτη.  

Ο σχηματισμός των υψηλού Cr χρωμιτιτών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του 

Βούρινου και της Πίνδου προκλήθηκε από μπονινιτικής σύστασης τήγματα (A), τα οποία 

σύμφωνα με τους FALLOON & DANYUSHEVSKY (2000) αποτελούν προϊόντα τήξης 

ενυδατωμένων (H2O: 1-2% κ.β.) μανδυακών περιοχών βάθους περίπου 45 km (Εικ. 10. 41-2). 

Τέτοιου είδους τήγματα είναι ικανά να αντιδρούν με τους μανδυακούς περιδοτίτες 

υψηλότερων στρωματογραφικών επιπέδων (ROLLINSON 2008). Έπειτα από την αντίδρασή

τους με το μπονινιτικό μάγμα οι ανωμανδυακοί χαρτσβουργίτες μετατρέπονται σε 

μεταβατικούς χαρτσβουργίτες και αδροκρυσταλλικούς δουνίτες (Εικ. 10. 43). Το τήγμα (Β) 

που προκύπτει από την αντίδραση με τους περιδοτίτες, όντας εμπλουτισμένο σε Cr, 

αναμειγνύεται με την επόμενη εισροή μάγματος από τα κατώτερα μανδυακά επίπεδα. Το 
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τελικό μάγμα που παράγεται έχει την δυνατότητα να προκαλεί την κρυστάλλωση 

μαγνησιοχρωμίτη, ενώ οι διαδοχικές εισπιέσεις μανδυακών τηγμάτων οδηγούν σε 

παρατεταμένη απόθεση κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη, οδηγώντας στο σχηματισμό των 

υψηλού Cr χρωμιτιτών των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων (Εικ. 10. 44).   

Εικ. 10. 4: Στάδια σχηματισμού των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου 
και της Πίνδου μέσα από διεργασίες αντίδρασης μπονινιτικού τήγματος και χαρτσβουργίτη. Μετά από τη διείσδυση 
ενός μπονινιτικού τήγματος εντός του χαρτσβουργιτικού μανδύα, αρχίζει η αντίδρασή του με αυτόν, η οποία οδηγεί 

στη μετατροπή του σε μεταβατικό χαρτσβουργίτη και αδροκρυσταλλικό δουνίτη. Το τροποποιημένο τήγμα που 
παράγεται από την αντίδραση αυτή αναμειγνυόμενο με τις επόμενες εισπιέσεις μπονινιτικού τήγματος μπορεί να 

οδηγήσει στο σχηματισμό των χρωμιτιτών με μαγνησιοχρωμίτη υψηλού Cr#.

Το πλούσιο σε Al χρωμιτικό κοίτασμα του Κορυδαλλού στην Πίνδο σχηματίστηκε 

από ένα θολεϊτικό μάγμα, το οποίο πιθανότατα δημιουργήθηκε κατά τα αρχικά στάδια τήξης 
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μιας γόνιμης περιδοτιτικής πηγής σε υψηλές P’s (Εικ. 10. 5). Ο τρόπος σχηματισμού του 

είναι ανάλογος με εκείνου των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών. Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά 

αφορά στο περιβάλλον σχηματισμού των δύο τύπων χρωμιτιτών. Οι υψηλού Ca μπονινίτες 

ψύχονται γρήγορα κατά την άνοδό τους, αποθέτοντας τα πρώτα κρυσταλλικά τους προϊόντα 

σε βαθύτερα μανδυακά τμήματα από ότι οι θολεΐτες (ROLLINSON 2008), γεγονός που 

συμφωνεί με τα όσα αναφέρθηκαν περί στρωματογραφικής τοποθέτησης του χρωμιτίτη του 

Κορυδαλλού στη Moho (βλ. § 10.1).

Εικ. 10. 5: Στάδια σχηματισμού των πλούσιων σε Al χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 
(Κορυδαλλός) μέσα από διεργασίες αντίδρασης MORB τήγματος και χαρτσβουργίτη. Μετά από τη διείσδυση ενός 

MORB τήγματος εντός του χαρτσβουργιτικού μανδύα, αρχίζει η αντίδρασή του με αυτόν, η οποία οδηγεί στη 
μετατροπή του σε μεταβατικό χαρτσβουργίτη και αδροκρυσταλλικό δουνίτη. Το τροποποιημένο τήγμα που 
παράγεται από την αντίδραση αυτή αναμειγνυόμενο με τις επόμενες εισπιέσεις MORB τήγματος μπορεί να 

οδηγήσει στο σχηματισμό των χρωμιτιτών με μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιο χαμηλού Cr#.
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10.2.3 Περιβάλλοντα γένεσης χρωμιτιτών

Τα πιο σύγχρονα μοντέλα αναφορικά με το σχηματισμό των χρωμιτικών 

κοιτασμάτων θεωρούν ότι οι χρωμιτίτες δημιουργούνται ως αποτέλεσμα διεργασιών τύπου 

αντίδρασης τήγματος-πετρώματος, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στo μανδυακό περιθώριο 

πάνω από μια ζώνη καταβύθισης (π.χ., ROBERTS 1988, ARAI & YURIMOTO 1994, ARAI

& ABE 1995, ROBINSON et al. 1997, ZHOU & ROBINSON 1997, ZHOU et al. 1998, 

2001, 2005, PROENZA et al. 1999, AHMED et al. 2001, AHMED & ARAI 2002, 

EDWARDS et al. 2002, UYSAL et al. 2005, ROLLINSON 2008). Πλήθος στοιχείων 

υποστηρίζουν τη συμβολή αυτού του είδους των διεργασιών στην γένεση των χρωμιτιτών, 

όπως: α) Η ομοιότητα της σύστασής τους αρκετές φορές με τους σπινέλιους των 

μπονινιτικών λαβών σε όρους Cr#, β) η παρουσία ένυδρων εγκλεισμάτων, η οποία 

υποδηλώνει την εμπλοκή ενός πλούσιου σε αλκάλια, ένυδρου ρευστού στο μητρικό τους 

μάγμα, γ) πειραματικά αποτελέσματα που υποστηρίζουν τη δυνατότητα δημιουργίας των 

χρωμιτιτών αποκλειστικά μέσα από ένυδρα τήγματα, τα οποία και μπορούν να παραχθούν 

μόνο στο περιβάλλον μιας ζώνης υπώθησης (MATVEEV & BALLHAUS 2002) και δ) 

δεδομένα ισοτοπικών μελετών που υποδεικνύουν ότι το υψηλό φάσμα τιμών του λόγου 

Os187/Os188 των χρωμιτιτών, είναι συνήθως αποτέλεσμα της ενμέρει συνεισφοράς 

ραδιογενούς Os από τήγματα με προέλευση την αφυδατούμενη, καταβυθιζόμενη 

λιθοσφαιρική πλάκα σε ένα γεωτεκτονικό περιβάλλον SSZ. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

ισχυρά αποδεικτικά στοιχεί περί του σχηματισμού χρωμιτικών κοιτασμάτων υπό άνυδρες 

συνθήκες (π.χ., σε ένα περιβάλλον MOR), πέρα ελαχίστων αναφορών (ARAI & 

MATSUKAGE 1998, MATSUKAGE & ARAI 1998), καθιστούν τη διαμόρφωση ενός 

γεωτεκτονικού περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα υπώθηση λιθόσφαιρας ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για το σχηματισμό των χρωμιτικών κοιτασμάτων.

Όπως έχει αναφερθεί σε αρκετά σημεία της διατριβής, η χημική σύσταση του 

χρωμίτη πέρα από ένα σημαντικότατο πετρογενετικό εργαλείο (DICK & BULLEN 1984), 

αποτελεί επιπλέον ένα ισχυρότατο δείκτη της σύστασης και της προέλευσης του μάγματος 

από το οποίο προέρχεται (MAUREL & MAUREL 1982, MELCHER et al. 1997). Στην 

προηγούμενη παράγραφο προσδιορίστηκε πως οι υψηλού Cr χρωμιτίτες είναι σε ισορροπία 

με τήγματα μπονινιτικής σύστασης, ενώ οι πλούσιοι σε Al χρωμιτίτες έχουν προέλθει από 
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τήγματα θολεϊτικής σύστασης. Ο σχηματισμός των μπονινιτών συνδέεται συνήθως με 

εμπροσθοτοξικές λεκάνες (CRAWFORD et al. 1989), ενώ των ένυδρων θολεϊτικών 

τηγμάτων με οπισθοτοξικές λεκάνες (ZHOU et al. 1998).

Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν την γένεση των μανδυακών ενοτήτων των οφιόλιθων 

σε ένα περιβάλλον μεσοωκεάνειας ράχης και τον ακόλουθο μετασχηματισμό τους σε μια 

ζώνη υπώθησης (π.χ., ZHOU et al. 1996, 2005, AHMED & ARAI 2002, MORISHITA et al. 

2006, ROLLINSON 2008). Επίσης, υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι η σύσταση των 

χρωμιτιτών ορισμένων συμπλεγμάτων ακολουθεί μια διπολική κατανομή, μεταξύ πλούσιων 

σε Cr και πλούσιων σε Al χρωμιτιτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων 

αποτελούν οι χρωμιτικές εμφανίσεις της οφιολιθικής ζώνης Mayari-Baracoa στην ανατολική 

Κούβα (GERVILLA et al. 2005), του συμπλέγματος Kempirsai στο Καζακστάν (MELCHER

et al. 1997) και του συμπλέγματος Zambales των Φιλιππίνων (BACUTA et al. 1990, ZHOU

et al. 2000). Στον Ελλαδικό χώρο ανάλογες περιπτώσεις συστασιακών ζευγών χρωμιτιτών 

αναφέρονται από την Πίνδο (ECONOMOU-ELIOPOULOS & VACONDIOS 1995, 

ECONOMOU-ELIOPOULOS et al. 1999), την Όθρυ (ECONOMOU-ELIOPOULOS 1996), 

την Χαλκιδική (ECONOMOU 1984, MICHAILIDIS & SKLAVOUNOS 1996) και την 

Έδεσσα (ΜΠΑΝΤΗ 2002).

Από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου μελετήθηκαν αποκλειστικά υψηλά Cr-

ούχας σύστασης χρωμιτίτες, ενώ από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου εξετάσθηκαν 

πλούσιοι τόσο σε Cr όσο και σε Al χρωμιτίτες. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο 

σχηματισμός των χρωμιτιτών του Βούρινου και της Πίνδου μπορεί να εξηγηθεί στη βάση του 

ακόλουθου ενιαίου εξελικτικού μοντέλου χρωμιτογένεσης-γεωτεκτονικής, το οποίο 

στηρίζεται στην ενδοωκεάνεια καταβύθιση λιθόσφαιρας σε ένα γεωτεκτονικό περιβάλλον 

υπώθησης (Εικ. 10. 6). Κατά αυτό δεν είναι δυνατή η δημιουργία χρωμιτιτών σε περιβάλλον 

διάνοιξης, λόγω των άνυδρων συνθηκών που το χαρακτηρίζουν και επειδή ο σχηματιζόμενος 

φλοιός είναι ακόμα ζεστός και νεαρής ηλικίας (Εικ. 10. 61) (ZHOU et al. 1998). Η παύση 

παραγωγής MORB μάγματος και η έναρξη των διεργασιών υπώθησης σηματοδοτούν την 

γένεση αρχικά IAT τηγμάτων, κάτω από ένα εμβρυακής μορφής νησιωτικό τόξο, 

προκαλώντας ισχυρή εκχύμωση της μανδυακής πηγής (Εικ. 10. 62). Σε ένα επόμενο στάδιο 

αρχίζει η διαμόρφωση ενός "μεταβατικού" περιβάλλοντος, το οποίο περιλαμβάνει ένα 

διαμορφωμένο πλέον νησιωτικό τόξο και ένα "ανώριμο" κέντρο ωκεάνειας διαστολής πάνω 

από την καταβυθιζόμενη ωκεάνεια πλάκα. Η παραγωγή ένυδρων θολεϊτικών τηγμάτων στην 

λεκάνη πίσω από το τόξο οδηγεί στο σχηματισμό των πλούσιων σε Al χρωμιτιτών (π.χ., στον 
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Κορυδαλλό) (Εικ. 10. 63). Τέλος, η προοδευτική οπισθοκύλιση (roll back) της κατερχόμενης 

πλάκας οδηγεί σε εκτεταμένο διαπυρισμό μπονινιτικών μαγμάτων, ειδικότερα στην περιοχή 

μπροστά από το τόξο και ακολούθως στο σχηματισμό των υψηλού Cr χρωμιτιτών (Εικ. 10. 

63).    

Εικ. 10. 6: Σχηματική απεικόνιση της χρωμιτογένεσης σε συνδυασμό με την γεωτεκτονική για τα πλούσια σε Cr
και Al χρωμιτικά κοιτάσματα των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου. Αρχικά, δεν 

υφίσταται χρωμιτογένεση λόγω των άνυδρων συνθηκών που χαρακτηρίζουν ένα περιβάλλον MOR (1). Με την 
έναρξη των διεργασιών υπώθησης αρχίζει η εξαγωγή IAT τηγμάτων από τον μανδύα και η ισχυρή του εκχύμωση
(2). Με την εξέλιξη των διεργασιών υπώθησης αρχίζει να σχηματίζεται μια μικρή οπισθοτοξική λεκάνη, η οποία 
δέχεται θολεϊτικά τήγματα από τον μανδύα, με αποτέλεσμα στην μανδυακή περιοχή κάτω από αυτή να λαμβάνει 

χώρα ο σχηματισμός των πλούσιων σε Al χρωμιτιτών (Κορυδαλλός-Πίνδος) (3). Ο μηχανισμός της οπισθοκύλισης 
οδηγεί στην παραγωγή μπονινιτικού μάγματος και στον σχηματισμό πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών στην μανδυακή 

περιοχή κάτω από το τόξο (πιθανόν Πίνδος) και από την εμπροσθοτοξική λεκάνη (πιθανόν Βούρινος) (3).

10.3Πετρογενετικά συμπεράσματα

10.3.1  Πετρολογική ερμηνεία δεδομένων LA-ICP-MS

Οι κλινοπυρόξενοι των μανδυακών περιδοτιτών και των δύο οφιολιθικών 

ακολουθιών χαρακτηρίζονται από υψηλού βαθμού εκχύμωση στις LREE και MREE. Οι 
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συστάσεις τους ομοιάζουν με εκείνες των υπολειμματικής προέλευσης κλινοπυροξενικών 

πορφυροκλαστών των περιδοτιτών που έχουν προέλθει από τήξη σε περιβάλλοντα MOR που 

μπορεί να μετεξελίσσονται ή όχι σε SSZ. Ωστόσο, σύγχρονα μοντέλα σχετικά με την 

πετρογένεση των μανδυακών περιδοτιτών, θεωρούν ότι ο υπερ-εκχυμωμένος (ultra depleted) 

χαρακτήρας των κλινοπυρόξενων σε LREE και MREE δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσα 

από διεργασίες τήξης στο πεδίο του σπινελιούχου περιδοτίτη (SANO & KIMURA 2007, 

SEYLER et al. 2007). Σύμφωνα με τους JOHNSON et al. (1990) οι έντονα εκχυμωμένοι, 

υπολειμματικοί κλινοπυρόξενοι των περιδοτιτών των ρηξιγενών ζωνών Bouvet και 

Discovery II, στο νοτιοδυτικό Ινδικό ωκεανό, έχουν προκύψει από πολυβαρική τήξη του 

μανδύα στο πεδίο του γρανατούχου και έπειτα σε αυτό του σπινελιούχου περιδοτίτη. Ένα 

επιπλέον στοιχείο υπέρ της προέλευσης των εξεταζόμενων περιδοτιτών από το πεδίο των 

υψηλών P’s, αποτελεί και το γεγονός ότι οι κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες της Πίνδου 

χαρακτηρίζονται από συνολικές περιεκτικότητες HREE ελαφρά υψηλότερες από αυτές του 

πρωτογενούς μανδύα.

Παρόμοια συμπεράσματα έχουν διατυπωθεί για τους περιδοτίτες και άλλων περιοχών 

του Ελλαδικού χώρου και συγκεκριμένα εκείνους της δυτικής Όθρυος (BARTH et al. 2003). 

Αυτοί θεωρείται ότι αποτελούν προϊόντα τήξης βαθμού 12-20% λόγω αδιαβατικής 

αποσυμπίεσης στο πεδίο του σπινελιούχου περιδοτίτη, έπειτα από ένα προηγούμενο 

επεισόδιο τήξης βαθμού 4% στο πεδίο του γρανατούχου λερζόλιθου (BARTH et al. 2003). 

Τα ποικίλα στάδια τήξης που υπέστησαν οι περιδοτίτες των δύο εξεταζόμενων οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων έχουν εξαλείψει τα οποιαδήποτε ασθενοσφαιρικά χαρακτηριστικά τους. 

Ωστόσο, σύνθετα ζεύγη αλλοτριόμορφων σπινέλιων-πυρόξενων, τα οποία αντιπροσωπεύουν 

προϊόντα διάσπασης γρανατών (HOOGERDUIJN-STRATING et al. 1993, PICCARDO et al. 

2004) εντοπίστηκαν στους γονιμότερους περιδοτίτες τους (Εικ. 10. 7).

Εικ. 10. 7: Παραστατικό μοντέλο της διάνοιξης μιας μεσοωκεάνειας ράχης και του αντίκτυπου της μετάβασης των 
μανδυακών λιθολογικών σχηματισμών από το πεδίο σταθερότητας του γρανατούχου σε αυτό του σπινελιούχου 

περιδοτίτη στο χημισμό και την ιστολογική ανάπτυξη των κλινοπυρόξενων που περιέχουν.
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Τα πολύ χαμηλά περιεχόμενα των πυρόξενων σε HREE και Y μπορούν να 

δικαιολογηθούν μόνο μέσα από διεργασίες υψηλόβαθμης τήξης. Οι κλινοπυρόξενοι 

εξαφανίζονται από τον μανδύα όταν λάβει χώρα πάνω από 23% τήξη αυτού κάτω από 

άνυδρες συνθήκες (KOSTOPOULOS 1989, BIZIMIS et al. 2000). Ωστόσο, οι ιδιαίτερα 

χαμηλές περιεκτικότητες των υπό μελέτη πυρόξενων σε HREE και Ti δεν μπορούν να 

προκύψουν ως αποτέλεσμα διεργασιών τήξης αποκλειστικά σε ένα κέντρο ωκεάνειας 

διάνοιξης (BIZIMIS et al. 2000), διότι οι άνυδρες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τέτοιου 

τύπου περιβάλλοντα δεν μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένη τήξη του μανδύα. Συνεπώς, 

οι εν λόγω πυρόξενοι βάσει της σύστασής τους σε REE+Y αντιπροσωπεύουν υπολειμματικής 

προέλευσης πορφυροκλάστες ενός αρχικά MOR τύπου περιδοτίτη, ο οποίος στη συνέχεια 

υπέστη ένυδρη τήξη σε ένα περιβάλλον ζώνης υπώθησης (SSZ). Οι συνθήκες ένυδρης τήξης 

που επικρατούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον ελαττώνουν τον ρυθμό απομάκρυνσης των

κλινοπυρόξενων από τον μανδύα, δικαιολογώντας παράλληλα και τον υψηλό βαθμό 

αποπτώχευσής τους σε REE, Y και Ti. 

10.3.2 Συσχέτιση ορυκτοχημικών και γεωχημικών δεδομένων

Η απουσία ένυδρων φάσεων από τους μανδυακούς περιδοτίτες του Βούρινου και της 

Πίνδου αποκλείει την περίπτωση του επηρεασμού τους από διεργασίες τροποποιητικής 

μετασωμάτωσης (αναφέρεται στην τροποποίηση της παραγένεσης του περιδοτίτη-modal

metasomatism). Το ιδιαίτερα χαμηλό περιεχόμενο των κλινοπυρόξενων σε REE υποστηρίζει 

την υπολειμματική προέλευσή τους έπειτα από περισσότερα από ένα επεισόδια τήξης σε 

διαφορετικά γεωτεκτονικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, μετασωμάτωση φαίνεται ότι έχει 

επηρεάσει τους περιδοτίτες και των δύο ακολουθιών, όπως διαπιστώθηκε στη βάση των 

γεωχημικών τους δεδομένων και κυρίως του εμπλουτισμού ορισμένων δειγμάτων σε LREE. 

Στη βάση αυτής της ασυμφωνίας μεταξύ γεωχημικών και ορυκτοχημικών δεδομένων θα 

μπορούσαν να ειπωθούν δύο σενάρια, τα οποία δικαιολογούν τον διαπιστωμένο στη βάση 

των πρώτων, μετασωματικό επηρεασμό των περιδοτιτών: α) Κρυπτική μετασωμάτωση, 

συνδεόμενη με φαινόμενα νεοσχηματισμού κλινοπυρόξενων ή τον επανεμπλουτισμό της 

σύστασης αυτών και β) Κρυπτική μετασωμάτωση, συνδεόμενη με διακρυσταλλική 

παγίδευση τηγμάτων (intergranular melts) εντός των περιδοτιτών. 
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Σύμφωνα με τους WIECHERT et al. (1997) οι κλινοπυρόξενοι αποτελούν το 

ορυκτολογικό εκείνο συσταστικό του σπινελιούχου μανδύα στο οποίο έχει την τάση να 

συγκεντρώνεται το 70-100% των HREE και το 40-60% των LREE. Το γεγονός ότι στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας βρέθηκαν δείγματα χαρτσβουργιτικών περιδοτιτών στα οποία 

έχει συμβεί μετασωματική προσθήκη LREE σε συνδυασμό με την απουσία ένυδρων φάσεων 

σε αυτούς, υποδηλώνει ότι ο εμπλουτισμός τους σε LREE θα μπορούσε να αποδίδεται σε 

πλούσιους σε LREE κλινοπυρόξενους. Φαινόμενα νεοσχηματισμού πυρόξενων 

διαπιστώθηκαν, ωστόσο όμως είναι πάρα πολύ περιορισμένα και αφορούν λίγα δείγματα 

περιδοτιτών. Από την άλλη, πυρόξενοι με ποικίλο εμπλουτισμό σε Ce, Nd, Sm, Eu και Sr, Zr

έχουν αναφερθεί από τους μανδυακούς περιδοτίτες του Βούρινου και της Πίνδου από τους 

BIZIMIS et al. (2000). Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ερευνητές, ο σχηματισμός των 

κλινοπυρόξενων αυτών αποδίδεται στην είσοδο τηγμάτων-ρευστών στους περιδοτίτες, τα 

οποία αντέδρασαν με τους ήδη υπάρχοντες πυροξενικούς πορφυροκλάστες εμπλουτίζοντας 

τους περιθωριακά στα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Ωστόσο, οι κλινοπυρόξενοι που 

αναλύθηκαν κατά την παρούσα διατριβή δεν παρουσιάζουν ανάλογου τύπου εμπλουτισμούς 

και έχουν έντονα υπολειμματικά χαρακτηριστικά. 

Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη τυχόν συστασιακών ζωνώσεων στους 

πυρόξενους, καθώς και το γεγονός ότι ο εμπλουτισμός σε LREE στους μεταβατικούς 

χαρτσβουργίτες του Βούρινου είναι πιο ισχυρός από ότι εκείνος των αντίστοιχων κανονικών 

χαρτσβουργιτών (δείγματα αμφότερα στερούμενα κλινοπυρόξενων), υποστηρίζουν το 

δεύτερο σενάριο. Η είσοδος των τηγμάτων αυτών και η μετασωματική τους δράση επί των 

περιδοτιτών υποστηρίζεται επιπλέον από: α) Τις υψηλότερες τιμές Mg# των πυρήνων των 

κλινοπυροξενικών πορφυροκλαστών συγκριτικά με εκείνες των περιθωρίων τους και των 

υπόλοιπων φάσεων στους περιδοτίτες και β) τις χαμηλότερες T’s σχηματισμού, οι οποίες 

προκύπτουν βάσει της περιεκτικότητας σε Ca στα περιθώρια των ορθοπυρόξενων (767-1006 

°C), σε σχέση με εκείνες οι οποίες προκύπτουν από τα πιο υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης Ca

στους πυρήνες των συγκεκριμένων πορφυροκλαστών (821-1126 °C).

Τα συνδυασμένα ορυκτοχημικά-πετροχημικά δεδομένα από τους περιδοτίτες 

δείχνουν ότι τα διεισδύοντα τήγματα σε αυτούς δεν είχαν την ικανότητα να αλλάξουν τις 

αναλογίες φάσεων ή τις συστάσεις των περιδοτιτών γενικά, εξαιτίας του χαμηλού λόγου 

τήγμα/πέτρωμα στη φάση του εμποτισμού των τελευταίων. Είχαν όμως την ικανότητα να 

προκαλούν τοπικά αποκλίσεις των περιδοτιτών από τις συνήθεις συστάσεις τους και κυρίως 

αλλαγές στο περιεχόμενό τους σε στοιχεία όπως LREE, CaO, Al2O3, TiO2.  
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10.4Διεργασίες γένεσης PGM

10.4.1 Χρωμιτίτες Βούρινου

10.4.1.1 Μαγματικές διεργασίες

Τα συνδυασμένα αποτελέσματα της επιτόπιας πετρογραφικής έρευνας και της 

μικροσκοπικής μελέτης των ανεκτημένων στα συμπυκνώματα PGM φάσεων, έδειξαν ότι στα 

πρωτογενή ορυκτά της πλατινοειδούς παραγένεσης των χρωμιτιτών του οφιολιθικού 

συμπλέγματος του Βούρινου περιλαμβάνονται φάσεις, όπως: Σουλφίδια-μέλη της σειράς 

λωρίτης-ερλισμανίτης, κράματα σύστασης Os-Ir, θειοαρσενίδια των IPGE αλλά και του Rh, 

καθώς και σπανιότερα ευρισκόμενες φάσεις, όπως πλούσια σε PGE σουλφίδια BM και 

ασυνήθιστα κράματα σύστασης Ir-Fe (chengdeite). Σε όλες τις περιοχές μελέτης 

διαπιστώθηκε επικράτηση των σουλφίδιων σε βάρος των κραμάτων. Σε κάποιες μάλιστα από 

αυτές (π.χ., στις Αετορράχες) δεν είναι καν αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η συμμετοχή των 

δευτερογενούς προέλευσης φάσεων, οι οποίες προκύπτουν έπειτα από την επίδραση 

διεργασιών αποθείωσης-οξείδωσης σε αρχικούς κρυστάλλους λωρίτη, για να δικαιολογηθεί η

επικράτηση των σουλφίδιων των Ru-Os στους αντίστοιχους χρωμιτίτες. Το στοιχείο αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα των KONSTANTOPOULOU & ECONOMOU-

ELIOPOULOS (1991), οι οποίες για τους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου υπέθεσαν την 

επικράτηση κραμάτων Os-Ir παρά σουλφίδιων των Ru-Os, βασιζόμενες σε αποτελέσματα 

γεωχημικών αναλύσεων των PGE στα συγκεκριμένα χρωμιτικά κοιτάσματα. Σύμφωνα με 

τους MALITCH et al. (2001, 2003b) και UYSAL et al. (2007a): "Η γεωχημική μελέτη των 

PGE στους χρωμιτίτες δεν είναι ικανή από μόνη της να υποδείξει πετρολογικά συμπεράσματα, 

η μελέτη των περιεχόμενων σ’ αυτούς PGM φάσεων είναι επίσης απαραίτητη για την καλύτερη 

κατανόηση της συμπεριφοράς των PGE κατά τη μανδυακή τήξη και το σχηματισμό των 

χρωμιτιτών".

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα κράματα αναπτύσσονται σε ιδιόμορφους-υπιδιόμορφους 

κρυστάλλους, αρκετές φορές μαζί με πλατινοειδή δισουλφίδια και σπανιότερα θειοαρσενίδια 

ή πλούσια σε PGE σουλφίδια BM, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την επιτόπια 

μικροσκοπική έρευνα. Τα χαρακτηριστικά τους αυτά, καθώς και οι χημικές τους συστάσεις, 

δείχνουν ότι κρυσταλλώθηκαν απ’ ευθείας από ένα πυριτικό μάγμα υπό συνθήκες υψηλής T-

χαμηλής fS2. Η πλούσια σε Os και Ir σύστασή τους δεν διαφωνεί με την αυξημένη παρουσία 
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λωρίτη στους χρωμιτίτες του Βούρινου,αφού όπως έχει ήδη ειπωθεί, υπό συνθήκες 

αυξανόμενης fS2 και T: ≤1250°C ο λωρίτης μπορεί να συνυπάρχει με κράματα σύστασης Os-

Ir, όχι όμως και με κράματα σύστασης Ru-Os-Ir εξαιτίας της κατανάλωσης του Ru με την 

είσοδό του στη δομή του λωρίτη (NAKAGAWA & FRANCO 1997, BRENAN & 

ANDREWS 2001, ANDREWS & BRENAN 2002, BOCKRATH et al. 2004, AHMED & 

ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008). Τα κράματα σύστασης Ru-Os-Ir  είναι δείκτες 

συνθηκών ιδιαίτερα χαμηλής fS2 και η απουσία τους από την πλατινοειδή παραγένεση των 

χρωμιτιτών του Βούρινου συμφωνεί με την υψηλή συμμετοχή λωρίτη σε αυτούς.

Η ιδιόμορφη κρυσταλλική ανάπτυξη και η αποπτωχευμένη σε PPGE σύσταση των 

σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης είναι συνυποδηλωτική της μαγματικής 

τους προέλευσης. Ο λωρίτης αποτελεί την επικρατούσα πλατινοειδή, σουλφιδική φάση στους 

χρωμιτίτες και των δύο τμημάτων του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου. Η δε 

παρουσία ερλισμανίτη έχει επίσης καταγραφεί στα χρωμιτικά κοιτάσματα και των δύο 

τμημάτων. Ωστόσο, η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των PGM δείχνει ότι οι 

χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου χαρακτηρίζονται από υψηλότερη, σε όρους επιφανειακής 

κατανομής, συμμετοχή ερλισμανίτη και γενικότερα λωρίτη Os-ούχας σύστασης, κάτι που 

επιβεβαιώθηκε και από την επιτόπια έρευνα. Στους χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου η 

σύσταση των λωριτικών κρυστάλλων είναι γενικά πιο Ru-ούχα. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι 

η έναρξη των διαδικασιών σχηματισμού των χρωμιτιτών του νότιου Βούρινου έλαβε χώρα 

υπό συνθήκες υψηλότερης fS2 και/ή χαμηλότερης T απ’ ότι εκείνων του βόρειου τμήματος 

του συμπλέγματος και συνεπώς από κάποιο πιο εξελιγμένο μάγμα. Με το στοιχείο αυτό 

συμφωνούν και άλλα δεδομένα, όπως η τάση διαφοροποίησης των χρωμιτιτών του νότιου 

Βούρινου και η χαμηλότερη περιεκτικότητά τους σε PGE, ενώ γεωλογικά στοιχεία όπως ο  

παρασύμφωνος-σύμφωνος δομικός χαρακτήρας τους συνηγορούν επιπλέον υπέρ του 

συγκεκριμένου συμπεράσματος.

Για τα απαντώμενα στους χρωμιτίτες του Βούρινου θειοαρσενίδια προηγούμενες 

μελέτες, οι οποίες στηρίχθηκαν στην επιτόπια πετρογραφική έρευνα (AUGÉ  1985, GARUTI

& ZACCARINI 1997), αναφέρουν ότι είναι μαγματικής προέλευσης. Με την άποψη αυτή 

συμφωνούν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την παρούσα επιτόπια έρευνα. 

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ένα έγκλεισμα χολλινγκγουορθίτη σε μαγνησιοχρωμίτη, καθώς 

και ένας σύνθετος κρύσταλλος ερλισμανίτη-ιραρσίτη σε σερπεντίνη. Στην πρώτη περίπτωση 

η μαγματική καταγωγή του θειοαρσενιδίου είναι αδιαπραγμάτευτη λόγω της παγίδευσής του 

στο μαγνησιοχρωμίτη, ενώ στη δεύτερη φαίνεται πως ο ιραρσίτης έχει επιβιώσει της 
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διεργασίας της υδροθερμικής εξαλλοίωσης, αν και φαινόμενα ενμέρει συστασιακής 

τροποποίησης δεν μπορούν να αποκλειστούν πλήρως. Ο επιταξικός τρόπος ανάπτυξης των 

ανεκτημένων θειοαρσενίδιων επί των σουλφίδιων και οι ιστολογικές τους σχέσεις με τα 

κράματα Os-Ir, υποδεικνύουν ότι ο σχηματισμός τους ακολούθησε την κρυστάλλωση των 

κραμάτων και των σουλφίδιων σε ένα στάδιο πιο αυξημένων συνθηκών fS2 και κυρίως fAs. 

Οι σύνθετοι κρύσταλλοι ιριδοσμίου-οσμίου-ερλισμανίτη-ιραρσίτη±Ru-ούχου 

πεντλανδίτη που εντοπίστηκαν στους χρωμιτίτες και των δύο τμημάτων του συμπλέγματος, 

είναι αποτέλεσμα μετασταθούς ισορροπίας μεταξύ και των πέντε αυτών φάσεων και 

θεωρούνται δείκτες απότομης ανόδου της fS2, έστω και τοπικά στο μάγμα (GARUTI et al. 

1999b). Συνδυασμένα μικροϊστολογικά-συστασιακά στοιχεία δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια 

ενός σταδίου ταχείας αύξησης της fS2 έλαβε χώρα διάσπαση ορισμένων κρυστάλλων 

κραμάτων Os-Ir και περιθωριακή ανακρυστάλλωσή τους προς σχηματισμό εξαγωνικού Os. 

Λόγω αδυναμίας σχηματισμού δισουλφίδιου του Ir, το προσφερόμενο από το κράμα Ir

μετατρέπεται σε ιραρσίτη με προσφορά S και As από το μάγμα, παράλληλα με την 

κρυστάλλωση ερλισμανίτη. Επιπλέον, ενδεικτική των συνθηκών υψηλής fS2 είναι η 

παρουσία και Ru-ούχου πεντλανδίτη εντός ερλισμανίτη σε ένα σύνθετο κρύσταλλο αυτού 

του τύπου από τους χρωμιτίτες του Ξερολίβαδου. Πιθανότατα πρόκειται για κάποια 

απομειγνυόμενη φάση, διότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο σχηματισμός του 

πεντλανδίτη θα έπρεπε να προηγηθεί του ερλισμανίτη, όμως κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη 

διάλυση των PGE εντός του σουλφίδιου λόγω της έντονης τάσης προτίμησής τους προς τη 

σουλφιδική φάση (BRENAN & ANDREWS 2001).   

Ανάλογου τύπου περίπλοκες ιστολογικές σχέσεις έχουν περιγραφεί στο παρελθόν και 

από τους GARUTI et al. (1999b) στους χρωμιτίτες του συμπλέγματος Uktus στα Ουράλια. 

Σύμφωνα αυτούς, η ιστολογική σχέση ερλισμανίτης-κράμα Os-Ir είναι μετασταθής και 

μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα ταχύας αύξησης της fS2 με την πτώση της T, η οποία 

οδηγεί στην απότομη προσθήκη S στα προϋπάρχοντα κράματα Os-Ir με αποτέλεσμα τον 

μετασχηματισμό τους σε δισουλφίδια ερλισμανιτικής σύστασης. Επιπρόσθετα, ο FEATHER

(1976) αναφέρει ότι είναι δυνατός ο πειραματικός σχηματισμός ερλισμανίτη, ιραρσίτη και 

οσαρσίτη από μερική ή ολική αλλοίωση πλούσιων σε Ru-Os-Ir κραμάτων, ενώ οι STUMPFL

& TARKIAN (1976) περιέγραψαν δακτύλιους ιραρσίτη σε κράματα Os-Ir έπειτα από 

προσθήκη As και S σε αυτά. Ωστόσο, η ιστολογική δομή των εξεταζόμενων σύνθετων 

κρυστάλλων δεν συμφωνεί με τη δυνατότητα απ’ ευθείας μετασχηματισμού ή προοδευτικής 

μετατροπής των κραμάτων Os-Ir σε σουλφίδια μέσω διεργασιών θειοποίησής τους. Ένας 
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μηχανισμός αντίδρασης των κραμάτων με το μάγμα και αναπροσαρμογής της σύστασής τους 

στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες φυσικοχημικές συνθήκες, θα ήταν ικανότερος να εξηγήσει τις 

περίπλοκες ιστολογικές σχέσεις που περιγράφηκαν. Η δε διατήρησή τους είναι επίσης πολύ 

σημαντική, καθώς τον σχηματισμό των σύνθετων κρυστάλλων θα πρέπει να ακολούθησε 

άμεσα ο σχηματισμός του μαγνησιοχρωμίτη, πράγμα που παρεμπόδισε την οποιαδήποτε 

περαιτέρω επαναϊσορρόπηση των συστάσεων των PGM φάσεων με το μάγμα.  

Όσον αφορά στο σχηματισμό των πλούσιων σε Ir και Ru σουλφίδιων BM που 

εντοπίστηκαν σε σύνθετους κρυστάλλους μαζί με σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-

ερλισμανίτης, αλλά και κράμα σύστασης Os-Ir, προτείνονται τα εξής: Σύμφωνα με τους 

EVSTIGNEEVA & TARKIAN (1996) ο πλούσιος σε Ir μιλλερίτης είναι σταθερός σε υψηλές 

συνθήκες fS2, αντίστοιχες με αυτές που απαιτούνται για το σχηματισμό του ερλισμανίτη, ενώ 

σε T’s: >1050 °C μπορεί να συνυπάρχει με κράμα σύστασης Os-Ir. Επιπλέον, ο σχηματισμός 

σύνθετων κρυστάλλων λωρίτη/ερλισμανίτη και πλούσιων σε PGE σουλφίδιων μπορεί να 

οφείλεται σε αντιδράσεις μεταξύ H2S και σύμπλοκων χλωριούχων ριζών με PGE και BM

(BALLHAUS & STUMPFL 1986, FERRARIO & GARUTI 1990, TORRES-RUIZ et al. 

1996, MELCHER et al. 1997). Σύμφωνα με τον MELCHER (2000) η σειρά κρυστάλλωσης 

φάσεων από πλούσια σε S σταγονίδια οδηγεί σε συστάσεις προοδευτικά φτωχότερες σε S και 

έχει ως εξής: i) XS2, ii) X2S3, iii) X1-xS, iv) X1+xS και v) κράμα. Η συγκεκριμένη σειρά 

κρυστάλλωσης ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα παρόντα ιστολογικά 

δεδομένα, δηλαδή: Λωρίτης→Ru-ούχος πεντλανδίτης και ερλισμανίτης→Ir-ούχος 

μιλλερίτης, υποστηρίζοντας το σχηματισμό των πλούσιων σε Ir και Ru σουλφίδιων BM των 

χρωμιτιτών του Βούρινου σε μαγματικές συνθήκες. 

Συμπερασματικά λοιπόν, διαπιστώνεται πως στους χρωμιτίτες του Βούρινου 

φιλοξενείται μια τυπική πλατινοειδής παραγένεση οφιολιθικών χρωμιτιτών, αποτελούμενη 

κυρίως από λωρίτη και κράματα Os-Ir, την οποία συμπληρώνουν θειοαρσενίδια και πλούσια 

σε IPGE σουλφίδια βασικών μετάλλων. H ιστολογική τους ανάπτυξη δείχνει ότι 

σχηματισμός τους προηγήθηκε της κρυστάλλωσης του μαγνησιοχρωμίτη (T’s: 1250-1150 ºC

κατά MATVEEV & BALLHAUS 2002), αρχίζοντας υπό συνθήκες T χαμηλότερης των 1300 

ºC και χαμηλής σχετικά fS2 με το σχηματισμό κραμάτων Os-Ir και λωρίτη από ένα 

οξειδωμένο, χαμηλού περιεχόμενου σε FeO, βασικής σύστασης μάγμα και τερματίζοντας με 

το σχηματισμό του ερλισμανίτη και των θειοαρσενίδιων σε συνθήκες ελαφρά χαμηλότερης 

T, υψηλότερης fS2 και fAs με το οριστικό κλείσιμο του συστήματος, δηλαδή την 

κρυστάλλωση του μαγνησιοχρωμίτη.



Σύνθεση αποτελεσμάτων

608

10.4.1.2 Δευτερογενείς διεργασίες

Στους χρωμιτίτες του Βούρινου πέρα από την πρωτογενή διαπιστώθηκε ένας ακόμα 

τύπος πλατινοειδούς παραγένεσης, τα χαρακτηριστικά της οποίας δείχνουν ότι αποτελεί 

προϊόν δευτερογενών διεργασιών. Στη δευτερογενή PGM παραγένεση των χρωμιτιτών του 

Βούρινου ανήκουν οι εξής φάσεις: Αποθειωμένοι λωριτικοί κρύσταλλοι, δευτερογενή Ru-

ούχα και πλούσια σε Os-Cu κράματα, πλούσια σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδια, RhNiAs, Ir-ούχος 

αβαρουίτης και κράματα Pt-Ir. Οι ιστολογικές παρατηρήσεις από την επιτόπια μικροσκοπική 

έρευνα σε συνδυασμό με τα εσωτερικά δομικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων 

ανεκτημένων κρυστάλλων, δείχνουν πως πρόκειται για μια ιδιαίτερη PGM παραγένεση, ο 

σχηματισμός της οποίας δεν έλαβε χώρα κατά το μαγματικό στάδιο. Για την ακρίβεια, η 

συγκεκριμένη παραγένεση είναι αποτέλεσμα διεργασιών χαμηλής T. Διεργασίες όπως η 

επιτόπια αποθείωση προϋπαρχόντων σουλφίδιων και/ή θειοαρσενίδιων και σε πολύ 

μικρότερο βαθμό η κινητοποίηση και η συνακόλουθη υδροθερμική μεταφορά και απόθεση 

των PGE ευθύνονται για το μετασχηματισμό των ήδη υπαρχόντων PGM στις νέες φάσεις.

Για την μετα-μαγματική τροποποίηση πρωτογενών IPGM σε οφιολιθικούς χρωμιτίτες 

από διεργασίες αποθείωσης έχει γίνει λόγος από έναν σημαντικό αριθμό μελετών τις 

τελευταίες δεκαετίες (π.χ., STOCKMAN & HLAVA 1984, TARKIAN & PRICHARD 1987, 

MCEDULFF & STUMPFL 1990, NILSSON 1990, THALHAMMER et al. 1990, 

PRICHARD et al. 1994, GARUTI et al. 1997, GARUTI & ZACCARINI 1997, GARUTI et

al. 1999b, ZACCARINI et al. 2004, MELCHER et al. 2005, ZACCARINI et al. 2005, 

AHMED & ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008, PROENZA et al. 2008, TSOUPAS & 

ECONOMOU-ELIOPOULOS 2008). Σύμφωνα με αυτές, δευτερογενείς διεργασίες 

ευθύνονται για οποιαδήποτε φαινόμενα αποθείωσης παρατηρούνται σε κρυστάλλους 

λωριτικής-ερλισμανιτικής σύστασης. Πράγματι, η συχνή διαπίστωση περιοχών χαμηλής 

περιεκτικότητας σε S σε ορισμένους κρυστάλλους στους οποίους διατηρούνται ακόμα

υπολείμματα σύστασης RuS2, αποτελεί ένδειξη ότι έχουν λάβει χώρα διεργασίες αποθείωσης 

επί λωριτικών κρυστάλλων. Αποθειωμένοι λωριτικοί κρύσταλλοι στο χρωμιτικό κοίτασμα 

της περιοχής Αγριάτσες ( νότιος Βούρινος) έχουν αναφερθεί στο παρελθόν από τους 

GARUTI & ZACCARINI (1997). Κατά τους συγκεκριμένους ερευνητές η επικράτηση 

αναγωγικών συνθηκών, χαμηλής fS2, ευθύνεται για τη συστασιακή τροποποίηση των 
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λωριτικών κρυστάλλων του εν λόγω κοιτάσματος. Κατά το στάδιο αυτό έλαβε χώρα διάλυση 

και απομάκρυνση του S που περιέχεται στη δομή του λωρίτη με αποτέλεσμα το 

μετασχηματισμό του αρχικά σε RuS και έπειτα σε Ru-ούχο κράμα, όταν όλο το υπάρχον S

έχει πλέον απομακρυνθεί. 

Στην πραγματικότητα, η πλατινοειδής παραγένεση του οφιολιθικού συμπλέγματος 

του Βούρινου υπέστη μια σειρά μεταβολών αποθείωσης-οξείδωσης η διαδοχή των οποίων 

είναι αποτυπωμένη τόσο στην ίδια όσο και στους χρωμιτίτες στους οποίους περιέχεται. Η 

δευτερογενής παραγένεση των χρωμιτιτών του Βοϊδόλακκου και του Ξερολίβαδου 

αποτελούμενη από: Αποχρωματισμένο χρωμίτη, Cr-ούχο χλωρίτη, αντιγορίτη, τρεμολίτη, 

δευτερογενή σουλφίδια BM και αβαρουίτη, θεωρείται αντιπροσωπευτική συνθηκών 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης. Φαίνεται λοιπόν, πως τα υδροθερμικά ρευστά που προκάλεσαν 

το μετασχηματισμό των χρωμιτιτικών μαγνησιοχρωμιτών είχαν τη δυνατότητα να 

μεταβάλλουν και την περιεχόμενη PGM παραγένεση σε αυτούς. Όπως έχει αναφερθεί στο 

σχετικό κεφάλαιο περί των εξαλλοιώσεων στον μαγνησιοχρωμίτη (βλ. Κεφ. 6), την έντονη 

κατάκλαση των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων των χρωμιτιτών του Βοϊδόλακκου 

ακολούθησε η διέλευση υδροθερμικών διαλυμάτων και η δημιουργία της παραγενετικής 

σχέσης αποχρωματισμένος χρωμίτης και Cr-ούχος χλωρίτης. Εξαιτίας της κατανάλωσης Ο-2

προκειμένων οξειδωτικών αντιδράσεων μετατροπής του Fe+2 σε Fe+3 δημιουργήθηκε 

περίσσεια ελεύθερου Η+1 στο σύστημα, με αποτέλεσμα την επίτευξη αναγωγικών συνθηκών. 

Οι συνθήκες αυτές χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα fO2-fS2 και έχουν σημαντική 

επίδραση στη σύσταση των ευρισκόμενων στα αποχρωματισμένα μαγνησιοχρωμιτκά 

περιθώρια ή στην ενδιάμεση πυριτική μάζα, κρυστάλλων σύστασης λωρίτη-ερλισμανίτη.     

Στο αναγωγικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε έπειτα από τη δημιουργία ζωνών 

αποχρωματισμού στον μαγνησιοχρωμίτη έλαβε χώρα δραστική απομάκρυνση S από τους 

κρυστάλλους λωρίτη-ερλισμανίτη. Κατά το στάδιο αυτό σχηματίστηκαν τα δευτερογενή 

κράματα εξαιτίας της εκτεταμένης απομάκρυνσης S. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις 

συνέβη απόπλυση Ir και πιθανότατα προσθήκη Os, όπως αυτό προκύπτει από την μείωση και 

αύξηση, αντίστοιχα, των περικτικοτήτων των δύο αυτών μετάλλων στα σχηματιζόμενα 

κράματα. Επιπλέον, στο εν λόγω στάδιο πραγματοποιήθηκε και η απόθεση των 

δευτερογενών σουλφίδιων BM, όπως μιλλερίτη, πεντλανδίτη και των δευτερογενών 

κραμάτων, όπως αβαρουίτη και αυτοφυούς Ni.

Η διαμόρφωση οξειδωτικών συνθηκών κατά το στάδιο της αποσάθρωσης προκαλεί 

αύξηση της fO2 και είσοδο O στη δομή των κραμάτων προς σχηματισμό οξείδιων, ενώ 
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παράλληλα η αποθείωση μπορεί να συνεχίζεται μέσω του σχηματισμού ιοντικών ριζών SO4
-, 

εφόσον βέβαια διατηρούνται ακόμα υπολείμματα S στη δομή των τροποποιούμενων, πρώην 

σουλφίδιων. Ο σχηματισμός οξείδιων των PGE έχει αναφερθεί στο παρελθόν από πλήθος 

ερευνών (π.χ., WEISER 1990, JEDWAB et al. 1993, AUGÉ  & LEGENDRE 1994, JEDWAB

1995, CABRI et al. 1996, GARUTI et al. 1997, GARUTI & ZACCARINI 1997, BARKOV

et al. 1999, HEY 1999, EVANS & SPATT 2000, TOLSTYKH et al. 2000, EVANS 2002, 

CABRAL et al. 2001, 2002, 2004, PRICHARD et al. 2008; TSOUPAS & ECONOMOU

2008). Σε πολλές περιπτώσεις υποστηρίζεται ο νεοσχηματισμός τους μέσω απόθεσής τους 

από υδροθερμικά διαλύματα (π.χ., MCDONALD et al. 1999b), ενώ σε άλλες η δημιουργία 

τους από επιτόπια τροποποίηση προϋπαρχόντων PGM φάσεων. Τα οξείδια που 

ανακτήθηκαν-εντοπίστηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής έχουν ιδιόμορφα 

κρυσταλλικά σχήματα, ενώ συνήθης είναι η διατήρηση υπολειμμάτων λωριτικής ή RuS

σύστασης στο εσωτερικό τους. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για 

ψευδόμορφους κρυστάλλους, οι οποίοι προέκυψαν ως αποτέλεσμα διεργασιών αποθείωσης-

οξείδωσης αρχικών λωριτικών κρυστάλλων. Η διατήρηση συμφύσεων ορισμένων εκ των 

ανεκτημένων δευτερογενών κραμάτων και οξείδιων με χλωρίτη ή σερπεντίνη, επιβεβαιώνει 

τα αρχικό συμπέρασμα ότι αυτά φιλοξενούνταν σε ευάλωτες θέσεις στους χρωμιτίτες.

Στην προηγούμενη έρευνα των GARUTI & ZACCARINI (1997) σημειώνεται η 

αποκλειστική ιστολογική συσχέτιση των πλούσιων σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων με Fe-ούχα 

οξείδια/υδροξείδια (π.χ., γκοεθίτη, λειμονίτη). Οι Fe-ούχες αυτές φάσεις παράγονται ως 

αποτέλεσμα του οξειδωτικού περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε εξαιτίας της επιφανειακής 

αποσάθρωσης των χρωμιτιτών. Ωστόσο, εκείνο που παρατηρήθηκε στα πλαίσια της 

παρούσας επιτόπιας έρευνας είναι η αποκλειστική συσχέτιση των συγκεκριμένων οξείδιων 

με προϊόντα της υδροθερμικής εξαλλοίωσης. Η σημασία της συγκεκριμένης παρατήρησης 

αφορά στην επιβεβαίωση του σχετικά εκτεταμένου φάσματος σταθερότητας των 

συγκεκριμένων φάσεων, από το υδροθερμικό μέχρι το υπεργενετικό στάδιο (GARUTI et al. 

1997), αφού για πρώτη φορά παρατηρείται συνανάπτυξή τους με φάσεις διαφορετικής 

προέλευσης στους χρωμιτίτες του ίδιου συμπλέγματος. Σύμφωνα με τους MELCHER et al. 

(2005) η ανώτερη T σχηματισμού των Ru-ούχων οξείδιων (RuO2) είναι 200 °C. Από την 

εφαρμογή των γεωθερμομέτρων των CATHELINEAU & NIEVA (1985) και ZANG & 

FYFE (1995) προέκυψαν T’s σχηματισμού των ανπτύξεων Cr-ούχου χλωρίτη μεταξύ 111-

222 °C και 140-250 °C, αντίστοιχα. Οι T’s αυτές αντανακλούν το "κλείσιμο" του 

υδροθερμικού συστήματος, την έναρξη των διεργασιών προσθήκης O στη δομή των ήδη 
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αποθειωμένων λωριτικών κρυστάλλων και τις ανώτερες συνθήκες σταθερότητας των 

εξεταζόμενων οξείδιων των Ru-Os-Ir-Fe-Ni.

Η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερα ασυνήθιστης ιστολογικής δομής, αυτής του ιστού 

ροζέττας, σε κάποιους από τους κρυστάλλους των πλούσιων σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδιων 

πιστοποιεί την δευτερογενή προέλευσή τους. Αντίστοιχες δομικές αναπτύξεις έχουν 

αναφερθεί μόνο από υπεργενετικά Pd-ούχα κοιτάσματα της μεταλλογενετικής επαρχίας 

Minas Gerais στη Βραζιλία (CABRAL et al. 2004). Επιπρόσθετα, το μικρό περιεχόμενό των 

εν λόγω οξείδιων σε Fe επιβεβαιώνει ότι αποτελούν πραγματικά οξείδια και όχι μίγματα 

πλούσιων σε IPGE κραμάτων με Fe-ούχα οξυδροξείδια (oxyhydroxides), πιθανότητα την 

οποία δεν είχε αποκλείσει η έρευνα των GARUTI & ZACCARINI (1997). Επιπρόσθετα, η 

πιστοποίηση της απουσίας OH-1 από τη δομή τους αποκλείει την πιθανότητα να αποτελούν 

υδροξείδια. Συνδυασμένα ιστολογικά-χημικά χαρακτηριστικά τους, δείχνουν πως πρόκειται 

για μια νέα φάση, η οποία ανταποκρίνεται στη στοιχειομετρία: XO2 και X2O3.  

Η παρουσία φάσεων σύστασης RhNiAs, δηλαδή του Rh-ούχου ανάλογου του 

μαϊακίτη, οι οποίες σε μια περίπτωση συμφύονται με μερικά αποθειωμένο Ru-ούχο 

πεντλανδίτη είναι δευτερογενούς προέλευσης. Πιθανόν αντιπροσωπεύουν υπολείμματα 

αρχικών θειοαρσενίδιων σύστασης χολλινγκγουορθίτη που υπέστησαν έντονη συστασιακή 

τροποποίηση σε αναγωγικές συνθήκες. Η σύμφυσή τους με τον μερικά αποθειωμένο Ru-

ούχο πεντλανδίτη δεν συμφωνεί με απόθεσή τους μέσα από διαλύματα, όπως άλλωστε 

υποστηρίζεται και από μελέτες κινητικότητας, οι οποίες υποστηρίζουν την περιορισμένη

κινητικότητα των IPGE+Rh (BOWLES 1986, BOWLES et al. 1994, PRICHARD & LORD

1994). Ωστόσο, εκτός από τις RhNiAs φάσεις υπάρχουν και πιο άμεσες αποδείξεις ότι 

φαινόμενα αποθείωσης μπορεί να επηρεάζουν κρυστάλλους θειοαρσενίδιων. Η παρουσία 

κρυστάλλων ιραρσίτη πορώδους δομής δείχνει ότι και τα θειοαρσενίδια ήταν επιρρεπή στις 

ίδιες διεργασίες οι οποίες προσέβαλαν τα πλούσια σε Ru-Os σουλφίδια. 

Οι ξενόμορφοι κρύσταλλοι Ir-ούχου αβαρουίτη και κραμάτων Pt-Ir±Au που 

εντοπίστηκαν κατά την επιτόπια πετρογραφική έρευνα, αντιπροσωπεύουν προϊόντα 

υδροθερμικής απόθεσης. Η απουσία πρωτογενών ορυκτών των Pt και Pd από την PGM

παραγένεση του Βούρινου, όπως υποστηρίζεται από την παρούσα και προηγούμενες έρευνες 

(AUGÉ  1985, GARUTI & ZACCARINI 1997), δείχνει ότι τα κράματα Pt-Ir-Au δεν μπορεί 

να είναι καν αποτέλεσμα επιτόπιας συστασιακής επεξεργασίας αντίστοιχων μαγματικών 

φάσεων. Τα υψηλά ποσοστά Pt που περιέχουν προήλθαν από την απόπλυση του Pt που 

βρίσκεται στη δομή άλλων πρωτογενών PGM, όπως του λωρίτη και κυρίως του ιραρσίτη. Η 
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κινητοποίηση των Pt, Ir και σε μικρότερο βαθμό των υπόλοιπων PGE άρχισε στο στάδιο 

περιορισμένης οξείδωσης των μαγνησιοχρωμιτών και συνεχίστηκε στο αναγωγικό στάδιο 

που ακολούθησε. Σύμφωνα με αρκετές έρευνες (GAMMONS et al. 1992, WOOD et al. 1992, 

PAN & WOOD 1994, WOOD 2002, XIONG & WOOD 2002, WOOD & NORMAND 2008) 

τα PGE διαλύονται στα υδροθερμικά ρευστά υπό τη μορφή συμπλόκων χλωρίδιων ή 

δισουλφίδιων. Η πλειονότητα των PGE αποπλύθηκε κυρίως από τα σουλφιδία και ενμέρει 

από τα θειοαρσενίδια κατά το αναγωγικό στάδιο και κινητοποιήθηκε για μικρή απόσταση, 

οπότε και αποτέθηκε. Ο περιορισμένος βαθμός κινητοποίησης των PGE και ο σπάνιος 

εντοπισμός PGM φάσεων που να είναι αποτέλεσμα υδροθερμικής απόθεσης, υποδηλώνουν 

ότι η κατανομή των PGE στους χρωμιτίτες του Βούρινου παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. 

Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά της δευτερογενούς πλατινοειδούς παραγένεσης που 

φιλοξενείται στους χρωμιτίτες του Βούρινου, θα μπορούσαν να ειπωθεί ότι πρόκειται για μια 

παραγένεση η οποία προκύπτει εξαιτίας της ασταθούς φύσης των πρωτογενών PGM

(σουλφίδιων και θειοαρσενίδιων) υπό τις συνθήκες της υδροθερμικής εξαλλοίωσης. Ο 

σχηματισμός της παραγένεσης αυτής έλαβε χώρα σε δύο στάδια: α) Σε ένα στάδιο 

αποθείωσης και β) σε ένα στάδιο οξείδωσης. Στο πρώτο πραγματοποιήθηκε συστηματική 

απομάκρυνση S από τη δομή των κρυστάλλων των σουλφίδιων-θειοαρσενίδιων, με 

αποτέλεσμα τη μετατροπή τους σε αποθειωμένες φάσεις και κράματα. Στο δεύτερο 

συντελέστηκε η βαθμιαία εισαγωγή Ο στα τελευταία, με αποτέλεσμα το μετασχηματισμό 

τους σε οξείδια, ορισμένα από τα οποία επιδεικνύουν ιδιαίτερες εσωτερικές δομές τύπου 

ροζέττας. Άλλες φάσεις, όπως ο Ir-ούχος αβαρουίτης και τα κράματα Pt-Ir±Au

σχηματίζονται ως αποτέλεσμα διεργασιών απόπλυσης PGE από τα ήδη υπάρχοντα PGM και 

έπειτα μεταφοράς και απόθεσής τους υπό τη μορφή δευτερογενών PGM.     

10.4.2 Χρωμιτίτες Πίνδου

10.4.2.1 Υψηλού Cr χρωμιτίτες

10.4.2.1.1 Μαγματικές διεργασίες

Στην πρωτογενή πλατινοειδή παραγένεση των χρωμιτιτών της Μηλιάς ανήκουν οι 

εξής φάσεις: Λωρίτης και σε περιορισμένο βαθμό ερλισμανίτης, κράματα σύστασης Os-Ir

και Ru-Os-Ir, καθώς και ορισμένοι κρύσταλλοι ιραρσίτη. Η αντίστοιχη παραγένεση των 
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χρωμιτιτών της Πεύκης περιλαμβάνει: Λωρίτη, μπραγκίτη, κουπερίτη, βυσοτσκίτη, 

οσαρσίτη, ιραρσίτη, ρουαρσίτη, χολλινγκγουορθίτη, πλαταρσίτη, αντουίτη, σπερρυλίτη, 

παλλαδοδυμίτη και κράματα τύπου Os-Ir, ενώ υπό τη μορφή απομείξεων εντοπίστηκαν 

επιπλέον ομεΐτης και ιριδαρσενίτης. 

Από τα ιστολογικά δεδομένα της επιτόπιας μικροσκοπικής έρευνας (χρωμιτίτες 

Μηλιάς) διαπιστώθηκε ότι ο σχηματισμός των δισουλφίδιων έπεται της δημιουργίας 

κραμάτων. Ο σχηματισμός των μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης και των κραμάτων 

Os-Ir πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες T μεταξύ 1200-1300 ºC και χαμηλής, αρχικά, fS2 από 

ένα οξειδωμένο, χαμηλής περιεκτικότητας σε FeO βασικό μάγμα. Η περιορισμένη παρουσία 

ερλισμανίτη στη Μηλιά υποδηλώνει την αύξηση της fS2 έστω και τοπικά στο Cr-ούχο μάγμα. 

Στην Πεύκη τη δημιουργία κραμάτων και λωρίτη διαδέχτηκε η δημιουργία θειοαρσενίδιων 

και έπειτα διαρσενίδιων, γεγονός που οφείλεται στη σημαντική αύξηση της παραμέτρου της 

fAs με την πτώση της T.

Η χαμηλή περιεκτικότητα σε Ru της πλειονότητας των κραμάτων που ανακτήθηκαν 

από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς, καθώς και η παρουσία ερλισμανίτη σ’ αυτούς συμφωνούν 

με το εκτεταμένο φάσμα μεταβολής της fS2, η οποία έφθασε σε υψηλά επίπεδα μέχρι την 

κρυστάλλωση του μαγνησιοχρωμίτη. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να ειπωθεί ότι οι συνθήκες 

fS2 ξεπέρασαν το θερμοδυναμικό όριο Os-OsS2, κάτι που ούτως ή άλλως σπάνια συμβαίνει 

στον ανώτερο μανδύα (MELCHER et al. 1997, GARUTI et al. 1999a, b). Παρόμοιες 

αναφορές σχετικά με τα επίπεδα διακύμανσης της παραμέτρου fS2 προέρχονται από μελέτες 

PGM παραγενέσεων χρωμιτιτών γειτονικών οφιολιθικών συμπλεγμάτων, όπως της Mugla-

Insparta της Τουρκίας (UYSAL et al. 2005).

H ανάκτηση ενός μικρού αριθμού κραμάτων με ιδιαίτερα συστασιακά 

χαρακτηριστικά δείχνει ότι μπορεί να αντιπροσωπεύουν υπολειμματικής προέλευσης 

κρυστάλλους που παγιδεύτηκαν στο Cr-ούχο μάγμα ως ξενοκρύσταλλοι από τους 

γειτονικούς περιδοτίτες. Πρόκειται για κράματα σύστασης ρουθηνοϊριδόσμιου (RuOsIr), 

κύριο χαρακτηριστικό των οποίων πέραν της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε Ru είναι η 

αυξημένη συμμετοχή PPGE σε αυτά. Τα κανονικοποιημένα ως προς τον πρωτογενή μανδύα 

γραφήματα PGE ορισμένων εκ των συγκεκριμένων κραμάτων παρουσιάζουν μια σχετική 

ομοιότητα με εκείνα του εγκλειόμενου εντός ολιβίνη Mss από τους κιμπερλιτικούς 

ξενόλιθους της κρατωνικής περιοχής Udachnaya στη Σιβηρία (ALARD et al. 2000).       
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Η παρουσία λωρίτη έντονα Ru-ούχας σύστασης στους χρωμιτίτες της Πεύκης σε 

συνδυασμό με την χαμηλή συμμετοχή κραμάτων είναι σύμφωνη με την περιορισμένη 

διακύμανσης της fS2. Η απουσία ερλισμανίτη δηλώνει επιπλέον, ότι η fS2 δεν έφθασε σε τόσο 

υψηλά επίπεδα όπως στην Μηλιά. 

Η παρουσία ιδιόμορφων κρυστάλλων θειοαρσενίδιων-διαρσενίδιων στους χρωμιτίτες 

της Πεύκης θεωρείται ενδεικτική των αυξημένων συνθηκών fAs σε κάποια προχωρημένη, 

σχετικά, φάση εξέλιξης του μαγματικού συστήματος. Η περιορισμένη παρουσία κραμάτων 

στην Πεύκη, καθώς και ο επιταξικός τρόπος ανάπτυξης των θειοαρσενίδιων (π.χ., ιραρσίτη-

πλαταρσίτη) επί  λωρίτη, υποδηλώνουν ότι ο σχηματισμός των θειοαρσενίδιων έπεται 

χρονικά εκείνου των κραμάτων και του λωρίτη. Επιπρόσθετα, οι ιστολογικές σχέσεις 

περιφερειακής αντικατάστασης κρυστάλλων ρουαρσίτη από αντουίτη, υποδεικνύουν τον 

απώτερο σχηματισμό των διαρσενίδιων σε σχέση με εκείνου των θειοαρσενίδιων, 

επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αύξηση της fAs με τη πτώση της Τ στο μαγματικό σύστημα. 

Γενικά, η αυξημένη παρουσία θειοαρσενίδιων-διαρσενίδιων στην πρωτογενή πλατινοειδή 

παραγένεση της Πεύκης αντανακλά την προοδευτική αύξηση του λόγου As/S του μάγματος 

κατά την εξέλιξή του. Είναι πολύ πιθανό ότι η περιορισμένη συμμετοχή κραμάτων στους 

χρωμιτίτες της εν λόγω περιοχής οφείλεται στην απότομη αύξηση της fAs.    

Αν και κρύσταλλοι αντουίτη δεν εντοπίστηκαν στα πλαίσια της αντίστοιχης επιτόπιας 

έρευνας, πρόσφατες αναφορές σχετικά με την προέλευση αυτής της σπάνιας PGM φάσης 

κάνουν λόγο για μαγματική καταγωγή της (GORNOSTAYEV et al. 2001). Πράγματι, 

ορισμένα από τα παρόντα χαρακτηριστικά της, όπως η τάση να συμμετέχει σε σύνθετους 

κρυστάλλους μαζί με άλλες πρωτογενείς IPGM ή PPGM φάσεις, καθώς και οι απομείξεις 

που παρουσιάζει, είναι δύσκολο να ερμηνευθούν υπό το πρίσμα της ενδεχόμενης 

δευτερογενούς προέλευσής της.  

Οι απομείξεις που αναγνωρίστηκαν σε κρυστάλλους ρουαρσίτη και αντουίτη, είναι 

ενδεικτικές της αδυναμίας που υπάρχει για επίτευξη πλήρους στερεάς διαλυτότητας μεταξύ 

των απομειγνυόμενων φάσεων και εκείνων που τις περιέχουν (π.χ., απομείξεις ιριδαρσενίτη 

και ομεΐτη από αντουίτη). Η ανάπτυξη των απομείξεων αυτών συμφωνεί με τις συνθήκες 

χαμηλότερης T που απαιτούνται για το σχηματισμό των μονοκλινούς συμμετρίας 

θειοαρσενίδιων των PPGE από ότι για τις αντίστοιχες, πλούσιες σε IPGE κυβικής 

συμμετρίας φάσεις.
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Η δημιουργία ορυκτών της ομάδας των PPGE, δηλαδή φάσεων όπως: 

Χολλινγκγουορθίτης, πλαταρσίτης, παλλαδοδυμίτης, σπερρυλίτης και των μελών της σειράς 

μπραγκίτης-βυσοτσκίτης, δεν αποδίδεται σε αποβολή από ένα μη μείξιμο σουλφιδικό υγρό 

κατά τη διάρκεια ή έπειτα τον σχηματισμό του μαγνησιοχρωμίτη. Ο μπονινιτικός 

χαρακτήρας του μάγματος από το οποίο σχηματίστηκαν οι χρωμιτίτες της Πεύκης αποκλείει 

τον κορεσμό του σε S σε κάποιο στάδιο της εξέλιξής του. Επιπλέον, η περιορισμένη 

περιεκτικότητά τους σε στοιχεία όπως Te, Sb και Sn, των οποίων η παρουσία συνήθως 

αποδίδεται σε υδροθερμική εισαγωγή (PRICHARD et al. 1994), υποδηλώνει ότι τα 

συγκεκριμένα PPGM δεν είναι δευτερογενούς προέλευσης. Η παρουσία PPGM σε 

οφιολιθικούς χρωμιτίτες δεν είναι συνηθισμένη (π.χ., TORRES-RUIZ et al. 1996, 

ZACCARINI et al. 2008), ωστόσο η εύρεση τέτοιου τύπου φάσεων δείχνει ότι κατά το 

σχηματισμό μαγνησιοχρωμίτη τα PPGE αποτέθηκαν και δεν παρέμειναν στο μαγματικό 

τήγμα, όπως θεωρητικά αναμένεται να συμβαίνει (BARNES et al. 1985). Εναλλακτικά, η 

κρυστάλλωσή των PPGM θα μπορούσε να είχε λάβει χώρα μετά την κρυστάλλωση του 

μαγνησιοχρωμίτη, σε κάποια φάση ελαφρά πιο προχωρημένης εξέλιξης του μάγματος. 

Ωστόσο, όμως δεν διαπιστώθηκαν σε καμία περίπτωση φαινόμενα συστασιακής 

τροποποίησης των συγκεκριμένων φάσεων, όπως λογικά θα αναμενόταν αν τα συγκεκριμένα 

PPGM φιλοξενούνταν στην ενδιάμεση πυριτική μάζα, αφού οι συγκεκριμένοι χρωμιτίτες 

είναι ενμέρει σερπεντινιωμένοι. Τα PPGM συνήθως συμφύονται με άλλα πρωτογενή PGΜ, 

το οποίο δείχνει ότι αρκετά από αυτά προϋπήρχαν ως εγκλείσματα στο μαγνησιοχρωμίτη και 

ότι ο σχηματισμός αυτού συνεχίστηκε μέχρι χαμηλές σχετικά Τ’s. Ο εγκλεισμός τους στον 

μαγνησιοχρωμίτη οφείλεται στην κρυστάλλωσή τους από ένα τήγμα με υψηλή παρουσία 

πτητικών και κυρίως As και στην αντίδρασή του με τους φτωχούς σε S περιδοτίτες της 

περιοχής. Η συνύπαρξη σπερρυλίτη, πλαταρσίτη, κουπερίτη και μπραγκίτη που 

διαπιστώθηκε, μαρτυρά συνθήκες T κρυστάλλωσης μεταξύ 850-900 ºC (MAKOVICKY et al. 

1990, 1992, VERRYN & MERKLE 2000).    

Γενικά, η μελέτη των πρωτογενών PGM των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών της Πίνδου 

υποδεικνύει τα εξής: α) Η fS2 ανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα στα χρωμιτικά κοιτάσματα της 

Μηλιάς, παρουσιάζοντας μάλιστα και εκτενέστερο φάσμα διακύμανσης, από ότι σε εκείνα 

της Πεύκης, β) οι ιστολογικές σχέσεις μεταξύ των σουλφίδιων-θειοαρσενίδιων-αρσενίδιων 

από τους χρωμιτίτες της Πεύκης δείχνουν ότι η διαθεσιμότητα As στο σύστημα αυξάνονταν 

προοδευτικά, ενώ εκείνη του S μειώνονταν, γ) η παρουσία PPGM και ιδιαίτερα σύνθετων 

κρυστάλλων IPGM-PPGM στους χρωμιτίτες της Πεύκης, δηλώνει ότι κρυσταλλώθηκαν πριν 
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ή μαζί με το μαγνησιοχρωμίτη σε σχετικά χαμηλές T’s, δ) οι ιδιαίτερα περίπλοκες απομείξεις 

εντός κρυστάλλων αντουίτη και ρουαρσίτη αποτελούν ένα ασυνήθιστο ιστολογικό 

χαρακτηριστικό PGM φάσεων, συνυποδηλωτικό της μαγματικής τους προέλευσης και δ) η 

υψηλή συμμετοχή θειοαρσενίδιων και διαρσενίδιων στους χρωμιτίτες της Πεύκης, 

αντανακλά το σχηματισμό τους έπειτα από αντίδραση αποπτωχευμένων σε S περιδοτιτών με 

σχετικά μικρές ποσότητες ενός πλούσιου σε πτητικά συσταστικά και As τήγματος.  

