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Περίληψη  
 
 
     Ο πυρήνας ιζήματος TMC 6 συλλέχθηκε από το Ελληνικό Κέντρο 

Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το 2000, από την υποθαλάσσια 

Αβυσσική λεκάνη του Ιονίου, η οποία περιορίζεται από την Ράχη της 

Καλαβρίας και το Δυτικό Τμήμα της Μεσογειακής Ράχης, ανατολικά της 

Νήσου Σικελίας, σε βάθος 4100m. Η Κοκκομετρίκη και Γεωχημική 

ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε στον πυρήνα ιζήματος από 

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας 

(ΕΘΑΓΕΦΩ) του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον 

χαρακτηρίζει τμήμα στρώματος Τουρβιδιτικής απόθεσης που αποτελείται 

κυρίως από ιλύ. Το στρώμα αυτό, στρωματογραφικά τοποθετείται πάνω 

από τον Σαπροπηλό S1(9000 έως 7000yrs BP), και η ηλικία του 

κυμαίνεται γύρω στα 3500yrs BP. Η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει 

αυτή την απόθεση είναι α) το γεγονός ότι σχηματίστηκε ύστερα από την 

δράση ενός ισχυρού Τσουνάμι, που προκλήθηκε από την έκρηξη της 

ηφαιστειακής νήσου Σαντορίνης 3500yrs BP και β) το πολύ λεπτόκοκκο 

υλικό από το οποίο αποτελείται, το οποίο δεν φέρει καμία ιζηματολογική 

δομή, παρόλα αυτά, παρουσιάζει τάση αύξησης του κοκκομετρικού 

μεγέθους με το βάθος με σημείο αναφοράς την επιφάνεια του πυθμένα 

της αβυσσικής πεδιάδας. Οι ερευνητές εξαιτίας αυτού τον χαρακτηρίζουν 

Ομογενίτη και πιο συγκεκριμένα Μινωικό ή Αυγεία Ομογενίτη. 
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1.1 Εισαγωγή 

 

 
Εικόνα 1: Η Ανατολική Μεσόγειος  
 

    Πολλές ερευνητικές προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν 

να πραγματοποιούνται, για να γίνει κατανοητή η σύσταση των ιζημάτων 

του πυθμένα της Μεσογείου, η ηλικία τους, η προέλευσή τους και το 

τεκτονικό καθεστώς που επηρεάζει την εξέλιξη της περιοχής και 

καταγράφεται μέσα τους. 

    Οι επιστήμονες  εντόπισαν μια ιζηματολογική μονάδα που διαφέρει 

από τις συνηθισμένες και δεν υπάρχουν σημαντικά δεδομένα ό,τι 

εμφανίζεται και σε άλλες κλειστές θαλάσσιες λεκάνες. Κατά τη διάρκεια 

δύο ωκεανογραφικών αποστολών (R/V Melville & R/V Eastward), το 

καλοκαίρι του 1978, ανακαλύφθηκε ένα  «ακουστικά διαφανές» στρώμα 

πάχους 1-7μ στον πυθμένα της Μεσογειακής Ράχης και της Ράχης της 

Καλαβρίας.  
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    Τον σχηματισμό αυτό, που ονόμασαν αρχικά Unifite  (Stanley, 1981) 

και στη συνέχεια Ομογενίτη(Cita et al., 1984), θεωρούν πως αποτελεί 

αποτέλεσμα της δράσης ενός μεγάλου Τουρβιδίτη 

(Μεγατουρβιδίτη)(Hieke, 1984). Τον εντόπισαν σε πολλές υποθαλάσσιες 

λεκάνες και ράχες της Ανατολικής Μεσογείου και αυτές είναι 1) η Ιόνια 

υποθαλάσσια- αβυσσική λεκάνη, 2) η Ράχη της Καλαβρίας, 3) η 

υποθαλάσσια- αβυσσική λεκάνη Tyro, 4) η υποθαλάσσια-αβυσσική 

λεκάνη της Σίρτης, 5) η υποθαλάσσια- αβυσσική λεκάνη Bannock, 6) 

στο υποθαλάσσιο ύψωμα Victor Hensen seahill, 7) η Samarelli basin, 8) 

η Katia Basin και 9) η λεκάνη της Κρήτης  (Cita et al., 1984, Hieke, 

1984; Troelstra, 1987; Cita et al., 1996). Δεν εντοπίστηκε 1) στην ράχη 

της Μάλτας ή σ’αυτή της Μεδίνας (Hieke, 1984), 2) στα Νότια της 

Κρήτης, 3) στα Δυτικά της Κύπρου (θάλασσα της Λεβαντίνης), 4) στην 

Λεκάνη του Κρηθία και 5) στην Αβυσσική λεκάνη του Ηροδότου (Cita et 

al., 1984; Troelstra, 1987). (Εικ. 2) 

    Η άμεση προτεραιότητα των ερευνητών της Μεσογείου ήταν και είναι 

να καταλάβουν τι προκάλεσε αυτόν τον ιζηματολογικό σχηματισμό και 

γιατί παρατηρείται σε συγκεκριμένες θέσεις. Έχουν λοιπόν, γίνει πολλές 

υποθέσεις οι οποίες και παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 2 : Στο χάρτη παρουσιάζεται το βάθος της Ανατολικής Μεσογείου όπως προέκυψε από 
σημειακές μετρήσεις, καθώς και η τοποθεσία των διαφόρων υποθαλάσσιων λεκανών και Ράχεων 
της Ανατολικής Μεσογείου που εντοπίστηκε Ομογενίτης. (Maria Bianca Cita et al., 1996) 
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1.2 Προέλευση 

 

     Σύμφωνα με ερευνητές το ίζημα από το οποίο συνίσταται ένας 

Ομογενίτης  στις αβυσσικές λεκάνες μπορεί να προέρχεται από: 

• ιζήματα ενδιάμεσου ή μεγάλου βάθους από τις γειτονικές 

περιοχές της λεκάνης που κινητοποιήθηκαν για κάποιο λόγο, 

τέτοιες περιοχές θεωρούνται οι απότομες πλαγιές της 

υποθαλάσσιας Ράχης της Μάλτας στα Δυτικά της λεκάνης και τα 

κεκλιμένα περιθώρια της λεκάνης της Σίρτης στα Νότια (Hieke, 

1984) 

• ιζήματα της Αφρικανικής Κρηπίδας (Cita and Camerlenghi, 

1985; Cita et al., 1997) 

• οι Hieke and Werner (2000) επιμένουν ότι οφείλονται στα ιζήματα 

των πρανών της λεκάνης της Σίρτης  

 
     Η ανακίνηση των ιζημάτων μπορεί να προκλήθηκε από διάφορους 

λόγους όμως οι ερευνητές κατέληξαν στους εξής ως πιο πιθανούς: 

• από την ρευστοποίηση των γειτονικών ιζημάτων λόγω του μεγάλου 

σφυγμού πίεσης των επιπυθμενικών κυμάτων και διάβρωσης, 

όσον αφορά στα ιζήματα των γειτονικών περιοχών, των εκάστοτε 

λεκανών (Kastens and Cita, 1981; Cita et al., 1997) 

• από ένα γιγαντιαίο Μεγατουρβιδίτη που γεννήθηκε από τσουνάμι 

και έφερε υλικό από μακρινές περιοχές μέσα στις λεκάνες, 

πιθανότατα από την Βόρειο Ακτή της Αφρικής, τον κόλπο της 

Σίρτης (Cita and Camerlenghi, 1985; Cita et al., 1997) 

• Ίσως είναι προϊόντα δύο γεγονότων, 1) ενός καταστροφικού 

τσουνάμι, 2) ενός πολύ ανώμαλου τοπογραφικού αναγλύφου του 

περιβάλλοντος ιζηματογένεσης (Cita et al., 1996) 

• Από έναν καταστροφικό σεισμό που μπορεί να προκλήθηκε από 

ηφαιστειακή δραστηριότητα (Santorini) (Hieke and Werner, 2000) 
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1.3  Περιγραφή Ομογενίτη  

 

   Ομογενίτης (Cita et al., 1984; Hieke, 1984) καλείται το στρώμα 

θαλάσσιου ιζήματος, που έχει αρκετά μέτρα πάχος (συνήθως μεγαλύτερο 

των 10m) και αποτελείται κυρίως από ιλύ (λάσπη). Το ίζημα αυτό, δεν 

φέρει μέσα του καμία ιζηματολογική δομή και κανένα ίχνος 

βιοαναμόχλευσης. Η έλλειψη ιζηματογενών δομών είναι ορατή τόσο κατά 

την μακροσκοπική μελέτη του πυρήνα όσο και ανιχνεύσιμη με την 

βοήθεια των Χ-ακτινογραφιών, οπότε και οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 

ότι η απόθεση του ήταν μαζική. Η βάση του οριοθετείται από ένα 

στρώμα άμμου που παρουσιάζει κοκκομετρική διαβάθμιση με μείωση 

του μεγέθους προς τα πάνω (Kastens και Cita, 1981). Η δημιουργία του, 

προκλήθηκε από τη ροή μεγάλου όγκου ιζημάτων, που οφείλεται στη 

δράση ενός ισχυρού Τσουνάμι, η ένταση του οποίου ανακίνησε τα μη 

συμπαγοποιημένα ιζήματα και τα εναπόθεσε στα βαθύτερα σημεία της 

Ανατολικής Μεσογείου. Ο τρόπος σχηματισμού του είναι και η βασική 

διαφορά του από το Unifite (Stanley, 1981) που δεν ορίζεται με 

συγκεκριμένο τρόπο σχηματισμού, συγκεκριμένο τύπο μεταφοράς χωρίς 

να ορίζεται ο μηχανισμός πυροδότησης του και χωρίς να ανάγεται σε 

συγκεκριμένη χρονολογία.  

Αυτός ο ιδιαίτερος τύπος ιζήματος διαφέρει α) από τις συνηθισμένες 

τουρβιδιτικές αποθέσεις (turbidites) λόγω του μεγαλύτερου πάχους του 

και την έλλειψη ελασματοποιήσεων, και β) από τις δεβριτικές ροές 

κορημάτων (debris flows) λόγω της απουσίας μεγάλων θραυσμάτων (Cita 

et al., 1980). Οι οποίες και περιγράφονται παρακάτω με περισσότερη 

λεπτομέρεια. 
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1.3.1 Τουρβιδιτικές ροές – ρεύματα, Τουρβιδιτικές Αποθέσεις  

   

    Είναι ρευστοποιημένη ροή, ή αλλιώς, ροή μίγματος λεπτόκοκκων- 

χονδρόκοκκων υλικών και νερού, που συμπεριφέρεται ως ένα υγρό με 

υψηλό ιξώδες. Κατά την διάρκεια μιας τέτοιας ροής οι κόκκοι τείνουν να 

καθιζάνουν εκτοπίζοντας το νερό προς τα πάνω, το οποίο με την σειρά 

του διατηρεί τους κόκκους «εν αιωρήσει». Οι ροές αυτές δημιουργούνται 

από την ρευστοποίηση των ιζημάτων. Τα ιζήματα που είναι τόσο ευπαθή 

σε τέτοιου είδους ρευστοποιήσεις, είναι τα χαλαρώς διευθετημένα και 

κορεσμένα σε νερό. Τα ιζήματα αυτά λόγω, εξωτερικών τάσεων τείνουν να 

διευθετηθούν καλύτερα και να καταλάβουν όσο το δυνατόν μικρότερο 

όγκο, όμως υπό τέτοιες αστράγγιστες συνθήκες το νερό των πόρων, δεν 

μπορεί να διαφύγει και κατά συνέπεια η πίεση των πόρων γίνεται 

μεγαλύτερη από την υδροστατική, οι κόκκοι χάνουν την επαφή μεταξύ 

τους και η διατμητική αντοχή μηδενίζεται. Ρευστοποίηση υφίστανται 

κυρίως, αμμώδη και ιλυώδη ιζήματα. 

     Κατά την εξέλιξη μιας τουρβιδιτικής ροής συμβαίνει το εξής 

ιδιαίτερο, οι μεταφερόμενοι κόκκοι των ιζημάτων διατηρούνται «εν 

αιωρήσει» λόγω της ανοδικής συνιστώσας της τριβής. Διακρίνονται σε 

ρεύματα μεγάλης (1,5-2,4g/cm3) και μικρής (1,1-1,5g/cm3) 

πυκνότητας. Ένα  τουρβιδιτικό ρεύμα εξελίσσεται παρουσιάζοντας τρία 

μορφολογικά χαρακτηριστικά α) την κεφαλή (head), β) το σώμα (body) 

και γ) την ουρά (tail) και κινείται μέσω υποθαλάσσιων χαραδρώσεων 

(canyons) ή καναλιών (channels) ή διατρέχει τον πυθμένα με την μορφή 

φυλλοειδούς ροής (sheetlike currents). Το πάχος του κυμαίνεται από 

μερικά εκατοστά έως μερικές εκατοντάδες μέτρα και οι ταχύτητες που 

αναπτύσσει εξαρτώνται από την κλίση του πυθμένα και κυμαίνονται από 

10km/h έως 80km/h. Τέλος λαμβάνει χώρα σε κλίσεις πάνω από 0,50 

και μεταφέρει ιζήματα σε απόσταση πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων.   
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1.3.2 Ροή κορημάτων – debris flows 
 
 
     Είναι ροές ιζημάτων που συνίστανται από χονδρόκοκκα κυρίως 

υλικά, όπως άμμος, ψηφίδες, κροκάλες, ογκολίθους, τα οποία 

μεταφέρονται μέσα σε μητρικό υλικό (matrix) που αποτελείται από ιλύ 

και νερό. Όταν η ροή αποτελείται μόνο από ιλύ και νερό καλείται 

λασποροή (mud flow). Τέτοιες  ροές εμφανίζουν πάχος μερικών μέτρων 

και αναπτύσσονται σε πλαγιές με κλίση μεγαλύτερη της 10, η ταχύτητα 

κίνησης είναι λίγο μεγαλύτερη από 20cm/day. 
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1.4 Τύποι Ομογενιτών  
 

Για να γίνει πιο εύκολη η αναγνώριση της προέλευσης και του 

τρόπου σχηματισμού των Ομογενιτών οι ερευνητές οδηγήθηκαν στην 

κατηγοριοποίηση τους και έδωσαν τους παρακάτω τύπους: 

• Α) Closed Cobblestone: παρουσιάζει πάχος ιζήματος από μερικά 

δέκατα μέχρι αρκετά μέτρα και αποτελείται από πελαγικές 

αποθέσεις τουρβιδιτών τοπικής προέλευσης. Αποκλειστικά, 

εντοπίστηκαν στον πυθμένα των μικρών σε μέγεθος λεκανών που 

φέρουν πάνω τους, η Μεσογειακή ράχη και η ράχη της 

Καλαβρίας. Παρουσιάζουν αποθέσεις δερβιτικών ροών κάτω από 

τις αποθέσεις των τουρβιδιτών και έχουν ένα κατακόρυφο 

ανάγλυφο μεγαλύτερο των 200m. Τα ανθρακικά συστατικά τους 

φαίνονται να μειώνονται από την βάση και προς την επιφάνεια του 

πυθμένα. 

• B) Abyssal Plain: καταγράφεται στις Αβυσσικές πεδιάδες του 

Ιονίου και της Σίρτης και έχει πάχος 10-20m. Χαρακτηρίζονται ως 

αποθέσεις μεγατουρβιδιτών. Η προέλευση τους πιθανότατα είναι η 

ηπειρωτική κρηπίδα του Αφρικανικού περιθωρίου. Η τουρβιδιτική 

ροή είχε μήκος αρκετά km και η απόθεσή τους ευνοήθηκε στις 

περιοχές αυτές εξαιτίας του μεγάλου βάθους των λεκανών που 

είναι αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Τα ανθρακικά συστατικά τους 

φαίνονται να αυξάνονται από την βάση και προς την επιφάνεια του 

πυθμένα. (Rothwell et al., 1998; Kastens και Cita, 1981). 

• C) Open Cobblestone: καταγράφεται αποκλειστικά στα εξωτερικά 

πρανή της μεσογειακής Ράχης. Η βάση της Ιζηματολογικής 

ενότητας του ομογενίτη είναι διαβρωτική- ασύμφωνη και όχι απλά 

αποθετική- σύμφωνη, όπως στις δύο πρώτες περιπτώσεις (τύποι A, 

B). Έχει αποτεθεί σε μικρές λεκάνες και περιστασιακά σε 

τοπογραφικές ανυψώσεις των πρανών της μεσογειακής Ράχης  

κατά την ανοδική κίνηση των τουρβιδιτικών ρευμάτων που 

προέρχονταν από την ηπειρωτική κρηπίδα του Αφρικανικού 
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περιθωρίου (ομοίως με τύπο B). Τα ανθρακικά συστατικά τους 

φαίνονται να αυξάνονται από την βάση και προς την επιφάνεια του 

πυθμένα. 

• D) High density brine basin: καταγράφεται στις βαθιές ανοξικές 

λεκάνες της Μεσογειακής Ράχης. Ο τρόπος σχηματισμού του 

ομοιάζει με τον τύπο A, όμως το κατακόρυφο ανάγλυφο των 

λεκανών είναι κατά πολύ μεγαλύτερο όπως και η απόθεση που 

εμφανίζεται σε τέτοιου είδους λεκάνες (high density anoxic 

brines). Τα ανθρακικά συστατικά τους φαίνονται να μειώνονται 

από την βάση και προς την επιφάνεια του πυθμένα. 

     Είναι λοιπόν φανερό ότι, οι παραπάνω τύποι εμφανίζουν πολλές 

ομοιότητες μεταξύ τους και περισσότερο ανά δύο. Αυτό εντόπισαν και οι 

Cita and Aloisi (2000) και  Cita and Rimoldi (2005) και κατασκεύασαν 

τον παρακάτω πίνακα, που μας δίνει μια πιο σαφή εικόνα των βασικών 

δύο τύπων των Ομογενιτών: 
Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας τύπων Α και Β 

 ΤΥΠΟΣ Α ΤΥΠΟΣ Β 
Περιοχή πηγής  
τουρβιδιτικών 
ρευμάτων 

Κοντινή 
Ενεργά περιθώρια: 
Μεσογειακή ράχη 

Μακρυνή 
Παθητικά Περιθώρια: Αφρικανική 
Πλάκα 

Απόσταση από την 
γενέτηρα περιοχή   
του Τσουνάμι 

Εκατοντάδες χιλιόμετρα (500-600) Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα 

Απόσταση από την 
πηγή προέλευσης 
του ιζήματος   

Μερικά χιλιόμετρα Εκατοντάδες χιλιόμετρα 

περιβάλλον 
Απόθεσης  

Κλειστές λεκάνες cobblestone, Ανοξικές 
Λεκάνες  

Ανοικτές  λεκάνες cobblestone, 
Αβυσσικές Πεδιάδες  

Μοντέλο Απόθεσης  Τοπικά τουρβιδιτικά ρεύματα εντός 
εποθαλασσίων λεκανών  

Τουρβιδιτικά ρεύματα που κινούνται 
και εκτός των περιθωρίων των 
λεκανών, ρεύματα που κινούνται 
πάνω στα πρανή  

Ιζηματολογικές  
δομές – 
χαρακτηριστικά. 

