
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές γεωλογίας και συναφών τμημάτων 
αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις για τα ορυκτά της 
Γης. Δίνεται έμφαση στα ορυκτά του φλοιού της Γης και ιδιαίτερα στα κοινά 
ορυκτά. Στο κεφάλαιο 1 αναλύονται βασικές έννοιες που εισάγουν τον ανα-
γνώστη στην ορυκτολογία. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στα διαγράμματα φά -
σεων και στις βασικές αρχές θερμοδυναμικής, απαραίτητες για την κατανόη-
ση των διεργασιών σχηματισμού των ορυκτών. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται 
η συστηματική ταξινόμηση των ορυκτών. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται 
οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα ορυκτά εστιάζοντας στα κοινά 
ορυκτά. Δίνεται έμφαση στη δομή των ορυκτών τις εμφανίσεις και τις χρή-
σεις τους. Στο κεφάλαιο 11 παρουσιάζονται οι οπτικές ιδιότητες των ορυκτών 
βάση των οποίων τα αναγνωρίζουμε στο πολωτικό μικροσκόπιο. Στα πλαίσια 
της καλύτερης κατανόησης της διαδικασίας επισυνάπτεται ένα CD-ROM με 
βίντεο από τα κυριότερα ορυκτά στο πολωτικό μικροσκόπιο (σε παράλληλα 
και διασταυρωμένα Nicols). 

Η ορυκτολογία αποτελεί βασικό γνωστικό αντικείμενο της γεωλογίας. Επί-
σης βασικές γνώσεις ορυκτολογίας χρειάζονται και σε άλλους επιστήμονες 
(π.χ. επιστήμονες υλικών) αλλά και σε μηχανικούς (π.χ. πολιτικούς μηχανι-
κούς). Το βιβλίο αυτό δεν φιλοδοξεί να εισάγει νέες γνώσεις στο αντικείμενο 
της ορυκτολογίας. Υπάρχουν ξενόγλωσσα βιβλία (περισσότερα στην αγγλική 
γλώσσα) τα οποία παρέχουν περισσότερες πληροφορίες στον αναγνώστη και 
κάποια από αυτά παρατίθενται στις βιβλιογραφικές αναφορές (και ενθαρρύ-
νουμε τον αναγνώστη να τα διαβάσει), ενώ επίσης υπάρχουν πολύ καλά βιβλία 
ορυκτολογίας στην Ελληνική γλώσσα (κάποια εκ των οποίων παραθέτονται 
στη βιβλιογραφία). Το βιβλίο αυτό φιλοδοξούμε να αποτελεί ένα χρήσιμο βοή-
θημα στην κατανόηση βασικών γνώσεων ορυκτολογίας. Για το λόγο αυτό γρά-

Πρόλογος 
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ψαμε ένα συνεκτικό βιβλίο στο οποίο παραθέτονται οι βασικές και απαραίτη-
τες γνώσεις ορυκτολογίας, αποφεύγοντας λεπτομέρειες που κρίναμε ότι δεν 
ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Θέλουμε να γίνεται σαφές ότι η δομή και η σύστα-
ση των ορυκτών αντανακλούν στις ιδιότητες τους οι οποίες με τη σειρά τους 
καθορίζουν τις χρήσεις των ορυκτών, παραθέτοντας τις σχετικές πληροφορίες 
για κάθε ορυκτό (κοινό ορυκτό). 

Πολύ σημαντικό τμήμα του βιβλίου θεωρούμε πως είναι η παρουσίαση βίντεο 
με επιλεγμένα κοινά ορυκτά στο πολωτικό μικροσκόπιο και η επεξήγηση της 
διαδικασίας αναγνώρισης τους βάσει των ιδιοτήτων τους. Πιστεύουμε ότι 
αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τους αναγνώστες στην αναγνώριση των κοινών 
ορυκτών στο πολωτικό μικροσκόπιο. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μας να 
υπάρχουν τέτοια βίντεο σε άλλα βιβλία ή στο διαδίκτυο (μόνο ελάχιστα απο-
σπασματικά στο διαδίκτυο), παρότι υπάρχουν εικόνες ορυκτών και πάρα πολύ 
καλοί άτλαντες. Έτσι πιστεύουμε ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει ένα 
χρήσιμο βοήθημα στην κατανόηση των βασικών γνώσεων ορυκτολογίας και 
ένα χρήσιμο εργαλείο στην αναγνώριση των ορυκτών στο πολωτικό μικρο-
σκόπιο. 

Δημήτριος Παπούλης                      Παρασκευή Λαμπροπούλου
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Κεφάλαιο

5.1 Εισαγωγή
Τα φυλλοπυριτικά ορυκτά είναι μία πολύ σημαντική κατηγορία ορυκτών για 
πολλούς λόγους οι σημαντικότεροι των οποίων είναι οι εξής:

Ι.  Περιλαμβάνουν κοινά ορυκτά και με μεγάλη εξάπλωση ιδιαίτερα 
στον εξωτερικό φλοιό της γης.

ΙΙ.  Περιλαμβάνουν ορυκτά με πάρα πολλές και πολύ σημαντικές εφαρ-
μογές.

ΙΙΙ.  Περιλαμβάνουν κάποια επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία ορυκτά.

Οι κυριότερες ομάδες των φυλλοπυριτικών ορυκτών είναι οι μαρμαρυγίες και 
τα αργιλικά ορυκτά. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μία διευκρίνιση γιατί 
υπάρχει μία σύγχυση των όρων. Με τον όρο άργιλος, κοκκομετρικά, αναφε-
ρόμαστε στο κλάσμα (κοκκομετρικό μέγεθος) <2 μm, αυτός όμως ο όρος δεν 
είναι ορυκτολογικός, δηλαδή δεν σημαίνει ότι σε αυτό το κλάσμα βρίσκονται 
μόνο αργιλικά ορυκτά, στην πραγματικότητα μπορεί να μην υπάρχουν καθό-
λου. Αντίθετα με τον όρο άργιλος ορυκτολογικά αναφερόμαστε στο πέτρωμα 
το οποίο περιέχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό (>80%) αργιλικά ορυκτά. Τα αργι-
λικά ορυκτά στο παρελθόν είχαν οριστεί σαν τα ορυκτά με μέγεθος <2 μm. 
Αυτός ο ορισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αναθεωρηθεί και δεν ισχύει. 
Αυτό γιατί πολλά αργιλικά ορυκτά μπορούν να έχουν και μεγαλύτερο μέγεθος 
κρυστάλλων ενώ κρύσταλλοι οποιουδήποτε ορυκτού, καθώς και θραύσματα 
άμορφων υλικών μπορούν να έχουν μέγεθος <2 μm. Έτσι σήμερα σαν αργι-
λικά ορυκτά ονομάζονται τα ορυκτά που ανήκουν στις παρακάτω υποομάδες:

