Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ

Μαγματογενι ορυκτά. Αυτά ςχθματίηονται από το μάγμα που βγαίνει απ' τα θφαίςτεια, όταν αυτό ψυχτεί και πιεςτεί απ' τα
παραπάνω ςτρϊματα τθσ γθσ. Σο μάγμα διαφοροποιείται, οριςμζνα απ' τα ςυςτατικά του διαχωρίηονται κι ζτςι ςχθματίηονται τα
ορυκτά. Σζτοια ορυκτά είναι ο χαλαηίασ, ο απατίτθσ, οι αςτριοειδείσ, οι άςτριοι, ο βιοτίτθσ, ο πυρόξενοσ κ.ά.
Σα ιηθματογενι ορυκτά. Σα ορυκτά αυτά ςχθματίηονται από διάφορεσ ουςίεσ που βρίςκονται διαλυμζνεσ ςτο νερό ποταμϊν, λιμνϊν,
καλαςςϊν κλπ. Οι ουςίεσ αυτζσ κατακάκονται ςτον πυκμζνα, αποςυνκζτονται βακμιαία και ςχθματίηουν ορυκτά. Σζτοια ορυκτά είναι
ο γφψοσ, το ορυκτό αλάτι, ο αςβεςτίτθσ, ο δολομίτθσ κλπ.
Σα μεταμορφωςιγενι ορυκτά. Αυτά ςχθματίηονται ςε αρκετά μεγάλο βάκοσ, ςτα πιο βακιά τμιματα του ςτερεοφ φλοιοφ τθσ γθσ.
Προζρχονται από ουςίεσ που υπιρχαν ιδθ εκεί, αλλά αλλοιϊκθκαν (μεταμορφϊκθκαν) απ' τθν επίδραςθ τθσ μεγάλθσ κερμοκραςίασ
ςε τζτοια βάκθ κακϊσ και τθσ πίεςθσ των ςτρωμάτων που υπιρχαν από πάνω.
Πολλά απ' τα ορυκτά αποτελοφν και ςυςτατικά των πετρωμάτων. Σζτοια είναι ο χαλαηίασ, οι άςτριοι, οι μαρμαρυγίεσ, ο αςβεςτίτθσ, ο
γφψοσ, ο γραφίτθσ, ο τάλκθσ, οι ηεόλικοι κλπ. Όςα ορυκτά περιζχουν μζταλλα ςε αρκετά μεγάλθ αναλογία, καλοφνται μεταλλεφματα.
Η επιςτιμθ, που αςχολείται με τθ μελζτθ των ορυκτϊν ονομάηεται ορυκτολογία. Η ορυκτολογία είναι ςχετικά νζα επιςτιμθ κι
αναπτφχκθκε με τθ βοικεια τθσ χθμείασ και τθσ κρυςταλλογραφίασ, κακόςον μ' αυτζσ προςδιορίηεται το είδοσ των ατόμων που
περιζχει ζνα ορυκτό, το ςχιμα του κρυςτάλλου του θ γεωμετρικι κζςθ των ατόμων του κλπ. δθλαδι ςτθν ουςία το ίδιο το ορυκτό. Για
τον κακοριςμό ενόσ ορυκτοφ, επίςθσ, προςζχουμε το χρϊμα, τθ λάμψθ, τθ διαφάνεια, τθ ςκλθρότθτα κ.ά. Επίςθσ ςιμερα
χρθςιμοποιοφνται και φάςματα των ακτίνων Χ.Πολλζσ φορζσ θ αναγνϊριςθ των ορυκτϊν γίνεται με βάςθ οπτικζσ τουσ ιδιότθτεσ. Σο
πζτρωμα κόβεται ςε λεπτά φφλλα κι εξετάηεται με πολωτικό μικροςκόπιο. Αφοφ εξεταςτοφν με το μικροςκόπιο τα διάφορα ορυκτά
που αποτελοφν το πζτρωμα, τα χωρίηουν ςτα ςυςτατικά τουσ.Για το διαχωριςμό ςτα ςυςτατικά του χρθςιμοποιείται θλεκτρομαγνιτθσ,
που ζλκει το μαγνθτίτθ και τα ςιδθροφχα ορυκτά ι τα πολφ βαριά ορυκτά. Μ' αυτόν τον τρόπο γίνεται ςυνικωσ ο διαχωριςμόσ ςτουσ
πολφτιμουσ λίκουσ. τθ φφςθ τα ορυκτά ςχθματίηονται με διάφορουσ τρόπουσ:
Με τθ ςτερεοποίθςθ του μάγματοσ που βγαίνει απ' το εςωτερικό τθσ Γθσ κατά τισ θφαιςτειακζσ εκριξεισ.Με τθν κακίηθςθ διάφορων
διαλυμζνων ςτο νερό ουςιϊν, που κάκονται ςε διάφορεσ κοιλότθτεσ. Έτςι ςχθματίηονται τα γεϊδθ ορυκτά.
Εκτόσ από μερικά ορυκτά που παραμζνουν αναλλοίωτα (χρυςόσ, πλατίνα, διαμάντια, χαλαηίασ), τα περιςςότερα με τισ ατμοςφαιρικζσ
επιδράςεισ και το νερό μεταςχθματίηονται και το αρχικό ορυκτό γίνεται άλλο. Π.χ. ο άςτριοσ γίνεται καολίνθσ.Πολλζσ φορζσ το μάγμα
περνά από διάφορα πετρϊματα που περιζχουν ορυκτά και τα μεταμορφϊνει. Αυτι θ περίπτωςθ είναι πιο ςπάνια απ' τισ
άλλεσ.Επομζνωσ είναι φανερό ότι τα ορυκτά παράγονται τεχνθτά απ' τισ επιδράςεισ του περιβάλλοντοσ και δεν είναι ουςίεσ που
προχπάρχουν ςτο ςτερεό φλοιό τθσ Γθσ. Αυτό είναι ευχάριςτο, γιατί διαφορετικά, με τθ διαρκι εκμετάλλευςθ των κοιταςμάτων, αυτά
κα τελείωναν γριγορα. Σα ορυκτά εξάγονται απ' τθ γθ ςε οριςμζνουσ τόπουσ που λζγονται ορυχεία. Σα ορυχεία είναι ςιραγγεσ
ςκαμμζνεσ μζςα ςτο χϊμα ι ςτισ πλαγιζσ των βουνϊν, πολλζσ φορζσ ςε υπολογίςιμο βάκοσ. Σα ορυκτά τα εκμεταλλεφονται οι
άνκρωποι για διάφορεσ χριςεισ (μζταλλα, πολφτιμοι λίκοι κλπ.). Πάντωσ, όπωσ φαίνεται μζχρι τϊρα, θ εκμετάλλευςθ των
κοιταςμάτων γίνεται γρθγορότερα απ' το ςχθματιςμό των ορυκτϊν κι ίςωσ κάποια μζρα να εξαντλθκοφν.
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