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Να συντάξετε την γεωλογική τομή γεωτεχνικής γεώτρησης, χρησιμοποιώντας τα
παρακάτω δεδομένα:
ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ
Βάθος
0,00 – 1,50m

1,50 – 2,95m
2,95 – 3,90m
3,90– 6,00m
6,00 – 18,30m

18,30 – 30,00m

Λιθολογική περιγραφή
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ.
Αργιλικά
υλικά
τεφροκάστανου χρώματος, με σημαντικό ποσοστό χαλίκων,
κυρίως ασβεστολιθικής σύστασης.
ΑΡΓΙΛΟΣ κιτρινοκάστανου χρώματος, στιφρή, πλαστική.
ΑΡΓΙΛΩΔΗΣ ΑΜΜΟΣ έως ΑΜΜΩΔΗΣ ΑΡΓΙΛΟΣ με οργανικά,
κάστανου έως κιτρινοκάστανου χρώματος.
ΑΡΓΙΛΟΣ, κιτρινοκάστανη έως καστανή, στιφρή, πλαστική με
χάλικες ψαμμιτικής και ιλυολιθικής σύστασης.
ΙΛΥΟΛΙΘΟΙ του φλύσχη καστανού έως τεφροπράσινου χρώματος,
κατά θέσεις κερματισμένοι και μέτρια αποσαθρωμένοι. Λεπτές
ενστρώσεις λεπτόκοκκου ψαμμίτη εντοπίζονται στους ανώτερους
ορίζοντες και κυρίως στα βάθη 7.10-7.20m, 9.20-9.40m και
10.35-10.55m. Η στρώση κυμαίνεται από σχεδόν οριζόντια έως
15° με επιφάνειες επίπεδες ομαλές έως τραχείες. Οι ασυνέχειες
έχουν κλίση 75° - 90° και είναι κυματοειδείς ομαλές. Έως το
βάθος των 11.00m σημειώνεται απόθεση μαγγανιούχων ενώσεων
στις επιφάνειες στρώσης και ασυνεχειών, ενδεικτική της
κυκλοφορίας νερού.
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ τεφρού χρώματος, ελαφρά κερματισμένος και
καρστικοποιημένος με έγκοιλα πληρωμένα με αργιλικό υλικό,
χάλικες και λατύπες. Τα έγκοιλα εντοπίζονται στα βάθη 23.3023.60m, 25.70-27.80m. Οι επιφάνειες στρώσης είναι επίπεδες
έως κυματοειδείς ή και ελαφρά τραχείες, εμφανίζονται στους
πυρήνες των γεωτρήσεων με κλίση 75° και τοπικά 50°-70°.
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ – RQD

Βάθος
0,00 – 1,50m
1,50 – 2,95m
2,95 – 3,60m
3,60 – 3,90m
3,90 – 4,50m
4,50 – 4,65m
4,65 – 5,10m
5,10 – 6,00m
6,00 – 8,30m
8,30 – 9,20m
9,20 – 11,50m
11,50 – 13,10m
13,10 –15,30m
15,30 –18,30m
18,30 – 20,10m
20,10 – 21,90m
21,90 – 24,20m
24,20 – 26,70m
26,70 – 30,00m

Απόληψη
Πυρήνα

Απόληψη
Τεμαχίων >10cm

RQD

105 cm
160 cm
45 cm
Δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης (SPT) (35/15, 40/15)
40cm
Δοκιμή Πρότυπης Διείσδυσης (SPT) (60/15)
40 cm
90 cm
185 cm
30+20+40
90 cm
10+20+25
185 cm
12+30+30+20
145 cm
20+15+25+20
155 cm
20+30+16
210 cm
25+35+30
145 cm
18+20+30+40
130 cm
22+20+30
185 cm
38+30+40+30
225 cm
50+35+45+60
265 cm
48+30+50+35+35

ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Βάθος

Δοκιμή / Τιμή Υδροπερατότητας

4,00 – 4,40 m

Maag / Μηδενικές Απώλειες

6,00 – 6,40 m

Maag / 5,15•10-4 (cm/sec)

12,00 – 12,40 m

Maag / 2,94•10-4 (cm/sec)

17,00 – 17,40 m

Maag / 2,21•10-4 (cm/sec)

20,00 – 20,40m

Lugeon / 1,21•10-3 (cm/sec)

25,00 – 25,40 m

Lugeon / 2,33•10-3 (cm/sec)

29,00 – 29,40 m

Lugeon / Ολικές Απώλειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ


Στα εδαφικά υλικά η διάτρηση πραγματοποιήθηκε με Βίδια 76/55 mm.