Ι.  Καολινίτη 

Πυριτικά ορυκτά, 
φυλλοπυριτικά ορυκτά

5
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ΙΙ.  Σερπεντίνη
ΙΙΙ.  Ιλλίτη
IV.  Βερμικουλίτη
V.  Ινωδών αργιλικών ορυκτών
VI.  Μοντμοριλλονίτη (ή αλλιώς σμεκτίτη)

VIΙ.  Χλωρίτη
VIΙΙ. Αργιλικών ορυκτών με αναμεμιγμένα φύλλα

Έτσι από τις παραπάνω υποομάδες τα ορυκτά των υποομάδων του σερπεντί-
νη και του χλωρίτη (και κάποιες φορές των ιλλιτών) πολύ συχνά μπορούν 
να έχουν μεγάλο μέγεθος κρυστάλλων και να παρατηρηθούν στο πολωτικό 
μικροσκόπιο. Κάποιες φορές έχουν ακόμα μεγαλύτερο και μπορούν να παρα-
τηρηθούν και μακροσκοπικά.

5.2 Δομή 
Στα φυλλοπυριτικά ορυκτά έχουμε τρεις κορυφές του πυριτικού τετραέδρου 
ενωμένες με άλλα πυριτικά τετράεδρα και ο τύπος Si-O είναι (Si4O10)-4. Έτσι 
τα τετράεδρα συνδέονται μεταξύ τους με τις τρεις κορυφές που βρίσκονται στο 
ίδιο επίπεδο ενώ η τέταρτη που δεν συνδέεται με τετράεδρο είναι σε άλλο επί-
πεδο. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται τετραεδρικά στρώματα ενώ τα τετρά-
εδρα σχηματίζουν 6-μελείς δακτυλίους. Επειδή όμως σε κάποια φυλλοπυριτι-
κά ορυκτά το πυρίτιο αντικαθίσταται από το αργίλιο ακόμα και σε αναλογία 
1/1 ο τύπος μεταβάλλεται σε (AlSi3O10)-5 ή (Al2Si2O10)-6. Για την εξισορρόπη-
ση του φορτίου απαιτείται η είσοδος στο πλέγμα των ορυκτών κατιόντων με 
συνολικό φορτίο +6. Τα κατιόντα αυτά βρίσκονται σε οκταεδρική συνδιάταξη 
και σχηματίζουν οκταεδρικά στρώματα. 

Τα τετραεδρικά στρώματα συνδέονται (με την τέταρτη κορυφή τους) με τα 
οκταεδρικά στρώματα σχηματίζοντας φύλλα. Τα φύλλα στοιβάζονται το ένα 
πάνω στο άλλο κατά μήκος του άξονα Ζ. Ο χώρος μεταξύ των φύλλων μπορεί 
να είναι κενός ή να περιέχει κατιόντα ή και μόρια H2O. Αποτέλεσμα των χαλα-
ρών δεσμών μεταξύ των φύλλων είναι ο τέλειος σχισμός των φυλλοπυριτικών 
ορυκτών. Τα οκτάεδρα έχουν στο κέντρο τους ένα κατιόν συνήθως Mg+2, Fe+2 
όταν πρόκειται για δισθενές και Al+3, Fe+3 όταν πρόκειται για τρισθενές κατιόν 
και στις κορυφές έχουν OH-. Αν τα κατιόντα είναι δισθενή όλες οι οκταεδρικές 
θέσεις καταλαμβάνονται από αυτά, αντίθετα αν τα κατιόντα είναι τρισθενή, το 
1/3 των θέσεων παραμένει κενό (κατάληψη των 2/3 των θέσεων). Ο ιδανικός 
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χημικός τύπος του Τριοκταεδρικού στρώματος είναι Mg3(OH)6 (Βρουσίτης) 
και του Διοκταεδρικού στρώματος είναι Al2(OH)6 (Γκιψίτης). Κάθε τετραε-
δρικό στρώμα ενώνεται απαραίτητα με ένα οκταεδρικό. Για να γίνει η ένωση 
απαιτείται η απομάκρυνση ενός ΟΗ- του οκταεδρικού στρώματος, ώστε να 
δημιουργηθεί ελεύθερη μονάδα συγγένειας (δεσμός) με το κορυφαίο Ο-2 του 
τετραεδρικού στρώματος. 

Ανάλογα με το πόσα τετραεδρικά και πόσα οκταεδρικά στρώματα συνθέτουν 
τα φύλλα των φυλλοπυριτικών ορυκτών διακρίνονται οι παρακάτω κατηγο-
ρίες φυλλοπυριτικών ορυκτών.

Ι.  1/1, δηλαδή Τετράεδρο/Οκτάεδρο (Τ/Ο)
ΙΙ.  2/1, δηλαδή Τετράεδρο/Οκτάεδρο/Τετράεδρο (Τ/Ο/Τ). Σε αυτήν την 

ομάδα υπάρχει και η υποκατηγορία Τετράεδρο/Οκτάεδρο/Τετράεδρο 
+ κατιόν (Τ/Ο/Τ + c).

ΙΙΙ.  2/1/1, Τετράεδρο/Οκτάεδρο/Τετράεδρο + Οκτάεδρο (Τ/Ο/Τ+ Ο).

5.3 Φυλλοπυριτικά ορυκτά  1/1 (Τ/Ο) 

5.3.1 Εισαγωγή 
Τα φυλλοπυριτικά 1/1 ορυκτά αποτελούνται από συνδυασμό ενός τετραεδρι-
κού και ενός οκταεδρικού στρώματος. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τα διο-
κταεδρικά και τα τριοκταεδρικά 1/1 ορυκτά. Το κυριότερο διοκταεδρικό ορυ-
κτό αυτής της κατηγορίας είναι ο καολινίτης. Τα κυριότερα  τριοκταεδρικά 
ορυκτά είναι τα ορυκτά της υποομάδας του σερπεντίνη.

