
 

              Mορφές ανάπτυξης 

                     των κοιτασμάτων  

                 και δομές μεταλλευμάτων 

                        
   Στην παρουσίαση αυτή υπάρχουν εικόνες με περιγραφή του 

τρόπου με τον οποίο πολλά μεταλλεύματα αναπτύσσονται στο  χώρο, 

καθώς και επιλογή από εικόνες δειγμάτων μεταλλευμάτων 

με χαρακτηριστικές δομές 

 

(Φωτογραφίες από Ν. Σκαρπέλη,  

εκτός και αν διαφορετικά αναφέρεται) 

         



Στρωματόμορφο (stratiform) ημισυμπαγές (<60% μεταλλικά ορυκτά) μετάλλευμα χρωμίτη 

εντός δουνίτου. Η συγκεκριμένη μορφή χρωμιτικού μεταλλεύματος είναι γνωστή σαν  

«ταινιωτό μετάλλευμα» (schlieren) (α. Aετορράχη και β. Ξερολίβαδο Βουρίνου). 

Μετάλλευμα: Συνγενετικό * 

__________________________________ 

* Συνγενετικό oνομάζεται το μετάλλευμα που δημιουργείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 

με τα περιβάλλοντα πετρώματα 

α β 



Ταινιωτό μετάλλευμα χρωμίτη (μαύρες ταινίες) σε δουνιτικό πέτρωμα 

(Αετορράχη, οφιολιθικό σύμπλεγμα Βουρίνου) 



Dwars river: chromitite in Bushveld anorthosite 
Φωτό Χ. Τσίκος 



Πυρήνες γεωτρήσεων από ταινιωτό στρωματόμορφο 

μετάλλευμα (Τhe Hotazel formation) Φωτό Χ. Τσίκος 

 



Στρωματόμορφο σιδηρονικελιούχο μετάλλευμα. Διακρίνεται η στρώση του μεταλλεύ-

ματος και ο κλαστικός  χαρακτήρας του ιζήματος (Βόρεια Εύβοια, ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ) 



Στρωματοπεριορισμένο  

ή στρωματέγκλειστο μετάλλευμα 

(stratabound ore)  

[πυρροτίτης, Πλάκα Λαυρίου] 
Πρόκειται για μετάλλευμα που η  

απόθεσή του έγινε από υδροθερμικό 

ρευστό εντός μαρμάρου (το υπόλευκο 

πέτρωμα) κατά μήκος ασυνεχειών 

(στρώση/σχιστότητα) κατά το στάδιο 

της μετάβασης από την πλαστική προς την 

θραυσιγενή παραμόρφωσή του. Κατά το 

στάδιο εκείνο δεν υπήρχαν διακλάσεις ή 

ασυνέχειες που δημιουργούνται κατά την 

θραυσιγενή παραμόρφωση. 

Ηλικία πετρώματος: Τριαδική (πιθανή) 

Ηλικία μεταλλοφορίας: Ανωτ. Μειόκαινο  

- Μετάλλευμα: Επιγενετικό* 

- Τεκτονικός και λιθολογικός έλεγχος  

Επιγενετικό ονομάζεται το μετάλλευμα 

που δημιουργείται μετά τα περιβάλλοντα  

πετρώματα. 



Χρυσοτιλικός αμίαντος “slip fiber” κατά μήκος των επιφανειών σχιστοποίησης αντιγοριτικού 

σερπεντινίτη (στις επαφές διαδοχικών ατράκτων σερπεντινίτη (serp) (Παλαιό μεταλλείο αμιάντου 

Ζιδανίου Κοζάνης) 

 - Τεκτονικός έλεγχος – θραυσιγενής παραμόρφωση 

serp 

serp 



Cross fiber χρυσοτιλικός αμίαντος σε ταινίες μέσα  

              σε μετα-υπερβασικά πετρώματα (Ροδόπη) 



Φλεβική μεταλλοφορία βαρίτη εντός του μυλονιτιωμένου 

γρανίτη (gr). Yπέρκειται η σειρά κλαστικών ιζημάτων 

Ολιγο-μειοκαινικής ηλικίας, που έχουν ισχυρή πυριτίωση 

κατά μήκος του ρήγματος μικρής γωνίας κλίσης (low-angle 

fault - LAN) (~9.5 Μα). 

- Τεκτονικός έλεγχος. 

LAF 

gr 



Φλεβική μεταλλοφορία  

Επιθερμική μεταλλοφορία θειούχων 

Pb-Zn-Ag κατά μήκος κατακόρυφου 

ρήγματος (περιοχή Κίρκης Εβρου). 

1: Kλαστικά ιζήματα  

2. Υδροθερμικά εξαλλοιωμένα κλαστικά 

ιζήματα, μεταλλοφόρες φλέβες και 

πλέγμα φλεβιδίων. 

- Τεκτονικός έλεγχος   

1 

2 



Σμήνος παράλληλων φλεβών (sheeted veins) βαρίτη και οξειδίων Fe που τέμνει τον γρανίτη  

(Ανατ. Μύκονος). 