Απουσιάζουν (ιλύς χωρίς 
δομές),κοκκομετρική διαβάθμιση από την 
βάση προς τα πάνω, αρχίζοντας  με αμμώδη 
βάση 

Απουσιάζουν (ιλύς χωρίς 
δομές),κοκκομετρική διαβάθμιση 
από την βάση προς τα πάνω, 
αρχίζοντας  με αμμώδη βάση(πάχος 
βάσης 7 μέτρα ή περισσότερα) 

Επαφή βάσης  Σύμφωνη Διαβρωσιγενής (ασύμφωνη) (η βάση 
δεν εντοπίστηκε στους πυρήνες 
ιζήματος) 

Πάχος  Μεγαλύτερο από 7 μέτρα.(Σε ανοξικές 
λεκάνες είναι μεγαλύτερο από 13 μέτρα) 

>24 μέτρα στις αβυσσικές πεδιάδες 
(σύμφωνα με σεισμικά δεδομένα 
μεγαλύτερο των 30 μέρων), 
μεγαλύτερο από 1 μέτρο στα πρανή. 

Δεδομένα 
ιζηματολογικής 
σύστασης  

Πλακτονικά τριμματοφόρα και θραύσματα 
πτεροπόδων εντός αμμώδους βάσης, 
πελαγική ασβεστιτική ιλύς, ζελατινώδη 
θαμπά θραύσματα, πυριτικό πλαγκτόν και 
κρύσταλλοι γύψου μέσα στις ανοξικές 
λεκάνες  

Άφθονη βενθονική πανίδα και 
χλωρίδα ρηχών νερών(βρυόζωα, 
μεγαλύτερα τριμματοφόρα, 
ασβεστιτική άλγη) μέσα στην αμμώδη 
βάση. 
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1.4.1 Ομογενίτης τύπου Α  
 

Ο Ομογενίτης τύπου Α αποτελείται από αποθέσεις τουρβιδιτικών 

ρευμάτων τοπικού χαρακτήρα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο παλμός  

πίεσης που προκαλείται από τα επιπυθμενικά ρεύματα που δημιουργεί 

το κύμα tsunami καθώς διέρχεται από μια περιοχή είναι επαρκή για να 

κινητοποιήσουν τα σωματίδια του μη σταθεροποιημένου πελαγικού 

ιζηματολογικού καλύμματος της περιοχής, και να τα επανατοποθετήσει 

στα βαθύτερα σημεία των ίδιων μικρών λεκανών (cobblestone 

topography) κάτι που χαρακτηρίζει την Μεσογειακή Ράχη και την ράχη 

της Καλαβρίας. Το μέγεθος αυτών των λεκανών είναι μερικά τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και το κατακόρυφο ανάγλυφο που τις περιβάλλει αποτελείται 

από πρανή (επικλινείς επιφάνειες) δεκάδες έως μερικές εκατοντάδες 

μέτρα. Τα τουρβιδιτικά ρεύματα, στη περίπτωση αυτή φέρουν το φορτίο 

τους πάνω σε αυτές τις κατωφέρειες μόνο για μερικά χιλιόμετρα.    

    Ο Ομογενίτης που σχηματίζεται από αυτές τις αποθέσεις έχει πάχος 

λίγα μέτρα (λιγότερο από δέκα) και η ιζηματολογική του σύσταση 

αποτελείται από ένα αμμώδες στρώμα στη βάση του, το οποίο υπόκειται 

ενός αργιλοϊλυώδους στρώματος αρκετού πάχους, είναι απαλλαγμένος 

από πλαγκτονικά τριμματοφόρα και πτερόποδα (planktonic foraminifers 

και pteropods) και είναι ομοιογενής, όπως παρατηρείται μακροσκοπικά 

και μέσα από Χ-ακτινογραφίες. Καμία ακολουθία Bouma ή άλλη  

ιζηματολογική δομή  δεν έχει αναγνωριστεί με μόνη εξαίρεση την τέλεια 

κοκκομετρική διαβάθμιση της αμμώδους βάσης που έχει περιορισμένο 

πάχος. Ο όρος Ομογενίτης -homogenite εισήχθη για τον τύπο Α, ο 

οποίος εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τέτοιου είδους λεκάνες της τάξης 

των περίπου 5000 km2  αν και η πραγματική διανομή τους περιορίζεται 

στους  πυθμένες των λεκανών της Μεσογειακής Ράχης και της Ράχης της 

Καλαβρίας έως 260 Ανατολικά (λεκάνη Tyro, η ανατολικότερη θέση όπου 

εντοπίστηκε Ομογενίτης, (Troelstra, 1987)). Η βάση των Ομογενιτών 

τύπου Α δεν φέρει την προφανή διάβρωση, και ο sapropel S-1 βρίσκεται 

κατά συνέπεια κάτω από αυτό το πελάγιο ίζημα σε συμφωνία (Cita et το 
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al., 1996). Ο τύπος αυτός δεν περιλαμβάνει μεταφορά μεγάλης 

απόστασης. 

 
Εικόνα 3: Τύπος Α (Maria Bianca Cita et al., 1996) 

 

1.4.2 Ομογενίτης τύπου Β  

 

Ο Ομογενίτης τύπου Β είναι ένας «Μεγατουρβιδίτης», ο οποίος 

προκλήθηκε κατά της σύγκρουση του κύματος tsunami στην ακτή της 

Λιβύης. Οι αποθέσεις του εντοπίζονται στις αβυσσικές πεδιάδες του 

Ιονίου και της Σίρτης,  και ανατολικά επεκτείνεται πέρα από το 

υποθαλάσσιο όρος Cyrene, δηλαδή δυτικά της λεκάνης του Ηροδότου. 

Καλύπτει με τις αποθέσεις του τα βαθύτερα σημεία των αβυσσικών 

πεδιάδων. Με την χρήση Βυθομετρικού Χάρτη και Τομογράφου 

Υποδομής Πυθμένα, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν ήταν ανεπαρκή να 

μας δώσουν  μια ρεαλιστική εκτίμηση του όγκου των περιοχών αυτών.  

Αντίθετα από τον ομογενίτη τύπου Α, ο τύπος Β έχει πιο 

απομακρυσμένη και ρηχή περιοχή ως πηγή προέλευσης του ιζήματος. 

Τα ισχυρότερα στοιχεία που μας οδήγησαν στη διάκριση αυτού του 

τύπου από το γνωστό ομογενίτη τύπου Α είναι α) η σύσταση του 

αδρομερούς κλάσματος στη βάση της αμμώδους ενότητας, το οποίο 

περιλαμβάνει βιογενή συστατικά που έχουν βορειοαφρικανική 
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Εικόνα 4: Τύπος Β(Maria Bianca Cita et al., 1996) 

 

προέλευση, δηλαδή Βρυόζωα, γαστερόποδα, από τα μεγαλύτερα 

βενθονικά τριμματοφόρα όπως Sorites  και Mediterranea planorbulina. 

Αυτός ο βιόκοσμος προέρχεται από την εσωτερική κρηπίδα εφόσον δεν 

υπάρχει στα πεδία των αβυσσικών πεδιάδων γιατί π.χ. το πιο ρηχό μέρος 

της Μεσογειακής Ράχης είναι βαθύτερο από 1000 m. Τα ελληνικά και 

/ή τα Κρητικά περιθώρια βρίσκονται βόρεια μιας σειράς βαθιών τάφρων 

(Ελληνική τάφρος, τάφρος Πλίνιου, τάφρος Στράβωνα), που δρουν σαν 

παγίδες ιζημάτων και αποτρέπουν την διαφυγή τους.  

    Ο Ομογενίτης τύπου Β είναι ένας Μεγατουρβιδίτης που μπορεί να 

έχει μια σύμφωνη ή μια διαβρωσιγενή- ασύμφωνη βάση, ανάλογα με την 

ικανότητα του τουρβιδιτικού ρεύματος. Σύμφωνα με στοιχεία, η βάση 

στην Αβυσσική πεδιάδα της Σίρτης είναι διαβρωσιγενής και ασύμφωνη, 

όπως και στην λεκάνη του Ηροδότου, ενώ είναι σύμφωνη στην αβυσσική 

πεδιάδα του Ιονίου, όπου η τουρβιδιτική ροή μπόρεσε να επεκταθεί σε 

μια  πιο ευρεία περιοχή.  

   Ο Ομογενίτης τύπου Β είναι παχύτερος από τον τύπο Α και μπορεί να 

έχει μια πολύ παχιά, με τέλεια κοκκομετρική διαβάθμιση προς τα πάνω 

αμμώδης βάση, με παρουσία κατά τόπους αδρομερέστερου υλικού. Σε 

αυτήν την περίπτωση, ο ομοιογενής χαρακτήρας των ιζημάτων είναι 

λιγότερο έντονος, με άλλα λόγια είναι περισσότερο όμοιος με άλλες 

τουρβιδιτικές αποθέσεις. 
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Εικόνα 5: Κοκκομετρική Ανάλυση και ποσοστό %CaCO3 πυρήνα με μήκος 26,83m που 
αντιστοιχεί σε στρώμα Τύπου Β Ομογενίτη (Τουρβιδίτης Αβυσσικής Πεδιάδας) με σημαντικό 
πάχος. (Cita, M.B. et al, 2000) 

 

 
Εικόνα 6: Κοκκομετρική Ανάλυση και ποσοστό %CaCO3 πυρήνα με μήκος 4,73m που 
αντιστοιχεί σε στρώμα Τύπου Α Ομογενίτη (πελαγικός τουρβιδίτης τοπικής έκτασης) με μικρό 
πάχος. (Cita, M.B. et al, 2000) 
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Οι Μεγατουρβιδίτες βρίσκονται σπάνια στο γεωλογικό αρχείο, αλλά 

πρόσφατη εξερεύνηση των αβυσσικών πεδιάδων (π.χ. Η αβυσσική 

πεδιάδα της Μαδέρας, Weaver και Kuijpers, 1983, ή η αβυσσική 

πεδιάδα των Βαλεαρίδων νήσων,  Rothwell et το al., 1998) μας απέδειξε 

ότι είναι αρκετά κοινοί προς το τέλος του πλειστόκαινου, κατά τη 

διάρκεια των παγετωνικών εποχών που συνδέονται με χαμηλή στάθμη 

της θάλασσας. Η στρωματογραφική θέση όμως και των δύο τύπων 

ομογενίτη στη μέση του Ολοκαίνου αποκλείει την προηγούμενη 

ερμηνεία.  

 

 
      Εικόνα 7: Περιοχές προέλευσης ιζήματος Ομογενιτών (Cita, M.B. et al, 1984) 
 
    Το γεγονός ότι ο Ολοκαινικός Ομογενίτης τύπου Β προκλήθηκε από 

μια βίαιη επίγεια διαταραχή (σεισμός μεγέθους 7 ή υψηλότερος) 

απορρίφθηκε (Cita et Al, 1984). Αυτό δεν θα μπορούσε να συνέβη, διότι 

η περιοχή της πηγής βρίσκεται στο νότο, πάνω στο παθητικό βόρειο 

αφρικανικό περιθώριο. Οι ερευνητές κατέληξαν λοιπόν, στο συμπέρασμα 

ότι ο Ομογενίτης προκλήθηκε από ένα κύμα tsunami, διότι η ελληνική 

τάφρος που περιλαμβάνει τις παραπάνω αβυσσικές πεδιάδες βρίσκεται 

μέσα στην πορεία ακτινών  κίνησης του tsunami. 
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1.5  Στρωματογραφικά Στοιχεία 

 

Η ανατολική Μεσόγειος είναι το βαθύτερο και το παλαιότερο μέρος 

ολόκληρης της Μεσογείου, και αποτελεί το εναπομείναν τμήμα της 

μεσοζωικής θάλασσας της Τιθύος. Ιζήματα, πάχους αρκετών χιλιομέτρων 

έχουν αποτεθεί πάνω από ωκεάνιο φλοιό ηλικίας Ιουρασικού στην 

περιοχή αυτή. Η ανατολική Μεσόγειος περιέχει επίσης τα όρια 

σύγκλισης του Αφρικανικού κρατώνα με την Αιγιακή μικροπλάκα. Η 

Μεσογειακή τάφρος και η Μεσογειακή ράχη ερμηνεύονται γενικά σαν το 

προσαυξητικό σύμπλεγμα που αναπτύσσεται επάνω από την ζώνη 

καταβύθισης. Τα πλειο-πλειστοκαινικά ιζήματα της Μεσογείου 

αποτέθηκαν στην κορυφογραμμή με μια χαμηλού ρυθμού 

ιζηματογένεση (περίπου 2 cm/1000 yrs, Cita et al., 1982) και είναι 

ευρέως γνωστά για την παρουσία πολυάριθμων στρωμάτων, πλούσια σε 

οργανικό υλικό που καλούνται σαπροπηλοί (sapropels). Η χαμηλή 

ιζηματογένεση που χαρακτηρίζει τα πελαγικά ιζήματα των ανυψωμένων 

περιοχών συνίσταται από ημιπελαγικές μάργες ως κυρίαρχη λιθολογία 

και σαν δευτερεύουσες, ισόχρονες λιθολογίες σαπροπηλούς και τέφρες 

(tephras). Αντίθετα, στις λεκάνες, αποτέθηκαν τουρβιδικές αποθέσεις με 

έναν ρυθμό ιζηματογένεσης 1 έως 2 φορές μεγαλύτερο.  

Το συμβατικό όριο μεταξύ του Πλειστόκαινου και του Ολόκαινου που 

υπολογίζεται στα 10.000 yrs BP και στρωματογραφικά τοποθετείται κάτω 

από το νεώτερο σαπροπηλό (sapropel S-1), ο οποίος έχει μια αριθμητική 

ηλικία που κυμαίνεται από 9000 έως 7000 yrs BP (Emeis et Al, 1996). 

Το στρώμα του Ολοκαινικού ομογενίτη-Αυγεία ομογενίτη-Minoan 

homogenite έχει μια συνεπή στρωματογραφική θέση επάνω από τον 

σαπροπηλό S-1 κατά συνέπεια είναι βεβαίως νεώτερο από 8000 yrs. Ο 

προ-παγετιτικός χρόνος χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας, και οι αποθέσεις είναι συνήθως απαλλαγμένες 

από turbidites. Ογκώδεις αποθέσεις αυτού του τύπου (megaturbidites) 

συνδέονται με χαμηλή στάθμη της θάλασσας (Rothwell et το al., 1998).   
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Αν η Μεσόγειος συμπεριφέρεται ως μια ακόμα βαθιά λεκάνη τότε ο 

μεγάλος-όγκος turbidites θα έπρεπε να συνδέεται με το τελευταίο 

παγετιτικό μέγιστο (LGM=Last Glacial Maximum). Από αυτή την άποψη 

ο Ολοκαινικός Ομογενίτης είναι μια εξαίρεση και είναι επομένως 

ιζηματολογική έκφραση ενός εξαιρετικά, καταστροφικού γεγονότος κατά 

την διάρκεια του Ολοκαίνου. 

  

     Οι παρακάτω ακουστικές καταγραφές και αναλύσεις πυρήνων 

ιζήματος, μας δίνουν μια πρώτη άποψη για την καταγραφή αυτού του 

είδους της ιζηματολογικής ακολουθίας που εντοπίστηκε στις διάφορες 

υποθαλάσσιες λεκάνες και Ράχες της Ανατολικής Μεσογείου. Με τον 

τρόπο αυτό καταγράφονται τα πάχη απόθεσης τους, που εξαρτώνται και 

από το μοναδικό ανάγλυφο της εκάστοτε λεκάνης. 

 
Εικόνα 8: Πυρήνες Ιζήματος που περιέχουν ομογενίτη και καταγραφή τομογράφου υποδομής 

Πυθμένα στη θέση της Μεσογειακής Ράχης –Cleft. (Cita, M.B. et al, 1997) 
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Εικόνα 9: Πυρήνες ιζήματος από διάφορες περιοχές της Μεσογείου που περιέχουν Ομογενίτη. (Cita, M.B. et al, 1997) 
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Εικόνα 10: Καταγραφές Τομογράφου υποδομής Πυθμένα που προέρχονται από την Αβυσσική 
Πεδιάδα της Σίρτης κατά μήκος μιας τομής με διέυθυνση ΒΑ-ΝΔ. Το Διάφανο στρώμα 
(transparent layer) αντιστοιχεί στον Μινωικό Ομογενίτη.(Cita, M.B. et al, 2000) 
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Εικόνα 11: Πυρήνες Ιζήματος που προέρχονται από την Αβυσσική Πεδιάδα της Σίρτης κατά μήκος μιας τομής που ξεκινά από το εξωτερικό περιθώριο της 
Μεσογειακής Ράχης. Οι  πυρήνες 14PC, 22PC, 15PC, 16PC αντιστοιχούν σε Ιζηματολογική ακολουθία που ανήκει στον Τύπο Β Ομογενίτη (Τουρβιδίτης Αβυσσικής 
Πεδιάδας) με το πάχος του να μειώνεται προς τα περιθώρια της λεκάνης καθώς αυξάνει η κλίση. Ο πυρήνας 23GC αντιστοιχεί σε ακολουθία Τύπου Α Ομογενίτη 
(πελαγικός τουρβιδίτης τοπικής έκτασης) με πολύ μικρό πάχος. (Cita, M.B. et al, 2000) 
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Εικόνα 12: Καταγραφές Τομογράφου υποδομής Πυθμένα που προέρχονται από την Ιόνια 
Αβυσσική Πεδιάδα κατά μήκος μιας τομής με διεύθυνση  Α-Δ . Το Διάφανο στρώμα (transparent 
layer) αντιστοιχεί στον Μινωικό Ομογενίτη. (Cita, M.B. et al, 2000) 
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Εικόνα 13: Πυρήνες Ιζήματος που προέρχονται από την Ιόνια Αβυσσική Πεδιάδα  κατά μήκος μιας τομής. Οι  πυρήνες 1PC, 2PC, 5PC, περιέχουν στρώμα Τύπου Β 
Ομογενίτη (Τουρβιδίτης Αβυσσικής Πεδιάδας) με το πάχος του να μειώνεται προς τα περιθώρια της λεκάνης καθώς αυξάνει η κλίση. Ο πυρήνας 8PC αντιστοιχεί 
σε ακολουθία Τύπου Α Ομογενίτη (πελαγικός τουρβιδίτης τοπικής έκτασης) με πολύ μικρό πάχος. (Cita, M.B. et al, 2000) 
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1.5.1 Οι καταγεγραμμένοι Μεγατουρβιδίτες της Ιόνιας Αβυσσικής 

Πεδιάδας  

     Εκτός από τον «Αυγεία» Ομογενίτη (Hieke, 1984; Hieke, 2000) ή 

’’Minoan homogenite’’ (Cita et al., 1984), που έχει εντοπιστεί σε αρκετές 

περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, οι ακουστικές (σεισμικές) 

καταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί σε αρκετές από αυτές τις ίδιες 

περιοχές και είχαν μεγαλύτερη διεισδυτικότητα, δηλαδή τα ακουστικά 

κύματα έφτασαν σε μεγαλύτερα βάθη, κατέγραψαν ανακλάσεις που 

αντιστοιχούσαν σε παλαιότερα διαφανή στρώματα, όμοιες με αυτές του 

«Αυγεία» Ομογενίτη. 