Το διάτρημα διευρύνθηκε κατά την τοποθέτηση περιφραγματικού ø120mm.
Στα βραχώδη υλικά η διάτρηση πραγματοποιήθηκε με αδαμαντοκορώνα 99/72 mm.
Μετά το πέρας της διάτρησης η γεώτρηση καθαρίστηκε και τοποθετήθηκε
πιεζομετρικός σωλήνας μέχρι το βάθος των 25m.
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1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν το στερεό φλοιό της γης διακρίνονται από
τεχνικογεωλογικής πλευράς σε εδαφικούς και βραχώδεις. Οι βραχώδεις
προϋπάρχουν και οι εδαφικοί είναι τα προϊόντα των διεργασιών της διάβρωσης των
βραχωδών μαζών, αλλά και της μηχανικής ή/και χημικής αποσάθρωσης αυτών.
Συνήθως τα εδάφη προέρχονται από ανάμιξη των φάσεων αυτών σε ποικίλες
αναλογίες, ενώ ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού μπορεί να περιέχουν και
οργανικές ύλες (π.χ. σχηματισμός σε λίμνες).
Έτσι,
ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (SOILS), αποτελούνται από φυσικές διατάξεις
εδαφικών κόκκων, που μπορεί να περιέχουν οργανικά υλικά, ενώ τα κενά μεταξύ
των κόκκων μπορεί να είναι πληρωμένα με αέρα ή/και νερό. Συνεπώς μπορούν να
διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση σε νερό).
ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ή ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ (ROCKS), αποτελούνται από
στοιχεία, που συνδέονται με ισχυρές και μόνιμες δυνάμεις, ή/και την παρουσία
συγκολλητικής ύλης.
1.2. ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Η φύση του μητρικού πετρώματος, ο μηχανισμός αποσάθρωσης – διάβρωσης καθώς
και οι διαδικασίες ιζηματογένεσης επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση και τους
γεωμηχανικούς χαρακτήρες των εδαφών. Τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά με τη
σειρά τους καθορίζουν τα όρια και τα συστήματα κατάταξης και συστηματικής
περιγραφής τους (ταξινόμηση).
Η διαδικασία της ταξινόμησης των εδαφικών σχηματισμών είναι σημαντική, καθώς
αποκαλύπτει την εν γένει γεωμηχανική συμπεριφορά τους. Η βασική ιδιότητα πάνω
στην οποία στηρίζεται η ταξινόμηση των εδαφών είναι η κοκκομετρική διαβάθμισή
τους.
Οι κύριες κατηγορίες που διακρίνονται με την κοκκομετρική ανάλυση, δηλαδή οι
άργιλοι, οι ιλύες, οι άμμοι, οι χάλικες και οι κροκάλες, σαν ιδιαίτερες ενότητες
φαίνονται στο Σχήμα 2-1, έχοντας η κάθε μια το δικό της εύρος κοκκομετρικής
διαβάθμισης:
 Άργιλος με διάμετρο μικρότερη των 0,002mm.
 Ιλύς με διάμετρο μεταξύ των 0,002 και 0.06mm (0.002-0.006mm λεπτόκοκκη,
0,006-0.02mm μεσόκοκκη, 0.02-0.06mm αδρόκοκκη).
 Άμμος με διάμετρο μεταξύ των 0,06 και 2mm (0.06-0.2mm λεπτόκοκκη, 0,2-
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0.6mm μεσόκοκκη, 0.6-2.0mm αδρόκοκκη).
 Χάλικες με διάμετρο μεταξύ των 2 και 60mm (2-6mm λεπτόκοκκη, 6-20mm
μεσόκοκκη, 20-60mm αδρόκοκκη).
 Κροκάλες με διάμετρο πάνω από 60mm (60-200mm οι μικρού μεγέθους κροκάλες
και πάνω από 200mm οι μεγάλου μεγέθους).

Σχήμα 1-1. Κοκκομετρική ανάλυση των εδαφικών υλικών.