10.4.2.1.2 Δευτερογενείς διεργασίες

Εκτός από την πρωτογενή PGM παραγένεση στους πλούσιους σε Cr χρωμιτίτες της 

Πίνδου αναγνωρίστηκε επίσης και μια δευτερογενούς προέλευσης πλατινοειδής παραγένεση. 

Στη μετα-μαγματική PGM παραγένεση της Μηλιάς διαπιστώθηκε ότι ανήκουν οι ακόλουθες 

φάσεις: Περιθωριακοί δακτύλιοι έντονα Ru-ούχου λωρίτη σε ζωνωμένους κρυστάλλους της 

ίδιας φάσης, οι οποίοι διατηρούν πυρήνες πιο Os-ούχας λωριτικής σύστασης και ορισμένοι 

κρύσταλλοι Ru-ούχων οξείδιων. Στην αντίστοιχη παραγένεση των χρωμιτιτών της Πεύκης 

περιλαμβάνονται: Έντονα εκχυμωμένα σε Os περιθώρια ζωνωμένων λωριτικών κρυστάλλων, 

των οποίων οι πυρήνες είναι σαφώς πλουσιώτεροι στο στοιχείο αυτό, παολοβίτης και 

ήλεκτρο. 

Η παρουσία ζωνωμένων λωριτικών κρυστάλλων, οι οποίοι διατηρούν πυρήνες Os-

ούχας σύστασης και έχουν πιο Ru-ούχα περιθώρια, θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη 

μείωσης της fS2 με την πρόοδο των διαδικασιών εξέλιξης του μάγματος. Επειδή κάτι τέτοιο 

κανονικά δεν αναμένεται και επειδή η υποκατάσταση Ru-Os σπάνια είναι τόσο 

περιορισμένη, ώστε να οδηγεί στο σχηματισμό φάσεων καθαρά λωριτικής σύστασης, η 

πρωτογενής προέλευση των ζωνωμένων λωριτών της Πίνδου αποκλείεται. Στην 

πραγματικότητα, μόνο οι πυρήνες των ζωνωμένων κρυστάλλων αντιπροσωπεύουν 

αυθεντικές μαγματικές συστάσεις, ενώ τα περιθώριά τους αποτελούν τροποποιημένες 

συστάσεις, οι οποίες προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες χαμηλότερης fS2 αποδεσμεύοντας 

Os και Ir. Οι νέες αυτές συνθήκες ταυτίζονται με την επίδραση μετα-μαγματικών διεργασιών 

στους εν λόγω χρωμιτίτες και τους περιβάλλοντές τους σχηματισμούς.

Οξείδια Ru-ούχας σύστασης ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες και των δύο 

περιοχών. Ο σχηματισμός τους αποδίδεται σε διεργασίες αποθείωσης και ακόλουθης 

οξείδωσης αρχικών Ru-ούχων σουλφίδιων τύπου λωρίτη-ερλισμανίτη. Ωστόσο, ιστολογικά 
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δεδομένα δείχνουν ότι ορισμένα από τα Ru-ούχα οξείδια που ανακτήθηκαν από τους 

χρωμιτίτες της Πεύκης έχουν προέλθει από τα Ru-ούχα θειοαρσενίδια που περιέχονται στα 

συγκεκριμένα χρωμιτικά κοιτάσματα. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πέρα 

από τη διεργασία της αποθείωσης, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την εξαλλοίωση-

αποσάθρωση των εν λόγω χρωμιτικών κοιτασμάτων ήταν τέτοιες που επέτρεπαν και την 

απόπλυση As.     

Ο δε παολοβίτης σχετίζεται με υδροθερμική εισαγωγή Sn στο σύστημα. Ευκίνητα 

στοιχεία όπως τα: Sn, As, Sb, Bi, Te και Hg μπορεί να υφίστανται σε αυξημένες 

συγκεντρώσεις στα υδροθερμικά διαλύματα (PRICHARD et al. 1994, EVSTIGNEEVA & 

TARKIAN 1996). Επιπλέον, το Pd είναι ιδιαίτερα ευδιάλυτο σε οξειδωτικά Cl--ούχα ένυδρα 

διαλύματα (GAMMONS et al. 1992, GAMMONS 1996). Συνεπώς, το Pd από τα ήδη 

υπάρχοντα σουλφίδια διαλύθηκε στα υδροθερμικά ρευστά που κυκλοφορούσαν (FARROW

& WATKINSON 1992, AUGÉ  et al. 2005) και αποτέθηκε υπό τη μορφή παολοβίτη σε ένα 

σύνθετο κρύσταλλο μαζί με ήλεκτρο, φάση που έχει υδροθερμική καταγωγή.

10.4.2.2 Υψηλού Al χρωμιτίτες

10.4.2.2.1 Μαγματικές διεργασίες

Η διαφορετική σύσταση του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού σε σχέση με εκείνη των 

χρωμιτικών κοιτασμάτων που μελετήθηκαν από τις υπόλοιπες περιοχές του Πινδικού 

οφιολιθικού συμπλέγματος, καθώς και ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως: Η 

διαφοροποίηση της χημικής του σύστασης και ο εμπλουτισμός του σε Pt και Pd, 

υποδηλώνουν τη συμμετοχή διαφορετικού τύπου PGM στο συγκεκριμένο κοίτασμα. Στα 

πρωτογενή ορυκτά της πλατινοειδούς παραγένεσης του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού 

περιλαμβάνονται: Λωρίτης-ερλισμανίτης, σπερρυλίτης, σκεργκααρντίτης, νιλσενίτης, 

κράματα Pd-Cu, η πλειονότητα των οποίων αντιστοιχεί στη στοιχειομετρική σύσταση PdCu4, 

ζβυγιατζιντσεβίτης, χολλινγκγουορθίτης, ναλντρεττίτης, ισομερτιίτης, κιθκοννίτης, κράματα 

Pt-Fe-Ni, Rh-ούχα βισμουθοτελλουρίδια και για την ακρίβεια το Rh-ούχο ανάλογο του 

μιχενερίτη, καθώς και πλούσιος σε Pd tetraauricupride. Από τα ορυκτά αυτά, στον λιγότερο 

διαφοροποιημένο χρωμιτικό ορίζοντα του κοιτάσματος απαντούν τα εξής: Λωρίτης-

ερλισμανίτης, σπερρυλίτης, ενώ στα πιο διαφοροποιημένα επίπεδα του κοιτάσματος 
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εντοπίστηκαν όλες οι μαγματικές PGM φάσεις εκτός από τα μέλη της σειράς λωρίτης-

ερλιμανίτης.  

Η καθολική απουσία κραμάτων σύστασης Os-Ir από το εν λόγω χρωμιτικό κοίτασμα 

ενισχύει την άποψη του σχηματισμού του κάτω από συνθήκες αυξημένης fS2 και/ή χαμηλής 

T. Οι μόνες φάσεις που εντοπίστηκαν ως εγκλείσματα στους μαγνησιοχρωμίτες, από τους 

οποίους συντίθενται οι χαμηλότεροι ορίζοντες του κοιτάσματος, δηλαδή ο λωρίτης-

ερλισμανίτης και ο σπερρυλίτης, υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες fS2-fAs ήταν αυξημένες κατά 

τα πρώτα στάδια της κρυστάλλωσης. Από τον ορίζοντα με σπινέλιο ανακτήθηκαν σύνθετοι 

κρύσταλλοι σπερρυλίτη-ισομερτιίτη, σπερρυλίτη-ισομερτιίτη-νιλσενίτη, σπερρυλίτη-

χολλινγκγουορθίτη και σπερρυλίτη-χολλινγκγουορθίτη-ναλντρετίτη, που αντιπροσωπεύουν 

πρωτογενή εγκλείσματα στους κρυστάλλους σπινέλιου. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει την 

αύξηση της περιεκτικότητας των πτητικών συσταστικών (As και Sb) στο μάγμα με την 

πρόοδο της κρυστάλλωσης.      

Μια χαρακτηριστική ορυκτολογική διαφορά μεταξύ των δύο οριζόντων του 

κοιτάσματος είναι η συχνή συμμετοχή σουλφίδιων BM στον πιο διαφοροποιημένο από 

αυτούς. Η απόμειξη σταγονίδιων μη μείξιμου σουλφιδικού τήγματος υψηλού Reff έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό PGM. Η ιδιαίτερη PGM παραγένεση του συγκεκριμένου 

ορίζοντα, αποτελούμενη κυρίως από ορυκτά των Pd, Au και σε μικρότερο βαθμό του Pt, 

σχηματίστηκε ως αποτέλεσμα διεργασιών σάρωσης των Pt-Pd-Au από τα σουλφιδικά 

σταγονίδια και απόμειξής τους από αυτά υπό τη μορφή διακριτών PPGM φάσεων.   

Η ψύξη των σουλφιδικών σταγονίδιων προκάλεσε κλασματική τους διαφοροποίηση 

με σχηματισμό, αρχικά, ενός πλούσιου σε Fe-Ni Mss στους 1100 ºC περίπου (NALDRETT

1969) και έπειτα ενός πλούσιου σε Cu τήγματος κράματος, αντίστοιχου του Iss στους 880-

970 ºC περίπου (CABRI & LAFLAMME 1997). Από το Mss απομείχθηκαν κράματα τύπου 

Pt-Fe-Ni και Ir-Fe-Ni, κάτι που είναι δυνατόν να συμβαίνει ακόμα και σε υψηλές T’s της 

τάξης των 1000 ºC (PEREGOEDOVA et al. 2004). Από το Cu-ούχο τήγμα κράματος 

απομείχθηκαν πλούσιες σε Pd και Au φάσεις, όπως: Νιλσενίτης, σκεργκααρντίτης, κράματα 

στοιχειομετρίας PdCu4, ζβυγιατζιντσεβίτης, κιθκοννίτης και Pd-ούχος tetraauricupride. Οι 

ανώτερες T’s σταθερότητας των προηγούμενων φάσεων συμφωνούν με την κρυστάλλωσή 

τους από ένα τήγμα αντίστοιχο του Iss. Πιο συγκεκριμένα, για τον κιθκοννίτη αναφέρονται 

T’s της τάξης των 800 ºC (KIM & CHAO 1990), για τον tetraauricupride χαμηλότερες των 

410 ºC (SPIRIDONOV et al. 2003), για τον σκεργκααρντίτη και τον νιλσενίτη 600 ºC

(RUDASHEVSKY et al. 2004), ενώ για τον ζβυγιατζιντσεβίτη αναφέρονται ανώτερες T’s  
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της τάξης των 1188 ºC (CICCIOLI et al. 2000), όμως στην παρούσα περίπτωση ο 

σχηματισμός του έχει πιθανότατα συντελεστεί σε χαμηλότερες T’s. 

Η συνήθης κλασματοποίηση των IPGE στο Mss και των PPGE+Au στο Iss (π.χ., 

NALDRETT et al. 1979, 1994, FLEET et al. 1993) δεν διαπιστώθηκε στην περίπτωση του 

πιο διαφοροποιημένου χρωμιτικού ορίζοντα του Κορυδαλλού. Τα Ir, Rh και o Pt

αποβάλλονται από το Mss, ενώ τα Pd και Au συγκεντρώνονται στο πλούσιο σε Cu τήγμα 

κράματος. Πρόσφατες πειραματικές μελέτες (PEREGOEDOVA et al. 2004) έχουν δείξει ότι 

σουλφίδια σύστασης ανάλογης των μανδυακών όταν υποβάλλονται σε διεργασίες 

αποθείωσης, όπως συμβαίνει κατά τη μανδυακή τήξη, μπορούν να απομειγνύουν κράματα 

Pt-Ir-Fe-Ni, ενώ το Cu-Ni σουλφιδικό τήγμα που παράγεται θα είναι πλούσιο σε Pd και Au. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον MELCHER (2000) η κρυστάλλωση φάσεων από S-ούχα 

σταγονίδια οδηγεί σε συστάσεις προοδευτικά φτωχότερες σε S και τελικά σε κράμα. Η 

απουσία της τυπικής παραγένεσης που προκύπτει από ένα Fe-ούχο Mss (δηλ., πυρροτίνης-

πεντλανδίτης-χαλκοπυρίτης), υποδηλώνει ότι τα PGM σχηματίστηκαν από σουλφιδικά 

σταγονίδια σχετικά χαμηλού περιεχόμενου σε S και υψηλού σε Cu-Ni. 

Η επικράτηση φάσεων των Pt, Rh και IPGE στον κατώτερο ορίζοντα του χρωμιτικού 

κοιτάσματος σε σχέση με την επικράτηση ορυκτών των Pt, Pd και Au στον πιο 

διαφοροποιημένο, υποδηλώνει την κλασμάτωση των PGE εντός του κοιτάσματος. Αν και με 

το αποτέλεσμα αυτό δεν συμφωνούν τα αντίστοιχα γεχημικά δεδομένα των PGE, σύγχρονες 

έρευνες (MALITCH et al. 2001, 2003b, UYSAL et al. 2007a) συμφωνούν πως τα δεδομένα 

από τα PGM είναι αυτά που υποδεικνύουν καλύτερα τυχών διεργασίες κλασματοποίησης 

των PGE. Επομένως, φαίνεται πως έχει λάβει χώρα κλασματοποίηση τουλάχιστον των Pd-

Au από τα IPGE+Rh μεταξύ των δύο οριζόντων του συγκεκριμένου χρωμιτικού 

κοιτάσματος.  

10.4.2.2.2 Δευτερογενείς διεργασίες  

Ο υψηλός βαθμός υδροθερμικής εξαλλοίωσης του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού 

συμφωνεί με τον εντοπισμό και την ανάκτηση αρκετών δευτερογενών PGM φάσεων. Στη 

δευτερογενή πλατινοειδή παραγένεση του χρωμιτίτη της εν λόγω περιοχής συγκαταλέγονται 

φάσεις, όπως: Κράματα σύστασης Pt-Fe-Ni, Pt-Cu και Pd-Cu, αρσενίδια τύπου RhNiAs, 

PtAs και PtIrNiAs, πλούσιος σε Pd auricupride, αυτοφυής Au, χονγκσιίτης, τουλαμεενίτης, 
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βασιλίτης, τελλουρίδια του Pd, παλλαδοαρσενίτης, βασιλίτης, μολυβδοπαλλαδινίτης, 

αυτοφυές Pd και πλούσια σε Pd και Pt οξείδια/υδροξείδια. Στον λιγότερο διαφοροποιημένο 

χρωμιτικό ορίζοντα διαπιστώθηκε η συμμετοχή κραμάτων Pt-Fe-Ni και αρσενίδιων ποικίλης 

σύστασης, μαζί με παλλαδοαρσενίτη, βασιλίτη, μολυβδοπαλλαδινίτη, αυτοφυές Pd, 

τελλουρίδια και οξείδια/υδροξείδια του Pd. Από τον πιο διαφοροποιημένο ορίζοντα του 

χρωμιτικού κοιτάσματος ανακτήθηκαν κρύσταλλοι Pd-ούχου auricupride, αυτοφυούς Au, Pt-

Cu, κράματος Pd-Cu, τουλαμεενίτη, χονγκσιίτη και πλούσια σε Pt και Pd οξείδια/υδροξείδια.  

Στον ορίζοντα με μαγνησιοχρωμίτη τα ιστολογικά δεδομένα δείχνουν ότι τα κράματα 

Pt-Fe-Ni αποτελούν προϊόντα μετασχηματισμού αρχικών κρυστάλλων σύστασης σπερρυλίτη 

μέσω διεργασιών απαρσενίκωσης. Τα αρσενίδια σύστασης IrFeNiAs, RhFeNiAs, PtAs και 

PtFeNiAs, αντιπροσωπεύουν μερικώς απαρσενικωμένους, πρώην κρυστάλλους ιραρσίτη, 

χολλινγκγουορθίτη και σπερρυλίτη, αντίστοιχα. Επιπρόθετα, άμμεσες αποδείξεις περί της 

υδροθερμικής μεταφοράς και απόθεσης Pt και Pd αποτελούν ορισμένα κολλοειδούς μορφής 

κράματα Pt-Fe, οι πλούσιες σε Pt αποφύσεις που διαπιστώθηκαν, οι ξενόμορφες συμφύσεις 

παλλαδοαρσενίτη-βασιλίτη-χλωρίτη, καθώς και τα Pd-ούχα οξυδροξείδια.

Από τον διαφοροποιημένο χρωμιτικό ορίζοντα ανακτήθηκαν ζωνωμένοι κρύσταλλοι, 

οι οποίοι διατηρούν πυρήνες σύστασης πλούσιου σε Pd tetraauricupride ή κράματος τύπου 

PdCu4, ενώ παρουσιάζουν περιθώρια από Pd-ούχο auricupride ή κράμα σύστασης Pd-Cu, 

αντίστοιχα. Οι ζωνώσεις αυτές, καθώς και τα κράματα τύπου τουλαμεενίτη, χονγκσιίτη, Pt-

Cu, μαζί με τον αυτοφυή Au και τα Pd-ούχα οξυδροξείδια, αποτελούν προϊόντα διεργασιών 

απόπλυσης, μεταφοράς και απόθεσης των Pt, Pd, Cu, Au, Fe που έλαβε χώρα κατά την 

υδροθερμική εξαλλοίωση του χρωμιτικού κοιτάσματος. Η κινητοποίηση των PGE, του Au

και των BM θα πρέπει να έλαβε χώρα σε T’s της τάξης των 300 ºC υπό τη μορφή 

διχλωριδίων.    

10.5Γεωτεκτονική εξέλιξη

10.5.1 Εισαγωγή

Στο παρόν υποκεφάλαιο επιχειρήται η απεικόνιση των διαφόρων σταδίων 

γεωτεκτονικής εξέλιξης του περιβάλλοντος γένεσης και διαμόρφωσης των οφιολιθικών 

συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μεταβολές τις 
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οποίες υπέστησαν οι μανδυκές τους ενότητες σε κάθε ένα από τα αναφερόμενα στάδια 

εξέλιξης. 

Τα τελευταία χρόνια πολλές έρευνες αναφορικά με τη γένεση και την εξέλιξη των 

οφιολιθικών εμφανίσεων που απαντούν στον ευρύτερο χώρο των Ελληνίδων-Αλβανίδων 

εξετάζουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο τη δημιουργία τους, αφού πιστεύεται ότι έχουν κοινή 

προέλευση από την ίδια ωκεάνεια διάνοιξη (BECCALUVA et al. 1984, HOECK et al. 2002, 

ROBERTSON 2002, SACCANI et al. 2004, SACCANI & PHOTIADES 2004, 2005, DILEK

et al. 2005, SACCANI et al. 2008). Οι έρευνες αυτές στηρίζονται στο πλέον αποδεκτό 

σήμερα, μοντέλο της "εξωτερικής προέλευσης" (external derivation) των οφιόλιθων 

(ROBERTSON & DIXON 1984, ROBERTSON et al. 1991, JONES & ROBERTSON 1991, 

JONES et al. 1991, SMITH 1993, DOUTSOS et al. 1993, POULIMENOS & DOUTSOS

1997, ROBERTSON 2002, RASSIOS & MOORES 2006). Κατά το μοντέλο αυτό ο 

οφιόλιθοι της αδιαίρετης Mirdita-Υποπελαγονικής ζώνης προέρχονται από τον ενιαίο 

ωκεανό Mirdita-Πίνδου, ο οποίος άρχισε να διαμορφώνεται μεταξύ των παθητικών 

περιθωρίων της Απούλιας και της Πελαγονικής πλατφόρμας περί το Μέσο Τριαδικό 

(SACCANI et al. 2004). Στη βάση της εξωτερικής προέλευσης των οφιόλιθων των 

Ελληνίδων-Αλβανίδων, πλήθος τεκτονο-μαγματικών μοντέλων έχουν προταθεί προκειμένου 

να εξηγήσουν την εξέλιξη του ωκεανού της Πίνδου-Mirdita από τη διάνοιξή του, κατά το 

Μέσο Ιουρασικό έως και το οριστικό κλείσιμό του κατά το Άνω Ιουρασικό (INSERGUEIX-

FILIPPI et al. 2000, HOECK et al. 2002, SACCANI et al. 2004, BECCALUVA et al. 2005). 

Κοινό σημείο αναφοράς, αλλά και αντικείμενο προς διερεύνηση όλων των μοντέλων αυτών, 

αποτέλεσε και αποτελεί η σε στενά χωρικά πλαίσια συνύπαρξη MORB, IAT, μπονινιτικών 

και MORB/IAT λαβών που χαρακτηρίζει του οφιόλιθους του Ελληνο-Αλβανικού χώρου. Η 

συνύπαρξη αυτή υποδεικνύει ότι περισσότερες από μια μαγματικές πηγές ήταν σχεδόν 

ταυτόχρονα ενεργές σε μια σχετικά περιορισμένων διαστάσεων περιοχή, κατά μήκος μιας 

ζώνης ενδοωκάνειας υπώθησης (BECCALUVA et al. 1984, BÉ BIEN et al. 2000, HOECK et

al. 2002, SACCANI & PHOTIADES 2004).     

Το πιο πρόσφατο μοντέλο αναφορικά με τη γένεση και εξέλιξη των Ελληνο-

Αλβανικών οφιόλιθων έχει προταθεί από τους SACCANI et al. (2004), BECCALUVA et al. 

(2005) και SACCCANI et al. (2008). Το μοντέλο αυτό αποτελεί μια σύνθεση των 

γεωδυναμικών μοντέλων που έχουν προταθεί για να εξηγήσουν την ανάπτυξη των 

οπισθοτοξικών λεκανών δυτικού Ειρηνικού τύπου (western Pacific-type back-arc basin

systems) και εκείνων που περιλαμβάνουν την διάνοιξη οπισθοτοξικών λεκανών μέσω ενός 
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μηχανισμού roll-back καταβυθιζόμενης λιθοσφαιρικής πλάκας. Ένα τέτοιο συνδυαστικό 

μοντέλο επιτυγχάνει να εξηγήσει αποτελεσματικά τη συνύπαρξη πετρωμάτων διαφορετικών 

γεωχημικών χαρακτήρων και επομένως να ερμηνεύσει ικανοποιητικά την ανάπτυξη 

διαφορετικών τύπων μαγματικών πηγών πάνω από μια ζώνη ενδοωκεάνειας καταβύθισης.

Το προτεινόμενο, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, μοντέλο σύνθετης 

γεωδυναμικής εξέλιξης των οφιολιθικών ακολουθιών του Βούρινου και της Πίνδου 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εκείνα των προαναφερθέντων ερευνών. Επιπρόσθετα, 

λαμβάνει υπόψη τα σημαντικότερα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της 

υπάιθριας και εργαστηριακής έρευνας, προκειμένου να διασαφηνιστούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των μανδυακών ενοτήτων των δύο συμπλεγμάτων κατά τις κύριες φάσεις 

γεωτεκτονικής εξέλιξης, έως και την οριστική επώθηση των οφιόλιθων επί του Πελαγονικού 

περιθωρίου.          

10.5.2 Προτεινόμενο γεωτεκτονικό μοντέλο

Στα όρια μεταξύ Παλαϊοζωικού-Τριαδικού το γενικό καθεστώς εκτατικής τεκτονικής 

που επικρατεί στην περιοχή της Γκοντβάνα προκαλεί τη διάνοιξη (rifting) της ηπειρωτικής 

λιθόσφαιρας στο χώρο μεταξύ Αδριατικής και Πελαγονικής μικροπλάκας (microplate). Η 

μαγματική δραστηριότητα της συγκεκριμένης περιόδου χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό 

σωσωνιτικών και ασβεσταλκαλικών σειρών με γεωχημικά χαρακτηριστικά SSZ, 

κληροδοτούμενα από μια Ερκύνειας ηλικίας υπώθηση κάτω από την Γκοντβάνα (PE-PIPER

1998). Η διάνοιξη επιπλέον χαρακτηρίζεται και από εμπλουτισμένους αλκαλικούς βασάλτες, 

οι οποίοι είναι αντιπροσωπευτικοί μιας OIB (ocean island basalt) μανδυακής πηγής, ενεργής 

στα όρια περίπου μεταξύ Κάτω-Μέσου Τριαδικού (JONES & ROBERTSON 1991, PE-

PIPER 1998). 

Η ηλικία των παλαιότερων MORB δείχνει ότι η διάνοιξη μεταξύ Αδριατικής και 

Πελαγονικής μικροπλάκας αρχίζει κατά το Μέσο Τριαδικό (BORTOLOTTI et al. 2004) (Εικ. 

10. 81). Η αλληλεπίδραση μεταξύ των OIB μανδυακών πηγών και της ανερχόμενης 

ασθενόσφαιρας προκαλεί αρχικά την παραγωγή E-MORB μαγμάτων, κατά τη διαμόρφωση 

της ωκεάνειας λεκάνης, ενώ στη συνέχεια η μερική τήξη του ωκεάνειου μανδύα έχει ως 

αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός N-MORB ωκεάνειου φλοιού (SACCANI et al. 2004). Σε 

αυτό το στάδιο τα ενδοπλακικής προέλευσης μάγματα (WPB-within plate basalt) έχουν ήδη 
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εκχυθεί επί των παθητικών περιθωρίων ή σχηματίζουν ωκεάνεια νησιά (seamounts, PE-

PIPER 1998).

Κατά τη διάρκεια του Ιουρασικού, η ωκεάνεια διάνοιξη συνεχίζεται και συνοδεύεται 

από την αποκλειστική παραγωγή N-MORB τηγμάτων, προερχόμενων από την τήξη του 

ωκεάνειου λερζολιθικού μανδύα, ο οποίος σήμερα αντιπροσωπεύεται ενμέρει από τους 

λεγόμενους δυτικού τύπου οφιόλιθους της Πίνδου και της Όθρυος (BÉ BIEN et al. 2000, 

HOECK et al. 2002, SACCANI et al. 2004). Γύρω στα όρια μεταξύ Κάτω-Μέσου Τριαδικού 

ο χώρος μεταξύ της Απούλιας και της Πελαγονικής πλατφόρμας χαρακτηρίζεται από την 

πλήρη διαμόρφωση του Πινδικού ωκεανού, ενώ οι συνθήκες άνυδρης τήξης στην υποφλοϊκή 

μανδυακή ενότητα συνεχίζουν να προκαλούν την άνοδο ποσοτήτων N-MOR βασαλτικών 

τηγμάτων.

Μια πρώτη φάση τήξης χαμηλού βαθμού θα πρέπει να συντελέστηκε με τη μετάβαση 

του μανδυακού πρωτόλιθου από το πεδίο των υψηλών P’s σε εκείνο του σπινελιούχου 

περιδοτίτη, όπως υποδεικνύεται κυρίως από την εκχυμωμένη φύση σε LREE-MREE των 

χαρτσβουργιτικών κλινοπυρόξενων. Έπειτα τη συγκεκριμένη φάση εξέλιξης έλαβε χώρα το 

πρώτο επεισόδιο μερικής τήξης στο πεδίο του σπινελιούχου περιδοτίτη, το οποίο προκάλεσε 

τήξη του ωκεάνειου λερζολιθικού μανδύα τουλάχιστον κατά 10% (Εικ. 10. 82). Το επεισόδιο 

αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή του λερζόλιθου σε κλινοπυροξενομιγή 

χαρτσβουργίτη, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μαγνησιοχρωμίτη με Cr# μικρότερο από 0.60 

και ισχυρή εκχύμωση στις LREE. Αν και δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδoμένα PGE, 

πιστεύεται ότι το πρώτο επεισόδιο μερικής τήξης απομάκρυνε σημαντικό μέρος των Cu-Ni-

ούχων σουλφιδικών φάσεων από το μανδύα (μανδυακό Iss). Με τη θεώρηση αυτή συμφωνεί 

η απουσία μανδυακών σουλφίδιων του Cu από τους κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες. 

Σημαντικό μέρος του περιεχόμενου σε Pd του μανδύα αποπλύθηκε μαζί με το Cu-Ni-ούχο 

τήγμα σουλφίδιων κατά τη φάση αυτή. Οι άνυδρες συνθήκες τήξης που χαρακτηρίζουν το 

περιβάλλον ωκεάνειας διάνοιξης δεν επέτρεψαν το σχηματισμό χρωμιτικών κοιτασμάτων. 

Ωστόσο, τα ανερχόμενα MORB τύπου τήγματα πιθανόν να προκάλεσαν περιορισμένες 

μετασωματικές αλλαγές στη χημική σύσταση των περιδοτιτών του ανώτερου μανδύα (π.χ., 

στον Βούρινο). 
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Εικ. 10. 8: Στάδια εξέλιξης του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος γένεσης των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του 
Βούρινου και της Πίνδου κατά τις περιόδους: 1) Άνω Τριαδικό-Κάτω Ιουρασικό και 2) Κάτω-Μέσο Ιουρασικό. 

Για την τελευταία περίοδο εξέλιξης δίνονται και οι αντίστοιχες μεταβολές της μανδυακής ενότητας, κατά το στάδιο 
τήξης που οδήγησε στον μετασχηματισμό του λερζολιθικού μανδύα σε σύσταση κλινοπυροξενομιγούς 

χαρτσβουργίτη, αποπτωχευμένου σε LREE και Pd.

Από το Μέσο Ιουρασικό το γεωτεκτονικό καθεστώς υφίσταται σημαντικές μεταβολές 

λόγω της έναρξης της ενδοωκεάνειας υπώθησης και των αντίστοιχων διεργασιών SSZ

μαγματισμού (BECCALUVA et al. 1984, HOECK et al. 2002, SACCANI et al. 2004) (Εικ. 

10. 9). Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνει χώρα η δημιουργία ενός εμβρυακού νησιωτικού 

τόξου, δομημένου κυρίως από IAT βασάλτες-ανδεσίτες, με συνοδές μαφικές-υπερμαφικές 

διεισδύσεις ανάλογου γεωχημικού χαρακτήρα. Η ευρεία ανάπτυξη σμηνειδών φλεβών 

υποδηλώνει τη συνεχή παροχή σχετικά αδιαφοροποίητου βασαλτικού μάγματος υπό 

συνθήκες ανοιχτού συστήματος, η οποία προκαλεί διαστολή στην υπερκείμενη πλάκα (inter-

arc opening). Το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα WPB και E-MORB φλοϊκά τμήματα 

τοποθετoύνται τεκτονικά στην περιοχή μπροστά από το τόξο, όπου έχει ήδη αρχίσει η προς 

τα ΒΑ επώθηση του ωκεανού επί του Πελαγονικού περιθωρίου και η διαμόρφωση ενός 
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πρίσματος προσαύξησης, το οποίο θα μετεξελιχθεί σε ένα σχηματισμό οφιολιθικής mé lange

(ROSS et al. 1980, SPRAY & RODDICK 1980, ROSS & ZIMMMERMAN 1982, 1996, 

RASSIOS 1990, JONES & ROBERTSON 1991, RASSIOS & SMITH 2006). 

Κατά τη διάρκεια αυτού σταδίου εξέλιξης λαμβάνει χώρα έως και 15% τήξη του 

ωκεάνειου μανδύα (Εικ. 10. 9). Οι κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες μετατρέπονται σε 

κανονικούς χαρτβουργίτες μέσω της αποδέσμευσης IAT τηγμάτων. Οι χαρτσβουργίτες 

χαρακτηρίζονται πλέον από μαγνησιοχρωμίτη με Cr# υψηλότερο από 0.60, έντονη εκχύμωση 

στις LREE και κλασματοποίηση των MREE από τις HREE. Η ισχυρή εκχύμωση που 

χαρακτηρίζει αυτή τη φάση εξέλιξης προκαλεί οριστική απομάκρυνση των Fe-Ni-ούχων 

σουλφιδικών φάσεων από το μανδύα με αποτέλεσμα τη σημαντική (Πίνδος) έως καθολική 

(Βούρινος) μείωση του περιεχομένου του σε PPGE. Η υπολειμματική διατήρηση 

κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών στην Πίνδο και η παντελής σχεδόν απουσία τους στον 

Βούρινο, υποδηλώνουν ότι η ένταση του επεισοδίου ήταν υψηλότερη στα ανατολικά.     
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Εικ. 10. 9: Στάδια εξέλιξης του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος διαμόρφωσης των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του 
Βούρινου και της Πίνδου κατά την περίοδο του Μέσου Ιουρασικού. Στο σχήμα 3Α απεικονίζεται η έναρξη της 
υπώθησης και στο 3Β η μαγματική δραστηριότητα μετά τη διαμόρφωση της ζώνης υπώθησης, καθώς και οι 

αντίστοιχες μανδυακές μεταβολές κατά το στάδιο τήξης που οδήγησε στον μετασχηματισμό του 
κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργίτη σε χαρτσβουργίτη, αποπτωχευμένου σε LREE-MREE και PPGE.

Κατά το Μέσο Ιουρασικό μετά από τη πλήρη διαμόρφωση και εξέλιξη της ζώνης 

υπώθησης ενεργοποιείται ο μηχανισμός οπισθοκύλισης (roll-back) της υπωθούμενης 

λιθοσφαιρικής πλάκας (Εικ. 10. 10). Μέσω του μηχανισμού αυτού πυροδοτείται εκτεταμένος 

μανδυακός διαπυρισμός από τον άξονα του τόξου έως και την περιοχή μπροστά από αυτό. 

Αποτέλεσμα της όλης διεργασίας είναι η διάνοιξη του τόξου (inter-arc opening) και η 

δημιουργία διαφορετικού τύπου χρωμιτιτών σε διαφορετικές θέσεις του μανδυακού 

περιθωρίου πάνω από την υπωθούμενη πλάκα. Κατά τους SACCANI et al. (2008) η 

οπισθοκύλιση της καταβυθιζόμενης πλάκας είναι υπεύθυνη για την γένεση των MORB/IAT

και των μπονινιτικών τηγμάτων, αντίστοιχα ηφαιστειακά προϊόντα των οποίων απαντούν στα 

πιο διαφοροποιημένα μέλη των εξεταζόμενων οφιόλιθων. Συγκεκριμένα, MORB/IAT λάβες 

απαντούν στην Πίνδο, ενώ μπονινίτες τόσο στον Βούρινο όσο και στην Πίνδο (PE-PIPER et

al. 2004). 

Σύμφωνα με τους BECCALUVA et al. (2005) κατά τα αρχικά στάδια της διεργασίας 

οπισθοκύλισης MORB/IAT τύπου τήγματα σχηματίστηκαν από ένυδρη τήξη βαθμού 

χαμηλότερου από 10% μιας ήδη απολυμένης, φτωχής σε κλινοπυρόξενο, λερζολιθικής 

μανδυακής πηγής. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τέτοια μάγματα 

μπορούν να παραχθούν στο περιβάλλον μιας λεκάνης πίσω από νησιωτικό τόξο (Εικ. 10. 10). 

Αν και στα πλαίσια της παρούσας έρευνας δεν διαπιστώθηκαν περιδοτίτες που θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως τα αντίστοιχα των MORB/IAT τηγμάτων μανδυακά 

υπολείμματα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ίσως ο χρωμιτίτης του Κορυδαλλού 

αντιπροσωπεύει το πρώτο προϊόν διαφοροποίησής τους εντός του ανώτερου μανδύα. Όντως, 

όπως δείχθηκε, το συγκεκριμένο χρωμιτικό κοίτασμα έχει προκύψει από κάποιο ένυδρο 

θολεϊτικό τήγμα, σε ένα γεωτεκτονικό περιβάλλον λεκάνης πίσω από νησιωτικό τόξο, 

παρουσιάζοντας ισχυρό εμπλουτισμό σε Pt και Pd. Φαίνεται επομένως, πως η χαμηλόβαθμη, 

ένυδρη τήξη μανδυακών υπολειμμάτων κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργιτικής σύστασης, 

είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό MORB/IAT τηγμάτων, τα οποία και προκάλεσαν τη 

δημιουργία Al-ούχων χρωμιτικών κοιτασμάτων.                      
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Εικ. 10. 10: Στάδια εξέλιξης του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος διαμόρφωσης των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του 
Βούρινου και της Πίνδου κατά την περίοδο του Μέσου Ιουρασικού. Στο σχήμα 4Α απεικονίζεται η μαγματική 

δραστηριότητα MORB/IAT τύπου στην περιοχή πίσω από το νησιωτικό τόξο λόγω έναρξης της οπισθοκύλισης, 
καθώς και οι αντίστοιχες μανδυακές μεταβολές κατά το στάδιο τήξης που οδήγησε στον μετασχηματισμό του 

κλινοπυροξενομιγούς χαρτσβουργίτη σε χαρτσβουργίτη, αποπτωχευμένου σε LREE-MREE και PPGE.

Η μανδυακή ενότητα και των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων στα πλαίσια ενός 

σταδίου προχωρημένης οπισθοκύλισης επηρεάζεται από ένα ακόμα επεισόδιο τήξης, το 

οποίο οδηγεί τελικά στην εκτεταμένη αποδέσμευση μπονινιτικών τηγμάτων (Εικ. 10. 11). 

Κατά το στάδιο αυτό προκαλείται 10% μανδυακή τήξη. Οι μανδυακοί χαρτσβουργίτες 

μετατρέπονται σε έντονα εκχυμωμένους χαρτσβουργίτες με μαγνησιοχρωμίτη υψηλού Cr#, 

μηδενική συμμετοχή κλινοπυρόξενου και ισχυρή αποπτώχευση στις MREE. Ο τοπικός 

εμπλουτισμός των περιδοτιτών σε LREE υποδηλώνει την εμπλοκή μετασωματικών 

διεργασιών κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου σταδίου εξέλιξης, όπως το ίδιο υποδηλώνει 

και ο ελαφρύς εμπλουτισμός των περιδοτιτών σε Al2O3 και TiO2. Επιπρόσθετα, οι συνθήκες 

ένυδρης τήξης προωθούν τη συστηματική απομάκρυνση των IPGE από τον μανδύα και την 

εισαγωγή τους στο μπονινιτικό μάγμα, το οποίο αντιδρά με τους υπολειμματικούς 

περιδοτίτες του ανώτερου μανδύα για να σχηματίσει πλούσια σε Cr χρωμιτικά κοιτάσματα. 

Ο υψηλός Cr# του μαγνησιοχρωμίτη των χρωμιτιτών, ο εμπλουτισμός τους σε IPGE σε 

σχέση με τα PPGE, καθώς και η ένυδρη φύση ορισμένων από τα εγκλείσματα στους 

μαγνησιοχρωμίτες, συμφωνούν με την προέλευση των χρωμιτών υψηλού Cr από μάγματα 

μπονινιτικού χαρακτήρα.
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Εικ. 10. 11: Στάδια εξέλιξης του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος διαμόρφωσης των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του 
Βούρινου και της Πίνδου κατά την περίοδο του Μέσου Ιουρασικού. Στο σχήμα 4Β απεικονίζεται η μαγματική 

δραστηριότητα μπονινιτικού τύπου στην περιοχή κάτω και μπροστά από το νησιωτικό τόξο λόγω προχωρημένης 
οπισθοκύλισης, καθώς και οι αντίστοιχες μανδυακές μεταβολές κατά το στάδιο τήξης που οδήγησε στον 

μετασχηματισμό του μανδυακού χαρτσβουργίτη σε έντονα αποπλυμένο χαρτσβουργίτη, αποπτωχευμένου σε REE
και IPGE.

Οι ηλικίες που λαμβάνονται από τις μεταμορφικές σόλες (SPRAY et al. 1984, 

BÉ BIEN et al. 2000), καθώς και επι μέρους τεκτονικά στοιχεία (BORTOLOTTI et al. 2004), 

υποστηρίζουν ότι η επώθηση των οφιόλιθων επί του Πελαγονικού περιθωρίου άρχισε 

ταυτόχρονα με το σχηματισμό του SSZ φλοιού, κατά το Μέσο-Άνω Ιουρασικό. Κατά την 

επώθηση ο N-MORB φλοιός ενσωματώνεται στην υποοφιολιθική mé lange, κυρίως μέσω 

τεκτονικών διεργασιών, ενώ πετρώματα από την εμπροσθοτοξική περιοχή (IAT και 

μπονινίτες) προσαρτήθηκαν εντός αυτής μέσω ιζηματογενών διεργασιών (SACCANI & 

PHOTIADES 2005). 

Όσον αφορά στην τεκτονική διάρθρωση των οφιολιθικών σχηματισμών, πιστεύεται 

ότι είχε φθάσει σχεδόν στη σημερινή δομική της κατάσταση περί το Κατώτερο Ηώκαινο 

(DILEK et al. 2005) (Εικ. 10. 12). Στα όρια μεταξύ Παλαιόκαινου-Ηώκαινου λαμβάνει χώρα 

μια περίοδος ορογένεσης, η οποία κατά το Μέσο-Άνω Ηώκαινο οδηγεί στο σχηματισμό του 

Πινδικού φλύσχη. Στις αρχές του Τριτογενούς, η σύγκρουση μεταξύ Αφρικανικής και 

Ευρασιατικής πλάκας προκαλεί το προοδευτικό κλείσιμο του ωκεανού της Πίνδου με μια Α-

ΒΑ διεύθυνση καταβύθισης (ROBERTSON et al. 1991). Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης 
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έντονης συμπίεσης οι οφιόλιθοι του Βούρινου και της Πίνδου υφίστανται έντονη λεπίωση 

και επωθούνται υπό τη μορφή καλυμμάτων προς τα δυτικά επί του Πινδικού φλύσχη. Με το 

τέλος του Άνω Ηώκαινου και την έναρξη του Ολιγόκαινου, μεταξύ της ανυψωμένης 

Πελαγονικής και Πινδικής κορδιλιέρας ακολούθησε ο σχηματισμός των μολασσικών 

αποθέσεων της Μεσοελληνικής αύλακας. Κατά το διάστημα μεταξύ Ολιγόκαινου-

Μειόκαινου οι ενότητες των Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελληνίδων υφίστανται εσωτερική 

λεπίωση και υπό τη μορφή καλυμμάτων επωθούνται προς τα δυτικά. Τέλος, η περίοδος που 

ακολουθεί χαρακτηρίζεται από τη νεοτεκτονική παραμόρφωση, η οποία περιπλέκει 

περισσότερο την γεωλογική δομή των εξεταζόμενων οφιολιθικών ακολουθιών. 

Εικ. 10. 12: Στάδια εξέλιξης των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου κατά την περίοδο του 
Άνω Ιουρασικού έως και τη σημερινή τους τεκτονο-δομική τοποθέτηση επί των περιθωρίων της Απούλιας και της 

Πελαγονικής πλατφόρμας. 

Το γεωτεκτονικό μοντέλο που περιγράφηκε προηγουμένως φαίνεται να ερμηνεύει 

ικανοποιητικά θέματα γένεσης και εξέλιξης των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου 

και της Πίνδου. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι εν λόγω οφιολιθικές ακολουθίες έχουν 

κοινή προέλευση από τον ωκεανό της Πίνδου και έχουν επηρεαστεί από αντίστοιχες 

μαγματικές και κοιτασματολογικές διεργασίες. Ωστόσο, αυτό που ποικίλει είναι ο βαθμός 

έντασης των πετρογενετικών-κοιτασματογενετικών διεργασιών, πράγμα που έχει αποτυπωθεί 

στις μανδυακές ενότητες και των δύο συμπλεγμάτων. Η σχετική διατήρηση πιο γόνιμων 

χαρακτήρων στους περιδοτίτες της Πίνδου, καθώς και η παρουσία Al-ούχων χρωμιτικών 

κοιτασμάτων στη μανδυακή ενότητα του συγκεκριμένου συμπλέγματος, επιτρέπουν τη 

θεώρηση μιας αλληλουχίας σταδίων εξέλιξης προς τους ιδιαίτερα εκχυμωμένους περιδοτίτες 

και το σχηματισμό των υψηλού Cr χρωμιτιτών και των δύο οφιολιθικών ακολουθιών.    

Εν κατακλείδι, η παρούσα διατριβή προσπάθησε να αποσαφηνίσει τις ιδιαίτερες 

πτυχές της πετρογενετικής εξέλιξης των μανδυακών σχηματισμών των δύο γνωστότερων 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Ελλαδικού χώρου, δίνοντας έμφαση στις διεργασίες γένεσης 
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των χρωμιτικών τους κοιτασμάτων και του είδους των πλατινοειδών παραγενέσεων που αυτά 

φιλοξενούν. Σκοπός της ήταν να προκύψουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με θέματα 

πετρολογικής-κοιτασματολογικής εξέλιξής τους, τα οποία σε συνδυασμό με τις ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις περί των οφιόλιθων των Κεντρικών Ελληνίδων να συμβάλλουν στην 

όσο το δυνατό πληρέστερη κατανόηση της γένεσης και εξέλιξης των Ελληνικών οφιόλιθων.  
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11 Περίληψη  

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής μελετήθηκαν οι διεργασίες κοιτασματογένεσης των χρωμιτιτικών 

εμφανίσεων των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου, σε συνδυασμό με τη συνδεόμενη με 

αυτές μεταλλοφορία των στοιχείων της ομάδας του λευκόχρυσου (PGE). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην 

πετρογενετική εξέλιξη των μανδυακών ενοτήτων των δύο οφιολιθικών ακολουθιών, προκειμένου να εξαχθούν 

γενικότερα συμπεράσματα σχετικά με την προέλευση και τη διαμόρφωση των οφιόλιθων του ΒΑ Ελλαδικού 

χώρου.   

Γεωτεκτονικά το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου τοποθετείται στην Υποπελαγονική ζώνη, ενώ 

εκείνο της Πίνδου βρίσκεται τεκτονικά επωθημένο επί του Ηωκαινικής ηλικίας φλύσχη της ομόνυμης ισοπικής 

ζώνης. Αμφότερα τα συμπλέγματα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν υπολείμματα του ενός ενιαίου ωκεανού, τα 

οποία σήμερα βρίσκονται επωθημένα επί του δυτικού περιθωρίου της Πελαγονικής μικροπλάκας. Αν και 

εμφανίζουν έντονα χαρακτηριστικά τεκτονικής καταπόνησης και οι δύο ακολουθίες διατηρούν όλο τους τύπους 

πετρολογικών ενοτήτων που συνθέτουν το φάσμα ενός πλήρως ανεπτυγμένου οφιολιθικού συμπλέγματος. Όλοι 

οι σχηματισμοί που μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής προέρχονται από τις μανδυακές σειρές 

των δύο οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Οι μανδυακοί τεκτονίτες αποτελούν τον κύριο όγκο του συμπλέγματος 

του Βούρινου, ενώ οι μανδυακής προέλευσης σχηματισμοί στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου συνθέτουν 

την επονομαζόμενη ενότητα της Δραμάλας. Στον Βούρινο η δειγματοληπτική έρευνα κάλυψε τις 

σημαντικότερες από κοιτασματολογικής άποψης περιοχές του βόρειου και νότιου τμήματός του, ενώ στην 

Πίνδο δείγματα συλλέχθηκαν από τα κεντρικά και νότια τμήματα της όλης ενότητας της Δραμάλας, καθώς και 

από μανδυακής προέλευσης, ευμεγέθη, εξωτικά τεμάχη εντός της ενότητας της Αβδέλλας mé lange.

Η υπαίθρια μελέτη των μανδυακών ενοτήτων και στα δύο συμπλέγματα οδήγησε στις ακόλουθες 

διαπιστώσεις: α) το βόρειο τμήμα του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου εμφανίζει σαφώς εντονότερα 

χαρακτηριστικά πλαστικής παραμόρφωσης σε σχέση με το νότιο, στο οποίο επικρατούν χαρακτήρες 

εύθραυστης-ημιπλαστικής παραμόρφωσης. Μια ανάλογη διάκριση, ασθενέστερα ωστόσο εκπεφρασμένη, θα 

μπορούσε να ειπωθεί πως ισχύει και όσον αφορά στην διάρθρωση των περιοχών Μηλιάς-Πεύκης, αντίστοιχα, 

στην Πίνδο. β) Η στατιστική ανάλυση των κινηματικών δεικτών συμφωνεί με μια προς τα ΒΑ διεύθυνση 

επώθησης για τον βόρειο Βούρινο και τη Μηλιά και με μια ΝΑ διεύθυνση τοποθέτησης για τον νότιο Βούρινο 

και το υπερβασικό τέμαχος της Πεύκης. γ) Οι χρωμιτιτικές εμφανίσεις φιλοξενούνται από δουνίτες και 

συγκεκριμένα στην πλειονότητα των θέσεων που παρατηρείται η ανάπτυξη χρωμιτικής μεταλλοφορίας το 

συνοδό είδος περιδοτίτη είναι ο λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης (υγιής ή σερπεντινιωμένος). Πέρα από την σε 

όρους κοκκομετρικού μεγέθους διαφορά του σε σχέση με τον αντίστοιχο αδροκρυσταλλικό λιθότυπο, μια 

επιπλέον διαφοροποίησή του από αυτόν είναι η έλλειψη φολιωμένης δομής στον πρώτο. δ) Οι χρωμιτίτες του 

βόρειου Βούρινου και της Μηλιάς είναι συνήθως θυλακοειδούς μορφής, ασύμφωνα-παρασύμφωνα 

ανεπτυγμένοι σε σχέση με τους πιο άμεσους προς αυτούς αδροκρυσταλλικούς δουνιτικούς-χαρτσβουργιτικούς 

περιδοτίτες, ενώ τα χρωμιτικά κοιτάσματα του νότιου Βούρινου και της Πεύκης ακολουθούν στρωματοειδή, 

σύμφωνη-παρασύμφωνη δομική ανάπτυξη. ε) Οι χρωμιτίτες και των δύο συμπλεγμάτων εμφανίζουν μεγάλη 

ποικιλία ιστολογικής ανάπτυξης, ωστόσο διαπιστώθηκε μια συστηματική διαφοροποίηση όσον αφορά στο 
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κύριο τύπο ιστού της κάθε χρωμιτικής μεταλλοφορίας. Έτσι στους χρωμιτίτες του βόρειου Βούρινου και της 

Μηλιάς επικρατεί ο συμπαγής και ο ιστός τύπου λεοπαρδάλεως, ενώ στους χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου και 

της Πεύκης το επικρατέστερο είδος είναι ο ιστός κατά πλάκες. στ) Στο νότιο Βούρινο και στην Πεύκη 

παρατηρούνται συχνά εναλλασσόμενοι χαρτσβουργιτικοί-δουνιτικοί "πάγκοι", ενδεικτικοί μιας στρωματομένης 

κατάστασης του υπολειμματικού τμήματος του μανδύα που εκτίθεται επί των συγκεκριμένων περιοχών. Επίσης, 

ο αριθμός των πυροξενιτικών (ροδινγκιτιωμένων και μη) φλεβών είναι υψηλότερος στις περιοχές αυτές σε 

σχέση με εκείνων του βόρειου Βούρινου και της Μηλιάς. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι φλέβες 

διατέμνουν τα κοιτάσματα χρωμίτη, στοιχείο που υποδεικνύει ότι δεν συνδέονται γενετικά μαζί τους, με μόνη 

εξαίρεση μια χρωμιτική εμφάνιση που φιλοξενείται σε πυροξενιτική φλέβα στην περιοχή της Πεύκης. ζ) Πάντα 

κοντά στις περιοχές εμφάνισης των κοιτασμάτων η τυπική λιθολογική διαδοχή προς αυτά είναι η: 

±κλινοπυροξενομιγής χαρτσβουργίτης-κανονικός χαρτσβουργίτης-μεταβατικός χαρτσβουργίτης-

αδροκρυσταλλικός δουνίτης-λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης-χρωμιτίτης. Η οποιαδήποτε απόκλιση από την γενική 

αυτή διαδοχή είναι σπάνια, ακόμη και σε περιπτώσεις μικρών χρωμιτικών φακών. η) Η συχνή παγίδευση 

χαρτσβουργιτικών τεμαχών εντός αδροκρυσταλλικών δουνιτών υποδηλώνει την προέλευση των τελευταίων 

από τους πρώτους, ωστόσο περιπτώσεις αντικατάστασης φολιωμένων χαρτσβουργιτών από 

λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες υποδεικνύουν ότι κάποιοι λιθότυποι δεν έχουν, όπως αναμένεται, υπολειμματική 

προέλευση. θ) Η παρουσία κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών είναι πιο συστηματική στην Πίνδο, ενώ στον 

Βούρινο απαντώνται πιο συχνά στείροι λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες κυρίως υπό τη μορφή φλεβών, πάγκων ή 

φακών. ι) Το χρωμιτικό κοίτασμα του Κορυδαλλού φιλοξενείται μέσα σε ένα εξωτικό, δουνιτικό τέμαχος, το 

οποίο περιέχεται εντός της οφιολιθικής mé lange της ενότητας της Αβδέλλας που αναπτύσσεται στη 

συγκεκριμένη περιοχή.     

Η πετρογραφική μελέτη των μανδυακών περιδοτιτών έδειξε ότι οι κλινοπυροξενομιγείς και οι 

κανονικοί χαρτσβουργίτες χαρακτηρίζονται κυρίως από την επικράτηση του πρωτοκοκκώδους ιστού. Ωστόσο, 

το πέρασμα από τους κανονικούς στους μεταβατικούς χαρτσβουργίτες "σημαδεύεται" πετρογραφικά από την 

ανάπτυξη και επικράτηση του πορφυροκλαστικού ιστού. Πορφυροκλαστικός-μυλονιτικός ιστός χαρακτηρίζει 

και τους αδροκρυσταλλικούς δουνίτες, ενώ οι λεπτοκρυσταλλικοί λιθότυποι αυτής της κατηγορίας 

χαρακτηρίζονται από (ισο-)κοκκώδη ιστό. Κύριο ορυκτο-πετρογραφικό χαρακτηριστικό όλων των πετρωμάτων 

με εξαίρεση τους λεπτοκρυσταλλικούς δουνίτες είναι η αντικατάσταση των πορφυροκλαστών ορθοπυρόξενου 

από ολιβίνη και γενικότερα, ο εμπλουτισμός τους σε ολιβίνη. Σε πολύ μικρό βαθμό παρατηρήθηκαν 

περιπτώσεις νεοσχηματισμού πυρόξενων, όπως αντικατάσταση ορθοπυρόξενου από κλινοπυρόξενο και ολιβίνη 

από ορθοπυρόξενο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης η συστηματική αλλαγή που παρατηρείται στο 

κρυσταλλικό σχήμα των σπινέλιων ανάλογα με το είδος του περιδοτίτη. Οι πιο γόνιμοι περιδοτιτικοί λιθότυποι 

περιέχουν ξενόμορφους, κεχριμπαρένιους μαγνησιοχρωμίτες, ενώ οι πιο εκχυμωμένοι ιδιόμορφους 

κρυστάλλους της ίδια φάσης. Σε σπάνιες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αλλοτριόμορφα ζεύγη πυρόξενου-

σπινέλιου, τα οποία ερμηνεύονται ως προϊόντα διάσπασης αρχικών κρυστάλλων γρανάτη. Η σερπεντινίωση 

είναι ιδιαίτερα συνήθης ως φαινόμενο ποικίλοντα βαθμού εξαλλοίωσης των περιδοτιτών-χρωμιτιτών. Στην 

Πίνδο διαπιστώθηκε η ύπαρξη σερπεντινιτών οι οποίοι εμφανίζουν σε συστηματική βάση ιστολογικά 

χαρακτηριστικά ανακρυστάλλωσης, όπως κλεψυδροειδή και ενδοδιεισδυτικό ιστό, υψηλή περιεκτικότητα σε 

μαγνητίτη και παρουσία χλωρίτη.
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Στην παραγένεση των χρωμιτιτών συμμετέχει ο ολιβίνης και σπανιότερα άλλα ορυκτολογικά 

συστατικά, όπως οι πυρόξενοι. Η διεργασία της σερπεντινίωσης συχνά προσβάλλει και τους χρωμιτίτες 

οδηγώντας στην καθολική μετατροπή της ενδιάμεσης πυριτικής μάζας τους σε σερπεντίνη, τρεμολίτη, αλλά και 

χλωρίτη. Τόσο στους χρωμιτίτες όσο και στους περιδοτίτες δεν εντοπίστηκαν ένυδρα πυριτικά ορυκτά 

πρωτογενούς προέλευσης, εκτός από μια περίπτωση εύρεσης κρυστάλλου μαγνησιο-κεροστίλβης σε κανονικό 

χαρτσβουργίτη από την Πίνδο. 

Τα εγκλείσματα που βρέθηκαν στους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου των χρωμιτιτών 

περιλαμβάνουν τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς φάσεις. Πέρα από τον ολιβίνη, τον πυρόξενο, το 

σερπεντίνη, το χλωρίτη, τον ακτινόλιθο-τρεμολίτη, τα σουλφίδια και κράματα βασικών μετάλλων (BMS), 

στους χρωμιτίτες του Βούρινου διαπιστώθηκε η επιπλέον η συμμετοχή εγκλεισμάτων εδενιτικής αμφίβολου και 

σε εκείνους της Πίνδου η συμμετοχή εγκλεισμάτων αμφίβολου, φλογοπίτη και υδρο-γρανάτη. Η παρουσία των 

ένυδρων εγκλεισμάτων στους χρωμιτίτες και των δύο συμπλεγμάτων υποδηλώνει την ένυδρη φύση του 

μάγματος που οδήγησε στο σχηματισμό των χρωμιτιτών. Επιπρόσθετα, η απουσία φλογοπίτη από την 

παραγένεση των εγκλεισμάτων των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους χρωμιτίτες του Βούρινου 

συμφωνεί με συνθήκες υψηλής αναλογίας ένυδρου τήγματος/πετρώματος κατά το σηχματισμό τους. Σημαντικό 

δε, είναι να αναφερθεί και το γεγονός πως σχετική αφθονία εγκλεισμάτων εντοπίστηκε κυρίως σε χρωμιτικά 

κοιτάσματα συμπαγούς και ιστού τύπου λεοπαρδάλεως.

Η απουσία σουλφίδιων βασικών μετάλλων ως εγκλεισμάτων εντός των μανδυακών φάσεων και η 

περιορισμένη συμμετοχή τους σε διακρυσταλλικές θέσεις στους μανδυακούς περιδοτίτες και των δύο 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων συμφωνεί: α) Με διεργασίες απομάκρυνσής τους από τους περιδοτίτες λόγω 

υψηλόβαθμης τήξης των τελευταίων και β) με απώτερες διεργασίες εμποτισμού των περιδοτιτών με τήγματα, 

τα οποία είχαν την δυνατότητα να κρυσταλλώνουν Fe-Ni σουλφίδια σε ενδιάμεσες θέσεις των υπερβασικών 

πετρωμάτων. Όσον αφορά στους χρωμιτίτες, μόνο στην περίπτωση του χρωμιτικού κοιτάσματος του 

Κορυδαλλού διαπιστώθηκαν σε εκτεταμένο βαθμό φαινόμενα συνκρυστάλλωσης σουλφίδιων και σπινέλιου. Τα 

σουλφίδια εντοπίζονται τόσο ως εγκλείσματα όσο και σε ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ των κρυστάλλων των 

σπινέλιων του κοιτάσματος, γεγονός που σημαίνει ότι το μάγμα είχε τη δυνατότητα να απομειγνύει σταγονίδια 

σουλφίδιων ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρυστάλλωσης του χρωμίτη. Ωστόσο, η τυπική παραγένεση: 

Πεντλανδίτης, αβαρουίτης, μιλλερίτης, που περιγράφηκε στους μανδυακούς σχηματισμούς του Βούρινου και 

της Πίνδου, δεν μπορεί να σχηματιστεί από την απόμειξη ενός σουλφιδικού τήγματος από το μάγμα. Η 

παραγένεση αυτή αντιπροσωπεύει το τελικό προϊόν ενός συνδυασμού διεργασιών επί τόπιας (in situ) αναγωγής 

των αρχικών σουλφιδικών κρυστάλλων και του νεοσχηματισμού μέρους αυτών μέσω διεργασιών υδροθερμικής 

απόθεσης.

Οι περιδοτιτικοί Cr-ούχοι σπινέλιοι του Βούρινου και της Πίνδου ταξινομούνται ως 

μαγνησιοχρωμίτες, όπως και εκείνοι των χρωμιτικών τους κοιτασμάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι σπινέλιοι των 

δουνιτών και ορισμένοι εκ του χρωμιτίτη της περιοχής του Κορυδαλλού στην Πίνδο, οι οποίοι κατατάσσονται 

χημικά στην κατηγορία του σπινέλιου, λόγω της εμπλουτισμένης σύστασής τους σε Al. Οι μαγνησιοχρωμίτες 

των κλινοπυροξενομιγών και κανονικών χαρτσβουργιτών και των δύο οφιόλιθων έχουν Cr# συνήθως 

μικρότερους από 0.60 και είναι σχετικά αποπτωχευμένοι σε TiO2. Οι δε μαγνησιοχρωμίτες των υπόλοιπων 

περιδοτιτικών λιθότυπων είναι πλουσιώτεροι σε TiO2 και έχουν Cr# υψηλότερους από 0.60. Οι σπινέλιοι των 
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δουνιτών του Κορυδαλλού έχουν τιμές Cr# μεταξύ 0.36-0.42. Οι τιμές Cr# των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη 

από τους χρωμιτίτες του Βούρινου κυμαίνονται μεταξύ 0.58-0.83, ενώ αυτών από τους χρωμιτίτες της Πίνδου 

μεταξύ 0.74-0.84. Οι μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιοι του χρωμιτίτη του Κορυδαλλού έχουν διακύμανση τιμών 

Cr#: 0.43-0.69. Οι συστάσεις των μαγνησιοχρωμιτών των κλινοπυροξενομιγών και της πλειονότητας των 

κανονικών χαρτσβουργιτών και των δύο συμπλεγμάτων δείχνουν ότι πρόκειται για υπολειμματικής καταγωγής 

περιδοτίτες, οι οποίοι σχηματίστηκαν σε ένα κέντρο ωκεάνειας διάνοιξης (MOR). Οι υψηλές τιμές Cr# των 

υπόλοιπων τύπων περιδοτιτών υποδηλώνουν πως πρόκειται για σχηματισμούς οι οποίοι δομούσαν τμήμα ενός 

μανδυακού περιθωρίου πάνω από μια ζώνη καταβύθισης (SSZ). Οι συστάσεις των μαγνησιοχρωμιτών τόσο των 

εκχυμωμένων περιδοτιτών όσο και των φιλοξενούμενων σε αυτούς χρωμιτιτών είναι ανάλογες με εκείνες των 

σπινέλιων που βρίσκονται σε ισορροπία με μπονινιτικά τήγματα. Οι δε συστάσεις των σπινέλιων των δουνιτών 

και του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού είναι ανάλογες με εκείνες των σπινέλιων των N-MOR

βασαλτών.

Οι πυρόξενοι (ενστατίτες και διοψίδιοι) των μανδυακών περιδοτιτών και των δύο οφιολιθικών 

ακολουθιών φέρουν συστασιακά χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα των πυρόξενων από εμπροσθοτοξικούς και 

γενικότερα SSZ περιδοτίτες. Οι μανδυακοί κλινοπυρόξενοι μπορεί να παρουσιάζουν επιπλέον ανώμαλες 

συστασιακές ζωνώσεις από τον πυρήνα προς τα περιθώριά τους. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αύξηση των 

SiO2, TiO2 και του CaO προς τα περιθώρια των μανδυακών κλινοπυρόξενων του Βούρινου, καθώς και αύξηση 

των TiO2 και CaO από το πυρήνα στην περιφέρεια των μανδυακών κλινοπυρόξενων της Πίνδου. Το γεγονός ότι 

οι κλινοπυρόξενοι και των δύο συμπλεγμάτων χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές Mg# (>0.94) (υψηλότερες 

από ότι των αντίστοιχων ολιβινών και ορθοπυρόξενων), θεωρείται συνυποδηλωτικό ενός επεισοδίου κρυπτικής 

μετασωμάτωσης που έχει επιδράσει στους σχηματισμούς. 

Κύριο χαρακτηριστικό της σύστασης των πυρόξενων είναι τα χαμηλά περιεχόμενά τους σε REE+Y. Η 

αποπτώχευση είναι υψηλότερη όσον αφορά στις LREE-MREE, γεγονός που δείχνει ότι οι συστάσεις των 

πυρήνων των μανδυακών, πυροξενικών πορφυροκλαστών του Βούρινου και της Πίνδου αντιστοιχούν σε 

υπολειμματικές συστάσεις και όχι σε νεοσχηματισμένους από κάποιο ελεύθερο τήγμα κρυστάλλους.  

Οι ολιβινικοί κρύσταλλοι των περιδοτιτών και των δύο συμπλεγμάτων χαρακτηρίζονται από υψηλούς 

Mg#, αντιπροσωπευτικούς των ολιβινών από περιδοτίτες τύπου SSZ. Η δε υψηλή συγκέντρωσή τους σε NiO

δεν ακολουθεί την κανονική τάση εξέλιξης της περιεκτικότητας σε NiO των μανδυακών ολιβινών, στοιχείο που 

υποδεικνύει την προσθήκη ολιβίνη στα πετρώματα μέσω μαγματικών-μετασωματικών διεργασιών. Όσον αφορά 

στους ολιβίνες των χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βούρινου, οι ολιβίνες των χρωμιτιτών του νότιου τμήματος 

του συμπλέγματος τείνουν να είναι φτωχότεροι σε NiO και πλουσιώτεροι σε MnO σε σχέση με εκείνους του 

βόρειου.    

Οι προβολές των συστάσεων των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων όλων των μανδυακών 

σχηματισμών στο διάγραμμα Cr#Spn-Fool, δείχνουν πως οι μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών, των δουνιτών και 

των μεταβατικών χαρτσβουργιτών του Βούρινου δεν ακολουθούν την κανονική συστασιακή τάση εξέλιξης των 

ζευγών σπινέλιου-ολιβίνη του μανδύα. Συγκεκριμένα, παραλληλίζονται προς την γραμμή κλασματοποίησης 

των μπονινιτικών τηγμάτων, πράγμα που υποδηλώνει την κρυστάλλωση τους από κάποιο μπονινιτικό τήγμα, το 

οποίο είχε τη δυνατότητα να αντιδρά με τους εκχυμωμένους περιδοτίτες στο περιβάλλον σχηματισμού των 

χρωμιτιτών, λόγω έλλειψης θερμοδυναμικής ισορροπίας μαζί τους στο σημείο αυτό. Από το αντίστοιχο 
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διάγραμμα για τους χρωμιτίτες-περιδοτίτες της Πίνδου προκύπτουν υψηλοί βαθμοί τήξης, οι οποίοι δεν 

μπορούν να αποδοθούν μονοσήμαντα σε ένα επεισόδιο μανδυακής τήξης. 

Οι θετικές συσχετίσεις του Cr# με τον DR#, οι σχετικά αυξημένες περιεκτικότητες σε TiO2 και οι 

υψηλέ τιμές του Fe+3# των μαγνησιοχρωμιτών και των δύο ακολουθιών δεν συμφωνούν με την υπολειμματική 

καταγωγή τους, αλλά απαιτούν την εμπλοκή και μετασωματικών διεργασιών στο σχηματισμό τους. Η 

τροποποίηση στο σχήμα των περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών από αλλοτριόμορφο-αμοιβαδοειδές σε 

ιδιόμορφο με την μετάβαση στη λιθολογία από τους κλινοπυροξενομιγείς και κανονικούς χαρτσβουργίτες στους 

δουνίτες μαρτυρά τη διαφορετική φύση των διεργασιών γένεσής τους. Οι υψηλού Cr# και DR# δουνιτικοί 

μαγνησιοχρωμίτες αντιπροσωπεύουν κυρίως προϊόντα κρυστάλλωσης ενός μπονινιτικού τήγματος. Οι 

μαγνησιοχρωμίτες των μεταβατικών χαρτσβουργιτών του Βούρινου διατηρούν υψηλές τιμές Cr# και DR# και 

είναι συνήθως μαγματικής, επίσης, προέλευσης. Αντίθετα, οι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη των Πινδικών 

μεταβατικών λιθότυπων δεν είναι καλοσχηματισμένοι (DR#: ≈ 0.4) και παρουσιάζουν εντονότερα 

υπολειμματικά χαρακτηριστικά. Οι μικρότερες διαστάσεις των χρωμιτικών κοιτασμάτων στην Πίνδο σε σχέση 

με αυτών του Βούρινου αντανακλούν επιπλέον μικρότερους λόγους τήγματος/πετρώματος και συνεπώς πιο 

περιορισμένες μεταβολές στους Πινδικούς περιδοτίτες λόγω του πλευρικού εμποτισμού τους από διεισδύον/τα 

τήγμα/τα.    

Φαινόμενα εξαλλοίωσης έχουν επηρεάσει τους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιων τόσο των 

περιδοτιτών όσο και ορισμένων εκ των χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βούρινου και της Πίνδου. Οι 

μαγνησιοχρωμίτες των έντονα σερπεντινιωμένων περιδοτιτών εξαλλοιώνονται σε σιδηροχρωμίτη, 

παρουσιάζοντας αύξηση των Cr#, Fe+3#, Fe+2#, Fe+3/Fe+2 και μείωση του Mg# προς τα περιθώριά τους. Οι 

μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βοϊδόλακκου και του Ξερολίβαδου συχνά επιδεικνύουν 

αποχρωματισμένα περιθώρια. Από τον πυρήνα προς τα περιθώριά τους χαρακτηρίζονται από αύξηση του Cr# 

και περιορισμένη αύξηση των Fe+3# και Fe+3/Fe+2. Οι σπινέλιοι του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού 

στην Πίνδο εξαλλοιώνονται περιφερειακά σε σιδηροχρωμίτη, παρουσιάζοντας τις ακόλουθες μεταβολές από 

τους υγιείς πυρήνες προς τα εξαλλοιωμένα περιθώριά τους: Αύξηση των Cr#, Fe+3#, Fe+2#, Fe+3/Fe+2 και 

μείωση του Mg#. Το γεγονός ότι οι κρύσταλλοι μαγνησιοχρωμίτη του τελευταίου κοιτάσματος δεν 

παρουσιάζουν αντίστοιχα περιθώρια εξαλλοίωσης οφείλεται πιθανότατα στη λιγότερο επιρρεπή στις 

δευτερογενείς διεργασίες δομική ανάπτυξή τους (μαγνησιοχρωμίτες-κανονική και σπινέλιοι-ανάστροφη δομή). 