     Οι ανακλάσεις λέγονται διαφανείς γιατί έχουν χαμηλό σήμα 

καταγραφής, εξαιτίας του ό,τι η ταχύτητα του ακουστικού κύματος 

μειώνεται μέσα στο συγκεκριμένο ιζηματολογικό σχηματισμό, που δεν 

φέρει καμία ιζηματολογική δομή, και αυξάνει απότομα όταν συναντήσει 

την αμμώδη βάση του σχηματισμού δίνοντας έντονο σήμα.  

     Τα στρώματα αυτά που υπόκεινται του «Αυγεία» Ομογενίτη από το 

νεώτερο προς το γηραιότερο, έχουν χαρακτηριστεί ως α) DTL (deep 

transparent layer): βαθύ διαφανές στρώμα, με μέγιστο πάχος 7μ και μια 

ηλικία που υπολογίζεται γύρω στα 235000yrs BP (Hieke and Wanninger, 

1985) και β) TTL (thick transparent layer): πάχη διαφανές στρώμα,  με  

ελάχιστο πάχος 35μ. και μια ηλικία γύρω στα 650000yrs BP (Hieke, 

2000). Οι ηλικίες μπορεί να διαφέρουν κατά περίπου (+ -)50000-

100000yrs. 

 
Εικόνα 14: Καταγραφή Τομογράφου Υποδομής Πυθμένα όπου διακρίνονται καθαρά τα δύο 
ανώτερα διαφανή στρώματα (ΑΤ= Αυγείας Τουρβιδίτης, DTL= deep transparent layer) (W. Hieke, 
2000) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                               ΜΠΣ Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον 
                                                                 Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία 

 30

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Εικόνα 15: Καταγραφή Τομογράφου Υποδομής Πυθμένα όπου διακρίνονται καθαρά και τα τρία 
διαφανή στρώματα (ΑΤ= Αυγείας Τουρβιδίτης, DTL=deep transparent layer, TTL=thick 
transparent layer). (W. Hieke, 2000) 
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Εικόνα 16: Ομοίως με προηγούμενα 
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  Εικόνα 17: Ομοίως με προηγούμενα 
 

     Το πάχος του DTL αλλάζει σε αρκετά σημεία, παρατηρείται κυρίως 

μείωση του πάχους προς την περιφέρεια των λεκανών και επηρεάζεται από 

την μορφολογία και το ανάγλυφο που παρουσιάζουν οι διάφορες λεκάνες 

της Μεσογείου.  Επειδή δεν έχει πραγματοποιηθεί πυρηνοληψία ιζήματος 

σε αυτά τα βάθη, το υλικό από το οποίο αποτελούνται θεωρείται όμοιο με 

του «Αυγεία» Ομογενίτη. Δηλαδή, προέρχεται από τις ρηχές περιοχές της 

Αφρικανικής Κρηπίδας.   

     Ο μηχανισμός σχηματισμού τους, πιθανολογείται ότι ήταν ένα ισχυρό 

καταστροφικό γεγονός (τσουνάμι ή σεισμός), όμοιο με αυτό του «Αυγεία» 

Ομογενίτη. Εκτός από την δραστηριότητα της Νήσου Σαντορίνης, η 

Ανατολική Μεσόγειος έχει μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική δραστηριότητα 

σε πολλές περιοχές, όπως Κρήτη, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο Πέλαγος, 

Σικελία, Απούλια κτλ, εκτός αυτής. Γεωχρονολογικά στοιχεία έχουν δείξει 

πως η Σαντορίνη είχε μια έντονη δραστηριότητα πριν 200000yrs BP, όμως 

τίποτα δεν παρατηρείται στα χρονικά διαστήματα που αντιστοιχούν στις 

ηλικίες των Μεγατουρβιδιτών. 
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1.6 Τρόπος σχηματισμού Αυγεία Ομογενίτη ή Minoan homogenite 

 

Ομογενίτες είναι οι ιζηματολογικές εκφράσεις μοναδικών γεγονότων 

με συγκεκριμένη στρωματογραφική θέση (το "homogenite", Kastens και 

Cita, 1981, Blechschmidt et Al, 1982  Cita et Al, 1982). Πυροδοτούνται 

κυρίως από καταστροφικά γεγονότα, όπως σεισμοί, κατολισθήσεις και 

tsunami, τα οποία είναι ικανά να κινητοποιήσουν  μεγάλους όγκους μη 

λιθοποιημένων ιζημάτων σε εκτεταμένες περιοχές. 

 

 
                       Εικόνα 18: Χάρτης  Καλδέρας Νήσου Σαντορίνης.(Cita, M.B. et al, 2000)  
 

Ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός αποτελεί η έκρηξη της 

ηφαιστειακής νήσου Σαντορίνης 3500yrs BP. Η οποία και προκάλεσε 

ένα καταστροφικό tsunami, το οποίο και έπληξε τον τότε πολιτισμένο 

κόσμο, την Μινωική Κρήτη, και οδήγησε στο άδοξο τέλος ενός μεγάλου 

Αρχαίου πολιτισμού. Στρωματογραφικά και κατ’ επέκταση χρονολογικά 

βρίσκεται πάνω από τον σαπροπηλό S1. Η στρωματογραφική του θέση 

είναι ίδια σε κάθε πυρήνα ιζήματος που έχει συλλεχθεί και μελετηθεί 

και βρίσκεται μέσα στον Ολόκαινο. Η ηλικία του μετά από πολλούς  

υπολογισμούς προσδιορίστηκε στα 3500-4000yrs BP. Κάποιοι μελετητές 
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του έχουν δώσει συγκεκριμένα ονόματα και τον αποκαλούν α) Αυγεία 

ομογενίτη βασιζόμενοι στο μυθικό άθλο του Ηρακλή, ο οποίος 

κινητοποίησε μεγάλο όγκο νερού και επανατοποθέτησε τεράστιο όγκο 

ιζήματος. και β) Μινωικό ομογενίτη ’’Minoan homogenite’’, θέλοντας να  

τον συσχετίσουν με την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, η οποία 

και οδήγησε στην ιστορική καταστροφή του Μινωικού Πολιτισμού, 

βασιζόμενοι στον χρόνο και στον τρόπο σχηματισμού του.    

     Η Σαντορίνη παρουσιάζει στον χάρτη πεταλοειδή μορφή, ένα πέταλο 

το οποίο διακόπτεται προς τη δύση (Εικόνα 16). Από τη σύγκριση με 

παρόμοια ηφαιστειακά νησιά που υποβλήθηκαν σε καταστροφικές  

εκρήξεις στους ιστορικούς χρόνους (π.χ. Krakatoa), ο Yokoyama (1978) 

οι ερευνητές υπέθεσαν ότι, η κατάρρευση της καλδέρας του ηφαιστείου 

προκάλεσε μια υποχώρηση της θάλασσας που ακολουθήθηκε από ένα 

κύμα (κύμα tsunami). Στην Ανάφη (ένα νησί 30χλμ ανατολικά της 

Σαντορίνης) και κοντά στη Jaffa (Ισραήλ) παρατηρήθηκαν αποθέσεις 

κισσήρεως (ελαφρόπετρας) κάτι το οποίο ερμηνεύθηκε ως αποθέσεις 

tsunami (Yokoyama, 1978). Πρόσφατα (1997) αυτό τεκμηριώθηκε από 

τον  McCoy, ο οποίος εντόπισε καταθέσεις tsunami κατά μήκος της 

ανατολικής ακτής της Σαντορίνης  και από τους  Minoura et Al (2000) 

που  βρήκαν τα ίχνη αποθέσεων tsunami σχετικών με την  έκρηξη  της 

Σαντορίνης στην τουρκική ακτή κοντά στη πόλη Fetye και στη περιοχή  

Γούβες (Κρήτη). Η Μινωική έκρηξη οδήγησε στην απόθεση ενός 

στρώματος τέφρας, του οποίου η διανομή είναι περιορισμένη στη 

νοτιοανατολική γωνία της Μεσογείου (Ninkovich και Heezen, 1965). 

     Τα στοιχεία της έκρηξης της Σαντορίνης έχουν καταγραφεί και σε 

πυρήνα πάγου με το κωδικό όνομα GISP2 στην  Γροιλανδία, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την χρονολογία αυτού του σημαντικού ηφαιστειακού 

γεγονότος (Zielinski et al., 1994).  
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Εικόνα 19: Διανομή στρώματος τέφρας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και γραμμές 
κατεύθυνσης ενέργειας Έκρηξης! (Cita, M.B. et al, 2000) 

 

     Η Εικόνα 17 παρουσιάζει την ακτινική πορεία του κύματος tsunami, 

που προέρχεται από το κέντρο, δηλαδή την Σαντορίνη σε πέντε γωνιακές 

αποστάσεις σύμφωνα με την βαθυμετρία. Οι Kastens και Cita (1981) και 

Cita et al. (1984),  βασισμένοι στη βαθυμετρία και στο υποτιθέμενο 

ύψος και μήκος του κύματος, παρουσίασαν ότι τα ταλαντευόμενα 

επιπυθμενικά ρεύματα και η πίεση, προκάλεσαν ένα παλμό επαρκή για 

να ανακατώσει το μαλακό, μη σταθεροποιημένο - λιθοποιημένο πελάγιο 

ιζηματολογικό κάλυμμα της αποκαλούμενης “cobblestone topography” 

του Hersey (1965), που οδήγησε στην  ρευστοποίηση και κινητοποίηση 

του. Η ’’cobblestone topography” είναι μια μορφολογία που 

παρατηρείται στις υποθαλάσσιες ράχες της Ανατολικής  Μεσογείου και 

αποτελείται από την εναλλαγή βυθισμάτων μικρού βάθους με αντίστοιχα 

μικρού ύψους υψώματα). Οι Hieke and Werner (2000) θεωρούν ωστόσο 

ότι οι Ολοκαινικοί Ομογενίτες που εντοπίστηκαν στις μεγάλες 

καταθλίψεις της Μεσογειακής ράχης και στην υποθαλάσσια αβυσσική 

λεκάνη Bannock οφείλουν τον σχηματισμό τους σε τεκτονική ή /και 

σεισμική δραστηριότητα που έδρασαν κάτω από την επιρροή της 

ηφαιστειακής έκρηξης της νήσου Σαντορίνης. 

 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                         ΜΠΣ Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον 
                                                                 Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία 
 

 36

 
1.7 Σύσταση Αυγεία ομογενίτη ή Minoan homogenite 

 
Αυτό το παχύ στρώμα ιλύος αποτελείται από άργιλο, χαλαζία, 

μικροαπολιθώματα και τριμματοφόρα, και φέρει μια κανονικά  

αποθετική βασική επαφή και μια κοκκομετρικά κανονική 

διαβαθμισμένη αμμώδης βάση. Η έλλειψη ιζηματογενών δομών, είναι 

ορατή στον ανοικτό πυρήνα ή /και ανιχνεύσιμη μέσα από την χρήση Χ-

ακτινογραφιών, σε όλο το πάχος του ομογενίτη πάνω από το στρώμα 

άμμου που βρίσκεται στην βάση του.  

     Το κατώτερο και πιο χονδρόκοκκο μέρος του ομογενίτη- homogenite 

αποτελείται κυρίως από πελαγικά τρηματοφόρα και αντιστοιχεί σε μια 

αιχμή ανθρακικού άλατος.  Το κοκκομετρικό μέγεθος μειώνεται γρήγορα 

προς τα πάνω με αποτέλεσμα να κυριαρχεί το μέγεθος πηλού που είναι 

επίσης ασβεστιτικό και αποτελείται από ασβεστιτικά μικροαπολιθώματα. 

    Το ποσοστό του αργιλικού κλάσματος κυμαίνεται 59-60%, το 

αντίστοιχο του πηλού 40-41% και της άμμου από 0-5% στο κύριο σώμα 

του Ομογενίτη με 10-20% στη βάση του. 

 
1.7.1 Ορυκτολογία  

 

• Το ποσοστό του οργανικού Άνθρακα- Corg στο μέρος της άμμου 

υπολογίστηκε στα 0.1%, στο μέρος της ιλύος 0.3-0.4% (Hieke, 

1984) ή  0.8% (Troelstra, 1987) ενώ στο ανώτερο τμήμα του 

Ομογενίτη 0.5% (Hieke, 1984) 

• Το αντίστοιχο  ποσοστό του Ανθρακικού CaCO3 υπολογίστηκε στο 

μέρος της άμμου 30%, στο μέρος της ιλύος  46-56%, 7-9% και 

10-13% στο ανώτερο τμήμα του Ομογενίτη σύμφωνα με Hieke, 

(1984), ή 32% στο μέρος της ιλύος σύμφωνα με τον Troelstra 

(1987) στη βάση των ομογενιτών που καταγράφονται στην 

Cobblestone περιοχή τα ποσοστά ήταν μεγαλύτερα σύμφωνα με 

Cita et al.(1996). 
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•  Ο Μαγνησιούχος Ασβεστίτης με ποσοστό 5.6-13.2%, παρουσιάζει 

σημαντικές διαφορές ανά πυρήνα και μάλιστα απουσιάζει από τις 

τουρβιδιτικές αποθέσεις που έχουν αποτεθεί πάνω από τον 

Ολοκαινικό Ομογενίτη (Hieke, 1984).  

•  Ο δολομίτης παρουσιάζει ελάχιστη συμμέτοχη στην σύσταση τους 

(Hieke, 1984).  

•  Ο Αραγωνίτης παρουσιάζει σημαντικές διαφορές και απουσιάζει 

από τις τουρβιδιτικές αποθέσεις που έχουν αποτεθεί πάνω από τον 

Ολοκαινικό Ομογενίτη, από τα κλαστικά συστατικά  (Hieke, 1984) 

και δεν σχηματίζεται σε μεγάλα βάθη (Milliman and Mueller, 

1973) 

 
Εικόνα 20: Κοκκομετρική Ανάλυση και ποσοστό %CaCO3 σε Ομογενίτες της Ιόνιας Αβυσσικής 
Πεδιάδας (Hieke, 1984) 
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• Πολύ κοινά ορυκτά στην σύσταση του Ομογενίτη είναι ο Χαλαζίας, 

τα Πλαγιόκλαστα, οι Καλιούχοι Άστριοι, ο Ιλλίτης και ο Καολινίτης 

(Hieke, 1984).  

•  Ο χλωρίτης εμφανίζεται μόνο στο πάνω τμήμα της βάσης του 

Ομογενίτη και στις βάσεις των υπερκείμενων τουρβιδιτικών 

αποθέσεων (Hieke, 1984)  

•  Ο Παλυγορσκίτης δεν αναγνωρίστηκε αλλά ίσως να υπάρχουν 

ίχνη του μέσα στην αμμώδη βάση του Ολοκαινικού ομογενίτη 

(Hieke, 1984).  

     Σύμφωνα με τους Reitz et al. (2006) η παρουσία ή η απουσία 

κάποιων ορυκτών μπορεί να εντοπιστεί από τα ποσοστά κάποιων λόγων 

χημικών στοιχείων όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

•  Οι υψηλές συγκεντρώσεις χερσογενούς προέλευσης Αραγωνίτη 

αποδεικνύονται από τις τιμές του λόγου Sr/Ca. 

• Όταν η πηγή προέλευσης των ιζημάτων είναι από ρηχά νερά τότε 

παρατηρούνται υψηλές τιμές του λόγου Sr/Ca, Ti και  Zr. 

• Οι λόγοι Sr/Ca, Mn/Al, Ca/Al και Ti/Al αποδεικνύουν την 

κοκκομετρική διαβάθμιση που παρατηρείται στις τουρβιδιτικές 

αποθέσεις με μείωση του μεγέθους προς τα πάνω. 

• Σε πυρήνα ιζήματος που συλλέχθηκε στην Βόρειο Ανατολική 

Αβυσσική Πεδιάδα του Ιονίου μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

στρώμα  ηφαιστειακής τέφρας από την Σαντορίνη υπόκειται του 

Ομογενίτη. 

• Ο λόγος Mn/Al παρουσιάζει μέγιστο στη κορυφή των 

τουρβιδιτικών αποθέσεων, στα πρώτα 4-5 cm και αυτό εξηγείται ως 

εξής: το Mn που προέρχεται από το ίζημα που θάφτηκε κάτω από 

την τουρβιδιτική απόθεση μειώνεται και μεταναστεύει προς τα 

πάνω σαν Mn2+ μέσα στο σώμα του ομογενίτη και σχηματίζει 

οξείδια του Mn (MnOx) στη νέα διεπιφάνεια ιζήματος /νερού στην 

κορυφή της τουρβιδιτικής απόθεσης. 

• Δεν είναι ξεκάθαρο εάν ή αύξηση της συγκέντρωσης του Mn οφείλεται 

στην προηγούμενη οξείδωση του προυπάρχοντος Mn2+ ή απλά είναι 

μια διαβάθμιση που παρουσιάζει το σώμα του τουρβιδίτη. 
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    Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σύσταση του 

Σαπροπηλού S1 σε σχέση με τους ομογενίτες διαφέρει ουσιαστικά, τόσο 

ως προς  το ποσοστό του Corg και του Ανθρακικού Κλάσματος, όσο και 

στις συγκεντρώσεις κάποιων μετάλων και ιχνοστοιχείων 

§ Το Ποσοσστό του Corg  ανέρχεται στο  5,5% 

§ Το Ποσοστό του Ανθρακικού κλάσματος στο 50-60%. 

§ Η συγκέντρωση του Ba είναι ιδιαίτερα υψηλή . 

(Birgit Warning , Hans-Jurgen Brumsack, 2000) 
 

 

 
Εικόνα 21: Κατανομές των λόγων των χημικών στοιχείων σε πυρήνες από 
την Ανατολική Μεσόγειο. Περιλαμβάνεται και το στρώμα του Αυγεία 
Ομογενίτη και το υποκείμενο στρώμα του Σαπροπηλού S1. 
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1.7.2 Βιογενές περιεχόμενο 

 

• Πλακτονικά τρηματοφόρα (Planktonic forams): πολύ κοινά (Hieke, 

1984). Οι πρόσφατες συναθροίσεις ταξινομήθηκαν βάσει 

μεταφοράς (Troelstra, 1987). 