5.3.2 Διοκταεδρικά 1/1 ορυκτά (Τ/Ο)

5.3.2.1 Δομή και χημισμός

Στα διοκταεδρικά 1/1 φυλλοπυριτικά ορυκτά ενώνεται ένα τετραεδρικό στρώ-
μα (Si2O5

-2) και ένα οκταεδρικό στρώμα Al2(OH)6 (Γκιψίτης). Για να συμβεί 
αυτό αποβάλλονται 2ΟΗ- και τα οκτάεδρα ενώνονται με τα τετράεδρα με το 
οξυγόνο (κορυφαία τετραεδρικά οξυγόνα). Έτσι ο χημικός τύπος του 1/1 διο-
κταεδρικού ορυκτού διαμορφώνεται σε Al2Si2O5(OH)4, αυτός είναι ο χημικός 
τύπος του καολινίτη. Ο καολινίτης  (Εικ. 5.1) δεν είναι το μόνο ορυκτό με 
αυτόν τον χημικό τύπο. Έτσι υπάρχουν ο δικίτης, ο νακρίτης και ο αλλοϋσίτης 
(αργιλικά ορυκτά της ομάδας του καολινίτη, Εικ. 5.2) τα οποία έχουν τον ίδιο 
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χημικό τύπο. Όσων αφορά τον αλλοϋσίτη υπάρχουν δύο αλλοϋσίτες ο αλλοϋ-
σίτης 7Å και ο αλλοϋσίτης 10Å. Ο αλλοϋσιτης 7Å είναι πολύμορφο του καο-
λινίτη ενώ ο αλλοϋσίτης 10Å περιέχει και νερό στη δομή του. Ο καολινίτης 
κρυσταλλώνεται στο τρικλινές κρυσταλλικό σύστημα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε ο δικίτης ούτε ο νακρίτης είναι πολύμορφα του 
καολινίτη παρότι έχουν τον ίδιο χημικό τύπο. Αυτό γιατί ο δικίτης και ο νακρί-
της αποτελούνται από δομή διπλών φύλων έτσι στην πραγματικότητα ο χημι-
κός τους τύπος είναι ο διπλάσιος από αυτόν του καολινίτη (Al4Si4O10(OH)8) 
όμως ο χημικός τους τύπος απλοποιείται (διαιρούμενος δια του 2) και τελικά 
γράφεται όπως και ο χημικός τύπος του καολινίτη (Al2Si2O5(OH)4).

Δεν θα επεκταθούμε στο θέμα, όμως τα ορυκτά αυτής της κατηγορίας χαρα-
κτηρίζονται από αντικαταστάσεις οι πιο συνηθισμένες των οποίων είναι η 
αντικατάσταση του Si+4 από Al+3 και του Al+3 από Mg+2 και Fe+2. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα τα ορυκτά αυτά να είναι αρνητικά φορτισμένα. Αυτό είναι χαρα-
κτηριστικό των περισσότερων αργιλικών ορυκτών δηλαδή δεν είναι ηλεκτρι-
κά ουδέτερα αλλά έχουν αρνητικό φορτίο. Για την εξισορρόπηση του φορτίου 
τα ορυκτά αυτά προσροφούν διάφορα κατιόντα. 

Εικόνα 5.1:  Εικόνα υπαίθρου (Λήμνος) που δείχνει εξαλλοιωμένα 
πετρώματα σε καολινίτη.
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5.3.2.2 Εμφανίσεις

Τα αργιλικά ορυκτά αυτής της κατηγορίας είναι πολύ κοινά και ιδιαίτερα ο 
καολινίτης. Ο καολινίτης εμφανίζεται σε ένα εύρος πετρωμάτων αλλά και ιζη-
μάτων και εδαφών. Δημιουργείται σαν προϊόν εξαλλοίωσης διαφόρων ορυ-
κτών και κυρίως των αστρίων και των μαρμαρυγιών. Εμφανίζεται σε όλα τα 
περιβάλλοντα εξαλλοίωσης (αποσάθρωση και υδροθερμική εξαλλοίωση), δια-
φόρων πετρωμάτων, όπως για παράδειγμα από την εξαλλοίωση ρυολίθων. 
Επίσης εμφανίζεται σε ιζηματογενή πετρώματα όχι όμως σε αυτά που έχουν 
υποστεί έντονη διαγένεση.

Οι αλλοϋσίτες (και ο αλλοϋσίτης 7Å και ο αλλοϋσίτης 10Å) εμφανίζονται και 
αυτοί στα ίδια περιβάλλοντα με τον καολινίτη και δημιουργούνται με τους 
ίδιους γενικά τρόπους. Η μόνη σημαντική διαφοροποίηση είναι ότι δημιουρ-
γούνται και είναι σταθεροί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιέσεις σε σχέση 
με τον καολινίτη.

Ο δικίτης (Εικ. 5.3) και ο νακρίτης είναι ορυκτά τα οποία δεν δημιουργούνται 
σε συνθήκες αποσάθρωσης αλλά από υδροθερμική εξαλλοίωση αλλά και από 
διαγένεση.  

Το χρώμα όλων των παραπάνω ορυκτών είναι συνήθως λευκό όμως μπορεί να 
έχει και άλλα χρώματα ανάλογα με την παρουσία οξειδίων. 

Εικόνα 5.2:  Εικόνα υπαίθρου (Λήμνος) που δείχνει εξαλλοιωμένα 
πετρώματα σε καθαρό αλλοϋσίτη λευκού χρώματος.
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Εικόνα 5.3:  Εικόνα υπαίθρου (Λήμνος) που δείχνει εξαλλοιωμένα 
πετρώματα σε δικίτη λευκού και κίτρινου χρώματος.

5.3.2.3 Χρήσεις

Τα ορυκτά αυτής της κατηγορίας έχουν μεγάλο εύρος σημαντικών χρήσεων. 
Οι κυριότερες ιδιότητες που τα καθιστούν κατάλληλα για αυτές είναι η μικρή 
σκληρότητα, η μεγάλη πλαστικότητα, η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, η 
δυνατότητα προσρόφησης οργανικών μορίων και άλλες. Στα πλαίσια αυτού 
του βιβλίου δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν όλες οι χρήσεις τους. Έτσι θα 
δοθούν μόνο οι σημαντικότερες. 

Οι σημαντικότερες χρήσεις του καολινίτη είναι:

Ι.  Σαν χρωστικό ή πληρωτικό υλικό σε βιομηχανίες χαρτιού, πλαστι-
κών, χρωμάτων, ελαστικών, μελανών εκτύπωσης κ.ά.

ΙΙ.  Σαν δραστική ουσία αντιδιαροϊκών φαρμάκων. 
ΙΙΙ.  Σαν αδρανές πρόσθετο σε φαρμακευτικά σκευάσματα.
IV.  Πρόσθετο τροφών.
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V.  Πρόσθετο ζωοτροφών. 
VI.  Στην κατασκευή συνθετικών ζεολίθων.

VIΙ.  Στην κατασκευή κεραμικών προϊόντων.
VIΙΙ.  Σαν συστατικό καλυντικών.
ΙΧ.  Στην κατασκευή πλαστικών.
Χ.  Στην παρασκευή τσιμέντου.

Τα υπόλοιπα ορυκτά της κατηγορίας επίσης βρίσκουν σημαντικές εφαρμογές 
και κυρίως ο αλλοϋσίτης. Ειδικά κάποιες ποικιλίες του αλλοϋσίτη τα τελευ-
ταία χρόνια είναι στο επίκεντρο ερευνών από πολλούς ερευνητές σε όλο τον 
κόσμο για ενδεχόμενες απαιτητικές εφαρμογές στην φαρμακευτική, την ιατρι-
κή και την νανοτεχνολογία λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει πολλές φορές να 
δημιουργεί κρυστάλλους σε σχήμα νανοσωλήνων οι οποίοι στο εργαστήριο 
μπορούν να καλυφθούν και να μετατραπούν σε νανοκάψουλες. Οι νανοσω-
λήνες αυτοί δημιουργούνται επειδή τα φύλλα του αλλοϋσίτη κάμπτονται και 
τελικά τυλίγονται (όπως π.χ. ένα φύλλο χαρτί). 