Το περιβάλλον πυριτικό ορυκτό των εξαλλοιωμένων κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου είναι σε όλες τις 

περιπτώσεις ο Cr-ούχος χλωρίτης, ο οποίος αντιπροσωπεύει σερπεντίνη στον οποίο μετασωματικά προστίθενται 

Al και Cr προς μετασχηματισμό του σε χλωρίτη με την άνοδο των συνθηκών εξαλλοίωσης. Επιπλέον, η 

παραγένεση: Σιδηροχρωμίτης+αντιγορίτης+τρεμολίτης+χλωρίτης+χρυσοτίλης στα χρωμιτικά κοιτάσματα, η 

οποία είναι αντιπροσωπευτική συνθηκών κάτω αμφιβολιτικής φάσης, συμφωνεί με την παραγένεση: 

Τρεμολίτης+αντιγορίτης+τάλκης των περιδοτιτών. Η απουσία περιθωρίων σιδηροχρωμίτη στους 

μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτικών κοιτασμάτων του Βοϊδόλακκου και του Ξερολίβαδου υποδηλώνει ότι αυτοί 

τροποποιήθηκαν συστασιακά σε χαμηλότερες συνθήκες (πρασινοσχιστολιθική φάση).

Η γεωθερμομετρική μελέτη των ζευγών ολιβίνης-σπινέλιος των χρωμιτικών κοιτασμάτων και των δύο 

συμπλεγμάτων δίνει T: 650-850 °C, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές T’s μαγματικής κρυστάλλωσης, 

αλλά σε T’s επαναϊσορρόπησης-ανακρυστάλλωσης. Οι χρωμιτίτες του νότιου Βούρινου χαρακτηρίζονται από 
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χαμηλότερες T’s επαναϊσορρόπησης σε σχέση με εκείνους του βόρειου. Επιπλέον, άλλα γεωθερμομετρικά 

αποτελέσματα δείχνουν ότι οι T’s που λαμβάνονται από τις συστάσεις των ορθοπυρόξενων στα περιθώριά τους 

(767-1006 °C) είναι χαμηλότερες από εκείνες που προκύπτουν βάσει της σύστασης του πυρήνα τους (821-1126 

°C). Η διαφορά αυτή ίσως αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο αποτύπωσης διεργασιών μετασωμάτωσης που έχουν 

επιδράσει στους περιδοτίτες. Οι συστάσεις των πυρήνων των ορθοπυρόξενων δίνουν P’s σχηματισμού των 

περιδοτιτών περίπου 30-40 kbar.

Η διακύμανση των τιμών Δlog(fO2)FMQ των περιοδτιτών και των δύο εξεταζόμενων συμπλεγμάτων 

είναι αρκετά ευρεία. Καλύπτει δε το φάσμα τιμών Δlog(fO2)FMQ από τους αβυσσικούς στους περιδοτίτες από 

περιβάλλοντα SSZ. Ωστόσο, μεγαλύτερες τιμές Δlogf(O2)FMQ προκύπτουν για τους χρωμιτίτες (-2 έως +1), 

πράγμα που συμφωνεί με το σχηματισμό τους υπό συνθήκες σχετικά υψηλής fO2, οι οποίες επικρατούν 

συνήθως σε περιβάλλοντα SSZ.

Οι περιδοτίτες και των δύο οφιολιθικών σειρών είναι έντονα εκχυμωμένοι, όπως αυτό καταμαρτυράται 

από τις ιδιαίτερα χαμηλές περιεκτικότητές τους σε εύτηκτα συστατικά (Al2O3, CaO, TiO2, V, Sc, REE) και τον 

εμπλουτισμό τους σε συμβατά στοιχεία (Cr, Ni, Mg). Οι ιδιαίτερα χαμηλές συγκεντρώσεις και οι διαφορετικές 

μορφές των κανονικοποιημένων ως προς τον χονδρίτη γραφημάτων των REE των περιδοτιτών αντανακλούν 

τον σχηματισμό τους έπειτα από περισσότερα από ένα επεισόδια τήξης. Ο δε εμπλουτισμός ορισμένων σε 

LREE σε συνδυασμό με την περιορισμένη παρουσία νεοσχηματισμένων φάσεων στους χαρτσβουργιτικούς 

λιθότυπους δηλώνει τον επηρεασμό τους από διεργασίες κρυπτικής μετασωμάτωσης. Οι χαρακτηριστικές "U" 

μορφές των κανονικοποιημένων γραφημάτων των REE ορισμένων εκ των χαρτσβουργιτικών περιδοτιτών, 

υποδηλώνουν διεργασίες εμποτισμού των περιδοτιτών με μπονινιτικά τήγματα σε συνθήκες ανοικτού 

συστήματος. Τα διαφορετικά επίπεδα εμπλουτισμού των χαρτσβουργιτικών λιθότυπων σε LREE, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση του συμπλέγματος του Βούρινου, αντανακλούν μεταβολές στο βαθμό έντασης των 

μετασωματικών διεργασιών. Ο λόγος τήγμα/πέτρωμα μειώνονταν σταδιακά από το μέτωπο της αντίδρασης του 

τήγματος με τους περιδοτίτες (μεταβατικοί χαρτσβουργίτες) προς τους πιο "γόνιμους" υπερβασικούς 

σχηματισμούς (κανονικοί και κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες). Η διεργασία της «percolative fractional

crystallisation» είναι υπεύθυνη για τα χαμηλότερα επίπεδα εμπλουτισμού των πιο "γόνιμων" περιδοτιτών σε 

LREE και γενικότερα για τη διαπίστωση του λεγόμενου "παραδόξου των REE" στην περίπτωση των 

περιδοτιτών και των δύο συμπλεγμάτων, κατά το οποίο το περιεχόμενο σε LREE των περιδοτιτών και ο βαθμός 

απόπλυσής τους δεν συμβαδίζουν.

Οι μικροί βαθμοί εμποτισμού των περιδοτιτών και των δύο ακολουθιών με τήγματα αντανακλούνται 

επίσης και στο γεγονός ότι σπάνια διαπιστώθηκαν δείγματα περιδοτιτών με ανώμαλα περιεχόμενα σε REE. 

Ωστόσο, οι χαμηλοί λόγοι τήγματος/πετρώματος είναι ικανοί να διαταράξουν τη σύσταση των περιδοτιτών σε 

κύρια στοιχεία. Πράγματι, τα υπερβασικά πετρώματα του Βούρινου και της Πίνδου είναι εμπλουτισμένα 

κυρίως σε TiO2 και λιγότερο σε CaO και Al2O3, αποκλίνοντας από τις αντίστοιχες πειραματικές τάσεις 

συστασιακής εξέλιξης. Η προβολή των περιεκτικοτήτων τους σε Ti, Sc και Al2O3 σε σχέση με το Ni αντανακλά 

την πιθανότητα επηρεασμού των περιδοτιτών από δύο διαφορετικής φύσης τήγματα σε δύο αντίστοιχα 

μετασωματικά επεισόδια.

Η μοντελοποίση των δεδομένων REE δείχνει ότι οι περιδοτίτες του Βούρινου και της Πίνδου έχουν 

προέλθει από πολλαπλά επεισόδια τήξης μιας γόνιμης μανδυακής πηγής. Η σχεδόν πλήρως εκχυμωμένη φύση 
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των μανδυακών πυρόξενων σε LREE-MREE τάσσονται υπέρ μιας ενδεχόμενης προέλευσης των περιδοτιτών 

από κάποιο γρανατούχο πρωτόλιθο. Η δε χαμηλή περιεκτικότητα σε REE των πυρόξενων από πετρώματα τα 

οποία είναι εμπλουτισμένα σε LREE υποδεικνύει την πιθανότητα ύπαρξης "παγιδευμένων" εντός των 

περιδοτιτών τηγμάτων και μάλιστα σε διακρυσταλλικές θέσεις αυτών. Ο έντονα εκχυμωμένος χαρακτήρας των 

περιδοτιτών συμφωνεί με το χαρακτηρισμό τους ως περιδοτιτών τύπου SSZ.

Οι πλούσιοι σε Cr χρωμιτίτες και των δύο συμπλεγμάτων χαρακτηρίζονται από συνολικές 

συγκεντρώσεις PGE που είναι τυπικές οφιολιθικών χρωμιτιτών (< 400ppb) και κανονικοποιημένες μορφές 

γραφημάτων PGE αρνητικής κλίσης από τα IPGE στα PPGE. Οι χρωμιτίτες του Κορυδαλλού χαρακτηρίζονται 

από σημαντική αύξηση της περιεκτικότητάς τους σε PGE+Au από τους ορίζοντες με μαγνησιοχρωμίτη (294.1 

ppb) σε εκείνους με σπινέλιο (28830 ppb). Οι πρώτοι ακολουθούν σχεδόν επίπεδης μορφής κανονικοποιημένα 

γραφήματα, ενώ οι τελευταίοι γραφήματα θετικής κλίσης από τα IPGE στα PPGE. Ο σχετικός εμπλουτισμός 

των χρωμιτιτών με μαγνησιοχρωμίτη και των δύο οφιόλιθων σε IPGE οφείλεται στην παγίδευση σε αυτούς 

φάσεων πλούσιων σε IPGE. Η ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα του πλούσιου σε Al χρωμιτικού ορίζοντα του 

Κορυδαλλού σε PPGE (>13 ppm) αποδίδεται σε διεργασίες απόμειξης σταγονιδίων σουλφίδιων σχεδόν 

ταυτόχρονα με την κρυστάλλωση του σπινέλιου, τα οποία και σάρωσαν τα υψηλού χαλκόφιλου χαρακτήρα 

PGE.

Η τάση μείωσης της περιεκτικότητας σε PGE των χρωμιτιτών του νότιου Βούρινου σε σχέση με τον 

Cr# των μαγνησιοχρωμιτικών τους κρυστάλλων υποδεικνύει διεργασίες κλασματοποίησης των αντίστοιχων 

χρωμιτικών μαγμάτων. Οι υψηλοί Cr# των μαγνησιοχρωμιτών των χρωμιτιτών του Βούρινου, καθώς και της 

Μηλιάς και της Πεύκης στην Πίνδο, σε συνδυασμό με τα υψηλά τους περιεχόμενα σε IPGE συμφωνούν επίσης 

με το σχηματισμό τους από μπονινιτικά τήγματα. Ο δε πιο Al-ούχος χαρακτήρας των χρωμιτικών κοιτασμάτων 

του Κορυδαλλού, η πλούσια σε PPGE φύση τους και το υψηλό περιεχόμενό τους σε πρώην BMS υποδηλώνουν 

το σχηματισμό τους από κάποιο θολεϊτικό, βασαλτικό μάγμα. Τέτοια μάγματα μπορούν να παραχθούν σχεδόν 

ταυτόχρονα στο περιβάλλον μιας SSZ και πιο συγκεκριμένα, οι μπονινίτες στην περιοχή κάτω και μπροστά από 

το τόξο, ενώ οι MOR βασάλτες στη διανοιγόμενη λεκάνη πίσω από το τόξο (για την ακρίβεια BAB βασάλτες).            

Η μελέτη των PGM στηρίχθηκε τόσο στον επιτόπιο (in-situ) εντοπισμό όσο και στην ανάκτηση PGM

κρυστάλλων από αντίστοιχα ομογενοποιημένα δείγματα χρωμιτιτών. Η χαμηλή περιεκτικότητα της 

πλειονότητας των χρωμιτικών κοιτασμάτων που διερευνήθηκαν σε PGE κατέστησε αναγκαία την εφαρμογή 

μεθοδολογιών ανάκτησης (υδροδιαχωρισμός-υπερκόσκινα) των PGM, προκειμένης της εξαγωγής όσο το 

δυνατό πιο αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων σχετικά με την πλατινοειδή παραγένεση του καθενός από 

αυτά.

Η πλατινοειδής παραγένεση των χρωμιτιτών του Βούρινου είναι τυπική οφιολιθικών χρωμιτιτών, 

χαρακτηριζόμενη κυρίως από τη συμμετοχή μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης και κραμάτων σύστασης 

Os-Ir. Οι λωριτικοί κρύσταλλοι των χρωμιτιτών του νότιου τμήματος παρουσιάζουν μεγαλύτερο εύρος 

συστασιακής υποκατάστασης Ru-Os και υψηλότερη περιεκτικότητα ερλισμανιτικού μορίου σε σχέση με 

εκείνους των χρωμιτιτών του βόρειου Βούρινου. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι πρώτοι έχουν κρυσταλλωθεί 

από ένα μάγμα στο οποίο επικρατούσαν συνθήκες υψηλότερης fS2 και/ή χαμηλότερης T σε σχέση με εκείνο των 

τελευταίων. Συχνά διαπιστώθηκαν φαινόμενα μετατροπής των δισουλφίδιων σε Ru-Os-Ir-Fe-Ni-ούχα οξείδια, 

λόγω υδροθερμικής εξαλλοίωσης και/ή αποσάθρωσης, τα οποία μπορεί να επιδεικνύουν εσωτερικά σπάνιες 
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δομές τύπου ροζέττας. Οι σπάνιοι, σύνθετοι κρύσταλλοι ερλισμανίτη-κραμάτων Os-Ir-σουλφοαρσενιδίων που 

ανακτήθηκαν από τους χρωμιτίτες του Βοϊδόλακκου και του Ξερολίβαδου υποδεικνύουν την απότομη άνοδο 

της fS2 τοπικά στο μάγμα κατά την περίοδο γένεσης των αντίστοιχων χρωμιτιτών.  

Η πλατινοειδής παραγένεση των χρωμιτιτών της Μηλιάς είναι όμοια με εκείνη των χρωμιτιτών του 

Βούρινου. Η πλατινοειδής παραγένεση της Πεύκης διαφέρει, καθώς σε αυτή επικρατούν δισουλφίδια, 

σουλφοαρσενίδια και διαρσενίδια, ενώ συμμετέχουν και PPGM. Η περιορισμένη συμμετοχή κραμάτων Os-Ir

στους χρωμιτίτες της Πεύκης και η υψηλή συμμετοχή θειοαρσενιδίων-διαρσενιδίων υποδηλώνουν συνθήκες 

υψηλότερης fS2 και fAs και/ή χαμηλότερης T από αυτές που επικρατούσαν κατά το σχηματισμό των χρωμιτιτών 

της Μηλιάς. Φαινόμενα αποθείωσης και απαρσενίκωσης παρατηρήθηκαν, αλλά είναι περιορισμένα. Ορισμένοι 

κρύσταλλοι κραμάτων Os-Ir από τους χρωμιτίτες της Μηλιάς παρουσιάζουν ανώμαλα εμπλουτισμένες σε 

Ru+PPGE συστάσεις και σχεδόν επίπεδες στο κλάδο μεταξύ Os-Pt μορφές κανονικοποιημένων ως προς το 

πρωτογενή μανδύα γραφημάτων PGE. Οι ανώμαλες συστάσεις τους υποδηλώνουν υπολειμματική και όχι 

μαγματική καταγωγή τους, υποδεικνύοντας παράλληλα την ύπαρξη PGM ως ανεξάρτητων κρυστάλλων ακόμη 

και εντός των υπολειμματικών περιδοτιτών της συγκεκριμένης περιοχής. 

Στον λιγότερο διαφοροποιημένο ορίζοντα του χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού εντοπίστηκαν 

εγκλείσματα λωρίτη-ερλισμανίτη και σπερρυλίτη, στοιχείο που υποδηλώνει το σχηματισμό τους υπό συνθήκες 

εξαιρετικά υψηλής fS2 και/ή αρκετά χαμηλής T. Στη σερπεντινιωμένη-χλωριτιωμένη ενδιάμεση μάζα τους 

βρέθηκαν κυρίως δευτερογενή αρσενίδια του Rh και δευτερογενή κράματα του Pt. Από τους ανώτερους 

ορίζοντές τους ανακτήθηκαν κυρίως φάσεις κραμάτων των Pd, Pt και Au. Οι φάσεις του Pt αναπτύσσονται υπό 

τη μορφή απομείξεων από τα υπάρχοντα, εξαλλοιωμένα πλέον BMS, ενώ οι κύριες μορφές ιστολογικής 

ανάπτυξης των φάσεων του Pd και του Au είναι ως επιταξικές αναπτύξεις επί των κρυστάλλων των πρώην 

BMS, αλλά και ως ανεξάρτητοι κρύσταλλοι. Τα οποιαδήποτε δευτερογενή φαινόμενα εστιάζονται κυρίως στην 

ανάκτηση ζωνωμένων κρυστάλλων σύστασης Pd-ούχου tetraauricupride ή κράματος τύπου PdCu4, οι οποίοι 

παρουσιάζουν περιθώρια από Pd-ούχο auricupride και κράμα σύστασης Pd-Cu, αντίστοιχα. Διεργασίες 

απόπλυσης, μεταφοράς και απόθεσης των Pt, Pd, Cu, Au, Fe κατά την υδροθερμική εξαλλοίωση των 

χρωμιτικών κοιτασμάτων ευθύνονται για το σχηματισμό των ζωνώσεων αυτών.    

Τα συνδυασμένα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής υποστηρίζουν την ανώτερη 

στρωματογραφική τοποθέτηση του νότιου τμήματος του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου σε σχέση με 

το βόρειο, καθώς και μια μανδυακή, στρωματογραφική εξέλιξη από Μηλιά προς Πεύκη στην Πίνδο. Το 

χρωμιτικό κοίτασμα του Κορυδαλλού στην Πίνδο εμφανίζει χαρακτηριστικά όμοια με εκείνα των χρωμιτιτών 

από τα ανώτερα τμήματα του μανδύα ή τα κατώτερα φλοϊκά τμήματα των οφιόλιθων, για αυτό και κατέχει την 

υψηλότερη θέση στη στρωματογραφική στήλη της όλης μανδυακής ενότητας του αντίστοιχου συμπλέγματος. 

Τέλος, η συνολική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων γεωλογικών, ορυκτοχημικών, πετρολογικών και 

κοιτασματολογικών στοιχείων, υποδηλώνει ότι οι μανδυακές ενότητες και των δύο ακολουθιών γεννήθηκαν σε 

ένα κέντρο ώριμης διάνοιξης (MOR) και στη συνέχεια αναδιαμορφώθηκαν ως τμήματα ενός περιθωρίου πάνω 

από μια ζώνη καταβύθισης (SSZ). Η μετάβαση από τον Βούρινο στη Μηλιά και την Πεύκη και εν τέλει στον 

Κορυδαλλό πιθανά ισοδυναμεί με τη μετάβαση από το περιβάλλον μιας λεκάνης μπροστά από νησιωτικό τόξο 

στο (χώρο κάτω από το) ίδιο το τόξο και τέλος σε μια μικρών διαστάσεων περιθωρειακή λεκάνη πίσω από 

αυτό.   
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12 Summary

Platinum group mineral and chromitite genesis associated with the 
petrogenetic evolution of the Vourinos and Pindos ophiolite complexes, NW 

Greece

By
Argyrios N. Kapsiotis

In the present thesis the processes of the genesis of the chomitite occurrences of the Vourinos and 

Pindos ophiolite complexes combined with their content in platinum group elements are studied. Special 

attention is given to the petrogenetic evolution of the mantle units of both ophiolite sequences in an attempt to 

understand better the origin and the formation of the ophiolites of the NW Greek area.  

In geotectonic terms the ophiolite complex of Vourinos belongs to the Ypopelagonic isopic zone, while 

the Pindos ophiolites are tectonically thrusted onto the Eocenic flysch of the Pindos zone. Both complexes are 

considered as remnants of a certain ocean, which today are found tectonically thrusted over the west margin of 

the Pelagonic micro-plate. Beyond the fact that both complexes show characteristics of intense tectonic 

deformation, they do preserve all the types of the petrologic sequences that compose a complete ophiolite 

complex. All the formations that have been studied in the present thesis are coming from the mantle units of 

both complexes. The main part of the Vourinos ophiolite complex is composed of mantle tectonites, while the 

mantle formations in the Pindos ophiolite complex compose the so-called Dramala unit. In the Vourinos 

complex the sampling covered the most important ore hosting areas of its northern and southern part, while in 

the Pindos complex several samples were taken from the central-southern parts of the Dramala unit and from 

exotic blocks of mantle origin of the Avdella mé lange unit.        

The field investigation in both complexes has led to the following conlusions: a) The northern part of 

the Vourinos ophiolite complex shows clearly more characteristics of plastic deformation compared to its 

southern part in which characteristics of brittle to semi-plastic deformation prevail. A similar, but not so well-

expressed discrimination can be made as far as concerns the structure of the areas of Milia and Pefki in the 

Pindos complex. b) The statistical analysis of several motional indicators shows a NE thrust direction for the 

northern sector of the Vourinos complex and the area of Milia and a SE direction of motion for southern 

Vourinos and Pefki. c) The chromitites are hosted in dunites and in the majority of the chromitite occurrences 

the accompanying rock-type is thin-grained dunite (serpentinised or not). In contrast to coarse-grained dunite the 

thin-grained variety of dunite is not foliated. d) The chromitites of northern Vourinos and Milia are usually of 

podiform type, discordantly to sub-concordantly developed to their neighbouring thick-grained dunitic to

harzburgitic peridotites. The chromite ores of southern Vourinos and Pefki are stratiform, having a concordant 

to sub-concordant structure. e) Chromitites of both complexes show a great variety of chromite textures, 

although in each deposit a certain type of texture predominates. In northern Vourinos and Milia the dominant 
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textural type is massive and leopard chromitite, while in southern Vourinos and Pefki the most common texture 

in chromitite is schlieren. f) In southern Vourinos and Pefki are commonly observed interlayered bodies of 

harzburgite and dunite, which are indicative of a stratified structure of the residual mantle superimposed on 

these areas. The number of the pyroxenite dykes (rodingitised or not) is higher in these areas compared to those 

in northern Vourinos and Milia. In their vast majority these dykes cut chromitite bodies, which indicates that 

they are not genetically related to the ores, except for one case of a chromitite that is hosted in a pyroxenite dyke 

in the northern part of the area of Pefki. g) Always in the vicinity of the chromitites the lithology follows the 

sequence: ±Clinopyroxene-bearing harzburgite, normal harzburgite, transitional harzburgite, coarse-grained 

dunite, thin-grained dunite, chromitite. A different lithological transition is quite unusual. h) The common 

entrapment of harzburgite blocks in dunites indicates that the latter comes from the former, although 

replacements of foliated harzburgites from thin-grained dunite that show no mark of foliation supports the fact 

that some rocks may not be simply of residual origin. I) The presence of clinopyroxene-bearing harzburgites is 

more common in the Pindos ophiolite complex, while in the Vourinos ophiolite complex bodies of thin-grained 

dunite in the form of dykes, layers or lenses are more commonly observed.

The petrographic investigation of the mantle peridotites has shown that the clinopyroxene-bearing 

harzburgites and the normal harzburgites are characterized by protogranular texture. However, the transition 

from normal to transitional harzburgites is marked by the appearance and the dominance of the porphyroclastic 

texure. Porphyroclastic to mylonitic is the texture of the coarse-grained dunites, while their thin-grained variety 

shows (equi-)granular texture. The most important petrographic feature of all the investigated rock-types except 

for the thin-grained dunites is the replacement of the orthopyroxene porphyroclasts by olivine and generally 

their enrichment in olivine. Sparsely, neo-formation of pyroxene has been observed and especially replacement 

of orthopyroxene by clinopyroxene and of olivine by orthopyroxene. The changes in the morphology of 

accessory Cr-spinels with the type of the peridotite is another significant feature of the investigated rocks. The 

most fertile rocks preserve anhedral, brown Cr-spinels, while the most depleted euhedral, dark Cr-rich spinels. 

In very few cases anhedral pyroxene-spinel pairs, which are interpreted as break down product of a garnet 

precursor have been observed. Serpentinisation effects in various extents are common as well. In the Pindos 

ophiolite complex was noticed the occurrence of serpentinites that show clear features of re-crystallisation, like 

hour-glass and interpenetrating texture, high contents of magnetite and chlorite.                      

In the assemblage of the chromitites participates olivine and rarely other mineral phases as pyroxenes. 

The serpentinisation effect leads to the transformation of the silicate matrix of the chromitites into serpentine, 

tremolite and chlorite. In both chromitites and peridotites primary, hydrous minerals were not found except for 

one case of Mg-rich horneblende in a harzburgite from the Pindos massif.

The inclusions that were found in the chromite crystals of the chromitites are both primary and 

secondary in origin. Except for olivine, pyroxenes, serpentine, chlorite, actinolite-tremolite, rare base metal 

sulfide (BMS) and alloy crystals, in the Vourinos chromitites edenitic amphibole was also found as inclusion. In 

the Pindos chromitites edenitic amphibole, phlogopite and hydrogarnet also take part as inclusions. The 

presence of hydrous minerals in the form of inclusions in the chromitites of both complexes indicates the 

hydrous nature of the magma that lead to their formation. Additionally, the absence of phlogopite in the 
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Vourinos chromite ore deposits is indicative of a high ratio of fluid/rock. The majority of the inclusions was 

found in chromitites of massive and leopard texture. 

The general absence of BMS as inclusions in the mantle phases and their restricted occurrence in 

interstitial places in the peridotites of both complexes indicates: a) Depletion of the peridotites in sulfides 

because they have been affected by high degrees of melting, b) later processes of impregnation of the peridotites 

by melts that were efficient at crystallising interstitially grains of Fe-Ni sulfides. As for the chromitites, only 

these of Korydallos do clearly present syn-crystallisation phenomenae of chromite with sulfides. The sulfides 

occur both as inclusions in chromite and in interstitial places as well, which means that the magma could 

generate immiscible sulfide droplets even at the time of chromite crystallisation. However, the common 

assemblge: Awaruite, pentlandite, millerite that was described in the mantle peridotites of Vourinos and Pindos, 

can not be formed as product of the fractionation process of a sulfide melt that is exsolved from a silicate 

magma. This assemblage represents the final product of two combined processes: a) The local reduction of 

primary sulfide grains and b) the neo-formation of part of them via hydrothermal fluids.

The accessory Cr-bearing spinels of the ultrabasic rocks from Vourinos and Pindos are classified as 

magnesiochromites, as do the chromite crystals of the ores. The same phases of the peridotites and a part of 

those in the chromitite from the area of Korydallos are classified as spinels due to their more Al-rich 

composition. The magnesiochromites of the clinopyroxene-bearing and normal harzburgites have Cr# smaller 

than 0.60 and are usually depleted in TiO2. The magnesiochromites of the other formations are richer in TiO2

and have Cr# greater than 0.60. The spinels of the Korydallos peridotites have Cr# that ranges between 0.36-

0.42. The magnesiochromites of the Vourinos chromitites have Cr# that range from 0.58 up to 0.83, while those 

from the Pindos ores have Cr# between 0.74-0.84. The spinels of the chromitite from Korydallos have Cr# that 

range from 0.43 to 0.69. The compositions of the accessory magnesiochromites from the clinopyroxene-bearing 

and the majority of the normal harzburgites reflect the residual origin of these peridotite types, which have been 

formed in a mid-ocean ridge (MOR). The magnesiochromites of higher Cr# indicate that the peridotites that host 

them constituted part of a mantle wedge above a supra subduction zone (SSZ). These magnesiochromites are 

similar in compositional terms to spinels in equilibrium with boninite melts. The compositions of the mantle 

spinels from the area of Korydallos are similar to those from N-MOR basalts. 

Mantle pyroxenes of both complexes show compositional characteristics representative of those from 

SSZ and especially fore arc peridotites. Additionally, mantle clinopyroxenes present anomalous compositional 

core-rim zoning. The Vourinos mantle clinopyroxenes show an increase in SiO2, TiO2 and CaO contents from 

core to rim, while mantle clinopyroxenes from Pindos show an increase in TiO2 and CaO contents towards their 

rims. The fact that mantle clinopyroxenes of both complexes exhibit high Mg# (>0.94) (higher than that of the 

other mantle phases) is indicative of an episode of cryptic metasomatism by which the peridotites have been 

affected. 

Another important compositional characteristic of the pyroxenes is their depleted nature in REE+Y. 

The depletion is extreme for the LREE-MREE, which is supportive of their residual rather than of their 

magmatic origin.

The olivine crystals of the peridotites of both complexes exhibit high Mg#, which is characteristic of 

olivines from peridotites of SSZ origin. Their high NiO content does not follow the normal compositional trend 
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of mantle olivines, a feature that supports the addition of olivine in the rocks by metasomatic processes. The 

olivine crystals that are hosted in the chromitites of sourthern Vourinos chromitites tend to be poorer in NiO and 

richer in MnO compared to those of the chromitites of the northern part of the complex.

The plots of the compositions of chromite crystals of all the mantle formations in the projections Cr#Mg-

chr-Fool indicate that the magnesiochromites of the chromitites and of some peridotites of the Vourinos massif do 

not follow the expected compositional trend of mantle spinel-olivine pairs. In particular, their plots follow the 

fractionation line of boninites, which means that they have been crystallised from a boninite melt that had the 

opportunity to react with the hosting, depleted peridotites because of a lack of thermo-chemical equilibrium. For 

the Pindos massif the same plot shows that some magnesiochromite-olivine pairs correspond to unexpectedly 

high degrees of partial melting. 

The positive correlations of Cr# with DR#, the relatively high TiO2 contents and the high Fe+3# of 

magnesiochromites of both complexes do not agree with their residual origin, but indicate that metasomatic 

processes have also played role in their formation. The morphological change from vermicular and anhedral to 

euhedral magnesiochromites with the lithological transition from clinopyroxene-bearing harzburgites and 

normal harzburgites to dunites indicate significant differences in the process of their genesis. The high Cr#, 

TiO2, Fe+3# and DR# of the dunitic magnesiochromites means that they are crystallisation products of a 

boninitic melt. The magnesiochromite crystals of the transitional harzburgites from the Vourinos complex that 

have high Cr# and DR# are of magmatic origin as well. In contrast, the magnesiochromites of the same 

peridotite type from the Pindos ophiolites are not well shaped (DR#: <0.4) and have a residual origin. The 

smaller dimensions of the Pindos chromitites compared to those from Vourinos reflect lower melt/rock ratios 

and more restricted lateral modifications of the neighbouring peridotites caused by the impregnating melt.

Alteration phenomena have affected the magnesiochromite-spinel crystals of several peridotites and 

chromitites of both complexes. The accessory magnesiochromites of the intensely serpentinised peridotites have 

been marginally altered to ferrit-chromite, showing increasing Cr#, Fe+3#, Fe+2#, Fe+3/Fe+2 and decreasing Mg# 

towards their rims. The magnesiochromite crystals of the chromitites from the areas of Voidolakkos and 

Xerolivado in the Vourinos massif commonly exhibit marginal de-colourisation zones. From core to rim are 

characterised by increase of Cr# and restricted increase of Fe+3# and Fe+3/Fe+2. The spinel grains of the 

chromitite from the area of Korydallos in the Pindos massif are marginally altered to ferrit-chromite, showing 

the following modifications from core to rim: Increase in Cr#, Fe+3#, Fe+2#, Fe+3/Fe+2 and reduction of Mg#. The 

fact that the magnesiochromite crystals of this ore body do not present such alteration effects may be due to their 

less vulnerable structure to secondary processes (magnesiochromite-normal & spinel-inverse molecular 

structure). In all cases of altered magnesiochromite-spinel grains the neighbouring silicate phase is Cr-bearing 

chlorite that is serpentine which has been transformed to chlorite due to metasomatic addition of Al+3 and Cr+3

to it with the progress of the alteration process. The assemblage: Ferrit-

chromite+antigorite+tremolite+chlorite+chrysotile in the chromite ores, which is representative of lower 

amphibolite facies metamorphism, is in accordance with the assemblage: Tremolite-talc-antigorite, recognised 

in the peridotites. The absence of ferrit-chromite rims in the magnesiochromites of the chromitites from 

Voidolakkos and Xerolivado shows that these ore bodies have been altered at lower conditions (greenschist 

facies). 
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The geothermometric study of olivine-spinel pairs of the chromitites from both complexes revealed T’s

between 650-850 °C, which do not respond to the magmatic T’s but represent T’s of re-equilibration-

recrystallisation. However, the chromitites of the southern Vourinos massif are characterized by lower T’s of re-

equilibration than those of the northern part. Moreover, the geothermometric results show that the T’s that are 

taken from the marginal compositions of the orthopyroxenes are systematically lower (767-1006 °C) than those 

from the compositions of their cores (821-1126 °C). This difference may also represent a feature of metasomatic 

processes on the peridotites. The compositions of the orthopyroxene cores respond to P’s of peridotite formation 

between 30-40 kbar.

The range of Δlog(fO2)FMQ values is wide enough for the peridotites of both massifs. Actually it covers 

the whole range of Δlog(fO2)FMQ values between abyssal and SSZ-type peridotites. However, higher 

Δlog(fO2)FMQ values are taken from the chromitites (-2 to +1), which is in accordance with the high fO2

conditions that prevail in an SZZ environment. 

The peridotites of both ophiolite sequences are highly depleted. This is indicated by their low 

concentrations in low-melting point elements (Al2O3, CaO, TiO2, V, Sc, REE) and their enrichment in 

compatible elements (Cr, Ni, Mg). The low concentrations in REE and the different normalized REE-patterns of 

the peridotites reflect their formation after several episodes of melt extraction. The enrichment of certain 

peridotites in LREE combined with the restricted presence of newly formed phases in them, indicate their 

affection by cryptic metasomatism. The characteristic "U" shaped normalized REE-patterns of some 

harzburgites reveal impregnation processes of these rocks by boninitic melts under open system conditions. The 

different levels of peridotite enrichment in LREE, especially in the Vourinos complex, reflect variations in the 

degree of the metasomatism. The melt/rock ratio was progressively reduced from the reaction front (transitional 

harzburgites) to the more fertile ultrabasic rocks (normal harzburgites and clinopyroxene-bearing harzburgites). 

The process of "percolative fractional crystallisation" is responsible for the lower levels of enrichment of the 

more fertile peridotites in LREE. Thus the so-called "REE paradox", which is when the LREE content of the 

peridotites and their degree of depletion are not positively correlated, is quite common in Vourinos and Pindos 

mantle peridotites.     

The small degree of impregnation of the peridotites of both complexes with melts, is also reflected in 

the fact that peridotite samples with anomalous REE contents have been rarely found. However, the small 

melt/rock ratios are able to perturb the composition of the peridotites in major elements. Infact, the mantle rocks 

of both massifs are enriched in TiO2 and less in CaO and Al2O3 in comparison with their experimentally 

expected concentrations in depleted peridotites. The Ti, Sc, Al2O3 versus Ni plots reflect a possible affection of 

the peridotites by two different melts during two distinct episodes of mantle metasomatism. 

REE-modeling shows that the peridotites of the Vourinos and Pindos ophiolites have been formed by 

several episodes of partial melting of a relatively fertile source. The completely depleted nature of the pyroxene 

porphyroclasts in LREE-MREE indicates a possible origin of the peridotites from a garnet-bearing mantle 

protolith. The low concentrations of REE in mantle pyroxenes combined with the fact that these pyroxenes are 

contained in rocks relatively enriched in LREE supports the presence of interstitially trapped melts in the 

peridotites. The ultra-depleted nature of the peridotites is in accordance with their SSZ origin.
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The rich in Cr chromitites of both complexes have total PGE concentrations which are typical of 

ophiolitic chromitites (<400ppb) and negatively slopped normalised PGE-patterns. The lower chromitite horizon 

from the area of Korydallos has lower PGE concentrations (294.1 ppb) compared to the highe one, which 

exhibit extreme PGE abundance (28830 ppb). The former has relatively flat normalised PGE-patterns, while the 

latter positively slopped PGE-patterns. The relative enrichment of the rich in Cr chromitites in IPGE is due to 

the mechanical entrapment of rich in IPGE phases in them. The high content of the Al-rich chromitite horizon of 

Korydallos in PPGE (>13 ppm) is attributed to the exsolution of immiscible sulfide droplets from the magma 

contemporaneously with the crystallisation of spinel. The sulfide droplets scavenged the highly chalcophile PGE 

from the magma.

The decrease of the PGE content of the southern Vourinos chromitites with the Cr# of their 

magnesiochromite grains indicates crystal fractionation processes. The high Cr# of the magnesiochromites of 

the chromite ores from the Vourinos massif and the areas of Milia and Pefki from the Pindos massif, in 

combination with their high contents in IPGE, are indicative of their formation from boninitic melts. The Al-rich 

character of the chromitite of Korydallos and it’s high content in PPGE and BMS are supportive of their 

formation from a tholeitic magma. These two different types of melts can be produced in a SSZ environment. In 

particular, the boninites can be formed straight under the arc and in the fore arc area of a SSZ, while the MOR 

basalts can be produced in the opening back arc basin (BAB basalts).    

The PGM study was based on both the in-situ and in-concentrates investigation. The poor nature of the 

studied chromitites in PGE made the application of the recovery methods (hydroseparation and superpanners) 

necessary for obtaining representative results about the real PGM assemblage of each chromitite body.

The Vourinos chromitites host PGM assemblages typical of ophiolitic chromitites. These are 

characterised by the predominance of members of the laurite-erlichmanite series and alloys of Os-Ir 

composition. The laurite crystals of the southern Vourinos chromitites represent a wider range of Os-Ru 

substitution and are more Os enriched compared to those from the northern Vourinos chromitites. This is 

indicative of the fact that the former have been formed under conditions of higher fS2 and/or lower T. 

Phenomena of transformation of bi-sulfides into Ru-Os-Ir-Fe-Ni bearing oxides are common due to 

hydrothermal alteration and/or weathering effects. Some of these oxides exhibit internally strange and unknown, 

until now, in such minerals uncommon rosette textures. Rare composite crystals consisting of erlichmanite, Os-

Ir alloys and sulfasrenides, which have been recovered from the chromitites of Voidolakkos and Xerolivado 

areas are indicative of the rapid rise of the fS2 locally in the magma during the formation of these chromite ore 

deposits. 

The PGM assemblage of the chromitites from the area of Milia is quite similar to that of the Vourinos 

chromitites. The PGM assemblage of the area of Pefki is different, with bi-sulfides, sulfarsenides, bi-arsenides 

and PPGM. The restricted number of Os-Ir alloys in the Pefki’s chromitites and the high amount of 

sulfarsenides and bi-arsenides indicate conditions of higher fS2, fAs and/or lower T than those prevailing during 

the formation of the chromitites of the area of Milia. De-arsenication and de-sulphurisation phenomenae have 

also been observed but are restricted. Some Os-Ir alloy crystals from the chromitites of Milia represent 

anomalously enriched compositions in Ru+PPGE and relatively flat primitive mantle mormalised PGE-patterns. 
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These anomalous compositions are indicative of their residual instead of their magmatic origin, which means 

that the PGM may exist as independent grains even in the residual peridotites of that certain area. 

The less differentiated chromitite horizon of the Korydallos chromite ore contain inclusions of laurite-

erlichmanite and sperrylite, a feature that indicates it’s genesis under conditions of very high fS2, fAs and/or low 

T. Their serpentinised-chloritised matrix hosts several Pt-Fe alloys and Rh-rich arsenides of secondary origin. 

From the upper stratigraphic level of the chromitite Pt, Pd and Au phases have been recovered. Pt phases occur 

as exsolutions from altered grains of BMS, while the Pd and Au phases occur as epitaxic growths onto the 

altered BMS crystals as well as independent grains. Hydrothermally altered, zoned grains of Pd-rich 

tetraauricupride and PdCu4 have also been found. The process of the hydrothermal alteration of chromitites was 

responsible for the depletion, transport and re-deposition of Pt, Pd, Au, Cu and Fe.  

The combined results of the present thesis are supportive of the higher stratigraphic position of the 

southern part of the Vourinos ophiolite complex compared to the northern one, as well as of a stratigraphic 

evolution from Milia to Pefki as far as the Pindos ophiolite complex is concerned. The chromitite of the area of 

Korydallos in the Pindos massif has similar characteristics to the chromitites from the upper parts of the mantle 

section or those from the lower crustal section of the ophiolites. That is why the area of Korydallos represents 

the higher-most mantle levels in the whole mantle unit of the Pindos ophiolite complex. Finally, taking into 

account all the available geological, mineral chemistry and petrological data, it can be said that the mantle units 

of both complexes have been initially formed in a mid-ocean ridge and then have been furtherly affected by the 

processes that take place in the mantle wedge above a SSZ. Thus the transition from Vourinos to Milia and 

Pefki and then to Korydallos is obviously equivalent to the "passage" from a fore arc basin to the arc and finally 

to a small back arc basin.        
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1.1.2 Συντεταγμένες θέσεων δειγματοληψίας

Πιν. 1. 1: Συντεταγμένες δειγμάτων που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου.

ΒΟΪΔΟΛΑΚΚΟΣ (Β. ΒΟΥΡΙΝΟΣ)

Αριθμός Δείγματος Βόρειοι Παράλληλοι Ανατολικοί Μεσημβρινοί Λιθότυπος
V1 40° 09´ 35´´ 21° 38´ 01´´ Δουνίτης

V2 40° 09´ 32´´ 21° 38´ 27´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης

V3 40° 09´ 28´´ 21° 38´ 17´´ Δουνίτης

V4 40° 09´ 15´´ 21° 38´ 46´´
Σερπεντινιωμένος 

Κλινοπυροξενομιγής 
Χαρτσβουργίης

V5 40° 09´ 15´´ 21° 38´ 42´´ Χαρτσβουργίτης

V6 40° 09´ 08´´ 21° 38´ 38´´
Σερπεντινιωμένος 
Χαρτσβουργίτης

V7 40° 09´ 06´´ 21° 38´ 33´´
Σερπεντινιωμένος Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
V8 40° 09´ 17´´ 21° 38´ 14´´ Δουνίτης

V9 40° 09´ 17´´ 21° 38´ 26´´
Σερπεντινιωμένος Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
V10 40° 09´ 14´´ 21° 38´ 17´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης

V11 40° 09´ 04´´ 21° 38´ 05´´ Σερπ. Χαρτσβουργίτης

VA1-8,10-11,13-18 40° 09´ 33´´ 21° 37´ 52´´ Χρωμιτίτης

VA9, 12 40° 09´ 33´´ 21° 37´ 52´´ Δουνίτης

VM107 40° 09´ 27´´ 21° 38´ 28´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης

VM108-115 40° 09´ 25´´ 21° 37´ 49´´ Χρωμιτίτης

VM116 40° 09´ 33´´ 21° 37´ 18´´ Δουνίτης

VM117-125 40° 09´ 25´´ 21° 37´ 49´´ Χρωμιτίτης

VVD1
* 40° 09´ 05´´ 21° 39´ 24´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης

*Δείγμα εκτός της επιφάνειας που καταλαμβάνει ο δειγματοληπτικός χάρτης της αντίστοιχης περιοχής μελέτης.
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Πιν. 1. 1 (συνέχεια): Συντεταγμένες δειγμάτων που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου.

ΚΟΡΣΟΥΜΙΑ (Β. ΒΟΥΡΙΝΟΣ)
Αριθμός Δείγματος Βόρειοι Παράλληλοι Ανατολικοί Μεσημβρινοί Λιθότυπος

Κ 40° 08΄ 16΄΄ 21° 42´ 41´´ Δουνίτης
Κ1 40° 08΄ 23΄΄ 21° 42´ 40´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
Κ2 40° 08΄ 24΄΄ 21° 42´ 39´´ Χαρτσβουργίτης
Κ3 40° 08΄ 24΄΄ 21° 42´ 37´´ Σερπ. Χαρτσβουργίτης
Κ4 40° 08΄ 33΄΄ 21° 42´ 36´´ Πυροξενίτης
Κ5Α 40° 08΄ 24΄΄ 21° 42´ 28´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
Κ5Β 40° 08΄ 34΄΄ 21° 42´ 31´´ Πυροξενίτης
Κ6 40° 08΄ 32΄΄ 21° 42´ 32´´ Χαρτσβουργίτης
Κ7 40° 08΄ 26΄΄ 21° 42´ 23´´ Χαρτσβουργίτης

Κ8 40° 08΄ 25΄΄ 21° 42´ 24´´
Σερπ. Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Κ9 40° 08΄ 30΄΄ 21° 42´ 46´´ Χαρτσβουργίτης

Κ10 40° 08΄ 28΄΄ 21° 42´ 50´´
Σερπ. Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης

Κ11 40° 08΄ 26΄΄ 21° 42´ 53´´
Σερπ. Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Κ12 40° 08΄ 26΄΄ 21° 42´ 59´´ Χαρτσβουργίτης

Κ13 40° 08΄ 22΄΄ 21° 43´ 01´´
Σερπ. Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Κ14 40° 08΄ 23΄΄ 21° 42´ 07´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης

Κ15 40° 08΄ 29΄΄ 21° 42´ 11´´
Σερπ. Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Κ16 40° 08΄ 26΄΄ 21° 42´ 18´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
Κ17 40° 08΄ 17΄΄ 21° 42´ 36´´ Χαρτσβουργίτης
Κ18 40° 08΄ 13΄΄ 21° 42´ 26´´ Χαρτσβουργίτης
Κ19 40° 08΄ 12΄΄ 21° 42´ 43´´ Χαρτσβουργίτης

VA25-27 40° 08΄ 19΄΄ 21° 42´ 19´´ Χρωμιτίτης
VA28-30 40° 08΄ 20΄΄ 21° 42´ 19´´ Χρωμιτίτης

VKOR1-2 40° 08΄ 16΄΄ 21° 42΄ 27΄΄ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
VM86 40° 08΄ 20΄΄ 21° 42´ 23´´ Χρωμιτίτης

VM87-88 40° 08΄ 22΄΄ 21° 42´ 35´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
VM89-91 40° 08΄ 20΄΄ 21° 42´ 23´´ Χρωμιτίτης

Πιν. 1. 1 (συνέχεια): Συντεταγμένες δειγμάτων που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου.

ΡΙΖΟ (Β. ΒΟΥΡΙΝΟΣ)
Αριθμός Δείγματος Βόρειοι Παράλληλοι Ανατολικοί Μεσημβρινοί Λιθότυπος

R1 40° 07΄ 51΄΄ 21° 42΄ 31΄΄
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
R2 40° 07΄ 48΄΄ 21° 42΄ 39΄΄ Χαρτσβουργίτης
R3 40° 07΄ 45΄΄ 21° 42΄ 54΄΄ Χαρτσβουργίτης

R4 40° 07΄ 37΄΄ 21° 43΄ 03΄΄
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
VA31-32 40° 07΄ 44΄΄ 21° 42΄ 20΄΄ Χρωμιτίτης
VM76-79 40° 07΄ 42΄΄ 21° 42΄ 35΄΄ Χρωμιτίτης
VM80-83 40° 07΄ 43΄΄ 21° 42΄ 43΄΄ Χρωμιτίτης
VM84 40° 07΄ 41΄΄ 21° 42΄ 46΄΄ Δουνίτης
VM84A 40° 07΄ 41΄΄ 21° 42΄ 46΄΄ Πυροξενίτης
VRZ1 40° 07΄ 46΄΄ 21° 42΄ 18΄΄ Δουνίτης
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Πιν. 1. 1 (συνέχεια): Συντεταγμένες δειγμάτων που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου.

ΑΕΤΟΡΡΑΧΕΣ (Ν. ΒΟΥΡΙΝΟΣ)
Αριθμός Δείγματος Βόρειοι Παράλληλοι Ανατολικοί Μεσημβρινοί Λιθότυπος

A1 40° 06´ 07´´ 21° 42´ 51´´ Χαρτσβουργίτης
A2 40° 06´ 10´´ 21° 42´ 59´´ Σερπ. Χαρτσβουργίτης
A3 40° 06´ 15´´ 21° 43´ 04´´ Σερπ. Μεταβ. Χαρτσβουργίτης
A4 40° 06´ 20´´ 21° 43´ 03´´ Σερπ. Μεταβ. Χαρτσβουργίτης
A5 40° 06´ 23´´ 21° 43´ 05´´ Σερπ. Χαρτσβουργίτης
A6 40° 06´ 24´´ 21° 43´ 00´´ Σερπ. Μεταβ. Χαρτσβουργίτης

A7 40° 06´ 24´´ 21° 42´ 58´´
Σερπεντινίτης (με Δουνιτικό 

πρωτόλιθο)
A8 40° 06´ 22´´ 21° 43´ 01´´ Σερπ. Μεταβ. Χαρτσβουργίτης

A9Α 40° 06´ 25´´ 21° 42´ 54´´
Σερπεντινίτης (με Δουνιτικό 

πρωτόλιθο)
A9Β 40° 06´ 20´´ 21° 42´ 49´´ Πυροξενίτης

VAET1 40° 06´ 18´´ 21° 43´ 02´´ Δουνίτης
VAET1a 40° 06´ 19´´ 21° 43´ 02´´ Δουνίτης
VAET2 40° 06´ 14´´ 21° 42´ 59´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
VA19r 40° 06´ 15´´ 21° 42´ 59´´ Χαρτσβουργίτης

VA19-24 40° 06´ 17´´ 21° 43´ 01´´ Χρωμιτίτης
VM92-104 40° 06´ 17´´ 21° 43´ 01´´ Χρωμιτίτης
VM105 40° 06´ 24´´ 21° 42´ 50´´ Πυροξενίτης

VM106 40° 06´ 24´´ 21° 42´ 50´´
Σερπεντινιωμένος 
Χαρτσβουργίτης

Πιν. 1. 1 (συνέχεια): Συντεταγμένες δειγμάτων που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα του Βούρινου.

ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟ (Ν. ΒΟΥΡΙΝΟΣ)

Αριθμός Δείγματος Βόρειοι Παράλληλοι Ανατολικοί Μεσημβρινοί Λιθότυπος

Ξ1 40° 01´ 31´´ 21° 44´ 53´´ Δουνίτης

S1 40° 01´ 43´´ 21° 45´ 08´´ Χαρτσβουργίτης

S2-5 40° 01´ 43´´ 21° 45´ 07´´ Χρωμιτίτης

VM68-72 40° 01´ 43´´ 21° 45´ 07´´ Χρωμιτίτης

VM73 40° 01´ 40´´ 21° 45´ 10´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης

VM74 40° 01´ 43´´ 21° 45´ 13´´ Χαρτσβουργίτης

VM75 40° 01´ 43´´ 21° 45´ 07´´
Σερπεντινίτης (με 

Χαρτσβουργιτικό πρωτόλιθο)
X1-2 40° 01´ 32´´ 21° 44´ 55´´ Χρωμιτίτης

Χ3 40° 01´ 32´´ 21° 44´ 55´´ Δουνίτης

XR1 40° 01´ 30´´ 21° 44´ 50´´ Χαρτσβουργίτης
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Πιν. 1. 2: Συντεταγμένες δειγμάτων που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου.

ΠΕΥΚΗ (ΠΙΝΔΟΣ)
Αριθμός Δείγματος Βόρειοι Παράλληλοι Ανατολικοί Μεσημβρινοί Λιθότυπος

P1 39° 48´ 21´´ 21° 23´ 25´´
Σερπεντινιωμένος Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης

P2 39° 48´ 29´´ 21° 23´ 26´´
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
P3 39° 48´ 30´´ 21° 23´ 05´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
P4 39° 48´ 20´´ 21° 23´ 10´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
P5 39° 48´ 16´´ 21° 23´ 01´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
P6 39° 48´ 12´´ 21° 23´ 13´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
P7 39° 48´ 06´´ 21° 23´ 16´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
P8 39° 48´ 00´´ 21° 23´ 18´´ Σερπεντινίτης
P9 39° 48´ 01´´ 21° 22´ 55´´ Χαρτσβουργίτης

P10 39° 48´ 09´´ 21° 22´ 41´´
Σερπ. Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
P11 39° 47´ 50´´ 21° 23´ 20´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
P12 39° 47´ 47´´ 21° 23´ 14´´ Χαρτσβουργίτης

P13 39° 47´ 48´´ 21° 23´ 07´´
Σερπ. Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης

P14 39° 47´ 47´´ 21° 22´ 55´´
Κλινιπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
P15 39° 47´ 50´´ 21° 22´ 50´´ Σερπ. Χαρτσβουργίτης
P16 39° 47´ 54´´ 21° 22´ 44´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
P17 39° 48´ 00´´ 21° 22´ 39´´ Σερπεντινίτης
P18 39° 48´ 03´´ 21° 22´ 36´´ Σερπ. Μεταβ. Χαρτσβουργίτης
P19 39° 47´ 34´´ 21° 23´ 24´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
P20 39° 47´ 24´´ 21° 23´ 13´´ Χαρτσβουργίτης

P21 39° 47´ 15´´ 21° 23´ 09´´
Σερπ. Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
P22 39° 47´ 07´´ 21° 23´ 08´´ Σερπ. Χαρτσβουργίτης
P23 39° 47´ 04´´ 21° 23´ 18´´ Σερπ. Χαρτσβουργίτης
P24 39° 47´ 09´´ 21° 22´ 23´´ Σερπ. Μεταβ. Χαρτσβουγίτης
P25 39° 47´ 06´´ 21° 23´ 37´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
P26 39° 47´ 04´´ 21° 23´ 54´´ Σερπ. Μεταβ. Χαρτσβουργίτης
P27 39° 47´ 04´´ 21° 24´ 15´´ Σερπ. Χαρτσβουργίτης

PM41-53Γ 39° 48´ 17´´ 21° 23´ 24´´ Χρωμιτίτης
PM54 39° 48´ 06´´ 21° 23´ 35´´ Χαρτσβουργίτης
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Πιν. 1. 2 (συνέχεια): Συντεταγμένες δειγμάτων που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου.

ΜΗΛΙΑ (ΠΙΝΔΟΣ)
Αριθμός Δείγματος Βόρειοι Παράλληλοι Ανατολικοί Μεσημβρινοί Λιθότυπος

Μ1 39° 52´ 27´´ 21° 10´ 42´´
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης 
Μ2Α 39° 52´ 39´´ 21° 10´ 43´´ Χαρτσβουργίτης
Μ2Β 39° 52´ 51´´ 21° 10´ 58´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης
Μ3 39° 53´ 05´´ 21° 11´ 13´´ Χαρτσβουργίτης
Μ4 39° 52´ 39´´ 21° 11´ 39´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
Μ5 39° 52´ 32´´ 21° 11´ 46´´ Χαρτσβουργίτης
Μ6 39° 52´ 34´´ 21° 12´ 07´´ Χαρτσβουργίτης
Μ7 39° 52´ 44´´ 21° 12´ 29´´ Χαρτσβουργίτης
Μ8 39° 52´ 46´´ 21° 12´ 19´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
Μ9 39° 52´ 49´´ 21° 12´ 14´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης

PKZ1 39° 51´ 31´´ 21° 11´ 06´´ Χαρτσβουργίτης

PM1
* 39° 51´ 26´´ 21° 10´ 32´´

Κλινοπυροξενομιγής 
Χαρτσβουργίτης

PM2Α
* 39° 51´ 38´´ 21° 10´ 33´´

Σερπεντινίτης (με 
Χαρτσβουργιτικό πρωτόλιθο)

PM2Β
* 39° 51´ 50´´ 21° 10´ 46´´

Σερπεντινίτης (με 
Χαρτσβουργιτικό πρωτόλιθο)

PM3
* 39° 51´ 03´´ 21° 11´ 03´´ Χαρτσβουργίτης

PM4
* 39° 51´ 36´´ 21° 11´ 27´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης

PM5
* 39° 51´ 31´´ 21° 11´ 34´´

Σερπεντ. Κλινοπυροξενομιγής 
Χαρτσβουργίτης

PM6
* 39° 51´ 32´´ 21° 11´ 56´´

Σερπεντινιωμένος 
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
PM7

* 39° 51´ 45´´ 21° 12´ 18´´ Χαρτσβουργίτης
PM8

* 39° 51´ 45´´ 21° 12´ 11´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
PM9

* 39° 51´ 47´´ 21° 12´ 03´´ Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης

PM10 39° 52´ 10´´ 21° 11´ 04´´
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
PM11 39° 52´ 51´´ 21° 11´ 46´´ Δουνίτης
PM12 39° 52´ 50´´ 21° 12´ 02´´ Σερπεντινιωμένος Δουνίτης

PM13-15 39° 52´ 37´´ 21° 12´ 19´´
Σερπεντινιωμένος 
Χαρτσβουργίτης

PM16 39° 52´ 42´´ 21° 11´ 18´´ Χρωμιτίτης
PM17-40 39° 52´ 55´´ 21° 11´ 54´´ Χρωμιτίτης
PMM 39° 52´ 55´´ 21° 11´ 54´´ Χρωμιτίτης

*Δείγμα εκτός της επιφάνειας που καταλαμβάνει ο δειγματοληπτικός χάρτης της αντίστοιχης περιοχής μελέτης.

Πιν. 1. 2 (συνέχεια): Συντεταγμένες δειγμάτων που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (ΠΙΝΔΟΣ)

Αριθμός Δείγματος Βόρειοι Παράλληλοι Ανατολικοί Μεσημβρινοί Λιθότυπος

Κ1-6 39° 49´ 50´´ 21° 21´ 15´´ Χρωμιτίτης

Κ7-8 39° 49´ 48´´ 21° 21´ 17´´ Δουνίτης

G1-4 39° 49´ 50´´ 21° 21´ 15´´ Χρωμιτίτης
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1.1.3 Iστολογικός χαρακτηρισμός δειγμάτων χρωμιτιτών 

Πιν. 1. 3: Ιστολογικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων χρωμιτιτών που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα 
του Βούρινου.

Πιν. 1. 3 (συνέχεια): Ιστολογικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων χρωμιτιτών που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό 
σύμπλεγμα του Βούρινου.

Βοϊδόλακκος (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός δείγματος Ιστολογικός τύπος χρωμιτίτη Αριθμός δείγματος Ιστολογικός τύπος χρωμιτίτη

VA1 Πυκνός διάσπαρτος VM109 Αραιός συμπαγής

VA2 Πυκνός διάσπαρτος VM110 Αραιός συμπαγής

VA3 Πυκνός διάσπαρτος VM111 Συμπαγής

VA4 Πυκνός διάσπαρτος VM112 Συμπαγής

VA5 Πυκνός διάσπαρτος VM113 Συμπαγής

VA6Α-Β Πυκνός διάσπαρτος VM114Α Αραιός συμπαγής

VA7 Αραιός διάσπαρτος VM114Β Συμπαγής

VA8 Αραιός κατά πλάκες VM115 Συμπαγής

VA10 Αραιός συμπαγής VM117
 Πυκνός λεοπαρδάλεως, 
διάσπαρτος, κυκλοτερής

VA11Α-Β Συμπαγής VM118 Συμπαγής

VA13 Συμπαγής VM119 Συμπαγής

VA14 Συμπαγής VM120 Συμπαγής

VA15Α-Β
Πυκνός λεοπαρδάλεως 

(παραμορφωμένος)
VM121

Πυκνός λεοπαρδάλεως 
(παραμορφωμένος)

VA16 Συμπαγής VM122 Συμπαγής

VA17
Αραιός λεοπαρδάλεως, 

διάσπαρτος
VM123 Αραιός συμπαγής

VA18
Αραιός λεοπαρδάλεως, 

διάσπαρτος
VM124 Συμπαγής

VM108 Συμπαγής, antinodular VM125 Συμπαγής

Κορσούμια (βόρειος Βούρινος) Ριζό (βόρειος Βούρινος)

Αριθμός δείγματος Ιστολογικός τύπος χρωμιτίτη 
Αριθμός 

δείγματος
Ιστολογικός τύπος χρωμιτίτη

VA25 Αραιός διάσπαρτος VA31
Συμπαγής κατά πλάκες, 
διάσπαρτος κατά πλάκες

VA26 Διάσπαρτος κατά πλάκες VA32
Συμπαγής κατά πλάκες, αραιός 

λεοπαρδάλεως

VA27
Πυκνός λεοπαρδάλεως, 

αραιός διάσπαρτος
VM76 Αραιός διάσπαρτος

VA28
Αραιός λεοπαρδάλεως, αραιός 

διάσπαρτος
VM77 Συμπαγής

VA29
Αραιός λεοπαρδάλεως, αραιός 

διάσπαρτος
VM78 Συμπαγής, antinodular

VA30 Πυκνός λεοπαρδάλεως VM79
Συμπαγής κατά πλάκες, 

antinodular

VM86 Συμπαγής κατά πλάκες VM80 Συμπαγής, antinodular

VM89 Πυκνός λεοπαρδάλεως VM81
Συμπαγής κατά πλάκες, 

antinodular

VM90 Πυκνός λεοπαρδάλεως VM82 Συμπαγής κατά πλάκες

VM91
Συμπαγής κατά πλάκες, 

αραιός διάσπαρτος
VM83 Συμπαγής κατά πλάκες
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Πιν. 1. 3 (συνέχεια): Ιστολογικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων χρωμιτιτών που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό 
σύμπλεγμα του Βούρινου.

Αετορράχες (νότιος Βούρινος) Ξερολίβαδο (νότιος Βούρινος)

Αριθμός δείγματος Ιστολογικός τύπος χρωμιτίτη Αριθμός δείγματος Ιστολογικός τύπος χρωμιτίτη

VA19 Διάσπαρτος κατά πλάκες S2 Αραιός κατά πλάκες

VA20 Συμπαγής κατά πλάκες S3 Συμπαγής κατά πλάκες

VA21
Συμπαγής κατά πλάκες, 
διάσπαρτος κατά πλάκες

S4 Συμπαγής κατά πλάκες

VA22
Διάσπαρτος κατά πλάκες, 

antinodular
S5 Συμπαγής κατά πλάκες

VA23 Διάσπαρτος κατά πλάκες VM68 Συμπαγής

VA24
Διάσπαρτος κατά πλάκες, 

αραιός διάσπαρτος
VM69

Συμπαγής κατά πλάκες, αραιός 
διάσπαρτος

VM92 Διάσπαρτος κατά πλάκες VM70
Συμπαγής κατά πλάκες, αραιός 

διάσπαρτος
VM93A-B Διάσπαρτος κατά πλάκες VM71 Πυκνός διάσπαρτος

VM94

Συμπαγής κατά πλάκες, 
αραιός διάσπαρτος, 

antinodular
VM72 Συμπαγής κατά πλάκες

VM95 Συμπαγής κατά πλάκες X1 Διάσπαρτος κατά πλάκες

VM96
Διάσπαρτος κατά πλάκες, 

antinodular
X2 Συμπαγής κατά πλάκες

VM97Α-Β
Συμπαγής κατά πλάκες, 

antinodular
VM98 Συμπαγής κατά πλάκες

VM99 Συμπαγής κατά πλάκες

VM100

Συμπαγής κατά πλάκες, 
antinodular, αραιός 

διάσπαρτος

VM101
Συμπαγής κατά πλάκες, 

αραιός διάσπαρτος

VM102
Συμπαγής κατά πλάκες, 

antinodular

VM103
Συμπαγής κατά πλάκες, 

αραιός διάσπαρτος

VM104
Συμπαγής κατά πλάκες, 

αραιός διάσπαρτος
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Πιν. 1. 4: Ιστολογικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων χρωμιτιτών που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό σύμπλεγμα 
της Πίνδου.

Πιν. 1. 4 (συνέχεια): Ιστολογικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων χρωμιτιτών που συλλέχθηκαν από το οφιολιθικό 
σύμπλεγμα της Πίνδου.

Μηλιά (Πίνδος)

Αριθμός δείγματος Ιστολογικός τύπος χρωμιτίτη Αριθμός δείγματος Ιστολογικός τύπος χρωμιτίτη

PM16 Συμπαγής κατά πλάκες PM29 Συμπαγής κατά πλάκες

PM17 Πυκνός διάσπαρτος PM30 Συμπαγής

PM18 Αραιός διάσπαρτος PM31 Αραιός συμπαγής

PM19 Αραιός διάσπαρτος PM32 Πυκνός διάσπαρτος

PM20 Συμπαγής PM33 Συμπαγής

PM21 Συμπαγής PM34 Συμπαγής

PM22 Συμπαγής PM35 Συμπαγής

PM23 Συμπαγής PM36 Συμπαγής

PM24 Συμπαγής PM37 Συμπαγής

PM25 Συμπαγής PM38 Αραιός συμπαγής

PM26 Συμπαγής PM39 Συμπαγής κατά πλάκες

PM27 Διάσπαρτος κατά πλάκες PM40 Συμπαγής

PM28 Διάσπαρτος κατά πλάκες PMM Συμπαγής

Πεύκη (Πίνδος) Κορυδαλλός (Πίνδος)

Αριθμός δείγματος Ιστολογικός τύπος χρωμιτίτη Αριθμός δείγματος Ιστολογικός τύπος χρωμιτίτη

PM41 Συμπαγής κατά πλάκες K1 Πυκνός διάσπαρτος

PM42 Συμπαγής K2 Πυκνός διάσπαρτος

PM43 Συμπαγής κατά πλάκες K3 Συμπαγής

PM44 Συμπαγής K4 Συμπαγής

PM45 Συμπαγής κατά πλάκες K5 Συμπαγής

PM46 Αραιός συμπαγής K6 Αραιός συμπαγής

PM47 Συμπαγής κατά πλάκες G1 Συμπαγής

PM48 Πυκνός διάσπαρτος G2 Συμπαγής

PM49 Συμπαγής κατά πλάκες G3 Πυκνός διάσπαρτος

PM50 Συμπαγής G4 Πυκνός διάσπαρτος

PM51Α-Γ Αραιός συμπαγής

PM52 Συμπαγής κατά πλάκες

PM53Α-Γ Συμπαγής

PP1 Συμπαγής

PP2 Συμπαγής
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1.2 Υποπαράρτημα κεφαλαίου 3

Πιν. 1. 5: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.

Κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες Βοϊδόλακκου (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

V4

Σερπεντινιωμένος 

κλινοπυροξενομιγής 

χαρτσβουργίτης

Πρωτοκοκκώδης/Ενδοδιεισδυτικός

Ol-78%, Opx-

15%, Cpx-5%, 

Mg-Chr-2%

Ser-10% (Ol), 

Chl, Mgt/Fe-Chr 

(Mg-Chr)

Κυματοειδής κατάσβεση Ol, 

περιθωριακή μετατροπή των Mg-Chr

σε Mgt/Fe-Chr, ξενόμορφοι Mg-Chr

Κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες Ριζού (Βόρειος Βούρινος)

R1
Κλινοπυροξενομιγής 

χαρτσβουργίτης

Πρωτοκοκκώδης-Πλαισιωμένος 

Πορφυροκλαστικός

Ol-60%, Opx-

30%, Cpx-9%, 

Mg-Chr-1%

Ser-5% (Ol), Mtl

Κυματοειδής κατάσβεση και 

τεκτονική διδυμία στον Ol, λαμέλλες 

απόμειξης Opx από Cpx, ανάπτυξη 

Mtl κατά μήκος των 

πρωτοκλαστικών ρωγμών του Ol, 

ξενόμορφοι Mg-Chr

R4
Κλινοπυροξενομιγής 

χαρτσβουργίτης

Πρωτοκοκκώδης-Πλαισιωμένος 

Πορφυροκλαστικός

Ol-77%, Opx-

20%, Cpx-2%, 

Mg-Chr1%

Ser-5% (Ol), Idg 

(Ol), Tre (Px), 

Mtl

Συμφύσεις Opx & Mg-Chr, κάμψη

των επιπέδων σχισμού των Opx, 

ξενόμορφοι-φλυχταινώδεις Mg-Chr
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Πιν. 1. 6: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κανονικών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.