• Βενθονικά Τρηματοφόρα (Benthic forams): λιγότερο κοινά, 

κυριαρχεί το Articulina tubulosa,, το οποίο προσδιορίζει συνθήκες 

νερών μεγάλου βάθους. Τριμματοφόρα νηριτικής φάσης δεν 

εμφανίζονται (ρηχά νερά)(Hieke, 1984). Το μικρό μέγεθος, η καλή 

ταξινόμηση και οι μικτές συναθροίσεις απολιθωμάτων οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι αυτά μετατοπίστηκαν σε περιοχές με μεγαλύτερο 

βάθος εξαιτίας της δράσης τουρβιδιτικών ρευμάτων (Hsü et al., 

1978, SAP and WHT). Η πληθώρα οστρακοειδών ρηχών νερών 

(νηριτικής φάσης - εσωτερική κρηπίδα μας δίνει μια πηγή 

προέλευσης στα Νότια- Νοτιοδυτικά της Μεσογείου) (Αφρικανικό 

Περιθώριο) (Cita and Aloisi, 2000). 

• Ραδιολαρίτες (Radiolarians): η παρουσία τους είναι σπάνια και 

φτωχή. (Hieke, 1984)  

• Πτερόποδα και Οστρακοειδή (Pteropods and Ostracods): 

αναπτύσσονται στα δείγματα που έχουν κοκκομετρικό μέγεθος 

άμμου (Hieke, 1984).  

Οι υπερκείμενοι τουρβιδίτες φαίνονται να έχουν παρόμοιο βιογενές 

περιεχόμενο. (Hieke, 1984). 
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2ο Μέρος : 

Περιοχή Μελέτης 
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2.1 Περιοχή Δειγματοληψίας πυρήνα TMC 6 
 
 

     
                    Εικόνα 22: Περιοχή Συλλογής πυρήνα TMC 6. 
   
   
       Η  περιοχή από την οποία συλλέχθηκε ο πυρήνας ιζήματος TMC 6 

από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το 2000, τον 

οποίο και αναλύσαμε, είναι η υποθαλάσσια Κοιλάδα του Ιονίου ή αλλιώς 

η Ιόνια Αβυσσική πεδιάδα ή Αβυσσική Πεδιάδα της Μεσσήνης. Η 

κοιλάδα αυτή έχει τριγωνικό σχήμα και οριοθετείται από τρεις 

υποθαλάσσιες Ράχες α) την Μεσογειακή Ράχη στα Ανατολικά με 

διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ, β) την Ράχη της Καλαβρίας στα Δυτικά με 

διεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ και γ) την Ράχη της Μεδίνας στα Νότια με 

διεύθυνση Α-Δ. Μεταξύ δύο εκ των τριών αυτών Ράχεων, της 

Μεσογειακής και της Μεδίνας, περιέχεται μια υποθαλάσσια αύλακα 

(Ionian Gap), η οποία και επιτρέπει την επικοινωνία της Ιόνιας 

Αβυσσικής Πεδιάδας με την γειτονική της Αβυσσική Πεδιάδα της Σίρτης 

(Sirte). Η αύλακα αυτή βρίσκεται στα ΝΔ της Ιονίου Αβυσσικής 

Πεδιάδας. 

    Ο Διεθνής βυθομετρικός χάρτης της Μεσογείου (International 

Bathymetric Chart of the Mediterranean IBCM, Intergovernmental 
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Oceanographic Commission, 1981) αναφέρει ότι η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από την ισοβαθή των 4000m, με μεγαλύτερο βάθος, αυτό 

των 4140m. Το βάθος συλλογής του πυρήνα ιζήματος TMC 6 ήταν 

περίπου 4100m. Τα περιθώρια της Ιόνιας Αβυσσικής Πεδιάδας 

επηρεάζονται από  πολύπλοκες ιζηματολογικές και τεκτονικές δομές. Η 

έκταση της υπολογίζεται γύρω στα 5000km2.  

 
Εικόνα 23: Διεθνής Βυθομετρικός Χαρτης της Ιόνιας Αβυσσικής Πεδιάδας 
(International Bathymetric Chart of the Mediterranean IBCM, 
Intergovernmental Oceanographic Commission, 1981). Τα σημεία πάνω στο 
χάρτη αντιστοιχούν σε περιοχές με τοπογραφία «cobblestone». 
 

     Στους Πρόποδες της Ράχης της Καλαβρίας παρατηρούνται ανωμαλίες 

στο ανάγλυφο του πυθμένα της Ιόνιας Αβυσσικής Πεδιάδας με την 

μορφή ημισυμμετρικών κυματοειδών ανυψώσεων της τάξης των 5-30m.  

Η κατάσταση στα βορειότερα τμήματα της λεκάνης, κοντά στους 

πρόποδες της  Μεσογειακής Ράχης παρουσιάζει παρόμοιες ανυψώσεις με 

αυτές που παρατηρήθηκαν στην Ράχη της Καλαβρίας. Η κατάσταση στην 

πλευρά της Ράχης της Μεδίνας παρουσιάζει διαφορά σε σχέση με τις δύο 

προηγούμενες περιοχές, εφόσον το ανάγλυφo κoντά σε αυτήν δεν 

παρουσιάζει ανωμαλίες, παρά μόνο ομοιογένεια, η οποία διακόπτεται 
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μόνο εξαιτίας του ‘‘Victor Hensen Seahill 2’’, μιας απότομης 

υψομετρικής ανωμαλίας - λόφου.  

    Στην περιοχή αυτή της ‘‘Victor Hensen Seahill 2’’ ανωμαλίας, που 

βρίσκεται στα Νοτιοανατολικά όρια της Ιόνιας Αβυσσικής Πεδιάδας και 

έχει  ένα μήκος 10.5 km και πλάτος 1.75–2.4 km, το βάθος κυμαίνεται 

μεταξύ των 3660m έως 3740m. Με το βάθος να βρίσκεται 320m 

ρηχότερα από αυτό του επιπέδου του πυθμένα της Ιόνιας Αβυσσικής 

Πεδιάδας. (VHS; Hieke and Wanninger, 1985) 

    Γενικά τα βάθη στα όρια της ιόνιας Αβυσσικής πεδιάδας ποικίλουν 

και το επίπεδο της πεδιάδας δεν είναι οριζόντιο. Στην Ράχης της 

Καλαβρίας το βάθος  κυμαίνεται στα 3968–3978 m, στην Μεσόγειο Ράχη 

στα 3970–3980 m και στην Ράχη της Μεδίνας στα 3968–3970 m.Το 

μεγαλύτερο βάθος στις περιοχές αυτές, καταγράφεται μεταξύ της Ράχης 

της Καλαβρίας και του Υψώματος Victor Hensen Seahill 2 στα  3982 m. 

   Το πάχος των τεταρτογενών και πλειοκαινικών ιζημάτων υπολογίζεται 

να έχει μια μέση τιμή 30-60μ. Στο Ανώτερο Τεταρτογενές ο ρυθμός 

ιζηματογένεσης εξαρτάται από την παρουσία τουρβιδιτικών αποθέσεων 

(Muller et al., 1978; Hieke, 2000; Hieke and Werner, 2000). Ο νεώτερος 

τουρβίδιτης που εντοπίζεται έχει ένα μέγιστο πάχος μεγαλύτερο των 12 μ 

και μια ηλικία 3500 χρόνια από Σήμερα. (‘‘homogenite’’– Kastens and 

Cita, 1981; Cita et al., 1984; ‘‘Augias megaturbidite’’– Hieke, 1984). Τα 

πλειοκαινικά και τεταρτογενή ιζήματα, μετά από την ανάλυση 

καταγραφών, φαίνονται να ακολουθούνται από μεσσηνιακές αποθέσεις 

και στη συνέχεια από αποθέσεις ηλικίας μεγαλύτερης του Μεσσηνίου. 

    Παρουσιάζονται επίσης στις καταγραφές και τα τρία στρώματα που 

αντιστοιχούν σε Μεγατουρβιδίτη, το πρώτο ιζηματολογικά έχει 

χαρακτηριστεί ως ο Αυγείας τουρβιδίτης. Το δεύτερο χαρακτηρίζεται ως 

στρώμα βαθύ διαφανές με μέγιστο πάχος 7 μ. και το τρίτο ως παχή 

διαφανές και παρουσιάζει ελάχιστο πάχος 35μ.  
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2.2 Τεκτονική και μορφολογία 

 

 
Εικόνα 24: Βυθομετρικός Χάρτης Ανατολικής Μεσογείου όπου είναι φανερά τα περιθώρια 
σύγκλισης και οι περιοχές με ακολουθία ιζημάτων που αντιστοιχούν σε Ομογενίτες (Cita and 
Rimoldi, 2005). 
 
      

    Η εξέλιξη της ζώνης των πτυχώσεων και των άλλων υποπυθμενικών και 

πυθμενικών μορφών προσδιορίζουν ό,τι τα περιθώρια της Ιόνιας λεκάνης 

μπορούν μεν, να θεωρηθούν ως μέτωπα μετασχηματισμού ενός 

προσαυξητικού συμπλέγματος με επωθήσεις που κατευθύνονται προς τα 

εξωτερικά μέρη της λεκάνης και δε, ό,τι όλη η γεωμορφολογία μπορεί να 

οφείλεται στις ανοδικές και κατακόρυφες κινήσεις των εβαποριτών 

(Μεσσήνιες Αποθέσεις). Εκεί όπου οι πτυχώσεις φτάνουν την επιφάνεια 

του πυθμένα προκαλούν μικρής κλίμακας έντονο ανάγλυφο, έτσι πολλές 

φορές σχηματίζουν αναβαθμίδες (‘‘cobblestones’’). 

    Στην μεσογειακή ράχη η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη σε σχέση με 

τα περιθώρια της ράχης της Καλαβρίας. Αν και τα δύο είναι κλιμακωτά  

περιθώρια συμπίεσης (σύγκλισης). Σε αντίθεση με τα προηγούμενα τα 

περιθώρια της ράχης της Μεδίνας χαρακτηρίζονται από καμπυλώσεις 

και αναβαθμούς που προκλήθηκαν από κανονικά ρήγματα. Μάλιστα και 
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η ράχη αυτή της Μεδίνας είναι προϊόν κανονικών ρηγμάτων. Δεν 

υπάρχουν μαγνητικές ανωμαλίες που να ταυτοποιούν μεγάλα μαγματικά 

σώματα. Η ροή θερμότητας της περιοχής είναι χαμηλή με ελάχιστες 

διαφορές. Οι σεισμικές ανακλάσεις και κύματα Raleigh συμπίεσης, 

πιστοποιούν τον φλοιό ως παλαιό ωκεάνιο, λεπτό ηπειρωτικό και παχή 

ηπειρωτικό. Ο βαθύτερα αναγνωρισμένος σεισμικός ανακλαστήρας 

βρίσκεται σε βάθος 18 χιλιομέτρων. 

     Οι περισσότεροι από τους ανακλαστήρες που είναι Προ-Μεσσηνίου 

ηλικίας είναι παράλληλοι με μια κλίση προς τα νοτιοανατολικά. Οι 

ανώτεροι προ-Μεσσήνιοι ανακλαστήρες παρουσιάζουν ποικίλες 

αποσφηνώσεις. Ο ανακλαστήρας που αντιστοιχεί στη βάση των 

εβαποριτών είναι οριζόντιος, γεγονός που σηματοδοτεί το χρονικό σημείο 

κατακόρυφης αναστροφής των Προ-Μεσσήνιων Αποθέσεων. Η αναστροφή 

των Προ-Μεσσήνιων Αποθέσεων παρήγαγαν μερικές καταθλίψεις και 

ανυψώσεις που παρουσιάζουν επιμήκυνση με αξονική διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ. 

Οι καταθλίψεις έχουν συμπληρωθεί από εβαπορίτες κατά την διάρκεια 

του Μεσσηνίου. Το μέγιστο πάχος των εβαποριτικών λεκανών αυξάνει 

προς την ίδια διεύθυνση. Οι  ανυψώσεις μεταξύ των λεκανών ανέρχονται 

σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτά που φέρουν τις μεγαλύτερες κατακόρυφες 

διαφορές σε ορισμένα σημεία εξέρχονται του πυθμένα της ιόνιας 

λεκάνης. Ο άξονας τους φαίνεται να έχει μεταβλητή διεύθυνση κάτι που 

οφείλεται στη δράση αριστερόστροφων ρηγμάτων. Τα πλειοκαινικά και 

τεταρτογενή ιζήματα που καλύπτουν τις προηγούμενες καταγραφές 

παρουσιάζουν στρωματώσεις σχήματος V αποτέλεσμα του συνδυασμού 

της ταφρογέννεσης και της πλαστικότητας των εβαποριτών. Τα 

περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά καταγράφονται στην 

εικόνα 13 που προηγήθηκε. 
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   Εκόνα 25: Η τριγωνική Λεκάνη του Ιονίου. (W. Hieke et al., 2004) 
  

    Για τον υπολογισμό του όγκου της Ιόνιας Αβυσσικής πεδιάδας 

θεωρούμε πως η περιοχή σχηματίζει ένα ακριβές τρίγωνο και το εμβαδόν 

μέσα στο τρίγωνο αυτό είναι περίπου 6500 km2. Εάν χρησιμοποιήσουμε 

αυτόν τον αριθμό ως έκφραση της τοπικής διανομής του ομογενίτη, ο 

οποίος φαίνεται να έχει ένα πάχος που κυμαίνεται από 10 έως 30 μ ,τότε 

ο όγκος της περιοχής πρέπει να κυμαίνεται από 65 ως 195 km3(Hieke 

και Werner, 2000; Rebesco et  al., 2000), αποτέλεσμα που αντιστοιχεί 

σε ένα Μεγατουρβιδίτη  (Mutti et al., 1984). 
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3ο Μέρος : 

Ανάλυση Πυρήνα Ιζήματος TMC 6 
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3.1 Μεθοδολογία 
 
 
3.1.1 Εργασία Πεδίου 
 
   Τα δεδομένα που παρουσιάζονται σ’ αυτή την  εργασία συλλέχθηκαν 

στα πλαίσια της μελέτης του βόρειου τμήματος της Ιόνιας Αβυσσικής 

λεκάνης, η οποία δεν έχει μελετηθεί, όσον αφορά την παρουσία και τα 

χαρακτηριστικά αποθέσεων ομογενίτη.  

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν γεωχημικά και ιζηματολογικά 

δεδομένα, προκείμενου να καθοριστεί ο τύπος του ιζήματος.  

 Για την εκτέλεση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ωκεανογραφικό 

σκάφος «Αιγαίο» του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 

(ΕΛΚΕΘΕ)(εικόνα 26). Με το οποίο και συλλέχθηκε ο πυρήνας ιζήματος 

TMC 6 το 2000 κατά την διάρκεια ωκεανογραφικής αποστολής. 

 

 
              Εκόνα 26: Το σκάφος «Αιγαίο» (ΕΛΚΕΘΕ)(2000) 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                         ΜΠΣ Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον 
                                                                 Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία 
 

 52

 

 

 

 
Εικονα 27: Συλλογή πυρήνα  TMC 6 
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3.1.2 Εργαστηριακές Αναλύσεις 
 
 

1. Μακροσκοπική λιθολογική περιγραφή του πυρήνα 

2. ακτινογραφίες –Χ 

3. Κοκκομετρικές αναλύσεις (Folk, 1974) 

4. Προσδιορισμός Οργανικού Άνθρακα (τιτλοδότηση, Gaudete et al., 

1974) 

5. Προσδιορισμός του ανθρακικού κλάσματος CH3COOH 25%  

6. Χημικές αναλύσεις (Ολική διάσπαση ιζημάτων με HCl, HF, HNO3, 

HClO3 & ICP-MS, Εργαστήριο Υδρογεωλογίας, Τμήματος 

Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών) 

7. Μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις 

8. Επεξεργασία δεδομένων με πολυδιάστατη στατιστική μέθοδο 

 

 
Εικονα 28: Συσκευή ICP-MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                         ΜΠΣ Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον 
                                                                 Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία 
 

 54

 
3.2.1 Δειγματοληψία δειγμάτων από τον πυρήνα 
 
 
      Η δειγματοληψία από τον υπό μελέτη ανοικτό πυρήνα ιζήματος 

πραγματοποιείται με συγκεκριμένη διαδικασία, που αποτελείται από 

πέντε βασικά βήματα. Αρχικά κόβουμε με την βοήθεια σπάτουλας ή 

μαχαιριού φέτες ιζήματος 1cm από τις επιμέρους λιθολογικές ενότητες 

που θέλουμε να μελετήσουμε. Στη συνέχεια φυλάσσουμε σε πλαστική 

συσκευασία το κάθε δείγμα μας για να είναι ασφαλές από το 

περιβάλλον, εφόσον έχουμε προσέξει το κάθε δείγμα να μην έρθει σε 

επαφή με ξένα αντικείμενα, όπως  τρίμματα από το κόψιμο του σωλήνα 

του πυρήνα ή κομμάτια από χαρτί που χρησιμοποιήσαμε για να 

σκουπίσουμε κάποιο αντικείμενο, που χρησιμοποιήσαμε όσο 

βρισκόμασταν πάνω από τον πυρήνα, έως ότου πραγματοποιήσουμε την 

κοκκομετρία. Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε έναν αριθμό στο δείγμα 

μας, τόσο στο σακουλάκι όσο και στην ταινία με την οποία θα 

σφραγίσουμε το σακουλάκι που περιέχει το δείγμα μας. Συνολικά 

ελήφθησαν  23 δείγματα, κάθε περίπου 10cm σε όλο το μήκος του 

πυρήνα. Για την ανάλυση του Οργανικού Άνθρακα- Corg 

χρησιμοποιήθηκαν τα 16 από τα 23 δείγματα (εκτός είναι τα 1/3 28-29, 

1/3 69-70, 2/3 50, 2/3 130, 3/3 10, 3/3 70, 3/3 130). 
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3.2.2 Κοκκομετρική Ανάλυση 

 

3.2.2.1. Οξείδωση οργανικού υλικού 

    

    Ξεκινάμε την ανάλυση τοποθετώντας το κάθε δείγμα μας, που 

φυλάσσουμε σε αριθμημένο σακουλάκι από την προηγούμενη 

διαδικασία, σε ποτήρι ζέσεως. Στο κάθε ποτήρι σημειώνουμε και τον 

αριθμό κάθε δείγματος. 

   Στη συνέχεια διαλύουμε κάθε δείγμα μας με λίγο απεσταγμένο νερό 

(το νερό ίσα που θα καλύπτει το ίζημα) με την βοήθεια γυάλινης ράβδου. 