5.3.3 Τριοκταεδρικά 1/1 ορυκτά (Τ/Ο)

5.3.3.1 Δομή και χημισμός

Στα τριοκταεδρικά 1/1 φυλλοπυριτικά ορυκτά ενώνεται ένα τετραεδρικό 
στρώμα (Si2O5

-2) και ένα οκταεδρικό στρώμα Mg3(OH)6 (Βρουσίτης). Για να 
συμβεί αυτό αποβάλλονται 2ΟΗ- και τα οκτάεδρα ενώνονται με τα τετράεδρα 
με το οξυγόνο (κορυφαία τετραεδρικά οξυγόνα). Έτσι ο χημικός τύπος του 
1/1 τριο κταεδρικού ορυκτού διαμορφώνεται σε Mg3Si2O5(OH)4, αυτός είναι ο 
χημικός τύπος του λιζαρδίτη. Τα ορυκτά αυτής της κατηγορίας είναι τα ορυκτά 
της ομάδας του σερπεντίνη. Τα κυριότερα ορυκτά αυτής της ομάδας είναι τα 
εξής:

Ι.  Λιζαρδίτης (Mg3Si2O5(OH)4), ο οποίος κρυσταλλώνεται στο τρικλι-
νές κρυσταλλικό σύστημα.

ΙΙ.  Αντιγορίτης ((Mg,Fe)3Si2O5(OH)4), ο οποίος κρυσταλλώνεται στο 
μονοκλινές κρυσταλλικό σύστημα.

ΙΙΙ.  Χρυσοτίλης (Mg3Si2O5(OH)4), ο οποίος κρυσταλλώνεται στο μονο-
κλινές κρυσταλλικό σύστημα (Εικ. 5.4).
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Η δομή του χρυσοτίλη είναι ιδιαίτερη αφού τα στρώματα του κάμπτονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε τελικά το σχήμα των κρυστάλλων που σχηματίζουν να είναι 
ινώδες. Έτσι ο χρυσοτίλης αποτελεί ίσως το σημαντικότερο ορυκτό της αμιά-
ντου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τον όρο αμίαντος δεν ονομάζουμε κάποιο 
ορυκτό αλλά διαστάσεις και μέγεθος που καθιστούν κάποια ορυκτά ιδιαίτερα 
επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

5.3.3.2 Εμφανίσεις

Οι σερπεντίνες δεν είναι σπάνια ορυκτά και εμφανίζονται σε διάφορα πετρώ-
ματα και περιβάλλοντα. Εμφανίζονται συνήθως στους σερπεντινίτες και σε 
υδροθερμικά εξαλλοιωμένα βασικά και υπερβασικά πετρώματα (π.χ. περιδο-
τίτες). Επίσης, σε μεταμορφωμένα πετρώματα (από μεταμόρφωση επαφής) 
ασβεστιτικών πετρωμάτων. 

5.3.3.3 Χρήσεις και προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία

Στο παρελθόν ο χρυσοτίλης (όπως και τα υπόλοιπα ορυκτά της αμιάντου) χρη-
σιμοποιήθηκε εκτενώς λόγω των εξαιρετικών του ιδιοτήτων  και του ινώδους 
σχήματος του. Οι σημαντικότερες ιδιότητες που τον καθιστούσαν κατάλληλο 
για μεγάλο εύρος εφαρμογών είναι η μικρή θερμική αγωγιμότητα, η μεγάλη 
ηλεκτρική αντίσταση και η χημική αδράνεια.

Σήμερα ο χρυσοτίλης δεν χρησιμοποιείται καθώς έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί 
σημαντικά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Έτσι, όχι μόνο σταμάτησε η 
χρήση του αλλά όπου είχε χρησιμοποιηθεί αντικαθίσταται και απομακρύνεται 
(από ειδικά συνεργεία), αν δεν έχει ήδη αντικατασταθεί. Τα σημαντικότερα 
προβλήματα που προκαλεί ο χρυσοτίλης (όπως και τα υπόλοιπα ορυκτά της 
αμιάντου) είναι τα εξής:

Ι.  Καρκίνος του πνεύμονα.
ΙΙ.  Μεσοθηλίωμα. 
ΙΙΙ.  Ασβέστωση.
IV.  Άλλα είδη καρκίνου.
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Εικόνα 5.4:  Δείγμα χειρός αντιγορίτη.

5.4 Φυλλοπυριτικά ορυκτά  2/1 (Τ/Ο/Τ) 

5.4.1 Εισαγωγή 
Τα φυλλοπυριτικά 2/1 ορυκτά αποτελούνται από συνδυασμό δύο τετραεδρι-
κών και ενός οκταεδρικού στρώματος. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τα διο-
κταεδρικά και τα τριοκταεδρικά 2/1 ορυκτά. Το κυριότερο διοκταεδρικό ορυ-
κτό αυτής της κατηγορίας είναι ο πυροφυλλίτης και τριοκταεδρικό ο τάλκης. 
Τα φυλλοπυριτικά 2/1 ορυκτά χαρακτηρίζονται από τέλειο σχισμό όπως όλα 
τα φυλλοπυριτικά ορυκτά. Επίσης είναι ιδιαίτερα μαλακά ορυκτά, δεν είναι 
τυχαίο ότι το πιο μαλακό ορυκτό (ο τάλκης) ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. 
Αυτό οφείλεται στους δεσμούς Van der Waals και Η, μεταξύ διαδοχικών φύλ-
λων. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο δεσμός Van der Waals είναι ο ασθενέστερος 
χημικός δεσμός. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φυλλοπυριτικά 2/1 ορυκτά εμφανίζουν πολύ περι-
ορισμένες αντικαταστάσεις στο πλέγμα τους και είναι ηλεκτρικά ουδέτερα 
ορυκτά.

5.4.2 Διοκταεδρικά 2/1 ορυκτά (Τ/Ο/Τ)

5.4.2.1 Δομή και χημισμός

Στα διοκταεδρικά 2/1 φυλλοπυριτικά ορυκτά ενώνονται δύο τετραεδρικά 
στρώματα (Si2O5

-2) και ένα οκταεδρικό στρώμα Al2(OH)6 (Γκιψίτης). Για να 
συμβεί αυτό αποβάλλονται 4ΟΗ- και τα οκτάεδρα ενώνονται με τα τετράεδρα 
με το οξυγόνο (κορυφαία τετραεδρικά οξυγόνα). Έτσι ο χημικός τύπος του 2/1 
διοκταεδρικού ορυκτού διαμορφώνεται σε Al2Si4O10(OH)2, αυτός είναι ο χημι-
κός τύπος του πυροφυλλίτη.