Κανονικοί χαρτσβουργίτες Βοϊδόλακκου (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά Δευτερογενή ορυκτά Άλλα χαρακτηριστικά

V5 Χαρτσβουργίτης
Πρωτοκοκκώδης-Πλαισιωμένος 

Πορφυροκλαστικός/Βαστιτικός

Ol-75%, Opx-24%, 

Mg-Chr-1%

Ser-5% (Opx/Ol), Idg 

(Ol)

Εγκλείσματα Ol στον Mg-Chr, 

υπιδιόμορφοι Mg-Chr

V6
Σερπεντινιωμένος 

χαρτσβουργίτης

Πλαισιωμένος Πορφυροκλαστικός/Βαστιτικός-

Κυψελώδης

Ol-75%, Opx-23%, 

Mg-Chr-2%

Ser-10% (Opx/Ol), 

Chl, Mgt

Απόθεση Mgt στους πυρήνες ορισμένων 

κυψελών Ser

V11
Σερπεντινιωμένος

χαρτσβουργίτης
Πρωτοκοκκώδης-Πορφυροκλαστικός

Ol-80%, Opx-18%, 

Mg-Chr-2%

Ser-10% (Ol), Tre 

(Opx), Idg (Ol), Mtl

Απόμειξη Cpx από Opx, ιδιόμορφοι Mg-

Chr

Κανονικοί χαρτσβουργίτες Κορσουμίων (Βόρειος Βούρινος)

K2 Χαρτσβουργίτης Πορφυροκλαστικός-Μυλονιτικός

Ol-80%, Opx-18%, 

Cpx-1%, Mg-Chr-

1%

Ser-5% (Ol)

Λαμέλλες απόμειξης Cpx από Opx, 

εγκλείσματα Ol στον Mg-Chr, 

εγκλείσματα Spn στον Ol, ύπαρξη

μικρομυλονιτικών ζωνών

K3
Σερπεντινιωμένος 

χαρτσβουργίτης
Πορφυροκλαστικός

Ol-70%, Opx-27%, 

Mg-Chr-3% 
Ser-10% (Ol)

Γωνιάσεις στους Opx, λαμέλλες 

παραμόρφωσης στον Ol, υπιδιόμορφοι 

Mg-Chr

K6 Χαρτσβουργίτης
Πρωτοκοκκώδης-

Πορφυροκλαστικός/Βαστιτικός

Ol-70%, Opx-26%, 

Cpx-2%, Mg-Chr-

2%

Ser-5% (Opx)
Ξενόμορφες συμφύσεις Opx & Mg-Chr, 

ιδιόμορφοι Mg-Chr

K7 Χαρτσβουργίτης Πρωτοκοκκώδης-Μυλονιτικός

Ol-83%, Opx-15%, 

Cpx-1%, Mg-Chr-

1%

Ser-5%

Ολισθήσεις κατά μήκος του σχισμού 

στους Opx, ζώνες μυλονιτίωσης, 

ξενόμορφοι Mg-Chr

K17 Χαρτσβουργίτης
Πρωτοκοκκώδης-Πλαισιωμένος 

Πορφυροκλαστικός/Βαστιτικός

Ol-75%, Opx-23%, 

Cpx-1%, Mg-Chr-

1%

Ser-5% (Opx), Idg 

(Ol/Opx), Mtl

Λαμέλλες απόμειξης Spn από Opx, 

γωνιάσεις στους Opx, ξενόμορφοι και 

ιδιόμορφοι Mg-Chr

K18 Χαρτσβουργίτης Πορφυροκλαστικός-Μυλονιτικός

Ol-75%, Opx-20%, 

Mg-Chr-3%, Cpx-

2% 

Ser-5% (Ol), Idg 

(Ol), Tre (Px)

Τοπικά ισχυρή μυλονιτοποίηση του 

πετρώματος, γωνιάσεις στους Opx, 

κυματοειδής κατάσβεση στον Ol, 

υπιδιόμορφοι Mg-Chr

K19 Χαρτσβουργίτης Πρωτοκοκκώδης

Ol-80%, Opx-15%, 

Mg-Chr-3%, Cpx-

2%

Ser-5% (Ol), Idg 

(Ol), Tre (Px)

Ξενόμορφες συμφύσεις Opx & Mg-Chr, 

εγκλείσματα Spn στον Ol
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Πιν. 1. 6 (συνέχεια): Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κανονικών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.
Κανονικοί χαρτσβουργίτες Ριζού (Βόρειος Βούρινος)

Αρ. δείγματος Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά Δευτερογενή ορυκτά Άλλα χαρακτηριστικά

R2 Χαρτσβουργίτης Πρωτοκοκκώδης

Ol-76%, Opx-

20%, Cpx-2%, 

Mg-Chr-2%

Ser-5% (Ol), Idg (Ol), 

Tre, Mtl

Συμφύσεις Opx & Mg-Chr, ξενόμορφοι και

ιδιόμορφοι Mg-Chr

R3 Χαρτσβουργίτης Πρωτοκοκκώδης-Μυλονιτικός

Ol-70%, Opx-

28%, Mg-Chr-2%, 

Cpx

Idg (Ol), Mtl

Λαμέλλες παραμόρφωσης στον Ol, λαμέλλες 

απόμειξης Cpx στους Opx, ανάπτυξη 

δευτερογενών Mtl κατά μήκος 

μικρομυλονιτικών ζωνών

Κανονικοί χαρτσβουργίτες Αετορράχεων (Νότιος Βούρινος)

Α1 Χαρτσβουργίτης Πρωτοκοκκώδης

Ol-75%, Opx-

22%, Mg-Chr-2%, 

Cpx-1%

Ser-5% (Ol), Chl, Mtl Εγκλείσματα Ol στους ξενόμορφους Mg-Chr

Α2
Σερπεντινιωμένος 

χαρτσβουργίτης
Πρωτοκοκκώδης/Κυψελώδης

Ol-75%, Opx-

24%, Mg-Chr-1%, 

Cpx

Ser-15% (Ol), Chl, Mtl
Εναπόθεση δευτερογενών Mtl στα τοιχώματα 

των κυψελών του Serp

Α5
Σερπεντινιωμένος 

χαρτσβουργίτης
Πρωτοκοκκώδης/Βαστιτικός-Ribbon

Ol-76%, Opx-

20%, Cpx-2%, 

Mg-Chr-2%

Ser-15% (Opx/Ol), Idg
Ανάπτυξη δευτερογενών Mtl γύρω από τους 

βαστίτες Opx, ξενόμορφοι Mg-Chr

VA19r Χαρτσβουργίτης Πρωτοκοκκώδης-Πορφυροκλαστικός
Ol-75%, Οpx-

22%, Mg-Chr-3%
_ Λαμέλλες απόμειξης Cpx στους Opx

VM106
Σερπεντινιωμένος 

χαρτσβουργίτης
Πρωτοκοκκώδης/Κυψελώδης

Ol-73%, Opx-

25%, Cpx-1%, 

Mg-Chr-1%

Ser-20% (Ol), Idg Ξενόμορφοι Mg-Chr

Κανονικοί χαρτσβουργίτες Ξερολίβαδου (Νότιος Βούρινος)

S1 Χαρτσβουργίτης Πρωτοκοκκώδης-Πορφυροκλαστικός

Ol-78%, Opx-

20%, Mg-Chr-2%, 

Cpx

-
Ανάπτυξη νεοβλαστών Ol, Cpx σε βάρος 

ποφυροκλαστών Opx, 

VM74 Χαρτσβουργίτης Πορφυροκλαστικός

Ol-78%, Opx-

20%, Mg-Chr-2%, 

Cpx

-

Ανάπτυξη Ol, Opx νεοβλαστών σε βάρος 

παραμορφωμένων Opx πορφυροκλαστών, 

λαμέλλες απόμειξης Cpx από Opx

XR1 Χαρτσβουργίτης Πρωτοκοκκώδης

Ol-78%, Opx-

20%, Cpx-1%, 

Mg-Chr-1%,

- Ιδιόμορφοι Mg-Chr
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Πιν. 1. 7: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά μεταβατικών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.

Μεταβατικοί χαρτσβουργίτες Βοϊδόλακκου (Βόρειος Βούρινος)

Αρ. δείγματος Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά Δευτερογενή ορυκτά Άλλα χαρακτηριστικά

V2
Μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Πορφυροκλαστικός-

Μυλονιτικός/Βαστιτικός

Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-2%, 

Cpx

Ser-5% (Ol), Tre (Px)

Εγκλείσματα ιδιόμορφου Mg-Chr στους Opx, 

λαμέλλες απόμειξης Cpx από Opx, σιγμοειδής

παραμόρφωση στον Ol, υπιδιόμορφοι Mg-Chr

V7

Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Πορφυροκλαστικός/Ενδοπλεκτικός-

Βαστιτικός

Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-2%

Ser-30% (Ol/Opx), 

Idg (Ol), Mtl

Κάμψεις και γωνιάσεις στους Opx, ιδιόμορφοι 

Mg-Chr

V9

Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Πλαισιωμένος 

Πορφυροκλαστικός/Βαστιτικός

Ol-85%, Opx-

13%, Chr-2%

Ser-15% (Opx/Ol), 

Idg (Ol), Mtl

Παραμόρφωση Ol και Opx, ιδιόμορφοι Mg-

Chr

V10
Μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης
Πλαισιωμένος Πορφυροκλαστικός

Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-2%, 

Cpx

Ser-5% (Ol), Tre 

(Opx), Idg, Mtl 

Γωνιάσεις και λαμέλλες απόμειξης Cpx στους 

Opx, ιδιόμορφοι Mg-Chr

VM107
Μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης
Πορφυροκλαστικός-Ανόπτησης

Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-2%
Ser-5% (Ol)

Συνύπαρξη υπιδιόμορφων και ξενόμορφων 

Mg-Chr, τριπλά σημεία επαφής Ol κατα γωνία 

120°, εγκλείσματα Spn εντός Ol

VVD1
Μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης
Μυλονιτικός-Πορφυροκλαστικός

Ol-85%, Opx-

12%, Mg-Chr-3%
-

Έντονη μυλονιτοποίηση, κάμψεις και 

λαμέλλες απόμειξης Cpx στους Opx

Μεταβατικοί χαρτσβουργίτες Κορσουμίων (Βόρειος Βούρινος)

Κ1
Μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Πλαισιωμένος Πορφυροκλαστικός-

Πρωτοκοκκώδης-Μυλονιτικός

Ol-85%, Opx-

12%, Mg-Chr-3%, 

Cpx

Ser-5% (Ol)
Tεκτονικές διδυμίες στον Ol, ιδιόμορφοι Mg-

Chr

Κ8

Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Πρωτοκοκκώδης/Βαστιτικός
Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-2% 

Ser-15% (Opx/Ol), 

Idg (Ol), Mtl

Αντικατάσταση λαμελλών απόμειξης Spn

στους Opx από Mgt, ιδιόμορφοι Mg-Chr

Κ10

Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Πορφυροκλαστικός/Ενδοδιεισδυτικός-

Βαστιτικός

Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-2%

Ser-20% (Opx/Ol), 

Idg (Ol), Mtl

Λαμέλλες απόμειξης Cpx από Opx, 

ιδιόμορφοι Mg-Chr

Κ11

Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Πορφυροκλαστικός

Ol-85%, Opx-

12%, Mg-Chr-2%, 

Cpx-1%

Ser-10% (Ol), Mtl Ξενόμορφες συμφύσεις Opx & Mg-Chr

Κ13
Σερπεντινιωμένος μετ. 

χαρτσβουργίτης

Πρωτοκοκκώδης/Ενδοδιεισδυτικός-

Βαστιτικός

Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-2%

Ser-15% (Opx/Ol), 

Idg (Ol), Mtl
Ξενόμορφοι έως υπιδιόμορφοι Mg-Chr
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Πιν. 1. 7 (συνέχεια): Πετρογραφικά χαρακτηριστικά μεταβατικών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.
Μεταβατικοί χαρτσβουργίτες Κορσουμίων (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

Κ15

Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Πορφυροκλαστικός/Βαστιτικός

Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-

2%

Ser-10% (Opx/Ol), 

Mtl

Εγκλείσματα Mg-Chr στους Opx, 

ιδιόμορφοι Mg-Chr

Μεταβατικοί χαρτσβουργίτες Αετορράχεων (Νότιος Βούρινος)

A3

Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Κοκκώδης/Κυψελώδης-

Βαστιτικός

Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-

2%, Cpx

Ser-25% (Ol/Opx), 

Chl, Tre 

Pull-apart δομές στον Mg-Chr, 

συνύπαρξη ιδιόμορφων και 

ξενόμορφων Mg-Chr

A4

Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Κοκκώδης-

Κατακλαστικός/Κυψελώδης-

Βαστιτικός

Ol-87%, Opx-

12%, Mg-Chr-

1%, Cpx

Ser-15% (Ol/Opx), 

Mtl

Πρωτογενής και δευτερογενής 

μεταλλοφορία

A6

Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Κοκκώδης/Κυψελώδης-

Βαστιτικός

Ol-85%, Opx-

14%, Mg-Chr-

1%

Ser-15% (Ol/Opx), 

Chl, Mtl
Ιδιόμορφοι Mg-Chr

A8

Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Κοκκώδης/Κυψελώδης-

Βαστιτικός

Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-

2%, Cpx

Ser-35% (Ol/Opx), 

Tre, Mtl

Απόθεση Mgt στον πυρήνα των 

κυψελών Ser, λαμέλλες απόμειξης 

Spn στους Opx, ιδιόμορφοι Mg-Chr

Μεταβατικοί χαρτσβουργίτες Ξερολίβαδου (Νότιος Βούρινος)

VM73
Μεταβατικός 

χαρτσβουργίτης

Πορφυροκλαστικός-

Πρωτοκοκκώδης-Ανόπτησης

Ol-85%, Opx-

12%, Mg-Chr-

2%, Cpx-1%

-

Εγκλείσματα ιδιόμορφου Mg-Chr

στους Opx, επικράτηση ιδιόμορφων 

Mg-Chr
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Πιν. 1. 8: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά δουνιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.

Δουνίτες Βοϊδόλακκου (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

V1
Λεπτοκρυσταλλικός

δουνίτης
Ισοκοκκώδης

Ol-95%, Mg-

Chr-5%
Ser-5% (Ol)

Απαραμόρφωτοι Ol, ιδιόμορφοι Mg-

Chr

V3
Αδροκρυσταλλικός

δουνίτης

Αδροκοκκώδης-

Πορφυροκλαστικός

Ol-96%, Mg-

Chr-4%, Opx, 

Cpx

Ser-5% (Ol), Idg, 

Mtl

Ανάπτυξη πορφυροκλαστών και 

νεοβλαστών Ol, υπιδιόμορφοι-

ιδιόμορφοι Mg-Chr

V8
Λεπτοκρυσταλλικός 

δουνίτης
Ψηφιδοπορφυροκλαστικός

Ol-95%, Mg-

Chr-5%
-

Εγκλείσματα Ol στους ιδιόμορφους 

Mg-Chr

VA9
Λεπτοκρυσταλλικός 

δουνίτης
Ψηφιδοπορφυροκλαστικός

Ol-95%, Mg-

Chr-5%
-

Ενμέρει απαραμόρφωτοι Ol, 

ιδιόμορφοι Mg-Chr

VA12
Λεπτοκρυσταλλικός 

δουνίτης
Πορφυροκλαστικός

Ol-95%, Mg-

Chr-5%
Ser-5%

Αντικατάσταση των 

πορφυροκλαστών Ol από 

απαραμόρφωτους νεοβλάστες Ol

VM116

Σερπεντινιωμένος 

αδροκρυσταλλικός

δουνίτης

Αδροκοκκώδης-

Πορφυροκλαστικός

Ol-95%, Mg-

Chr-3%, Opx-

2%

Ser-10%
Απαραμόρφωτοι νεοβλάστες Ol, 

ιδιόμορφοι Mg-Chr

Δουνίτες Κορσουμίων (Βόρειος Βούρινος)

Κ
Λεπτοκρυσταλλικός 

δουνίτης
Ισοκοκκώδης

Ol-95%, Mg-

Chr 5%
Ser-5%

Απαραμόρφωτοι Ol, ιδιόμορφοι Mg-

Chr

Κ5Α

Σερπεντινιωμένος 

αδροκρυσταλλικός 

δουνίτης

Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης-

Βαστιτικός

Ol-90%, Opx-

5%, Mg-Chr-

5%

Ser-15% 

(Ol/Opx), Idg 

(Ol)

Εγκλείσματα Ol και Ser στον Chr, 

ιδιόμορφοι Chr

Κ14

Σερπεντινιωμένος

αδροκρυσταλλικός 

δουνίτης

Αδροκοκκώδης/Κυψελώδης-

Βαστιτικός

Ol-90%, Opx-

7%, Mg-Chr-

3%

Ser-20% 

(Ol/Opx), Chl, 

Mtl

Επικράτηση ιδιόμορφων Mg-Chr, 

ωστόσο διατηρούνται και 

ξενόμορφοι Mg-Chr
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Πιν. 1. 8 (συνέχεια): Πετρογραφικά χαρακτηριστικά δουνιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.

Δουνίτες Κορσουμίων (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

VKOR2

Σερπεντινιωμένος

αδροκρυσταλλικός 

δουνίτης

Αδροκοκκώδης

Ol-95%, Mg-

Chr-3%, Opx-

2%

Ser-10% (Ol)
Έντονη παραμόρφωση Ol, 

ιδιόμορφοι Mg-Chr

VM87

Σερπεντινιωμένος

λεπτοκρυσταλλικός 

δουνίτης

Ισοκοκκώδης
Ol-95%, Mg-

Chr-5%
Ser-10% (Ol)

Απαραμόρφωτοι Ol, ιδιόμορφοι Mg-

Chr

VM88

Σερπεντινιωμένος

αδροκρυσταλλικός 

δουνίτης

Αδροκοκκώδης-Μυλονιτικός

Ol-95%, Mg-

Chr-3%, Opx-

2%, Cpx

Ser-10% (Ol)
Μικρομυλονιτικές ζώνες, ιδιόμορφοι 

Mg-Chr

Δουνίτες Ριζού (Βόρειος Βούρινος)

VM84
Αδροκρυσταλλικός 

δουνίτης
Αδροκοκκώδης

Ol-95%, Opx-

3%, Mg-Chr-

2%, Cpx

-

Λαμέλλες παραμόρφωσης, τεκτονική 

διδυμία και διαπλεκτικές δομές στον 

Ol

VRZ1
Λεπτοκρυσταλλικός 

δουνίτης
Πορφυροκλαστικός

Ol-95%, Mg-

Chr-5%
Ser-5% (Ol)

Εκτεταμένη αντικατάσταση των 

πορφυροκλαστών Ol από 

νεοβλάστες Ol

Δουνίτες Ξερολίβαδου (Νότιος Βούρινος)

Ξ1
Αδροκρυσταλλικός 

δουνίτης

Αδροκοκκώδης-

Πορφυροκλαστικός

Ol-90%, Opx-

8%, Mg-Chr-

2%, Cpx

-

Κυματοειδής κατάσβεση 

πορφυροκλαστών Ol, ιδιόμορφοι 

Mg-Chr

X3
Λεπτοκρυσταλλικός 

δουνίτης
Ισοκοκκώδης

Ol-95%, Mg-

Chr-5%
- Ιδιόμορφοι Mg-Chr
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Πιν. 1. 9: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά πυροξενιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.

Πυροξενίτες Κορσουμίων (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

Κ4 Βεβστερίτης Κοκκώδης

Opx-70%, 

Cpx-25%, Ol-

5%

Tre-5% (Px)
Απόμειξη Cpx από Opx, καθώς και 

Opx από Cpx, γωνιάσεις στους Px

Κ5Β
Ολιβινικός 

Βεβστερίτης
Κοκκώδης-Πηγματιτικός

Opx-70%, 

Cpx-20%, Ol-

9%, Mg-Chr-

1%

Ser-10% (Ol), 

Idg (Ol)

Παραμόρφωση των Px, εγκλείσματα 

Mg-Chr εντός Cpx

Πυροξενίτες Ριζού (Βόρειος Βούρινος)

VM84Α
Ολιβινικός 

Βεβστερίτης
Κοκκώδης

Οpx-50%, 

Cpx-35%, Ol-

15%

Ser-10% (Ol), 

Tre-5% (Px)

Παραμόρφωση των Px, ανάπτυξη 

του Οl σε ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ 

των Px

Πυροξενίτες Αετορράχεων (Νότιος Βούρινος)

Α9B
Σερπεντινιωμένος 

ολιβινικός βεβστερίτης
Κοκκώδης/Ενδοπλεκτικός

Opx-45%, 

Cpx-40%, Ol-

14%, Mg-Chr-

1%

Ser-30% (Px/Ol), 

Idg, Tre, Cc

Απόμειξη Cpx από Opx, ιδιόμορφοι 

Mg-Chr, Ol σε ενδιάμεσες θέσεις 

μεταξύ Px

VM105 Βεβστερίτης Κοκκώδης-Πηγματιτικός

Opx-80%, 

Cpx-15%, Ol-

5%, Mg-Chr

Tre-10%

Αδρoκρυσταλλικό πέτρωμα, 

ιδιόμορφοι Mg-Chr, Ol σε 

ενδιάμεσες θέσεις μεταξύ Px
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Πιν. 1. 10: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά σερπεντινιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.

Σερπεντινίτες Αετορράχεων (Νότιος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

Α7

Σερπεντινίτης (με 

αδροκρυσταλλικό 

δουνιτικό πρωτόλιθο)

Κυψελώδης

Ol-30%, Opx-

5%, Mg-Chr-

3%

Ser-60%, Chl-2%, 

Tre, Mtl

Pull-apart δομές στον Mg-Chr, 

ανάπτυξη άλω Chl γύρω από

ιδιόμορφους Mg-Chr

Α9Α

Σερπεντινίτης (με 

λεπτοκρυσταλλικό 

δουνιτικό πρωτόλιθο)

Κυψελώδης-Ενδοπλεκτικός
Ol-15%, Mg-

Chr-5%

Ser-75%, Chl-5%, 

Idg,

Άλω Chl γύρω από ιδιόμορφους Mg-

Chr, απόθεση Mgt στις 

πρωτοκλαστικές ρωγμές του Ol

Σερπεντινίτες Ξερολίβαδου (Νότιος Βούρινος)

VM75

Σερπεντινίτης (με 

χαρτσβουργιτικό 

πρωτόλιθο)

Κυψελώδης-Βαστιτικός
Ol-5%, Mg-

Chr-2%

Ser-85% (Ol/Opx), 

Chl-3%

Ξενόμορφοι Mg-Chr, αναλογία 

βαστιτικού προς κυψελώδη 

σερπεντίνη 1/5

Πιν. 1. 11: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.

Κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες Μηλιάς (Πίνδος)

Αρ. δείγματος Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά Δευτερογενή ορυκτά Άλλα χαρακτηριστικά

M1
Κλινοπυροξενομιγής 

χαρτσβουργίτης

Πρωτοκοκκόδης-Πλαισιωμένος 

Πορφυροκλαστικός

Ol-80%, Opx-

15%, Cpx-4%, 

Mg-Chr-1%

Ser-5% (Ol), Tre 

(Cpx), Tlc (Opx), Mtl

Εγκλείσματα Ol στον Mg-Chr, holly-

leaf shaped Mg-Chr

PM5

Σερπεντινιωμένος 

κλινοπυροξενομιγής 

χαρτσβουργίτης

Πρωτοκοκκώδης/Κυψελώδης

Ol-80%, Οpx-

15%, Cpx-4%, 

Mg-Chr-1%

Ser-40% (Ol)

Απλή διδυμία, κυματοειδής 

κατάσβεση Px, λαμέλλες απόμειξης 

Cpx σε Opx, ξενόμορφοι Mg-Chr

PM10
Κλινoπυροξενομιγής 

χαρτσβουργίτης
Πρωτοκοκκώδης

Ol-78%, Opx-

15%, Cpx-5%, 

Mg-Chr-2%

Ser-5% (Ol), Tre 

(Opx-Cpx), Cc

Φλεβίδια Tre διακόπτουν τους Cpx, 

εγκλείσματα Cpx και Ol στους Mg-

Chr, ξενόμορφοι Mg-Chr
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Πιν. 1.11 (συνέχεια): Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.
Κλινοπυροξενομιγείς χαρτσβουργίτες Πεύκης (Πίνδος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

P2
Κλινοπυροξενομιγής 

χαρτσβουργίτης

Πρωτοκοκκώδης-

Πορφυροκλαστικός

Ol-80%, Opx-

15%, Cpx-4%, 

Mg-Chr-1%

Ser, Tre
Εγκλείσματα Ol στους Mg-Chr, 

ξενόμορφοι Mg-Chr

P13

Σερπεντινιωμένος 

κλινοπυροξενομιγής 

χαρτσβουργίτης

Πρωτοκοκκώδης-

Πορφυροκλαστικός/Βαστιτικός-

Ol-75%, Opx-

18%, Cpx-5%, 

Mg-Chr-2%

Ser-10% (Opx), 

Tre-% (Px), Tlc, 

Chl, Idg (Ol), Mtl

Παρουσία δευτερογενών Mtl στις 

πρωτοκλαστικές ρωγμές του Ol, 

ανάπτυξη περιθωρίων Tre στους Opx, 

ξενόμορφοι Mg-Chr

P14
Κλινοπυροξενομιγής 

χαρτσβουργίτης
Πρωτοκοκκώδης

Ol-80%, Opx-

15%, Cpx-4%, 

Mg-Chr-1%

Ser-5% (Ol)
Απλή διδυμία στους Cpx, απόμειξη Cpx

από Opx, ξενόμορφοι Mg-Chr

P21

Σερπεντινιωμένος 

κλινοπυροξενομιγής 

χαρτσβουργίτης

Πορφυροκλαστικός-

Πρωτοκοκκώδης

Ol-75%, Opx-

18%, Cpx-5%, 

Mg-Chr-2%

Ser-10% (Ol), Tre-

5% (Px), Mtl

Εξαλλοίωση των απομείξεων Cpx από 

Opx σε Tre, ξενόμορφοι Mg-Chr και 

τοπική αντικατάστασή τους από Mgt , 

ξενόμορφοι Mg-Chr

Πιν. 1. 12: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κανονικών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.

Κανονικοί χαρτσβουργίτες Μηλιάς (Πίνδος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

M2Α Χαρτσβουργίτης Πορφυροκλαστικός

Ol-76%, Opx-

20%, Cpx-2%, 

Mg-Chr-2%

Ser-10% (Ol), Tre 

(Cpx), Mtl

Λαμέλλες απόμειξης Cpx στους Opx, 

εγκλείσματα Ol και Mg-Chr στους Opx, 

υπιδιόμορφοι Mg-Chr

M3 Χαρτσβουργίτης Πρωτοκοκκώδης/Βαστιτικός

Ol-77%, Opx-

20%, Cpx-2%, 

Mg-Chr-1%

Ser-5% (Ol), Tre 

(Px), Mtl

Εκτεταμένη απόμειξη Cpx από Opx και 

αντικατάστασή τους από Tre, ξενόμορφοι 

Mg-Chr
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Πιν. 1.12 (συνέχεια): Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κανονικών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.
Κανονικοί χαρτσβουργίτες Μηλιάς (Πίνδος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά Δευτερογενή ορυκτά Άλλα χαρακτηριστικά

M5 Χαρτσβουργίτης
Πρωτοκοκκώδης-Πλαισιωμένος 

Πορφυροκλαστικός

Ol-75%, Opx-22%, 

Cpx-2%, Mg-Chr-

1%

Ser-5% (Ol), Tre 

(Opx)

Παραμόρφωση Ol, υπολειμματική διατήρηση 

Opx περιβαλλόμενων από Tre, ιδιόμορφοι Chr

M6 Χαρτσβουργίτης Πορφυροκλαστικός-Πρωτοκοκκώδης
Ol-80%, Opx-18%, 

Mg-Chr-2%, Cpx
Ser-5% (Ol)

Κάμψη των επιπέδων σχισμού των Opx, 

λαμέλλες απόμειξης Cpx από Opx, 

υπιδιόμορφοι-ιδιόμορφοι Mg-Chr

PM15
Σερπεντινιωμένος 

χαρτσβουργίτης

Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης-

Βαστιτικός-Ενδοδιεισδυτικός

Ol-75%, Opx-23%, 

Mg-Chr-2%

Ser-30% (Ol/Opx), 

Tlc (Opx), Idg (Ol), 

Mtl

Απόθεση Mtl κατά μήκος των 

πρωτοκλαστικών ρωγμών του Ol, ξενόμορφοι 

Mg-Chr

Κανονικοί χαρτσβουργίτες Πεύκης (Πίνδος)

P9 Χαρτσβουργίτης Πορφυροκλαστικός-Πρωτοκοκκώδης

Ol-74%, Opx-22%, 

Mg-Chr-3%, Cpx-

1%

Tre (Cpx)

Ανάπτυξη νεοβλαστών Ol, Opx, Mg-Chr, 

εξαλλοίωση απομείξεων Cpx στους Opx σε

Tre, ξενόμορφοι Mg-Chr

P12 Χαρτσβουργίτης Πρωτοκοκκώδης-Πορφυροκλαστικός

Ol-80%, Opx-18%, 

Cpx-1%, Mg-Chr-

1%

Ser-5% (Ol)
Ανάπτυξη τεκτονικής διδυμίας στον Ol, 

έντονος θραυσμός των Opx

P15
Σερπεντινιωμένος 

χαρτσβουργίτης

Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης-

Βαστιτικός

Ol-80%, Opx-16%, 

Cpx-2%, Mg-Chr-

2%, Amp

Ser-20% (Ol/Px), 

Tre-5% (Px), Tlc

Γωνιάσεις στους Opx, απομείξεις Cpx από 

Opx, ξενόμορφοι Mg-Chr

P20 Χαρτσβουργίτης
Πορφυροκλαστικός-Πρωτοκοκκώδης-

Ανόπτησης

Ol-80%, Opx-18%, 

Mg-Chr-2%
Ser-5% (Ol), Tre

Ανάπτυξη λαμελλών παραμόρφωσης και 

τεκτονικής διδυμίας  στον Ol

P22
Σερπεντινιωμένος 

χαρτσβουργίτης

Πρωτοκοκκώδης-

Κατακλαστικός/Ενδοδιεισδυτικός-

Βαστιτικός

Ol-85%, Opx-15%, 

Mg-Chr-3%, Cpx-

2%

Ser-15% (Px/Ol), 

Tre-5% (Px), Chl, 

Tlc, Idg (Ol)

Τεκτονικά καταπονημένο, υπιδιόμορφοι Mg-

Chr

P23
Σερπεντινιωμένος

χαρτσβουργίτης
Πορφυροκλαστικός-Πρωτοκοκκώδης

Ol-80%, Opx-15%, 

Mg-Chr-3%, Cpx-

2%

Ser-10% (Ol), Tre, 

Chl, Tlc
Εγκλείσματα Mg-Chr στους Opx

P27
Σερπεντινιωμένος 

χαρτσβουργίτης
Πορφυροκλαστικός/Βαστιτικός

Ol-80%, Opx-18%, 

Mg-Chr-2%, Cpx

Ser-20% (Opx/Ol), 

Tre-5% (Px), Mtl

Λαμέλλες απόμειξης Spn στους Opx, 

ξενόμορφοι Mg-Chr

PM54
Σερπεντινιωμένος 

χαρτσβουργίτης
Πορφυροκλαστικός-Πρωτοκοκκώδης

Ol-75%, Opx-23%, 

Mg-Chr-2%, Cpx

Ser-10% (Ol), Tre, 

Mtl
Holly-leaf σχήματος Mg-Chr
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Πιν. 1. 13: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά μεταβατικών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.

Μεταβατικοί χαρτσβουργίτες Μηλιάς (Πίνδος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά Δευτερογενή ορυκτά Άλλα χαρακτηριστικά

M4 Μεταβατικός xαρτσβουργίτης Πορφυροκλαστικός
Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-2%

Ser-5% (Ol), Tre 

(Opx)

Γωνιάσεις και κάμψεις των επιπέδων σχισμού 

των Opx, υπιδιόμορφοι Mg-Chr

M9 Μεταβατικός xαρτσβουργίτης Πορφυροκλαστικός

Ol-88%, Opx-

10%, Mg-Chr-2%, 

Cpx-1%

Tre-5% (Px) Holly-leaf shaped Mg-Chr

Μεταβατικοί χαρτσβουργίτες Πεύκης (Πίνδος)

P1
Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός χαρτσβουργίτης

Πλαισιωμένος Πορφυροκλαστικός-

Πρωτοκοκκώδης

Ol-85%, Opx-

12%, Cpx-2%, 

Mg-Chr-1%

Ser-10% (Ol), Tlc 

(Opx)

Απομείξεις Cpx και Spn στους Opx, 

ξενόμορφοι και ιδιόμορφοι Mg-Chr, 

κυματοειδής κατάσβεση στον Ol

P3 Μεταβατικός χαρτσβουργίτης Πορφυροκλαστικός

Ol-85%, Opx-

12%, Mg-Chr-3%, 

Cpx

- Ξενόμορφοι Mg-Chr

P5 Μεταβατικός χαρτσβουργίτης
Πλαισιωμένος Πορφυροκλαστικός-

Πρωτοκοκκώδης

Ol-85%, Opx-

12%, Cpx-2%, 

Mg-Chr-1%

Ser-5% (Ol), Idg 

(Ol), Tlc (Opx)

Λαμέλλες παραμόρφωσης και τεκτονική 

διδυμία στον Ol, λαμέλλες απόμειξης Spn

στους Opx

P10
Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός χαρτσβουργίτης
Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης

Ol-85%, Opx-

10%, Mg-Chr-3%, 

Cpx-2%

Ser-15% (Ol), Idg 

(Ol), Mtl

Γωνιάσεις Opx, εγκλείσματα Ol στους Mg-

Chr, δευτερογενής μεταλλοφορία κατά μήκος 

των φλεβιδίων Ser, ξενόμορφοι Mg-Chr

P16 Μεταβατικός χαρτσβουργίτης Πορφυροκλαστικός-Πρωτοκοκκώδης

Ol-85%, Opx-

12%, Mg-Chr-2%, 

Cpx-1%

Ser-5% (Ol), Mtl Ξενόμορφοι και υπιδιόμορφοι Mg-Chr,

P18
Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός χαρτσβουργίτης

Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης-

Βαστιτικός

Ol-88%, Opx-

11%, Mg-Chr-1%, 

Cpx

Ser-25% (Ol/Opx), 

Idg (Ol), Mtl

Εναπόθεση δευτερογενών Mtl στις 

πρωτοκλαστικές ρωγμές του Ol, ξενόμορφοι 

Mg-Chr

P24
Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός χαρτσβουργίτης
Πορφυροκλαστικός-Πρωτοκοκκώδης

Ol-85%, Opx-

13%, Mg-Chr-2%, 

Cpx

Ser-10% (Ol), Idg, 

Tre (Opx), Tlc (Opx)

Ύπαρξη φλεβιδίων Tlc και Tre που 

διακόπτουν τη συνέχεια των Opx

P26
Σερπεντινιωμένος 

μεταβατικός χαρτσβουργίτης
Πορφυροκλαστικός

Ol-88%, Opx-

10%, Mg-Chr-2%, 

Ser-10% (Ol), Idg 

(Ol)

Λαμέλλες απόμειξης Cpx στους Opx, 

ξενόμορφοι Mg-Chr
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Πιν. 1. 14: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά δουνιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.

Δουνίτες Μηλιάς (Πίνδος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

M2B

Σερπεντινιωμένος 

αδροκρυσταλλικός 

δουνίτης

Αδροκοκκώδης/Κυψελώδης

Ol-90%, Opx-

8%, Mg-Chr-

2%

Ser-20% (Ol), Mtl

Pull-apart δομές στους Mg-Chr, 

λαμέλλες παραμόρφωσης στον Ol, 

ιδιόμορφοι Mg-Chr

PM11
Λεπτοκρυσταλλικός 

δουνίτης
Πορφυροκλαστικός

Ol-95%, Mg-

Chr-5%
-

Έντονα παραμορφωμένοι Ol

πορφυροκλάστες, απαραμόρφωτοι 

νεοβλάστες Ol, ιδιόμορφοι Mg-Chr

PM12

Σερπεντινιωμένος 

αδροκρυσταλλικός 

δουνίτης

Αδροκοκκώδης-

Μυλονιτικός/Κυψελώδης

Ol-97%, Mg-

Chr-3%
Ser-20% (Ol)

Εγκλείσματα Ol εντός Mg-Chr, 

υπιδιόμορφοι Mg-Chr

Δουνίτες Πεύκης (Πίνδος)

P4

Σερπεντινιωμένος 

λεπτοκρυσταλλικός 

δουνίτης

Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης
Ol-95%, Mg-

Chr-5%

Ser-40% (Ol), Idg 

(Ol), Chl, Mtl

Δευτερογενής μεταλλοφορία, 

ιδιόμορφοι Mg-Chr

P6
Σερπεντινιωμένος αδροκρ. 

δουνίτης
Πορφυροκλαστικός

Ol-98%, Mg-

Chr-2%, Opx

Ser-10% (Ol), Idg 

(Ol)
Παραμόρφωση Ol, ιδιόμορφοι Mg-Chr

P7

Σερπεντινιωμένος 

αδροκρυσταλλικός 

δουνίτης

Αδροκοκκώδης/Κυψελώδης

Ol-95%, Opx-

3%, Mg-Chr-

2%

Ser-15% (Ol), Mtl
Pull-apart δομές στον Mg-Chr, ενμέρει 

ξενόμορφοι Mg-Chr

P11

Σερπεντινιωμένος 

αδροκρυσταλλικός 

δουνίτης

Αδροκοκκώδης/Κυψελώδης-

Βαστιτικός

Ol-90%, Opx-

5%, Mg-Chr-

5%, 

Ser-40% (Ol/Opx), 

Idg (Ol), Chl-5% 

(Mg-Chr/Opx), Mtl

Ανάπτυξη «στεφάνης» Chl γύρω από 

Mg-Chr, διείσδυση φλεβιδίων Ser στις 

ρωγμές του Mg-Chr

P19
Σερπεντινιωμένος 

λεπτοκρ.  δουνίτης
Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης

Ol-95%, Mg-

Chr-5%

Ser-20% (Ol), Idg 

(Ol), Mtl

Εγκλείσματα ιδιόμορφου Mg-Chr στον 

Ol

P25
Σερπεντινιωμένος αδροκρ. 

δουνίτης
Αδροκοκκώδης-Μυλονιτικός

Ol-90%, Opx-

8%, Mg-Chr-

2%

Ser-15% (Ol), Idg 

(Ol), Chl, Tre 
Παραμόρφωση Opx,
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Πιν. 1. 15: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά σερπεντινιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.

Σερπεντινίτες Μηλιάς (Πίνδος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός

Κύρια 

υπολειμματικά 

ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

PM2Α Σερπεντινίτης Βαστιτικός-Κλεψύδρας ΙΙ Mg-Chr-3%

Ser-80% (Opx/Ol), 

Mtl-10%, Chl-7%, 

Idg (Ol)

Περιθωριακή μετατροπή των Mg-Chr

σε Fe-Chr, αντικατάσταση του 

βαστιτικού από τον ιστό κλεψύδρας 

II, ανάπτυξη συσσωματωμάτων Chl, 

ξενόμορφοι Mg-Chr   

PM2B Σερπεντινίτης Βαστιτικός-Κλεψύδρας ΙΙ Mg-Chr-5%

Ser-80% (Opx/Ol), 

Mgt-10%, Chl-5%, 

Idg

Κυρίως δευτερογενής μεταλλοφορία, 

υπιδιόμορφοι Mg-Chr

Σερπεντινίτες Πεύκης (Πίνδος)

P8 Σερπεντινίτης Κυψελώδης-Ενδοδιεισδυτικός
Ol-10%, Mg-

Chr-1%

Ser-80% (Ol), Chl-

5%, Mtl-4%
Υπολειμματικοί Ol

P17 Σερπεντινίτης
Κυψελώδης-Βαστιτικός-

Ενδοδιεισδυτικός

Ol-10%, Opx-

5%, Mg-Chr-

2%

Serp-80% 

(Ol/Opx), Chl-3% 

(Mg-Chr/Opx), Idg 

(Ol), Mtl, Cc

Ανάπτυξη στεφανών Chl γύρω από 

Mg-Chr, δύο γενιές Ser εκ των οποίων 

η νεότερη παρουσιάζει 

ενδοδιεισδυτικό ιστό, υπολειμματικοί 

πορφυροκλάστες-νεοβλάστες Ol, 

φλεβίδια Cc

Σερπεντινίτες Κορυδαλλού (Πίνδος)

Κ7 Σερπεντινίτης Κυψελώδης
Ol-5%, Spn-

3%

Ser-80% (Ol), Chl-

2%, Mtl 
Υπολειμματικοί Ol

Κ8 Σερπεντινίτης Κυψελώδης Spn-2%, Ol
Ser-95% (Ol), Chl-

3%, Mtl
Chl στον πυρήνα των κυψελών
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Πιν. 1. 16: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.

Χρωμιτίτες Βοϊδόλακκου (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

VA4 Χρωμιτίτης Κυψελώδης
Mg-Chr-30%, 

Οl-10%
Ser-60% (Ol), Chl Yπολειμματικοί Ol

VA6 Χρωμιτίτης Κυψελώδης
Mg-Chr-25%, 

Οl-10%

Ser-55% (Ol), Chl-

10%
Εγκλείσματα Ser, Ol, Chl στον Mg-Chr

VA7 Χρωμιτίτης Κυψελώδης/Ενδοπλεκτικός
Mg-Chr-25%, 

Ol-10%

Ser-55% (Ol), Chl-

10%

Υπολειμματικοί Ol, ανάπτυξη Chl στο 

πυρήνα των κυψελών του Ser, 

εγκλείσματα Ol στον Mg-Chr

VA8 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Ενδοπλεκτικός
Mg-Chr-30%, 

Ol-5%

Ser-55% (Ol), Chl-

10%

Εγκλείσματα Ol, Ser, Chl στον Mg-Chr, 

ανάπτυξη λεπτών ζωνών Chl και Ser 

γύρω από Mg-Chr

VA10 Χρωμιτίτης Πορφυροκλαστικός-Κοκκώδης

Mg-Chr-60%, 

Ol-30%, Cpx, 

Opx

Ser-5% (Ol), Tre-

5% (Cpx)

Εκτεταμένη ανάπτυξη Tre γύρω από Mg-

Chr

VA11Α Χρωμιτίτης Κοκκώδης-Πορφυροκλαστικός
Mg-Chr-75%, 

Οl-15%

Ser-5% (Ol), Chl-

5% (Mg-Chr)

Λεπτoκρυσταλλικός σχηματισμός, 

εγκλείσματα Οl, Chl στον Mg-Chr

VA11Β Χρωμιτίτης Κοκκώδης
Mg-Chr-80%, 

Ol-15%
Chl-5% (Mg-Chr)

Βοστρυχοειδή συσσωματώματα Mg-Chr, 

εγκλείσματα Ol στον Mg-Chr

VA14 Χρωμιτίτης
Κοκκώδης/Ενδοδιεισδυτικός-

Ενδοπλεκτικός

Mg-Chr-75%, 

Ol-5%

Ser-15% (Ol), Chl-

5%

Απλής (Ol, Chl, Ser) και σύνθετης (Ser-

Ol/Ser-Chl) σύστασης εγκλείσματα στον 

Mg-Chr

VA15Α Χρωμιτίτης Κοκκώδης-Μυλονιτικός
Mg-Chr-55%, 

Οl-30%

Chl-10% (Mg-

Chr), Ser-5% (Ol)

Μικρομυλονιτικές ζώνες, έντονη 

ανάπτυξη Chl γύρω από Mg-Chr

VA15Β Χρωμιτίτης Κοκκώδης-Μυλονιτικός
Mg-Chr-55%, 

Οl-35%

Ser-5% (Ol), Chl-

5%
Ζώνες μυλονιτοποίησης
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Πιν. 1.16 (συνέχεια): Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.
Χρωμιτίτες Βοϊδόλακκου (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

VA17 Χρωμιτίτης Κοκκώδης-Μυλονιτικός
Ol-80%, Mg-

Chr-15%
Chl-5% Λεπτοκρυσταλλικός σχηματισμός

VA18 Χρωμιτίτης Πορφυροκλαστικός-Κοκκώδης
Ol-55%, Mg-

Chr-35%

Ser-10% (Ol), 

Chl, Cc

Βοστρυχοειδή συσσωματώματα  

Mg-Chr, φλεβίδια Cc

VM110 Χρωμιτίτης Κοκκώδης
Ol-55%, Mg-

Chr-40%, Opx

Chl-5% (Mg-

Chr)

Ανάπτυξη στεφανών Chl γύρω από 

τους Mg-Chr

VM112 Χρωμιτίτης Κοκκώδης
Mg-Chr-75%, 

Ol-25%, Opx
- -

VM114A Χρωμιτίτης
Πλαισιωμένος Πορφυροκλαστικός-

Κοκκώδης

Ol-55%, Mg-

Chr-40%
Ser-5% (Ol), Chl Εγκλείσματα Οl στον Chl

VM114Β Χρωμιτίτης Κοκκώδης
Mg-Chr-75%, 

Ol-15%, Opx

Ser-10% (Ol), 

Chl
-

VM123 Χρωμιτίτης Κοκκώδης
Mg-Chr-50%, 

Οl-50%
-

Παραμόρφωση στον Οl, ανάπτυξη 

προσανατολισμένης υφής

VM124 Χρωμιτίτης Κοκκώδης
Mg-Chr-70%, 

Οl-30%, Οpx
-

 Συνύπαρξη παραμορφωμένων και 

απαραμόρφωτων Ol

VM125 Χρωμιτίτης Κοκκώδης
Mg-Chr-80%, 

Οl-20%, Οpx
- -

Χρωμιτίτες Κορσουμίων (Βόρειος Βούρινος)

VA25 Χρωμιτίτης
Πορφυροκλαστικός-

Κατακλαστικός

Ol-80%, Mg-

Chr-15%, Opx

Ser-5% 

(Ol/Opx), Chl
Φλεβίδια ισότροπου Ser

VA26 Χρωμιτίτης
Πορφυροκλαστικός-

Κατακλαστικός

Ol-60%, Mg-

Chr-25%

Ser-10% (Ol), 

Chl-5%

Έντονη παραμόρφωση των 

πορφυροκλαστών Ol

VA27 Χρωμιτίτης
Πορφυροκλαστικός-

Κατακλαστικός

Ol-50%, Mg-

Chr-40%

Ser-5% (Ol), 

Chl-5%
Εγκλείσματα Ol στον Mg-Chr
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Πιν. 1.16 (συνέχεια): Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.
Χρωμιτίτες Κορσουμίων (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

VA27 Χρωμιτίτης Πορφυροκλαστικός-Κατακλαστικός
Ol-50%, Mg-

Chr-40%

Ser-5% (Ol), 

Chl-5%
Εγκλείσματα Ol στον Mg-Chr

VA28 Χρωμιτίτης Πορφυροκλαστικός-Κατακλαστικός
Ol-65%, Mg-

Chr-25%

Ser-5% (Ol), 

Chl-5%

Ζώνες λατυποπαγοποίησης των Mg-

Chr-nodules

VA29 Χρωμιτίτης Κοκκώδης
Ol-60%, Mg-

Chr-20%, Cpx

Ser-15%, Chl-

5%, Dol

Ύπαρξη φλεβιδίων Dol, σιγμοειδής 

παραμόρφωση Ol

VA30 Χρωμιτίτης

Κοκκώδης-Πλαισιωμένος 

Πορφυροκλαστικός/Ενδοπλεκτικός-

Ενδοδιεισδυτικός-Βαστιτικός

Ol-55%, Mg-

Chr-35%, Opx

Ser-10% 

(Ol/Opx), Tlc, 

Chl, Cc

Φλεβίδια ισότροπου Ser

VM90 Χρωμιτίτης
Κοκκώδης-Πλαισιωμένος 

Πορφυροκλαστικός

Mg-Chr-70%, 

Ol-30%
- -

VM91 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Κατακλαστικός
Mg-Chr-65%, 

Ol-10%, Opx
Ser-25% Υπολειμματικοί κρύσταλλοι Ol

Χρωμιτίτες Ριζού (Βόρειος Βούρινος)

VA31 Χρωμιτίτης Κοκκώδης/Βαστιτικός
Ol-50%, Mg-

Chr-40%, Opx

Ser-10% 

(Opx/Ol), Chl

Υπολειμματικοί Opx που έχουν 

μετατραπεί σε Ser (βαστίτες)

VA32 Χρωμιτίτης Κοκκώδης
Ol-50%, Mg-

Chr-40%

Ser-5% (Ol), 

Chl-5%
-

VM76 Χρωμιτίτης Κοκκώδης
Ol-80%, Mg-

Chr-15%
Ser-5% (Ol) Εγκλείσματα Ol στους Mg-Chr

VM79 Χρωμιτίτης Κατακλαστικός-Μυλονιτικός
Ol-55%, Mg-

Chr-40%
Ser-5% (Ol), Cc

Μικροκατακλαστικές-

μικρομυλονιτικές ζώνες 

VM80 Χρωμιτίτης Κυψελώδης
Mg-Chr-85%, 

Ol, Opx

Ser-15% (Ol), 

Idg (Ol)
-
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Πιν. 1.16 (συνέχεια): Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.
Χρωμιτίτες Ριζού (Βόρειος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

VM82 Χρωμιτίτης Κατακλαστικός
Ol-55%, Mg-

Chr-35%
Ser-10% (Ol), Mtl Μικροκατακλαστικών ζώνες

Χρωμιτίτες Αετορράχεων (Νότιος Βούρινος)

VA19Chr Χρωμιτίτης Κυψελώδης Mg-Chr-25% Ser-70%, Chl-5% -

VA20 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Bαστιτικός
Mg-Chr-60%, 

Ol-10%, Opx

Ser-25% (Ol/Opx), 

Chl-5%, Idg (Ol)

Chl ή υπολειμματικός Ol στον 

πυρήνα των κυψελών

VA21 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Κατακλαστικός
Mg-Chr-60%, 

Ol-10%

Ser-25% (Ol), Chl-

5%, Cc

Εγκλείσματα Chl στον Mg-Chr, 

ζώνες λατυποπαγοποιήσεως 

VA22 Χρωμιτίτης Κυψελώδης
Mg-Chr-25%, 

Οl-20%

Ser-50% (Ol), Chl-

5%, Tlc

Πλήρωση του πυρήνα ορισμένων εκ 

των κυψελών με Chl/Chl-Tlc

VA23 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Ενδοπλεκτικός
Mg-Chr-25%, 

Οl-5%

Ser-65% (Ol), Chl-

5%, Cc
Ύπαρξη φλεβιδίων Cc

VA24 Χρωμιτίτης
Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης-

Ενδοπλεκτικός

Ol-20%, Mg-

Chr-25%

Ser-55% (Ol), Chl, 

Cc

Περιοχές ανάπτυξης 

συσσωματωμάτων Chl, εγκλείσματα 

Ol, Chl, Ser στον Mg-Chr και 

πλήρωση των ρωγμών του Mg-Chr

με Chl  

VM92 Χρωμιτίτης Κοκκώδης/Κυψελώδης
Ol-30%, Mg-

Chr-20%
Ser-50% (Ol) -

VM93A Χρωμιτίτης
Κοκκώδης/Κυψελώδης-

Ενδοπλεκτικός

Ol-30%, Opx-

15%, Mg-Chr-

15%, Cpx

Ser-35% (Ol/Px), 

Tre-5% (Px), Chl, 

Cc

Εγκλείσματα ιδιόμορφου Mg-Chr

στους Opx

VM93B Χρωμιτίτης Κυψελώδης
Mg-Chr-30%, 

Ol-20%
Ser-50%, Idg Εγκλείσματα Ol, Ser στον Mg-Chr
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Πιν. 1.16 (συνέχεια): Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.
Χρωμιτίτες Αετορράχεων (Νότιος Βούρινος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

VM97A Χρωμιτίτης Κοκκώδης/Κυψελώδης
Mg-Chr-35%, 

Ol-25%
Ser-40% (Ol)

Ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους 

κυψελών, παραμορφωμένοι 

υπολειμματικοί Ol

VM97B Χρωμιτίτης Κατακλαστικός/Κυψελώδης
Mg-Chr-50%, 

Ol-40%
Ser-10% (Ol) -

VM100 Χρωμιτίτης Κυψελώδης
Mg-Chr-60%, 

Ol-10%

Ser-25% (Ol), 

Chl-5%

Τοπική περιφεριακή ανάπτυξη Chl

γύρω από τους Mg-Chr

VM104 Χρωμιτίτης Κυψελώδης
Mg-Chr-60%, 

Ol-10%
Ser-30% (Ol) -

Χρωμιτίτες Ξερολίβαδο (Νότιος Βούρινος)

S2 Χρωμιτίτης Κυψελώδης Mg-Chr-30%
Ser-70% (Ol), 

Chl

Τοπικά Chl στον πυρήνα των 

κυψελών

VM68 Χρωμιτίτης - Mg-Chr-95% Ser-5%, Cc -

VM69 Χρωμιτίτης Κυψελώδης
Mg-Chr-60%, 

Ol-5%

Ser-30% (Ol), 

Chl-5%

Περιφερειακή ανάπτυξη 

«στεφανών» Chl γύρω από Mg-Chr, 

πλήρωση των ρωγμών του Mg-Chr

με Chl

VM71 Χρωμιτίτης Κυψελώδης
Ol-25%, Mg-

Chr-30%

Ser-40% (Ol), 

Chl-5%, Idg

Περιφερειακή ανάπτυξη 

«στεφανών» Chl γύρω από Mg-Chr, 

εγκλείσματα Ol, Serp, Chl στον Mg-

Chr

X1 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Ενδοπλεκτικός Mg-Chr-45%
Ser-55% (Ol), 

Chl-5%
Πλήρωση ρωγμών Mg-Chr με Chl
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Πιν. 1. 17: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.

Χρωμιτίτες Μηλιάς (Πίνδος)

Αριθμός 

δείγματος
Λιθότυπος Ιστός Κύρια ορυκτά

Δευτερογενή 

ορυκτά
Άλλα χαρακτηριστικά

PM16 Χρωμιτίτης Kυψελώδης
Mg-Chr-65%, 

Ol-5%

Ser-25%, Chl-5%, 

Idg

Ύπαρξη μεγάλου μεγέθους κυψελών 

στον Serp, περιφερειακή ανάπτυξη Chl    

γύρω από Chr  

PM17 Χρωμιτίτης Kυψελώδης Mg-Chr-40% Ser-60%, Chl, Idg
Σύνθετα εγκλείσματα Serp-Chl στον 

Chr

PM18 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Ενδοπλεκτικός
Mg-Chr-15%, 

Ol-5%
Ser-80%, Chl, Idg

Αναγνώριση ισότροπων φλεβιδίων Ser

που διακόπτουν τη δομική συνέχεια 

των κυψελών

PM20 Χρωμιτίτης Κυψελώδης Mg-Chr-80% Ser-15%, Chl-5%

Πλήρωση των ρωγμών των Mg-Chr με 

Chl, ύπαρξη Chl στον πυρήνα των 

κυψελών 

PM29 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Βαστιτικός
Mg-Chr-40%,

Ol-5%
Ser-55%, Chl, Idg

Iσότροπος Ser στο πυρήνα των 

κυψελών, εγκλείσματα Ser και Chl

στον Mg-Chr

PM30 Χρωμιτίτης
Κυψελώδης-Βαστιτικός-

Ενδοπλεκτικός
Mg-Chr-80%

Ser-15%, Chl-5%, 

Tlc, Idg
Εγκλείσματα Chl στον Mg-Chr

PM37 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Βαστιτικός Mg-Chr-80% Ser-20%, Chl, Idg -

PM38 Χρωμιτίτης Κυψελώδης Mg-Chr-50% Ser-50%, Idg -

PM40 Χρωμιτίτης
Κυψελώδης-Ενδοπλεκτικός-

Βαστιτικός

Mg-Chr-80%, 

Ol

Ser-15%, Chl-5%, 

Idg

Κάθετη προς τους Mg-Chr διάταξη 

ινών Ser, εγκλείσματα Ol στους Mg-

Chr

PMM Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Ενδοπλεκτικός
Chr-80%, Ol-

5%
Ser-15%, Chl, Idg 

Ισότροπος Ser στο πυρήνα των 

κυψελών
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Πιν. 1. 17 (συνέχεια): Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.

Χρωμιτίτες Πεύκης (Πίνδος)

Αρ. δείγματος Λιθότυπος Ιστός
Υπολειμματικά 

ορυκτά
Δευτερογενή ορυκτά Άλλα χαρακτηριστικά

PM49 Χρωμιτίτης Ενδοδιεισδυτικός-Ενδοπλεκτικός Mg-Chr-45%
Ser-45% (Ol), Chl-

5%, Tre-5%
-

PM50 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Βαστιτικός
Mg-Chr-70%, 

Ol-5%

Ser-15% (Ol/Opx), 

Chl-5%, Tre-5%

Περιφερειακή ανάπτυξη Chl γύρω από 

τους Mg-Chr

PM51A Χρωμιτίτης
Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης-

Βαστιτικός

Mg-Chr-55%, 

Οl-35%, Οpx
Ser-10% (Ol/Opx)

Κυματοειδής κατάσβεση Οl, 

εγκλείσματα Οl στους Mg-Chr

PM51B Χρωμιτίτης Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης

Mg-Chr-65%, 

Ol-20%, Opx-

5%, Cpx

Ser-10% (Ol), Tre 

(Px)
Εγκλείσματα Ol, Opx στους Mg-Chr

PM51Γ Χρωμιτίτης Πορφυροκλαστικός/Κυψελώδης

Mg-Chr-65%, 

Ol-15%, Opx-

5%, Cpx

Ser-15% (Ol), Tre 

(Px)

Φλεβίδια Tre που «κόβουν» τη δομή των 

Opx

PM53A Χρωμιτίτης Κυψελώδης
Mg-Chr-70%, 

Ol-10%
Ser-20%, Chl Κυματοειδής κατάσβεση Ol

PM53B Χρωμιτίτης Κυψελώδης Mg-Chr-70% Ser-25%, Chl-5% Εγκλείσματα Chl, Ser στον Mg-Chr

PP2* Χρωμιτίτης Ενδοδιεισδυτικός
Mg-Chr-70%,

Cpx-5%, Opx

Ser-15%, Tre-10%, 

Chl
Υπολείμματα Px

Χρωμιτίτες Κορυδαλού (Πίνδος)

Κ1 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Κατακλαστικός Mg-Chr-60% Ser-40% Ανάπτυξη ζωνών λατυποπαγοποίησης

Κ2 Χρωμιτίτης Κυψελώδης Mg-Chr-50% Ser-50%, Chl -

Κ3 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Ενδοδιεισδυτικός Mg-Chr-90% Ser-5%, Chl-5% Εγκλείσματα Ser, Chl στους Mg-Chr

G1 Χρωμιτίτης Κυψελώδης-Ενδοπλεκτικός Spn-70%, BMS Ser-25%, Chl-5%
Περιφεριακή ανάπτυξη Chl γύρω από 

τους Spn

G2 Χρωμιτίτης Ενδοδιεισδυτικός-Ενδοπλεκτικός Spn-70%, BMS Ser-25%, Chl-5% Εγκλείσματα Ser, Chl, Ol στους Spn

G3 Χρωμιτίτης Ενδοδιεισδυτικός-Ενδοπλεκτικός Spn-75%, BMS Ser-25%, Chl, Tre -

*: δείγμα από την εξαλλοιωμένη πυροξενιτική φλέβα του ΒΑ τμήματος της περιοχής
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Πιν. 1. 18: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις πυριτικών φάσεων που εντοπίστηκαν ως εγκλείσματα στους μαγνησιοχρωμιτίτες των χρωμιτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου.

Πυριτικά εγκλείσματα στους μαγνησιοχρωμίτες των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου 
Ορυκτό Ol Opx Cpx (Dps) Amp (Prg) Ser Chl Amp (Tre)
Δείγμα VA10 VA18 VA18 VM87 VM110 VA18 VA28 VM110 VM87 VM110 VA10

Ανάλυση 1inc 1inc 2inc 1inc 1inc 3inc 1inc 2inc 2inc 3inc 2inc
SiO2 47.85 60.19 55.51 55.97 56.90 51.03 48.59 49.56 41.23 37.77 56.27
TiO2 0.26 0.37 - 0.09 0.36 0.35 0.12 0.15 0.12 - 0.04
Al2O3 0.30 - 0.65 0.61 0.28 6.62 8.30 8.91 0.77 12.51 4.28
Cr2O3 0.88 - 1.21 1.66 1.24 2.55 2.64 2.92 0.90 1.72 1.44
FeO 3.96 5.30 1.37 1.19 0.82 1.31 1.16 0.97 2.21 2.45 1.52
MnO - - - - - - - - - 0.25 0.16
NiO 0.05 1.09 0.19 - - - - - - - -
MgO 45.79 33.71 17.29 18.27 17.55 21.80 20.50 21.08 38.03 33.18 21.43
CaO - - 23.18 22.75 22.37 11.11 12.69 11.55 0.07 0.46 11.91
Na2O - - - - - 1.28 2.62 1.81 - - -
K2O - - 0.03 - 0.14 0.13 1.12 0.21 - - -

Σύνολο 99.09 100.66 99.43 100.54 99.66 96.18 97.74 97.16 83.33 88.34 97.05
Αρ. Κατ. 4 6 23 9 28 23

Si 1.131 2.046 2.012 2.002 2.042 7.139 6.847 6.897 2.009 6.962 7.738
Ti 0.005 0.009 - 0.002 0.010 0.037 0.013 0.016 0.004 - 0.004
Al 0.008 - 0.028 0.026 0.012 1.091 1.378 1.462 0.044 2.717 0.694
Cr 0.016 - 0.035 0.047 0.035 0.282 0.294 0.321 0.035 0.251 0.157

Fe+3 - - - - - 0.077 - 0.056 - - -
Fe+2 0.078 0.151 0.042 0.036 0.025 0.077 0.226 0.057 0.090 0.378 0.378
Mn - - - - - - - - - 0.039 0.019
Ni 0.001 0.030 0.006 - - - - - - - -
Mg 1.613 1.709 0.934 0.975 0.037 4.546 4.306 4.374 2.762 9.117 4.393
Ca - - 0.900 0.872 0.860 1.665 1.916 1.722 0.004 0.091 1.755
Na - - - - - 0.347 0.716 0.488 - - -
K - - 0.001 - 0.006 0.023 0.201 0.037 - - -

Σύνολο 2.853 3.944 3.957 3.959 3.928 15.284 15.808 15.430 4.948 11.554 14.934

Mg# 95.37 91.90 95.70 96.50 97.40 96.72 95.01 97.48 96.84 96.02 92.08
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Πιν. 1. 18 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις πυριτικών φάσεων που εντοπίστηκαν ως εγκλείσματα στους μαγνησιοχρωμιτίτες-σπινέλιους των 
χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Πυριτικά εγκλείσματα στους μαγνησιοχρωμίτες-σπινέλιους των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου
Ορυκτό Ol Opx Cpx Amp (Prg) Phl Phl Phl Ser Chl Amp (Tre) Hgrn
Δείγμα PM53 PM53 PM51A PM51B PM51Γ PM51Γ PM51Γ PM51Γ G1 PM51A PM53

Ανάλυση 1inc 2inc 1inc 1inc 1inc 2inc 3inc 4inc 1inc 2inc 3inc
SiO2 40.70 58.23 56.22 50.39 45.18 45.41 46.25 45.25 34.85 56.07 25.38
TiO2 - - 0.18 0.05 0.14 0.52 0.52 0.61 - 0.45 7.68
Al2O3 0.49 0.19 1.53 9.62 14.83 14.05 13.74 1.27 13.06 4.16 5.01
Cr2O3 0.02 0.33 0.78 2.44 2.02 2.08 2.14 0.59 3.33 1.37 5.79
FeO 7.49 5.38 1.45 1.98 0.72 0.83 0.82 1.78 1.42 1.44 3.90
MnO - - - - - 0.04 - - - - -
NiO 0.63 - - - - 0.17 - 0.34 0.22 - -
MgO 49.95 35.14 19.30 21.32 29.33 27.72 27.86 36.89 33.14 22.42 0.60
CaO - 0.74 19.70 9.44 0.47 0.11 - 0.22 0.05 10.20 29.63
Na2O - - 0.69 2.91 0.86 1.46 0.82 - - 0.46 0.09
K2O - 0.26 0.13 0.22 2.50 1.97 2.12 0.66 - 0.19 0.06

Σύνολο 99.28 100.27 99.98 98.37 96.05 94.36 94.27 87.61 86.07 96.76 78.14
Αρ. Κατ. 4 6 23 22 9 28 23 12

Si 0.996 1.995 2.006 6.912 5.972 6.096 6.186 2.080 6.613 7.704 2.610
Ti - - 0.005 0.005 0.014 0.052 0.052 0.021 - 0.046 0.594
Al 0.014 0.008 0.070 1.555 2.310 2.223 2.166 0.069 2.921 0.673 0.607
Cr - 0.009 0.022 0.265 0.211 0.221 0.226 0.021 0.500 0.149 0.471

Fe+3 - 0.004 - 0.113 - - - 0.060 - - 0.335
Fe+2 0.153 0.150 0.043 0.114 0.080 0.093 0.092 - 0.225 0.307 -
Mn - - - - - 0.005 - - - - -
Ni 0.012 - - - - 0.018 - 0.010 0.034 - -
Mg 1.821 1.795 1.026 4.359 5.779 5.547 5.555 2.528 9.375 4.592 0.092
Ca - 0.027 0.753 1.387 0.067 0.016 - 0.011 0.010 1.501 3.265
Na - - 0.048 0.774 0.220 0.380 0.213 - - 0.123 0.018
K - 0.011 0.006 0.038 0.422 0.337 0.362 0.039 - 0.033 0.008

Σύνολο 2.998 4.000 3.973 15.526 15.075 14.988 14.852 4.840 11.677 14.987 8.000

Mg# 92.24 92.10 96.00 95.05 98.60 98.30 98.40 97.68 97.66 93.73 -
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1.3 Υποπαράρτημα κεφαλαίου 4

Πιν. 1. 19: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Βοϊδόλακκος (Β. Βούρινος)
Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
Χαρτσβουργίτης

Μεταβατικός 
Χαρτσβουργίτης

Δουνίτες

Δείγμα V-4 V-4 V-4 V-5 V-5 V-2 V-2 V-2 V-3 V-8 V-8 V-8 V-8
Ανάλυση 1 2 3 2 3 1 2 3 5core 1 2 3core 3rim

SiO2 - 0.15 - - - - - - - 0.33 0.15 0.72 0.61
TiO2 0.15 0.38 0.29 0.13 0.59 0.47 0.36 0.07 0.26 0.07 0.14 0.53 0.12
Al2O3 26.96 28.06 30.83 14.61 13.98 14.76 15.11 15.30 16.57 9.02 10.57 8.78 10.20
Cr2O3 44.09 42.33 40.63 55.37 53.80 55.04 54.68 54.81 53.93 61.22 58.76 59.18 58.75
FeOt 13.93 16.66 15.36 19.91 21.40 19.80 19.47 18.66 18.52 19.44 20.05 20.36 22.63
MnO 0.28 - - - - - - - - - - - -
MgO 14.18 12.99 13.24 9.94 9.78 10.57 10.91 11.04 10.17 8.99 10.34 10.02 8.24
CaO - - 0.42 - - - - - - - - - -

Σύνολο 99.59 100.57 100.77 99.96 99.55 100.64 100.53 99.88 99.45 99.07 100.01 99.59 100.55
Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si - 0.036 - - - - - - - 0.089 0.040 0.192 0.162
Al 7.627 7.893 8.533 4.471 4.312 4.472 4.562 4.642 5.024 2.857 3.290 2.760 3.195
Ti 0.027 0.068 0.051 0.025 0.116 0.091 0.069 0.014 0.050 0.014 0.028 0.106 0.024

Fe+3 - 0.019 - 0.142 0.444 0.255 0.299 0.193 - 0.036 0.376 0.469 0.279
Cr 8.364 7.984 7.541 11.362 11.128 11.182 11.070 11.151 10.965 13.004 12.266 12.473 12.340

Υποσύνολο 16.018 16.000 16.125 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.039 16.000 16.000 16.000 16.000

Mn 0.057 - - - - - - - - - - - -
Mg 5.078 4.625 4.639 3.850 3.819 4.054 4.169 4.240 3.903 3.605 4.075 3.987 3.267
Fe+2 2.820 3.310 3.140 4.180 4.240 4.010 3.880 3.830 4.030 4.340 4.060 4.070 4.760
Ca - - 0.106 - - - - - - - - - -

Υποσύνολο 7.937 7.935 7.760 8.030 8.059 8.064 8.049 8.070 7.894 7.945 8.135 8.057 8.027
Σύνολο 23.955 23.935 23.885 24.030 24.059 24.064 24.049 24.070 23.933 23.945 24.135 24.057 24.027

Cr# 0.52 0.50 0.47 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.69 0.82 0.79 0.82 0.79
Mg# 0.64 0.58 0.60 0.48 0.47 0.50 0.52 0.53 0.49 0.45 0.50 0.49 0.41
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Πιν. 1. 19 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Κορσούμια (Β. Βούρινος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Χαρτσβουργίτες
Μεταβατικός

Χαρτσβουργίτης
Δουνίτες

Δείγμα K-3 K-3 K-6 K-6 K-6 K-6 K-6 K-18 K-18 K-18 K-15 K-15 K-14 K-14 VM-88 VM-88

Ανάλυση 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3 4 2 4 4 6

SiO2 0.19 0.11 - 0.67 0.26 - - - - - - 0.19 - - - -

TiO2 - 0.07 0.02 0.34 0.10 0.11 0.03 0.28 - 0.11 0.52 - 0.05 0.44 0.18 0.16

Al2O3 13.50 13.57 16.00 18.48 15.40 17.27 16.22 21.19 23.64 22.08 13.67 13.53 11.42 10.11 12.01 11.82

Cr2O3 56.93 56.04 53.79 50.43 53.60 51.90 54.47 48.32 46.40 46.46 56.58 56.52 57.92 58.50 59.84 58.98

FeOt 20.20 19.20 20.05 18.23 19.14 19.22 19.30 19.07 18.91 19.02 18.76 19.55 19.17 21.26 14.22 15.02

MnO - - - - - - - - - - - 0.25 1.02 - 0.24 0.23

MgO 9.74 10.22 9.34 12.08 10.62 10.65 9.48 10.88 11.47 11.56 10.16 9.52 9.64 9.19 13.79 13.89

ZnO - - - - - - - - - - - - - - 0.01 0.07

CaO - - - - - - - - - - - - - - 0.60 0.51

Σύνολο 100.56 99.21 99.2 100.23 99.12 99.15 99.5 99.74 100.42 99.23 99.69 99.56 99.22 99.5 100.9 100.76

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si 0.049 0.029 - 0.168 0.067 - - - - - - 0.050 - - - -

Al 4.130 4.190 4.910 5.459 4.707 5.240 4.946 6.270 6.867 6.529 4.192 4.177 3.580 3.191 3.597 3.555

Ti - 0.014 0.004 0.064 0.020 0.021 0.006 0.053 - 0.021 0.102 - 0.010 0.089 0.034 0.031

Fe+3 0.141 0.165 0.016 0.320 0.220 0.179 - 0.089 0.095 0.237 - 0.073 0.234 - 0.352 0.510

Cr 11.680 11.602 11.070 9.989 10.986 10.560 11.138 9.588 9.038 9.213 11.636 11.700 12.176 12.383 12.017 11.894

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.084 16.000 16.000 16.000 15.930 16.000 16.000 15.663 16.000 16.000

Mn - - - - - - - - - - - 0.056 0.230 - 0.052 0.050

Mg 3.772 3.994 3.629 4.517 4.109 4.091 3.659 4.075 4.218 4.327 3.944 3.720 3.825 3.672 5.228 5.288

Fe+2 4.250 4.050 4.350 3.500 3.930 3.960 4.270 3.920 3.810 3.760 4.020 4.210 4.030 4.430 2.670 2.70

Zn - - - - - - - - - - - - - - - 0.010

Ca - - - - - - - - - - - - - - 0.163 0.140

Υποσύνολο 8.022 8.044 7.979 8.017 8.039 8.051 8.000 7.995 8.028 8.087 7.894 7.986 8.085 8.439 8.113 8.188

Σύνολο 24.022 24.044 23.979 24.017 24.039 24.051 23.929 23.995 24.028 24.087 23.964 23.986 24.085 24.102 24.113 24.188

Cr# 0.74 0.73 0.69 0.65 0.70 0.67 0.69 0.60 0.57 0.59 0.74 0.74 0.77 0.80 0.77 0.77

Mg# 0.47 0.50 0.45 0.56 0.51 0.51 0.46 0.51 0.53 0.54 0.50 0.47 0.49 0.45 0.66 0.66
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Πιν. 1. 19 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Ριζό (Β. Βούρινος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
Κανονικοί Χαρτσβουργίτες

Δείγμα R-1 R-1 R-1 R-2 R-2 R-2 R-2 R-2 R-3 R-3 R-3

Ανάλυση 1 2 3 1 2 3 5 6 1 2 3

SiO2 - - 0.19 - 0.79 0.69 0.91 - - 0.82 -

TiO2 0.20 0.06 0.13 0.34 0.04 0.29 0.06 - 0.34 0.44 0.53

Al2O3 22.09 21.80 22.33 19.13 21.06 19.79 19.99 20.53 23.95 22.48 20.77

Cr2O3 45.02 47.47 46.77 49.53 47.79 49.47 48.60 48.17 43.54 42.03 44.10

FeOt 19.51 19.39 19.20 18.85 17.90 17.27 19.34 18.37 23.22 26.27 24.76

MnO 0.79 - - - - - 0.82 0.75 - - -

MgO 10.45 11.49 11.44 11.82 12.28 11.34 10.55 11.79 9.00 8.44 8.59

ZnO 1.51 - 0.32 - - - - - - - -

CaO 0.09 - - - - - - - - - -

Σύνολο 99.66 100.21 100.38 99.67 99.86 98.85 100.27 99.61 100.05 100.48 98.75

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα οξυγόνου

Si - - 0.047 - 0.196 0.174 0.228 - - 0.208 -

Al 6.580 6.405 6.522 5.701 6.155 5.881 5.909 6.092 7.089 6.700 6.331

Ti 0.038 0.011 0.024 0.065 0.007 0.055 0.011 - 0.064 0.084 0.103

Fe+3 0.390 0.232 0.247 0.336 0.276 0.032 0.218 0.323 0.205 0.608 0.553

Cr 8.992 9.352 9.160 9.898 9.366 9.858 9.634 9.585 8.642 8.400 9.013

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mn 0.169 - - - - - 0.174 0.160 - - -