Προσέχουμε να μην αλλοιώσουμε την κοκκομετρία με τον τρόπο που 

ανακατεύουμε το ίζημα, σπάζοντας δηλαδή μεγαλύτερους κόκκους ή 

κελύφη. 

   Το επόμενο βήμα μας είναι να τοποθετήσουμε τα ποτήρια  ζέσεως με 

το διαλυμένο ίζημα πάνω σε θερμαντική πλάκα ανά δεκαεξάδες (16) και 

θερμαίνουμε την πλάκα στους 1300C. Η όλη διαδικασία 

πραγματοποιείται μέσα σε επαγωγό. Αφήνουμε τα δείγματα να 

θερμανθούν γιατί η αντίδραση που θα πραγματοποιηθεί είναι ενδόθερμη 

και η θερμότητα θα την επιταχύνει. Το επόμενο βήμα που θα  

πραγματοποιήσουμε είναι το κυριότερο της όλης διαδικασίας εφόσον θα 

αρχίσουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τις προσθήκες μικροποσοτήτων 

Η2Ο2 (perydrol) στα δείγματά μας ώστε να οξειδωθεί το οργανικό υλικό. 

    Ο χρόνος οξείδωσης του οργανικού υλικού εξαρτάται από την 

ποσότητα του στα δείγματα. Αυτό που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι να 

διακρίνουμε το τέλος της καύσης του οργανικού υλικού δηλαδή να 

μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τον αφρό της οξείδωσης από αυτόν του 

βρασμού. Όταν το εντοπίσουμε περιχύνουμε τα δείγματα για τελευταία 

φορά με Η2Ο2 (perydroΙ) τα αφήνουμε 20- 30 λεπτά στη θερμαντική 

πλάκα και στη συνέχεια τη σβήνουμε. Τέλος, συμπληρώνουμε όλα τα 

ποτήρια με απεσταγμένο νερό, έως τα 500ml και τα αφήνουμε να 

καθιζάνει το ίζημα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα έως ότου  
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ξεκινήσουμε το δεύτερο βήμα της κοκκομετρικής ανάλυσης που 

περιλαμβάνει το υγρό κοσκίνισμα. 

 

3.2.2.2. Υγρό κοσκίνισμα  

      

    Το υγρό κοσκίνισμα αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει τα 

παρακάτω βήματα:  

• Αδειάζουμε από τα ποτήρια ζέσεως πολύ προσεκτικά, ώστε να μην 

ανακινηθεί το ίζημα, το υπερκείμενο σ’ αυτό νερό με την βοήθεια 

σύριγγας. 

• Ογκομετρικοί σωλήνες 1lt θα χρειαστούν για να μεταγγίσουμε το 

ίζημα κάθε δείγματος, αφού πρώτα το διηθήσουμε από κόσκινο 

Νο.250 και συγκρατήσουμε το χονδρόκοκκο κλάσμα του ιζήματος 

(>4Φ)στο κόσκινο. Το οποίο και στη συνέχεια ξεπλένουμε από το 

κόσκινο και το χύνουμε σε ποτήρι ζέσεως. Το κάθε ποτήρι φέρει 

πάνω του τον αριθμό του δείγματος που χύσαμε σ’ αυτό. Το οποίο 

με την σειρά του το τοποθετούμε στο φούρνο σε θερμοκρασία 

1050C. 

• Συμπληρώνουμε τους σωλήνες με το λεπτόκοκκο κλάσμα με 

απεσταγμένο νερό έως τα 1000ml, εφόσον πρώτα έχουμε 

προσθέσει 20ml Calgon για να αποφύγουμε την κροκίδωση του 

ιζήματος στο σωλήνα. 

• Οι σωλήνες μεταφέρονται  και τοποθετούνται ένας ένας σε λουτρό 

αφού πρώτα έχει προηγηθεί ανάδευσή τους. 

• Κάθε σωλήνας φέρει πάνω του τον αριθμό του δείγματος το οποίο 

μεταγγίσαμε σ’ αυτόν. 

 
 
3.2.2.3.  Κοκκομετρία λεπτόκοκκου κλάσματος με την μέθοδο των 
πιπεττών 
 

     Αρχίζουμε την δειγματοληψία του αναδεμένου ιζήματος με την χρήση 

πιπεττών 20ml σε τακτά χρονικά διαστήματα και στη διάρκεια 14 ωρών 

περίπου από την πρώτη λήψη δείγματος. Τα τοποθετούμε όλα σε 
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ποτηράκια ζέσεως και τα βάζουμε στο φούρνο για μια ολόκληρη μέρα 

στους 1200C. 

     Τα ποτήρια ζέσεως φέρουν πάνω τους τον αριθμό του δείγματος που 

αναγράφεται σε κάθε ογκομετρικό σωλήνα και ταυτόχρονα έναν αριθμό 

από το 1 έως το 9, που αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις εννέα κλάσεις του 

λεπτόκοκκου κλάσματος μικρότερο του 4Φ(<4Φ). Συνολικά θα 

χρειαστούμε 144 ποτηράκια ζέσεως όσα και ο αριθμός των δειγμάτων 

που θα συλλέξουμε στο χρονικό διάστημα αυτό. 

     Αφού ξηραθούν και τα βγάλουμε από το φούρνο, τα αφήνουμε να 

κρυώσουν και στη συνέχεια τα ζυγίζουμε για να υπολογίσουμε το βάρος 

κάθε ιζήματος που περιέχεται σε κάθε ποτηράκι ζέσεως. Είναι προφανές 

ότι πρώτα πρέπει να έχουμε ζυγίσει τα ποτηράκια και να γνωρίζουμε το 

βάρος των άδειων δοχείων. Ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε αφαιρέσει το 

βάρος του ιζήματος Calgon, που έχουμε υπολογίσει από τα τυφλά 

δείγματα που αποξηράναμε, τα οποία περιείχαν 20ml διαλύματος 

Calgon,  ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός του βάρους των δειγμάτων. 

 

3.2.2.4. Ξηρό Κοσκίνισμα 

 

     Η μέθοδος αυτή ακολουθείται για τον υπολογισμό του χονδρόκοκκου 

κλάσματος των δειγμάτων ιζήματος. Στην δική μας περίπτωση δεν 

χρειάστηκε να ακολουθήσουμε αυτή την διαδικασία γιατί το 

χονδρόκοκκο κλάσμα μας  ήταν ελάχιστο και μεγέθους 4Φ-μέγεθος 

κόκκου άμμου. 
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3.2.3 Ανάλυση Οργανικού Άνθρακα- Corg 

 

    Η εκτίμηση της ποσότητας του οργανικού άνθρακα έγινε με τον 

προσδιορισμό του ποσοστού του Οργανικού Άνθρακα(Corg). Τα 23 

δείγματα μπήκαν σε ξηραντήρα ώστε να χάσουν όλη την υγρασία τους. 

Στη συνέχεια κονιοποιήθηκαν τα δείγματα μέχρι να αποκτήσουν 

πουδρώδη υφή. Το πουδρώδες αυτό υλικό που προέκυψε από αυτή την 

επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε για την περαιτέρω ανάλυση του 

οργανικού άνθρακα. 

    Τα απαιτούμενα, για την ανάλυση, αντιδραστήρια παρασκευάστηκαν 

στο  χημικό εργαστήριο του τομέα Γενικής και Θαλάσσιας Γεωλογίας και 

ήταν α) υδατικό διάλυμα διχρωμικού καλίου (Κ2Cr2O7) 1Ν, β) υδατικό 

διάλυμα εναμμώνιου θειικού σιδήρου (Fe(ΝΗ4)2(SO4)2* 6 Η2Ο) 0,5Ν και 

γ) δείκτης διφαινυλαμίνης. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν από το εμπόριο α) 

πυκνό θειικό οξύ (H2SO4), β) υδατικό διάλυμα ορθοφωσφορικού οξέος 

(H3PO4) 85% και γ)στερεό φθοριούχο νάτριο (NaF).  

     Σύμφωνα με την πορεία της μεθόδου (Gaudete et al.,1974) ζυγίζονται  

0,3 gr κονιοποιημένου ιζήματος από κάθε δείγμα και τοποθετούνται σε 

κωνικές φιάλες 250ml. Σε κάθε κωνική φιάλη αναγράφουμε τον αριθμό 

κάθε δείγματος. Στην συνέχεια προστίθενται 10ml διαλύματος Κ2Cr2O7  

με προχοΐδα και αναδεύονται με αργό ρυθμό. Κατά τον ίδιο τρόπο 

προστίθενται στη συνέχεια 20ml πυκνού H2SO4 . Το ίζημα με τα δύο 

αντιδραστήρια παραμένει ανέπαφο για περίπου 30 λεπτά έως ότου 

ολοκληρωθεί η αντίδραση του οργανικού άνθρακα με αυτά. Μετά το 

χρονικό αυτό διάστημα προστίθενται 170ml απεσταγμένου νερού, 10ml 

διαλύματος H3PO4, 0,2gr NaF και 15 σταγόνες δείκτη διφαινυλαμίνης. 

Μετά το περάς και αυτού του βήματος τα διαλύματα των δειγμάτων 

ιζήματος έχουν αποκτήσει χρώμα μπλε σκούρο. Τέλος πραγματοποιούμε 

το σημαντικότερο βήμα της διαδικασίας που αποτελεί η ογκομέτριση του 

υδατικού διαλύματος εναμμώνιου θειικού σιδήρου (Fe(ΝΗ4)2(SO4)2* 6 

Η2Ο) 0,5Ν με προχοΐδα ακριβείας 0,5ml με ταυτόχρονη ανάδευση, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                         ΜΠΣ Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον 
                                                                 Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία 
 

 59

ώσπου το διάλυμα να αποκτήσει λαμπερό πράσινο χρώμα, όμοιο με 

αυτό των τυφλών δειγμάτων. Τυφλά διαλύματα είναι τα διαλύματα αυτά 

που δεν περιέχουν ίζημα στην κωνική τους φιάλη παρά μόνο τα 

αντιδραστήρια. Τα επιτρεπτά όρια όγκου υδατικού διαλύματος 

εναμμώνιου θειικού σιδήρου (Fe(ΝΗ4)2(SO4)2* 6 Η2Ο) 0,5Ν για τα τυφλά 

διαλύματα είναι 19,5ml-20,5ml. Δύο τυφλά διαλύματα κατασκευάζονται 

για κάθε ομάδα 10 δειγμάτων ιζήματος. Εφόσον λοιπόν σημειώσουμε 

τους όγκους του διαλύματος που απαιτούνται  για κάθε δείγμα, 

εφαρμόζουμε τον παρακάτω τύπο και εξάγουμε την περιεκτικότητα 

(ποσοστό%) του  Corg  για κάθε δείγμα. 

Corg(%)=3*(1-Vs/Vt)/ W 
Όπου,  

• Vs ο όγκος του  υδατικού διαλύματος εναμμώνιου θειικού σιδήρου 

(Fe(ΝΗ4)2(SO4)2* 6 Η2Ο) 0,5Ν που καταναλώθηκε κατά την 

τιτλοδότηση κάθε δείγματος με ίζημα. 

• Vt η μέση τιμή του όγκου του  υδατικού διαλύματος εναμμώνιου 

θειΐκού σιδήρου (Fe(ΝΗ4)2(SO4)2* 6 Η2Ο) 0,5Ν που καταναλώθηκε 

κατά την τιτλοδότηση των τυφλών δειγμάτων. 

• W το βάρος κάθε δείγματος κονιοποιημένου ιζήματος με ακρίβεια 

τεσσάρων δεκαδικών. 
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3.2.4 Ανάλυση Ανθρακικού Ασβεστίου- CaCO3 

  

     Η εκτίμηση της ποσότητας του Ανθρακικού Ασβεστίου (CaCO3) έγινε 

με τον προσδιορισμό του ποσοστού του Ανθρακικού Ασβεστίου(CaCO3). 

Τμήμα του πουδρώδους υλικού που έχει προκύψει ήδη από την 

επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε για την ανάλυση του Οργανικού 

Άνθρακα (Corg) χρησιμοποιήθηκε και για την ανάλυση του Ανθρακικού 

Ασβεστίου (CaCO3). 

     Τα απαιτούμενα για την ανάλυση αντιδραστήρια χρησιμοποιήθηκαν 

από το εμπόριο και ήταν μόνο διάλυμα ψυχρού CH3COOH 25%. 

     Σύμφωνα με την πορεία της μεθόδου ζυγίζονται 0,5gr 

κονιοποιημένου ιζήματος από κάθε ένα από τα 23 δείγματα και 

τοποθετούνται σε κωνικές φιάλες 50ml. Σε κάθε κωνική φιάλη 

αναγράφουμε τον αριθμό κάθε δείγματος. Στην συνέχεια προστίθενται 

10ml διαλύματος CH3COOH 25% σε κάθε δείγμα. Όλες οι κωνικές 

φιάλες, είκοσι τρεις (23) τον αριθμό, κλείνουν με πώματα και 

τοποθετούνται σε δονητή που θα τις αναμοχλεύει για ένα χρονικό 

διάστημα τεσσάρων (4) ωρών. Τέλος πραγματοποιούμε το σημαντικότερο 

βήμα της διαδικασίας που αποτελεί την διήθηση των δειγμάτων με την 

βοήθεια ειδικού συστήματος διήθησης και διηθητικών χαρτών, οι οποίοι 

έχουν προηγούμενα ζυγιστεί ώστε να είναι γνωστό το βάρος τους. Εφόσον 

γίνει η διήθηση των δειγμάτων, τότε οι διηθητική χάρτες που περιέχουν 

το ίζημα των δειγμάτων και φέρουν και τον αριθμό του κάθε δείγματος, 

μπαίνουν σε ξηραντήρα ώστε να απομακρυνθεί όλη η υγρασία από 

αυτούς με το πιο φυσικό τρόπο. Όταν στεγνώσουν οι διηθητικοί χάρτες 

των δειγμάτων, ζυγίζονται και με την εφαρμογή του πιο κάτω τύπου 

υπολογίζουμε την περιεκτικότητα (ποσοστό %) του CaCO3  κάθε 

δείγματος. 

CaCO3 (%)=100*(Μαρχ-Μτελ)/ Μαρχ 

Όπου,  

• Μαρχ η αρχική μάζα σε γραμμάρια κάθε δείγματος 

• Μτελ  η τελική μάζα σε γραμμάρια κάθε δείγματος  
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3.2.5 Μεθοδολογία Διάσπασης με την χρήση ICP-MS για τον 
προσδιορισμό των χημικών στοιχείων του ιζήματος  
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3.2.5.1 Φασματομετρία μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα 

  

 Η φασματομετρία μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα 

(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer, ICP-MS) 

χρησιμοποιεί πλάσμα Αργού ως μέσο διεγέρσεως του δείγματος, το οποίο 

έχει εξαιρετική σταθερότητα. Πλάσμα ορίζεται η κατάσταση ενός αερίου, 

στην οποία ορισμένος αριθμός ατόμων του (2-3%) βρίσκονται σε 

ιονισμένη μορφή κάνοντας το αέριο ηλεκτρικά αγώγιμο(Βαρνάβας 1986). 

Με την τεχνική αυτή είναι δυνατός ο σύγχρονος προσδιορισμός μέχρι 

και 70 στοιχείων, με υψηλή ευαισθησία και ασυνήθιστα μεγάλη 

γραμμική αναλυτική περιοχή. 

 Η συσκευή μέτρησης, που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση των 

ιχνοστοιχειακών και ισοτοπικών αναλύσεων είναι το ELAN 6100 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer της Perkin- Elmer. 

Αποτελείται από την κεντρική κονσόλα, μία ψυκτική συσκευή, έναν Η/Υ 

και έναν εκτυπωτή. Το σύστημα εισαγωγής δειγμάτων αποτελείται από 

μια περισταλτική αντλία (peristaltic pump), έναν εκνεφωτή (nebulizer) 

και έναν θάλαμο αερολυμάτων (spray chamber). Η περισταλτική αντλία 

χρησιμοποιείται για την επίτευξη σταθερού ρυθμού ροής του υγρού 

δείγματος από την φιάλη αποθήκευσης στον εκνεφωτή. Ο ρόλος του 

εκνεφωτή είναι η μετατροπή του υγρού δείγματος σε ένα λεπτομερώς 

διαχωρισμένο αερόλυμα(aerosol). Το δείγμα εισέρχεται στον εκνεφωτή 

μέσω τριχοειδούς σωλήνα, αλληλεπιδρά με το αέριο Αργό, το οποίο 

εισέρχεται στον εκνεφωτή υπό γωνία 900 ως προς το δείγμα και 

σχηματίζεται το αερόλυμα. Η εκνέφωση παράγει σταγόνες αερολύματος 

διαφόρων μεγεθών οι οποίες μεταβαίνουν στον θάλαμο αερολυμάτων. 

Εκεί πραγματοποιείται διαχωρισμός των σταγονιδίων και οι μεγαλύτερες 

από αυτές αποστραγγίζονται είτε λόγω βαρύτητας είτε λόγω επαφής τους 

με τα τοιχώματα του θαλάμου. Ένα ποσοστό μικρών σταγόνων, που 

αποτελούν το 1% του συνόλου, μεταφέρονται από την ροή του αερίου του 

εκνεφωτή μέσα στο πυρσό του ICP. 

     Το πλάσμα σχηματίζεται με την δίοδο υψηλής καθαρότητας αργού 

μεταξύ του μεσαίου και εσωτερικού σωλήνα ενός συστήματος τριών 
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ομόκεντρων σωλήνων από χαλαζία. Το αέριο διέρχεται από ένα ισχυρό 

μαγνητικό πεδίο, που δημιουργείται από ένα επαγωγικό πηνίο 

ραδιοκυμάτων (40MHz) και το δημιουργούμενο πλάσμα έχει 

θερμοκρασία περίπου 60000Κ. Η θερμική ενέργεια του πλάσματος 

εξατμίζει και ατομοποιεί το δείγμα και στη συνέχεια ιονίζει τα άτομα. Τα 

περισσότερα στοιχεία ιονίζονται σε ένα βαθμό 90-100%. Ένα δεύτερο 

ψυκτικό ρεύμα αργού διέρχεται ελικοειδώς, μεταξύ του μεσαίου και του 

εξωτερικού σωλήνα για να ψύξει τον μεσαίο σωλήνα και να τον 

προφυλάξει από το πλάσμα υψηλής θερμοκρασίας που περιέχει. 