5.4.2.2 Εμφανίσεις 

Ο πυροφυλλίτης παρά το ότι δεν είναι κοινό ορυκτό είναι χαρακτηριστικό 
ορυκτό μεταμορφωμένων πετρωμάτων, πλούσιων σε αργίλιο, μεσαίου βαθ-
μού μεταμόρφωσης (π.χ. μεταπηλίτες). Επίσης είναι χαρακτηριστικό ορυ-
κτό υδροθερμικά εξαλλοιωμένων πετρωμάτων. Εμφανίζεται σε όξινου τύπου 
υδροθερμική εξαλλοίωση (π.χ. από την εξαλλοίωση αστρίων) σε θερμοκρα-
σίες περίπου 200 – 350 οC. Ο πυροφυλλίτης κρυσταλλώνεται στο μονοκλινές 
κρυσταλλικό σύστημα.

5.4.2.3 Χρήσεις 

Η πιο κοινή χρήση του πυροφυλλίτη είναι σαν πυρίμαχο υλικό (π.χ. σε φούρ-
νους). Επίσης χρησιμοποιείται στην παραγωγή κεραμικών υλικών (πορσελά-
νες). Τέλος χρησιμοποιείται σαν πληρωτικό υλικό (π.χ. σε χρώματα, πλαστι-
κά).

5.4.3 Τριοκταεδρικά 2/1 ορυκτά (Τ/Ο/Τ)

5.4.3.1 Δομή και χημισμός

Στα τριοκταεδρικά 2/1 φυλλοπυριτικά ορυκτά ενώνονται δύο τετραεδρικά 
στρώματα (Si2O5

-2) και ένα οκταεδρικό στρώμα Mg3(OH)6 (Βρουσίτης). Για 

1_ORYKTOLOGIA.indd   661_ORYKTOLOGIA.indd   66 22/9/2016   3:27:04 μμ22/9/2016   3:27:04 μμ



Kεφάλαιο 5: Πυριτικά ορυκτά, φυλλοπυριτικά ορυκτά 67

να συμβεί αυτό αποβάλλονται 4ΟΗ- και τα οκτάεδρα ενώνονται με τα τετρά-
εδρα με το οξυγόνο (κορυφαία τετραεδρικά οξυγόνα). Έτσι ο χημικός τύπος 
του 2/1 τριοκταεδρικού ορυκτού διαμορφώνεται σε Mg3Si4O10(OH)2, αυτός 
είναι ο χημικός τύπος του τάλκη (Εικ. 5.5).

5.4.3.2 Εμφανίσεις

Ο τάλκης εμφανίζεται σε υδροθερμικά εξαλλοιωμένα βασικά και υπερβασικά 
πετρώματα φτωχά σε αργίλιο και πλούσια σε μαγνήσιο. Επίσης εμφανίζεται 
σε μεταμορφωμένα πετρώματα (π.χ. από μεταμόρφωση ηφαιστειακών και ιζη-
ματογενών πετρωμάτων). Ο τάλκης κρυσταλλώνεται στο μονοκλινές ή στο 
τρικλινές σύστημα.

5.4.3.3 Χρήσεις

Ο τάλκης έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών κυρίως λόγω του ότι είναι το πιο 
μαλακό ορυκτό και έχει μεγάλη πλαστικότητα. Οι σημαντικότερες χρήσεις του 
τάλκη είναι οι εξής: 

Ι.  Σαν βελτιωτικό και χρωστική ύλη σε διάφορες εφαρμογές (π.χ. χρώ-
ματα, πλαστικά, ελαστικά, χαρτί).

ΙΙ.  Σαν λιπαντικό μέσο.

ΙΙΙ.  Σαν συστατικό καλυντικών (κραγιόν, πούδρα, κρέμες προσώπου, 
αντιιδρωτικά, κ.λπ.).

IV.  Πρόσθετο σε κεραμικά προϊόντα.

V.  Για τη μεταφορά και φύλαξη της ασφάλτου (για να αποφεύγεται η 
συγκόλληση των χαλικιών).

VΙ.  Τέλος σαν απαλή σκόνη σε διάφορες εφαρμογές, το γνωστό σε όλους 
μας Talc.
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Κεφάλαιο

6.1 Εισαγωγή 
Τα ινοπυριτικά ορυκτά είναι μία πολύ σημαντική ομάδα ορυκτών μιας και 
σε αυτήν ανήκουν κάποια από τα πιο κοινά ορυκτά. Τα ινοπυριτικά ορυκτά 
(Chain silicates) είναι μία ομάδα ορυκτών που χωρίζεται στις εξής δύο υποο-
μάδες:

 Ι.  Ινοπυριτικά ορυκτά με απλές αλυσίδες (single chain silicates)
ΙΙ.  Ινοπυριτικά ορυκτά με διπλές αλυσίδες (double chain silicates)

Και οι δύο υποομάδες περιλαμβάνουν κοινά ορυκτά, με μεγάλη εξάπλωση 
στον φλοιό της Γης.

6.2 Ινοπυριτικά ορυκτά με απλές αλυσίδες

6.2.1 Δομή
Τα ινοπυριτικά ορυκτά με απλές αλυσίδες ονομάζονται έτσι γιατί τα πυριτι-
κά τετράεδρα ενώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε σχηματίζουν απλές (δηλαδή 
μονές) αλυσίδες. Έτσι, κάθε τετράεδρο έχει δύο κορυφές ενωμένες με άλλο 
τετράεδρο και δύο όχι σχηματίζοντας μια αλυσίδα τετραέδρων. Αυτό σημαίνει 
ότι ο τύπος Si/O = (SiO3)-2 ή αλλιώς (Si2O6)-4, άρα Si/O = 1/3 ή 2/6. Το έλλειμ-
μα φορτίου που δημιουργείται καλύπτεται από διάφορα κατιόντα που εισέρχο-
νται στο πλέγμα των ορυκτών.