Mg 3.940 4.273 4.230 4.459 4.543 4.266 3.948 4.429 3.372 3.184 3.314

Fe+2 3.740 3.810 3.740 3.650 3.440 3.610 3.840 3.550 4.680 4.950 4.810

Zn 0.280 - 0.060 - - - - - - - -

Ca 0.024 - - - - - - - - - -

Υποσύνολο 8.153 8.083 8.030 8.109 7.983 7.876 7.962 8.139 8.052 8.134 8.124

Σύνολο 24.153 24.083 24.030 24.109 23.983 23.876 23.962 24.139 24.052 24.134 24.124

Cr# 0.58 0.59 0.58 0.63 0.60 0.63 0.62 0.61 0.55 0.56 0.59

Mg# 0.51 0.53 0.53 0.55 0.57 0.54 0.51 0.56 0.42 0.39 0.41
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Πιν. 1. 19 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Αετορράχες (Ν. Βούρινος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Χαρτσβουργίτες Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
Σερπεντινίτης (δουνιτικός 

πρωτόλιθος)

Δείγμα A-1 A-5 A-5 A-5 A-5 A-3 A-3 A-3 A-3 A-7 A-7 A-7 A-7

Ανάλυση 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 5

SiO2 - 0.35 0.24 - 0.06 - - 0.42 - 0.15 0.15 0.38 -

TiO2 - 0.26 0.56 - 0.18 0.11 0.06 0.04 0.20 0.16 0.05 0.15 0.16

Al2O3 18.38 20.38 19.09 21.06 18.27 16.59 14.80 16.4 16.93 13.41 14.53 13.16 15.01

Cr2O3 50.67 49.12 50.04 48.27 51.97 53.65 55.07 53.78 52.57 55.79 56.47 56.33 55.89

FeOt 19.92 18.61 19.49 18.98 20.00 18.02 19.64 19.28 18.85 18.81 19.15 18.66 19.29

MnO 0.17 - - - 0.03 0.47 - 0.34 - 0.61 - - -

MgO 10.44 10.95 10.86 10.89 10.01 10.27 10.17 9.83 10.73 10.69 10.51 11.19 10.60

CaO - - - - - - - - - - - 0.11 -

Σύνολο 99.58 99.67 100.28 99.20 100.52 99.11 99.74 100.09 99.28 99.62 100.86 99.98 100.95

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si - 0.088 0.061 - 0.015 - - 0.108 - 0.039 0.038 0.098 -

Al 5.535 6.035 5.669 6.270 5.465 5.046 4.516 4.955 5.131 4.122 4.391 4.017 4.526

Ti 0.049 0.106 - 0.034 0.021 0.012 0.008 0.039 0.031 0.01 0.029 0.031

Fe+3 0.232 0.074 0.199 0.094 0.062 - 0.203 0.034 0.145 0.307 0.118 0.325 0.143

Cr 10.233 9.754 9.965 9.636 10.424 10.943 11.269 10.895 10.685 11.501 11.443 11.531 11.300

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.010 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mn 0.037 - - - 0.006 0.103 - 0.074 0.135 - - -

Mg 3.980 4.105 4.082 4.104 3.790 3.954 3.929 3.759 4.117 4.160 4.020 4.324 4.046

Fe+2 8.030 7.840 7.910 7.920 8.190 7.900 8.050 8.100 7.910 7.800 7.990 7.720 7.990

Ca - - - - - - - - - - - 0.031 -

Υποσύνολο 4.047 3.945 3.992 4.024 3.986 3.947 3.979 3.933 4.027 4.095 4.010 4.075 4.036

Σύνολο 24.047 23.945 23.992 24.024 23.986 23.957 23.979 23.933 24.027 24.095 24.010 24.075 24.036

Cr# 0.65 0.62 0.64 0.61 0.66 0.68 0.71 0.69 0.68 0.74 0.72 0.74 0.71

Mg# 0.50 0.52 0.51 0.51 0.47 0.50 0.49 0.48 0.51 0.52 0.50 0.54 0.50
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Πιν. 1. 19 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Ξερολίβαδο (Ν. Βούρινος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Χαρτσβουργίτης Δουνίτες

Δείγμα VM-74 VM-74 VM-74 VM-74 VM-74 Ξ-1 Ξ-1 Ξ-1 Ξ-1 Ξ-1 X-3 X-3 X-3

Ανάλυση 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 6

SiO2 0.56 0.58 0.34 0.17 1.19 0.14 0.94 - - 0.62 - - -

TiO2 0.22 0.32 0.02 0.48 0.35 0.10 0.09 - 0.11 0.05 0.20 0.12 0.41

Al2O3 25.19 23.72 28.68 25.39 24.49 22.91 25.26 27.32 25.25 26.64 11.27 12.25 11.96

Cr2O3 44.78 47.17 40.21 43.79 43.94 47.66 43.14 42.32 44.84 42.46 60.01 60.30 60.51

FeOt 16.18 15.23 14.49 16.06 15.98 16.66 15.49 16.70 16.67 16.01 14.37 13.09 13.75

MnO - - - - 0.52 - 0.17 - - - 0.30 - -

MgO 11.74 13.38 15.24 14.30 13.36 12.49 14.25 14.85 14.68 13.64 13.4 13.63 13.61

CaO - - - 0.06 - - - - - - - - -

Σύνολο 99.11 100.48 98.98 100.25 99.83 99.96 99.34 101.19 101.55 99.42 99.55 99.39 100.22

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si 0.137 0.140 0.081 0.041 0.288 0.034 0.228 - - 0.150 - - -

Al 7.275 6.750 8.060 7.185 6.990 6.641 7.202 7.649 7.111 7.577 3.422 3.704 3.587

Ti 0.041 0.058 0.004 0.087 0.064 0.019 0.016 - 0.020 0.009 0.039 0.023 0.079

Fe+3 - 0.051 0.277 0.377 0.248 0.042 0.306 0.405 - 0.165 0.320 0.047 0.164

Cr 8.673 9.001 7.578 8.310 8.410 9.264 8.248 7.946 8.468 8.099 12.219 12.226 12.170

Υποσύνολο 16.126 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mn - - - - 0.107 - 0.035 - - - 0.066 - -

Mg 4.292 4.820 5.422 5.123 4.827 4.583 5.143 5.263 5.234 4.911 5.151 5.127 5.167

Fe+2 3.450 3.030 2.620 2.850 2.990 3.390 2.830 2.920 2.930 3.070 2.780 2.760 2.770

Ca - - - 0.015 - - - - - - - - -

Υποσύνολο 7.616 7.850 8.042 7.988 7.924 7.973 8.008 8.183 8.164 7.981 7.997 7.977 7.937

Σύνολο 23.742 23.850 24.042 23.988 23.924 23.973 24.008 24.183 24.164 23.981 23.997 23.977 23.937

Cr# 0.54 0.57 0.48 0.54 0.55 0.58 0.53 0.51 0.54 0.52 0.78 0.77 0.77

Mg# 0.55 0.61 0.67 0.64 0.62 0.57 0.65 0.64 0.64 0.62 0.65 0.65 0.65
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Πιν. 1. 20: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Βοϊδόλακκος (Β. Βούρινος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα VM-110 VM-110 VM-110 VM-110 VM-110 VM-110 VM-110 VM-110 VM-110 VM-110 VM-110

Ανάλυση 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SiO2 - - - - - - - - - - -

TiO2 0.11 0.10 0.13 0.14 0.10 0.12 0.13 0.14 0.10 0.12 0.13

Al2O3 10.20 10.33 10.23 10.36 10.02 10.10 10.21 10.75 9.22 10.09 10.17

Cr2O3 60.04 60.17 60.74 59.73 60.79 60.20 59.86 59.80 61.58 59.99 60.41

FeOt 14.61 14.52 14.25 14.56 14.75 14.62 14.33 14.31 14.37 14.44 14.64

MnO 0.21 0.19 0.19 0.24 0.21 0.28 0.23 0.25 0.21 0.23 0.21

MgO 13.55 13.89 13.52 13.60 13.67 13.77 13.62 13.74 13.46 13.65 13.47

CaO - 0.02 0.01 - 0.05 0.02 0.01 - 0.02 - 0.02

Σύνολο 98.72 99.22 99.07 98.63 99.59 99.11 98.59 98.99 98.96 98.52 99.05

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si - - - - - - - - - - -

Al 3.150 3.169 3.144 3.198 3.070 3.107 3.159 3.297 2.852 3.121 3.131

Ti 0.021 0.019 0.025 0.028 0.020 0.023 0.026 0.028 0.020 0.024 0.026

Fe+3 0.396 0.435 0.313 0.411 0.419 - 0.396 0.377 - 0.413 0.371

Cr 12.433 12.377 12.518 12.363 12.491 12.419 12.419 12.298 12.772 12.442 12.472

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 15.549 16.000 16.000 15.644 16.000 16.000

Mn 0.046 0.042 0.043 0.054 0.046 0.061 0.051 0.055 0.047 0.052 0.046

Mg 5.297 5.394 5.260 5.314 5.303 5.363 5.334 5.334 5.270 5.344 5.250

Fe+2 3.204 3.163 3.110 3.191 3.210 3.194 3.148 3.117 3.156 3.172 3.201

Ca - 0.004 0.001 - 0.013 0.007 0.002 - 0.007 - 0.005

Υποσύνολο 8.151 8.168 8.101 8.148 8.153 8.625 8.139 8.129 8.480 8.155 8.131

Σύνολο 24.151 24.168 24.101 24.148 24.153 24.174 24.139 24.129 24.124 24.155 24.131

Cr# 79.79 79.62 79.93 79.45 80.27 79.99 79.72 78.86 81.75 79.95 79.93

Mg# 62.31 63.04 62.84 62.48 62.29 62.67 62.89 63.12 62.54 62.75 62.12
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Πιν. 1. 20 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Βοίδόλακκος (Β. Βούρινος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα VM-112 VM-112 VM-112 VM-112 VM-112 VM-112 VM-112 VM-112 VM-122 VM-122 VM-122

Ανάλυση 100 101 102 103 104 105 106 107 1 6 10

SiO2 - - - - - - - - - - -

TiO2 0.09 0.11 0.15 0.12 0.11 0.11 0.15 0.16 0.10 0.09 0.10

Al2O3 10.30 10.34 10.08 10.33 10.19 10.33 10.12 10.21 9.59 10.08 9.50

Cr2O3 60.15 60.18 59.35 59.55 61.41 61.70 60.90 61.09 60.65 60.11 60.83

FeOt 13.81 13.89 13.89 13.97 14.17 14.26 14.37 14.01 15.70 15.89 15.64

MnO 0.26 0.21 0.22 0.21 0.25 0.28 0.26 0.20 0.24 0.26 0.26

MgO 13.98 14.11 13.96 13.86 13.82 13.93 13.69 13.87 12.79 12.86 12.70

CaO - - - - - - - - 0.02 - -

Σύνολο 98.59 98.84 97.65 98.04 99.95 100.61 99.49 99.54 99.09 99.29 99.03

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si - - - - - - - - - - -

Al 3.171 3.175 3.136 3.199 3.103 3.125 3.099 3.119 2.975 3.115 2.951

Ti 0.019 0.022 0.029 0.024 0.022 0.021 0.029 0.031 0.020 0.018 0.019

Fe+3 0.392 - - - 0.335 0.339 0.367 0.335 0.390 0.410 0.357

Cr 12.418 12.392 12.382 12.368 12.540 12.515 12.505 12.515 12.615 12.457 12.673

Υποσύνολο 16.000 15.589 15.547 15.591 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mn 0.056 0.046 0.049 0.046 0.055 0.061 0.057 0.045 0.054 0.057 0.057

Mg 5.448 5.485 5.498 5.434 5.327 5.334 5.307 5.364 5.022 5.031 4.995

Fe+2 3.019 3.029 3.069 3.073 3.064 3.063 3.125 3.039 3.458 3.487 3.451

Ca - - - - - - - - 0.006 - -

Υποσύνολο 8.131 8.560 8.616 8.553 8.111 8.119 8.122 8.113 8.150 8.165 8.146

Σύνολο 24.131 24.149 24.163 24.144 24.111 24.119 24.122 24.113 24.150 24.165 24.146

Cr# 79.66 79.60 79.79 79.45 80.16 80.02 80.14 80.05 80.92 80.00 81.11

Mg# 64.34 64.42 64.18 63.88 63.48 63.52 62.94 63.83 59.22 59.06 59.14
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Πιν. 1. 20 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Κορσούμια-Ριζό (Β. Βούρινος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα VM-90B VM-90B VM-90B VM-90B VM-90B VM-90B VM-90B VM-80B VM-80B VM-80B

Ανάλυση 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41

SiO2 - - - 0.18 - - - - - -

TiO2 0.15 0.17 0.13 9.93 0.15 0.14 0.15 0.17 0.19 0.20

Al2O3 9.94 10.12 9.96 60.90 9.88 10.03 9.93 11.53 11.95 12.20

Cr2O3 60.33 60.65 60.50 15.26 60.32 59.96 61.55 57.85 58.05 58.59

FeOt 15.34 15.09 15.26 0.23 15.86 15.60 15.42 15.04 14.91 14.71

MnO 0.29 0.27 0.19 13.84 0.26 0.32 0.25 0.13 0.24 0.21

MgO 13.66 13.88 13.73 0.04 13.75 13.94 13.77 13.64 13.89 13.87

CaO 0.04 0.02 - - - - - 0.03 - -

Σύνολο 99.76 100.20 99.76 100.38 100.22 99.99 101.07 98.39 99.23 99.78

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si - - - - - - - - - -

Al 30.49 3.084 3.052 3.026 3.020 3.067 3.006 3.548 3.639 3.690

Ti 0.029 0.033 0.025 0.034 0.029 0.027 0.029 0.032 0.037 0.039

Fe+3 0.514 0.491 0.493 0.495 0.589 0.610 0.472 0.483 0.472 0.387

Cr 12.408 12.392 12.430 12.445 12.362 12.296 12.493 11.937 11.852 11.884

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mn 0.064 0.059 0.043 0.051 0.057 0.071 0.054 0.029 0.053 0.046

Mg 5.304 5.354 5.325 5.339 5.320 5.397 5.276 5.313 5.354 5.311

Fe+2 2.830 2.770 2.830 2.810 2.850 2.780 2.840 2.800 2.750 2.77

Ca 0.011 0.006 - 0.010 - 0.001 - 0.008 - -

Υποσύνολο 8.206 8.193 8.195 8.207 8.230 8.247 8.173 8.150 8.157 8.127

Σύνολο 24.206 24.193 24.195 24.207 24.230 24.247 24.173 24.150 24.157 24.127

Cr# 80.27 80.07 80.29 80.44 80.37 80.04 80.61 0.77 0.77 0.76

Mg# 61.35 62.12 61.60 61.79 60.72 61.43 61.41 0.65 0.66 0.66
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Πιν. 1. 20 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Αετορράχες (Ν. Βούρινος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα VA-20 VA-20 VA-20 VA-20 VM-92 VM-92 VM-92 VM--92 VM-92 VM-92 VM-92 VM--92 VM-92

Ανάλυση 1 3 4 5 1 2 3 4 10 11 12 13 14

SiO2 - 0.17 - 0.77 - - - - - - - - -

TiO2 - 0.33 - - 0.05 0.12 0.09 0.08 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12

Al2O3 16.14 15.82 15.75 16.53 17.87 18.13 17.38 18.06 17.31 17.98 18.13 18.28 17.82

Cr2O3 52.90 53.62 54.48 53.45 50.66 50.51 51.23 50.93 50.92 50.84 51.34 50.68 51.35

FeOt 19.15 19.54 19.40 19.57 15.36 15.30 15.44 15.60 15.03 15.44 15.35 15.83 15.26

MnO 0.12 - - - 0.23 0.19 0.21 0.17 0.18 0.21 0.19 0.23 0.17

MgO 10.26 9.98 10.73 10.02 14.73 14.82 14.40 14.32 14.37 14.62 14.63 14.37 14.58

ZnO 0.45 - - - - - - - - - - - -

CaO - - - - - 0.02 - - 0.06 0.01 0.03 0.01 0.02

Σύνολο 99.02 99.46 100.36 100.34 98.89 99.09 98.76 99.16 97.98 99.21 99.76 99.51 99.29

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si - 0.044 - 0.196 - - - - - - - - -

Al 4.945 4.823 4.761 4.966 5.307 5.363 5.186 5.352 5.196 5.231 5.334 5.397 5.273

Ti - 0.064 - - 0.009 0.023 0.017 0.016 0.533 0.568 0.020 0.022 0.016

Fe+3 0.187 0.107 0.196 0.071 0.596 0.595 0.547 0.511 0.021 0.023 0.517 0.547 0.521

Cr 10.868 10.962 11.043 10.767 10.088 10.019 10.250 10.121 10.250 10.088 10.129 10.034 10.190

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mn 0.026 - - - 0.049 0.040 0.045 0.037 0.039 0.044 0.040 0.048 0.035

Mg 3.979 3.852 4.106 3.810 5.537 5.550 5.439 5.372 5.461 5.477 5.449 5.371 5.462

Fe+2 3.980 4.120 3.970 4.100 2.640 2.620 2.730 2.770 2.670 2.680 2.690 2.770 2.690

Zn 0.090 - - - - - - - - - - - -

Ca - - - - - 0.006 - - 0.016 0.002 0.007 0.002 0.006

Υποσύνολο 8.075 7.972 8.076 7.910 8.226 8.216 8.214 8.179 8.186 8.203 8.186 8.191 8.193

Σύνολο 24.075 23.972 24.076 23.910 24.226 24.216 24.214 24.179 24.186 24.203 24.186 24.191 24.193

Cr# 0.69 0.69 0.70 0.68 65.53 65.13 66.40 65.41 66.36 65.47 65.50 65.02 65.90

Mg# 0.50 0.48 0.51 0.48 63.09 63.33 62.44 62.07 63.02 62.80 62.95 61.81 63.01
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Πιν. 1. 20 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Αετορράχες-Ξερολίβαδο (Ν. Βούρινος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα VM-93B VM-93B VM-93B VM-93B VM-93B VM-93B VM-97 VM-97 VM-69 VM-69 VM-69 VM-69 VM-68 VM-68

Ανάλυση 59 60 61 62 63 64 35 39 3 5 6 8 1 2

SiO2 - - - - - - - - - - - - 0.25 -

TiO2 0.16 0.15 0.17 0.18 0.20 0.18 0.16 0.19 0.20 0.01 - 0.04 0.05 0.15

Al2O3 11.00 10.93 11.15 11.13 11.19 11.28 10.94 10.82 10.39 11.31 9.90 11.02 21.22 22.20

Cr2O3 57.28 57.08 56.62 57.40 57.17 56.94 58.21 58.07 59.34 59.58 62.02 59.69 48.66 49.61

FeOt 18.44 18.44 18.34 18.50 18.36 18.38 17.44 17.81 15.55 15.60 14.85 15.58 14.93 14.67

MnO 0.34 0.31 0.33 0.29 0.28 0.31 0.24 0.23 0.39 0.83 0.29 0.74 - 0.59

MgO 12.03 12.10 12.36 12.41 12.35 12.48 12.13 11.91 13.60 12.65 12.65 12.24 13.59 13.67

CaO - - - - 0.02 0.01 - 0.03 - - - - - -

Σύνολο 99.25 99.00 98.86 99.90 99.57 99.56 99.12 99.06 99.47 99.98 99.71 99.31 98.70 100.89

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si - - - - - - - - - - - - 0.062 -

Al 3.416 3.405 3.466 3.430 3.458 3.483 3.392 3.364 3.193 3.458 3.044 3.398 6.205 6.364

Ti 0.032 0.029 0.033 0.035 0.039 0.035 0.032 0.038 0.039 0.002 - 0.008 0.009 0.027

Fe+3 0.623 0.642 0.697 0.674 0.657 0.694 0.472 0.490 0.541 0.326 0.169 0.253 0.183 0.072

Cr 11.929 11.924 11.804 11.861 11.846 11.788 12.104 12.108 12.227 12.214 12.787 12.341 9.541 9.537

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mn 0.075 0.069 0.074 0.065 0.063 0.069 0.054 0.052 0.086 0.183 0.064 0.164 - 0.122

Mg 4.730 4.771 4.864 4.841 4.831 4.877 4.761 4.688 5.290 4.896 4.923 4.777 5.030 4.961

Fe+2 3.821 3.437 3.352 3.374 3.372 3.336 3.368 3.443 2.850 3.060 3.070 3.160 2.920 2.920

Ca - - - - 0.007 0.003 - 0.007 - - - - - -

Υποσύνολο 8.249 8.277 8.290 8.280 8.273 8.285 8.183 8.190 8.226 8.139 8.057 8.101 7.950 8.003

Σύνολο 24.249 24.277 24.290 24.280 24.273 24.285 24.183 24.190 24.226 24.139 24.057 24.101 23.950 24.003

Cr# 77.74 77.79 77.30 77.57 77.40 77.19 78.11 78.26 0.79 0.78 0.81 0.78 0.61 0.60

Mg# 42.71 42.56 42.62 43.01 42.84 42.89 55.35 54.38 0.65 0.62 0.62 0.60 0.63 0.63
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Πιν. 1. 21: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Μηλιά (Πίνδος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Κλινοπυροξενομιγείς Χαρτσβουργίτες Χαρτσβουργίτες
Μεταβατικοί 

Χαρτσβουργίτες
Δουνίτες

Δείγμα Μ1 Μ1 Μ1 PM5 PM5 PM5 Μ6 Μ6 Μ6 Μ4 Μ9 Μ9 PM11 PM11 PM12 PM12

Ανάλυση 1 2 3 2 4 7 2 3 4 3 2 3 1 2 3 4

SiO2 0.20 0.73 - 0.39 0.48 0.46 0.12 0.33 0.52 0.16 - - - - - -

TiO2 0.15 0.33 0.01 0.26 0.04 0.07 - 0.12 - - - - - - - -

Al2O3 19.78 21.04 19.71 21.84 24.12 25.10 16.43 16.32 16.72 11.13 22.03 22.74 15.10 15.64 6.28 6.25

Cr2O3 50.58 48.72 50.59 46.12 44.00 44.49 52.70 52.66 53.71 58.57 48.58 47.68 55.45 54.49 64.18 65.68

FeOt 15.72 16.49 16.82 21.14 20.86 17.25 18.66 18.56 17.82 18.24 17.48 16.74 16.09 17.57 20.61 20.71

MnO 0.53 0.86 - - - - - 0.55 - - - - - 0.48 - -

MgO 12.58 11.96 12.34 10.74 11.13 12.77 11.32 10.56 11.43 11.05 12.75 12.32 12.59 12.38 8.14 8.30

CaO - - - - - - - - 0.13 - - - 0.16 - - -

Σύνολο 99.54 100.13 99.47 100.49 100.63 100.14 99.23 99.10 100.33 99.15 100.84 99.48 99.39 100.56 99.21 100.94

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si 0.050 0.180 - 0.097 0.118 0.112 0.031 0.085 0.132 0.042 - - - - - -

Al 5.824 6.120 5.834 6.422 6.998 7.186 4.983 4.965 4.986 3.461 6.377 6.637 4.547 4.684 2.030 1.986

Cr 9.986 9.503 10.041 9.093 8.561 8.542 10.717 10.743 10.740 12.214 9.430 9.332 11.198 10.944 13.912 13.992

Fe+3 0.112 0.136 0.123 0.339 0.316 0.147 0.269 0.184 0.142 0.283 0.193 0.031 0.255 0.372 0.058 0.022

Ti 0.028 0.061 0.002 0.049 0.007 0.013 - 0.023 - - - - - - - -

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mg 4.689 4.404 4.624 3.998 4.088 4.628 4.346 4.067 4.315 4.350 4.672 4.552 4.800 4.694 3.331 3.338

Fe+2 3.180 3.270 3.410 4.070 3.980 3.360 3.750 3.830 3.630 3.750 3.400 3.440 3.190 3.370 4.670 4.650

Mn 0.112 0.180 - - - - - 0.120 - - - - - 0.103 - -

Ca - - - - - - - - 0.035 - - - 0.044 - - -

Υποσύνολο 7.981 7.854 8.034 8.068 8.068 7.988 8.096 8.017 7.980 8.100 8.072 7.992 8.034 8.167 8.001 7.988

Σύνολο 23.981 23.854 24.034 24.068 24.068 23.988 24.096 24.017 23.980 24.100 24.072 23.992 24.034 24.167 24.001 23.988

Cr# 0.63 0.61 0.63 0.59 0.55 0.54 0.68 0.68 0.68 0.78 0.60 0.58 0.71 0.70 0.87 0.88

Mg# 0.60 0.57 0.58 0.50 0.51 0.58 0.54 0.52 0.54 0.54 0.58 0.57 0.60 0.58 0.42 0.42
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Πιν. 1. 21 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Πεύκη (Πίνδος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Κλινοπυροξενομιγείς Χαρτσβουργίτες Χαρτσβουργίτης
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Δουνίτης

Δείγμα P13 P13 P13 P13 P14 P14 P14 P14 P21 P21 P15 P15 P15 P15 P16 P16 P16 P11 P11 P11 P11 P11

Ανάλυση 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 1 2 3 5 2 3 5 2 3 4 5 6

SiO2 - 0.40 - 0.26 0.17 0.11 0.37 0.40 0.30 0.26 0.41 - 0.85 - 0.4 0.17 0.55 0.21 0.33 0.04 0.29 -

TiO2 - - - 0.26 0.05 0.27 0.07 0.11 0.11 - - - - - 0.03 0.01 - - 0.06 0.20 0.72 -

Al2O3 20.44 26.39 20.06 20.40 28.63 29.71 29.15 32.69 26.33 25.31 22.03 22.06 21.45 21.05 23.54 23.34 24.53 11.31 10.51 10.48 11.68 11.09

Cr2O3 49.16 42.43 50.05 47.95 40.86 39.42 40.21 36.41 42.35 45.31 48.56 48.92 47.93 48.41 47.6 46.87 44.48 60.12 60.55 59.32 58.48 59.57

FeOt 17.80 14.88 16.45 19.36 14.74 16.37 16.52 17.10 15.87 16.24 16.09 16.37 17.74 16.98 16.20 16.28 16.93 19.01 19.03 19.71 19.40 19.77

MnO 0.50 - - 1.14 - - - - 0.84 0.30 - - 0.65 - 0.31 0.73 0.46 0.59 0.07 0.47 - -

MgO 11.13 14.64 12.45 10.27 14.7 12.67 12.75 12.37 13.27 12.71 13.61 13.62 12.28 12.41 12.91 13.08 12.76 9.7 9.43 9.43 9.67 10.07

CaO - - - - - - - 0.11 - - - - - - - - - - - - - -

Σύνολο 99.03 98.74 99.01 99.64 99.15 98.55 99.07 99.19 99.07 100.14 100.70 100.97 100.90 98.85 100.99 100.48 99.71 100.94 99.98 99.65 100.24 100.50

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si - 0.097 - 0.066 0.041 0.026 0.089 0.095 0.073 0.063 0.100 - 0.209 - 0.097 0.042 0.135 0.055 0.087 0.011 0.076 -

Al 6.097 7.514 5.946 6.087 8.068 8.425 8.266 9.135 7.557 7.225 6.333 6.346 6.211 6.214 6.722 6.716 7.068 3.478 3.262 3.286 3.593 3.432

Cr 9.833 8.101 9.948 9.594 7.721 7.496 7.646 6.823 8.150 8.674 9.360 9.436 9.306 9.583 9.115 9.043 8.594 12.396 12.602 12.472 12.065 12.360

Fe+3 0.070 0.288 0.106 0.203 0.161 0.004 - - 0.200 0.038 0.207 0.218 0.274 0.203 0.061 0.197 0.203 0.071 0.037 0.191 0.125 -

Ti - - - 0.050 0.009 0.049 0.013 0.020 0.020 - - - - - 0.005 0.002 - - 0.012 0.040 0.141 -

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mg 4.203 5.277 4.672 3.879 5.244 4.548 4.577 4.376 4.821 4.593 4.952 4.959 4.501 4.637 4.667 4.764 4.654 3.775 3.705 3.743 3.766 3.944

Fe+2 3.700 2.720 3.360 3.900 2.790 3.290 3.340 3.470 3.030 3.250 3.080 3.130 3.370 3.360 3.220 3.130 3.260 4.080 4.160 4.200 4.110 4.14

Mn 0.107 - - 0.245 - - - - 0.173 0.062 - - 0.135 - 0.064 0.151 0.095 0.130 0.016 0.106

Ca - 0.028

Υποσύνολο 8.010 7.998 8.032 8.024 8.034 7.838 7.917 7.874 8.024 7.905 8.032 8.089 8.006 7.997 7.951 8.045 8.009 7.985 7.881 8.049 7.876 8.084

Σύνολο 24.010 23.998 24.032 24.024 24.034 23.838 23.917 23.874 24.024 23.905 24.032 24.089 24.006 23.997 23.951 24.045 24.009 23.985 23.881 24.049 23.876 24.084

Cr# 0.62 0.52 0.63 0.61 0.49 0.47 0.48 0.43 0.52 0.55 0.60 0.60 0.60 0.61 0.58 0.57 0.55 0.78 0.79 0.79 0.77 0.78

Mg# 0.53 0.66 0.58 0.50 0.65 0.58 0.58 0.56 0.61 0.59 0.62 0.61 0.57 0.58 0.59 0.60 0.59 0.48 0.47 0.47 0.48 0.49
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Πιν. 1. 21 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις σπινέλιων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Κορυδαλλός (Πίνδος)

Ορυκτό Σπινέλιος

Λιθότυπος Σερπεντινίτης (με δουνιτικό πρωτόλιθο)

Δείγμα K-7 K-7 K-7 K-7 K-7 K-7

Ανάλυση 1 2 3 4 5 6

SiO2 - - - - - -

TiO2 0.29 0.06 0.47 0.26 0.29 0.31

Al2O3 37.81 33.66 35.89 33.74 31.74 34.21

Cr2O3 31.31 33.01 32.39 35.43 34.76 34.30

FeOt 16.25 18.69 16.73 15.64 19.01 16.74

MnO - - - - - -

MgO 15.06 15.06 15.43 14.02 13.98 15.11

Σύνολο 100.72 100.48 100.91 99.09 99.78 100.67

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si - - - - - -

Al 10.144 9.270 9.691 9.346 8.892 9.332

Cr 5.633 6.096 5.865 6.581 6.530 6.274

Fe+3 0.123 0.623 0.363 0.027 0.526 0.340

Ti 0.050 0.011 0.081 0.046 0.052 0.054

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mg 5.115 5.250 5.274 4.916 4.958 5.217

Fe+2 2.92 3.03 2.85 3.05 3.260 2.900

Mn - - - - - -

Υποσύνολο 8.035 8.280 8.124 7.966 8.218 8.117

Σύνολο 24.035 24.280 24.124 23.966 24.218 24.117

Cr# 0.36 0.40 0.38 0.41 0.42 0.40

Mg# 0.64 0.63 0.65 0.62 0.60 0.64
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Πιν. 1. 22: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Πεύκη-Μηλιά (Πίνδος)
Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες
Δείγμα PM53B PM53B PM53B PM53B PM53B PM53B PM53B PM53B PMM PMM PMM PMM PMM PMM PMM PMM

Ανάλυση 1 10 11 2 4 7 8 9 1 1A 2 3 5 6 8 9

SiO2 - - - - - - - - - - - - - - - -

TiO2 0.03 0.07 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.04 0.07 0.09 0.09 0.07 0.07 0.09 0.08 0.06

Al2O3 10.47 10.39 10.66 10.16 10.22 10.36 10.44 10.37 8.36 8.22 8.32 8.25 8.21 8.32 8.30 8.35

Cr2O3 58.66 59.65 59.13 58.75 59.91 59.76 59.26 59.32 62.81 62.22 63.79 64.65 64.02 64.87 63.57 63.16
FeOt 18.42 17.3 16.71 18.55 18.87 16.01 16.70 17.59 13.82 16.78 13.89 14.35 14.73 13.85 16.67 17.09
MnO 0.29 0.29 0.27 0.28 0.33 0.25 0.24 0.28 0.25 0.33 0.26 0.28 0.27 0.29 0.37 0.32
MgO 10.70 11.43 11.85 10.55 10.41 12.13 11.70 11.09 13.37 11.09 13.3 12.57 12.62 12.78 10.82 10.92
ZnO 0.15 0.11 0.03 0.09 0.08 0.03 0.10 0.04 0.05 0.12 0.05 0.06 0.03 0.05 0.10 0.12
CaO 0.59 0.53 0.59 0.53 0.57 0.48 0.44 0.48 0.57 0.89 0.64 0.49 0.75 0.47 0.97 0.88
NiO 0.07 0.05 0.07 0.05 0.06 0.11 0.11 0.12 0.08 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.05 0.03

RuO2 0.03 - - 0.02 0.04 - - 0.03 0.01 0.02 - - 0.02 - - 0.02
Rh2O3 - - 0.03 0.02 0.01 0.03 - - - 0.01 0.02 - 0.02 0.01 -
Σύνολο 99.42 99.81 99.4 99.02 100.56 99.19 99.07 99.36 99.39 99.81 100.41 100.81 100.78 100.81 100.95 100.94

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O
Si - - - - - - - - - - - - - - - -
Al 3.273 3.219 3.302 3.194 3.169 3.211 3.249 3.233 2.587 2.573 2.551 2.528 2.520 2.544 2.570 2.587
Cr 12.297 12.392 12.283 12.386 12.457 12.422 12.368 12.401 13.033 13.060 13.113 13.286 13.176 13.300 13.197 13.120

Fe+3 0.424 0.376 0.405 0.411 0.363 0.357 0.371 0.358 0.366 0.350 0.318 0.173 0.290 0.139 0.217 0.281
Ti 0.006 0.013 0.010 0.009 0.011 0.010 0.012 0.008 0.014 0.017 0.018 0.013 0.014 0.017 0.016 0.012

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mg 4.234 4.483 4.647 4.199 4.086 4.760 4.610 4.377 5.237 4.394 5.161 4.876 4.903 4.946 4.240 4.282
Fe+2 3.666 3.530 3.271 3.731 3.792 3.167 3.320 3.536 2.671 3.280 2.706 2.950 2.920 2.868 3.448 3.478
Zn 0.030 0.020 0.010 0.020 0.020 0.010 0.020 0.010 0.010 0.020 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020
Mn 0.070 0.070 0.060 0.060 0.070 0.060 0.050 0.060 0.060 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060 0.080 0.070
Ca 0.170 0.150 0.170 0.150 0.160 0.140 0.120 0.140 0.160 0.250 0.180 0.140 0.210 0.130 0.270 0.250
Ni 0.020 0.010 0.020 0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 0.020 0.010 0.010 0.010 0.010 0.020 0.010 0.010

Υποσύνολο 8.190 8.163 8.178 8.170 8.136 8.157 8.140 8.143 8.158 8.124 8.127 8.046 8.113 8.034 8.068 8.110
Σύνολο 24.190 24.163 24.178 24.170 24.136 24.157 24.140 24.143 24.158 24.124 24.127 24.046 24.113 24.034 24.068 24.110

Cr# 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80 0.79 0.79 0.79 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
Mg# 0.51 0.54 0.56 0.50 0.50 0.57 0.56 0.53 0.63 0.54 0.63 0.61 0.60 0.62 0.54 0.53
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Πιν. 1. 22 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις σπινέλιων από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Κορυδαλλός (Πίνδος)
Ορυκτό Σπινέλιος

Λιθότυπος Χρωμιτίτες
Δείγμα K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 G G G G G G G G

Ανάλυση 13 14 15 17 18 19 21 22 23 1 3 4 5 6 7 10 12
SiO2 0.09 - - - - - - - - - - - - - - - -
TiO2 0.04 0.03 0.17 0.34 0.20 0.08 0.27 0.30 0.29 0.17 0.14 0.20 0.17 0.29 0.21 0.29 0.02
Al2O3 30.89 17.64 17.92 16.79 16.95 16.98 17.08 18.02 16.64 31.85 31.37 30.34 29.69 30.22 26.10 31.70 29.49
Cr2O3 38.23 52.33 51.99 51.79 52.09 53.30 52.64 50.77 52.40 37.58 38.92 38.39 38.81 39.96 43.58 38.13 39.99
FeOt 18.00 17.11 16.66 17.32 17.43 16.26 17.60 18.86 17.35 15.55 15.33 16.97 17.21 16.47 17.07 15.59 17.72
MnO - - 0.40 1.11 0.36 - - 1.21 - 0.54 - - 0.51 - 0.14 0.02 -
MgO 13.49 12.13 12.14 11.9 12.64 12.96 12.61 11.28 12.37 13.57 14.67 13.15 13.24 13.74 12.5 14.86 13.64
NiO - - - - - - - - - 0.10 0.38 0.21 - - - 0.24 -

Σύνολο 100.74 99.24 99.28 99.25 99.67 99.58 100.2 100.44 99.05 99.36 100.81 99.26 99.63 100.68 99.6 100.83 100.86
Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα O

Si 0.021 - - - - - - - - - - - - - - - -
Al 8.600 5.289 5.361 5.071 5.079 5.068 5.087 5.384 5.019 8.897 8.640 8.569 8.391 8.404 7.498 8.713 8.248
Cr 7.137 10.522 10.430 10.489 10.467 10.667 10.512 10.172 10.598 7.039 7.188 7.270 7.355 7.452 8.396 7.028 7.500

Fe+3 0.235 0.183 0.177 0.374 0.416 0.250 0.350 0.387 0.327 0.034 0.147 0.125 0.223 0.092 0.067 0.208 0.248
Ti 0.007 0.006 0.032 0.066 0.038 0.015 0.051 0.057 0.056 0.03 0.025 0.036 0.031 0.052 0.039 0.051 0.004

Υποσύνολο 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Mg 4.754 4.604 4.598 4.550 4.795 4.897 4.754 4.266 4.723 4.799 5.115 4.701 4.737 4.837 4.546 5.170 4.829
Fe+2 3.320 3.460 3.360 3.340 3.290 3.200 3.370 3.620 3.390 3.050 2.850 3.280 3.230 3.160 3.420 2.840 3.270
Mn - - 0.086 0.241 0.078 - - 0.260 - 0.108 - - 0.104 - 0.029 0.004 -
Ni - - - - - - - - - 0.020 0.070 0.040 - - - 0.050 -

Υποσύνολο 8.074 8.064 8.044 8.131 8.163 8.097 8.124 8.146 8.113 7.977 8.035 8.021 8.071 7.997 7.995 8.064 8.099
Σύνολο 24.074 24.064 24.044 24.131 24.163 24.097 24.124 24.146 24.113 23.977 24.035 24.021 24.071 23.997 23.995 24.064 24.099

Cr# 0.45 0.67 0.66 0.67 0.67 0.68 0.67 0.65 0.68 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.53 0.45 0.48
Mg# 0.59 0.57 0.58 0.58 0.59 0.60 0.59 0.54 0.58 0.61 0.64 0.59 0.59 0.60 0.57 0.65 0.60
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Πιν. 1. 23: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Βούρινος
Ορυκτό Κλινοπυρόξενος

Λιθότυπος Κλινοπυροξενομιγής Χαρτσβουργίτης Χαρτσβουργίτης Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
Δείγμα V-4 V-4 V-4 V-4 VM-75 VM-75 VM-75 VM-75 VM-107 VM-107 VM-107 VM-107

Ανάλυση 1core 1rim 2core 2rim 3core 3rim 4core 4rim 1core 1rim 2core 2rim
SiO2 53.14 53.45 53.30 53.67 53.43 53.89 53.15 53.43 53.91 54.45 53.88 54.06
TiO2 0.04 0.07 0.06 0.06 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.01 - 0.03
Al2O3 1.82 1.57 1.78 1.43 1.80 1.46 1.85 1.69 1.11 0.84 1.16 0.97
Cr2O3 0.77 0.57 0.67 0.48 0.71 0.52 0.78 0.69 0.56 0.47 0.58 0.48
FeOt 1.60 1.53 1.67 1.40 2.03 1.97 2.02 1.80 1.53 1.43 1.74 1.57
MnO 0.06 0.05 0.10 0.06 0.10 0.04 0.08 0.07 0.06 0.09 0.03 0.04
MgO 18.01 17.97 18.05 18.15 18.07 18.60 18.23 17.87 18.15 18.16 18.45 18.03
CaO 24.35 24.26 24.00 24.46 23.45 23.58 23.55 23.72 24.15 24.56 23.52 24.30
Na2O 0.06 0.02 0.05 0.02 0.06 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.12 0.12
K2O 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 - 0.01 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02

Σύνολο 99.86 99.50 99.70 99.74 99.68 100.14 99.78 99.42 99.62 100.13 99.50 99.62
Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα Ο

Si 1.926 1.944 1.935 1.946 1.941 1.945 1.927 1.946 1.958 1.968 1.957 1.964
AlIV 0.074 0.056 0.065 0.054 0.059 0.055 0.073 0.054 0.042 0.032 0.043 0.036

Υποσύνολο 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

AlVI 0.003 0.012 0.011 0.007 0.018 0.007 0.007 0.019 0.005 0.003 0.006 0.005
Ti 0.001 0.002 0.002 0.002 - - 0.001 0.001 0.001 - - 0.001
Cr 0.022 0.016 0.019 0.014 0.02 0.015 0.022 0.02 0.016 0.014 0.016 0.014

Fe+3 - 0.025 0.035 0.031 0.025 0.036 0.048 0.021 0.025 0.022 0.03 0.024
Fe+2 0.049 0.021 0.016 0.011 0.037 0.023 0.014 0.034 0.022 0.021 0.023 0.023
Mg 0.973 0.975 0.977 0.981 0.979 1.001 0.986 0.971 0.982 0.978 0.999 0.977
Mn 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.001 0.001
Ca 0.945 0.946 0.933 0.951 0.913 0.912 0.915 0.926 0.94 0.951 0.915 0.946
Na 0.004 0.002 0.003 0.001 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.008 0.008
K - - 0.001 0.001 0.001 - 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Υποσύνολο 1.999 2.001 2.000 2.001 2.000 1.999 2.001 2.001 2.000 1.999 1.999 2.000
Σύνολο 3.999 4.001 4.000 4.001 4.000 3.999 4.001 4.001 4.000 3.999 3.999 4.000

WO 48.018 48.043 47.527 48.106 46.659 46.210 46.583 47.399 47.682 48.142 46.506 47.980
EN 49.422 49.513 49.743 49.659 50.026 50.717 50.173 49.686 49.861 49.529 50.76 49.533
FS 2.560 2.443 2.731 2.234 3.315 3.072 3.244 2.915 2.456 2.329 2.734 2.487
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Πιν. 1. 24: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ορθοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Βούρινος
Ορυκτό Ορθοπυρόξενος

Κλινοπυροξενομιγής Χαρτσβουργίτης Χαρτσβουργίτης Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
Δείγμα V-4 V-4 V-4 V-4 VM-75 VM-75 VM-75 VM-75 VM-107 VM-107 VM-107 VM-107

Ανάλυση 4core 4rim 5core 5rim 2core 2rim 3core 3rim 1core 1rim 2core 2rim
SiO2 56.00 56.72 56.81 57.29 56.86 57.24 57.23 56.74 57.27 57.32 57.69 57.18
TiO2 0.03 0.02 0.02 0.06 0.02 - - - 0.04 0.02 0.01 0.02
Al2O3 1.80 1.81 1.80 1.52 1.51 1.45 1.61 1.57 1.13 1.09 0.84 1.11
Cr2O3 0.65 0.57 0.50 0.40 0.48 0.42 0.43 0.45 0.46 0.39 0.22 0.37
FeOt 5.36 5.21 5.29 5.17 5.43 5.44 5.43 5.51 5.07 5.05 5.16 5.25
MnO 0.14 0.12 0.14 0.12 0.13 0.12 0.15 0.12 0.14 0.12 0.13 0.15
MgO 34.72 34.63 34.15 34.83 34.72 34.88 34.44 34.28 34.33 34.64 35.02 35.16
CaO 0.87 0.53 1.01 0.78 0.56 0.46 0.82 0.85 1.51 0.77 0.42 0.65
Na2O - 0.004 - - 0.01 - - - 0.01 - 0.02 0.02
K2O 0.02 0.008 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02

Σύνολο 99.59 99.62 99.74 100.18 99.74 100.03 100.13 99.54 100.00 99.37 99.52 99.93
Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα Ο

Si 1.931 1.956 1.961 1.965 1.96 1.966 1.967 1.962 1.971 1.981 1.989 1.964
AlIV 0.069 0.044 0.039 0.035 0.04 0.034 0.033 0.038 0.029 0.019 0.011 0.036

Υποσύνολο 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

AlVI 0.005 0.030 0.034 0.026 0.02 0.025 0.032 0.026 0.017 0.025 0.024 0.009
Ti 0.001 - 0.001 0.001 0.001 - - - 0.001 - - 0.001
Cr 0.018 0.015 0.014 0.011 0.013 0.011 0.012 0.012 0.012 0.011 0.006 0.010

Fe+3 0.045 - - - 0.007 - - 0.001 - - - 0.018
Fe+2 0.110 0.150 0.153 0.148 0.149 0.156 0.156 0.158 0.146 0.146 0.149 0.133
Mg 1.785 1.780 1.757 1.780 1.784 1.787 1.765 1.767 1.762 1.784 1.800 1.800
Mn 0.004 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.004 0.004
Ca 0.032 0.020 0.037 0.028 0.021 0.017 0.030 0.031 0.056 0.029 0.015 0.024
Na - - - - 0.001 - - - 0.001 - 0.001 0.001
K 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 - 0.001

Υποσύνολο 2.001 1.998 2.001 1.997 2.001 2.000 2.000 1.999 2.001 1.999 1.999 2.001
Σύνολο 4.001 3.998 4.001 3.997 4.001 4.000 4.000 3.999 4.001 3.999 3.999 4.001

WO 1.620 1.001 1.905 1.452 1.047 0.863 1.550 1.602 2.831 1.460 0.786 1.199
EN 90.350 91.140 90.060 90.820 90.790 91.010 90.250 90.100 89.540 90.930 91.460 90.960
FS 8.033 7.864 8.036 7.733 8.164 8.133 8.204 8.299 7.629 7.614 7.757 7.845
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Πιν. 1. 25: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Πίνδος
Ορυκτό Κλινοπυρόξενος

Λιθότυπος Κλινοπυροξενομιγής Χαρτσβουργίτης Χαρτσβουργίτης Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
Δείγμα P-2 P-2 P-2 P-2 PM-15 PM-15 PM-15 PM-15 M-4 M-4 M-4 M-4

Ανάλυση 2core 2rim 3core 3rim 2core 2rim 3core 3rim 1core 1rim 2core 2rim
SiO2 53.51 53.39 54.00 54.26 53.11 54.05 53.41 53.25 54.37 54.48 54.54 54.62
TiO2 0.01 0.02 - 0.01 - 0.05 0.01 - - 0.02 0.02 -
Al2O3 1.68 1.65 1.46 1.36 1.56 1.55 1.53 1.59 0.74 0.71 0.69 0.64
Cr2O3 0.74 0.71 0.59 0.49 0.69 0.67 0.63 0.63 0.48 0.48 0.45 0.36
FeOt 2.45 2.07 2.00 1.85 1.99 1.95 2.01 2.00 1.91 1.85 2.01 1.88
MnO 0.07 0.03 0.09 0.05 0.07 0.07 0.07 0.08 0.06 0.09 0.07 0.03
MgO 18.54 18.33 18.24 18.20 18.20 17.89 18.10 18.01 18.63 18.63 18.94 18.72
CaO 22.74 23.59 23.64 23.99 23.80 23.69 23.64 23.77 23.42 23.80 23.48 23.81
Na2O 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.03 - 0.06 0.03 0.06 0.05
K2O 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 - 0.03 0.02 0.01 0.03

Σύνολο 99.78 99.82 100.07 100.24 99.47 99.96 99.46 99.33 99.70 100.11 100.27 100.14
Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα Ο

Si 1.941 1.936 1.954 1.96 1.932 1.961 1.945 1.942 1.972 1.969 1.966 1.972
AlIV 0.059 0.064 0.046 0.04 0.067 0.039 0.055 0.058 0.028 0.03 0.029 0.027

Υποσύνολο 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

AlVI 0.013 0.006 0.016 0.018 - 0.028 0.010 0.010 0.003 - - -
Ti - 0.001 - - - 0.001 - - - 0.001 0.001 -
Cr 0.021 0.02 0.017 0.014 0.020 0.019 0.018 0.018 0.014 0.014 0.013 0.010

Fe+3 0.026 0.037 0.015 0.008 0.051 - 0.029 0.03 0.016 0.019 0.025 0.022
Fe+2 0.049 0.025 0.046 0.048 0.009 0.059 0.032 0.031 0.042 0.036 0.03 0.033
Mg 1.003 0.991 0.984 0.98 0.987 0.968 0.982 0.979 1.008 1.004 1.017 1.007
Mn 0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.001
Ca 0.884 0.917 0.917 0.928 0.928 0.921 0.922 0.929 0.910 0.922 0.907 0.921
Na 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 - 0.004 0.002 0.004 0.003
K 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 - 0.001 0.001 0.001 0.001

Υποσύνολο 2.000 2.000 2.001 2.000 2.000 2.000 1.998 2.000 2.000 2.002 2.000 1.998
Σύνολο 4.000 4.000 4.001 4.000 4.000 4.000 3.998 4.000 4.000 4.002 4.000 3.998

WO 45.020 46.500 46.670 47.220 46.910 47.230 46.860 47.110 46.030 46.450 45.630 46.370
EN 51.090 50.270 50.100 49.850 49.910 49.630 49.920 49.670 50.950 50.590 51.220 50.730
FS 3.892 3.227 3.228 2.927 3.175 3.137 3.221 3.226 3.026 2.959 3.151 2.901
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Πιν. 1. 26: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ορθοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Πίνδος
Ορυκτό Ορθοπυρόξενος

Λιθότυπος Κλινοπυροξενομιγής Χαρτσβουργίτης Χαρτσβουργίτης Μεταβατικός Χαρτσβουργίτης
Δείγμα P-2 P-2 P-2 P-2 PM-15 PM-15 PM-15 PM-15 M-4 M-4 M-4 M-4

Ανάλυση 1core 1rim 2core 2rim 3core 3rim 4core 4rim 2core 2rim 3core 3rim
SiO2 56.33 56.94 57.23 57.16 56.38 56.89 56.25 56.45 57.54 57.87 57.50 57.44
TiO2 0.05 - 0.04 0.03 0.01 0.03 - - - 0.03 - 0.01
Al2O3 1.51 1.49 1.40 1.44 1.52 1.53 1.51 1.41 0.67 0.58 0.61 0.63
Cr2O3 0.41 0.38 0.45 0.43 0.57 0.55 0.50 0.48 0.31 0.27 0.18 0.23
FeOt 5.75 5.82 5.83 5.89 5.63 5.67 5.69 5.77 5.24 5.45 5.45 5.46
MnO 0.14 0.12 0.13 0.14 0.13 0.15 0.15 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13
MgO 34.39 34.12 34.71 34.25 33.58 34.05 33.99 34.37 34.68 35.28 35.09 35.21
CaO 0.90 0.89 0.43 0.70 1.39 0.97 1.40 0.77 1.34 0.53 0.57 0.55
Na2O - - 0.01 - - - - - 0.01 - 0.01 -
K2O 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01

Σύνολο 99.49 99.77 100.24 100.05 99.23 99.87 99.51 99.39 99.92 100.15 99.56 99.67
Αριθμός κατιόντων με βάση 6 άτομα Ο

Si 1.948 1.967 1.965 1.970 1.961 1.964 1.948 1.955 1.98 1.985 1.983 1.978
AlIV 0.052 0.033 0.035 0.030 0.039 0.036 0.052 0.045 0.020 0.015 0.017 0.022

Υποσύνολο 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

AlVI 0.010 0.028 0.022 0.028 0.023 0.026 0.010 0.012 0.007 0.008 0.008 0.004
Ti 0.001 - 0.001 0.001 - 0.001 - - - 0.001 - -
Cr 0.011 0.010 0.012 0.012 0.016 0.015 0.014 0.013 0.008 0.007 0.005 0.006

Fe+3 0.029 - - - 0.002 - 0.029 0.021 0.006 - 0.007 0.011
Fe+2 0.138 0.168 0.167 0.170 0.162 0.164 0.135 0.146 0.145 0.156 0.151 0.146
Mg 1.773 1.757 1.777 1.760 1.741 1.753 1.754 1.775 1.779 1.804 1.804 1.808
Mn 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.003 0.004 0.003 0.004 0.004
Ca 0.033 0.033 0.016 0.026 0.052 0.036 0.052 0.029 0.049 0.019 0.021 0.020
Na - - 0.001 - - - - - 0.001 - 0.001 -
K 0.001 - - - 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 -

Υποσύνολο 2.000 2.000 2.000 2.001 2.001 2.001 1.999 2.000 2.000 1.999 2.002 1.999
Σύνολο 4.000 4.000 4.000 4.001 4.001 4.001 3.999 4.000 4.000 3.999 4.002 3.999

WO 1.692 1.670 0.796 1.321 2.642 1.836 2.620 1.446 2.488 0.977 1.061 1.011
EN 89.690 89.580 90.490 89.810 88.800 89.570 88.810 89.930 89.730 90.970 90.850 90.890
FS 8.623 8.752 8.713 8.866 8.554 8.597 8.566 8.625 7.786 8.052 8.095 8.096
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Πιν. 1. 27: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ολιβινών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Ορυκτό Ολιβίνης

Λιθότυπος Κλινοπυροξενομιγείς και Κανονικοί Χαρτσβουργίτες

Δείγμα K-6 K-6 K-18 K-18 R-1* R-2 R-3 R-3 V-4* V-5 A-5 A-5

Ανάλυση 2 3 6 7 3 1 1 3 2 1 2 4

SiO2 42.66 42.88 42.78 42.57 41.70 42.43 41.69 42.00 41.87 41.28 42.06 42.44

TiO2 - - - - - - - 0.02 0.14 - - 0.09

Al2O3 0.68 0.10 0.40 0.28 0.10 0.05 0.08 1.51 0.15

FeOt 7.95 8.45 8.42 8.02 9.55 7.00 12.19 14.2 6.61 8.18 7.98 8.64

MnO - 0.15 - - - - - - - - - -

MgO 49.61 48.01 48.10 48.31 47.49 48.54 44.25 42.24 51.47 49.06 49.29 49.04

CaO - - - - - - - - - - - -

Na2O - - - - - - - - - - - -

K2O - - - - - - - 0.11 - - - -

Cr2O3 - - 0.13 - 0.10 0.25 0.26 - 0.36 - - -

NiO 0.44 0.36 0.32 0.36 0.26 0.59 0.46 0.51 - 0.54 - 0.32

Σύνολο 100.66 100.53 99.75 99.26 99.2 99.21 99.13 99.18 100.5 99.14 100.84 100.68

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου

Si 1.026 1.033 1.039 1.037 1.025 1.031 1.038 1.053 1.005 1.012 1.008 1.023

Al - 0.019 - - 0.003 0.011 0.008 0.003 0.001 0.002 0.043 0.004

Ti - - - - - - - - 0.003 - - 0.002

Mg 1.779 1.724 1.741 1.755 1.741 1.759 1.642 1.579 1.841 1.794 1.761 1.763

Fe+2 0.16 0.17 0.171 0.163 0.196 0.142 0.254 0.298 0.133 0.168 0.16 0.174

Mn 0.003 - - - - - - - - - -

Ca - - - - - - - - - - - -

Υποσύνολο 1.939 1.916 1.912 1.918 1.940 1.932 1.904 1.880 1.978 1.964 1.964 1.943

Σύνολο 2.965 2.949 2.951 2.955 2.965 2.943 2.942 2.933 2.983 2.976 2.972 2.966

Mg# 0.92 0.91 0.91 0.92 0.89 0.93 0.87 0.84 0.93 0.91 0.92 0.91

Fe# 0.08 0.09 0.09 0.08 0.10 0.07 0.13 0.16 0.07 0.09 0.08 0.09
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Πιν. 1. 27 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ολιβινών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Ορυκτό Ολιβίνης

Λιθότυπος Μεταβατικοί Χαρτσβουργίτες

Δείγμα K-15 K-15 K-15 K-15 K-15 K-15 V-2 V-2 A-3 A-3 A-3 A-3

Ανάλυση 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4

SiO2 41.25 42.92 41.76 42.31 43.03 42.83 42.67 41.40 42.74 41.76 43.41 43.87

TiO2 0.11 0.25 - 0.13 - - - - - - - -

Al2O3 0.59 - - 0.33 - - 0.17 0.06 0.59 1.25 1.22 -

FeOt 7.75 7.38 7.69 6.45 6.91 7.52 8.09 7.21 7.96 7.70 8.75 8.27

MnO - 0.32 0.10 0.01 0.28 - - - 0.15 - - -

MgO 48.95 49.45 50.74 50 49.27 48.06 49.57 50.05 49.38 48.75 47.25 48.57

CaO - - - - - - - - - - - -

Na2O - - - - - - - - - - - -

K2O - - - - - - - - - - - -

Cr2O3 - - - - - 0.42 - - 0.05 - - -

NiO 0.51 - 0.09 0.61 0.11 0.59 0.45 0.35 - 0.59 - -

Σύνολο 99.16 100.32 100.38 99.84 99.6 99.42 100.95 99.07 100.87 100.05 100.63 100.71

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου

Si 1.009 1.032 1.008 1.021 1.039 1.041 1.024 1.011 1.024 1.010 1.041 1.050

Al 0.017 - - 0.009 - - 0.005 0.002 0.017 0.036 0.034 -

Ti 0.002 0.005 - 0.002 - - - - - - - -

Mg 1.784 1.772 1.825 1.798 1.774 1.741 1.774 1.822 1.763 1.758 1.690 1.734

Fe+2 0.158 0.148 0.155 0.130 0.140 0.153 0.162 0.147 0.159 0.156 0.176 0.166

Mn - 0.007 0.002 - 0.006 - - - 0.003 - - -

Ca - - - - - - - - - - - -

Υποσύνολο 1.961 1.932 1.982 1.939 1.920 1.894 1.941 1.971 1.942 1.950 1.900 1.900

Σύνολο 2.970 2.964 2.990 2.960 2.959 2.935 2.965 2.982 2.966 2.960 2.941 2.950

0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.92 0.92 0.93 0.92 0.92 0.91 0.91Mg#

Fe# 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09
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Πιν. 1. 27 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ολιβινών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Ορυκτό Ολιβίνης

Λιθότυπος Δουνίτες

Δείγμα K-14 K-14 K-14 V-3 V-3 V-3 V-3 V-3 A-7 A-7

Ανάλυση 2 4 5 1 3 4 6 7 2 4

SiO2 41.50 41.71 41.51 41.69 42.19 42.36 41.61 40.54 42.94 42.54

TiO2 - 0.08 - 0.08 0.04 - 0.01 0.09 - -

Al2O3 - - - - 0.02 - 0.12 0.72 0.60 -

FeOt 7.05 7.70 7.72 7.46 6.57 6.85 8.16 8.63 6.05 6.90

MnO - 0.07 - - - - 0.58 0.07 - -

MgO 49.99 51.11 50.05 51.46 51.60 50.06 49.57 48.63 49.86 49.86

CaO - - - - - - 0.02 0.02 0.19 -

Na2O - - - - - - - - - -

K2O - - - - - - - - - -

Cr2O3 - - 0.11 - - - - 0.18 - -

NiO 0.55 0.24 0.42 0.21 0.41 0.25 0.52 0.29 0.59 0.41

Σύνολο 99.09 100.91 99.81 100.9 100.83 99.52 100.59 99.17 100.23 99.71

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου

Si 1.013 1.002 1.009 1.001 1.009 1.025 1.008 0.996 1.028 1.028

Al - - - 0.001 - 0.003 0.021 0.017 -

Ti - 0.001 - 0.001 0.001 - - 0.002 - -

Mg 1.819 1.831 1.814 1.842 1.840 1.806 1.790 1.782 1.780 1.796

Fe+2 0.144 0.155 0.157 0.150 0.131 0.139 0.165 0.177 0.121 0.139

Mn - 0.001 - - - - 0.012 0.001 - -

Ca - - - - - - 0.001 0.001 0.005 -

Υποσύνολο

Σύνολο 2.976 2.990 2.980 2.994 2.982 2.970 2.979 2.980 2.951 2.963

Mg# 0.93 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.92 0.91 0.94 0.93

Fe# 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.06 0.07
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Πιν. 1. 28: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ολιβινών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Βόρειος Βούρινος

Ορυκτό Ολιβίνης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα VM-110 VM-110 VM-110 VM-123 VM-123 VM-125 VM-125 VM-80B VM80B VM-80B VM-90B VM-90B

Ανάλυση 25 26 28 36 37 8 9 10 11 12 4 5

SiO2 42.12 41.5 41.65 41.81 41.59 42.17 41.76 42.35 42.36 41.76 41.82 42.06

TiO2 0.01 0.02 0.01 - - - - - 0.02 - - -

Al2O3 - - - 0.01 - 0.02 0.06 0.02 - 0.01 0.02

FeOt 5.22 5.36 5.39 4.85 4.50 3.79 4.20 4.41 4.57 4.95 4.36 4.28

MnO 0.05 0.01 0.05 0.07 0.05 0.07 0.05 0.06 0.02 0.04 0.02 0.05

MgO 53.38 52.88 53.26 53.39 53.22 54.06 53.69 54.19 54.19 53.57 53.77 54.15

CaO 0.03 0.04 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.05 0.06 0.07 0.09 0.05

Na2O 0.01 0.04 - - - - 0.02 - - - - -

K2O - 0.01 - 0.01 0.01 0.02 0.02 - - - 0.01 0.03

NiO 0.48 0.42 0.42 0.61 0.63 0.83 0.80 0.68 0.71 0.66 0.60 0.64

Σύνολο 101.30 100.28 100.82 100.75 100.04 100.95 100.58 101.80 101.95 101.05 100.68 101.28

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου

Si 0.999 0.995 0.994 0.996 0.997 0.999 0.995 0.997 0.996 0.993 0.995 0.995

Al - - - - - - 0.001 0.002 0.001 - - 0.001

Ti - - - - - - - - - - - -

Mg 1.887 1.891 1.894 1.897 1.902 1.909 1.907 1.902 1.900 1.900 1.908 1.910

Fe+2 0.104 0.108 0.108 0.097 0.09 0.075 0.084 0.087 0.09 0.098 0.087 0.085

Mn 0.001 - 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 - 0.001 - 0.001

Ca 0.001 0.001 0.001 - 0.001 - 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001

Υποσύνολο 1.993 2.000 2.004 1.995 1.994 1.985 1.994 1.993 1.993 2.001 1.997 1.998

Σύνολο 2.992 2.995 2.998 2.991 2.991 2.984 2.989 2.990 2.989 2.994 2.992 2.993

Mg# 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.96 0.96

Fe# 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04
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Πιν. 1. 28 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ολιβινών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Νότιος Βούρινος

Ορυκτό Ολιβίνης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα VM-93B VM-93B VM-93B VM-97 VM-97 VM-97 VM-97B VM-97B VM-97B X-2 X-2 X-2

Ανάλυση 13 15 16 17 18 19 21 22 24 1 4 8

SiO2 41.84 41.67 41.91 41.60 42.03 41.72 41.81 41.84 42.19 41.79 42.24 41.36

TiO2 - 0.01 - 0.02 0.01 0.01 - - - - - -

Al2O3 - 0.01 0.03 0.02 0.01 - 0.01 - - 0.07 0.05 0.10

FeOt 5.91 5.76 5.91 5.59 5.29 5.32 5.85 5.60 5.00 4.97 4.99 4.83

MnO 0.04 0.07 0.09 0.06 0.06 0.04 0.13 0.10 0.05 0.06 0.16 0.07

MgO 52.06 52.27 52.35 52.70 52.93 52.54 53.17 53.36 53.21 51.57 51.80 50.59

CaO 0.06 0.06 0.04 0.03 0.04 0.06 0.05 0.06 - - - -

Na2O - - 0.03 - 0.03 0.02 - 0.01 - - - -

K2O 0.02 0.01 - 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 - - - -

NiO 0.50 0.54 0.55 0.46 0.49 0.50 0.51 0.47 0.52 0.51 0.48 0.42

Σύνολο 100.43 100.4 100.91 100.5 100.91 100.22 101.54 101.45 100.97 98.97 99.72 97.37

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου

Si 1.004 1.000 1.001 0.997 1.001 1.001 0.993 0.994 1.002 1.012 1.015 1.017

Al - - 0.001 0.001 - - - - - 0.002 0.001 0.003

Ti - - - - - - - - - - - -

Mg 1.862 1.870 1.864 1.882 1.879 1.879 1.883 1.889 1.885 1.861 1.855 1.854

Fe+2 0.119 0.116 0.118 0.112 0.105 0.107 0.116 0.111 0.099 0.101 0.100 0.099

Mn 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.001 0.003 0.001

Ca 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 - - - -

Υποσύνολο 1.984 1.989 1.986 1.997 1.986 1.989 1.993 2.002 1.985 1.965 1.959 1.957

Σύνολο 2.988 2.989 2.987 2.994 2.987 2.990 2.996 2.998 2.987 2.977 2.974 2.974

Mg# 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95

Fe# 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
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Πιν. 1. 29: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ολιβινών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Ολιβίνης

Λιθότυπος Κλινοπυροξενομιγείς και Κανονικοί Χαρτσβουργίτες

Δείγμα P-13* P-13* P-14* P-14* P-15 P-15 P-21* P-21* P-22 P-22
PM-
15* PM-54

Ανάλυση 1 3 1 4 3 6 2 5 2 4 2 1
SiO2 41.39 42.33 42.02 41.89 42.34 42.44 41.58 41.82 41.19 41.33 41.85 41.66
TiO2 - - - - - 0.12 - - - - - -
Al2O3 - 0.72 0.53 - 0.06 0.45 - 0.21 0.40 - - 0.07
FeOt 9.12 8.21 7.23 8.89 7.47 7.23 8.41 8.39 8.06 7.75 8.52 7.98
MnO - - - 0.28 - - 0.19 - 0.03 0.43 - -
MgO 48.51 48.77 48.86 47.9 49.71 48.43 49.99 48.21 49.99 49.36 49.11 49.04
CaO - - - - 0.07 0.07 - - - - - -
Na2O - - - - - - - - - - - -
K2O - - - - - - - - - - 0.06 -

Cr2O3 - 0.74 - - - - - - 0.38 - - 0.02
NiO 0.14 0.15 0.47 0.36 0.39 0.31 0.46 0.54 0.53 0.44 - 0.76

Σύνολο 99.16 100.92 99.11 99.32 100.04 99.05 100.63 99.17 100.58 99.31 99.54 99.53
Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου

Si 1.017 1.017 1.023 1.027 1.023 1.032 1.006 1.024 1.000 1.011 1.020 1.017

Al - 0.02 0.015 - 0.002 0.013 - 0.006 0.011 - - 0.002
Ti - - - - - 0.002 - - - - -
Mg 1.776 1.747 1.774 1.751 1.791 1.756 1.804 1.760 1.804 1.801 1.785 1.785
Fe+2 0.187 0.165 0.147 0.182 0.151 0.147 0.17 0.172 0.163 0.159 0.174 0.163
Mn - - - 0.006 - - 0.004 - 0.001 0.009 - -
Ca - - - - 0.002 0.002 - - - - - -
Na - - - - - - - - - - - -
K - - - - - - - - - - 0.002
Ni 0.003 0.003 0.009 0.007 0.008 0.006 0.009 0.011 0.01 0.009 - 0.015

Υποσύνολο 1.966 1.935 1.945 1.946 1.954 1.926 1.987 1.949 1.986 1.978 1.961 1.965
Σύνολο 2.983 2.952 2.968 2.973 2.977 2.958 2.993 2.973 2.986 2.989 2.981 2.982

Mg# 0.90 0.91 0.92 0.91 0.92 0.92 0.91 0.91 0.92 0.92 0.91 0.92
Fe# 0.10 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08
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Πιν. 1. 29 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ολιβινών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Ολιβίνης

Λιθότυπος Μεταβατικοί Χαρτσβουργίτες
Δείγμα Μ-4 Μ-4 Μ-4 Μ-9 Μ-9 P1 P1 P1 P1 P1 P16 P16

Ανάλυση 4 5 7 2 3 1 3 4 5 6 2 4
SiO2 41.90 42.36 41.66 41.11 40.70 42.60 41.60 41.98 41.76 41.24 42.59 41.33
TiO2 - 0.05 0.01 - - 0.05 - - - - 0.06 -
Al2O3 0.70 0.42 0.81 1.35 0.49 0.19 0.59 - 0.31 0.73 0.57 0.49
FeOt 7.25 7.51 7.38 8.77 7.49 6.74 6.60 7.97 8.20 8.13 7.92 9.16
MnO 0.05 0.50 0.14 - - - 0.01 0.08 - - 0.13 -
MgO 49.36 49.28 48.72 48.73 49.95 50.63 50.30 49.73 48.85 49.23 47.99 48.05
CaO 0.10 - - - - - - - - 0.15 0.07 -
Na2O - - - - - - - - - - - -
K2O - - - - - - - - - - - -

Cr2O3 - - 0.27 - 0.02 - 0.40 - - - - -
NiO 0.37 0.30 0.30 0.37 0.63 0.57 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.69

Σύνολο 99.73 100.42 99.29 100.33 99.28 100.78 99.88 100.14 99.5 99.85 99.7 99.72
Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου

Si 1.015 1.021 1.015 1.000 1.000 1.019 1.005 1.017 1.018 1.003 1.033 1.012

Al 0.020 0.012 0.023 0.039 0.014 0.005 0.017 - 0.009 0.021 0.016 0.014
Ti - 0.001 - - - 0.001 - - - - 0.001 -
Mg 1.782 1.771 1.769 1.762 1.821 1.806 1.812 1.796 1.776 1.785 1.735 1.754
Fe+2 0.147 0.151 0.150 0.178 0.153 0.135 0.133 0.161 0.167 0.165 0.161 0.188
Mn 0.001 0.010 0.003 - - - - 0.002 - - 0.003 -
Ca 0.003 - - - - - - - - 0.004 0.002 -
Na - - - - - - - - - - - -
K - - - - - - - - - - - -
Ni 0.007 0.006 0.006 0.007 0.012 0.011 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.014

Υποσύνολο 1.960 1.951 1.951 1.983 1.996 1.958 1.969 1.976 1969 1.982 1.925 1.970
Σύνολο 2.975 2.972 2.966 2.983 2.996 2.977 2.974 2.983 2.977 2.985 2.958 2.982

Mg# 0.92 0.92 0.92 0.91 0.92 0.93 0.93 0.92 0.91 0.92 0.92 0.90
Fe# 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 0.10
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Πιν. 1. 29 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ολιβινών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Ορυκτό Ολιβίνης