 Τα δύο επιμέρους τμήματα της συσκευής ICP-MS, ELAN 6100 

λειτουργούν σε διαφορετικές πιέσεις. Ο φασματογράφος μάζας (Mass 

Spectrometer,MS) απαιτεί ένα κενό (vacuum) για την λειτουργία του, 

ενώ το επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP) λειτουργεί σε ατμοσφαιρική 

πίεση. Λόγω των διαφορετικών απαιτήσεων πίεσης, η συσκευή 

περιλαμβάνει μια περιοχή διασύνδεσης (Interface region), η οποία 

μεταφέρει τα ιόντα από το πλάσμα στο φασματογράφο μάζας, μέσω 

αρκετών, κατά βήματα, μειώσεων της πίεσης. Η περιοχή διασύνδεσης 

περιλαμβάνει δύο κώνους. Έναν σχεδόν επίπεδο κώνο που ονομάζεται 

sampler και έναν κώνο αιχμηρής κορυφής που καλείται skimmer. Ο 

κώνος sampler έχει διάμετρο οπής 1,1 mm και έχει σκοπό την 

απομόνωση των αερίων που κινούνται μέσω του κεντρικού τμήματος του 

πλάσματος επιτρέποντας να εισέλθουν στην περιοχή διασύνδεσης μόνο 

τα αέρια που είναι πλουσιότερα σε ιόντα του δείγματος. Το μεγαλύτερο 

τμήμα των αερίων του πλάσματος αργού απορρίπτονται από τον κώνο 

sampler και απομακρύνονται με την αντλία κενού. Η αντλία κενού 

παράγει ένα κενό περίπου 4torr και απομακρύνει μεγάλο μέρος του 

ρεύματος αερίων. Τα εναπομείναντα ιόντα περνούν μέσω του δεύτερου 

κώνου, του κώνου skimmer, ο οποίος έχει διάμετρο οπής 0,9mm και 

περιορίζει και πάλι την ροή των αερίων. Η περιοχή πίσω από τον δεύτερο 

κώνο εκκενώνεται από μια τουρμπο-μοριακή αντλία κενού, 

δημιουργώντας μια πίεση περίπου 8x10-4torr. Η περιοχή αυτή 

απομονώνεται από τις υψηλότερες πιέσεις της περιοχής διασύνδεσης με 

μια βαλβίδα πύλης (gate valve). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                         ΜΠΣ Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον 
                                                                 Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία 
 

 64

 Μετά την διέλευση από την περιοχή διασύνδεσης και τον κώνο 

skimmer, το ρεύμα των φορτισμένων ιόντων του δείγματος εστιάζεται από 

μια σειρά οπτικών φακών (ion optic lenses), με ένα προσεκτικά 

ελεγχόμενο ηλεκτρικό δυναμικό από -24V έως +24V. Ψηφιακοί σε 

αναλογικοί μετατροπείς (Digital to Analog Conventors, DACs) παρέχουν 

το σετ αυτών των δυναμικών από το λογισμικό πρόγραμμα. Τα 

εστιασμένα ιόντα οδηγούνται στον τετράπολο φασματογράφο μάζας 

(quadrupole mass spectrometer), όπου περνούν μόνο τα ιόντα που 

έχουν ένα συγκεκριμένο λόγο μάζας προς φορτίο. 

 Ο τετράπολος φασματογράφος μάζας είναι ένα φίλτρο μάζας που 

συνίσταται από τέσσερις παράλληλες αγώγιμες ράβδους, οι οποίες 

λειτουργούν σε κενό περίπου 2x10-5torr. Τα ιόντα που δεν έχουν 

κατάλληλο λόγο μάζας /φορτίου συγκρούονται με τις ράβδους ή 

εξέρχονται από τη διαδρομή μεταξύ των ράβδων και αντλούνται από το 

σύστημα. Η εφαρμογή κατάλληλου εναλλασσόμενου (AC) και συνεχούς 

(DC) δυναμικού δημιουργεί το φιλτράρισμα των μαζών. 

 Ο ανιχνευτής διπλού τύπου (dual mode detector) προσδιορίζει τα 

ιόντα που περνούν από το τετράπολο, παράγοντας ένα εξομαλυσμένο 

σήμα, το οποίο το οποίο επεξεργάζεται από τα ηλεκτρονικά ανίχνευσης 

και αποστέλλονται στον υπολογιστή για την επεξεργασία των δεδομένων. 

Ο ανιχνευτής διπλού τύπου βρίσκεται στο θάλαμο κενού και συνίσταται 

από 26 δύνοδα (dynodes), τα οποία εκτελούν την διαδικασία του 

πολλαπλασιασμού των ηλεκτρονίων. Τα ιόντα περνούν από το τετράπολο 

και «χτυπούν» στο πρώτο δύνοδο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

δευτερεύοντα ηλεκτρόνια. Καθώς τα ηλεκτρόνια χτυπούν στα δύνοδα, ο 

αριθμός των ηλεκτρονίων που απελευθερώνονται από τις επιφάνειες των 

δυνόδων πολλαπλασιάζεται. Το προκύπτον νέφος ηλεκτρονίων μπορεί να 

μετρηθεί ως ένας μοναδικός παλμός (pulse) στη βάση του ανιχνευτή. 

Εάν ο αριθμός των κρούσεων ξεπεράσει τους 2x106 χτύπους (counts), 

τότε διακόπτεται η λειτουργία του παλμικού τύπου του ανιχνευτή. Το 

αναλογικό τμήμα του ανιχνευτή είναι ακόμη διαθέσιμο για την μέτρηση 

του ρεύματος που παράγεται από τα ιόντα που χτυπούν τα πρώτα 13 

δύνοδα. Όταν η ροή ιόντων ξεπεράσει  την εκτεταμένη δυναμική κλίμακα 
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ο ανιχνευτής προστατεύεται. Ένα δυναμικό δημιουργείται στους φακούς 

του κυλίνδρου και αποτρέπει περισσότερα ιόντα να εισέλθουν στο 

τετράπολο με διάχυση της δέσμης των ιόντων.  

 Με την τεχνική του ICP-MS, το σύνολο της μάζας που κυμαίνεται από 

5 έως 270 μονάδες ατομικής μάζας (atomic mass unit) μπορεί να 

ανιχνευτεί σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο βασικότερος παράγοντας 

περιορισμού της χρήσης της μεθόδου αυτής είναι οι πιθανές παρεμβολές 

του φάσματος (spectral interferences). Αυτές προκαλούνται από το 

γεγονός ότι δύο ή περισσότερα ισότοπα διαφορετικών στοιχείων 

χαρακτηρίζονται από ίδια μάζα, κάτι  που καλείται ισοβαρής επικάλυψη 

(isobaric overlap) και από τον σχηματισμό μοριακών ιόντων (molecular 

ions) που παρεμβάλουν μαζί με τα αναλυόμενα ισότοπα, κάτι που 

καλείται πολυατομική-μοριακή επικάλυψη (polyatomic-molecular 

overlap). Για την πρώτη περίπτωση ενδεικτικά αναφέρεται η ισοβαρής 

επικάλυψη των ισοτόπων Ca και Ti στη μάζα με ατομικό αριθμό 49. Στις 

περιπτώσεις αυτές, είτε επιλέγεται ένα διαφορετικό ισότοπο για την 

μέτρηση του στοιχείου, το οποίο δεν παρουσιάζει τέτοια προβλήματα, 

είτε χρησιμοποιούνται εξισώσεις διόρθωσης των επικαλύψεων. Οι 

διορθώσεις αυτές μπορούν να γίνουν αυτόματα μέσω του λογισμικού 

προγράμματος, το οποίο περιέχει πλήθος τέτοιων εξισώσεων. Για την 

δεύτερη περίπτωση παρεμβολών,  ενδεικτικά αναφέρεται η επικάλυψη 

του ισοτόπου 54Fe με τις ενώσεις 37CIOH,  40CaN,  54 Cr (2,4%). Ο τρόπος 

επίλυσης του προβλήματος είναι ο ίδιος με τον προαναφερόμενο, 

επιπλέον οι παρεμβολές αυτές μπορούν να μειωθούν η να εξαλειφθούν 

με εναλλακτικά συστήματα εισαγωγής των δειγμάτων. 

 Ένας επίσης σημαντικός περιορισμός είναι η υψηλή αλατότητα των 

δειγμάτων, η οποία προκαλεί φράξιμο των κώνων (clogging effect). Για 

την περίπτωση των κλασικών εκνεφωτών και θαλάμων αερολυμάτων, οι 

οποίοι είναι κατασκευασμένοι από υλικό Ryton, τα συνολικά 

διαλελυμένα στερεά  (TDS) δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 1500 mg/l. Έτσι, 

σε νερά υψηλότερης αλατότητας χρησιμοποιείται η τεχνική της αραίωσης 

μέχρι την επιθυμητή τιμή TDS. Όταν όμως η αραίωση των δειγμάτων 

προκαλεί μείωση της συγκέντρωσης των στοιχείων κάτω από τα όρια 
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ανίχνευσης του οργάνου, τότε ακολουθείται η τεχνική του διαχωρισμού 

των στοιχείων με την μέθοδο της ιοντοανταλλαγής με χρήση ρητινών, η 

οποία είναι μια δύσκολη, χρονοβόρα και υψηλού κόστους διαδικασία. Η 

χρήση διαφορετικού τύπου εκνεφωτή, όπως ο εκνεφωτής υπερήχων 

(ultrasonic nebulizer) και ο μικροεκνεφωτής (micronebulizer) εξαλείφει 

το πρόβλημα αυτό, δεδομένης της πολύ μικρής  ποσότητας δείγματος 

που εισάγεται στο σύστημα. 
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3.2.6 Μικροπαλαιοντολογικές Αναλύσεις  

 
   Πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές Μικροπαλαιοντολογικές 

Αναλύσεις στα ανώτερα 120cm του πυρήνα Ιζήματος TMC 6 (μήκος 

πυρήνα 405cm) για να προσδιοριστεί κατά πόσο η μικροπανίδα μπορεί 

να συμβάλει στην κατανόηση της αποθετικής διαδικασίας που οδήγησε 

στο σχηματισμό αυτού του ομογενοποιημένου ιζήματος.  

   Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν σε 21 δείγματα με πάχος 1cm. Αρχικά 

προστέθηκε σ’ αυτά Η2Ο2 (perydrol) για να απομακρυνθεί το υπάρχον 

οργανικό υλικό. Στη συνέχεια έγινε πλύση τους με απεσταγμένο νερό και 

διήθησή τους σε κόσκινο με διάμετρο 63μm. Τέλος με την χρήση 

μικροσκοπίου τύπου Leitz μπορέσαμε να συλλέξουμε τις πιο σημαντικές 

παρατηρήσεις. Παρατηρήθηκαν διάφορα είδη πλαγκτονικών 

τρηματοφόρων, ενδεικτικά αναφέρουμε G.ruber, G.trilobus, G.tenelus, G. 

Bulloides, N.pachyderma, T.quinqeloba, G. Glutinata, G.scitula. Επίσης 

παρατηρήθηκαν και σχετικά αρκετά βενθονικά τρηματοφόρα και 

πτερόποδα, σπανιότερα εμφανίζονταν ραδιολάριες.  
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3.2.7 Πολυμεταβλητή στατιστική επεξεργασία με τη μέθοδο 

της παραγοντικής ανάλυσης 

  

Η παραγοντική ανάλυση εφαρμόστηκε στις γεωεπιστήμες στα τέλη της 

δεκαετίας του ΄50 και κυρίως στη δεκαετία του ΄60. Η εκτεταμένη 

εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης σε πολλούς τομείς των 

γεωεπιστημών οφείλεται στο γεγονός ότι οι γεωλόγοι καλούνται να 

αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο αριθμό «ιδιοτήτων» οι οποίες μετρήθηκαν  σε 

ένα μεγάλο επίσης αριθμό «δειγμάτων». 

Τα δείγματα μπορεί να είναι π.χ. πετρώματα, ιζήματα, νερό και οι 

ιδιότητες μπορεί να είναι η ορυκτολογική, η κοκκομετρική και η χημική 

σύσταση  του αντίστοιχα. 

Η παραγοντική ανάλυση έχει σαν κύριο σκοπό να διαπιστώσει πόσο 

είναι δυνατόν ένας πίνακας δεδομένων με «ιδιότητες» και «δείγματα» να 

περιγραφεί ικανοποιητικά με έναν άλλο απλούστερο τρόπο. Αυτό είναι 

δυνατόν να γίνει μόνο όταν υπάρχει στα δεδομένα ένας μικρός αριθμός 

ομάδων, οι οποίες να συνίστανται από ισχυρά συσχετιζόμενα μεταξύ τους 

χημικά στοιχεία και οι οποίες μπορούν να περιγράφουν ικανοποιητικά 

όλα τα δείγματα των ιζημάτων, σχεδόν όπως το κάνουν όλα τα χημικά 

στοιχεία μαζί. Από τα παραπάνω είναι φανερό για ποιο λόγο η 

παραγοντική ανάλυση βρίσκει μεγάλη εφαρμογή σε γεωχημικά 

δεδομένα, δεδομένα που χαρακτηρίζονται από ισχυρές σχέσεις 

συμπάθειας και αντιπάθειας, οι οποίες τα ομαδοποιούν σε  μεγάλο 

βαθμό και έτσι καθίστανται ιδανικά για την ανάπτυξη της  παραγοντικής 

ανάλυσης. 

Η παραγοντική ανάλυση απλοποιεί τον πίνακα δεδομένων 

υπολογίζοντας τα παρακάτω: 

• Τον αριθμό των ομάδων (παράγοντες) οι οποίοι συνίστανται από 

ισχυρά συσχετιζόμενα μεταξύ τους χημικά στοιχεία 
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• Τη σύσταση κάθε ομάδας, δηλαδή ποία χημικά στοιχεία τη 

συγκροτούν και ποία είναι η σπουδαιότητα του κάθε στοιχείου στη 

συγκρότηση της   

• Την περιγραφή κάθε δείγματος ιζήματος σύμφωνα  με τη 

συμμετοχή σε αυτό, των ομάδων χημικών στοιχείων που ήδη 

υπολογίστηκαν.  

Από τα παραπάνω γίνονται φανερά η καταρχήν δυνατότητα 

εφαρμογής της παραγοντικής ανάλυσης σε γεωλογικά δεδομένα και οι 

μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει στην ανάλυση  και μελέτη ιδιαίτερα 

πολύπλοκων γεωλογικών προβλημάτων. 

Η εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης σε γεωλογικά δεδομένα 

δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να απαντήσει σε δυο κύρια 

ερωτήματα: 

R-ΤΥΠΟΣ: Εάν απαιτείται να ανιχνευτούν οι εσωτερικές σχέσεις 

μεταξύ των μεταβλητών (χημικά στοιχεία, τάξεις κοκκομετρικού 

μεγέθους, ορυκτά), τότε πρέπει να αναπτυχθεί η R-τύπου παραγοντική 

ανάλυση. 

Q-ΤΥΠΟΣ: Εάν απαιτείται να ανιχνευθούν οι εσωτερικές σχέσεις 

μεταξύ των δειγμάτων (δείγματα πετρωμάτων, ιζημάτων, νερού), τότε 

απαιτείται να αναπτυχθεί η Q-τύπου παραγοντική ανάλυση. 

Συνήθως οι δύο τύποι παραγοντικής ανάλυσης (R- και Q- τύπος) 

εφαρμόζονται στον ίδιο πίνακα δεδομένων. Αυτό βοηθά τον ερευνητή: 

• να μελετήσει σε βάθος τις γεωλογικές διεργασίες που 

αναπτύσσονται και διαμορφώνουν τα υπό μελέτη γεωλογικά 

δεδομένα 

• να ελέγξει την ορθότητα της εφαρμογής της μελέτης 

Η μόνη διαφορά στην εφαρμογή των δύο διαφορετικών τύπων 

παραγοντικής ανάλυσης, περιορίζεται στον υπολογισμό του πίνακα 

συσχέτισης που προκύπτει από τον αρχικό πίνακα δεδομένων. 

Στην R-τύπου παραγοντική ανάλυση υπολογίζονται οι συντελεστές 

συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών, ενώ στην Q-τύπου ανάλυση 

υπολογίζονται συνήθως οι συντελεστές ομοιότητας. 
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3.3  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων  
  

3.3.1 Μακροσκοπική παρατήρηση 

    

   Η μακροσκοπική παρατήρηση καθώς και η κατακόρυφη κατανομή της 

κοκκομετρικής σύστασης του πυρήνα όπως αυτή πραγματοποιήθηκε 

από το Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω., έδειξε την παρουσία έξι (6) λιθοφάσεων, τις 

οπο’ιες και εντάξαμε σε τρεις (3) ενότητες, οι οποίες με την σειρά τους 

από την οροφή του πυρήνα προς την βάση του, έχουν ως εξής: 

1. Ενότητα 1 (0-27/30cm): (Λ2, Λ3, Λ4) 

Σκούρου γκρι χρώματος ιλύς πολύ λεπτόκοκκη με μαρμαρυγίες, που 

αποτελείται από πηλό, άργιλο και άμμο. 

Μεταξύ 8,5-13,5cm το λεπτόκοκκο ίζημα εμφανίζεται σκούρο 

ελαιοπράσινο που αποτελεί  μια mud clast παρένστρωση. Η 

λιθόφαση Λ4 διαθέτει μακροσκοπικά χαρακτηριστικά απόθεσης 

σαπροπηλού/σαπροπηλικού ορίζοντα και για το λόγο αυτό 

μελετήθηκε λεπτομερέστερα.   

2. Ενότητα 2 (30-365cm): (Λ1, Λ5) 

Ανοιχτού καφέ χρώματος ιλύς, παρά πολύ λεπτόκοκκη, που  

αποτελείται από πηλό, άργιλο και άμμο. 

Παρουσιάζει ομοιογένεια σε όλο αυτό το πάχος του πυρήνα εκτός 

μερικών εκατοστών στo βάθος των 360-361cm, όπου και 

παρατηρείται μια παρένστρωση άμμου, σκούρου γκρι έως μαύρου 

χρώματος, δηλαδή πιο χονδρόκοκκου υλικού. 

3. Ενότητα 3 (365-405cm): (Λ6, Λ1) 

Ομοιογενής ιλύς παρά πολύ λεπτόκοκκη με πολλές λαμίνες και 

ενστρώσεις σκουρόχρωμων άμμων. 

 Στα τελευταία 5cm η λιθοφάση 3 φαίνεται να μεταπίπτει στη 

λιθοφάση 2, όμως μπορεί να έχει αλλοιωθεί γιατί βρισκόμαστε στη 

απόληξη του πυρήνα ιζήματος 
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   Εικόνα 28: Μακροσκοπική περιγραφή πυρήνα TMC 6 (cm) 
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   Αν προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις λιθοφάσεις του πυρήνα  με 

βάση την κατηγοριοποίηση Minolta CR11 Munsel, τότε προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας: 

 
 
Πίνακας 2: Λιθοφάσεις σύμφωνα με Minolta CR11 Munsel 

Λ1 5Υ 6/2 LIGHT OLIVE GRAY 
Λ2 10YR 8/3 VERY PALE BROWN 
Λ3 10Y 4/1 DARK GREENISH GRAY 
Λ4 5Y 5/2 OLIVE GRAY 
Λ5 2,5Y 5/2 GRAYISH BROWN 
Λ6 5Y 5/2,  

2,5Y 5/2 
2,5Y 6/1 

OLIVE GRAY 
GRAYISH BROWN 

GRAY 
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3.3.2 Λιθολογική περιγραφή 

 

    Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις αναλύσεις 

που προηγήθηκαν, παρουσιάζονται στους πίνακες και στα διαγράμματα 

κατανομής  των διαφόρων χημικών στοιχείων και της κοκκομετρίας κατά 

μήκος του πυρήνα TMC 6, σύμφωνα με το βάθος από την επιφάνεια του 

πυθμένα. 