Οι αλυσίδες τετραέδρων διατάσσονται κατά μήκος του άξονα Ζ και τοποθετού-
νται η μία «πάνω» στην άλλη κατά μήκος του άξονα Χ. Η αλυσίδα των τετρα-
έδρων έχει περιοδικότητα 2 και το μήκος αυτό (των δύο τετραέδρων) είναι 

Πυριτικά ορυκτά, ινοπυριτικά ορυκτά
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περίπου 5,2Å. Οι αλυσίδες τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι βάσεις 
των τετραέδρων της μιας αλυσίδας να βρίσκονται απέναντι από τις βάσεις των 
τετραέδρων της επόμενης και τα κορυφαία ελεύθερα Ο-2 της μιας αλυσίδας να 
βρίσκονται απέναντι από τα αντίστοιχα της επόμενης. Τα κατιόντα που εξι-
σορροπούν το φορτίο μπορούν να εισέλθουν στο πλέγμα των ορυκτών σε δύο 
θέσεις στις Μ1 και στις Μ2. Οι Μ1 θέσεις είναι ανάμεσα στα κορυφαία (ελεύ-
θερα οξυγόνα) δύο διαδοχικών αλυσίδων και οι Μ2 θέσεις είναι ανάμεσα στις 
βάσεις των τετραέδρων δύο διαδοχικών αλυσίδων. Προφανώς οι Μ2 θέσεις 
είναι μεγαλύτερες από τις Μ1. Έτσι σχηματίζεται το μοντέλο της δομής Ι όπου 
περιλαμβάνει τα τετράεδρα δύο διαδοχικών αλυσίδων και τα κατιόντα Μ1 που 
βρίσκονται ανάμεσα τους (δηλαδή απλά δεν περιλαμβάνει τα κατιόντα Μ2).

Ο σχισμός των ινοπυριτικών ορυκτών με απλές αλυσίδες οφείλεται σε διαχω-
ρισμό μεταξύ των δομών Ι. Έτσι οι πυρόξενοι που είναι τα κύρια ορυκτά αυτής 
της υποομάδας διακρίνονται από δύο τέλειους σχισμούς σε γωνίες 87ο και 93ο. 
Ο αριθμός συνδιάταξης των κατιόντων στις θέσεις Μ2 επηρεάζει τον τρόπο 
σύνδεσης των δομών Ι. Έτσι διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

Ι.  Αριθμός συνδιάταξης 6: Οι δομές Ι διαπλέκονται με τέτοιο τρόπο που 
τελικά σχηματίζουν ρομβική συμμετρία. 

ΙΙ.  Αριθμός συνδιάταξης 8: Οι δομές Ι διαπλέκονται με τέτοιο τρόπο που 
τελικά σχηματίζουν μονοκλινή συμμετρία.

6.2.2 Χημική σύσταση
Ο γενικός χημικός τύπος των πυροξένων που αποτελούν τα πιο κοινά Ινοπυρι-
τικά ορυκτά με απλές αλυσίδες είναι ο εξής: 

 XYZ2O6
όπου:

Χ:  κατιόντα που βρίσκονται στις θέσεις Μ2 και είναι κυρίως τα Ca+2, Mg+2, 
Mn+2, Fe+2, Na+, ή Li+ με αριθμό συνδιάταξης 6, 7 ή 8. 

Υ:  κατιόντα που βρίσκονται στις θέσεις Μ1 και είναι κυρίως τα Mg+2, Fe+2, 
Al+3, Mn+2, Cr+3 ή Ti+4, με αριθμό συνδιάταξης 6 (οκταεδρικές θέσεις).

Ζ:  κατιόντα που βρίσκονται στις τετραεδρικές θέσεις και είναι κυρίως τα Si+4 
και Al+3. 

Ο: Οξυγόνο

Παραπάνω αναφέρθηκε ότι τα κατιόντα που βρίσκονται στις θέσεις Μ2 μπο-
ρούν να έχουν αριθμό συνδιάταξης 6, 7 ή 8. Έτσι είναι σαφές ότι έχουμε τρεις 
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διαφορετικές περιπτώσεις και συνδιατάξεις για τα κατιόντα στις Μ2 θέσεις 
που είναι οι εξής:

Ι.  Α.Σ. = 6: Οκτάεδρο
ΙΙ.  Α.Σ. = 7: Ακανόνιστη γεωμετρία
ΙΙΙ.  Α.Σ. = 8: Σχεδόν κύβος

6.2.3 Ταξινόμηση των Πυροξένων
Ανάλογα με το είδος του κατιόντος που καταλαμβάνει τις θέσεις Μ2, άρα και 
τη συμμετρία των πυροξένων, δηλαδή τελικά και το κρυσταλλικό σύστημα 
στο οποίο κρυσταλλώνονται έχουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες πυροξέ-
νων οι οποίες είναι οι εξής: 

Ι.  Ορθοπυρόξενοι
Στους ορθοπυρόξενους οι θέσεις Μ1 και Μ2 καταλαμβάνονται κυρίως από 
Mg+2 και Fe+2 (ο Fe+2 βρίσκεται περισσότερο στις Μ2 θέσεις). Τα κατιόντα 
στην Μ2 έχουν αριθμό συνδιάταξης 8 και τελικά η συμμετρία είναι ρομβική 
(οι ορθοπυρόξενοι δηλαδή κρυσταλλώνονται στο ρομβικό σύστημα). 

ΙΙ.  Κλινοπυρόξενοι
Στους κλινοπυρόξενους οι θέσεις Μ2 καταλαμβάνονται κυρίως από Ca+2, οι 
θέσεις Μ1 συνήθως από Mg+2 και Fe+2. Τα κατιόντα στην Μ2 έχουν αριθμό 
συνδιάταξης 8 και τελικά η συμμετρία είναι μονοκλινής. 

ΙΙΙ.  Πιτζεονίτες
Στους πιτζεονίτες οι θέσεις Μ2 καταλαμβάνονται κυρίως από Mg+2 και Fe+2 
και λιγότερο από Ca+2. Οι θέσεις Μ1 συνήθως καταλαμβάνονται από Mg+2 και 
Fe+2. Τα κατιόντα στις Μ2 θέσεις έχουν αριθμό συνδιάταξης 7 και τελικά η 
συμμετρία στους πιτζεονίτες είναι μονοκλινής, κρυσταλλώνονται δηλαδή στο 
μονοκλινές κρυσταλλικό σύστημα.

6.2.4 Ορθοπυρόξενοι

6.2.4.1 Δομή, χημική σύσταση

Οι ορθοπυρόξενοι κρυσταλλώνονται στο ρομβικό κρυσταλλικό σύστημα ή 
αλλιώς ορθορομβικό και για αυτό το λόγο ονομάζονται και έτσι, έχουν δηλα-
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δή το πρόθεμα όρθο-. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δομή τους δίνονται 
στις προηγούμενες παραγράφους. Οι χημικές τους συστάσεις κυμαίνονται στο 
πλήρες στερεό διάλυμα με ακραία μέλη τον ενσταντίτη (Εικ. 6.1) με χημικό 
τύπο MgSiO3 και τον φερροσιλίτη με χημικό τύπο FeSiO3. Μπορούν να περι-
έχουν στη σύσταση τους μικρά ποσοστά ασβεστίου (το οποίο αντικαθιστά εν’ 
μέρει το μαγνήσιο και τον σίδηρο). Άλλοι ορθοπυρόξενοι είναι ο υπερσθενής 
(Εικ. 6.2) με ενδιάμεση σύσταση και ο βρονζίτης (Εικ. 6.3) με σύσταση περισ-
σότερο πλούσια σε μαγνήσιο παρά σε σίδηρο. 