Λιθότυπος Δουνίτες

Δείγμα Μ-2B Μ-2B Μ-2B Μ-2B Μ-2B PM-11 PM-11 PM-12 PM-12 P-11 P-11 P-11

Ανάλυση 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 4

SiO2 42.45 42.23 42.13 43.39 41.58 42.61 43.36 42.5 42.69 42.01 43.19 42.2

TiO2 - - - - 0.22 - - - - - - -

Al2O3 - - 0.16 0.12 1.06 0.45 - 0.17 0.49 0.39 0.29 -

FeOt 6.83 7.74 7.74 7.01 8.20 6.77 6.47 7.98 6.51 7.13 7.17 6.95

MnO - 0.05 - - - - - - - 0.07 0.03 -

MgO 50.77 49.43 48.7 49.26 48.44 50.07 50.3 48.18 49.29 49.32 49.36 50.71

CaO - - - - - - - - - - - -

Na2O - - - - - - - - - - - -

K2O - - - - - - - 0.42 - - - -

Cr2O3 - - 0.07 0.08 - - - - 0.07 - - -

NiO 0.63 0.34 0.34 0.37 1.02 0.25 0.68 0.53 0.53 0.58 0.62 0.40

Σύνολο 100.68 99.79 99.14 100.23 100.52 100.15 100.81 99.78 99.58 99.5 100.66 100.26

Αριθμός κατιόντων με βάση 4 άτομα οξυγόνου

Si 1.018 1.024 1.028 1.041 1.006 1.024 1.034 1.033 1.031 1.020 1.035 1.016

Al - - 0.005 0.003 0.03 0.013 - 0.005 0.014 0.011 0.008 -

Ti - - - - 0.004 - - - - - - -

Mg 1.815 1.787 1.771 1.762 1.748 1.793 1.789 1.747 1.774 1.785 1.763 1.820

Fe+2 0.137 0.157 0.158 0.141 0.166 0.136 0.129 0.162 0.131 0.145 0.144 0.14

Mn - 0.001 - - - - - - - 0.001 0.001 -

Ca - - - - - - - - - - - -

Na - - - - - - - - - - - -

K - - - - - - - 0.013 - - - -

Ni 0.012 0.007 0.007 0.007 0.020 0.005 0.013 0.010 0.010 0.011 0.012 0.008

Υποσύνολο 1.964 1.952 1.941 1.913 1.968 1.947 1.931 1.937 1.929 1.953 1.928 1.968

Σύνολο 2.982 2.976 2.969 2.954 2.974 2.971 2.965 2.970 2.960 2.973 2.963 2.984

Mg# 0.93 0.92 0.92 0.93 0.91 0.93 0.93 0.92 0.93 0.92 0.92 0.93

Fe# 0.07 0.08 0.08 0.07 0.09 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07
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Πιν. 1. 30: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις αμφίβολων από τους μανδυακούς σχηματισμούς του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Ορυκτό Αμφίβολος

Λιθότυπος Περιδοτίτες Χρωμιτίτες
Δείγμα K-18 K-18 R-3 R-3 S-1 V-3 V-4 VA-10 VA-10 VA-10 VA-10 VA-10

Ανάλυση 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 11 12
SiO2 58.50 59.47 52.75 58.76 56.27 56.5 57.55 58.54 58.49 58.88 52.64 56.57
TiO2 - - - - 0.04 0.22 - 0.07 - 0.06 0.30 -
Al2O3 0.86 0.90 7.31 2.45 4.28 2.03 2.81 2.25 2.36 1.73 5.51 2.14
Cr2O3 0.29 - 1.47 0.07 1.44 0.36 0.35 0.66 0.99 1.14 2.10 0.28
FeOt 1.58 1.40 3.51 3.34 1.52 2.43 1.69 1.14 1.04 1.33 0.91 1.53
MgO 23.22 22.94 18.75 22.17 21.43 24.11 24.44 23.19 23.62 23.13 21.54 23.19
MnO - - - - 0.16 - 0.34 0.11 0.18 0.05 - -
CaO 12.48 12.60 12.57 11.48 11.91 11.89 11.03 13.05 12.56 13.17 11.63 12.52
Na2O - - 0.66 - - - - - - - 1.06 1.26
K2O - - - - - - - 0.16 0.02 0.23 0.27 0.02
NiO 0.33 - - - - 0.07 - - - - - -

Σύνολο 97.26 97.31 97.02 98.27 97.05 97.61 98.21 99.17 99.26 99.72 95.96 97.51
Αριθμός κατιόντων με βάση 23 άτομα οξυγόνου

Si 7.998 8.108 7.373 7.928 7.703 7.624 7.654 7.850 7.794 7.882 7.357 7.772
AlIV 0.026 - 0.627 0.084 0.297 0.309 0.331 0.150 0.206 0.118 0.643 0.228
Fe+3 - - - - - 0.066 0.015 - - - - -

Υποσύνολο 8.024 8.108 8.000 8.012 8.000 7.999 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

AlVI 0.113 0.145 0.576 0.305 0.393 0.013 0.109 0.205 0.164 0.155 0.264 0.118
Ti - - - - 0.004 0.022 - 0.007 - 0.006 0.032 -
Cr 0.031 - 0.162 0.007 0.156 0.038 0.037 0.07 0.104 0.121 0.232 0.030

Fe+3 0.09 0.036 0.015 0.186 0.086 0.164 0.077 0.064 0.058 0.046 0.053 0.084
Fe+2 0.034 0.123 0.34 0.043 - - - 0.012 - 0.054 - 0.019
Mg 4.732 4.662 3.907 4.459 4.352 4.762 4.758 4.636 4.664 4.616 4.420 4.749
Mn - - - - 0.009 - 0.019 0.006 0.010 0.003 - -
Ca - 0.033 - - - - - - - - - -

Υποσύνολο 5.000 4.999 5.000 5.000 5.000 4.999 5.000 5.000 5.000 5.001 5.001 5.000

Fe+2 0.057 - 0.055 0.148 0.088 0.044 0.095 0.052 0.058 0.049 0.054 0.073
Mg - - - - - - - - - - - -
Mn - - - - 0.009 - 0.019 0.006 0.010 0.003 - -
Ca 1.828 1.807 1.882 1.659 1.747 1.719 1.572 1.875 1.793 1.889 1.741 1.843
Na - - 0.063 - - - - - - - 0.137 0.084

Υποσύνολο 1.885 1.807 2.000 1.807 1.835 1.763 1.667 1.927 1.851 1.938 1.932 2.000

Ca - - - - - - - - - - - -
Na - - 0.116 - - - - - - - 0.150 0.252
K - - - - - - - - - - - -

Υποσύνολο - - 0.116 - - - - 0.027 0.003 0.039 0.198 0.256
Σύνολο 14.909 14.914 15.116 14.819 14.835 14.761 14.667 14.954 14.854 14.978 15.131 15.256
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Πιν. 1. 31: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις αμφίβολων από τους μανδυακούς σχηματισμούς του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Αμφίβολος

Λιθότυπος Περιδοτίτες Χρωμιτίτης
Δείγμα P21 P21 P21 P21 P21 P22 PM5 PM53A PM53A PM53A PM53A PM53A

Ανάλυση 3 4 5 6 7 1 1 1 2 3 4 5
SiO2 58.14 61.83 56.87 58.72 58.92 61.82 56.67 53.29 58.96 57.62 58.04 57.11
TiO2 0.08 0.01 - - - - - - - - - -

Al2O3 3.56 0.09 - 2.41 0.90 1.53 0.87 7.72 1.47 2.09 1.59 2.28
Cr2O3 0.53 0.14 - 0.28 - 0.31 0.45 1.90 0.53 1.09 0.15 0.63
FeOt 2.11 4.67 2.55 2.65 2.49 0.83 2.76 1.60 1.35 0.64 1.28 1.85
MgO 22.02 20.86 21.87 22.38 24.11 23.4 25.88 21.96 25.93 23.35 24.33 23.5
MnO - - - - - - - 0.15 - 0.20 0.21 -
CaO 13.21 12.85 14.28 12.93 11.82 11.26 10.38 12.02 10.54 12.26 11.95 11.69
Na2O - - - - - - 1.55 - - - -
K2O - 0.19 - - - - - 0.39 0.09 - - 0.14

Σύνολο 99.65 100.64 95.57 99.37 98.24 99.15 97.01 100.58 98.87 97.25 97.55 97.2
Αριθμός κατιόντων με βάση 23 άτομα οξυγόνου

Si 7.789 8.325 8.025 7.880 7.901 8.199 7.585 7.133 7.740 7.826 7.812 7.747
AlIV 0.211 - - 0.120 0.077 - 0.137 0.867 0.170 0.174 0.180 0.253
Fe+3 - - 0.010 - 0022 - 0.220 - 0.073 - 0.008 -

Υποσύνολο 8.000 8.325 8.035 8.000 8.000 8.199 7.942 8.000 7.983 8.000 8.000 8.000

AlVI 0.350 0.014 - 0.261 0.065 0.239 - 0.350 0.057 0.160 0.072 0.112
Ti 0.008 0.001 - - - - - - - - - -
Cr 0.056 0.015 - 0.030 - 0.032 0.048 0.201 0.055 0.117 0.016 0.067

Fe+3 0.035 - 0.010 0.105 0.116 0.045 0.089 0.089 - 0.036 0.063 0.104
Fe+2 0.152 0.526 0.280 0.126 - 0.016 - - - - - -
Mg 4.398 4.187 4.601 4.477 4.819 4.626 4.864 4.352 4.888 4.675 4.837 4.717
Mn - - - - - - - 0.008 - 0.011 0.012 -
Ca - 0.257 0.109 - - 0.041 - - - - - -

Υποσύνολο 4.999 5.000 5.000 4.999 5.000 4.999 5.001 5.000 5.000 4.999 5.000 5.000

Fe+2 0.048 - - 0.066 0.141 0.031 - 0.090 0.075 0.037 0.073 0.106
Mg - - - - 0.001 - 0.300 0.031 0.187 0.053 0.045 0.035
Mn - - - - - - - 0.009 - 0.012 0.012 -
Ca 1.896 1.597 2.000 1.859 1.698 1.559 1.488 1.724 1.482 1.784 1.723 1.699
Na - - - - - - - 0.147 - - - -

Υποσύνολο 1.944 1.597 2.000 1.925 1.840 1.590 1.788 2.001 1.744 1.886 1.853 1.840

Ca - - 0.050 - - - - - - - - -
Na - - - - - - - 0.256 - - - -
K - 0.033 - - - - - 0.067 0.015 - - 0.024

Σύνολο 14.943 14.922 15.035 14.924 14.840 14.788 14.731 15.001 14.727 14.885 14.853 14.840
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Πιν. 1. 32: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις σερπεντινών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Ορυκτό Σερπεντίνης

Λιθότυπος Περιδοτίτες
Δείγμα A-1 A-5 K-6 K-14 K-14 K-14 K-15 V-3 VA-10 VA-10 VA-21 VA-21

Ανάλυση 1 1 1 1 2 4 2 1 1 2 2 3
SiO2 40.49 41.10 42.47 43.88 43.26 43.70 41.78 39.64 39.52 40.69 45.18 41.23
TiO2 - - - - - - 0.15 0.04 0.10 0.01 - -
Al2O3 3.01 0.74 - 0.43 0.21 0.25 0.70 - 0.32 0.22 0.20 0.41
Cr2O3 1.37 0.49 - 0.26 1.74 - 0.21 - 0.12 0.09 0.32 -
Fe2O3

t 3.71 9.14 3.83 2.44 3.41 2.70 5.50 5.44 3.73 2.81 3.76 2.28
MgO 34.39 33.54 37.43 40.14 40.11 38.94 38.60 41.19 36.67 37.09 40.99 40.10
NiO 0.20 - 0.41 - - 0.21 - 0.29 1.55 0.14 - 0.14
MnO - - - 0.18 - 0.03 - 0.05 - 0.05 - 0.69
CaO - - - - - - - - 0.04 0.07 - 0.02
Na2O - - - - - - - - - - - -
K2O 0.17 - - 0.10 - 0.07 - 0.06 0.02 0.23 0.03 0.05

Σύνολο 83.34 85.01 84.14 87.43 88.73 85.9 86.94 86.71 82.07 81.4 90.48 84.92
Αριθμός κατιόντων με βάση 9 άτομα οξυγόνου

Si 1.988 2.030 2.061 2.035 1.997 2.061 1.984 1.906 1.990 2.036 2.036 1.982
Al 0.174 0.043 - 0.023 0.011 0.014 0.039 - 0.019 0.013 0.011 0.023

Υποσύνολο 2.162 2.073 2.061 2.058 2.008 2.075 2.023 1.906 2.009 2.049 2.047 2.005

Ti - - - - - - 0.005 0.001 0.004 - - -
Cr 0.053 0.019 - 0.010 0.063 - 0.008 - 0.005 0.004 0.011 -

Fe+3 - - - - - - - - - - - -
Fe+2 0.152 0.378 0.155 0.095 0.132 0.107 0.218 0.219 0.157 0.118 0.142 0.092
Ni 0.01 - 0.020 - - 0.010 - 0.010 0.060 0.010 - 0.010
Mn - - - 0.007 - 0.001 - 0.002 - 0.002 - 0.028
Mg 2.517 2.469 2.707 2.775 2.761 2.738 2.732 2.952 2.753 2.766 2.753 2.874
Ca - - - - - - - - 0.002 0.004 - 0.001
Na - - - - - - - - - - - -
K 0.011 - - 0.006 - 0.004 - 0.004 0.001 0.015 0.002 0.003

Υποσύνολο 2.743 2.866 2.882 2.893 2.956 2.860 2.963 3.188 2.982 2.919 2.908 3.008
Σύνολο 4.905 4.939 4.943 4.951 4.964 4.935 4.986 5.094 4.991 4.968 4.955 5.013
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Πιν. 1. 32 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις σερπεντινών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Ορυκτό Σερπεντίνης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες
Δείγμα VA-23 VA-29 VA-29 VM-82 VM-82 VM-89 VM-91 VM-93B VM-93B VM-93B VM-97A VM-97A

 Ανάλυση 8 1 2 1 3 1 1 1 2 3 1 2
SiO2 41.6 44.55 42.17 40.97 41.59 41.75 41.49 43.46 45.7 43.66 41.24 41.97
TiO2 0.07 - - 0.18 0.11 - - - - - 0.15 -
Al2O3 - 0.02 - 4.71 0.02 0.06 0.39 0.35 0.38 0.43 0.03
Cr2O3 - - - 0.82 - - 0.19 - - - 0.19 -
Fe2O3

t 2.49 4.44 2.47 3.35 2.62 3.66 2.05 2.7 2.19 1.36 3.18 2.59
MgO 39.52 39.28 38.97 38.44 38.36 39.42 40.43 42.21 42.39 42.21 40.5 39.97
NiO 0.31 - 0.45 - - 0.81 0.59 0.23 0.06 0.34 0.28 0.48
MnO 0.23 0.32 - - 0.08 0.15 - 0.23 - - - -
CaO 0.14 0.29 - - - - 0.09 - - - - -
Na2O - - - - 0.16 - - - - - - -
K2O 0.04 - - - 0.29 - 0.08 - - - - -

Σύνολο 84.4 88.90 84.06 88.47 83.23 85.85 84.92 89.22 90.69 87.95 85.97 85.04
Αριθμός κατιόντων με βάση 9 άτομα οξυγόνου

Si 2.009 2.052 2.038 1.892 2.034 1.999 1.992 1.986 2.036 2.006 1.964 2.010
Al - 0.001 - 0.256 0.001 0.003 - 0.021 0.018 0.021 0.024 0.002

Υποσύνολο 2.009 2.053 2.038 2.148 2.035 2.002 1.992 2.007 2.054 2.027 1.988 2.012

Ti 0.003 - - 0.006 0.004 - - - - - 0.005 -
Cr - - - 0.030 - - 0.007 - - 0.007 -

Fe+3 - - - - - - - - - - - -
Fe+2 0.101 0.171 0.100 0.129 0.107 0.147 0.082 0.103 0.082 0.052 0.127 0.104
Ni 0.010 - 0.020 - - 0.030 0.020 0.010 - 0.010 0.010 0.020
Mn 0.009 0.012 - - 0.003 0.006 - 0.009 - - - -
Mg 2.846 2.697 2.807 2.646 2.796 2.813 2.893 2.876 2.816 2.892 2.876 2.854
Ca 0.007 0.014 - - - - 0.005 - - - - -
Na - - - - 0.015 - - - - - - -
K 0.002 - - - 0.018 - 0.005 - - - - -

Υποσύνολο 2.978 2.894 2.927   2.811                   2.943 2.996 3.012 2.998 2.898 2.954 3.025 2.978
Σύνολο 4.987 4.947 4.965 4.959 4.978 4.998 5.004 5.005 4.952 4.981 5.013 4.990
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Πιν. 1. 33: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις σερπεντινών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Σερπεντίνης

Λιθότυπος Περιδοτίτες
Δείγμα KD KD P-15 P-15 P-16 P-16 P-21 P-21 P-22 P-22 PM-2A PM-2A PM-5 PM-5

Ανάλυση 2 3 4 6 1 2 1 2 1 4 1 2 3 8
SiO2 39.70 38.29 41.75 41.79 40.67 40.64 34.74 40.18 40.9 42.8 44.55 44.04 41.07 39.69
TiO2 0.11 - - - - - - - 0.05 - 0.18 - - 0.17
Al2O3 0.53 0.59 0.21 0.04 - 0.17 0.80 0.86 0.32 0.25 1.20 0.54 0.35 0.54
Cr2O3 - - - - - - - 0.54 - - 0.40 0.17 - -
Fe2O3

t 5.04 5.92 6.33 7.29 7.74 7.74 9.21 7.51 6.57 5.61 2.20 1.32 6.46 5.39
MgO 39.29 38.12 38.51 39.36 37.90 37.01 40.25 34.75 35.32 36.89 41.00 36.83 38.67 35.76
NiO 0.26 - 0.21 0.59 0.57 0.23 0.98 - 0.21 0.04 - 0.17 - -
MnO - - - 0.08 - 0.03 - - - 0.05 0.34 - - 0.42
CaO - - 0.11 - - - - - - - - 0.15 0.13 0.08
Na2O - - - - - - - - - - - 0.44 - -
K2O - 0.130 - - - - - - - 0.16 - 0.69 - -

Σύνολο 84.93 83.05 87.12 89.15 86.88 85.82 85.98 83.84 83.37 85.80 89.87 84.35 86.68 82.05
Αριθμός κατιόντων με βάση 9 άτομα οξυγόνου

Si 1.917 1.898 1.965 1.936 1.936 1.952 1.712 1.970 2.007 2.031 2.001 2.100 1.945 1.978
AlIV 0.033 0.034 0.012 0.002 - 0.010 0.046 0.030 - - - - 0.020 0.022

Υποσύνολο 1.950 1.930 1.977 1.938 1.936 1.962 1.758 2.000 2.007 2.031 2.001 2.100 1.965 2.000

AlVI - - - - - - - 0.020 0.018 0.014 0.063 0.030 - 0.010
Ti 0.004 - - - - - - - 0.002 - 0.006 - - 0.006
Cr - - - - - - - 0.021 - - 0.014 0.006 - -

Fe+3 0.180 0.220 0.220 0.250 0.280 0.280 0.340 0.280 0.240 0.200 0.070 0.050 0.230 0.20
Fe+2 - - - - - - - - - - - - - -
Ni 0.010 - 0.010 0.020 0.020 0.010 0.040 - 0.010 - - 0.010 - -
Mn - - - 0.003 - 0.001 - - - 0.002 0.013 - - 0.018
Mg 2.828 2.817 2.702 2.718 2.690 2.651 2.956 2.539 2.583 2.609 2.745 2.618 2.730 2.657
Ca - - 0.006 - - - - - - - - 0.008 0.007 0.004
Na - - - - - - - - - - - 0.041 - -
K - 0.008 - - - - - - - 0.010 - 0.042 - -

Υποσύνολο 3020 3.050 2.938 2.991 2.990 2.942 3.336 2.860 2.853 2.835 2.911 2.805 2.967 2.895
Σύνολο 4.970 4.980 4.915 4.929 4.926 4.904 5.094 4.860 4.860 4.866 4.912 4.905 4.932 4.895
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Πιν. 1. 33 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις σερπεντινών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Σερπεντίνης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα K K K K
PM-
16A

PM-
16A

PM-
16A

PM-
16A

PM-20
PM-
48A

PM-
48A

PM-
48A

Ανάλυση 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3
SiO2 41.94 44.43 46.21 46.67 43.22 42.63 45.29 46.01 45.84 45.98 43.71 44
TiO2 - - - 0.09 - 0.16 - - - 0.10 - 0.05
Al2O3 2.18 0.73 0.98 0.73 0.18 0.31 0.29 0.04 2.37 0.41 0.30 0.46
Cr2O3 0.34 - - - 0.23 - - 0.04 0.88 0.21 - -
Fe2O3

t 4.41 1.67 1.83 2.52 2.64 2.52 2.02 3.07 2.95 3.46 3.14 3.79
MgO 37.26 37.91 40.64 40.12 37.16 37.24 42.04 38.70 36.81 36.54 37.87 35.71
NiO 1.23 0.73 1.12 0.54 0.50 - 0.89 0.54 0.29 0.46 0.21
MnO - 0.01 0.18 0.22 - 0.11 - 0.05 - - - -
CaO - - - - - 0.11 - - - - - -
Na2O - - - - - 0.04 - - - - - -
K2O - - - - 0.11 0.18 0.19 0.07 0.03 - - -

Σύνολο 87.36 85.48 90.96 90.89 84.04 83.3 90.72 87.98 89.42 86.99 85.48 84.22
Αριθμός κατιόντων με βάση 9 άτομα οξυγόνου

Si 1.962 2.085 2.049 2.067 2.074 2.061 2.021 2.100 2.063 2.122 2.063 2.101
AlIV 0.038 0.005 0.001 0.003 - - - - - - - 0.001

Υποσύνολο 2.000 2.090 2.050 2.070 2.074 2.061 2.021 2.100 2.063 2.122 2.063 2.100

AlVI 0.082 0.040 0.051 0.038 0.010 0.018 0.015 0.002 0.126 0.022 0.017 0.026
Ti - - - 0.003 - 0.006 - - - 0.003 - 0.002
Cr 0.013 - - - 0.009 - - 0.001 0.031 0.008 - -

Fe+3 0.160 0.060 0.060 0.080 0.100 0.090 0.070 0.110 0.100 0.120 0.110 0.140
Fe+2 - - - - - - - - - - - -
Ni 0.050 0.030 0.040 0.020 0.020 - 0.030 - 0.020 0.010 0.020 0.010
Mn - - 0.007 0.008 - 0.005 - 0.002 - - - -
Mg 2.598 2.652 2.687 2.649 2.658 2.684 2.796 2.633 2.469 2.514 2.664 2.542
Ca - - - - - 0.006 - - - - - -
Na - - - - - 0.004 - - - - - -
K - - - - 0.007 0.011 0.011 0.004 0.002 - - -

Υποσύνολο 2.900 2.780 2.850 2.800 2.800 2.820 2.920 2.750 2.750 2.680 2.810 2.720
Σύνολο 4.900 4.870 4.900 4.870 4.874 4.881 4.941 4.850 4.813 4.802 4.873 4.820
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Πιν. 1. 34: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις χλωριτών από τους περιδοτίτες-χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Ορυκτό Χλωρίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες
Δείγμα V4 V4 VA-10 VA-10 VA-10 VA-10 VA-15 VA-15 VA-15 VA-21 VA-23 VM-89 VM-89

Ανάλυση 1 2 1 2 3 4 1 3 4 1 1 1 2
SiO2 34.11 34.09 35.77 32.8 33.64 32.39 36.12 39.14 32.88 34.72 34.82 32.45 32.19
TiO2 0.03 0.01 0.03 - 0.23 0.06 0.04 0.13 0.06 - - - -
Al2O3 10.90 12.10 12.02 12.54 15.1 13.89 13.02 8.47 13.42 16.53 16.22 12.56 11.57
Cr2O3 4.52 3.48 4.57 4.90 4.71 4.45 4.95 2.38 3.32 2.54 2.25 3.30 1.40
FeOt 0.85 1.00 0.78 0.21 0.95 1.48 0.91 1.83 1.93 1.14 1.00 0.87 0.94
MgO 34.39 32.60 35.74 32.81 34.64 33.75 36.06 37.52 32.71 35.70 34.56 31.62 32.00
NiO 0.60 0.49 0.11 0.79 - - 0.01 0.03 - 0.15 0.46 0.42 0.27
MnO 0.14 0.23 0.05 0.23 - - - 0.26 - - - 0.07 0.08
CaO - 0.04 - - - - - - - 0.06 - - -
Na2O - - - - - - - - - - - - -
K2O 0.20 0.11 0.26 0.05 - - - - - - 0.04 0.03 -

Σύνολο 85.74 84.15 89.33 84.33 89.27 86.02 91.11 89.76 84.32 90.84 89.35 81.32 78.45
Αριθμός κατιόντων με βάση 28 άτομα οξυγόνου

Si 6.559 6.635 6.568 6.398 6.183 6.201 6.495 7.117 6.398 6.230 6.342 6.522 6.663
AlIV 1.441 1.365 1.432 1.602 1.817 1.799 1.505 0.883 1.602 1.770 1.658 1.478 1.337

Υποσύνολο 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

AlVI 1.027 1.409 1.167 1.279 1.451 1.333 1.252 0.931 1.473 1.723 1.821 1.495 1.483
Ti 0.004 0.001 0.004 - 0.032 0.009 0.005 0.018 0.009 - - - -

Fe+2 0.137 0.163 0.120 0.034 0.146 0.237 0.137 0.278 0.314 0.171 0.152 0.146 0.163
Cr 0.686 0.535 0.663 0.755 0.684 0.673 0.703 0.342 0.510 0.360 0.324 0.524 0.229
Mn 0.023 0.038 0.008 0.038 - - - 0.040 - - - 0.012 0.014
Mg 9.859 9.459 9.783 9.542 9.491 9.632 9.666 10.171 9.489 9.550 9.383 9.475 9.874
Ca - 0.008 - - - - - - - 0.012 - - -
Na - - - - - - - - - - - - -
K 0.049 0.027 0.061 0.012 - - - - - - 0.009 0.008 -
Ni 0.090 0.080 0.020 0.120 - - - - - 0.020 0.070 0.070 0.040

Υποσύνολο 11.875 11.720 11.826 11.780 11.804 11.884 11.763 11.780 11.795 11.836 11.759 11.730 11.803
Σύνολο 19.875 19.720 19.826 19.780 19.804 19.884 19.763 19.780 19.795 19.836 19.759 19.730 19.803

Mg# 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Fe# 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
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Πιν. 1. 34 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις χλωριτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.
Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Ορυκτό Χλωρίτης
Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα VM-68 VM-69 VM-69 VM-89 VM-89 VM-91 VM-91 VM-91 VM-92 VM-92 VM-92
Ανάλυση 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

SiO2 36.59 35.79 36.07 34.13 35.52 34.79 37.41 32.71 35.64 38.82 39.90
TiO2 0.07 - 0.23 0.06 - 0.05 0.03 0.07 - - 0.08
Al2O3 9.66 15.68 15.91 13.22 15.19 6.81 10.16 13.70 10.37 3.26 4.07
Cr2O3 1.53 2.91 3.15 3.99 0.40 0.20 0.98 3.16 4.89 2.33 2.28
FeOt 3.27 0.96 1.24 1.13 1.06 2.44 1.02 0.94 0.92 4.69 2.91
MgO 31.4 34.64 33.95 33.97 36.68 40.44 35.97 31.25 35.45 34.16 36.87
NiO 0.07 0.13 0.25 0.15 0.33 - - 0.50 0.69 0.18 0.30
MnO - - - - - 0.12 0.13 - - 0.19 -
CaO - - - 0.05 - 0.05 0.20 0.01 - - -
Na2O - - - - - 0.26 - - - - -

Σύνολο 82.59 90.11 90.80 86.7 89.18 85.16 85.9 82.34 87.96 83.63 86.41
Αριθμός κατιόντων με βάση 28 άτομα οξυγόνου

Si 7.226 6.453 6.466 6.448 6.449 6.733 7.040 6.483 6.671 7.691 7.576
AlIV 0.774 1.547 1.534 1.552 1.551 1.267 0.960 1.517 1.329 0.309 0.424

Υποσύνολο 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

AlVI 1.473 1.782 1.825 1.389 1.697 0.285 1.292 1.680 0.957 0.452 0.486
Ti 0.010 - 0.031 0.009 - 0.007 0.004 0.010 - - 0.011

Fe+2 0.540 0.145 0.186 0.179 0.161 0.395 0.161 0.156 0.144 0.777 0.462
Cr 0.239 0.414 0.446 0.595 0.057 0.031 0.146 0.495 0.723 0.365 0.342
Mn - - - - - 0.020 0.021 - - 0.032 -
Mg 9.244 9.310 9.072 9.567 9.929 11.668 10.091 9.233 9.892 10.090 10.437
Ca - - - 0.010 - 0.010 0.040 0.002 - - -
Na - - - - - 0.098 - - - - -
Ni 0.010 0.020 0.040 0.020 0.050 - - 0.080 0.100 0.030 0.050

Υποσύνολο 11.516 11.671 11.600 11.769 11.894 12.514 11.755 11.656 11.816 11.746 11.788
Σύνολο 19.516 19.671 19.600 19.769 19.894 20.514 19.755 19.656 19.816 19.746 19.788

Mg# 0.94 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Fe# 0.06 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
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Πιν. 1. 35: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις χλωριτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Χλωρίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες
Δείγμα K K K K K K K K K PM-16A PM-20 PM-20 PM-20

Ανάλυση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3
SiO2 36.04 33.07 33.59 27.89 33.2 33.1 34.60 32.69 35.91 35.71 35.17 39.22 32.09
TiO2 - - 0.17 - 0.15 0.01 - 0.65 0.57 - 0.07 - -
Al2O3 15.92 19.36 13.59 12.59 15.74 21.81 14.35 16.36 19.77 12.17 14.21 13.63 12.74
Cr2O3 0.55 2.30 3.90 8.47 4.34 1.36 1.80 1.28 0.41 3.16 3.48 4.37 3.53
FeOt 0.85 2.10 2.33 4.21 1.60 2.57 5.94 2.77 1.26 1.28 1.33 1.27 0.93
MgO 35.8 34.38 33.47 31.41 35.10 33.98 34.55 33.17 34.78 34.05 33.99 36.73 31.36
NiO - - 0.37 0.51 0.30 0.56 - 0.33 - 0.48 0.06 0.36 0.43
MnO - - - - - 0.20 0.05 0.40 0.33 0.20 - - -
CaO - - - - - - - - - 0.12 - - -
Na2O - - - - - - - - - 0.81 - - -
K2O - - - - - 0.01 - - - 0.13 0.06 - -

Σύνολο 89.16 91.21 87.42 85.08 90.43 93.6 91.29 87.65 93.03 88.11 88.37 95.58 81.08
Αριθμός κατιόντων με βάση 28 άτομα οξυγόνου

Si 6.512 5.931 6.345 5.625 6.056 5.799 6.323 6.136 6.233 6.663 6.497 6.703 6.475
AlIV 1.488 2.069 1.655 2.375 1.944 2.201 1.677 1.864 1.767 1.337 1.503 1.297 1.525

Υποσύνολο 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

AlVI 1.900 2.020 1.368 0.615 1.437 2.299 1.411 1.752 2.274 1.337 1.588 1.446 1.502
Ti - - 0.024 - 0.021 0.001 - 0.092 0.074 - 0.010 - -

Fe+2 0.128 0.315 0.368 0.710 0.244 0.377 0.908 0.435 0.183 0.200 0.205 0.182 0.157
Cr 0.078 0.326 0.582 1.349 0.625 0.188 0.260 0.19 0.056 0.466 0.508 0.590 0.562
Mn - - - - - 0.030 0.008 0.064 0.049 0.032 - - -
Mg 9.643 9.193 9.425 9.443 9.544 8.875 9.412 9.282 9.000 9.471 9.361 9.358 9.433
Ca - - - - - - - - - 0.024 - - -
Na - - - - - - - - - 0.293 - - -
K - - - - - 0.002 - - - 0.031 0.014 - -
Ni - - 0.060 0.080 0.040 0.080 - 0.050 - 0.070 0.010 0.050 0.070

Υποσύνολο 11.749 11.854 11.827 12.197 11.911 11.852 11.999 11.865 11.636 11.924 11.696 11.626 11.724
Σύνολο 19.749 19.854 19.827 20.197 19.911 19.852 19.999 19.865 19.636 19.924 19.696 19.626 19.724

Mg# 0.99 0.97 0.96 0.93 0.98 0.96 0.91 0.96 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
Fe# 0.01 0.03 0.04 0.07 0.02 0.04 0.09 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
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Πιν. 1. 35 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις χλωριτών από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Χλωρίτης

Λιθότυπος Περιδοτίτες
Δείγμα P-13 P-21 P-21 P-21 P-21 P-21 P-21 P-21 P-22 PM-11 PM-2A PM-5

Ανάλυση 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 1
SiO2 33.53 33.27 34.83 42.93 34.24 35.37 32.20 41.15 37.15 34.85 30.04 34.16
TiO2 0.02 - - - - - - 0.10 - - - -
Al2O3 17.36 17.01 13.34 10.25 18.85 16.75 18.46 9.05 9.64 13.06 21.07 11.11
Cr2O3 2.07 2.54 0.53 0.33 2.45 2.02 1.68 0.58 2.37 3.33 0.29 1.63
FeOt 2.42 2.83 2.99 2.22 3.05 3.16 2.46 2.37 3.47 1.42 5.38 4.60
MgO 33.58 32.59 32.54 30.94 33.34 34.63 30.96 31.23 34.52 33.14 28.04 31.24
NiO 0.26 - 0.24 - 0.16 - 0.10 0.13 0.42 0.22 0.06 -
MnO - 0.03 0.04 0.10 - 0.10 0.12 - - 0.01 -
CaO - - - - - - - 0.03 - 0.05 - -
Na2O - 0.29 - - - - - - - - - -
K2O - - - - - - - - - - - -

Σύνολο 89.24 88.56 84.47 86.71 92.19 91.93 85.96 84.76 87.57 86.07 84.89 82.74
Αριθμός κατιόντων με βάση 28 άτομα οξυγόνου

Si 6.155 6.174 6.722 7.888 6.099 6.307 6.116 7.789 6.988 6.613 5.840 6.817
AlIV 1.845 1.826 1.278 0.112 1.901 1.693 1.884 0.211 1.012 1.387 2.160 1.183

Υποσύνολο 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

AlVI 1.908 1.891 1.754 2.106 2.053 1.824 2.245 1.806 1.123 1.531 2.664 1.428
Ti 0.003 - - - - - - 0.014 - - - -

Fe2 0.372 0.439 0.483 0.341 0.454 0.471 0.391 0.375 0.546 0.225 0.875 0.768
Cr 0.300 0.372 0.081 0.048 0.345 0.284 0.252 0.087 0.352 0.499 0.045 0.257
Mn - 0.005 - 0.006 0.015 - 0.016 0.019 - - 0.002 -
Mg 9.189 9.016 9.362 8.475 8.854 9.206 8.767 8.813 9.680 9.374 8.126 9.293
Ca - - - - - - - 0.006 - 0.010 - -
Na - 0.104 - - - - - - - - - -
K - - - - - - - - - - - -
Ni 0.040 - 0.040 - 0.020 - 0.020 0.020 0.060 0.030 0.010 -

Υποσύνολο 11.812 11.827 11.720 10.976 11.741 11.785 11.691 11.140 11.761 11.669 11.722 11.746
Σύνολο 19.812 19.827 19.720 18.976 19.741 19.785 19.691 19.140 19.761 19.669 19.722 19.746

Mg# 0.96 0.95 0.95 0.96 0.95 0.95 0.96 0.96 0.95 0.98 0.90 0.92
Fe# 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.02 0.10 0.08
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1.4 Υποπαράρτημα κεφαλαίου 5

Πιν. 1. 36: Μορφολογικά-συστασιακά χαρακτηριστικά μαγνησιοχρωμιτών των περιδοτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου

Περιοχή Λιθότυπος
Αριθμός 

Δείγματος
Αριθμός 

Ανάλυσης
DR# Cr# TiO2 Fe+3#

Βοϊδόλακκος
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
V4 1 0.159 0.52 0.15 0.000

Βοϊδόλακκος
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
V4 3 0.207 0.52 0.115 0

Βοϊδόλακκος Χαρτσβουργίτης V5 1 0.400 0.73 0.11 0.001

Βοϊδόλακκος
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
V2 1 0.588 0.71 0.47 0.016

Βοϊδόλακκος
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
V2 3 0.427 0.71 0.07 0.012

Βοϊδόλακκος Δουνίτης V3 1 0.649 0.75 0.31 0.052
Βοϊδόλακκος Δουνίτης V3 3 0.587 0.69 0.38 0.049
Βοϊδόλακκος Δουνίτης V3 4 0.551 0.72 0.04 0.090
Βοϊδόλακκος Δουνίτης V8 1 0.687 0.82 0.07 0.002
Βοϊδόλακκος Δουνίτης V8 2 0.690 0.79 0.14 0.024
Βοϊδόλακκος Δουνίτης V8 3 0.666 0.82 0.53 0.030
Βοϊδόλακκος Δουνίτης V8 4 0.729 0.83 0.31 0.000
Βοϊδόλακκος Δουνίτης V8 6 0.726 0.83 0.39 0.015
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K18 1 0.465 0.60 0.28 0.006
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K18 2 0.561 0.57 0.00 0.006
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K18 3 0.592 0.59 0.11 0.015
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K3 1 0.457 0.73 0.01 0.026
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K3 2 0.507 0.57 0.74 0.009
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K3 3 0.472 0.72 0.14 0.026
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K3 4 0.581 0.73 0.07 0.010
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K6 1 0.653 0.69 0.02 0.001
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K6 2 0.502 0.65 0.34 0.020
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K6 3a 0.712 0.70 0.10 0.014
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K6 3b 0.508 0.67 0.11 0.011
Κορσούμια Χαρτσβουργίτης K6 4 0.654 0.69 0.03 0.000

Κορσούμια
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
K15 1 0.773 0.74 0.21 0.000

Κορσούμια
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
K15 2 0.715 0.73 0.27 0.014

Κορσούμια
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
K15 3 0.739 0.74 0.52 0.004

Κορσούμια
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
K15 6 0.692 0.74 0.00 0.005

Κορσούμια Δουνίτης K14 1a 0.651 0.77 0.05 0.015
Κορσούμια Δουνίτης K14 1b 0.385 0.78 0.06 0.032
Κορσούμια Δουνίτης K14 2a 0.691 0.80 0.44 0.021
Κορσούμια Δουνίτης Κ14 2b 0.549 0.81 0.26 0.032
Κορσούμια Δουνίτης K14 3 0.664 0.82 0.36 0.000

Ριζό
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
R1 1 0.285 0.58 0.20 0.024

Ριζό
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
R1 2 0.272 0.59 0.06 0.015

Ριζό
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
R1 3 0.276 0.58 0.13 0.016
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Πιν. 1. 36 (συνέχεια): Μορφολογικά-συστασιακά χαρακτηριστικά μαγνησιοχρωμιτών των περιδοτιτών του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Περιοχή Λιθότυπος
Αριθμός 

Δείγματος
Αριθμός 

Ανάλυσης
DR# Cr# TiO2 Fe+3#

Ριζό
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
R1 4 0.250 0.59 0.06 0

Ριζό Χαρτσβουργίτης R2 1 0.223 0.63 0.34 0.021
Ριζό Χαρτσβουργίτης R2 2 0.410 0.60 0.04 0.017
Ριζό Χαρτσβουργίτης R2 3 0.555 0.63 0.29 0.002
Ριζό Χαρτσβουργίτης R3 1 0.535 0.55 0.34 0.013
Ριζό Χαρτσβουργίτης R3 2 0.594 0.56 0.44 0.039

Αετορράχες Χαρτσβουργίτης Α1 1 0.582 0.62 0.38 0.030
Αετορράχες Χαρτσβουργίτης A1 4 0.265 0.65 0.00 0.015
Αετορράχες Χαρτσβουργίτης A5 2 0.163 0.64 0.56 0.013
Αετορράχες Χαρτσβουργίτης A5 5 0.495 0.61 0.00 0.006
Αετορράχες Χαρτσβουργίτης A5 7 0.644 0.66 0.18 0.004

Αετορράχες
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Α3 1 0.384 0.68 0.11 0.000

Αετορράχες
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
A3 2 0.564 0.71 0.06 0.013

Αετορράχες
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
A3 3 0.589 0.69 0.04 0.002

Αετορράχες
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
A3 4 0.451 0.68 0.20 0.009

Αετορράχες Δουνίτης A7 2 0.544 0.72 0.05 0.007
Αετορράχες Δουνίτης A7 3 0.618 0.74 0.15 0.020
Αετορράχες Δουνίτης A7 4 0.595 0.71 0.16 0.009
Ξερολίβαδο Χαρτσβουργίτης VM74 1 0.499 0.54 0.22 0.000
Ξερολίβαδο Χαρτσβουργίτης VM74 2 0.436 0.57 0.32 0.003
Ξερολίβαδο Χαρτσβουργίτης VM74 3 0.522 0.48 0.02 0.017
Ξερολίβαδο Χαρτσβουργίτης VM74 4 0.527 0.54 0.48 0.024
Ξερολίβαδο Χαρτσβουργίτης VM74 5 0.490 0.55 0.35 0.016
Ξερολίβαδο Δουνίτης Ξ1 1 0.421 0.58 0.10 0.003
Ξερολίβαδο Δουνίτης Χ3 1 0.720 0.80 0.12 0.032
Ξερολίβαδο Δουνίτης Χ3 2 0.710 0.79 0.43 0.008
Ξερολίβαδο Δουνίτης Χ3 3 0.720 0.78 0.27 0.003
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Πιν. 1. 37: Μορφολογικά-συστασιακά χαρακτηριστικά μαγνησιοχρωμιτών των περιδοτιτών του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου.

Περιοχή Λιθότυπος
Αριθμός 

Δείγματος
Αριθμός 

Ανάλυσης
DR# Cr# TiO2 Fe+3#

Μηλιά
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
Μ1 1 0.392 0.63 0.15 0.009

Μηλιά
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
Μ1 2 0.300 0.61 0.33 0.012

Μηλιά
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
Μ1 3 0.232 0.63 0.01 0.008

Μηλιά
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
Μ1 4 0.341 0.64 0.00 0.000

Μηλιά
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
PM5 1 0.323 0.54 0.07 0.010

Μηλιά
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
PM5 3 0.202 0.49 0.00 0.021

Μηλιά Χαρτσβουργίτης P2A 2 0.385 0.53 0.19 0.031
Μηλιά Χαρτσβουργίτης P6 1 0.398 0.71 0.00 0.031
Μηλιά Χαρτσβουργίτης P6 2 0.462 0.68 0.00 0.017
Μηλιά Χαρτσβουργίτης P6 3 0.597 0.68 0.12 0.013
Μηλιά Χαρτσβουργίτης P6 4 0.527 0.68 0.00 0.009
Μηλιά Χαρτσβουργίτης P6 5 0.489 0.68 0.00 0.00
Μηλιά Χαρτσβουργίτης PM2A 1 0.291 0.53 0.19 0.031
Μηλιά Χαρτσβουργίτης PM2A 2 0.265 0.56 0.46 0.043

Μηλιά
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Μ4 1 0.436 0.79 0.38 0.022

Μηλιά
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Μ4 2 0.460 0.78 0.00 0.015

Μηλιά
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Μ4 3 0.505 0.78 0.00 0.283

Μηλιά
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Μ9 1 0.411 0.51 0.00 0.019

Μηλιά
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Μ9 2 0.375 0.60 0.00 0.012

Μηλιά
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Μ9 3 0.403 0.58 0.00 0.002

Μηλιά
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Μ9 4 0.443 0.55 0.00 0.000

Μηλιά
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
Μ9 7 0.505 0.53 0.07 0.001

Μηλιά Δουνίτης Μ2B 1a 0.549 0.81 0.08 0.009
Μηλιά Δουνίτης Μ2B 1b 0.629 0.81 0.00 0.014
Μηλιά Δουνίτης Μ2B 2 0.574 0.81 0.00 0.00
Μηλιά Δουνίτης Μ2B 5 0.563 0.78 0.00 0.026
Μηλιά Δουνίτης PM11 1 0.584 0.71 0.00 0.016
Μηλιά Δουνίτης PM12 1 0.508 0.85 0.16 0.006

Πεύκη
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
P13 1 0.381 0.62 0.00 0.004

Πεύκη
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
P13 2 0.319 0.52 0.00 0.018

Πεύκη
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
P13 3 0.194 0.63 0.00 0.007

Πεύκη Κλιν. Χαρτσ. P13 4 0.383 0.61 0.26 0.016
Πεύκη Κλιν. Χαρτσ. P21 1 0.323 0.55 0.00 0.000
Πεύκη Κλιν. Χαρτσ. P21 2 0.374 0.55 0.00 0.002
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Πιν. 1. 37 (συνέχεια): Μορφολογικά-συστασιακά χαρακτηριστικά μαγνησιοχρωμιτών των περιδοτιτών του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Περιοχή Λιθότυπος
Αριθμός 

Δείγματος
Αριθμός 

Ανάλυσης
DR# Cr# TiO2 Fe+3#

Πεύκη
Κλινοπυροξενομιγής 

Χαρτσβουργίτης
P21 3 0.373 0.52 0.11 0.013

Πεύκη Χαρτσβουργίτης P15 1a 0.333 0.60 0.00 0.014
Πεύκη Χαρτσβουργίτης P15 1b 0.254 0.60 0.00 0.013
Πεύκη Χαρτσβουργίτης P15 2 0.389 0.60 0.00 0.017
Πεύκη Χαρτσβουργίτης P15 3 0.417 0.61 0.00 0.000
Πεύκη Χαρτσβουργίτης P22 1 0.421 0.76 0.00 0.000
Πεύκη Χαρτσβουργίτης P22 2 0.385 0.70 0.00 0.029
Πεύκη Χαρτσβουργίτης P22 3 0.599 0.71 0.00 0.013
Πεύκη Χαρτσβουργίτης P22 4 0.618 0.73 0.00 0.012
Πεύκη Χαρτσβουργίτης P22 5 0.667 0.69 0.06 0.003

Πεύκη
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
P16 1 0.314 0.64 0.00 0.000

Πεύκη
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
P16 2 0.371 0.58 0.03 0.004

Πεύκη
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
P16 3 0.589 0.57 0.01 0.012

Πεύκη
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
P16 5 0.334 0.55 0.00 0.013

Πεύκη
Μεταβατικός 

Χαρτσβουργίτης
P16 6 0.357 0.58 0.19 0.000

Πεύκη Δουνίτης P11 1 0.712 0.78 0.00 0.004
Πεύκη Δουνίτης P11 2 0.670 0.79 0.19 0.026
Πεύκη Δουνίτης P11 3a 0.638 0.79 0.06 0.003
Πεύκη Δουνίτης P11 3b 0.660 0.74 0.00 0.047
Πεύκη Δουνίτης P11 4 0.703 0.79 0.20 0.014
Πεύκη Δουνίτης P11 5 0.733 0.77 0.72 0.017
Πεύκη Δουνίτης P11 6 0.568 0.78 0.00 0.013
Πεύκη Δουνίτης P11 7 0.710 0.79 0.19 0.037
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1.5 Υποπαράρτημα κεφαλαίου 6

Πιν. 1. 38: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ανεξαλλοίωτων πυρήνων (core) μανγησιοχρωμιτών και των εξαλλοιωμένων περιθώριών τους (rim) από τους 
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Βοϊδόλακκος (Β. Βούρινος)
Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης-Σιδηροχρωμίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες
Δείγμα VA-10 VA-10 VA-15 VA-15 VA-15 VA-15 VA-15 VA-15 VA-15 VA-15 VA-17 VA-17

Ανάλυση 2core 2rim 3core 3rim 6core 6rim 11core 11rim 14core 14rim 1core 1rim
SiO2 0.26 - - 0.02 0.16 1.04 0.44 0.50 0.20 0.05 - -
TiO2 0.08 0.07 0.36 0.52 0.06 0.44 - 0.15 0.33 0.06 0.04 0.12
Al2O3 11.25 2.50 10.72 5.97 10.26 3.07 10.29 4.87 9.31 3.71 9.16 8.40
Cr2O3 59.28 67.21 60.59 64.46 61.27 62.19 61.52 61.95 62.29 63.36 62.52 62.90
FeOt 16.42 22.95 15.71 15.13 14.70 20.33 14.00 20.13 14.90 20.95 16.29 18.88
MnO - - - 1.24 0.33 - 0.53 0.09 - 0.45 - -
MgO 13.24 6.28 13.36 11.83 13.34 11.51 13.68 12.88 12.21 11.21 11.53 10.15
NiO - - - - 0.14 1.55 - - 0.12 - - -
ZnO - - - - - 0.95 0.26 - - - - -

Σύνολο 100.53 99.01 100.74 99.17 100.26 101.08 100.72 100.57 99.36 99.79 99.54 100.45
Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα οξυγόνου

Si 0.067 - - 0.005 0.041 0.282 0.113 0.134 0.052 0.014 - -
Ti 0.015 0.015 0.070 0.105 0.012 0.090 - 0.030 0.065 0.012 0.008 0.024
Al 3.411 0.835 3.248 1.888 3.124 0.980 3.108 1.537 2.876 1.200 2.848 2.626
Cr 12.052 15.060 12.309 13.671 12.509 13.316 12.461 13.111 12.905 13.745 13.035 13.187

Fe+3 0.455 0.090 0.373 0.331 0.314 1.332 0.318 1.188 0.102 1.029 0.109 0.163
Mg 5.082 2.656 5.123 4.736 5.141 4.652 5.231 5.146 4.775 4.591 4.538 4.017
Fe+2 3.090 5.360 3.010 3.070 2.870 3.280 2.680 3.320 3.170 3.780 3.490 4.030
Mn - - - 0.282 0.072 - 0.115 0.020 - 0.105 - -
Ni - - - - 0.030 0.340 - - 0.030 - - -
Zn - - - - - 0.190 0.050 - - - - -

Σύνολο 24.172 24.016 24.133 24.088 24.113 24.462 24.076 24.486 23.975 24.476 24.028 24.047

Cr# 0.78 0.95 0.79 0.88 0.80 0.93 0.80 0.90 0.82 0.92 0.82 0.83
Mg# 0.62 0.33 0.63 0.61 0.64 0.59 0.66 0.61 0.60 0.55 0.57 0.50
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Πιν. 1. 38 (συνέχεια): Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ανεξαλλοίωτων πυρήνων (core) μανγησιοχρωμιτών και των εξαλλοιωμένων περιθώριών τους (rim) από 
τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Ξερολίβαδο (Ν. Βούρινος)

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης-Σιδηροχρωμίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα Χ-1 Χ-1 Χ-1 Χ-1 Χ-1 Χ-1 Χ-2 Χ-2 Χ-2 Χ-2 Χ-2 Χ-2 Χ-2 Χ-2

Ανάλυση 1core 1rim 2core 2rim 3core 3rim 1core 1rim 2core 2rim 3core 3rim 3core 3rim

SiO2 - - - - - - - - - - - - - -

TiO2 0.27 - 0.70 0.05 0.20 - 0.11 0.13 0.01 - - - 0.26 0.49

Al2O3 8.38 3.78 9.90 2.30 10.39 6.18 10.24 1.63 11.31 3.96 9.90 2.21 9.39 5.00

Cr2O3 60.88 66.19 62.17 67.15 59.34 65.50 64.49 68.55 59.58 68.41 62.02 63.02 59.29 63.99

FeOt 15.62 18.11 15.21 20.34 15.55 16.97 14.03 19.10 15.60 16.30 14.85 25.00 15.75 16.21

MnO 1.85 0.59 0.56 0.76 0.39 - - 1.09 0.83 0.50 0.29 0.17 2.06 0.59

MgO 12.12 11.60 11.73 9.85 13.60 12.10 11.37 9.39 12.65 11.06 12.65 10.15 13.18 13.47

Σύνολο 99.12 99.27 100.27 100.45 99.47 99.75 100.24 99.89 99.98 99.23 99.71 100.55 99.93 99.75

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα οξυγόνου

Si - - - - - - - - - - - - - -

Ti 0.054 - 0.137 0.010 0.039 - 0.022 0.027 0.002 - - - 0.051 0.099

Al 2.629 1.206 3.034 0.738 3.193 1.928 3.154 0.533 3.458 1.258 3.044 0.705 2.904 1.576

Cr 12.809 14.162 12.777 14.450 12.227 13.699 13.327 15.030 12.214 14.569 12.787 13.495 12.295 13.522

Fe+3 0.508 0.632 0.052 0.792 0.541 0.373 - 0.410 0.326 0.173 0.169 1.800 0.750 0.803

Mg 4.814 4.685 4.551 3.997 5.290 4.777 4.431 3.887 4.896 4.446 4.923 4.099 5.159 5.373

Fe+2 2.970 3.470 3.260 3.838 2.850 3.390 3.067 4.020 3.060 3.500 3.070 3.862 2.710 2.820

Mn 0.417 0.135 0.123 0.175 0.086 - - 0.256 0.183 0.114 0.064 0.039 0.458 0.134

Σύνολο 24.201 24.290 23.934 24.000 24.226 24.167 24.000 24.163 24.139 24.060 24.057 24.000 24.327 24.327

Cr# 0.83 0.92 0.81 0.95 0.79 0.88 0.81 0.97 0.78 0.92 0.81 0.95 0.81 0.90

Mg# 0.62 0.57 0.58 0.46 0.65 0.58 0.59 0.49 0.62 0.56 0.62 0.42 0.66 0.66
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Πιν. 1. 39: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ανεξαλλοίωτων πυρήνων (core) μανγησιοχρωμιτών και των εξαλλοιωμένων περιθώριών τους (rim) από τους 
περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης-Σιδηροχρωμίτης

Λιθότυπος Περιδοτίτες

Δείγμα R-2 R-2 V-4 V-4 V-4 V-4 V-8 V-8 Α-1 Α-1 Α-7 Α-7

Ανάλυση 2core 2rim 1core 1rim 2core 2rim 3core 3rim 1core 1rim 1core 1rim

SiO2 - 1.04 0.15 0.61 - 5.87 0.72 0.61 - 0.19 0.15 0.59

TiO2 - 0.11 0.38 0.16 0.29 0.14 0.53 0.12 - 0.21 0.16 -

Al2O3 20.53 6.80 28.06 19.78 30.83 16.56 8.78 10.20 18.38 6.51 13.41 5.62

Cr2O3 48.17 23.88 42.33 42.70 40.63 33.97 59.18 58.75 50.67 46.42 55.79 57.63

FeOt 18.37 64.63 16.66 27.99 15.36 23.50 20.36 22.63 19.92 37.20 18.81 30.00

MnO 0.75 - - 0.86 - 0.59 - - 0.17 1.29 0.61 0.46

MgO 11.79 3.70 12.99 7.57 13.24 10.54 10.02 8.24 10.44 7.20 10.69 5.05

CaO - - - - 0.42 0.19 - - - - - -

NiO - - - - - - - - 0.23 - - 0.25

Σύνολο 99.61 100.16 100.57 99.67 100.77 91.36 99.59 100.55 99.81 99.02 99.62 99.35

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα οξυγόνου

Si - 0.042 0.036 0.159 - 1.598 0.192 0.162 - 0.052 0.039 0.168

Ti - 0.023 0.068 0.031 0.051 0.029 0.106 0.024 - 0.043 0.031 -

Al 6.092 2.219 7.893 6.086 8.533 5.308 2.760 3.195 5.535 2.101 4.122 1.880

Cr 9.585 5.227 7.984 8.809 7.541 7.301 12.473 12.340 10.233 10.049 11.501 12.927

Fe+3 0.323 8.425 - 0.915 - 1.764 0.469 0.279 0.232 3.660 0.307 1.025

Mg 4.429 1.527 4.625 2.948 4.639 4.276 3.987 3.267 3.980 2.939 4.160 2.138

Fe+2 3.550 6.537 3.310 5.210 3.150 3.590 4.070 4.750 4.030 4.857 3.800 6.110

Mn 0.160 - - 0.190 - 0.136 - - 0.037 0.299 0.135 0.111

Ca - - - - 0.106 0.055 - - - - - -

Ni - - - - - - - - 0.050 - - 0.060

Σύνολο 24.139 24.000 23.935 24.348 23.895 24.057 24.057 24.017 24.097 24.000 24.095 24.419

Cr# 0.61 0.70 0.50 0.59 0.47 0.58 0.82 0.79 0.65 0.83 0.74 0.87

Mg# 0.56 0.09 0.58 0.36 0.60 0.54 0.49 0.41 0.50 0.26 0.52 0.26
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Πιν. 1. 40: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ανεξαλλοίωτων πυρήνων (core) μανγησιοχρωμιτών και των εξαλλοιωμένων περιθώριών τους (rim) από τους 
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Κορυδαλλός (Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου)

Ορυκτό Σπινέλιος-Σιδηροχρωμίτης

Λιθότυπος Χρωμιτίτες

Δείγμα G1 G1 G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G3

Ανάλυση 1core 1rim 2core 2rim 3core 3rim 1core 1rim 2core 2rim 1core 1rim 2core 2rim

SiO2 - - - 3.71 - 1.01 - 0.02 - - - - - -

TiO2 0.17 0.04 0.14 - 0.14 0.25 0.20 - 0.17 0.30 0.29 - 0.21 0.35

Al2O3 31.85 12.51 30.06 7.87 31.37 4.20 30.34 7.65 29.69 6.30 30.22 20.73 26.10 14.50

Cr2O3 37.58 39.01 37.86 42.08 38.92 38.90 38.39 42.13 38.81 50.46 39.96 39.50 43.58 43.70

FeOt 15.55 31.32 16.31 30.91 15.33 38.65 16.97 35.64 17.21 31.84 16.47 26.48 17.07 29.10

MnO 0.54 0.54 0.71 0.80 - 1.56 - - 0.51 - - 0.65 0.14 -

MgO 13.57 15.38 13.94 10.95 14.67 4.92 13.15 14.44 13.24 10.56 13.74 12.27 12.50 11.13

NiO 0.10 - 0.06 - 0.38 - 0.21 - - - - - - -

Σύνολο 99.36 98.80 99.08 96.32 100.81 89.49 99.26 99.88 99.63 99.46 100.68 99.63 99.60 98.78

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα οξυγόνου

Si - - - 0.999 - 0.311 - 0.005 - - - - - -

Ti 0.030 0.008 0.025 - 0.025 0.058 0.036 - 0.031 0.060 0.052 - 0.039 0.068

Al 8.897 3.717 8.496 2.498 8.640 1.525 8.569 2.310 8.391 1.982 8.404 6.067 7.498 4.418

Cr 7.039 7.776 7.176 8.961 7.188 9.478 7.270 8.534 7.355 10.649 7.452 7.755 8.396 8.932

Fe+3 0.034 4.492 0.303 2.542 0.147 4.258 0.125 5.146 0.223 3.249 0.092 2.178 0.067 2.513

Mg 4.799 5.781 4.988 4.397 5.115 2.260 4.701 5.516 4.737 4.202 4.837 4.543 4.546 4.290

Fe+2 3.050 2.111 2.970 4.420 2.850 5.702 3.280 2.489 3.230 3.858 3.160 3.321 3.420 3.778

Mn 0.108 0.115 0.144 0.182 - 0.407 - - 0.104 - - 0.137 0.029 -

Ni 0.020 - 0.010 - 0.070 - 0.040 - - - - - - -

Σύνολο 23.977 24.000 24.112 24.000 24.035 24.000 24.021 24.000 24.071 24.000 23.997 24.000 23.995 24.000

Cr# 0.44 0.68 0.46 0.78 0.45 0.86 0.46 0.79 0.47 0.84 0.47 0.56 0.53 0.67

Mg# 0.61 0.73 0.63 0.39 0.64 0.18 0.59 0.32 0.59 0.37 0.60 0.45 0.57 0.31
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Πιν. 1. 41: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις ανεξαλλοίωτων πυρήνων (core) μανγησιοχρωμιτών και των εξαλλοιωμένων περιθώριών τους (rim) από τους 
περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Ορυκτό Μαγνησιοχρωμίτης-Σιδηροχρωμίτης

Λιθότυπος Περιδοτίτες

Δείγμα P13 P13 P13 P13a P21 P21a P21a P21b P22 P22 PM2A PM2A

Ανάλυση 1core 1rim 2core 2rim 1core 1rim 2core 2rim 1core 1rim 1core 1rim

SiO2 - 0.17 - - 0.30 0.27 - 1.68 3.01 - 0.60 0.35

TiO2 0.05 0.07 - 0.08 0.11 0.21 - 0.08 - - 0.77 0.48

Al2O3 20.64 4.51 20.06 11.07 26.33 4.02 25.34 10.98 12.37 5.19 20.37 5.48

Cr2O3 51.35 63.82 50.05 52.77 42.35 57.10 45.58 49.68 58.94 56.45 43.13 34.10

FeOt 16.54 26.21 16.45 31.65 15.87 34.46 17.32 31.61 20.00 30.73 26.06 56.04

MnO 0.10 0.81 - 0.52 0.84 0.73 - 1.83 0.32 - 0.01 1.14

MgO 12.28 4.06 12.45 3.82 13.27 2.94 11.42 4.69 6.25 4.74 8.42 2.27

NiO - - - - - - - - - - 0.31 -

Σύνολο 100.96 99.65 99.01 99.91 99.07 99.73 99.66 100.55 100.89 97.11 99.67 99.86

Αριθμός κατιόντων με βάση 32 άτομα οξυγόνου

Si - 0.048 - - 0.073 0.077 - 0.453 0.776 - 0.155 0.098

Ti 0.009 0.015 - 0.017 0.02 0.045 - 0.016 - - 0.149 0.102

Al 5.998 1.507 5.946 3.581 7.557 1.352 7.325 3.492 3.757 1.758 6.185 1.816

Cr 10.006 14.304 9.948 11.453 8.150 12.879 8.836 10.600 12.002 12.826 8.781 7.582

Fe+3 - 0.126 0.106 0.933 0.200 1.525 - 0.969 - 1.416 0.730 6.202

Mg 4.517 1.718 4.672 1.563 4.821 1.250 4.179 1.887 2.403 2.031 3.236 0.952

Fe+2 3.43 6.100 3.360 6.332 3.030 6.695 3.720 6.164 4.850 5.969 4.890 6.977

Mn 0.021 0.195 - 0.121 0.173 0.176 - 0.418 0.070 - 0.002 0.272

Ni - - - - - - - - - - 0.060 -

Σύνολο 23.968 24.013 24.032 24.000 24.024 24.000 24.060 24.000 23.858 24.000 24.188 24.000

Cr# 0.63 0.90 0.63 0.76 0.52 0.90 0.55 0.75 0.76 0.88 0.59 0.81

Mg# 0.57 0.22 0.58 0.18 0.61 0.16 0.53 0.21 0.33 0.22 0.40 0.07
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1.6 Υποπαράρτημα κεφαλαίου 8

Πιν. 1. 42: Γεωχημικές αναλύσεις περιδοτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Λιθότυπος Κλινοπυροξενομιγείς-Κανονικοί Χαρτσβουργίτες

Δείγμα V-6 K-3 R-1* R-2 R-4* A-1 VA-19r VM-74 S-1 XR-1
Οξείδια κύριων στοιχείων (% κ.β.)

SiO2 40.18 41.15 44.21 42.93 44.92 43.18 43.51 43.62 43.62 42.99
TiO2 0.001 0.001 0.003 0.001 - 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001
Al2O3 0.31 0.28 0.69 0.49 0.53 0.55 0.39 0.66 0.47 0.51
Fe2O3t 7.66 8.47 8.77 7.62 8.14 8.29 8.38 8.38 8.51 8.52
MnO 0.109 0.122 0.131 0.113 0.117 0.118 0.12 0.122 0.126 0.123
MgO 46.76 46.07 42.99 43.683 43.18 44.02 47.14 45.73 46.31 47.07
CaO 0.22 0.44 0.84 0.55 0.88 0.64 0.54 0.84 0.59 0.61
Na2O 0.05 0.05 0.03 0.02 0.07 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04
K2O - - - - - - - - 0.03 -
P2O5 - - - - - - - - - -
LOI 3.71 3.70 2.37 5.04 3.17 3.20 0.06 0.39 0.01 0.65

Σύνολο 99.02 100.30 100.05 100.47 101.01 100.07 100.20 99.80 99.72 100.53
Ιχνοστοιχεία (ppm)

Cr 2790 3160 3350 3240 2720 3600 3270 3150 3130 2400
Co 124 130 149 121 103 120 152 140 146 141
Ni 2250 2300 2130 2170 1990 2230 2250 2190 2280 2310
Cu - - 20 - - - - - - -
Zn 50 50 50 50 50 50 50 110 50 50
Rb - - - - - - - - - -
Sr - - - - - - - - - -
Y - - - - - - - - - -
Zr - - - - 16 - - - - -
Nb - - - - 1 - - - - -
Pb - - - - - - - - - -
Ba - - - 4 - - - - -
V 23 34 49 34 23 44 37 45 40 36
Sc 6 8 11 9 11 10 10 10 9 9
Ga - - - - - - - - -
Th - 0.05 0.05 0.05 0.49 0.05 0.05 0.05 - 0.05
Ta 0.09 0.11 0.27 0.14 0.16 0.09 0.33 0.2 0.24 0.20
Hf - - - - 0.5 - - - -
Ge - 0.8 0.9 0.8 1 0.9 1 0.9 - 0.90
As - - - 10 - - - - - -
Sn - - - - 38 - - - - -
W 84.6 94.6 244 129 - 85.1 280 183 216 180
Hg - - - - - - - - - -
Tl - - - - - - - - - -
Bi - - - - 0.5 - - - - -
U 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.02 0.01 0.01 0.13 0.01

Σπάνιες γαίες (ppb)
La 0.08 - - - - - - - - -
Ce 0.16 - - - 0.05 - - - - -
Pr 0.01 - - - - - - - - -
Nd - - - - - - - - - -
Sm 0.01 - - - 0.02 - - - - -
Eu - - - - - - - - - -
Gd - - - - - - - - - -
Tb - - - - - - - - - -
Dy - - - - 0.01 - - - - -
Ho - - - - - - - - - -
Er 0.01 - - - 0.01 - - 0.01 - -
Tm - - - - - - - - - -
Yb 0.02 0.02 0.04 - 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Lu 0.004 0.002 0.007 0.003 0.006 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005

Δυνητική ορυκτολογική σύσταση (CIPW)
Cpx 0.83 1.65 3.18 2.10 3.63 2.42 1.91 3.09 2.16 2.46
Opx 10.21 12.84 30.14 27.23 32.07 25.15 17.77 20.73 19.76 15.49
Ol 88.96 85.51 66.68 70.67 64.30 72.43 80.32 76.18 78.08 82.05
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Πιν. 1. 42 (συνέχεια): Γεωχημικές αναλύσεις περιδοτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Λιθότυπος Μεταβατικοί Χαρτσβουργίτες

Δείγμα V2 VM107 VVD-1 K8 VM73
Οξείδια κύριων στοιχείων (% κ.β.)

SiO2 40.78 42.20 42.99 39.13 43.85
TiO2 0.001 0.001 - 0.001 -
Al2O3 0.26 0.34 0.46 0.31 0.49
Fe2O3 8.45 7.67 6.88 7.97 8.65
MnO 0.119 0.112 0.099 0.11 0.121
MgO 47.74 47.34 49.09 40.81 46.45
CaO 0.45 0.4 0.37 0.34 0.59
Na2O 0.07 0.04 - 0.06 -
K2O - - - 0.06 -
P2O5 - - - - 0.08
LOI 1.65 2.24 - 10.89 -

Σύνολο 99.54 100.36 99.89 99.69 100.23
Ιχνοστοιχεία (ppm)

Cr 1890 3030 2360 2520 3010
Co 135 125 77 115 78
Ni 2390 2260 1220 2220 1360
Cu - 30 30 - -
Zn 60 40 140 40 -
Rb - - - - -
Sr - - - - -
Y - - - - -
Zr - - - - -
Nb - 0.05 - - -
Pb - - 7 - -
Ba - - - - -
V 25 29 - 29 -
Sc 8 7 7 8 9
Ga - - - - -
Th 0.12 0.05 - 0.05 -
Ta 0.17 0.11 - 0.04 -
Hf - - - - -
Ge 0.8 0.9 - 0.8 0.5
As - - - - -
Mo 5 - - - -
Ag - - - - -
Cd - - - - -
Sn - - - - -
W 144 108 - 41.7 -
Hg - - - - -
Tl - - - - -
Bi - - - - -
U 0.06 0.01 0.04 0.01 -

Σπάνιες γαίες (ppb)
La 0.26 - - - -
Ce 0.54 - 0.06 - -
Pr 0.04 - - - -
Nd 0.11 - - - -
Sm 0.02 - - - -
Eu - - - - -
Gd 0.01 - - - -
Tb - - - - -
Dy 0.02 - 0.01 - -
Ho - - - - -
Er 0.01 - 0.01 - -
Tm - - - - -
Yb 0.02 0.01 - - 0.02
Lu 0.003 0.003 0.006 - 0.004

Δυνητική ορυκτολογική σύσταση (CIPW)
Cpx 1.65 1.47 1.33 1.41 1.80
Opx 6.76 14.58 14.50 22.36 21.42
Ol 91.59 83.95 84.17 76.23 76.77
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Πιν. 1. 42 (συνέχεια): Γεωχημικές αναλύσεις περιδοτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Βούρινου.
Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου

Λιθότυπος Δουνίτες

Δείγμα V-8 VA-9 VA-12
VM-
116

VKOR-
2

K VM-87 VM-88 VM-84 VRZ-1 A-7
VAET-

1
VAET-

2
Οξείδια κύριων στοιχείων (% κ.β.)