 
 
 
 
           Πίνακας 3 :  Κοκκομετρική Ανάλυση σε σχέση με το βάθος. 

SAMPLES DEPTH CM SAND  % SILT  % CLAY % 
1/3 5-6 5 0 42,63 57,37 

1/3 13-14 13 0,13 90,92 8,95 
1/3 22-23 22 0,07 29,30 70,63 
1/3 49-50 49 0,06 29,73 70,21 

1/3 90 90 0,09 27,12 72,79 
1/3 110 110 0,09 24,38 75,53 
2/3 30 155 0,14 24,32 75,54 
2/3 70 195 0,27 28,26 71,47 
2/3 90 215 0,17 25,98 73,85 
2/3 110 235 0,12 22,64 77,24 
3/3 10 275 0,22 21,24 78,54 
3/3 30 295 3,41 20,21 76,38 
3/3 50 315 0,05 20,04 79,91 
3/3 90 355 0,06 35,97 63,97 

3/3 95-96 360 0,06 61,69 38,25 
3/3 110 375 0,08 68,33 31,59 
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    Διάγραμμα 1-2: Κοκκομετρίκη Ανάλυση πυρήνα (φαίνονται με τους διάφορους χρωματισμούς τα κοκκομετρικά μεγέθη άμμος-πηλός-άργιλος)   
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   Ο πυρήνας μας αποτελείται κυρίως από πηλό και άργιλο. Η άμμος 

έχει μια πολύ μικρή συμμετοχή σε όλο το πάχος του ιζήματος. 

(Διάγραμμα 1-2, Πίνακας 2).  

Ø Η άμμος σε όλο το μήκος του πυρήνα έχει ελάχιστη συμμετοχή  της 

τάξεως των 0,005-0,1%.Κοντά στο βάθος των 290-300cm εμφανίζεται 

όμως με ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως 3,5%. Το γεγονός αυτό 

μάλλον εξηγείται από μια τοπική συγκέντρωση ανθρακικών θραυσμάτων 

οργανισμών τέτοιου μεγέθους, δήλαδή σαν παρένστρωση μέσα στο 

ομοιογενές υλικό της ενότητας 2  

Ø  Το ποσοστό του πηλού και της αργίλου ποικίλει κατά μήκος του 

ομογενίτη.(Διάγραμμα 1-2, Πίνακας 2)  

1. Στα πρώτα 5cm του πυρήνα, η αναλογία πηλού – αργίλου είναι 

σχεδόν ίδια με ένα ποσοστό 43% και 57% αντίστοιχα. Κάτι που μας 

επιτρέπει να ορίσουμε ένα επιφανειακό στρώμα πάχους περίπου 5cm 

(Ενότητα 1). 

2. Στα επόμενα 8cm, η αναλογία αυτή αλλάζει, με τον πηλό να 

κυριαρχεί και να κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό περίπου 91% έναντι 

του 9% με το οποίο συμμετέχει η άργιλος. (Λ4’Ενότητα 1). 

3. Από το βάθος των 22cm  και ως το βάθος των 355cm η αναλογία τους 

αλλάζει άρδην, με ένα ποσοστό πηλού να ανέρχεται περίπου στο 20-

35% και ένα ποσοστό αργίλου 65- 80% να κυριαρχεί. (Ενότητα 2). 

4. Στα τελευταία 100cm του πυρήνα ιζήματος το ποσοστό τους αλλάζει 

πάλι με τον πηλό να συμμετέχει με 61-68% και την άργιλο με 31-

38%.(Ενότητα 3). 

 

√ Σύμφωνα με τον Folk (1974) το ίζημα και των τριών ενοτήτων  

ονομάζεται βάσει των ποσοστών των τριών κοκκομετρικών κλασμάτων  

πηλούχος άργιλος κάτι που στηρίζεται στις μέσες τιμές αυτών σε 

κάθε Ενότητα.. 
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3.3.3 Ακτίνες –Χ (X-rays) στον πυρήνα TMC 6  
 
    Με την βοήθεια των Ακτίνων-Χ μπορέσαμε να αποκτήσουμε πολύ 

χαρακτηριστικές ακτινογραφίες όλων των ενοτήτων του πυρήνα και να 

διακρίνουμε την διαφορετικότητα τους. Παρακάτω, δίνονται οι 

σημαντικότερες  από όλο το μήκος του πυρήνα. 

 
Εικόνα 29: Χ-ακτινογραφία της Ενότητας 1 

    Στην ακτινογραφία 1 παρουσιάζονται τα ανώτερα 30 cm του πυρήνα. 

Διακρίνονται καθαρά οι λαμινώσεις που χαρακτηρίζουν την Ενότητα 1, 
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είναι φανερό πως μια τέτοια καταγραφή ακτίνων –Χ μοιάζει πολύ με 

παρόμοιες καταγραφές διαταραγμένων ιζημάτων. 

    Διακρίνεται επίσης η λιθοφάση Λ4 που έχει το χαρακτηριστικό 

ελαιοπράσινο χρώμα και διαθέτει μακροσκοπικά χαρακτηριστικά 

απόθεσης σαπροπηλού/σαπροπηλικού ορίζοντα. Καθώς και η οροφή του 

2ης ενότητας, όπως φαίνεται και στο σκαρίφημα.(Εικ.29). 

 
Εικόνα 30: Χ-ακτινογραφία της Ενότητας 2 

    Η Εικ. 30 αποτελεί χαρακτηριστική ακτινογραφία της 2ης ενότητας  

όπου και παρουσιάζεται η απόλυτη ομοιομορφία και ομοιογένεια της σε 

σχέση με τις άλλες Ενότητες. 
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Εικόνα 31: Χ-ακτινογραφία της Ενότητας 2 με στρώμα άμμου 

 

    Στην Εικ.31 διακρίνεται μια λεπτή ενστρωμάτωση χονδρόκοκκου 

υλικού με αυξημένη παρουσία άμμου στο βάθος 360-363cm μέσα στην 

2η Ενότητα. 

    Τέλος στην Εικ.32 που ακολουθεί καταγράφεται και η δομή των 

ενστρώσεων- λαμινώσεων  που κυρίως παρουσιάζεται στο βάθος των 385-

400cm, δηλαδή έως της απόληξη του πυρήνα ιζήματος και αντιστοιχεί 

στην 3η και τελευταία Ενότητα του πυρήνα μας.  
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 Εικόνα 32: Χ-rays στη βάση του πυρήνα TMC 6  
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3.3.4  Κατανομές Corg & CaCO3 

 

   Το ποσοστό του Corg που παρουσιάζεται στο διάγραμμα 3 και 

βασίζεται στα δεδομένα του πίνακα 4, είναι ελάχιστο σε όλο το μήκος του 

πυρήνα. Μια μικρή αύξηση παρατηρείται στο σημείο απότομης αλλαγής 

της αναλογίας των πηλού- αργίλου μετά τα πρώτα 22cm. Το σημείο αυτό 

αποτελεί το σημείο επαφής των δύο Ενοτήτων 1-2.  
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                                                   Πίνακας 4: κατανομή Corg με το βάθος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

    
                                                                                                                                                                     Διάγραμμα 3: Κατανομή Corg 

samples Depth cm %Corg 

1/3 13-14 13 0,098 
1/3 22-23 22 0 
1/3 28-29 28 0 
1/3 49-50 49 0,882 
1/3 69-70 69 0 

1/3 90 90 0,245 
1/3 110 110 0 
2/3 10 135 0 
2/3 30 155 0 
2/3 70 195 0 
2/3 90 215 0 
2/3 110 235 0,391 
2/3 130 255 0 
3/3 10 275 0,637 
3/3 50 315 0 
3/3 70 335 0 
3/3 90 355 0 

3/3 95-96 360 0,343 
3/3 110 375 0,049 
3/3 130 395 0,245 
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   Η ανάλυση του ποσοστού του CaCO3 σε όλο το μήκος του πυρήνα 

ιζήματος έδειξε πως η συγκέντρωση του είναι μικρή γύρω στο 20% στο 

πάνω μέρος του πυρήνα, όπου και επικρατεί ο πηλός. Στο μεγαλύτερο 

σώμα του ιζήματος, όπου επικρατεί άργιλος, το ποσοστό αυτό αυξάνει 

και παίρνει μια σταθερή συγκέντρωση γύρω στο 52-58% επί του βάρους 

του ιζήματος. Σε βάθος 295cm παρατηρείται απότομη αύξηση (86%) της 

συγκέντρωσης του κάτι που μπορεί να συσχετιστεί με την  εμφάνιση 

μικρού κλάσματος άμμου ανθρακικής σύστασης. Στη συνέχεια και προς 

την βάση του πυρήνα το ποσοστό επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα με 

μια μικρή πτώση 48-50%. (Διάγραμμα 4-5, Πίνακας 5) 
 
 
 
                                  Πίνακας 5: Κατανομή CaCO3 σε σχέση με το βάθος 

samples Depth cm %CaCO3 
1/3 5-6 5 19,70 

1/3 13-14 13 22,53 
1/3 22-23 22 53,34 
1/3 49-50 49 54,39 

1/3 90 90 55,41 
1/3 110 110 52,13 
2/3 30 155 56,98 
2/3 70 195 55,35 
2/3 90 215 56,63 
2/3 110 235 54,85 
3/3 10 275 57,52 
3/3 30 295 86,89 
3/3 50 315 52,17 
3/3 90 355 48,13 

3/3 95-96 360 49,01 
3/3 110 375 51,03 
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                                        Διάγραμμα 4: Κατανομή CaCO3                                                                   Διάγραμμα 5: Κατανομή CaCO3  - Κοκκομετρικό Μέγεθος                                             
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3.3.5 Κατανομές Γεωχημικής Ανάλυσης  
 
   Η συγκέντρωση του Βa παρουσιάζει αύξηση στα μέρη εκείνα του 

πυρήνα όπου αυξάνει και το ποσοστό του πηλού, δηλαδή στις Ενότητες 1 

και 3 . Μέσα στο μεγαλύτερο σώμα του πυρήνα ιζήματος η τιμή του είναι 

σταθερή, δηλαδή στην Ενότητα 2. Το  Ba  είναι ιδιαίτερα αυξημένο στην 

1η Ενότητα του πυρήνα μας και φαίνεται να συμπίπτει με την Λ4 

λιθοφάση που βρίσκεται στο βάθος των 13-14cm.μια μικρή τάση 

αύξησης παρατηρείται στην 3η Ενότητα.(Διάγραμμα 6, Πίνακας 6) 
 
 
 
                               Πίνακας 6: Κατανομή  Ba σε σχέση με το βάθος 

deigmata Depth cm Ba ppm 

1/3 5-6 5 136,83 

1/3 13-14 13 330,04 

1/3 22-23 22 128,10 

1/3 49-50 49 149,40 

1/3 90 90 139,42 

1/3 110 110 140,90 

2/3 30 155 125,54 

2/3 70 195 137,75 

2/3 90 215 138,40 

2/3 110 235 132,89 

3/3 10 275 137,71 

3/3 30 295 147,81 

3/3 50 315 155,29 

3/3 90 355 194,89 

3/3 95-96 360 198,22 

3/3 110 375 190,24 
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Διάγραμμα 6: Κατανομή  Ba 
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Πίνακας 7: Κατανομή Χημικών στοιχείων όπως προέκυψαν από την ICP-MS 

samples Depth cm Mn ppm Fe % Ti ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm Mo ppm Rb ppm U ppm 
1/3 5-6 5 444,14 2,30 2686,75 7,30 26,71 19,24 0,54 45,72 0,89 

1/3 13-14 13 524,81 2,63 3961,72 9,88 47,68 16,44 0,66 52,96 1,48 
1/3 22-23 22 952,30 1,92 2258,90 7,75 8,95 11,52 0,50 31,71 1,13 
1/3 28-29 28 774,10 1,89 2403,30 10,46 49,34 30,30 0,69 44,04 2,02 
1/3 49-50 49 770,68 1,96 2498,75 9,08 42,92 25,94 0,65 38,71 1,78 
1/3 69-70 69 706,35 1,79 2279,00 10,24 49,08 29,26 0,72 43,13 2,00 

1/3 90 90 711,44 1,82 2291,96 10,18 52,12 28,93 0,73 42,79 1,99 
1/3 110 110 706,34 1,85 2338,01 9,86 55,09 28,44 0,73 42,12 1,95 
2/3 10 135 713,29 1,83 2295,28 9,67 55,86 27,29 0,74 40,63 1,96 
2/3 30 155 643,23 1,68 2042,19 9,84 63,05 28,12 0,74 41,51 2,01 
2/3 50 175 704,84 1,82 2281,75 9,72 63,51 27,90 0,75 40,73 1,99 
2/3 70 195 709,07 1,83 2295,44 9,78 63,89 28,06 0,75 40,97 2,00 
2/3 90 215 682,58 1,83 2248,02 9,88 47,92 28,54 0,79 42,31 1,94 
2/3 130 255 711,67 1,89 2313,77 9,50 38,82 27,37 0,75 40,44 1,97 
3/3 10 275 677,97 1,80 2219,38 9,81 43,84 27,95 0,73 40,87 1,92 
3/3 30 295 761,87 1,95 2398,33 10,12 49,05 29,21 0,79 43,24 2,09 
3/3 50 315 749,03 2,01 2486,83 10,39 55,40 29,92 0,81 44,87 1,99 
3/3 70 335 772,29 2,03 2538,16 9,80 38,12 26,99 0,82 42,94 1,81 
3/3 90 355 735,45 2,13 2661,58 9,87 47,86 27,68 0,89 46,61 2,01 

3/3 95-96 360 565,67 1,76 2497,67 9,55 38,96 21,52 0,85 40,61 2,35 
3/3 110 375 641,76 1,89 2559,19 9,45 41,15 24,18 0,94 43,23 2,16 
3/3 130 395 611,64 1,93 2925,25 8,84 36,81 19,68 0,37 40,93 2,14 
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Πίνακας 7(Συνέχεια): Κατανομή Χημικών στοιχείων όπως προέκυψαν από την ICP-MS 
samples Depth cm V ppm Zn ppm Sb ppm Zr  ppm La  ppm Lu  ppm Sc ppm Th  ppm Ni ppm 
1/3 5-6 5 65,78 67,10 0,08 4,47 18,86 0,16 7,82 5,61 19,90 

1/3 13-14 13 72,87 84,06 0,36 2,49 28,14 0,24 8,78 8,50 23,30 
1/3 22-23 22 39,84 82,31 0,30 1,76 13,19 0,13 5,15 3,71 22,72 
1/3 28-29 28 72,16 128,75 0,43 2,40 17,79 0,18 7,57 5,32 32,61 
1/3 49-50 49 61,99 64,57 0,39 2,39 15,44 0,16 6,49 4,65 28,53 
1/3 69-70 69 68,83 129,63 0,42 2,80 17,43 0,18 7,48 5,17 31,73 

1/3 90 90 69,01 32,36 0,43 4,88 17,25 0,18 7,53 5,16 33,62 
1/3 110 110 70,71 90,35 0,42 2,90 17,11 0,18 7,10 4,93 30,45 
2/3 10 135 70,24 144,69 0,43 2,51 16,59 0,17 6,43 4,54 30,42 
2/3 30 155 72,00 115,74 0,43 6,63 16,82 0,17 7,15 5,01 31,02 
2/3 50 175 71,16 100,78 0,45 46,94 16,68 0,17 7,25 5,00 30,59 
2/3 70 195 71,59 101,38 0,45 47,22 16,78 0,17 7,29 5,03 30,77 
2/3 90 215 68,47 300,99 0,42 4,75 17,56 0,18 7,25 5,06 31,51 
2/3 130 255 62,64 140,99 0,40 2,86 16,96 0,17 6,80 4,87 29,49 
3/3 10 275 65,58 155,32 0,39 2,21 16,96 0,18 6,91 4,86 30,35 
3/3 30 295 70,86 95,17 0,43 9,23 17,85 0,18 7,24 5,21 31,33 
3/3 50 315 72,64 107,85 0,43 4,41 18,15 0,19 7,47 5,34 31,53 
3/3 70 335 64,87 34,57 0,43 4,20 17,16 0,17 7,10 5,06 32,51 
3/3 90 355 69,76 89,43 0,43 2,31 18,35 0,19 7,47 5,54 30,11 

3/3 95-96 360 57,65 97,77 0,41 1,34 18,02 0,19 6,67 5,49 26,36 
3/3 110 375 64,55 81,44 0,43 4,18 18,38 0,19 7,00 5,65 27,91 
3/3 130 395 57,63 75,61 0,46 2,29 19,25 0,20 6,82 5,97 26,60 
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                Διάγραμμα 7: Κατανομή  Fe                                                               Διάγραμμα 8: Κατανομή Ti                                                 Διάγραμμα 9: Κατανομή Mn
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Ø Οι συγκεντρώσεις των Ti και Fe παρουσιάζουν παρόμοιες  κατανομές 

με μικρές αλλαγές, με αυτή του Βa. Φέρουν και τα δύο αιχμές στις 

συγκεντρώσεις μέσα στο ανώτερο τμήμα του πυρήνα ιζήματος, εκεί όπου 

το ποσοστό του πηλού αυξάνει σημαντικά, δηλαδή στην 1η Ενότητα. 

(Διάγραμμα 6-8, Πίνακας 4) 

Ø Η συγκέντρωση του Μn έχει μια όμοια κατανομή με τα προηγούμενα 

με την μόνη διαφορά ότι την αιχμή της συγκέντρωσης του την εμφανίζει 

στο σημείο απότομης αλλαγής της αναλογίας του ποσοστού πηλού-

αργίλου. (Διάγραμμα 9, Πίνακας 7). Το μέγιστο της συγκέντρωσης του, 

αποτελεί κομβικό σημείο μεταξύ των δύο πρώτων Ενοτήτων του πυρήνα 

μας (μεταξύ 1ης και 2ης Ενότητας)και ουσιαστικά τις διακρίνει ως προς 

την γεωχημική σύσταση. 
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              Διάγραμμα 10: Κατανομή  Cr                                                Διάγραμμα 11: Κατανομή Th                                        Διάγραμμα 12: Κατανομή  
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                                                                    Διαγράμματα 13-14-15: Κατακόρυφες Κατανομές  των Co-Cu-Ni-Mo-Sb-U-Rb-V-Zn 
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Ø Η κατανομή των συγκεντρώσεων των χημικών στοιχείων είναι 

χαρακτηριστικές για όλα τα δείγματα ιζήματος που έχουν παρθεί από 

τις λεκάνες της Μεσογείου, όπως παρουσιάζεται στις κατανομές των  

δύο προηγούμενων σελίδων (Διάγραμμα 11-15), των αναλύσεων που 

πραγματοποιήσαμε.  