6.2.4.2 Εμφανίσεις

Οι πιο κοινοί ορθοπυρόξενοι είναι ο βρονζίτης και ο υπερσθενής. Οι ορθοπυρό-
ξενοι είναι κοινά ορυκτά ιδιαίτερα σε μαγματικά και μεταμορφωμένα πετρώ-
ματα. Έτσι, οι ορθοπυρόξενοι βρίσκονται σε διάφορα βασικά (π.χ. γάβρους) 
και υπερβασικά μαγματικά πετρώματα (π.χ. περιδοτίτες) και σπανιότερα και 
σε μικρά ποσοστά σε όξινα πετρώματα (π.χ. γρανίτες). Επίσης απαντώνται σε 
μεταμορφωμένα πετρώματα κυρίως της γρανουλιτικής φάσης μεταμόρφωσης. 
Στα ιζηματογενή πετρώματα μπορούν να βρεθούν ορθοπυρόξενοι αλλά συνή-
θως εξαλλοιώνονται σε διάφορα ορυκτά ανάλογα με τις συνθήκες (π.χ. διάφο-
ρα αργιλικά ορυκτά) και έτσι βρίσκονται τα προϊόντα της εξαλλοίωσης τους 
και σπανιότερα οι ορθοπυρόξενοι.

Εικόνα 6.1:  Δείγμα χειρός ενσταντίτη.
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Εικόνα 6.2:  Δείγμα χειρός υπερσθενή.

Εικόνα 6.3:  Δείγμα χειρός Βρονζίτη.
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6.2.4.3 Χρήσεις

Οι ορθοπυρόξενοι προς το παρόν δεν βρίσκουν ιδιαίτερες εφαρμογές. Συνή-
θως οι χρήσεις τους αφορούν σε πετρώματα στα οποία συνυπάρχουν ορθο-
πυρόξενοι και χρησιμοποιούνται σαν διακοσμητικά. Περιορισμένες ποικιλίες 
ιδιαίτερα καλοσχηματισμένων κρυστάλλων ορθοπυρόξενων χρησιμοποιού-
νται σαν ημιπολύτιμοι λίθοι.

6.2.5 Κλινοπυρόξενοι

6.2.5.1 Δομή, χημική σύσταση

Οι κλινοπυρόξενοι κρυσταλλώνονται στο μονοκλινές κρυσταλλικό σύστημα 
και για αυτό το λόγο ονομάζονται και έτσι, έχουν δηλαδή το πρόθεμα κλίνο-. 
Οι χημικές τους συστάσεις ποικίλουν ενώ τα ορυκτά που ανήκουν σε αυτήν 
την υποομάδα είναι περισσότερα από την προηγούμενη (ορθοπυρόξενοι). 
Έτσι οι πιο κοινοί κλινοπυρόξενοι είναι ο διοψίδιος με χημικό τύπο CaMg-
Si2O6 και ο εδενβεργίτης με χημικό τύπο CaFeSi2O6. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
ο διοψίδιος (Εικ. 6.4) και ο εδενβεργίτης σχηματίζουν πλήρες στερεό διάλυμα. 
Άλλοι κοινοί κλινοπυρόξενοι είναι ο αυγίτης (Ca(Mg,Fe)(Si,Al)2O6), ο ιαδεΐ-
της (NaAlSi2O6), ο αιγιρίνης (NaFe+3Si2O6), ο ομφακίτης ((Na,Ca)(Al,Si)3O6), 
ο αιγιρι νικός αυγίτης ((Na,Ca)(Fe+3,Si)3O6) και το σποδουμένιο (LiAlSi2O6) 

 

Εικόνα 6.4:  Δείγμα χειρός διοψίδιου.
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(Εικ. 6.5). Στην πραγματικότητα οι παραπάνω χημικοί τύποι είναι απλοποιη-
μένοι δηλαδή αν κάνουμε χημική ανάλυση σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω 
ορυκτά θα βρούμε πολύ περισσότερα κατιόντα αφού πραγματοποιούνται διά-
φορες αντικαταστάσεις.   

Εικόνα 6.5:  Δείγμα χειρός σποδουμένιου.

6.2.5.2 Εμφανίσεις

Οι κλινοπυρόξενοι είναι κοινά ορυκτά ιδιαίτερα σε μαγματικά και μεταμορ-
φωμένα πετρώματα. Στα ιζηματογενή πετρώματα μπορούν να βρεθούν αλλά 
συνήθως εξαλλοιώνονται σε διάφορα ορυκτά ανάλογα με τις συνθήκες (π.χ. 
διάφορα αργιλικά ορυκτά). 

Έτσι ο διοψίδιος εμφανίζεται κυρίως σε βασάλτες και ο εδενβεργίτης σε 
μεταμορφωμένα ιζήματα πλούσια σε σίδηρο. Ο αυγίτης βρίσκεται κυρίως 
σε μαγματικά πετρώματα (π.χ. βασάλτες, γάβρους), ενώ ο ομφακίτης είναι 
χαρακτηριστικό ορυκτό των εκλογιτών. Ο αιγιρίνης και ο αιγιρινικός αυγίτης 
εμφανίζονται σε αλκαλικά ηφαιστειακά πετρώματα (π.χ. συηνίτες, τραχείτες), 
ο αιγιρινικός αυγίτης βρίσκεται επίσης και σε μεταμορφωμένα πετρώματα. Ο 
σποδουμένιος απαντάται σε λιθιούχους γρανιτικούς πηγματίτες. Τέλος ο ιαδε-
ΐτης εμφανίζεται σε μεταμορφωμένα πετρώματα της γλαυκοφανητικής φάσης 
μεταμόρφωσης. 
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6.2.5.3 Χρήσεις

Οι περισσότεροι κλινοπυρόξενοι δεν βρίσκουν καμία εφαρμογή, όμως υπάρ-
χουν οι παρακάτω κατ’ εξαίρεση χρήσεις:

Ι.  Ποικιλίες ιαδεΐτη χρησιμοποιούνται σαν ημιπολύτιμοι λίθοι.
ΙΙ.  Σπάνια, ποικιλίες άλλων κλινοπυρόξενων χρησιμοποιούνται σαν ημι-

πολύτιμοι λίθοι (π.χ. διοψίδιου).
ΙΙΙ. Το σποδουμένιο αποτελεί πηγή λιθίου, το οποίο βρίσκει πολλές και 

σημαντικές εφαρμογές (π.χ. μπαταρίες, φαρμακευτικά προϊόντα).