SiO2 38.91 38.94 38.65 37.78 38.22 38.33 37.32 36.64 39.66 38.39 41.48 34.56 40.98
TiO2 0.001 0.001 0.001 - - 0.003 0.001 - 0.004 - 0.003 - 0.008
Al2O3 0.19 0.12 0.06 0.11 0.47 0.24 0.12 0.10 0.24 0.19 0.35 0.13 0.21
Fe2O3 9.37 8.23 6.75 6.95 7.84 8.16 8.3 7.68 9.26 6.95 7.55 7.62 8.20
MnO 0.123 0.109 0.087 0.085 0.094 0.109 0.115 0.096 0.122 0.095 0.109 0.089 0.109
MgO 49.46 52.1 52.06 51.22 47.87 50.99 48.97 47.77 50.82 50.71 46.83 45.55 49.83
CaO 0.12 0.17 0.14 0.13 0.42 0.08 0.12 0.06 0.24 0.14 0.51 0.10 0.24
Na2O 0.04 0.05 0.04 - - 0.03 0.05 - - - 0.06 - 0.07
K2O - 0.02 - - - - - - 0.07 - - - 0.29
P2O5 - - - - - - - - - - - - 0.01
LOI 0.65 0.41 2.38 3.15 4.65 1.76 5.56 6.69 - 3.27 2.79 11.61 -

Σύνολο 98.88 100.16 100.19 99.43 99.56 99.72 100.58 99.05 100.42 99.75 99.7 99.66 99.94
Ιχνοστοιχεία (ppm)

Cr 7910 3890 2210 2500 10000 7910 2220 2670 3060 2710 2980 3080 2720
Co 136 133 114 116 119 142 133 117 124 103 115 133 103
Ni 2270 2480 2830 2630 2300 2640 2380 2240 2550 1980 2260 2260 1990
Cu - - - - - - - - - - - - -
Zn 50 40 30 - 40 40 40 - 50 - 40 50
Rb - - - - - - - - - - - - -
Sr 0.5 2 2 - - 2 2 - - - - - -
Y - - - - - - - - - - - - -
Zr - - - - - - - - - - - - 16
Nb - - - - - - - - - - - - 1
Pb - - - - - - - - - - - - -
Ba - - - - - - - - - - - - 4
V 30 14 7 - - 23 11 - - - 26 - 23
Sc 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 6 3 11
Ga - - - - - 1 1 - - - - - -
Th - - - - - 0.05 0.05 - - - 0.05 - 0.49
Ta 0.09 0.12 0.12 - - 0.12 0.10 - - - 0.01 - 0.16
Hf - - - - - - - - - - - - 0.5
Ge - - - 0.7 0.9 0.8 0.7 0.8 0.9 0.6 0.8 0.8 1
W 81.50 115 107 - - 112 94.1 - - - 0.50 - -
Hg - - - - - - - - - - - - -
Tl - - - - - 0.053 0.05 - - 0.04 - - -
Bi - - - - - - - - - - - - 0.5
U - - - - 0.05 - - 0.02 0.03 - 0.02 0.02 0.06

Σπάνιες γαίες (ppb)
La - - - - - - - - - - - - -
Ce - - - - 0.06 - - - - - 0.07 - 0.05
Pr - - - - - - - - - - - - -
Nd - - - - - - - - - - - - -
Sm - 0.01 - - - - - - - - - - 0.02
Eu - - - - - - - - - - - - -
Gd - - - - - - - - - - - - -
Tb - - - - - - - - - - - - -
Dy - - - - - - - - - - 0.02 - 0.01
Ho - - - - - - - - - - - - -
Er - - - - 0.02 - - - 0.01 - - 0.01 0.01
Tm - - - - - - - - - - - - -
Yb 0.01 - 0.02 - 0.03 0.01 0.02 0.02 - 0.01 0.02 - 0.03
Lu 0.002 0.002 0.003 0.002 0.005 0.002 0.004 0.004 0.003 0.004 0.004 0.003 0.006

Δυνητική ορυκτολογική σύσταση (CIPW)
Cpx 0.44 0.63 0.52 0.49 1.59 0.30 0.47 0.23 0.87 0.52 2.1 0.41 0.97
Opx - - - - 0.72 - - - - - 12.64 - 3.56
Ol 99.56 99.37 99.48 99.51 97.69 99.70 99.53 99.77 99.13 99.48 85.26 99.59 95.47
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Πιν. 1. 43: Γεωχημικές αναλύσεις περιδοτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Λιθότυπος Κλινοπυροξενομιγείς και Κανονικοί Χαρτσβουργίτες

Δείγμα Μ-2A M-5 PM-5* P-9 P-12 P-13* P-15 P-20 PKZ-1 PM-54
SiO2 42.53 39.69 41.06 44.63 43.09 42.20 41.89 42.19 42.57 42.24
TiO2 0.003 0.001 0.003 0.003 0.001 0.001 0.006 0.001 - 0.001
Al2O3 0.39 0.16 0.53 0.68 0.24 0.53 0.59 0.31 0.27 0.46
Fe2O3t 8.23 8.11 7.62 8.78 8.40 8.04 7.53 8.14 8.10 7.92
MnO 0.113 0.113 0.113 0.122 0.119 0.117 0.103 0.117 0.104 0.115
MgO 44.11 44.7 37.11 45.86 47.70 42.92 42.68 46.58 47.72 44.53
CaO 0.50 0.29 0.69 0.71 0.34 0.64 0.57 0.39 0.33 0.56
Na2O 0.06 0.06 0.04 0.05 0.04 0.04 0.06 0.05 - 0.03
K2O - - 0.02 - - - - - - -
P2O5 - - - - - - - - - -
LOI 5.05 6.18 13.25 0.16 0.28 5.86 4.81 1.38 0.91 4.46

Σύνολο 101.00 99.32 100.40 101.00 100.23 100.37 98.23 99.18 100.00 100.34
Ιχνοστοιχεία (ppm)

Cr 1750 3180 2120 2410 2420 2430 2230 3320 3080 2880
Co 108 133 107 111 152 122 104 120 110 126
Ni 2190 2400 2060 2170 2360 2130 1980 2230 2300 2090
Cu - - 10 20 - - - - - -
Zn 40 50 140 50 50 50 40 50 40 40
Rb - - 1 2 - - - - - -
Sr - - - - - - - - - -
Y - - - - - - - - - -
Zr 8 - 7 16 - - 12 - - -
Nb - - - 1 0.2 - - - - -
Pb - 85 - - - - - - - -
Ba 5 - 4 4 - - 4 - - -
V 9 29 25 26 23 37 12 27 - 34
Sc 7 6 11 11 7 9 7 7 7 8
Ga - - - - - - - - - -
Th - - - - 0.05 - - - - -
Ta - 0.09 - - 0.30 0.10 - 0.19 - 0.17
Hf 0.2 - 0.2 0.2 - - 0.3 - - -
Ge 0.9 0.8 0.9 1 1.1 0.9 0.7 0.9 0.9 0.8
Ag - - - - 1 - - - - -
W - 88.10 - - 275 111 - 174 - 146
Hg - - - - - - - - - -
Tl - - 0.07 - - - - - - -
Bi - - 0.1 - - - - - - -
U - - 0.02 0.03 0.01 - 0.02 - 0.01 -

Σπάνιες γαίες (ppb)
La - - - - - - - - - -
Ce - - 0.05 - - - - - - -
Pr - - - - - - - - - -
Nd - - - - - - - - - -
Sm - - 0.01 0.01 - - 0.01 - - -
Eu - - - - - - - - - -
Gd - - - - - - - - - -
Tb - - - - - - - - - -
Dy - - - - - - 0.02 - - -
Ho - - - - - - - - - -
Er - - 0.01 - - - 0.02 - - -
Tm - - - - - - - - - -
Yb 0.01 - 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 - 0.02
Lu 0.004 - 0.005 0.006 0.002 0.003 0.006 0.003 - 0.004

Δυνητική ορυκτολογική σύσταση (CIPW)
Cpx 2.27 1.12 3.20 2.85 1.23 2.44 2.46 1.44 1.19 2.12
Opx 25.36 12.83 40.69 23.47 15.63 25.63 26.09 15.89 14.75 21.67
Ol 72.37 86.05 56.11 73.68 83.14 71.93 71.45 82.67 84.06 76.21
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Πιν. 1. 43 (συνέχεια): Γεωχημικές αναλύσεις περιδοτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Λιθότυπος Μεταβατικοί Χαρτσβουργίτες

Δείγμα M-4 P-1 PM-8 PM-9
Οξείδια κύριων στοιχείων (% κ.β.)

SiO2 42.36 41.55 40.19 42.43
TiO2 0.001 0.001 0.001 0.008
Al2O3 0.21 0.60 0.11 0.31
Fe2O3t 8.18 8.16 8.32 8.81
MnO 0.118 0.117 0.118 0.121
MgO 47.68 44.92 45.3 48.13
CaO 0.31 0.58 0.45 0.46
Na2O 0.06 0.04 0.05 0.07
K2O - 0.03 - -
P2O5 - - - -
LOI 1.27 3.40 4.56 -

Σύνολο 100.21 99.41 99.12 100.34
Ιχνοστοιχεία (ppm)

Cr 2720 3460 2120 2730
Co 134 142 130 101
Ni 2540 2340 2310 2490
Cu - - - -
Zn 40 60 40 -
Rb - - - -
Sr - - - 2
Y - - - -
Zr - - - -
Nb - - - -
Pb - - - -
Ba - - - 4
V 19 38 28 -
Sc 6 8 8 7
Ga - 0.90 - -
Th - - - -
Ta 0.16 0.14 0.11 -
Hf - - - -
Ge 0.80 0.90 0.8 0.8
W 152 146 121 -
Hg - - - -
Tl - - - -
Bi - - - -
U - - - 0.01

Σπάνιες γαίες (ppb)
La - - - -
Ce - - - -
Pr - - - -
Nd - - - -
Sm - - - -
Eu - - - -
Gd - - - -
Tb - - - -
Dy - - - -
Ho - - - -
Er - - - -
Tm - - - -
Yb 0.01 0.02 0.02 -
Lu - 0.005 0.003 0.004

Δυνητική ορυκτολογική σύσταση (CIPW)
Cpx 1.13 2.21 1.72 1.66
Opx 13.48 17.57 12.01 10.78
Ol 85.39 80.22 86.27 87.56
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Πιν. 1. 43 (συνέχεια): Γεωχημικές αναλύσεις περιδοτιτών οφιολιθικού συμπλέγματος Πίνδου.
Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Λιθότυπος Δουνίτες
Δείγμα PM-11 K-7

Οξείδια κύριων στοιχείων (% κ.β.)
SiO2 34.59 33.44
TiO2 0.001 0.007
Al2O3 0.11 0.66
Fe2O3t 7.35 7.92
MnO 0.097 0.105
MgO 46.11 42.11
CaO 0.26 0.12
Na2O 0.06 0.08
K2O - -
P2O5 - -
LOI 10.57 16.19

Σύνολο 99.17 100.60
Ιχνοστοιχεία (ppm)

Cr 2280 2780
Co 123 110
Ni 2250 2110
Cu - -
Zn 40 40
Rb - -
Sr - -
Y - -
Zr - 14
Nb 0.05 0.4
Pb - -
Ba - 3
V 16 -
Sc 4 4
Ga - 1
Th - 0.09
Ta 0.09 0.05
Hf - 0.3
Ge 0.70 0.7
Ag 0.50 -
Sn - 2
W 87 -
Tl - -
Bi - -
U 0.05 0.03

Σπάνιες γαίες (ppb)
La - -
Ce - -
Pr - -
Nd - -
Sm - 0.001
Eu - -
Gd - -
Tb - -
Dy - -
Ho - -
Er - 0.003
Tm - 0.005
Yb - 0.05
Lu 0.002 0.01
Δυνητική ορυκτολογική σύσταση

Cpx 1.08 0.57
Opx - -
Ol 98.92 99.43
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Πιν. 1. 43 (συνέχεια): Γεωχημικές αναλύσεις κλινοπυροξενομιγών και κανονικών χαρτσβουργιτών οφιολιθικού 
συμπλέγματος Πίνδου από SACCANI & PHOTIADES (2004).

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Λιθότυπος
Κανονικός

Χαρτσβουργίτης
Κλινοπυροξενομιγής

Χαρτσβουργίτης

Δείγμα EP-6 EP-22

La 0.02 0.03

Ce 0.04 0.06

Pr 0.01 0.02

Nd 0.02 0.17

Sm 0.01 0.12

Eu - 0.05

Gd 0.01 0.22

Tb - 0.06

Dy 0.02 0.38

Ho 0.01 0.10

Er 0.02 0.30

Tm - 0.05

Yb 0.03 0.32

Lu 0.01 0.05
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1.7 Υποπαράρτημα κεφαλαίου 9

Πιν. 1. 44: Ορυκτοχημικές αναλύσεις σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Βοϊδόλακκος (Β. Βούρινος)
Ορυκτό Σουλφίδια μέλη της σειράς Λωρίτης-Ερλισμανίτης
Ανάλυση C37-4 C37-6 C37-9 C37-11 C37-12 C37-13 C37-14 C71-10

Os 6.35 10.78 3.36 8.99 8.85 6.13 2.11 31.07
Ir 5.97 7.56 5.17 6.84 6.56 7.30 3.13 5.84
Ru 48.03 45.02 52.28 47.26 46.16 48.94 54.47 28.49
Rh 1.41 1.17 1.75 0.98 0.98 1.17 1.85 0.43
Pt - - - - - - - -
Pd 0.04 - - 0.19 0.04 0.03 0.06 -
Fe 0.21 0.09 0.09 0.08 0.07 0.14 0.07 0.08
Ni 0.07 0.05 0.05 0.10 0.10 0.02 0.04 0.05
Cu 0.44 0.03 - - - 0.09 - -
S 34.89 35.98 37.19 36.36 35.54 36.72 37.30 32.00

As 0.59 0.06 0.79 - - 0.05 0.01 0.07
Σύνολο 98.00 100.74 100.68 100.80 98.30 100.59 99.04 98.03

Ατομικές αναλογίες (%)
Os 2.01 3.38 1.01 2.78 2.81 1.88 0.63 11.03
Ir 1.87 2.34 1.54 2.10 2.06 2.21 0.93 2.05
Ru 28.60 26.53 29.53 27.52 27.53 28.21 30.79 19.03
Rh 0.83 0.68 0.97 0.56 0.58 0.66 1.03 0.28
Pt - - - - - - - -
Pd 0.02 - - 0.10 0.02 0.02 0.03 -
Fe 0.23 0.09 0.10 0.08 0.08 0.15 0.07 0.10
Ni 0.07 0.05 0.05 0.10 0.10 0.02 0.04 0.05
Cu 0.42 0.03 - - - 0.08 - -
S 65.49 66.84 66.21 66.75 66.81 66.72 66.48 67.38

As 0.48 0.05 0.60 - - 0.04 0.01 0.07
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Πιν. 1. 44 (συνέχεια): Ορυκτοχημικές αναλύσεις σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.
Αετορράχες-Ξερολίβαδο (Ν. Βούρινος)

Ορυκτό Σουλφίδια μέλη της σειράς Λωρίτης-Ερλισμανίτης
Ανάλυση A-59 A-61 A-63 A-64 X-70 X-71 X-72 X-74 X-79 X-80 X-83 X-85 X-86 X-90 X-92

Os 21.53 10.27 30.94 18.61 15.36 19.78 16.34 7.45 23.10 17.23 14.56 18.20 16.10 36.16 22.10
Ir 7.71 7.99 9.87 8.89 7.93 4.36 8.76 6.80 9.29 4.96 9.84 11.04 6.92 9.15 11.12
Ru 35.6 44.96 26.08 37.01 41.88 41.28 38.60 47.51 32.72 41.28 38.83 35.82 41.56 23.37 32.44
Rh 0.20 0.77 0.07 0.22 0.18 0.24 1.39 0.79 0.32 0.85 1.07 0.38 0.30 0.47 0.12
Pt - - - - - - - - - 0.11 - - - - -
Pd 0.06 0.08 0.04 0.04 0.03 0.11 0.08 0.07 0.06 - 0.06 - 0.03 0.06 0.01
Fe 0.20 0.15 0.14 0.12 0.10 0.16 0.23 0.09 0.16 0.13 0.27 0.16 0.16 0.07 0.28
Ni 0.07 0.01 0.24 0.01 - 0.07 0.07 0.04 0.42 0.04 0.03 0.07 0.04 0.05 0.10
Cu - - 0.03 0.04 0.01 - - 0.06 - - - - 0.01 - 0.03
S 34.80 36.23 31.58 34.12 33.91 34.04 33.31 36.03 32.91 34.74 34.78 33.44 33.82 30.00 31.93

As 0.75 0.04 0.10 0.02 0.05 - 0.09 - 0.05 - 0.03 0.03 0.01 0.02 1.05
Σύνολο 100.97 100.56 99.22 99.16 99.46 100.07 98.98 98.99 99.04 99.35 99.57 99.14 99.40 99.35 99.27

Ατομικές αναλογίες (%)
Os 7.04 3.21 11.09 6.19 5.05 6.48 5.46 2.33 7.92 5.59 4.74 6.14 5.31 13.47 7.67
Ir 2.49 2.47 3.50 2.93 2.58 1.41 2.90 2.11 3.15 1.59 3.17 3.69 2.26 3.37 3.82
Ru 21.90 26.44 17.58 23.16 25.92 25.46 24.27 27.97 21.10 25.21 23.80 22.74 25.78 16.37 21.20
Rh 0.12 0.45 0.05 0.14 0.11 0.15 0.86 0.46 0.20 0.51 0.64 0.24 0.18 0.32 0.08
Pt - - - - - - - - - 0.04 - - - - -
Pd 0.04 0.05 0.03 0.02 0.02 0.06 0.05 0.04 0.04 - 0.04 - 0.02 0.04 0.01
Fe 0.22 0.16 0.17 0.14 0.11 0.18 0.26 0.10 0.19 0.14 0.30 0.18 0.18 0.09 0.33
Ni 0.07 0.01 0.28 0.01 - 0.07 0.08 0.04 0.47 0.04 0.03 0.07 0.04 0.06 0.11
Cu - - 0.03 0.04 0.01 - - 0.06 - - - - 0.01 - 0.03
S 0.62 0.03 0.09 0.02 0.04 - 0.08 - 0.04 - 0.03 0.03 0.09 0.02 0.93

As 67.47 67.16 67.12 67.32 66.15 66.18 66.02 66.86 66.89 66.87 67.20 66.91 66.14 66.26 65.78
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Πιν. 1. 45: Χημικές φόρμουλες σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης 

Περιοχή Aνάλυση Χημική σύσταση
C37-4 (Ru0.86Os0.06Ir0.06Rh0.02Fe0.01Cu0.01)1.02(S1.97As0.01)1.98

C37-6 (Ru0.80Os0.10Ir0.07Rh0.02)0.99S2.01

C37-9 (Ru0.89Ir0.05Os0.03Rh0.03)1.00S2.01

C37-11 (Ru0.83Os0.08Ir0.06Rh0.02)0.99S2.01

C37-12 (Ru0.83Os0.08Ir0.06Rh0.02)0.99S2.01

C37-13 (Ru0.85Ir0.07Os0.06Rh0.02)1.00S2.00

C37-14 (Ru0.92Ir0.03Rh0.03Os0.02)1.00S2.00

Βοϊδόλακκος

C71-10 (Ru0.57Os0.33Ir0.06Rh0.01)0.98S2.02

Α59 (Ru0.66Os0.21Ir0.07Fe0.01)0.95(S2.00As0.02)2.02

Α61 (Ru0.79Os0.10Ir0.07Rh0.01)0.97S2.02

Α63 (Ru0.53Os0.33Ir0.11Ni0.01Fe0.01)0.99S2.01
Αετορράχες

Α64 (Ru0.70Os0.19Ir0.09)0.98S2.02

X70 (Ru0.78Os0.15Ir0.08)1.01S1.99

X71 (Ru0.76Os0.19Ir0.04Fe0.01)1.00S2.00

X72 (Ru0.73Os0.16Ir0.09Rh0.03Fe0.01)1.02S1.98

X74 (Ru0.84Os0.07Ir0.06Rh0.01)0.98S2.02

X79 (Ru0.63Os0.24Ir0.09Rh0.01Fe0.01Ni0.01)0.99S2.01

X80 (Ru0.76Os0.17Ir0.05Rh0.02)1.00S2.00

X83 (Ru0.71Os0.14Ir0.10Rh0.02Fe0.01)0.98S2.02

X85 (Ru0.68Os0.18Ir0.11Rh0.01Fe0.01)0.99S2.01

X86 (Ru0.77Os0.16Ir0.07Rh0.01Fe0.01)1.02S1.98

X90 (Ru0.49Os0.40Ir0.10Rh0.01)1.00S2.00

Ξερολίβαδο

X92 (Ru0.64Os0.23Ir0.11Fe0.01)0.99(S1.98As0.03)2.01
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Πιν. 1. 46: Ορυκτοχημικές αναλύσεις κραμάτων σύστασης Os-Ir από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Βοϊδόλακκος (Β. Βούρινος)
Ορυκτό Κράματα Os-Ir
Ανάλυση C37-3 C37-10 C71-1 C71-1A C71-2 C71-5 C71-7

Os 33.40 56.63 56.05 55.77 56.94 56.92 57.01
Ir 62.53 39.93 40.74 40.99 42.10 41.46 40.95
Ru 0.08 1.72 1.73 1.60 1.73 1.60 1.30
Rh 0.55 0.31 0.11 0.11 0.30 0.30 0.09
Pt 1.51 - - - - - -
Pd 0.29 0.25 0.15 - 0.10 0.09 -
Fe 0.27 0.20 0.28 0.32 0.21 0.20 0.33
Ni 0.05 0.04 0.05 0.08 0.07 0.07 0.07
Cu - 0.02 0.01 - 0.01 0.06 0.04
S - - - - - - -

As 0.03 - - - 0.03 0.02 -
Σύνολο 98.71 99.10 99.12 98.87 101.49 100.72 99.79

Ατομικές αναλογίες (%)
Os 33.52 55.90 55.37 55.26 54.89 55.37 56.09
Ir 62.09 39.00 39.82 40.19 40.16 39.90 39.86
Ru 0.15 3.19 3.22 2.98 3.14 2.93 2.41
Rh 1.02 0.57 0.20 0.20 0.54 0.54 0.16
Pt 1.48 - - - - - -
Pd 0.52 0.44 0.27 - 0.17 0.16 -
Fe 0.92 0.67 0.94 1.08 0.69 0.66 1.11
Ni 0.16 0.13 0.16 0.26 0.22 0.22 0.22
Cu - 0.06 0.03 - 0.03 0.18 0.12
S - - - - - - -

As 0.08 - - - 0.07 0.05 -
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Πιν. 1. 46 (συνέχεια): Ορυκτοχημικές αναλύσεις κραμάτων σύστασης Os-Ir από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.
Αετορράχες-Ξερολίβαδο (Ν. Βούρινος)

Ορυκτό Κράματα Os-Ir
Ανάλυση A-56 A-57 A-60 A-62 X-73 X-75 X-78 X-82 X-84 X-87 X-88 X-91

Os 55.56 62.36 57.46 61.25 52.38 51.95 53.23 51.77 52.03 51.90 52.67 57.44
Ir 41.39 33.38 40.47 34.57 40.27 42.48 39.64 42.43 42.18 42.19 42.66 40.15
Ru 2.28 3.93 1.92 3.97 5.19 4.43 3.82 4.71 4.99 4.40 4.22 0.59
Rh 0.24 0.12 0.31 0.12 0.33 0.25 0.10 0.26 0.25 0.34 0.21 0.15
Pt - - - - 0.51 - - - 0.20 - - -
Pd 0.09 0.08 0.05 0.05 0.06 0.03 0.01 0.10 - - 0.07 0.01
Fe 0.22 0.09 0.25 0.09 0.37 0.17 0.15 0.17 0.18 0.23 0.18 0.14
Ni 0.01 0.06 0.03 - 0.03 0.08 0.01 0.04 0.05 0.03 0.05 0.05
Cu 0.02 - - - - - 0.01 0.02 - - - -
S - - - - - - - - - - - -

As - - 0.03 - 0.02 - - 0.02 0.01 - - 0.05
Σύνολο 99.81 100.02 100.52 100.05 99.16 99.39 96.97 99.52 99.89 99.09 100.06 98.58

Ατομικές αναλογίες (%)
Os 54.24 60.17 55.87 59.13 50.01 50.06 52.95 49.69 49.72 50.15 50.58 57.82
Ir 39.98 31.87 38.94 33.02 38.04 40.50 39.02 40.30 39.88 40.34 40.54 39.99
Ru 4.19 7.13 3.51 7.21 9.32 8.03 7.15 8.51 8.97 8.00 7.62 1.12
Rh 0.43 0.21 0.56 0.21 0.58 0.45 0.18 0.46 0.44 0.61 0.37 0.28
Pt - - - - 0.48 - - - 0.19 - - -
Pd 0.16 0.14 0.09 0.09 0.10 0.05 0.02 0.17 - - 0.12 0.02
Fe 0.73 0.30 0.83 0.30 1.20 0.56 0.51 0.56 0.59 0.76 0.59 0.48
Ni 0.03 0.19 0.10 - 0.09 0.25 0.03 0.12 0.16 0.09 0.16 0.16
Cu 0.06 - - - - - 0.03 0.06 - - - -
S - - - - - - - - - - - -

As - - 0.07 - 0.05 - - 0.05 0.02 - - 0.13
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Πιν. 1. 47: Χημικές φόρμουλες κραμάτων σύστασης Os-Ir των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Κράματα Os-Ir

Περιοχή Aνάλυση Χημική σύσταση
C37-3 (Ir0.62Os0.34Rh0.01Pd0.01Pt0.01Fe0.01)1.00

C37-10 (Os0.56Ir0.39Ru0.03Rh0.01Fe0.01)1.00

C71-1 (Os0.55Ir0.40Ru0.03Fe0.01)0.99

C71-1 (Os0.55Ir0.40Ru0.03Fe0.01)0.99

C71-2 (Os0.55Ir0.40Ru0.03Rh0.01Fe0.01)1.00

C71-5 (Os0.55Ir0.40Ru0.03Rh0.01Fe0.01)1.00

Βοϊδόλακκος

C71-7 (Os0.56Ir0.40Ru0.02Fe0.01)0.99

A56 (Os0.54Ir0.40Ru0.04Fe0.01)0.99

A57 (Os0.60Ir0.32Ru0.07)0.99

A60 (Os0.56Ir0.39Ru0.04Rh0.01Fe0.01)1.01
Αετορράχες

A62 (Os0.59Ir0.33Ru0.07)0.99

X73 (Os0.50Ir0.38Ru0.09Rh0.01Fe0.01)0.99

X75 (Os0.50Ir0.41Ru0.08Fe0.01)1.00

X78 (Os0.53Ir0.39Ru0.07Fe0.01S0.01)1.01

X82 (Os0.50Ir0.40Ru0.09Fe0.01)1.00

X84 (Os0.50Ir0.40Ru0.09Fe0.01)1.00

X87 (Os0.50Ir0.40Ru0.08Rh0.01Fe0.01)1.00

X88 (Os0.51Ir0.41Ru0.08Fe0.01)1.01

Ξερολίβαδο

X91 (Os0.58Ir0.40Ru0.01)0.99
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Πιν. 1. 48: Ορυκτοχημικές αναλύσεις θειοαρσενιδίων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Πιν. 1. 49: Χημικές φόρμουλες θειοαρσενιδίων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
θειοαρσενίδια

Περιοχή Ανάλυση Χημική σύσταση
C37-1 (Rh0.41Ir0.36Ru0.09Os0.05Pt0.04Fe0.01Ni0.01)0.97As0.87S1.15

C71-3 (Ir0.86Ru0.03Os0.03Rh0.02Pt0.01)0.95As0.90S1.14Βοϊδόλακκος
C71-8 (Ir0.81Ru0.07Rh0.05Os0.02Ni0.01)0.96As0.84S1.19

X93 (Ir0.85Pt0.08Rh0.04Fe0.03Ni0.01)1.01As1.00S0.99Ξερολίβαδο
X95 (Ir0.91Os0.02Ru0.02Ni0.02Rh0.01)0.98As0.99S1.03

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Ορυκτό Θειοαρσενίδια
Ανάλυση C37-1 C71-3 C71-8 X-93 X-95

Os 3.85 2.21 1.57 - 1.45
Ir 27.91 55.71 54.38 53.95 59.74

Ru 3.82 1.18 2.29 0.03 0.79
Rh 16.80 0.65 1.92 1.28 0.25
Pt 3.16 0.46 - 4.88 -
Pd - - 0.13 - -
Fe 0.13 0.07 0.06 0.49 0.06
Ni 0.22 0.01 0.11 0.21 0.33
Cu - - 0.03 0.10 0.10
As 25.96 22.82 21.89 24.89 25.04
S 14.73 12.41 13.24 10.42 11.32

Σύνολο 96.58 95.52 95.62 96.25 99.08
Ατομικές αναλογίες (%)

Os 1.69 1.15 0.79 - 0.74
Ir 12.16 28.56 27.15 28.27 30.32

Ru 3.16 1.15 2.17 0.03 0.76
Rh 13.67 0.62 1.79 1.25 0.24
Pt 1.36 0.23 - 2.52 -
Pd - - 0.12 - -
Fe 0.20 0.13 0.11 0.88 0.11
Ni 0.31 0.02 0.18 0.36 0.55
Cu - - 0.05 0.16 0.15
S 38.45 38.13 39.61 32.73 34.44

As 29.01 30.01 28.03 33.46 32.61
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Πιν. 1. 50: Ορυκτοχημικές αναλύσεις RhNiAs και αποθειωμένων Ru-ούχων σουλφίδιων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Ορυκτό RhNiAs Αποθειωμένα σουλφίδια
Ανάλυση C37-8 Χ-77 Χ-81 Χ-94

Os 0.33 4.51 17.48 16.04
Ir 2.90 3.86 6.29 6.57
Ru 1.46 32.72 38.70 39.32
Rh 41.45 0.22 0.21 0.28
Pt - - - -
Pd 0.10 - - 0.03
Fe 4.04 0.27 0.22 0.32
Ni 20.96 35.06 4.98 2.41
Cu - 0.15 0.03 0.14
S 0.54 17.08 3.79 7.08

As 32.15 0.05 24.01 14.10
Σύνολο 103.93 93.92 95.71 86.29

Ατομικές αναλογίες (%)
Os 0.13 1.57 8.61 8.52
Ir 1.15 1.33 3.07 3.45
Ru 1.10 21.45 35.87 39.29
Rh 30.69 0.14 0.19 0.28
Pt - - - -
Pd 0.07 - - 0.03
Fe 5.51 0.32 0.37 0.58
Ni 27.21 39.58 7.95 4.15
Cu - 0.16 0.04 0.22
S 1.29 35.29 11.08 22.30

As 32.70 0.04 30.03 19.01
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Πιν. 1. 51: Ορυκτοχημικές αναλύσεις Ru-Os-Ir-Fe-Ni-ούχων οξείδιων των χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Βούρινου
Ορυκτό Ru-Os-Ir-Fe-Ni οξείδια
Ανάλυση C37-5 C37-7 C71-4 Α-58 Α-65 Α-66 Α-67 Α-68 Α-69 Χ-76

Os 9.52 7.02 39.87 7.82 15.84 15.64 50.86 12.73 44.89 10.57
Ir 4.16 5.92 5.63 4.90 10.20 10.97 17.23 5.09 26.95 6.02
Ru 69.13 51.02 13.19 61.29 40.58 41.27 3.52 55.00 5.49 49.59
Rh 1.26 1.22 0.52 0.05 0.37 0.67 0.09 0.28 0.29 0.19
Pt - - - - - - - - - -
Pd 0.28 - 0.18 0.07 0.04 - 0.06 0.04 0.01 -
Fe 4.12 3.80 8.09 0.52 3.02 2.01 5.23 0.83 8.09 6.28
Ni 1.46 0.56 1.05 0.49 0.24 0.89 6.88 2.29 7.30 0.41
Cu - - 23.61 0.09 - 0.11 - 0.03 0.12 0.12
S 0.05 0.12 0.24 0.05 0.06 0.07 0.21 0.03 0.08 0.10

As 0.18 - 0.61 - - - 3.34 - 0.01 0.06
Σύνολο 90.16 69.66 92.64 75.28 70.35 71.63 87.42 76.32 93.23 73.34

Ατομικές αναλογίες (%)
Os 5.73 5.53 22.43 5.92 13.84 13.49 40.70 9.62 33.37 7.89
Ir 2.48 4.61 3.14 3.67 8.82 9.36 13.64 3.81 19.83 4.45
Ru 78.21 75.54 13.96 87.25 66.69 66.97 5.30 78.18 7.68 69.62
Rh 1.40 1.78 0.54 0.07 0.60 1.07 0.13 0.39 0.40 0.26
Pt - - - - - - - - - -
Pd 0.30 - 0.18 0.10 0.06 - 0.09 0.05 0.01 -
Fe 8.44 10.19 15.50 1.34 8.98 5.90 14.25 2.14 20.48 15.96
Ni 2.85 1.43 1.92 1.20 0.68 2.49 17.84 5.61 17.59 0.99
Cu - - 39.76 0.20 - 0.28 - 0.07 0.27 0.27
S 0.17 0.55 0.79 0.22 0.31 0.36 1.00 0.13 0.35 0.44

As 0.28 - 0.87 - - - 6.79 - 0.02 0.11
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Πιν. 1. 52: Ορυκτοχημικές αναλύσεις σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης
Ανάλυση M-5 M-6 M-10 M-11A M-15 M-17 M-20 MC-1 MC-2 P-2 P-14 P-16 P-19 P-21 P-22C P-24A

Os 5.35 5.76 44.25 1.29 9.81 1.50 20.73 4.89 15.90 13.61 1.76 0.95 14.15 13.39 0.57 3.10
Ir 5.21 6.59 8.84 5.84 6.44 9.47 9.57 4.99 3.22 5.34 3.92 1.38 4.02 4.82 1.00 3.20
Ru 51.71 49.92 16.78 47.91 46.94 45.42 35.25 51.87 44.61 44.44 52.81 58.34 45.27 45.02 56.11 49.07
Rh 0.36 0.27 0.10 4.98 0.30 3.59 0.11 0.58 0.24 0.15 2.48 0.45 0.30 0.26 1.94 1.76
Pt - - - 0.02 - - 0.03 - 0.02 - - - - - 0.71 0.49
Pd 0.04 0.06 0.11 0.06 0.03 - 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02 0.04 0.08 0.04 0.06
Fe 0.14 0.06 0.11 0.12 0.08 0.09 0.13 0.04 0.11 0.39 0.09 0.09 0.09 0.17 0.07 0.25
Ni 0.01 0.02 0.06 - 0.22 0.01 0.13 0.01 0.01 - 0.02 0.01 - 0.01 - 1.55
Cu 0.09 - - - 0.04 - - - - - 0.13 0.07 - 0.08 0.06 -
S 36.05 36.52 29.19 34.12 34.89 32.91 32.91 37.09 35.25 34.73 35.94 38.37 35.20 35.14 36.47 34.35

As 0.11 0.21 0.19 5.02 0.49 5.44 0.53 0.05 - 0.05 2.72 0.06 0.10 0.15 2.12 6.06
Σύνολο 99.07 99.41 99.63 99.36 99.24 98.43 99.43 99.55 99.39 98.75 99.89 99.76 99.13 99.12 99.09 99.89

Ατομικές αναλογίες (%)
Os 1.65 1.78 17.07 0.40 3.12 0.48 7.04 1.49 5.08 4.39 0.53 0.28 4.52 4.28 0.17 0.95
Ir 1.59 2.01 3.37 1.79 2.03 3.00 3.22 1.50 1.02 1.70 1.17 0.40 1.27 1.52 0.30 0.97
Ru 30.07 28.95 12.18 27.98 28.08 27.36 22.53 29.68 26.80 26.95 30.07 32.16 27.19 27.05 31.64 28.19
Rh 0.21 0.15 0.07 2.86 0.18 2.12 0.07 0.33 0.14 0.09 1.39 0.24 0.18 0.15 1.08 0.99
Pt - - - 0.01 - - 0.01 - 0.01 - - - - - 0.21 0.15
Pd 0.02 0.03 0.08 0.03 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 - 0.05 0.02 0.03
Fe 0.15 0.06 0.15 0.13 0.09 0.10 0.15 0.04 0.12 0.43 0.09 0.09 0.10 0.19 0.07 0.26
Ni 0.01 0.02 0.08 - 0.23 0.01 0.14 0.01 0.01 - 0.02 0.01 - 0.01 - 1.53
Cu 0.08 - - - 0.04 - - - - - 0.12 0.06 - 0.08 0.05 -
S 66.10 66.77 66.78 62.81 65.80 62.49 66.30 66.89 66.76 66.38 64.51 66.67 66.65 66.55 64.83 62.22

As 0.09 0.16 0.19 3.96 0.40 4.42 0.46 0.04 - 0.04 2.09 0.05 0.08 0.12 1.61 4.70
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Πιν. 1. 53: Χημικές φόρμουλες σουλφίδιων-μελών της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης των υψηλού Cr χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Σουλφίδια-μέλη της σειράς λωρίτης-ερλισμανίτης

Περιοχή Ανάλυση Χημική σύσταση

P2 (Ru0.82Os0.13Ir0.05Fe0.01)1.01S1.98

P14 (Ru0.90Ir0.04Rh0.04Os0.02)1.00(S1.94As0.06)2

P16 (Ru0.97Os0.01Ir0.01Rh0.01)1S2

P19 (Ru0.82Os0.14Ir0.04Rh0.01)1S2

P21 (Ru0.81Os0.13Ir0.05Fe0.01)1S2

P22 (Ru0.95Rh0.03Os0.01Ir0.01Pt0.01)1(S1.95As0.05)2

Πεύκη

P24 (Ru0.85Os0.03Ir0.03Rh0.03Ni0.05Fe0.01)0.99(S1.87As0.14)2.01

Μ5 (Ru0.90Os0.05Ir0.05Rh0.01)1.01S1.99

Μ6 (Ru0.87Ir0.06Os0.05)0.98S2.02

Μ10 (Os0.51Ru0.37Ir0.10)0.98(S2As0.02)2.02

Μ11 (Ru0.84Rh0.09Ir0.05Os0.01)1(S1.88As0.12)2

Μ15 (Ru0.84Os0.09Ir0.06Rh0.01Ni0.01)1.02(S1.97As0.01)1.98

Μ17 (Ru0.82Ir0.09Rh0.06Os0.01)1(S1.87As0.13)2

Μ20 (Ru0.68Os0.21Ir0.10)0.99(S2As0.01)2.01

MC-1 (Ru0.89Ir0.05Os0.04Rh0.01)0.99S2.01

Μηλιά

MC-2 (Ru0.80Os0.15Ir0.03)0.98S2.02
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Πιν. 1. 54: Ορυκτοχημικές αναλύσεις κραμάτων σύστασης Os-Ir των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Κράματα Os-Ir
Ανάλυση M-1 M-2 M-3 M-7 M-8 M-9 M-11B M-12 M-13 M-18 M-19 P-10 P-17 P-18 P-22B

Os 54.95 59.05 10.93 32.11 10.68 32.25 46.47 59.84 57.16 80.69 59.34 53.37 38.43 53.65 81.55
Ir 40.65 31.79 8.60 36.37 10.64 26.87 31.85 31.45 38.21 17.32 31.69 19.60 36.77 25.13 0.81
Ru 3.17 7.84 73.8 23.04 62.23 37.74 15.82 7.19 3.30 1.92 8.17 19.24 23.31 19.17 15.62
Rh 0.33 0.39 2.71 1.29 1.67 1.05 1.49 0.30 0.26 0.17 0.43 0.89 0.19 0.96 0.16
Pt 0.10 0.45 2.65 6.27 13.78 0.78 0.98 0.28 - - 0.52 1.30 0.84 1.16 0.40
Pd 0.11 0.01 - 0.06 - 0.04 0.01 0.09 0.09 0.02 0.07 0.10 0.05 0.06 0.05
Fe 0.24 0.10 0.08 0.61 0.13 0.13 0.22 0.27 0.25 0.12 0.09 0.36 0.71 0.34 0.09
Ni 0.05 0.03 0.03 0.12 0.06 0.01 0.06 0.04 0.03 0.02 - 0.02 0.05 0.02 -
Cu - - - 0.01 0.02 0.04 0.01 - 0.06 - 0.01 - 0.18 0.04 -
S - - - - - - - - - - - - - - -

As - - - - - - - 0.03 0.06 - - 0.01 - 0.04
Σύνολο 99.60 99.66 98.80 99.88 99.21 98.91 96.91 99.46 99.39 100.32 100.32 94.88 100.54 100.53 98.72

Ατομικές αναλογίες (%)
Os 53.27 55.23 6.58 26.17 6.87 24.20 41.33 56.16 55.41 78.74 54.98 46.98 31.22 45.06 72.14
Ir 38.99 29.42 5.12 29.33 6.77 19.95 28.03 29.21 36.65 16.72 29.06 17.07 29.56 20.88 0.71
Ru 5.78 13.80 83.52 35.33 75.29 53.28 26.47 12.70 6.02 3.53 14.24 31.86 35.62 30.29 26.00
Rh 0.59 0.67 3.01 1.94 1.99 1.46 2.45 0.52 0.47 0.31 0.74 1.45 0.29 1.49 0.26
Pt 0.10 0.41 1.55 4.98 8.64 0.57 0.85 0.26 - - 0.47 1.12 0.67 0.95 0.35
Pd 0.19 0.02 - 0.09 - 0.05 0.02 0.15 0.16 0.04 0.12 0.16 0.07 0.09 0.08
Fe 0.79 0.32 0.16 1.69 0.29 0.33 0.67 0.86 0.83 0.40 0.28 1.08 1.96 0.97 0.27
Ni 0.16 0.09 0.06 0.32 0.13 0.02 0.17 0.12 0.09 0.06 - 0.06 0.13 0.05 -
Cu - - - 0.02 0.04 0.09 0.03 - 0.17 - 0.03 - 0.44 0.10 -
S - - - - - - - - - - - - - - -

As - - - - - - - - 0.07 0.15 - - 0.02 - 0.09
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Πιν. 1. 55: Χημικές φόρμουλες κραμάτων σύστασης Os-Ir των υψηλού Cr χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Κράματα Os-Ir

Περιοχή Ανάλυση Χημική σύσταση

P10 Os0.47Ru0.32Ir0.17Pt0.01Fe0.01

P17 Ru0.36Os0.31Ir0.30Fe0.02Pt0.01

P18 Os0.43Ru0.29Ir0.20Rh0.01Pt0.01Fe0.01S0.05

Πεύκη

P22 Os0.72Ru0.26Ir0.01

M1 Os0.53Ir0.39Ru0.06Rh0.01Fe0.01

M2 Os0.55Ir0.29Ru0.14Rh0.01

M3 Ru0.84Os0.07Ir0.05Rh0.03Pt0.02

M7 Ru0.35Ir0.29Os0.26Pt0.05Fe0.02

M8 Ru0.75Pt0.09Os0.07Ir0.07Rh0.02

M9 Ru0.53Os0.24Ir0.20Rh0.01Pt0.01

M11 Os0.41Ir0.28Ru0.26Rh0.02Pt0.01Fe0.01

M12 Os0.56Ir0.29Ru0.13Rh0.01Fe0.01

M13 Os0.55Ir0.37Ru0.06Fe0.01

M18 Os0.79Ir0.17Ru0.04

Μηλιά

M19 Os0.55Ir0.29Ru0.14Rh0.01
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Πιν. 1. 56: Ορυκτοχημικές αναλύσεις θειοαρσενιδίων των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Θειοαρσενίδια
Ανάλυση M-14 M-16 P-4B P-8 P-9 P-11A P-11B P-12 P-22A P-23A P-23B P-24B

Os 1.26 25.29 0.26 6.50 1.69 6.92 0.42 3.17 0.31 2.21 0.11 0.10
Ir 50.38 3.07 8.40 3.24 43.93 2.73 24.40 2.60 0.66 1.24 29.05 29.25
Ru 1.66 26.24 6.84 39.67 1.68 39.16 5.68 43.59 15.15 43.6 9.47 9.77
Rh 0.62 0.03 16.21 0.34 3.07 0.89 9.18 0.35 25.24 1.36 3.90 4.10
Pt 5.43 - 20.02 - 8.30 0.13 16.23 - 12.22 0.24 15.98 15.59
Pd 0.70 0.01 0.29 0.02 0.81 0.09 0.17 0.01 0.06 0.02 0.01 0.06
Fe 0.09 0.14 0.16 0.14 0.12 0.23 0.14 0.14 0.10 0.16 0.09 0.22
Ni 0.48 0.15 0.33 0.05 0.20 0.74 0.18 0.08 - 0.48 0.05 0.01
Cu 0.06 0.02 - - 0.03 - 0.08 0.06 0.01 0.01 0.03 -
S 10.29 13.11 13.55 13.58 10.24 14.03 11.17 14.61 18.09 14.52 12.61 12.65

As 28.00 31.00 32.14 35.54 28.26 35.79 30.58 34.77 27.15 35.76 27.60 27.73
Σύνολο 98.97 99.06 98.21 99.22 98.33 100.71 98.23 99.38 98.99 99.60 98.90 99.48

Ατομικές αναλογίες (%)
Os 0.64 10.74 0.11 2.53 0.86 2.64 0.20 1.20 0.12 0.83 0.05 0.05
Ir 25.42 1.29 3.54 1.25 22.00 1.03 11.30 0.97 0.25 0.46 13.37 13.37
Ru 1.59 20.97 5.48 29.02 1.60 28.06 5.00 31.00 10.76 30.68 8.29 8.49
Rh 0.58 0.02 12.75 0.24 2.87 0.63 7.94 0.25 17.61 0.94 3.35 3.50
Pt 2.70 - 8.31 - 4.10 0.05 7.41 - 4.50 0.09 7.25 7.02
Pd 0.64 0.01 0.22 0.01 0.73 0.06 0.14 0.01 0.04 0.01 0.01 0.05
Fe 0.16 0.20 0.23 0.19 0.21 0.30 0.22 0.18 0.13 0.20 0.14 0.35
Ni 0.79 0.21 0.46 0.06 0.33 0.91 0.27 0.10 - 0.58 0.08 0.02
Cu 0.09 0.03 - - 0.05 - 0.11 0.07 0.01 0.01 0.04 -
S 31.12 33.03 34.19 31.32 30.73 31.69 31.00 32.76 40.50 32.21 34.80 34.65

As 36.25 33.43 34.72 35.09 36.30 34.61 36.33 33.37 26.02 33.95 32.60 32.51
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Πιν. 1. 57: Χημικές φόρμουλες σουλφοαρσενιδίων των υψηλού Cr χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου

Σουλφοαρσενίδια

Περιοχή Ανάλυση Χημική σύσταση

P4 (Rh0.38Pt0.26Ru0.16Ir0.11Pd0.01Fe0.01Ni0.01)0.94As1.04S1.03

P8 (Ru0.87Os0.08Ir0.04Rh0.01Fe0.01)1.01As1.06S0.94

P9 (Ir0.66Pt0.12Rh0.09Ru0.05Pd0.02Fe0.01Ni0.01)0.99As1.09S0.92

P11A (Ru0.84Os0.08Ir0.03Rh0.02Ni0.03Fe0.01)1.01As1.04S0.95

P11B (Ir0.34Rh0.24Pt0.22Ru0.15Os0.01Ni0.01Fe0.01)0.98As1.09S0.93

P12 (Ru0.93Os0.04Ir0.03Rh0.01Fe0.01)1.02As1.00S0.98

P22 (Rh0.53Ru0.32Pt0.14Ir0.01)1.00As0.78S1.22

P23Α (Ru0.92Rh0.03Os0.02Ir0.01Ni0.02Fe0.01)1.01As1.02S0.97

P23B (Ir0.40Ru0.25Pt0.22Rh0.10)0.97As0.98S1.04

Πεύκη

P24 (Ir0.40Ru0.25Pt0.21Rh0.10Fe0.01)0.97As0.98S1.04

M14 (Ir0.74Pt0.08Ru0.05Os0.02Rh0.02Pd0.02)0.95As1.09S0.93
Μηλιά

M16 (Ru0.63Os0.32Ir0.04Ni0.01Fe0.01)1.00As1.00S0.99
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Πιν. 1. 58: Ορυκτοχημικές αναλύσεις διαρσενιδίων-μελών της σειράς αντουίτης-ομεΐτης των χρωμιτιτών της Πεύκης (Πίνδος).

Πιν. 1. 59: Χημικές φόρμουλες διαρσενιδίων-μελών της σειράς αντουίτης-ομεΐτης των υψηλού Cr χρωμιτιτών της Πεύκης (Πίνδος). 

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Αρσενίδια-μέλη της σειράς αντουίτης-ομεΐτης

Περιοχή Ανάλυση Χημική Σύσταση
P1 (Ru0.96Rh0.02Os0.01Ir0.01)1.00(As1.97S0.01)1.98

P3 (Ru0.91Os0.08Ir0.04Rh0.01Ni0.01Fe0.01)1.06(As1.93S0.02)1.95

P4Α (Ru0.94Os0.05Rh0.03Ir0.01Fe0.01)1.04(As1.93S0.03)1.96

P6 (Ru0.96Rh0.03Os0.01Ir0.01)1.01(As1.96S0.02)1.98

P7 (Ru0.95Os0.03Ir0.02Rh0.01)1.01(As1.95S0.03)1.98

P13 (Ru0.76Os0.14Ir0.06Fe0.01)0.97(As1.99S0.02)2.01

P15 (Ru0.98Ni0.05Os0.01Ir0.01Rh0.01)1.06(As1.91S0.02)1.93

Πεύκη

P20 (Ru0.92Os0.02Ir0.02Rh0.02)0.98(As1.99S0.01)2.00

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Αρσενίδια-μέλη της σειράς αντουίτης-ομεΐτης

Ανάλυση P-1 P-3 P-4A P-6 P-7 P-13 P-15 P-20
Os 0.78 5.53 3.71 0.72 2.3 9.99 0.89 1.71
Ir 0.99 2.75 1.12 0.98 1.61 4.53 0.77 1.17

Ru 38.65 35.52 37.24 38.69 37.94 28.92 39.22 36.94
Rh 1.02 0.27 1.32 1.32 0.47 0.14 0.36 0.88
Pt - - - 0.05 - 0.04 0.14 -
Pd 0.08 0.05 0.07 0.08 0.09 0.04 0.08 0.08
Fe 0.06 0.13 0.11 0.07 0.07 0.18 0.08 0.07
Ni 0.10 0.22 0.05 0.07 0.05 0.11 1.06 0.09
Cu 0.04 - 0.03 - 0.01 0.04 0.02 0.08
S 0.19 0.20 0.36 0.25 0.37 0.25 0.28 0.19

As 58.73 55.78 56.88 58.60 57.83 55.98 56.54 58.96
Σύνολο 100.66 100.51 100.94 100.85 100.83 100.26 99.46 100.20

Ατομικές αναλογίες (%)
Os - 2.52 1.65 - 1.02 4.67 - 1.00
Ir - 1.24 0.43 1.00 2.10 0.34 1.00

Ru 31.98 30.42 31.18 31.95 31.61 25.43 32.74 30.78
Rh 1.00 - 1.09 1.07 - - - 1.00
Pt - - - 0.02 - 0.02 0.06 -
Pd 0.06 0.04 0.06 0.06 0.07 0.03 0.06 0.06
Fe 0.09 0.20 0.17 0.11 0.11 0.29 0.12 0.11
Ni 0.14 0.33 0.07 0.10 0.07 0.17 1.52 0.13
Cu - - - - - - - -
S 0.50 0.54 0.95 0.65 0.97 0.69 0.74 0.50

As 65.57 64.45 64.27 65.29 65.01 66.41 63.69 66.30
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Πιν. 1. 60: Ορυκτοχημικές αναλύσεις μελών της σειράς μπραγκίτης-κουπερίτης, παολοβίτης και ήλεκτρου των πλούσιων σε Cr χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της 
Πίνδου.

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Ορυκτό Κουπερίτης-μπραγκίτης Παολοβίτης Ήλεκτρο

Ανάλυση P-1A P-1B P-5A P-5B
Os 0.09 0.10 0.02 -
Ir - - 0.04 -

Rh 0.15 0.27 - -
Pt 48.41 65.97 3.84 -
Pd 25.52 11.41 61.34 -
Fe 0.10 0.26 0.14 0.13
Ni 5.65 3.78 0.03 -
Cu - 0.08 - -
S 19.24 17.17 - -

As 0.01 0.02 - -
Sn 0.01 - 35.04 -
Au - - - 73.41
Ag - - - 26.69

Σύνολο 99.18 99.06 100.45 100.23
Ατομικές αναλογίες (%)

Os 0.04 0.05 0.01 -
Ir - - 0.02 -

Rh 0.13 0.25 - -
Pt 20.88 32.05 2.20 -
Pd 20.18 10.16 64.37 -
Fe 0.15 0.44 0.28 0.36
Ni 8.09 6.10 0.05 -
Cu - 0.12 - -
S 50.49 50.77 0.01 -

As 0.01 0.03 - -
Sn 0.01 - 32.96 -
Au - - - 59.89
Ag - - - 39.75

Πιν. 1. 61: Χημικές φόρμουλες σουλφίδιων-μελών της σειράς μπραγκίτης-κουπερίτης των υψηλού Cr χρωμιτιτών της Πεύκης (Πίνδος). 

Οφιολιθικό σύμπλεγμα Πίνδου
Σουλφίδια-μέλη της σειράς μπραγκίτης-κουπερίτης

Περιοχή Ανάλυση Χημική Σύσταση
P1A (Pt0.21Pd0.20Ni0.08)0.49S0.51Πεύκη
P1B (Pt0.32Pd0.10Ni0.07)0.49S0.51
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Πιν. 1. 62: Ορυκτοχημικές αναλύσεις κραμάτων σύστασης Pd-Cu των πλούσιων σε Al χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Κορυδαλλός (Πίνδος)
Ορυκτό Κράματα Pd-Cu
Ανάλυση K-5 K-6 K-11 K-17 K-19 K-21 K-23 K-27 K-28 K-32 K-36 K-37 K-38 K-39 K-40 K-41

Os - 0.05 - - 0.06 0.01 - 0.06 - 0.03 - 0.02 - 0.02 0.01 -
Rh - 0.02 - - - - - - - - 0.03 - - - - -
Pt - 3.14 5.19 - 8.45 - 7.91 6.80 0.34 - 3.89 12.74 - 10.73 5.79 2.99
Pd 22.64 15.97 19.87 - 16.99 19.41 19.58 19.04 22.20 1.59 19.78 18.63 28.49 18.77 14.85 6.01
Fe 0.19 0.21 0.21 30.48 0.36 0.19 0.18 0.10 0.20 28.13 0.21 0.14 0.09 0.07 0.28 0.26
Ni 0.53 1.10 0.55 0.50 0.69 0.73 0.43 0.69 0.50 0.30 0.92 0.40 0.73 0.44 1.14 4.50
Cu 75.22 78.21 73.44 0.53 72.73 79.09 69.75 70.18 75.75 0.33 73.47 65.77 69.06 67.83 75.97 84.80
Au 0.22 0.05 0.03 68.49 0.01 0.05 0.06 0.01 0.30 67.64 0.02 0.20 0.88 0.08 0.01 -
S 0.07 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.17 0.03 0.03 0.09 0.08 0.02 0.13 0.08 0.03

As - - 0.01 0.03 0.01 - 0.05 0.09 - 0.04 - - 0.32 - 0.14 -
Bi - - - - - 0.09 0.10 0.05 0.02 - - 0.06 - 0.05 - -
Te - 0.01 - - - 0.01 - 0.04 0.03 - - 0.05 0.07 0.02 - -
Pb 0.01 - - 0.07 0.01 0.06 - 0.08 - 0.02 0.08 - 0.22 - 0.09 0.16
Sb - - - 0.08 - - - - - 0.07 - - - - 0.01 -
Ag 0.06 0.02 - - 0.02 - 0.04 - - - - - - - - -

Σύνολο 98.92 98.82 99.32 100.21 99.34 99.68 98.13 97.30 99.37 98.18 98.47 98.08 99.88 98.15 98.37 98.74
Ατομικές αναλογίες (%)

Os - 0.018 - - 0.022 0.004 - 0.025 - 0.013 - 0.008 - 0.070 0.003 -
Rh - 0.016 - - - - - - - - 0.018 - - - - -
Pt - 1.132 1.924 - 3.169 - 3.035 2.602 0.124 - 1.440 5.067 - 4.191 2.129 1.029
Pd 15.061 10.555 13.501 - 11.679 12.623 13.774 13.357 14.719 0.604 13.422 13.582 19.405 13.438 10.010 3.792
Fe 0.237 0.263 0.274 20.690 0.468 0.232 0.235 0.127 0.255 19.581 0.266 0.188 0.116 0.089 0.356 0.308
Ni 0.638 1.318 0.678 0.651 0.865 0.855 0.552 0.874 0.599 0.399 1.133 0.530 0.899 0.571 1.393 5.149
Cu 83.803 86.568 83.569 0.655 83.723 86.140 82.17 82.451 84.108 0.415 83.493 80.300 78.773 81.325 85.761 89.610
Au 0.080 0.020 0.010 77.859 - 0.020 0.020 - 0.110 78.85 0.010 0.080 0.320 0.030 0.010 -
S 0.143 0.094 0.036 0.010 0.050 0.069 0.100 0.403 0.066 0.010 0.196 0.198 0.054 0.314 0.168 0.061

As - - 0.006 0.068 0.007 - 0.049 0.090 - 0.092 - - 0.313 - 0.135 -
Bi - - - - - 0.030 0.030 0.020 0.010 - - 0.020 - 0.020 - -
Te - - - - - 0.010 - 0.020 0.020 - - 0.030 0.040 0.010 - -
Pb - - - 0.040 - 0.020 - 0.030 - 0.010 0.030 - 0.080 - 0.030 0.050
Sb - - - 0.030 - - - - - 0.020 - - - - 0.010 -
Ag 0.040 0.010 - - 0.010 - 0.030 - - - - - - - - -
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Πιν. 1. 63: Χημικές φόρμουλες κραμάτων σύστασης Pd-Cu των υψηλού Al χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Κορυδαλλός (Πίνδος)

Pd-Cu κράματα 

Περιοχή Ανάλυση Χημική σύσταση

Κ5 Pd0.15Cu0.84Ni0.01

Κ6 Pd0.15Pt0.01Cu0.84Ni0.01

Κ11 Pd0.14Pt0.02Cu0.84Ni0.01

Κ17 Pd0.21(Cu0.77Ni0.01Fe001)0.79

Κ19 Pd0.12Pt0.03Cu0.84Ni0.01

Κ21 Pd0.13Cu0.86Ni0.01

Κ23 Pd0.14Pt0.03Cu0.82Ni0.01

Κ27 Pd0.13Pt0.03Cu0.82Ni0.01

Κ28 Pd0.15Cu0.84Ni0.01

Κ32 Pd0.20Pt0.01Cu0.79

Κ36 Pd0.13Pt0.01Cu0.83Ni0.01

Κ37 Pd0.14Pt0.05Cu0.80Ni0.01

Κ38 Pd0.20Cu0.79Ni0.01

Κ39 Pd0.13Pt0.04Cu0.81Ni0.01

Κ40 Pd0.10Pt0.02Cu0.86Ni0.01

Κορυδαλλός

Κ41 Pd0.04Pt0.01Cu0.90Ni0.05
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Πιν. 1. 64: Ορυκτοχημικές αναλύσεις σκεργκααρντίτη και νιλσενίτη των πλούσιων σε Al χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Πιν. 1. 65: Χημικές φόρμουλες σκεργκααρντίτη και νιλσενίτη των υψηλού Al χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Κορυδαλλός (Πίνδος)
Σκεργκααρντίτης & Νιλσενίτης

Περιοχή Ανάλυση Χημική σύσταση
7 (Pd0.45Au0.03)0.48(Cu0.46Fe0.04As0.02)0.52

13 (Pd0.45Pt0.02)0.47(Cu0.51Te0.02Fe0.01)0.54

26 Pd0.49(Cu0.40As0.10Fe0.01)0.51

12 (Pd0.23Pt0.01)0.24(Cu0.73Te0.01)0.74

Κορυδαλλός

30 Pd0.23Cu0.77

Κορυδαλλός (Πίνδος)
Ορυκτό Σκεργκααρντίτης Νιλσενίτης
Ανάλυση K-7 K-13 K-26 K-12 K-30

Os - - 0.02 - -
Ir - - 0.01 - -
Pt 0.01 4.55 - 2.16 0.62
Pd 53.35 54.74 60.24 32.37 30.46
Fe 2.46 5.59 0.41 0.36 0.26
Ni 0.11 0.15 0.05 0.28 0.23
Cu 32.97 29.64 29.28 61.05 65.97
Au 6.98 0.14 0.28 0.23 0.11
S 0.03 0.04 0.03 0.03 0.08

As 1.49 - 8.23 - 0.08
Bi 0.06 0.07 0.01 - 0.01
Te 1.67 3.04 0.07 2.23 -
Pb 0.18 0.28 0.02 0.11 0.08
Ag 0.20 0.04 0.51 0.03 -

Σύνολο 99.51 98.28 99.15 98.84 97.90
Ατομικές αναλογίες (%)

Os - - 0.008 - -
Ir - - 0.005 - -
Pt 0.004 2.056 - 0.847 0.238
Pd 44.031 45.338 49.115 23.263 21.350
Fe 3.869 8.823 0.629 0.490 0.349
Ni 0.166 0.221 0.069 0.365 0.292
Cu 45.57 41.113 39.979 73.476 77.438
Au 3.110 0.060 0.120 0.090 0.040
S 0.090 0.102 0.068 0.074 0.174

As 1.747 - 9.531 - 0.084
Bi 0.020 0.030 - - -
Te 1.150 2.100 0.050 1.340 -
Pb 0.080 0.120 0.010 0.040 0.030
Ag 0.160 0.040 0.410 0.020 -



105

Πιν. 1. 66: Ορυκτοχημικές αναλύσεις Pd-ούχου tetraauricupride και Pd-ούχου auricupride των υψηλού Al χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Κορυδαλλός (Πίνδος)
Ορυκτό Pd-ούχος AuCu Pd-ούχος AuCu3

Ανάλυση K-1 K-2 K-3 K-4 K-9 K-15 K-16 K-18 K-20 K-24 K-33 K-34 K-35 K-10 K-14
Os - 0.02 - - 0.01 - - - - 0.01 - 0.01 - - -
Ir 0.04 - - - - 0.02 0.03 - - - - 0.03 - 0.01 -
Pt - - 0.27 0.45 3.15 - - 0.07 1.34 - - - 0.77 2.01 -
Pd 14.43 14.38 18.73 19.24 13.79 14.29 17.40 15.35 22.63 13.74 16.76 15.83 16.92 9.64 11.19
Fe 0.10 0.12 0.07 0.05 0.17 0.05 0.40 0.29 0.12 0.03 0.51 0.07 0.10 0.38 0.05
Ni 0.11 0.15 0.13 0.14 0.43 0.17 0.70 0.32 0.18 0.20 0.59 0.24 0.20 0.50 0.14
Cu 29.79 29.61 33.11 31.93 32.00 29.99 31.38 30.61 34.54 29.20 30.02 30.14 31.37 48.55 50.45
Au 54.94 54.44 46.36 45.98 49.87 54.97 49.73 53.39 39.74 55.68 52.15 52.84 48.73 38.20 37.94
S 0.05 0.06 0.05 0.08 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.05 0.08 0.02 0.02

As 0.02 0.03 0.02 0.05 0.01 0.04 0.04 0.02 - - 0.05 0.04 0.08 - -
Bi 0.17 0.17 0.14 0.16 0.17 - 0.06 0.11 0.10 - 0.03 0.08 0.04 0.03 0.10
Te 0.07 - 0.06 0.02 - - - 0.03 0.39 - - 0.02 0.07 0.01 0.01
Pb 0.01 - - 0.10 - 0.11 0.02 0.17 - 0.14 0.08 0.03 - - -
Sb - - 0.03 - - - - - - - - - - - 0.01
Ag 0.04 0.14 - 0.01 - 0.03 0.16 0.08 0.12 - 0.20 0.18 0.08 - 0.03

Σύνολο 99.77 99.12 98.97 98.19 99.63 99.70 99.93 100.46 99.20 99.05 100.40 99.55 98.43 99.35 99.94
Ατομικές αναλογίες (%)

Os - 0.014 - - 0.007 - - - - 0.004 - 0.005 - - -
Ir 0.020 - - - - 0.011 0.015 - - - - 0.015 - 0.005 -
Pt - - 0.149 0.246 1.765 - - 0.038 0.704 - - - 0.431 0.958 -
Pd 15.222 15.241 18.716 19.508 14.166 15.061 17.540 15.828 21.790 14.716 17.164 16.507 17.392 8.425 9.589
Fe 0.195 0.246 0.133 0.104 0.339 0.102 0.763 0.566 0.217 0.065 0.987 0.135 0.196 0.634 0.085
Ni 0.212 0.279 0.241 0.265 0.792 0.319 1.285 0.602 0.316 0.394 1.092 0.446 0.369 0.799 0.214
Cu 52.628 52.556 55.406 54.218 55.053 52.935 52.976 52.858 55.698 52.373 51.486 52.633 54.002 71.056 72.401
Au 31.310 31.170 25.020 25.180 27.680 31.300 27.080 29.740 20.670 32.210 28.850 29.76 27.060 18.030 17.560
S 0.186 0.215 0.159 0.252 0.102 0.126 0.097 0.089 0.131 0.156 0.099 0.183 0.280 0.067 0.057

As 0.025 0.048 0.026 0.069 0.012 0.057 0.050 0.026 - - 0.065 0.053 0.114 - -
Bi 0.090 0.090 0.070 0.080 0.090 - 0.030 0.060 0.050 - 0.010 0.040 0.020 0.010 0.040
Te 0.060 - 0.050 0.020 - - - 0.020 0.310 - - 0.020 0.060 0.010 0.010
Pb 0.010 - - 0.050 - 0.060 0.010 0.090 - 0.080 0.040 0.020 - - -
Sb - - 0.030 - - - - - - - - - - - 0.010
Ag 0.040 0.140 - 0.010 - 0.030 0.150 0.090 0.110 - 0.200 0.180 0.080 - 0.030
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Πιν. 1. 67: Χημικές φόρμουλες Pd-ούχου AuCu και Pd-ούχου AuCu3 των υψηλού Al χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Κορυδαλλός (Πίνδος)

Pd-ούχος AuCu & Pd-ούχος AuCu3

Περιοχή Ανάλυση Χημική σύσταση

K1 (Au0.31Pd0.15)0.46Cu0.53

K2 (Au0.31Pd0.15)0.46Cu0.53

K2 (Au0.25Pd0.19)0.44Cu0.55

K4 (Au0.25Pd0.20)0.45Cu0.54

K9 (Au0.28Pd0.14Pt0.02)0.44(Cu0.55Ni0.01)0.56

K15 (Au0.31Pd0.15)0.46Cu0.53

K16 (Au0.27Pd0.18)0.45(Cu0.53Ni0.01Fe0.01)0.55

K18 (Au0.30Pd0.16)0.46(Cu0.53 Ni0.01Fe0.01)0.55

K20 (Au0.21Pd0.22Pt0.01)0.44Cu0.56

K24 (Au0.32Pd0.15)0.47Cu0.52

K33 (Au0.29Pd0.17)0.46(Cu0.51Ni0.01Fe0.01)0.53

K34 (Au0.30Pd0.17)0.47Cu0.53

K35 (Au0.27Pd0.17)0.44Cu0.54

K10 (Au0.18Pd0.08Pt0.01)0.27(Cu0.71Ni0.01Fe0.01)0.73

Κορυδαλλός

K14 (Au0.18Pd0.10)0.28Cu0.72
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Πιν. 1. 68: Ορυκτοχημικές αναλύσεις ζβυγιατζιντσεβίτη, σπερρυλίτη και Pt-Fe-Ni των υψηλού Al χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.

Πιν. 1. 69: Χημικές φόρμουλες σπερρυλίτη, ζβυγιατζιντσενίτη και Pt-Fe-Ni των υψηλού Al χρωμιτιτών του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου.
Κορυδαλλός (Πίνδος)

Τύπος ορυκτού: Σπερρυλίτης, Pd3Pb & Pt-Fe-Ni
Περιοχή Ανάλυση Χημική σύσταση

22 (Pt0.99Fe0.01)1.00(As1.97S0.02)1.99

25 (Pt0.99Pd0.01Ni0.01Fe0.01)1.02(As1.97S0.01)1.98

29 (Pt0.99Rh0.01Fe0.01)1.01(As1.97S0.02)1.99

8 Pd0.75Pb0.25

Κορυδαλλός

31 Pt0.22Pd0.03Ni0.39Fe0.24Cu0.11

Κορυδαλλός (Πίνδος)
Ορυκτό Pd3Pb Σπερρυλίτης Pt-Fe-Ni

 Ανάλυση K-8 K-22 K-25 K-29 K-31
Os - 0.04 0.03 0.01 0.02
Ir 0.14 0.01 - - -

Rh - 0.07 0.05 0.20 0.25
Pt 0.27 55.91 55.64 56.75 47.86
Pd 60.82 - 0.43 - 3.27
Fe 0.05 0.17 0.10 0.17 14.86
Ni 0.05 0.04 0.13 0.03 25.44
Cu 0.02 - - 0.04 7.81
Au - - - - 1.06
S - 0.23 0.08 0.16 0.03

As 0.03 42.78 42.44 43.12 0.04
Bi - - 0.09 - -
Te 0.02 - 0.02 0.05 0.07
Pb 37.98 - - 0.10 -
Sb - 0.02 0.08 0.03 -
Ag 0.08 - - - -

Σύνολο 99.45 99.26 99.09 100.67 100.72
Ατομικές αναλογίες (%)

Os - 0.024 0.018 0.008 0.009
Ir 0.099 0.004 - - -

Rh - 0.083 0.056 0.226 0.222
Pt 0.181 32.963 33.004 33.104 22.13
Pd 75.187 - 0.471 - 2.772
Fe 0.125 0.342 0.199 0.350 24.002
Ni 0.103 0.078 0.258 0.058 39.100
Cu 0.037 - - 0.079 11.086
Au - - - - 0.490
S - 0.818 0.299 0.557 0.096

As 0.046 65.672 65.549 65.494 0.049
Bi - - 0.050 - -
Te 0.020 - 0.020 0.040 0.050
Pb 24.110 - - 0.060 -
Sb - 0.020 0.080 0.030 -
Ag 0.090 - - - -
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Πιν. 1. 70: Αντιπροσωπευτικές ορυκτοχημικές αναλύσεις PGM που εντοπίστηκαν στα πλαίσια της επιτόπιας έρευνας.

Αναλύσεις επιτόπια εντοπισμένων PGM

Ορυκτό Λωρίτης-ερλισμανίτης Os-Ir Λωρίτης

Ανάλυση VA20 1 2 VA20 3 3 VA20 3 4 VA22 2 1 VA 22 1 2 PM48B 1 1 PM48B 1 2

Os 6.44 9.06 9.19 52.48 39.50 7.39 6.86

Ir 6.42 6.93 6.90 13.94 49.13 4.31 4.64

Ru 48.28 45.69 48.70 5.96 4.50 47.05 47.84

Rh 0.60 0.24 0.79 - 0.73 - 0.10

Pd 0.56 0.96 0.17 0.06 - 0.38 0.45

Fe 0.74 0.68 0.65 0.67 2.01 0.36 0.60

Ni 0.16 0.01 0.01 0.21 - 0.07 0.09

Cu 0.03 0.07 - 0.02 - 0.01 -

S 37.61 33.21 32.43 25.26 - 41.05 41.88

As - - - 2.18 - - -

Σύνολο 100.84 96.83 98.85 100.78 95.88 100.62 102.45

Ατομικές αναλογίες (%)

Os 1.94 2.98 3.02 22.24 37.69 2.14 1.94

Ir 1.91 2.26 2.25 5.84 46.39 1.23 1.30

Ru 27.37 28.32 30.14 4.75 8.08 25.60 25.49

Rh 0.33 0.14 0.48 - 1.28 - 0.05

Pd 0.30 0.56 0.10 0.05 - 0.20 0.23

Fe 0.76 0.77 0.73 0.97 6.54 0.36 0.58

Ni 0.16 0.01 0.01 0.29 0.01 0.06 0.08

Cu 0.03 0.06 - 0.03 - 0.01 -

S 67.20 64.89 63.27 63.49 - 70.40 70.33

As - - - 2.35 - - -

Πιν. 1. 71: Χημικές φόρμουλες PGM που εντοπίστηκαν στα πλαίσια της επιτόπιας έρευνας.