Ø Ιδιαίτερα μπορούμε να παρατηρήσουμε την κατανομή του Cr, το 

οποίο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένο στην 2η Ενότητα. Στην 1η 

και στην 3η Ενότητα είναι ιδιαίτερα μικρή εάν εξαιρέσουμε την τιμή 

του μέσα στην Λ4(Ενότητα 1) που είναι αυξημένη αλλά δεν ξεπερνά την 

μέση τιμή της συγκέντρωσής του στην 2η Ενότητα.  

Ø Ο πίνακας που ακολουθεί συγκεντρώνει τα ποσοστά κάθε 

κοκκομετρικής κλάσεως και τις συγκεντρώσεις των στοιχείων της 

Γεωχημείας όσον αφορά στις Μέγιστες, Ελάχιστες και Μέσες τιμές τους 

σε κάθε Ενότητα του Πυρήνα TMC 6 ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούμε να τις συγκρίνουμε  και να τις διακρίνουμε καλύτερα 

(Πίνακας 8). 
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                       Πίνακας 8: Συγκεντρωτικός πίνακας αναλύσεων ανά Ενότητα. 

 Ενότητα 1 
Max    Mean    Min 

Ενότητα 2 
Max   Mean   Min 

Ενότητα 3 
Max   Mean   Min 

Άμμος % 0,13      0,07      0,00 3,40     0,42     0,05 0,08     0,07     0,06 
Πηλός % 90,92   54,28    29,30 35,97   25,45   20,04 68,33   64,98   61,69 
Άργιλος% 70,63    45,65     8,95 79,91   74,13   63,97 38,25   34,95   31,59 
CaCO3 % 53         31        20 86        57        48 59        51        50 
Corg % 0,1       0,0       0,0 0,8       0,2      0,0 0,3        0,2      0,0 
Ba ppm 330      199       129 195     145     126 229      206     190 
Mn ppm 952      640       444 771     708      640 642      606     566 

Fe % 2,6       2,3       1,9 2,1      1,9      1,7 1,9       1,8      1,7 
Ti ppm 3962     2969     2259 2662    2326    2042 2925    2661    2498 
Co ppm 10         8,3        7 10        9,6       8 10        9,3         9 
Cr ppm 48         28         9 64        47       -3 41        39        37 
Cu ppm 19         16        12 30        27,5    20 24        22        20 
Mo ppm 0,7        0,6        0,5 0,9       0,7      0,4 0,9       0,7       0,4 
Rb ppm 53          43         32 47        41       29 43        42       41 
U ppm 1             1           1 2         1,9       1 2          2         2 
V ppm 73          59         40 73         66       37 65        60        58 
Zn ppm 84          78         67 301      109      32 98        85        76 
Sb ppm 0,4        0,25       0,1 0,5       0,4       0,3 0,5       0,43       0,4 
La ppm 28          20         13 18         17        12 19       18,6       18 
Th ppm 8            6           4 6           5          4 6         5,7         5 
Ni ppm 23          22         20 34         30        21 28        26,3      26 
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3.3.6.Μικροπαλαιοντολογία  

 
H πανίδα των πλαγκτονικών τρηματοφόρων αποτελείται κυρίως από τα 

είδη: 

Neogloboquadrina spp.,  

Globigerina quinqueloba, G. bulloides 

Globorotalia crassaformis, Gr. inflata 

Globigerinita glutinata 

    Τα τρηματοφόρα είχαν μικρό μέγεθος, σχεδόν αποκλειστικά 

μικρότερο από 63μm. Τα κελύφη των τρηματοφόρων παρουσιάζονται 

κατεστραμμένα και κάτι τέτοιο μπορεί να έχει προκληθεί από μεταφορά 

& απόθεση του ιζήματος με βαρυτική διεργασία. 

    Αυτό που επίσης παρατηρήθηκε είναι το μεγάλο ποσοστό νεαρών 

(juvenile) τρηματοφόρων, αυτών δηλαδή που που δεν έχουν 

ολοκληρώσει των σχηματισμό τους και φέρουν ουσιαστικά μία οπή-

τρήμα. 

   Μεταξύ των οριζόντων του πυρήνα που πραγματοποιήθηκαν 

μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις παρατηρήθηκε πως τόσο τα ποσοστά 

των διαλελυμένων τρηματοφόρων όσο και των «νεαρών» 

διαφοροποιούνται από θέση σε θέση, πιθανώς σχετιζόμενα με τις 

διαδικασίες απόθεσης του ιζήματος Τα έως τώρα όμως αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι κατακόρυφες κατανομές των συγκεντρώσεων τους δεν 

παρουσιάζουν σαφείς τάσεις. 

Σημαντική είναι επίσης και η παρουσία των βενθονικών τρηματοφόρων 

(κυρίως Bulimia spp., Bolovina spp., Rotalina spp.). 

Τα αποτελέσματα συμφωνούν με ανάλογες παρατηρήσεις από ομογενίτες 

στην περιοχή του Ιονίου και του Λιβυκού Πελάγους (Cita et al., ++ 

Troelstra, 1987) 
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3.3.7 Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση 

Παραγοντική ανάλυση (Factor analysis) 

 

    Η στατιστική επεξεργασία έγινε σε δεδομένα γεωχημείας και 

κοκκομετρίας. Τα δεδομένα προέκυψαν μετά από χημική και 

κοκκομετρική ανάλυση δεκαεπτά (17) δειγμάτων κατά μήκος του 

πυρήνα ιζήματος. Τα αρχικά δεδομένα επεξεργάστηκαν με το 

πρόγραμμα Excel, ώστε να προκύψουν οι μέσοι όροι των δεδομένων 

γεωχημείας και κοκκομετρίας σε κάθε δείγμα 

   Η μέθοδος της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή 

της παραγοντικής ανάλυσης (Factor Analysis) με τη βοήθεια του 

προγράμματος SPSS 11 (Γκιώνης Γ. et al, 2002). Τα στάδια  που 

ακολουθήθηκαν για να επιτευχθεί η  παραγοντική ανάλυση είναι:  

Στάδιο 1 

Εισαγωγή πίνακα δεδομένων (φύλλο εργασίας στο Excel). 

Στάδιο 2 

Υπολογισμός συντελεστών συσχέτισης των δεδομένων. 

Στάδιο 3  

Υπολογισμός ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα συντελεστών 

συσχέτισης. 

Στάδιο 4 

• Ομαδοποίηση ιδιοδιανυσμάτων και υπολογισμός παραγοντικών 

φορτίσεων. 

• Υπολογισμός κοινών παραγοντικών φορτίσεων . 

Το άθροισμα  όλων των παραγοντικών φορτίσεων είναι ίσο με τη μονάδα 

επειδή χρησιμοποιούμε την τυποποιημένη μορφή των συντελεστών 

συσχέτισης. 

• Αποκοπή  επουσιωδών παραγόντων  

 Η αποκοπή των επουσιωδών παραγόντων γίνεται με τα παρακάτω 

κριτήρια: 

α) Επιλογή των δυο ή τριών πρώτων παραγόντων. 
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β) Επιλογή των παραγόντων από το ποσοστό της ολικής διακύμανσης 

που εκφράζουν συνολικά. 

γ) Επιλογή παραγόντων που σχετίζονται με ιδιοτιμές μεγαλύτερες από 

την μονάδα. 

δ) Επιλογή εκείνων των παραγόντων που παρουσιάζουν υψηλές φορτίσεις 

σε πάνω από μια μεταβλητή. 

ε) Επιλογή των παραγόντων σύμφωνα με το διάγραμμα αλλαγή κλίσης 

του Cattell (Scree Plot). 

στ) Επιλογή των παραγόντων με υποκειμενικά κριτήρια. 

 
 
3.3.7.1 R τύπου παραγοντική Ανάλυση 
 
   Μετά την εφαρμογή όλων των προηγουμένων σε μια R τύπου 

Παραγοντική Ανάλυση και την διενέργεια των πράξεων στους πίνακες 

δεδομένων που παρουσιάσαμε, καταλήξαμε σε ένα «Τετραπλό 

Παραγοντικό Μοντέλο». Το Μοντέλο αυτό σύμφωνα με το ποσοστό της 

Ολικής Διακύμανσης (Πινακας 9) αντανακλά ένα πολύ ικανοποιητικό 

ποσοστό περίπου 82,82% και ανταποκρίνεται στα κριτήρια, όπως 

ακριβώς φαίνεται και στο διάγραμμα του Catell.. 

 
Πίνακας 9: Ιδιοτιμές και ολική διακύμανση 

Παράγων       ιδιοτιμή 

Ποσοστό ολικής 
διακύμανσης που  
σχετίζεται με την  
συγκεκριμένη ιδιοτιμή % 

Αθροιστικό  
Ποσοστό  
ολικής  
διακύμανσης % 

1 7,165415 34,12103 34,12103 

2 6,291223 29,9582 64,07923 

3 2,006204 9,553353 73,63258 

4 1,929122 9,186296 82,81888 
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    Οι παραγοντικές φορτίσεις του 4μελούς Μοντέλου που 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 10 συσχετίζουν τις μεταβλητές με τους 

παράγοντες και κατά συνέπεια έχουμε:  

 
      Πίνακας 10: Παραγοντικές Φορτίσεις 4μελούς Παραγοντικού μοντέλου 

μεταβλητές Παράγων 1 Παράγων 2 Παράγων 3 Παράγων 4 

Άμμος % -0,04565 0,11271 0,805105 0,376124 

Πηλός % 0,913217 -0,16867 -0,14177 -0,16963 

Άργιλος% -0,91883 0,165643 0,111854 0,156481 

CaCO3 % -0,52317 0,32268 0,73983 -0,18478 

Corg % -0,08619 -0,10531 -0,13438 -0,65775 

Ba ppm 0,976897 -0,01635 0,026563 -0,11254 

Mn ppm -0,48243 0,027422 0,574971 -0,16048 

Fe ppm 0,748421 -0,19714 -0,12639 0,483748 

Ti ppm 0,959927 -0,10548 -0,05582 0,118747 

Co ppm 0,151668 0,87399 0,25438 -0,14204 

Cr ppm 0,157307 0,926874 -0,01561 0,143086 

Cu ppm -0,38673 0,864397 0,040463 0,067577 

Mo ppm 0,094889 0,707298 0,133417 0,106116 

Rb ppm 0,672549 0,524512 -0,19191 0,447204 

U ppm -0,18899 0,85905 0,139199 -0,30144 

V ppm 0,277464 0,830969 -0,11048 0,40999 

Zn ppm -0,17391 0,422746 -0,10635 0,116892 

Sb ppm 0,193236 0,637653 0,380357 -0,55314 

La ppm 0,88238 0,275952 -0,11539 0,298129 

Th ppm 0,917355 0,142947 -0,20612 0,222915 

Ni ppm -0,27616 0,894713 0,212181 -0,08635 
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√ Ο παράγοντας 1 είναι ο παράγοντας του πηλού και συσχετίζει  

θετικά το  κοκκομετρικό κλάσμα του πηλού με τα μέταλα Fe-Ba-Ti-

Mo-La-Th. 

√ Ο παράγοντας 2 είναι ο παράγοντας της αργίλου και συσχετίζει 

θετικά το κοκκομετρικό κλάσμα της αργίλου με τα αργιλικά ορυκτά 

που αντικατοπτρίζονται από τα μέταλα Co-Cr-Cu-Mo-Rb-U-V-Sb. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Άργιλος δεν έχει ιδιαίτερα θετική 

συσχέτιση λόγω της έντονης αντιπάθειας (αρνητική συσχέτιση) που 

παρουσίασε στον παράγοντα 1 με τον πηλό. 

√ Ο παράγοντας 3 είναι ο παράγοντας της άμμου που συσχετίζει το 

κοκκομετρικό κλάσμα της άμμου με το ανθρακικό ποσοστό. Δίνοντας 

μας έτσι και της σύστασή της, που είναι ανθρακική. 

√ Ο παράγοντας 4 είναι ο παράγοντας του οργανικού υλικού και 

φαίνεται να συσχετίζεται με το Sb. 

 

√  
 

Εικόνα 34:Cattell’s διάγραμμα 
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Εικόνα 35: Τρισδιάστατη απεικόνιση μεταβλητών 

    

    Στην Εικόνα 35 εμφανίζονται οι τέσσερις παράγοντες και οι 

ομαδοποιήσεις των μεταβλητών σε αυτούς, σε τρισδιάστατο διάγραμμα  

    Στην συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των παραγοντικών τιμών 

κατά μήκος του πυρήνα ιζήματος και ο συσχετισμός τους με κάθε 

ενότητα του πυρήνα. 
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Ø Στα διαγράμματα της προηγούμενης σελίδας είναι εμφανή η συσχέτιση 

του 1ου Παράγοντα (Παράγοντας Πηλού) με τις Ενότητες 1 και 3. 

Ø Ο Παράγοντας 2 (Παράγοντας Αργίλου) συσχετίζεται με την Ενότητα 2. 

Ø Ο Παράγοντας 3 (Παράγοντας Άμμου)συσχετίζεται με το τμήμα αυτό της 

Ενότητας 2 που εμφανίζεται η λαμίνωση- λεπτή στρωμάτωση 

ανδρομερέστερου υλικού μεγέθους Άμμου. 

Ø Ο Παράγοντας 4 (Παράγοντας Οργανικού Υλικού)  συσχετίζεται κυρίως 

με την Ενότητα 1. Φαίνεται να παρουσιάζει μια μικρή θετική συσχέτιση και 

με την Ενότητα 2. 
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3.3.7.2 Q τύπου Παραγοντική Ανάλυση 

 
 

 
 
 

   Η Q-τύπου παραγοντική ανάλυση κατέληξε σε ένα διπλό παραγοντικό 

μοντέλο μετά την συσχέτιση των δειγμάτων μεταξύ τους και τόνισε την 

διαφοροποίηση των ενοτήτων του πυρήνα μας και κυρίως της 2ης Ενότητας 

με την 3η Ενότητα του πυρήνα. Η διάκριση αυτή μας δίνει πιο ξεκάθαρη 

εικόνα για τη 2η και τη 3η Ενότητα του πυρήνα οι οποίες αποτελούν 

τμήματα της ίδιας απόθεσης. 
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    3.4 Συζήτηση - Σύνθεση Αποτελεσμάτων-   

   

    Όλα τα παραπάνω μας δίνουν την δυνατότητα να ορίσουμε στο πυρήνα 

του ιζήματος τρεις επιμέρους ενότητες που βασίζονται από τα ποσοστά της 

κοκκομετρικής ανάλυσης (Εικόνα 33). Η πρώτη ενότητα περιορίζεται στα 

πρώτα 22cm. Η δεύτερη ενότητα αποτελεί περίπου τα επόμενα 340cm. 

Τέλος τα τελευταία περίπου 65cm αποτελούν την 3η Ενότητα.    

 

 
  Εικόνα 33: Ενότητες  πυρήνα   
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Ø Η  2η Ενότητα   δεν παρουσιάζει ιζηματογενείς δομές, ούτε σημαντικές 

διακυμάνσεις όσον αφορά στη λιθολογική σύσταση & στη γεωχημεία. Τα 

τρηματοφόρα που περιέχει έχουν υποστεί έντονη καταπόνηση & έχει 

πληθώρα από «νεαρά» άτομα (juveniles). 

    Τα χαρακτηριστικά που διαπιστωθήκαν προτείνουν ότι η Ενότητα 2 είναι 

απόθεση ομογενίτη και μάλιστα Τύπου Β.(Cita M.B.et al., 2000) 

    Ο πυρήνας μας, δεν μας έδωσε την δυνατότητα να εντοπίσουμε την 

Αμμώδη Βάση του Ομογενίτη. Η 3η Ενότητα όμως χαρακτηρίζεται από έναν 

σημαντικό αριθμό λαμινώσεων, στοιχείο που δηλώνει διεργασίες 

απόθεσης πηλού & άμμου με τουρβιδιδτικό ρεύμα (μεγατουρβιδίτης) 

     Η διαφοροποίηση μεταξύ των Ενοτήτων 2 & 3 όσον αφορά στη 

λιθολογία και στη γεωχημεία οφείλεται ακριβώς σ’ αυτές τις διεργασίες 

απόθεσης, στα πλαίσια ενός μεγατουρβιδίτη. Όσον αφορά στη Γεωχημεία 

πιθανώς η διαφοροποίηση να οφείλεται και στην ανάμειξη των ιζημάτων την 

ηφαιστειακή τέφρα Z2 της έκρηξης της Σαντορίνης όπως διαπιστώνεται από 

την αύξηση του Ba και την μείωση του Cr στην ενότητα αυτή.(Reitz A. et al., 

2006).  Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι δεν εντοπίστηκε μέσα στην 

3η Ενότητα ικανοποιητικό ποσοστό του κλάσματος της άμμου, κάτι που 

σημαίνει ότι ο πυρήνας μας δεν έφτασε ως την βάση του ομογενίτη. Παρόλα 

αυτά πρέπει να αποτελεί κατώτερο τμήμα του Ομογενίτη. 

Ø Η 1η Ενότητα περιέχει τη λιθοφάση Λ4 που αντιστοιχεί στην 

ελαιοπράσινου χρώματος στρωμάτωση.  Η στρωμάτωση αυτή φαίνεται να 

έχει αυξημένη συγκέντρωση Ba και χαμηλό ποσοστό Corg.  

    Το Ba αποτελεί δείκτη παλαιοπαραγωγικότητας και χρησιμοποιείται  για 

τον εντοπισμό σαπροπηλών ακόμα και όταν δεν παρουσιάζουν αυξημένη 

συγκέντρωση Corg  ή κανονική μακροσκοπική έκφραση.(Wehausen & 

Brumsack, 1998; Warning & Brumsack, 2000) 

    Το γεγονός ότι η ενότητα αυτή επικάθεται του Ομογενίτη και παρουσιάζει 

διαταραγμένες ενστρώσεις στις ακτινογραφίες προτείνει ότι πρόκειται 

πιθανώς για έναν επισαπροπηλό.  

 
Σημείωση:Επισαπροπηλός ονομάζεται η επαναπόθεση ενός σαπροπηλού, ο οποίος 

μεταφέρθηκε από τα ανάντι με βαρυτική μετακίνηση 
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