- Τεκτονικός έλεγχος, εφελκυστικό πεδίο.  

Ο βαρίτης είναι υπογενετικός [hypogene] (υδροθερμικής γένεσης), ενώ τα οξείδια Fe υπεργενετικά 

(supergene) επειδή προήλθαν από οξείδωση θειούχων Fe σε ατμοσφαιρικές συνθήκες  



Μεταλλοφόρος ρηξιγενής ζώνη με πλέγμα φλεβιδίων σιδηροπυρίτη-χαλκοπυρίτη και χαλαζιακών 

φλεβιδίων με σιδηροπυρίτη-χαλκοπυρίτη εντός pillow λαβών του οφιολιθικού συμπλέγματος της 

Κύπρου (κοίτασμα Απλίκι, μεταλλοφόρος περιοχή Σκουριώτισας). Κοίτασμα «τύπου Κύπρου». 

- Tεκτονικός έλεγχος. 

Διακρίνεται η λίμνη όξινων νερών (open pit lake) 

pillow 

lavas 
pillow 

lavas 



-  Πλέγμα φλεβιδίων (stockwork)  κρυπτοκρυσταλλικού μαγνησίτη και SiO2 
 εντός υπερβασικού πετρώματος (Παρασκευόρεμμα, Βόρειος  Εύβοια)  

-  Τεκτονικός έλεγχος, εφελκυστικό πεδίο. 



  

- Πλέγμα φλεβών και φλεβιδίων (stockwork)  κρυπτοκρυσταλλικού  

     μαγνησίτη εντός υπερβασικού πετρώματος (Βόρειος  Εύβοια, 1980)  



Φλέβες και δίκτυο φλεβών μαγνησίτη (λευκόλιθου) [Κοίτασμα Γερόρεμμα, Β. Εύβοια) 



Πλέγμα φλεβιδίων (stockwork) χαλαζία με μολυβδαινίτη 



Πλέγμα φλεβιδίων (stockwork) ασβεστίτη εντός σαπρολίτη (Κρητιδικός φλοιός 

λατεριτικής αποσάθρωσης υπερβασικών πετρωμάτων, Βοιωτία)  



Μεταλλοφόρο σώμα «συμπαγών (οξειδωμένων) θειούχων» από αντικατάσταση μαρμάρων 

(carbonate replacement massive sulfides) (κοίτασμα Λαυρίου, Kαμάριζα). Η κυανή γραμμή 

δηλώνει την κυρίαρχη σχιστότητα του υπερμυλονιτιωμένου μαρμάρου. Το μεταλλοφόρο σώμα 

είναι παράλληλο προς τη  σχιστότητα αυτή. Μεταλλοφόρο σώμα τύπου manto (βλέπε και 

επόμενη διαφάνεια). Η αντικατάσταση του μαρμάρου από το υδροθερμικό ρευστό και η απόθεση 

του μεταλλεύματος είναι μεταγενέστερη της σχιστότητας. Το ρευστό ακολούθησε τις επιφάνειες 

σχιστότητας του μαρμάρου.  



Απεικόνιση μεταλλοφόρων σωμάτων τύπου manto  

           (κοίτασμα Λαυρίου, Skarpelis 2007) 

Lower 

 Unit 

granitoids in the Lower Unit porphyries 



Επιγενετικό μετάλλευμα Mn 

εντός ηφαιστειοκλαστικών 

ιζημάτων 

Πλειο-πλειστοκαινικής  

ηλικίας 

(Βάνι, Μήλος) 

Η μορφή σωλήνων 

είναι ενδεικτική  

της πορείας  

του υδροθερμικού ρευστού 



Ρωγμές διαστολής 

(tension gashes) με 

πλήρωση ανοικτού  

χώρου (open space 

filling) από χαλαζία 

εντός  

κυανοσχιστολιθικών 

πετρωμάτων (Νότια 

Εύβοια).   



Εξοφλημένο κοίτασμα καρστικού βωξίτη (2ος  βωξιτικός ορίζοντας 

Παρνασσού – Γκιώνας, Δεσφίνα). Τα βέλη δείχνουν ορισμένα καρστικά 

έγκοιλα στο δάπεδο του κοιτάσματος. Στο σκίτσο δεξιά δίνεται 

σχηματική τομή του κοιτάσματος. 

- Κοίτασμα υπό στρωματογραφικό έλεγχο    



Διάσπαρτος γαρνιερίτης (συσσωματώματα πράσινου - υποκύανου χρώματος 

στην εικόνα) σε σαπρολίτη. Eδώ ο γαρνιερίτης είναι μίγμα νικελιούχων 

ποικιλιών σερπεντίνη και χλωρίτη).  