6.2.6 Πιτζεονίτες

6.2.6.1 Δομή, χημική σύσταση

Οι πιτζεονίτες κρυσταλλώνονται στο μονοκλινές κρυσταλλικό σύστημα παρό-
λο που δεν ονομάζονται κλινοπυρόξενοι, δεν έχουν δηλαδή το πρόθεμα κλί-
νο-. Η χημική τους σύσταση δίνεται από τον χημικό τύπο (Mg,Fe+2,Ca)2Si2O6. 
Όπως φαίνεται από τον γενικό χημικό τύπο οι πιτζεονίτες περιέχουν χαμηλά 
ποσοστά ασβεστίου.

6.2.6.2 Εμφανίσεις

Οι πιτζεονίτες βρίσκονται συνήθως σε μαγματικά πετρώματα, τόσο πλουτώ-
νια (π.χ. δακίτες) όσο και ηφαιστειακά (π.χ. βασάλτες). Επίσης απαντώνται 
σε μεταμορφωμένα πετρώματα με υψηλά ποσοστά σιδήρου. Στα ιζηματογενή 
πετρώματα και στα ιζήματα συνήθως δεν εμφανίζονται καθώς εξαλλοιώνονται 
σε αμφίβολο, ή άλλα ορυκτά κυρίως αργιλικά ορυκτά. 

6.2.6.3 Χρήσεις

Οι πιτζεονίτες δεν βρίσκουν προς το παρόν καμία εφαρμογή.

6.2.7 Πυροξενοειδή

6.2.7.1 Δομή, χημική σύσταση

Τα πυροξενοειδή ορυκτά είναι ινοπυριτικά με απλές αλυσίδες ορυκτά αλλά 
διαφέρουν από τους πυροξένους στον τρόπο διαδοχής των τετραέδρων στις 
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αλυσίδες. Επίσης, περιλαμβάνουν μεγάλα κατιόντα στις θέσεις Μ2 (π.χ. Ca+2, 
Mn+2), σε ποσοστό > 50% των οκταεδρικών θέσεων. Τα κατιόντα αυτά προκα-
λούν παραμόρφωση των αλυσίδων, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη περιοδικότη-
τα από τους πυροξένους (2), δηλαδή 3 (π.χ. βολλαστονίτης) ή μεγαλύτερη. Το 
σπουδαιότερο ορυκτό αυτής της κατηγορίας είναι ο βολλαστονίτης (CaSiO3), 
ενώ πολύ σπανιότερα και για το λόγο αυτό λιγότερο σημαντικά ορυκτά είναι ο 
ροδονίτης (MnSiO3) και ο πεκτόλιθος (Ca2NaH(SiO3)3). 

6.2.7.2 Εμφανίσεις

Ο βολλαστονίτης (Εικ. 6.6) είναι ένα κοινό ορυκτό των μεταμορφωμένων 
πετρωμάτων και ειδικότερα των μεταμορφωμένων ασβεστολίθων και δολομι-
τών. Ο ροδονίτης (Εικ. 6.7) βρίσκεται σε υδροθερμικά συστήματα πλούσια σε 
μαγγάνιο. Ο πεκτόλιθος (Εικ. 6.8) εμφανίζεται κυρίως σε βασάλτες και σερ-
πεντινίτες.

Εικόνα 6.6:  Δείγμα χειρός βολλαστονίτη.
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Εικόνα 6.7:  Δείγμα χειρός ροδονίτη (ροζ και κόκκινοι κρύσταλλοι).

Εικόνα 6.8:  Δείγμα χειρός πεκτόλιθου.
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6.2.7.3 Χρήσεις

Ο βολλαστονίτης βρίσκει πολλές και σημαντικές εφαρμογές κυρίως λόγω του 
επιμήκους σχήματος του. Οι κυριότερες χρήσεις του είναι:

Ι.  Σαν υποκατάστατο του αμιάντου.
ΙΙ.  Σαν πρώτη ύλη σε πυρίμαχα υλικά.
ΙΙΙ.  Σαν πρόσθετο χρωμάτων και πλαστικών (βελτιώνει τη λάμψη των 

χρωμάτων και την αντοχή των υλικών. 
IV.  Σαν πρόσθετο σε κεραμικά υλικά στην μεταλλουργία.

Ο ροδονίτης βρίσκει εφαρμογές λόγω του χρώματος του (ροζ και κόκκινο) στη 
διακόσμηση. Ο πεκτόλιθος δεν βρίσκει προ το παρόν καμία εφαρμογή.

6.3 Ινοπυριτικά ορυκτά με διπλές αλυσίδες

6.3.1 Δομή
Τα ινοπυριτικά ορυκτά με διπλές αλυσίδες ονομάζονται έτσι γιατί τα πυριτι-
κά τετράεδρα ενώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε σχηματίζουν διπλές αλυσίδες. 
Έτσι κάθε τετράεδρο έχει δύο κορυφές ενωμένες με άλλο τετράεδρο και δύο 
όχι σχηματίζοντας μια αλυσίδα τετραέδρων, όπως και τα ινοπυριτικά ορυκτά 
με απλές αλυσίδες. Επιπλέον όμως τα ινοπυριτικά ορυκτά με διπλές αλυσίδες 
έχουν ένα παρά ένα τετράεδρο ενωμένο και με τετράεδρο γειτονικής αλυσίδας 
σχηματίζοντας διπλές αλυσίδες. Έτσι, τελικά τα μισά τετράεδρα είναι ενω-
μένα με τρεις κορυφές και τα άλλα μισά με δύο κορυφές με γειτονικά τετρά-
εδρα. Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος Si/O = (Si4O11)-6 ή αλλιώς (Si8O22)-12, άρα 
Si/O = 4/11 ή 8/22. Το έλλειμμα φορτίου που δημιουργείται καλύπτεται από 
διάφορα κατιόντα που εισέρχονται στο πλέγμα των ορυκτών.

Οι διπλές αλυσίδες τετραέδρων διατάσσονται κατά μήκος του άξονα Ζ και 
τοποθετούνται η μία «πάνω» στην άλλη κατά μήκος του άξονα Χ. Η αλυσί-
δα των τετραέδρων έχει περιοδικότητα 2 και το μήκος αυτό (των δύο τετρα-
έδρων) είναι περίπου 5,2Å, όπως και στα ινοπυριτικά ορυκτά με απλές αλυ-
σίδες. Οι διπλές αλυσίδες τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι βάσεις 
των τετραέδρων της μιας αλυσίδας να βρίσκονται απέναντι από τις βάσεις 
των τετραέδρων της επόμενης και τα κορυφαία ελεύθερα Ο-2 της μιας αλυσί-
δας να βρίσκονται απέναντι από τα αντίστοιχα της επόμενης. Τα κατιόντα που 
εξισορροπούν το φορτίο μπορούν να εισέλθουν στο πλέγμα των ορυκτών σε 
πέντε θέσεις στις Μ1, Μ2, Μ3, Μ4 και στις Α. Οι Μ1 και οι Μ2 θέσεις είναι 
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