Επιτόπια έρευνα PGM
Περιοχή Ανάλυση Χημική Σύσταση

VA20 1 2 (Ru0.82Os0.06Ir0.06Fe0.02Rh0.01Pd0.01)0.98S2.02

VA20 3 3 (Ru0.85Os0.09Ir0.07Pd0.02Fe0.02)1.05S1.95

VA20 3 4 (Ru0.90Os0.09Ir0.07Fe0.02Rh0.01)1.09S1.91

VA22 2 1 (Os0.67Ir0.18Ru0.14Fe0.03Ni0.01)1.03S1.97

Βούρινος

VA 22 1 2 (Ir0.46Os0.38Ru0.08Fe0.07Rh0.01)1.00

PM48B 1 1 (Ru0.77Os0.06Ir0.04Pd0.01Fe0.01)0.89S2.11Πίνδος
PM48B 1 2 (Ru0.76Os0.06Ir0.04Fe0.02Pd0.01)0.89S2.11
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2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
2.1 Μέθοδοι έρευνας

2.1.1 Εξοπλισμός υπαίθριας έρευνας

Η γεωλογική χαρτογράφηση και υπαίθρια δειγματοληψία των μανδυακών πετρωμάτων και 

των χρωμιτικών κοιτασμάτων των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου, 

πραγματοποιήθηκε κατά τις χρονικές περιόδους Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2003, Σεπτέμβριος-

Οκτώβριος 2004, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2005 και Μάιος-Ιούνιος 2007. Κατά το στάδιο της 

υπαίθριας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τοπογραφικοί χάρτες, κλίμακας 1:5.000, των φύλλων: 

"Λιβαδερόν", "Κνίδη", για την κάλυψη των περιοχών μελέτης του Βούρινου, ενώ για εκείνες της 

Πίνδου οι τοπογραφικοί χάρτες, κλίμακας 1:50.000, των φύλλων: "Μέτσοβον", "Κρανιά", των 

εκδόσεων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.). Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν γεωλογικό 

σφυρί, γεωλογική πυξίδα 69 τύπου Freiberger Praziskonsmechanik, αλτίμετρο Thommen, καθώς και 

σύστημα αυτόματου προσδιορισμού συντεταγμένων G.P.S..

2.1.2 Παρασκευή λεπτών και μεταλλογραφικών τομών

Η παρασκευή των λεπτών και μεταλλογραφικών τομών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά 

το στάδιο της πετρογραφικής και ορυκτοχημικής μελέτης, έγινε στο εργαστήριο Κοπής Πετρωμάτων 

και Παρασκευής Λεπτών Τομών, του τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών, του τμήματος Γεωλογίας 

του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή τους είναι: 

Αδαμαντοτροχοί Diamant Board DV-20 και LM-2, μικροτόμος Logitech CS-10 και λειαντικό 

μηχάνημα Logitech LP-30 με περιφερειακή αντλία κενού Edwards. Το λειαντικό μέσο που 

χρησιμοποιήθηκε στο λειαντικό μηχάνημα είναι καρβίδιο του πυριτίου με μέγεθος κόκκων 600, 

ενώ για τη συγκόλληση των παρασκευασμάτων στα γυάλινα πλακίδια χρησιμοποιήθηκε εποξειδική 

κόλλα Logitech Epoxy-Pac 301. Η επικάλυψη των καλυπτρίδων πραγματοποιήθηκε με ξυλόλη 

Entellan.

Η πετρογραφική μελέτη των λεπτών τομών έγινε σε πολωτικό μικροσκόπιο Leitz SM-LUX

POL, ενώ οι περισσότερες από τις φωτογραφίες που εμπεριέχονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσας 

διατριβής ελήφθησαν από σύστημα image analysis με μικροσκόπιο PRIOR (model MP3502K) και 

ενσωματωμένη έγχρωμη video-camera JVC TK-C1381EG.
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2.1.3 Μέθοδοι γεωχημικής ανάλυσης

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής αναλυτικών τεχνικών η κονιοποίηση των δειγμάτων 

έγινε από προομογενοποιημένο υλικό σε κονιοποιητή από αχάτη στο εργαστήριο του τομέα 

Ορυκτών Πρώτων Υλών του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

2.1.3.1 Φασματογράφος μάζας σε συζευγμένο πλάσμα Ar (ICP-MS)

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίστηκε το περιεχόμενο τόσο σε οξείδια κύριων στοιχείων όσο 

και σε ιχνοστοιχεία, καθώς και σπάνιες γαίες των υπερβασικών πετρωμάτων των δύο υπό μελέτη 

οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Ο αναλυτικός προσδιορισμός τους πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένα 

δείγματα πετρωμάτων που στάλθηκαν στα εργαστήρια Actlabs Laboratories L.t.d. στο Οντάριο του 

Καναδά.    

Η προετοιμασία των υδατικών διαλυμάτων των πετρωμάτων στηρίζεται στη μεθοδολογία 

των BAILEY et al. (1993) και LEWIS et al. (1997). Σύμφωνα με αυτή, ποσότητα 0.2 gr ξηρού 

κονιοποιημένου δείγματος διαλύεται σε υδροφθορικό οξύ (40% κ.ό.), το οποίο είναι 

αναμεμμειγμένο με νιτρικό ή υπερχλωρικό οξύ. Στο διάλυμα που προκύπτει προστίθεται νιτρικό 

οξύ (1% κ.ό.) μέχρι τα 100 ml. Κλάσματα από αυτό το διάλυμα αναμειγνύονται με ένα διεθνές 

πρότυπο και αναλύονται, ενώ τα αποτελέσματα συγκρίνονται με μια καμπύλη πολυστοιχειακών 

διεθνών προτύπων.

Το αναλυτικό σφάλμα του οργάνου περιορίζεται κατά μέσο όρο σε ± 3% για τα κύρια 

στοιχεία και για τα ιχνοστοιχεία και τις REE, σε ± 5% περίπου. Τα κατώτερα όρια ανιχνευσιμότητας 

δίνονται στον Πιν. 2.1.

2.1.3.2 Ανάλυση με νετρονική ενεργοποίηση (INAA)

Με τη χρήση αυτής της μεθόδου πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις του περιεχομένου σε 

PGE των χρωμιτιτών. Ο προσδιορισμός τους έγινε σε επιλεγμένα δείγματα χρωμιτιτών, τα οποία 

στάλθηκαν στα εργαστήρια S.G.S. Lakefield Research Limited, στο Οντάριο του Καναδά, όπου και 

πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των PGE (εκτός του Os) με υψηλά όρια ανιχνευσιμότητας. Στη 

συνέχεια αντιπροσωπευτικά δείγματα χρωμιτιτών στάλθηκαν για ακριβέστερο προσδιορισμό του 

περιεχομένου τους σε PGE στα εργαστήρια Actlabs Laboratories L.t.d. στο Οντάριο του Καναδά. 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος INAA, αφού προηγουμένως έγινε προσυγκέντρωση των PGE+Au
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από κονιοποιημένο μετάλλευμα με τη μέθοδο σύντηξης και συλλογής με σουλφίδιο του Ni (Fire

assay nickel sulphide collection). Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου INAA δίνεται από τους: 

ALFASSI (1989), AMIEL (1981), EHMANN & VANCE (1991) και PARRY (1991). Τα κατώτερα 

όρια ανιχνευσιμότητας δίνονται στον Πιν. 2.2.

Πιν. 2. 1: Κατώτερα όρια ανιχνευσιμότητας που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των γεωχημικών 
αναλύσεων των περιδοτιτών για το προσδιορισμό των οξειδίων κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και σπανίων 

γαιών.

Κύρια οξείδια (% κ.β.) Ιχνοστοιχεία & σπάνιες γαίες (ppm)

FUS-ICP ICP-MS

Οξείδιο Όριο Στοιχείο Όριο Στοιχείο Όριο Στοιχείο Όριο

SiΟ2 0.01 V 5 Ba 3 Eu 0.005

Α12Ο3 0.01 Cr 20 Sc 1 Gd 0.01

ΤiΟ2 0.001 Co 1 Hf 0.2 Tb 0.01

Fe2Ο3 0.01 Cu 10 Ta 0.1 Dy 0.01

Μg0 0.001 Ni 20 Th 0.1 Ho 0.01

ΜnΟ 0.01 Zn 30 U 0.1 Er 0.01

CaO 0.01 Rb 2 La 0.05 Tm 0.005

Νa2Ο 0.01 Sr 2 Ce 0.05 Yb 0.01

K2O 0.01 Y 2 Pr 0.01 Lu 0.002

Ρ2O5 0.01 Zr 4 Nd 0.05

L.O.I. 0.01 Nb 1 Sm 0.01

Πιν. 2. 2: Κατώτερα όρια ανιχνευσιμότητας που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των γεωχημικών 
αναλύσεων των χρωμιτιτών για το προσδιορισμό των PGE+Au+Re

PGE+Au, 
Re (ppb)

S.G.S. 
Lakefield

Actlabs
L.t.d.

Os - 2

Ir 50 0.1

Ru 50 5

Rh 20 0.2

Pt 20 5

Pd 20 2

Au - 0.5

Re - 5
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2.1.4 Ηλεκτρονική μικροσκοπία

Με τη χρήση της μεθόδου αυτής εξετάστηκαν ορισμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα 

πετρωμάτων και χρωμιτιτών, στα οποία δεν ήταν εύκολος ο προσδιορισμός των ορυκτών στο 

πολωτικό μικροσκόπιο, λόγω του μικρού τους μεγέθους. Η προετοιμασία των παρασκευασμάτων 

περιλαμβάνει τη στίλβωση των τομών, όπως προαναφέρθηκε και την επικάλυψη τους με 

άνθρακα, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται καλύτερη αγωγιμότητα. Η δε επεξεργασία των 

δειγμάτων έγινε στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο με οπίσθια 

σκεδαζόμενη εικόνα (back-scattered image) τύπου JEOL-6300.

Η εφαρμογή της οπίσθιας σκέδασης σε πετρολογικές μελέτες, έχει συζητηθεί από τους 

HALL & LLOYD (1981), WHITE et al. (1985) και GILL (1997). Η αρχή της λειτουργίας της 

βασίζεται στη διαφορά της μέσης τιμής του ατομικού αριθμού των ανιχνεύσιμων στοιχείων. Μ' αυτό 

το τρόπο, ο ανιχνευτής μπορεί να διακρίνει διαφορετικά στοιχεία όταν η ελάχιστη διαφορά του 

ατομικού τους αριθμού είναι 0.1, ενώ η φωτεινότητα της εικόνας αυξάνει ανάλογα με το ύψος 

του ατομικού αριθμόυ. Η διαφορά ατομικού αριθμού είναι αυτή που καθορίζει και τις ελάχιστες 

χημικές αλλαγές που ανιχνεύονται. Η ποιοτική ανάλυση των ορυκτών πραγματοποιήθηκε με τη 

βοήθεια ενός φασματόμετρου διάχυσης ενέργειας (EDS).

2.1.5 Ηλεκτρονική μικροανάλυση

Οι χημικές αναλύσεις των πυριτικών και μεταλλικών ορυκτών πραγματοποιήθηκαν σε 

επανθρακωμένες λεπτές-στιλπνές και μεταλλογραφικές τομές δειγμάτων σε μικροαναλυτή τύπου JXA

JEOL-8900L εφοδιασμένο με φασματόμετρο διάχυσης ενέργειας (EDS) και φασματόμετρο διάχυσης 

μήκους κύματος (WDS), ελεγχόμενο από σύστημα LINK, στο εργαστήριο ηλεκτρονικής 

μικροανάλυσης του τμήματος Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου MCGILL στο Καναδά. Η αρχή 

λειτουργίας αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Οι συνθήκες λειτουργίας που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν: επιταχυνόμενη τάση 15 kV, παροχή ρεύματος 20 nA, διάμετρος δέσμης 

ηλεκτρονίων 5 μm και χρόνος μέτρησης 20 sec. Το λογισμικό σύστημα επεξεργασίας ήταν ZAF. Ως 

πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω φυσικές ή συνθετικές φάσεις (Πιν. 2.3), ενώ επιπλέον 

αναφέρονται τα αντίστοιχα στοιχεία από το κάθε πρότυπο και τα κατώτερα όρια ανιχνευσιμότητάς 

τους:
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Πιν. 2. 3: Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των ορυκτοχημικών αναλύσεων των πυριτικών και 
μεταλλικών φάσεων και τα αντίστοιχα όρια ανιχνευσιμότητας των συστατικών που αναλύθηκαν.

Πρότυπα Συσταστικά-όρια ανιχνευσιμότητας

Αυγίτης Na2O-0.036

Ολιβίνης MgO-0.024

Διοψίδιος MgO-0.024, CaO-0.033, SiO2-0.033

Χρωμίτης Cr2O3-0.079

Υπερσθενής FeO-0.052, SiO2-0.033

Αυγίτης Al2O3-0.026

Ορθόκλαστο K2O-0.024

Σπεσσαρτίνης MnO-0.046

Ρουτίλιο TiO2-0.05

και καθαρά μέταλλα για τα στοιχεία Ni, Ru, Rh.

Μικρό ποσοστό των αναλύσεων των πυριτικών και μεταλλικών φάσεων στους περιδοτίτες 

πραγματοποιήθηκε σε επανθρακωμένες λεπτές-στιλπνές τομές αντιπροσωπευτικών δειγμάτων σε 

μικροαναλυτή τύπου JEOL JSM-6300 SEM, εφοδιασμένου με φασματόμετρα τύπου EDS και WDS, στο 

εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Οι συνθήκες λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Επιταχυνόμενη 

τάση 15 kV, παροχή ρεύματος 3.3 nA, διάμετρος δέσμης ηλεκτρονίων 4 μm και χρόνος μέτρησης 

60 sec. Συνθετικά οξείδια και φυσικά ορυκτά χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα. Το όριο 

ανιχνευσιμότητας είναι στα 0.1% και το αναλυτικό σφάλμα ανέρχεται στα ± 5%.   

Οι μικροαναλύσεις των PGM πραγματοποιήθηκαν σε επανθρακωμένες λεπτές-στιλπνές και 

μεταλλογραφικές τομές δειγμάτων σε μικροαναλυτή τύπου JXA JEOL-8900L εφοδιασμένο με 

φασματόμετρο διάχυσης ενέργειας (EDS) και φασματόμετρο διάχυσης μήκους κύματος (WDS),

ελεγχόμενο από σύστημα LINK, στο εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροανάλυσης του τμήματος 

Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου MCGILL στο Καναδά. Η αρχή λειτουργίας αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο. Οι συνθήκες λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Επιταχυνόμενη 

τάση 20 kV, παροχή ρεύματος 30 nA, διάμετρος δέσμης ηλεκτρονίων 2-3 μm και χρόνος μέτρησης 

20 sec. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής σειρές κυμάτων του φάσματος ακτίνων Χ (φασματικές γραμμές) 

για τη μέτρηση των αντίστοιχων στοιχείων: Kα (S, As, Fe, Ni, Co, Cu), Lα (Ru, Ir, Rh, Pt, Ag), Lβ

(Pd) και Mα (Os, Au). Το λογισμικό σύστημα επεξεργασίας ήταν PRZ. Ως πρότυπα για το κάθε 

στοιχείο χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω φυσικές ή συνθετικές φάσεις, ενώ επιπρόσθετα 

αναφέρονται και τα κατώτερα όρια ανιχνευσιμότητάς τους (Πιν. 2.4): 
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Πιν. 2. 4: Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των ορυκτοχημικών αναλύσεων των PGM φάσεων 
και τα αντίστοιχα όρια ανιχνευσιμότητας των συστατικών που αναλύθηκαν.

Στοιχεία
Πρότυπα-όρια 

ανιχνευσιμότητας

Ni CoNiAs-0.0451

As PtAs2-0.0608

Bi BiTe-0.1324

S Πυρίτης-0.0102

Pb PbS-0.1578

Te BiTe-0.0695

Pt PtAs2-0.2437

Fe Αυτοφυής Fe-0.0406

Pd Αυτοφυές Pd-0.0640

Rh Αυτοφυές Rh-0.0652

Os Αυτοφυές Os-0.0555

Ir Αυτοφυές Ir-0.1890

Sb SbS-0.0590

Ru Αυτοφυές Ru-0.0300

Ag Αυτοφυής Ag-0.1490

Cu Χαλκοπυρίτης-0.2831

Sn SnO2-0.0610

Au Αυτοφυής Au-0.0970

2.1.6 Φασματοσκοπία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος εκτομής με 

laser (LA-ICP-MS)

Οι πυρόξενοι αναλύθηκαν με ηλεκτρονικό μικροαναλυτή για τα κύρια στοιχεία τους. Οι ίδιοι 

κρύσταλλοι αναλύθηκαν για το περιεχόμενό τους σε REE+Y με LA-ICP-MS (laser ablation-

inductively coupled plasma-mass spectrometry) στο Πανεπιστήμιο MCGILL, στο Μόντρεαλ του 

Καναδά. Το όργανο ανάλυσης αναφέρεται ως NEW-WAVE UP-213 Laser ablation system με 

προσαρμοσμένο Perkin Elmer/Sciek. ELAN 6100 DRCplus ICP-MS. Λόγω της χαμηλής 

περιεκτικότητας των REE, μόνο τα πιο υψηλής περιεκτικότητας ιχνοστοιχεία και REE αναλύθηκαν. 

Το μέγεθος της εξάχνωσης με laser που πραγματοποιήθηκε ήταν 120 μm, με παροχή laser 9 J/cm2 και 

συχνότητα παλμού 5 Hz. Περίπου 20 sec of οπίσθιων μετρήσεων συλλέχθησαν πριν τα στοιχεία 

μετρηθούν μετά από χρονικό διάστημα 60 sec.

Μετρήσεις υποβάθρου, διάστημα επιλογής σημάτων και επεξεργασία στοιχείων 

πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό σύστημα Glitter. Το 29Si επιλέχθηκε ως το ρυθμιστικό ισότοπο, 

ενώ το γυαλί NIST 610 glass χρησιμοποιήθηκε για την βαθμονόμηση της ανταπόκρισης του οργάνου.
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2.1.7 Περιθλασιμετρία ακτίνων X (XRD)

Με τη μέθοδο αυτή διερευνήθηκε ο τύπος του/των πολύμορφου/ων του σερπεnτίνη 

(χρυσοτίλης, λιζαρδίτης, αντιγορίτης) που συμμετέχει/ουν στους περιδοτίτες και τα χρωμιτικά 

κοιτάσματα των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

εφαρμόστηκε στο εργαστήριο Ακτινογραφικής Ανάλυσης του τμήματος Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο περιθλασίμετρο τύπου PHILIPS της σειράς PW 1410, χρησιμοποιήθηκε ως άνοδος 

λυχνία Cu με χαρακτηριστικά μεγέθη Kα2: 1.544, Κα1: 1.540, Κα: 1.542 και Κβ: 1.392, καθώς και 

φίλτρο Ni για την απομάκρυνση της ακτινοβολίας Κβ.

Για το προσδιορισμό του/των πολύμορφου/ων του σερπεντίνη, τα δείγματα κονιοποιήθηκαν 

σε κονιοποιητή από αχάτη στο εργαστήριο του τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών στο τμήμα 

Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στη συνέχεια το υλικό επιστρώθηκε σε 

αντικειμενοφόρες πλάκες.

Οι συνθήκες λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκαν είναι: τάση 40 kv, ένταση 30 mA, 

ταχύτητα γωνιομέτρου 0.5°/min, μεγέθυνση 1x103 και σταθερά χρόνου 4. Τα δείγματα διέτρεξαν το 

εύρος 2θ: 3-60°, όπου ανιχνεύονται οι ανακλάσεις των πολύμορφων του σερπεντίνη.

2.1.8 Φασματομετρία Raman

Φάσματα Raman πάρθηκαν χρησιμοποιώντας το μικροφασματόμετρο Raman τύπου 

Renishaw Ramascope RM1000® της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μηχανικών του Πολυτεχνείου 

Αθηνών. Τα φάσματα ελλήφθησαν σε θερμοκρασία δωματίου χρησιμοποιώντας την διαμέτρου 632.8 

nm, ερυθρή ακτίνα 19 mW laser He-Ne με τη βοήθεια κάμερας OLUMPUS® και με μεγέθυνση x 100 

φορές. Το άνοιγμα του φακού είναι στα 0.9. Η διάμετρος της ακτίνας laser στην επιφάνεια της 

αναλυόμενης φάσης είναι της τάξης του 1 μm και η ισχύς της 4 mW, περίπου. Σε περιπτώσεις υψηλής 

φωτεινότητας η ισχύς του laser μειώθηκε κατά 50%. Η φασματική ανάλυση των 0.4 cm-1

καθορίστηκε μετρώντας τη γραμμή Rayleigh των He-Ne. Ο τρόπος σάρωσης επελέγη κατά 

προτίμηση. 3 συσσωρεύσεις των 20 sec έγιναν για το κάθε φάσμα που πάρθηκε. Η βαθμονόμηση 

πραγματοποιήθηκε μετρώντας τακτικά τη θέση της γραμμής Rayleigh.    
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2.1.9 Μέθοδοι ανάκτησης PGM

Έπειτα από ένα στάδιο προσυγκέντρωσης, το οποίο περιελάμβανε τη θλίψη επιλεγμένων 

χρωμιτιτικών δειγμάτων, τη προοδευτική κονιοποίησή τους, έως και τη τελική απομάκρυνση και 

κονιοποίηση του λεπτομερούς κλάσματος 1 περίπου kgr ομογενοποιημένου δείγματος, οι κόκκοι των 

PGM συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιώντας τις τεχνικές: α) του βαρυτικού υδροδιαχωρισμού (KNAUF

1996, RUDASHEVSKY et al. 2002, CABRI et al. 2005, KAPSIOTIS et al. 2006, 2007a) και β) των 

superpanners.

2.1.9.1 Βαρυτικός υδροδιαχωρισμός

Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόστηκε σε ομογενοποιημένα δείγματα χρωμιτιτών τα οποία 

στάλθηκαν στα εγραστήρια NATI Research JSC στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Αυτή η 

πρωτοποριακή μέθοδος στηρίζεται στον διαχωρισμό των υλικών λόγω διαφοράς στη πυκνότητά τους, 

υπό συνθήκες ελεγχόμενης ροής νερού. Ο υδροδιαχωριστής ουσιαστικά εξομοιώνει τη δράση των 

κυμάτων, τα οποία οδηγούν στη δημιουργία αντίστοιχων παράκτιων προσχώσεων, χρησιμοποιώντας 

ρυθμική παροχή νερού. Η συσκευή του υδροδιαχωρισμού αποτελείται από δύο κύρια τμήματα: α) το 

ρυθμιστή της ροής του νερού και β) έναν γυάλινο σωλήνα, στον οποίο πραγματοποιείται ο 

διαχωρισμός. Ο ρυθμιστής ελέγχει τη παροχή του νερού, την ένταση και το ρυθμό της παροχής, οι 

οποίες προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να οδηγούν στη μέγιστη δυνατή απομάκρυνση των κόκκων. Ο 

σωλήνας διαχωρισμού τοποθετείται κάθετα σε σχέση με το ρυθμιστή των συνθηκών ροής, έχοντας τη 

χαμηλή απόληξή του συνδεδεμένη με την έξοδο του ρυθμιστή. Το δείγμα τοποθεταίται υπό τη μορφή 

αιωρήματος στην ανώτερη απόληξη του σωλήνα διαχωρισμού. Η δημιουργία συσσωματωμάτων 

αποτρέπεται με τη χρήση αντικροκιδωτικών μέσων. Οι συγκεντρώσεις των βαρέων ορυκτών 

καθιζάνουν μέσα στον σωλήνα διαχωρισμού, στον οποίο η ροή του νερού είναι ανερχόμενη. Μετά το 

διαχωρισμό τους οι κόκκοι των βαρέων ορυκτών αποπλένονται και απομακρύνονται από τον σωλήνα 

αφού έχουν συγκεντρωθεί πάνω σε ένα διηθητικό φίλτρο. Το φίλτρο ξηραίνεται και το 

συγκεντρωμένο υλικό χρησιμοποιείται για τη κατασκευή μεταλλογραφικών τομών.     

2.1.9.2 Superpanners

Περίπου 1 kgr χρωμιτιτικού δείγματος κονιοποιήθηκε στα 75 μm. Το υλικό που προέκυψε 

χωρίστηκε σε δύο επιμέρους κλάσματα (-38 και +38 μm). Το δείγμα προ-συγκεντρώθηκε με την 
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μέθοδο διαχωρισμού με βαρέα υγρά πυκνότητας 2.9 gr/cm3, για την δημιουργία ενός βαρέως και ενός 

ελαφρού κλάσματος. Tο βαρύ κλάσμα επεξεργάστηκε χρησιμοποιώντας superpanning, ώστε να 

διαχωριστούν τα βαριά (PGM) από τα ελαφρά ορυκτά (χρωμίτης, πυριτικά) (Εικ. 2.1). Στη συνέχεια 

κατασκευάστηκε μια μεταλλογραφική τομή από τα πιο βαριά κλάσματα (Tip, Μiddling).    

Ελαφρύ

Βαρύ

Διαχωρισμός 
με βαρέα υγρά

SP Tip SP Middling SP Tail

Εικ. 2. 1: Σχηματική απεικόνιση της μεθοδολογίας προ-συγκέντρωσης των PGM με την τεχνική του 
Superpanning (SP).
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3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Πιν. 3. 1: Επεξηγήσεις συντομογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν στη διατριβή.

Επεξηγήσεις Συντομογραφιών
Συντομογραφία Επεξήγηση Συντομογραφία Επεξήγηση Συντομογραφία Επεξήγηση

Act Ακτινόλιθος fAs Διαφυγότητα αρσενικού N-MORB
Κανονικός βασάλτης 
μεσοωκεάνειας ράχης

Amp Αμφίβολος Fa Φαϋαλίτης OIB
Βασάλτης ωκεάνειου 

νησιού
Ant Αντιγορίτης Fe-Chr Σιδηροχρωμίτης Ol Ολιβίνης
ΒΑΒ Λεκάνη όπισθεν τόξου FM Γόνιμος μανδύας Ol1 Πορφυροκλάστης ολιβίνη

BM Βασικά μέταλλα FMQ
Θερμοδυναμικό όριο 
φαϋαλίτη-μαγνητίτη-

χαλαζία
Ol2 Νεοβλάστης ολιβίνη

BMS
Σουλφίδια βασικών 

μετάλλων
fO2 Διαφυγότητα οξυγόνου Opx Ορθοπυρόξενος

Bst Βαστίτης Fo Φορστερίτης Opx1
Πορφυροκλάστης 
ορθοπυρόξενου

BSV
Μπονινιτικές ηφαιστειακές 

σειρές
fS2 Διαφυγότητα θείου Opx2

Νεοβλάστης 
ορθοπυρόξενου

Cc Ασβεστίτης HOT
Οφιόλιθοι 

χαρτσβουργιτικού τύπου
PGE Πλατινοειδή στοιχεία

CF CaFe2O4 HSE
Υψηλά σιδηρόφιλα 

στοιχεία
PGM Πλατινοειδή ορυκτά

ChrChr* Χρωμίτης/Χρυσοτίλης Hgrn Υδρογρανάτης Phl Φλογοπίτης

CHUR
Μη διαφοροποιημένος 

χονδριτικός ταμιευτήρας
IAT

Θολεΐτης νησιωτικού 
τόξου

PM/PUM Πρωτογενής μανδύας

Chl Χλωρίτης Idg Ιντιγκσίτης PPGE
Μη ανταγωνιστικά 

πλατινοειδή στοιχεία

Cpx Κλινοπυρόξενος IPGE
Ανταγωνιστικά 

πλατινοειδή στοιχεία
PPGM

Πλατινοειδή ορυκτά μη 
ανταγωνιστικών 

πλατινοειδών στοιχείων

Cpx1
Πορφυροκλάστης 
κλινοπυρόξενου

IPGM
Πλατινοειδή ορυκτά 

ανταγωνιστικών 
πλατινοειδών στοιχείων

Prg Παργασίτης

Cpx2 Νεοβλάστης κλινοπυρόξενου Iss Ενδιάμεσο στερεό διάλυμα Px Πυρόξενοι
DM Εκχυμωμένος μανδύας LOI Απώλεια πυρώσεως SM Υποηπειρωτικός μανδύας

ECC
Εμπλουτισμένος 

ηπειρωτικός φλοιός
LOT

Οφιόλιθοι λερζολιθικού 
τύπου

Ser/Srp Σερπεντίνης

ECD
Ισοδύναμη κυκλική 

διάμετρος
Mg-Chr Μαγνησιοχρωμίτης Spn Σπινέλιος

E-MORB
Εμπλουτισμένος βασάλτης 

μεσωκεάνειας ράχης
Mg-Hbl Μαγνησιοκεροστίλβη SSZ Ζώνη υπώθησης

En Ενστατίτης Mgt Μαγνητίτης Tlc Τάλκης

ECD
Ισοδύναμη κυκλική 

διάμετρος
MOR Μεσωκεάνεια ράχη Tre Τρεμολίτης

E-MORB
Εμπλουτισμένος βασάλτης 

μεσωκεάνειας ράχης
MORB

Βασάλτης μεσωκεάνειας 
ράχης

WPB Ενδοπλακικός βασάλτης

En Ενστατίτης Mss
Στερεό διάλυμα 
μονοσουλφίδιου
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4 Παράρτημα Δ

Εικ. 1. 1: Στρωματογραφική στήλη, στην οποία αναπτύσσεται η διάρθρωση ενός πλήρους οφιολιθικού 
συμπλέγματος ή της ωκεάνειας λιθόσφαιρας, διαφορετικά (τροποποιημένο από NICOLAS et al. 1980). ...... 3

Εικ. 1. 2: Οι κυριότερες οφιολιθικές εμφανίσεις του ευρύτερου Ελληνο-Αλβανικού χώρου, σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη των αντίστοιχων ισοπικών ζωνών. Στον ίδιο γεωλογικό χάρτη σημειώνονται οι ονομασίες των 
σημαντικότερων οφιολιθικών συμπλεγμάτων της Υποπελαγονικής και ειδικότερα εκείνων του Βούρινου και 
της Πίνδου. Αξιοσημείωτη είναι οι διάκριση των οφιόλιθων σε δύο λωρίδες, μια δυτική η οποία 
περιλαμβάνει τους οφιόλιθους της ενιαίας ζώνης Υποπελαγονική-Mirdita και της Πελαγονικής ζώνης και 
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Εικ. 3. 11: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά κανονικών χαρτσβουργιτών Πίνδου: Α) Πορφυροκλαστικός ιστός σε 
ορθοπυρόξενο, ο οποίος περιβάλλεται από ολιβινικούς νεοβλάστες, ενώ αντικαθίσταται εσωτερικά από 
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έγκλεισμα χλωρίτη και τοπικά μεταπίπτει σε σιδηροχρωμίτη (δείγμα P15) (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας 
σκέδασης ηλεκτρονίων), Ε) μερικά εξαλλοιωμένος σε σερπεντίνη κρύσταλλος ορθοπυρόξενου (δείγμα 
PM15) (μικροσκοπική εικόνα με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), ΣΤ) βαστίτης από την καθολική 
σερπεντινίωση ορθοπυρόξενου, ο οποίος εσωτερικά φέρει μικροσκοπικά εγκλείσματα ιδιόμορφου 
μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα PM15) (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). ..................... 141
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σερπεντινιωμένου κανονικού χαρτσβουργίτη από το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου (δείγμα Μ6). 
Επιπλέον, έχουν διακριθεί οι ανακλάσεις του ολιβίνη (Ol) και του ενστατίτη (En). ................................... 141

Εικ. 3. 13: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά μεταβατικών χαρτσβουργιτών Πίνδου: Α) Πορφυροκλαστικός ιστός, 
στον ορθοπυροξενικό πορφυροκλάστη παρατηρούνται εγκλείσματα ολιβίνη (δείγμα P3), Β) κυματοειδής 
κατάσβεση ολιβινικών πορφυροκλαστών και θυσανοειδής ανάπτυξη τρεμολίτη μεταξύ αυτών (δείγμα P24), 
Γ) ανάπτυξη υπολειμματικού, παραμορφωμένου κλινοπυρόξενου μεταξύ ολιβινικών κρυστάλλων (δείγμα 
Μ4) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Δ) ανάπτυξη κλινοπυρόξενου σε 
ενδιάμεση θέση μεταξύ ολιβινών, όπου δίνεται η εντύπωση ότι ο ολιβίνης πληρεί τα κενά μεταξύ των 
τελευταίων (δείγμα Μ9) (μικροσκοπική εικόνα οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). .................................... 143

Εικ. 3. 14: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά δουνιτών Πίνδου: Α) Αδροκοκκώδης ιστός με τον κεντρικό ολιβινικό 
κρύσταλλο της εικόνας σε θέση ανάπτυξης λαμμελών παραμόρφωσης (δείγμα P7), Β) απόσπασμα από 
λεπτοκρυσταλλικό δουνίτη με ανάπτυξη πορφυροκλαστικού ιστού (δείγμα PM12), Γ) ανάπτυξη μυλονιτικού 
ιστού σε αδροκρυσταλλικό δουνίτη (δείγμα P25), Δ) διαπλεκτικές δομές σε κρυστάλλους ολιβίνη (δείγμα 
PM11) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Ε) δομές αποχωρισμού σε 
κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα P7) (μικροσκοπική εικόνα με παράλληλα πρίσματα Nicols), ΣΤ) 
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ορθοπυρόξενων από νεοσχηματισμένο ολιβίνη (δείγμα Κ3), Γ) περιθώρια απαραμόρφωτου κλινοπυρόξενου 
γύρω από υπολειμματικό κρύσταλλο της ίδια φάσης (δείγμα R4), Δ) αντικατάσταση μανδυακού 
ορθοπυρόξενου από απαραμόρφωτο ολιβίνη και κλινοπυρόξενο (δείγμα Κ1), Ε) αντικατάσταση μανδυακού 
ορθοπυρόξενου από απαραμόρωτο κλινοπυρόξενο (δείγμα S1), ΣΤ), Ζ), Η) απόθεση ολιβίνη από 
μετασωματικά τήγματα σε θέσεις υψηλού μανδυακού πορώδους (ΣΤ: δείγμα VM84, Ζ: δείγμα VA12, Η: 
δείγμα VKOR1) (μικροσκοπικές εικόνες με διασταυρωμένα πρίσματα Nicols). ......................................... 155

Εικ. 3. 18: Μετασωματικά ιστολογικά χαρακτηριστικά περιδοτιτών Πίνδου: Α) Αντικατάσταση μανδυακού 
ορθοπυρόξενου από ολιβινικούς νεοβλάστες (δείγμα M3), Β)-Γ)-Δ) νεοσχηματισμός ολιβίνη-ορθοπυρόξενου 
σε βάρος μανδυακού ορθοπυρόξενου (Β: δείγμα PM15, Γ: δείγμα P5, Δ: δείγμα Μ6), Ε) αντικατάσταση 
μανδυακού ορθοπυρόξενου από ολιβίνη και κλινοπυρόξενο (δείγμα P15), ΣΤ)-Ζ) απόθεση ολιβίνη (και 
ορθοπυρόξενου στην εικόνα Ζ) από μετασωματικά τήγματα σε θέσεις υψηλού μανδυακού πορώδους (ΣΤ-Ζ: 
δείγμα P6), Η) συμπλεκτίτης μαγνησιοχρωμίτη-ορθοπυρόξενου (δείγμα P23) (μικροσκοπικές εικόνες με 
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Εικ. 3. 19: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά χρωμιτιτών Βούρινου: Α) Βοστρυχοειδές συσσωμάτωμα 
μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων, που αναπτύσσεται στην περιφέρεια ενός μαγνησιοχρωμιτικού 
μεγακρυστάλλου (δείγμα VA18) (μικροσκοπική εικόνα με παράλληλα πρίσματα Nicols), Β) ανάπτυξη 
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διακεκκομένη γραμμή) γύρω από μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα VA10) (μικροσκοπικές εικόνες με 
διασταυρωμένα πρίσματα Nicols), Δ) σχηματισμός τρεμολίτη σε βάρος κλινοπυρόξενου (δείγμα VA10) 
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επιπλέον περιέχει σύνθετο κρύσταλλο αβαρουίτη-Fe-ούχων οξείδιων και Fe-Ni-Si φάσης (δείγμα G1), ΣΤ) 
εγκλείσματα αβαρουίτη και αβαρουίτη-πεντλανδίτη σε σπινέλιο (δείγμα G1), Ζ) σύνθετο έγκλεισμα 
αβαρουίτη-Fe-ούχων οξειδίων σε σπινέλιο (δείγμα G1), Η) έγκλεισμα σερπεντίνη σε σπινέλιο που περιέχει 
σύνθετο κρύσταλλο αβαρουίτη-ορσελίτη (δείγμα G1), Θ) σύνθετο έγκλεισμα σερπεντίνη-αβαρουίτη σε 
σπινέλιο (δείγμα G2), Ι) τμήμα της προηγούμενης εικόνας όπου εντός του αβαρουίτη περιέχονται περιοχές 
σύστασης ορσελίτη (δείγμα G2), Κ) σύνθετο έγκλεισμα αβαρουίτη-Fe-ούχων οξείδιων σε σπινέλιο (δείγμα 
G2), Λ) κυρίως κρύσταλλοι αβαρουίτη εντός της χλωριτιωμένης μάζας των χρωμιτιτών και αβαρουίτης που 
προσκολλάται επί κρυστάλλου σπινέλιου (δείγμα G2), Μ) κρύσταλλος πεντλανδίτη-αβαρουίτη εντός της 
εξαλλοιωμένης ενδιάμεσης μάζας χρωμιτίτη (δείγμα G1), Ν) σύνθετος κρύσταλλος πεντλανδίτη-αβαρουίτη 
και Fe-Ni-Si φάσης εντός της χλωριτιωμένης μάζας χρωμιτίτη (δείγμα G3), Ξ) σύνθετος κρύσταλλος 
αβαρουίτη και Fe-Ni-Si φάσης εντός της σερπεντινιωμένης μάζας χρωμιτίτη (δείγμα G3), Ο) σύνθετος 
κρύσταλλος πεντλανδίτη-αβαρουίτη σε ρωγμή εντός σπινέλιου ενμέρει εξαλλοιωμένου σε σιδηροχρωμίτη 
(δείγμα G4) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). .................................................... 173

Εικ. 3. 28: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά των σουλφίδιων και κραμάτων βασικών μετάλλων των μανδυακών 
περιδοτιτών του Βούρινου: Α) Απλοί κρύσταλλοι μιλλερίτη και αβαρουίτη και σύνθετος κρύσταλλος 
μιλλερίτη-Ni-Si φάσης και σερπεντίνη μεταξύ ολιβινικών κρυστάλλων περιδοτίτη (δείγμα V6), Β) απλός 
κρύσταλλος αβαρουίτη μεταξύ ολιβινικών κρυστάλλων περιδοτίτη (δείγμα A4), Γ) απλός κρύσταλλος 
μιλλερίτη σε επαφή με χλωρίτη (δείγμα K8), Δ) σύνθετος κρύσταλλος αβαρουίτη-μιλλερίτη εντός σερπεντίνη 
(δείγμα VM71), Ε) σύνθετος κρύσταλλος πεντλανδίτη-αβαρουίτη (δείγμα A7) και ΣΤ) σύνθετος κρύσταλλος 
πεντλανδίτη-αβαρουίτη σε ρωγμή ολιβίνη πληρωμένη με σερπεντίνη (δείγμα V8) (μικροσκοπικές εικόνες 
οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων)............................................................................................................... 174

Εικ. 3. 29: Πετρογραφικά χαρακτηριστικά των σουλφίδιων και κραμάτων βασικών μετάλλων των μανδυακών 
περιδοτιτών της Πίνδου: Α) Ενδιάμεσος κρύσταλλος πεντλανδίτη μεταξύ κλινοπυρόξενου-ορθοπυρόξενου 
και ολιβίνη (δείγμα P9), Β) σύνθετοι κρύσταλλοι πεντλανδίτη-Fe-ούχων οξείδιων και αποθειωμένου 
πεντλανδίτη-αβαρουίτη εντός της σερπεντινιωμένης περιδοτιτικής μάζας (δείγμα PM12), Γ) σύνθετος 
κρύσταλλος πεντλανδίτη-αβαρουίτη εντός της σερπεντινιωμένης μάζας του περιδοτίτη (δείγμα PM12), Δ) 
αποθειωμένος πεντλανδίτης, αβαρουίτης και αυτοφυής Cu εντός της εξαλλοιωμένης σε σερπεντίνη 
περιδοτιτικής μάζας (δείγμα PM12), Ε) αποθειωμένος πεντλανδίτης εντός της σερπεντινιωμένης 
περιδοτιτικής μάζας (δείγμα PM12) και ΣΤ) πεντλανδίτης που μεταπίπτει σε αβαρουίτη εντός κρυστάλλου 
μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα P9) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). ........................ 176

Εικ. 4. 1: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο τριγωνικό διάγραμμα Cr-Al-Fe+3 (STEVENS 1944). .............................. 190

Εικ. 4. 2: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Mg/(Mg+Fe+2) vs Cr/(Cr+Al). ............................................. 191

Εικ. 4. 3: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Cr# vs Mg# (Α-βόρειος Βούρινος, Β-νότιος Βούρινος)......... 192

Εικ. 4. 4: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στο διάγραμμα Cr# vs Mg# (Α-βόρειος Βούρινος, Β-νότιος Βούρινος)...................................... 193

Εικ. 4. 5: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στα διαγράμματα: Α)-Cr2O3 vs Al2O3, Β)-MgO vs Al2O3, Γ)-Cr2O3 vs MgO και Δ)-FeOt vs Cr2O3.
.................................................................................................................................................................. 194

Εικ. 4. 6: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Cr# vs Mg#. Πεδία: Αβυσσικοί περιδοτίτες, N-MORB, 
μπονινίτες-DICK & BULLEN (1984), εμπροσθοτοξικοί περιδοτίτες-ISHII et al. (1992), σωρείτες Ομάν-
LIPPARD et al. (1986), μετασωματωμένα πετρώματα-CONSTANTIN (1999). Η αριθμημένη, μεγάλου 
πάχους, μαύρη γραμμή αντιπροσωπεύει την πειραματική συστασιακή τάση υπό αυξανόμενο βαθμό τήξης 
(HIROSE & KAWAMOTO 1995). Οι μεγάλου πάχους, μαύρες γραμμές αντιπροσωπεύουν δύο πιθανές 
συστασιακές τάσεις προβολής που ακολουθούν οι μετασωματικής προέλευσης σπινέλιοι (HIROSE & 
KAWAMOTO 1995). Οι ροζ γραμμές αντιπροσωπεύουν τις αναμενόμενες μεταβολές έπειτα από ανάδρομη 
επαναϊσορρόπηση μεταξύ χρωμίτη-ολιβίνη και χρωμίτη-πυρόξενου (BÉ DARD & HÉ BERT 1998). Οι μπλε 
γραμμές αντιπροσωπεύουν πιθανές πορείες διαφοροποίησης μπονινιτικών τηγμάτων (1: Κατά BÉ DARD & 
HÉ BERT 1998 και 2: Κατά DICK & BULLEN 1984)............................................................................... 195

Εικ. 4. 7: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου σε διαγράμματα Cr# vs Mg#. Πεδία διαγράμματος Α: Bamus και New Georgia
από SIGURDSON & SCHILLING (1981), μπονινίτες και MORB από DICK & BULLEN (1984) και πεδίο 
διαγράμματος Β: Kempirsai-MELCHER et al. 1997, Luobusa και Chinese orogenic belt-ZHOU et al. 
1998, 2001, 2005....................................................................................................................................... 196



128

Εικ. 4. 8: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Al2O3 vs Cr2O3 (BONAVIA et al. 1993) και Β) Cr2O3 vs
MgO (RASSIOS & KOSTOPOULOS 1990). ............................................................................................. 197

Εικ. 4. 9: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Cr/(Cr+Al) vs TiO2, Β) TiO2 vs Cr/(Cr+Al), Γ) TiO2 vs
Al2O3 και Δ) Cr# vs TiO2. Πεδία διαγράμματος Α από ARAI (1992), Β από DICK & BULLEN (1984) και 
ARAI (1992), Γ από KAMENETSKY et al. (2001) και Δ από DICK & BULLEN (1984), JAN & WINDLEY 
(1990) και ARAI (1992)............................................................................................................................. 199

Εικ. 4. 10: Προβολή των ανελυμένων μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Fe+2/Fe+3 vs Al2O3. Πεδία από KAMENETSKY et
al. (2001)................................................................................................................................................... 199

Εικ. 4. 11: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο τριγωνικό διάγραμμα Cr-Al-Fe+3 (STEVENS 1944)................................... 200

Εικ. 4. 12: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Mg/(Mg+Fe+2) vs Cr/(Cr+Al). ................................................ 201

Εικ. 4. 13: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Cr# vs Mg# (Α-Μηλιά, Β-Πεύκη, Γ-Κορυδαλλός).202

Εικ. 4. 14: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Cr2O3 vs Al2O3, Β) MgO vs Al2O3, Γ) Cr2O3 vs
MgO και Δ) FeOt vs Cr2O3. ....................................................................................................................... 204

Εικ. 4. 15: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Cr# vs Mg#. Πεδία: Αβυσσικοί περιδοτίτες, N-
MORB, μπονινίτες-DICK & BULLEN (1984), εμπροσθοτοξικοί περιδοτίτες-ISHII et al. (1992), σωρείτες 
Ομάν-LIPPARD et al. (1986), μετασωματωμένα πετρώματα-CONSTANTIN (1999). Η αριθμημένη γραμμή 
αντιπροσωπεύει την πειραματική συστασιακή τάση υπό αυξανόμενο βαθμό τήξης (HIROSE & KAWAMOTO
1995). Οι μεγάλου πάχους, μαύρες γραμμές αντιπροσωπεύουν δύο πιθανές συστασιακές τάσεις προβολής 
που ακολουθούν οι μετασωματικής προέλευσης σπινέλιοι (HIROSE & KAWAMOTO 1995). Οι ροζ γραμμές 
αντιπροσωπεύουν τις αναμενόμενες μεταβολές έπειτα από ανάδρομη επαναϊσορρόπηση μεταξύ χρωμίτη-
ολιβίνη και χρωμίτη-πυρόξενου (BÉ DARD & HÉ BERT 1998). Οι μπλε γραμμές αντιπροσωπεύουν πιθανές 
πορείες διαφοροποίησης μπονινιτικών τηγμάτων (1: Κατά BÉ DARD & HÉ BERT 1998 και 2: Κατά DICK
& BULLEN 1984). .................................................................................................................................... 204

Εικ. 4. 16: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου σε διαγράμματα Cr# vs Mg#. Πεδία διαγράμματος Α: Bamus και 
New Georgia από SIGURDSON & SCHILLING (1981), μπονινίτες και MORB από DICK & BULLEN
(1984) και πεδίο διαγράμματος Β: Kempirsai-MELCHER et al. 1997, Luobusa και Chinese orogenic belt-
ZHOU et al. 1998, 2001, 2005. ................................................................................................................. 206

Εικ. 4. 17: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Al2O3  vs Cr2O3 (BONAVIA et al. 1993) και Β) 
Cr2O3 vs MgO (RASSIOS & KOSTOPOULOS 1990). .............................................................................. 206

Εικ. 4. 18: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Cr/(Cr+Al) vs TiO2, Β) TiO2 vs Cr/(Cr+Al), Γ) 
TiO2 vs Al2O3 και Δ) Cr# vs TiO2. Πεδία διαγράμματος Α από ARAI (1992), Β από DICK & BULLEN
(1984) και ARAI (1992), Γ από KAMENETSKY et al. (2001) και Δ από DICK & BULLEN (1984), JAN & 
WINDLEY (1990) και ARAI (1992)........................................................................................................... 208

Εικ. 4. 19: Προβολή των ανελυμένων σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του 
οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Fe+2/Fe+3 vs Al2O3. Πεδία από KAMENETSKY et al. 
(2001). ....................................................................................................................................................... 209

Εικ. 4. 20: Διάγραμμα διακύμανσης του Cr# των Cr-ούχων σπινέλιων από τους περιδοτίτες διαφόρων 
περιβαλλόντων γεωτεκτονικής προέλευσης (YONG 1999). Στο ίδιο διάγραμμα δίνεται και η διακύμανση του 
Cr# των σπινέλιων-μαγνησιοχρωμιτών από τους περιδοτίτες των δύο υπό μελέτη οφιολιθικών 
συμπλεγμάτων............................................................................................................................................ 210

Εικ. 4. 21: 1) Διάγραμμα liquidus φάσεων στο σύστημα Al-ούχος σπινέλιος, Cr-ούχος σπινέλιος, ολιβίνης και 
SiO2, 2α) διάγραμμα liquidus φάσεων στο περιβάλλον υψηλού Cr (με πράσινο χρώμα), 2β) διάγραμμα 
liquidus φάσεων στο περιβάλλον χαμηλού Cr (με κίτρινο χρώμα) (LEVIN et al. 1964, IRVINE 1977)..... 212

Εικ. 4. 22: Προβολή των ανελυμένων πυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στο διάγραμμα Wo-En-Fs (MORIMOTO et al. 1988)................................................................ 217

Εικ. 4. 23: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Al2O3 vs Cr2O3 και Β) CaO vs Al2O3. ...................................................... 218

Εικ. 4. 24: Προβολή των ανελυμένων ορθοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Al2O3 vs MgO, Β) Cr2O3 vs MgO και Γ) CaO vs MgO. ........................... 219



129

Εικ. 4. 25: Προβολή των ανελυμένων πυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στο διάγραμμα Al2O3 vs Mg#. Πεδία: Υψηλής P περιδοτίτες-MEDARIS (1972) και χαμηλής P
μαφικοί σωρείτες DEBARI & COLEMAN (1989). .................................................................................... 220

Εικ. 4. 26: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Cr2O3 vs Mg#, Β) TiO2 vs Mg# και Γ) TiO2 vs Al2O3. Πεδία: Αβυσσικοί 
περιδοτίτες-JOHNSON et al. (1990), τάση κλινοπυρόξενων από εμπροσθοτοξικούς περιδοτίτες-ISHIΙ et al. 
(1992). ....................................................................................................................................................... 221

Εικ. 4. 27: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στα διαγράμματα: Α) CaO, Β) SiO2 και Γ) TiO2 vs Cr2O3, αντίστοιχα ( : Πυρήνες, : 
Περιθώρια)................................................................................................................................................ 222

Εικ. 4. 28: Προβολή των ανελυμένων πυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 
στο διάγραμμα Wo-En-Fs (MORIMOTO et al. 1988). .............................................................................. 222

Εικ. 4. 29: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της 
Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Al2O3 vs Cr2O3 και Β) Na2O vs Al2O3.......................................................... 223

Εικ. 4. 30: Προβολή των ανελυμένων ορθοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της 
Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Al2O3 vs MgO και Β) Cr2O3 vs MgO. .......................................................... 224

Εικ. 4. 31: Προβολή των ανελυμένων πυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου 
στο διάγραμμα Al2O3 vs Mg#. Πεδία: Υψηλής P περιδοτίτες-MEDARIS (1972) και χαμηλής P μαφικοί 
σωρείτες DEBARI & COLEMAN (1989). ................................................................................................. 225

Εικ. 4. 32: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της 
Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Cr2O3 vs Mg#, Β) TiO2 vs Mg# και Γ) TiO2 vs Al2O3. Πεδία: Αβυσσικοί 
περιδοτίτες-JOHNSON et al. (1990), τάση κλινοπυρόξενων από εμπροσθοτοξικούς περιδοτίτες-ISHIΙ et al. 
(1992). ....................................................................................................................................................... 225

Εικ. 4. 33: Προβολή των ανελυμένων κλινοπυρόξενων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της 
Πίνδου στα διαγράμματα: Α) CaO, Β) TiO2 vs Cr2O3, αντίστοιχα ( : Πυρήνες, : Περιθώρια). ............ 226

Εικ. 4. 34: Προβολή των ανελυμένων ολιβινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Mg/(Mg+Fe+2) vs Fe+2/(Fe+2+Mg). ..................................... 231

Εικ. 4. 35: Προβολή των ανελυμένων ολιβινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα NiO-Fo. Πεδίο Mantle Olivine Array-TAKAHASHI (1986). 233

Εικ. 4. 36: Προβολές ανελυμένων ολιβινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) NiO vs Mg# καιB) MnO vs Fo. OMA-TAKAHASHI
(1986), γραμμή κλασμάτωσης ολιβίνη-OZAWA (1994) και NAKAMURA (1995). .................................... 233

Εικ. 4. 37: Προβολή των ανελυμένων ολιβινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Mg/(Mg+Fe+2) vs Fe+2/(Fe+2+Mg).......................................... 235

Εικ. 4. 38: Προβολή των ανελυμένων ολιβινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα NiO-Fo. Πεδίο Mantle Olivine Array-TAKAHASHI (1986). ... 236

Εικ. 4. 39: Προβολή των ανελυμένων ζευγών μαγνησιοχρωμίτη-ολιβίνη από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες 
του οφιολιθικού συμπλέγματος (Α) του Βούρινου και (Β) της Πίνδου στο διάγραμμα Cr#Mg-Chr vs Mg#Ol. 
Πεδία: Αβυσσικοί περιδοτίτες, ωκεάνειοι SSZ περιδοτίτες και περιδοτίτες παθητικών περιθωρίων από 
DICK & BULLEN (1984) και PEARCE (2000), OSMA, πορεία κλασματικής κρυστάλλωσης και η γραμμή 
κλασματοποίησης των μπονινιτών από ARAI (1994a,b). ........................................................................... 237

Εικ. 4. 40: Προβολή των ανελυμένων αμφίβολων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Mg# vs Si. Το διάγραμμα αυτό ισχύει για ασβεσταμφίβολους με 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: CaB ≥1.50, CaA <0.50, (Na+K)A <0.50 (από LEAKE et al. 1997). ............ 239

Εικ. 4. 41: Προβολή των ανελυμένων αμφίβολων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα AlIV vs AT+AlIV+Fe+3+2*Ti. ................................................. 240

Εικ. 4. 42: Προβολή των ανελυμένων αμφίβολων από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Mg# vs Si. Το διάγραμμα αυτό ισχύει για ασβεσταμφίβολους με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: CaB ≥1.50, CaA <0.50, (Na+K)A <0.50 (από LEAKE et al. 1997). ................ 241

Εικ. 4. 43: Προβολή των ανελυμένων σερπεντινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα SiO2-MgO-FeO (από WICKS & PLANT 1979). ................... 243

Εικ. 4. 44: Προβολή των ανελυμένων σερπεντινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) MgO vs SiO2 και Β) Cr2O3 vs Al2O3. Πεδία διαγράμματος 
Α: I-λιζαρδίτης από μαγματικό ολιβίνη, II-αντιγορίτης με ενδοδιεισδυτικό ιστό, III-αντιγορίτης με 
κλεψυδροειδή ιστό, IV-λιζαρδίτης από μεταμορφικό ολιβίνη (WICKS & PLANT 1979) και πεδία 
διαγράμματος Β από DUNGAN (1979). .................................................................................................... 243

Εικ. 4. 45: Προβολή των ανελυμένων σερπεντινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα SiO2-MgO-FeO (από WICKS & PLANT 1979)........................ 244

Εικ. 4. 46: Προβολή των ανελυμένων σερπεντινών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) MgO vs SiO2 και Β) Cr2O3 vs Al2O3. Πεδία διαγράμματος 



130

Α: I-λιζαρδίτης από μαγματικό ολιβίνη, II-αντιγορίτης με ενδοδιεισδυτικό ιστό, III-αντιγορίτης με 
κλεψυδροειδή ιστό, IV-λιζαρδίτης από μεταμορφικό ολιβίνη (WICKS & PLANT 1979) και πεδία 
διαγράμματος Β από DUNGAN (1979). .................................................................................................... 245

Εικ. 4. 47: Προβολή των ανελυμένων χλωριτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: Α) Fet-Si (από ΗΕΥ 1954) και Β) Al-Mg-Fet. .................. 246

Εικ. 4. 48: Προβολή των ανελυμένων χλωριτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος του Βούρινου στο διάγραμμα Cr-AlVI. ................................................................................. 247

Εικ. 4. 49: Προβολή των ανελυμένων χλωριτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) Fet-Si (από ΗΕΥ 1954) και Β) Al-Mg-Fet. ...................... 249

Εικ. 4. 50: Προβολή των ανελυμένων χλωριτών από τους περιδοτίτες και τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού 
συμπλέγματος της Πίνδου στο διάγραμμα Cr-AlVI. ..................................................................................... 250

Εικ. 5. 1: Προβολή των μορφολογικών και συστασιακών χαρακτηριστικών των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη που 
περιέχονται στους μανδυακούς περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου στα διαγράμματα: 
Α) Cr# vs DR#, Β) TiO2 vs DR# και Γ) Fe+3# vs DR#............................................................................... 257

Εικ. 5. 2: Προβολή των μορφολογικών και συστασιακών χαρακτηριστικών των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη που 
περιέχονται στους μανδυακούς περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα διαγράμματα: Α) 
Cr# vs DR# και Β) Fe+3# vs DR#. ............................................................................................................. 258

Εικ. 5. 3: Συστηματική περιγραφή των μορφολογικών-συστασιακών μεταβολών των περιδοτιτικών κρυστάλλων 
μαγνησιοχρωμίτη με το είδος του υπερβασικού σχηματισμού στον οποίο περιέχονται: Α) στον Βούρινο και 
Β) στην Πίνδο. Με κόκκινο βέλος σημειώνεται η αύξηση του αριθμού Cr από τους μαγνησιοχρωμίτες των 
κλινοπυροξενομιγών χαρτσβουργιτών σε εκείνους των δουνιτών και των χρωμιτιτών. Με το μαύρο βέλος 
σημειώνεται η πλευρική πορεία που ακολουθούν εντός των περιδοτιτών τα υπολειμματικά τήγματα που 
απομένουν έπειτα από το σχηματισμό του συστήματος χρωμιτίτης-λεπτοκρυσταλλικός δουνίτης. Με τα μικρά 
βέλη μαύρης-γκρί απόχρωσης αναπαρίσταται η προοδευτική μείωση του λόγου τήγματος/πετρώματος, 
καθώς το τήγμα μεταβαίνει προς τους λιγότερο εκχυμωμένους περιδοτίτες. Όταν τα ίδια βέλη είναι 
διακεκκομένα αυτό σημαίνει πως η μετάβαση προς τον τύπο του περιδοτίτη που δείχνει το βέλος 
σημαδεύεται από οριστική κατανάλωση του τήγματος. Οι διακεκκομένες, κατακόρυφες μαύρες γραμμές 
υποδηλώνουν τη μετάβαση των συνθηκών της ροής του τήγματος από συγκεντρωμένη σε πορώδη, καθώς 
και το οριστικό σημείο εξάντλησης του μετασωματικού τήγματος. ............................................................. 261

Εικ. 5. 4: Σχηματικό διάγραμμα απεικόνισης της σχέσης που υπάρχει μεταξύ των μορφολογικών αλλαγών των 
περιδοτιτικών μαγνησιοχρωμιτών και της λιθολογίας εξαιτίας διεργασιών αντίδρασης 
τήγματος/πετρώματος. Να σημειωθεί ότι ο όρος αντίδραση τήγματος/πετρώματος αναφέρεται στη 
μετασωματική διεργασία που λαμβάνει χώρα κατά μήκος των "τοιχωμάτων" των αγωγών μέσα στους 
οποίους σχηματίζονται οι χρωμιτίτες και οι συνοδοί τους λεπτοκρυσταλλικοί δουνίτες και περιλαμβάνει την 
αντίδραση μεταξύ ενός βασικού-υπερβασικού μάγματος και χαρτσβουργιτικών περιδοτιτών. Από την 
αντίδραση αυτή εκτός των χρωμιτιτών και των λεπτοκρυσταλλικών δουνιτών, λαμβάνει χώρα και ο 
μετασχηματισμός των κανονικών χαρτσβουργιτών σε μεταβατικούς χαρτσβουργίτες και αδροκρυσταλλικούς 
δουνίτες. Στη φάση αυτή, η ροή του τήγματος χαρακτηρίζεται ως συγκεντρωμένη. Ο όρος πορώδης ροή 
αναφέρεται στις συνθήκες ροής που χαρακτηρίζουν το υπολειμματικό (τροποποιημένο) τήγμα το οποίο 
εμποτίζει τους υπολειμματικούς περιδοτίτες, προκαλώντας νεοσχηματισμό μαγνησιοχρωμίτη και 
μετασωματική τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων μαγνησιοχρωμιτκών κρυστάλλων. Α) Περίπτωση 
Βούρινου: Υψηλή παροχή ένυδρου τήγματος και υψηλός βαθμός αντίδρασης μανδύα-τήγματος. Να 
σημειωθεί ότι ο μεταβατικός χαρτσβουργίτης και ο αδροκρυσταλλικός δουνίτης είναι μεγάλων διαστάσεων 
και συνδέονται με μεγάλα χρωμιτικά κοιτάσματα. Β) Περίπτωση Πίνδου: Χαμηλή παροχή ένυδρου τήγματος 
και χαμηλός βαθμός πλευρικού επηρεασμού των αντίστοιχων μανδυακών περιδοτιτών από μετασωματικές 
διεργασίες. Να σημειωθεί ότι τα μεγάλα χρωμιτικά κοιτάσματα απουσιάζουν και ότι ο μεταβατικός 
χαρτσβουργίτης με τον αδροκρυσταλλικό δουνίτη είναι μικρών μόνο διαστάσεων..................................... 266

Εικ. 6. 1: Ιστολογικά χαρακτηριστικά εξαλλοιωμένων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους 
σερπεντινιωμένους περιδοτίτες των οφιολιθικών συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου: Α)-Γ) 
Ανάπτυξη περιθωρίων σιδηροχρωμίτη σε τμήματα της περιφέρειας κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη, τα οποία
συνοδεύονται από την ανάπτυξη Cr-ούχου χλωρίτη (A: Δείγμα V8, Β-Γ: Δείγμα V4), Δ) πλήρης 
αντικατάσταση μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από σιδηροχρωμίτη (δείγμα P21), Ε) ανάπτυξη 
περιθωρίων σιδηροχρωμίτη γύρω από όλη την περιφέρεια κρυστάλλου μαγνησιοχρωμίτη, ο οποίος 
περιβάλλεται από και εγκλείει επίσης Cr-ούχο χλωρίτη (δείγμα P21), ΣΤ) επιταξική ανάπτυξη μαγνητίτη σε 
κρύσταλλο μαγνησιοχρωμίτη, μεταξύ του μαγνητίτη και του μαγνησιοχρωμίτη παρεμβάλλεται ένας μικρός 
δακτύλιος σιδηροχρωμίτη (οριοθετημένος από κίτρινες διακεκκομένες γραμμές) (δείγμα PM2A), Ζ)-Η) 
επιταξική ανάπτυξη συνσερπεντινιακού μαγνητίτη πάνω σε κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη (Ζ: Δείγμα 
PM2B, H: Δείγμα PM2A) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). .............................. 275



131

Εικ. 6. 2: Α)-Β) Χαρτογραφίες κατανομής των στοιχείων (X-ray maps) Mg, Al, Si, Cr, Fe σε μαγνησιοχρωμίτες 
επί των οποίων έχει προσκολληθεί επιταξικά συνσερπεντινιακός μαγνητίτης. Αξίζει να σημειωθεί η έλλειψη 
κινητοποίησης στοιχείων από τους μαγνησιοχρωμίτες προς τους μαγνητίτες (Α: Δείγμα PM15 και Β: Δείγμα 
PM2B). ...................................................................................................................................................... 275

Εικ. 6. 3: Χαρτογραφίες κατανομής των στοιχείων Mg, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe στον μαγνησιοχρωμίτη της Εικ. 
6.1Ε, ο οποίος περιφερειακά μετατρέπεται σε σιδηροχρωμίτη, γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται Cr-ούχος 
χλωρίτης (δείγμα P21). Να σημειωθούν ο εμπλουτισμός σε Fe-Cr και η αποπτώχευση σε Al-Mg στα 
περιθώρια του κρυστάλλου. ....................................................................................................................... 275

Εικ. 6. 4: Ιστολογικά χαρακτηριστικά εξαλλοιωμένων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους 
σερπεντινιωμένους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου: Α)-Β) Αποχρωματισμένα 
περιθώρια και τοπική ανάπτυξη σιδηροχρωμίτη σε μαγνησιοχρωμιτικούς κρυστάλλους (Α και Β: Δείγμα 
VA15), Γ) σύμφυση μεταξύ αποχρωματισμένου μαγνησιοχρωμίτη και Cr-ούχου χλωρίτη (δείγμα VA10), Δ) 
περίπλοκη σύμφυση μεταξύ σιδηροχρωμίτη και Cr-ούχου χλωρίτη στα περιθώρια μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα 
X2), Ε) έντονα ρωγματωμένος μαγνησιοχρωμιτικός κρύσταλλος που εσωτερικά φέρει ζώνες
αποχρωματισμού, οι οποίες ακολουθούν τις ρωγματώσεις του μαγνησιοχρωμίτη (δείγμα VA15) και ΣΤ) 
ανάπτυξη ζώνης μυλονιτοποίησης σε έντονα λατυποπαγοποιημένους μαγνησιοχρωμιτικούς κρυστάλλους. 
Στη ζώνη μυλονιτοποίησης ο μαγνησιοχρωμίτης έχει υποστεί αποχρωματισμό (δείγμα VA17) 
(μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων)......................................................................... 276

Εικ. 6. 5: Ιστολογικά χαρακτηριστικά εξαλλοιωμένων κρυστάλλων σπινέλιων από τους σερπεντινιωμένους 
χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου: Α)-Β) Περιθωριακή ανάπτυξη σιδηροχρωμίτη, πάντα 
συνοδευόμενη από Cr-ούχο χλωρίτη στους κρυστάλλους σπινέλιων που δομούν τον ανώτερο ορίζοντα του 
χρωμιτικού κοιτάσματος του Κορυδαλλού (δείγμα G1) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης 
ηλεκτρονίων). ............................................................................................................................................ 278

Εικ. 6. 6: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων περιθωρίων αποχρωματισμού 
των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου 
στα διαγράμματα: Α) Cr# vs Mg#, B) Fe+3# vs Fe+2# και Γ) Fe+3/Fe+2 vs Fe+2#. ..................................... 278

Εικ. 6. 7: Ιστολογικά και συστασιακά χαρακτηριστικά των εξαλλοιωμένων μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από 
τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου: Α) Κρύσταλλος μαγνησιοχρωμίτη (της Εικ. 
6.1Α) που εξαλλοιώνεται περιθωριακά σε σιδηροχρωμίτη (το κόκκινο πλαίσιο οριοθετεί την περιοχή που 
αποτυπώνεται στην Εικ. 6.7Β), Β) συστασιακές μεταβολές της περιεκτικότητας των στοιχείων Mg, Si, Ti, 
Mn, Ni, Al, Ca, Cr και Fe μεταξύ μαγνησιοχρωμίτη και σιδηροχρωμίτη κατά μήκος της κόκκινης γραμμής. 
Διαπιστώνεται αύξηση της συμμετοχής των Fe, Si, Mn και μείωση της συμμετοχής Al, Mg, Cr στον 
σιδηροχρωμίτη (ο κόκκινος κύκλος ορίζει το σημείο έναρξης των μετρήσεων γραμμικής σάρωσης, δείγμα 
V8) (μικροσκοπικές εικόνες οπίσθιας σκέδασης ηλεκτρονίων). ................................................................. 280

Εικ. 6. 8: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 
των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βούρινου 
στα διαγράμματα: Α) Cr# vs Mg#, B) Fe+3# vs Fe+2# και Γ) Fe+3/Fe+2 vs Fe+2#. ..................................... 282

Εικ. 6. 9: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 
των κρυστάλλων σπινέλιων από το χρωμιτίτη του Κορυδαλλού, στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, στα 
διαγράμματα: Α) Cr# vs Mg#, B) Fe+3/Fe+2 vs Fe+2# και Γ) Fe+3# vs Fe+2#. ........................................... 283

Εικ. 6. 10: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 
των μαγνησιοχρωμιτικών κρυστάλλων από τους περιδοτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος της Πίνδου στα 
διαγράμματα: Α) Cr# vs Mg#, B) Fe+3/Fe+2 vs Fe+2# και Γ) Fe+3# vs Fe+2#. ........................................... 284

Εικ. 6. 11: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων περιθωρίων σιδηροχρωμίτη 
των κρυστάλλων σπινέλιων από το χρωμιτίτη του Κορυδαλλού, στο οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου, στο 
διάγραμμα Cr-Al-Fe+3. Να σημειωθεί ότι στην πλειοψηφία τους τα περιθώριa σιδηροχρωμίτη εμπίπτουν στο 
πεδίο των σπινελιούχων φάσεων που έχουν τροποποιηθεί σε συνθήκες χαμηλόβαθμης αμφιβολιτικής φάσης 
μεταμόρφωσης (Πεδία από: PURVIS et al. 1972, EVANS & FROST 1975, SUITA & STREIDER 1996).286

Εικ. 6. 12: Προβολή των ανελυμένων συστάσεων των πυρήνων και των αντίστοιχων αποχρωματισμένων 
περιθωρίων των κρυστάλλων μαγνησιοχρωμίτη από τους χρωμιτίτες του οφιολιθικού συμπλέγματος του 
Βούρινου στο διάγραμμα Cr-Al-Fe+3. Να σημειωθεί ότι τα αποχρωματισμένα περιθώρια εμπίπτουν στο 
πεδίο των σπινελιούχων φάσεων που έχουν τροποποιηθεί σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής φάσης 
μεταμόρφωσης (Πεδία από: PURVIS et al. 1972, EVANS & FROST 1975, SUITA & STREIDER 1996).288

Εικ. 6. 13: Σχηματική αναπαράσταση του μεταμορφικού πλασίου εξέλιξης των διεργασιών συστασιακής 
τροποποίησης που καταγράφηκαν στους εξαλλοιωμένους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου των 
σερπεντινιωμένων περιδοτιτών-σερπεντινιτών και των χρωμιτικών κοιτασμάτων των οφιολιθικών 
συμπλεγμάτων του Βούρινου και της Πίνδου. Σε ένα πρώτο στάδιο και σε συνθήκες χαμηλής 
πρασινοσχιστολιθικής φάσης η σύσταση του μαγνησιοχρωμίτη-σπινέλιου δεν αλλάζει (Α). Σε συνθήκες 
μέσου βαθμού πρασινοσχιστολιθικής φάσης αρχίζει η προσθήκη Fe+2 στους κρυστάλλους μαγνησιοχρωμίτη-
σπινέλιου από τις γειτονικές πυριτικές φάσεις (Β). Σε συνθήκες υψηλόβαθμης πρασινοσχιστολιθικής φάσης 



132
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