 

ΔΟΜΗ  
[“texture” - texere σημαίνει «υφαίνω»]  

       
O όρος δομή εκφράζει:  
    α.  Tο μέγεθος των κόκκων (απόλυτο και σχετικό μεταξύ τους)  

    β.  Tο σχήμα τους  

    γ.  Tον τρόπο με τον οποίο συμφύονται μεταξύ τους οι κρύσταλλοι 

         των διαφόρων ορυκτολογικών συστατικών  

    δ.  Tον τρόπο διάταξής τους στο χώρο 

 

 

 



Σημασία της μελέτης της δομής των 

μεταλλευμάτων 

1. Κατανόηση της χρονικής σειράς απόθεσης των 

 ορυκτών ενός μεταλλεύματος σε σχέση με 

 το πέτρωμα ή την τεκτονική ασυνέχεια 

 που το φιλοξενεί. 

2. Προσδιορισμός των ορυκτολογικών 

 παραγενέσεων* ενός ορυκτολογικού  

 αθροίσματος, για την ερμηνεία των  

       συνθηκών γένεσης.    

3.    Προσδιορισμός του ρυθμού απόθεσης μίας  

 μεταλλοφορίας.  

4. Μεγάλη σημασία για την εφαρμογή 

 κατάλληλης τεχνικής για τον εμπλουτισμό 

 του μεταλλεύματος και την ανάκτηση 

 χρήσιμων συστατικών.  

 

* δηλαδή των ορυκτών που βρίσκονται  

σε ισορροπία μεταξύ τους.  

Πρώτο βήμα για τη 

μελέτη 

των δομών :  

το πετρογραφικό  

και το  

μεταλλογραφικό  

μικροσκόπιο.  



Συμπαγές* μετάλλευμα θειούχων Zn, Pb, FeS2 [δείγμα χειρός (αριστερά),  

τμήματα πυρήνων γεώτρησης (δεξιά)].  Αποτελείται κυρίως από σφαλερίτη, γαληνίτη, 

σιδηροπυρίτη, αρσενοπυρίτη, χαλκοπυρίτη (Ολυμπιάδα, Χαλκιδική) 

* Συμπαγές μετάλλευμα χαρακτηρίζεται αυτό στο οποίο το ποσοστό των μεταλλικών 

ορυκτών υπερβαίνει το 60%.  



Μέση 

διάμετρος 

 

Δομή 

 
100 – 30 mm 

 
Μεγακοκκώδης 

 
  30 – 10 mm 

 
Χονδροκοκκώδης 

 
10 – 3 mm 

 
Αδροκοκκώδης 

 
  3 – 1 mm 

 
Μεσοκοκκώδης 

 
     1 – 0.3 mm 

 
Μικροκοκκώδης 

 
 300 – 100 μm 

 
Λεπτοκοκκώδης 

 
100 – 30 μm 

 
Στιφροκοκκώδης 

 
30 – 1 μm 

 
Μικροκρυσταλλική 

 
      1 – 0.1. μm 

 
Κρυπτοκρυσταλλικ

ή 

 

Το μέγεθος των κόκκων 

των διαφόρων ορυκτολογικών 

συστατικών του μεταλλεύματος 

(κοκκομετρία) είναι απαραίτητη 

πληροφορία για τον μηχανικό που 

θα κληθεί να εφαρμόσει 

κατάλληλη τεχνική για τον 

εμπλουτισμό του  

(θραύση - λειοτρίβηση - 

δημιουργία συμπυκνωμάτων).   



Συμπαγές μετάλλευμα χαλκού-σιδηροπυρίτη (Κύπρος). 

Αποτελείται κυρίως από σιδηροπυρίτη, χαλκοπυρίτη. 



 

Χαλαζίας δομής χτένας 

(comb texture) 
Δείγμα από χαλαζιακή 

φλέβα, Mήλος. 

 
 

Iδιόμορφοι κρύσταλλοι  

(euhedral crystals) χαλαζία  

αναπτύσσονται προς το εσωτερικό  

μίας ανοικτής ρωγμής. 
   



Τμήμα χαλαζιακής 

φλέβας με ταινιωτή δομή. 

(banded quartz vein). 

 

 - Πλήρωση χώρου (open space  

    filling) από χαλαζία 

 - Aνάπτυξη διαδοχικών ζωνών 

   από το τοίχωμα της φλέβας (w) 

   προς το κέντρο. 

 - Μερικώς συμμετρική απόθεση 

 -  Ατελής ανάπτυξη δομής 

    χτένας στο κέντρο  

    (comp texture) 

w 

w 



Δείγμα φλεβικού 

μεταλλεύματος 

Βαρίτη με 

ταινιωτή δομή. 

Βαρίτης 

Σιδηρίτης   

Fe-ox. (από οξείδωση FeS2) 



Ωολιθική δομή βωξίτη, όπως φαίνεται στο πετρογραφικό μικροσκόπιο. 

Βαιμίτης και διάσπορο (υπόλευκα ορυκτά) και γκαιτίτης – αιματίτης (σκούρο 

τεφρό – μαύρο χρώμα) 