Τα αδρομερή εδαφικά υλικά (άμμοι, χάλικες και κροκάλες) δεν έχουν συνοχή, αλλά
παρουσιάζουν αυξημένη γωνία τριβής.
Αντίθετα, τα λεπτομερή (άργιλοι και ιλύες) θεωρούνται συνεκτικά υλικά χωρίς
πρακτικά ή με πολύ μικρή γωνία τριβής.
Πάντως όπως έχει ήδη λεχθεί, στη φύση οι εδαφικοί σχηματισμοί είναι στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων μικτοί τύποι εδαφικών υλικών, οι βασικότεροι των
οποίων είναι:
 Αργιλοϊλύες
 Ιλυώδεις άργιλοι
 Αμμούχες άργιλοι
 Αμμοϊλύες
 Ιλυώδεις άμμοι
 Αμμοχάλικά κλπ
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1.3. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ)
Πετρώματα είναι τα υλικά τα οποία κατά μεγάλες μάζες αποτελούν τον στερεό φλοιό
της γης. Αποτελούνται από τα ορυκτά και παρουσιάζουν στατιστική ομοιογένεια σε
μεγάλη έκταση. Ανάλογα με το τρόπο σχηματισμού τους, τα πετρώματα χωρίζονται
σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
 Τα ιζηματογενή,
 Τα εκρηξιγενή,
 Τα μεταμορφωμένα ή μεταμορφωσιγενή.
Για να προσδιορισθεί ένα πέτρωμα θα πρέπει να αναγνωριστεί η ορυκτολογική του
σύσταση και ο ιστός του.
Με τον όρο ορυκτολογική σύσταση ενός πετρώματος αναφερόμαστε στα διάφορα
ορυκτά που συνιστούν το πέτρωμα. Αν αυτά περιέχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του
5-10% λέγονται ουσιώδη ή κύρια, ενώ αν περιέχονται σε μικρότερα ποσοστά
λέγονται επουσιώδη ή δευτερεύοντα. Ο αριθμός των κύριων συστατικών ενός
πετρώματος είναι συνήθως μικρός (1-6).
Με τον όρο ιστό αναφερόμαστε στη μορφή, στο μέγεθος, στην διάταξη στο χώρο και
στο τρόπο συνδέσεων των διαφόρων ορυκτολογικών συστατικών. Παραδείγματα
ιστών για μεταμορφωμένα και εκρηξιγενή πετρώματα δίνονται στους Πίνακες 2-1 και
2-2.
1.3.1. Ιζηματογενή πετρώματα

Προέρχονται από την μηχανική ή χημική αποσάθρωση - καταστροφή των πετρωμάτων στην επιφάνεια της γης και τη μεταφορά και επαναπόθεση των προϊόντων (υλικά
της αποσάθρωσης) σε νέες θέσεις Αρχικά τα ιζήματα είναι χαλαρά, αλλά με την
πάροδο του χρόνου γίνονται συμπαγή με διάφορες διεργασίες (π.χ. η άμμος με τις
διεργασίες της διαγένεσης μετατρέπεται σε ψαμμίτη).
Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους τα ιζηματογενή πετρώματα διακρίνονται
σε:
 Κλαστικά ή μηχανικά ιζήματα
 Χημικά ιζήματα
 Βιογενή ή οργανογενή ιζήματα
Τα μηχανικά ιζήματα δημιουργούνται από τη μηχανική μεταφορά των υλικών της
αποσάθρωσης με τη βοήθεια του νερού ή του ανέμου. Τα υλικά αυτά είναι στην αρχή
ασύνδετα μεταξύ τους (χαλαροί σχηματισμοί), με την πάροδο όμως του χρόνου
μεταπίπτουν σε συμπαγή πετρώματα (διαγένεση). Χαλαροί σχηματισμοί είναι οι
λατύπες, οι κροκάλες, οι άμμοι, ενώ συμπαγή πετρώματα τα κροκαλοπαγή, οι
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ψαμμίτες, οι ιλυόλιθοι, κ.ά.
Τα χημικά ιζήματα δημιουργούνται από την κλασματική καθίζηση των υλικών της
αποσάθρωσης που βρίσκονται διαλυμένα μέσα στο νερό. Η διάλυση προκαλείται από
την κυκλοφορία των νερών της βροχής και οφείλεται στην παρουσία του CO2.
Χημικά ιζήματα είναι η γύψος, ο ανυδρίτης, ο ασβεστόλιθος, ο τραβερτίνης, κ.ά.
Τα βιογενή ή οργανογενή ιζήματα σχηματίζονται από τα ασβεστολιθικά ή πυριτικά
κελύφη και τους σκελετούς διαφόρων ζώων που είτε ζουν στον πυθμένα, είτε
αιωρούνται μέσα στο νερό της θάλασσας. Οι οργανισμοί αυτοί παίρνουν από το νερό
το όξινο ανθρακικό ασβέστιο Ca(HCO3)2 και σχηματίζουν είτε κελύφη ή όστρακα
(π.χ. τρηματοφόρα), είτε τον εσωτερικό τους σκελετό (π.χ. σπόγγοι και κοράλλια).
Μετά το θάνατο των ζώων αυτών τα ασβεστολιθικά ή πυριτικά τους μέρη
συσσωρεύονται στον πυθμένα και σχηματίζουν εκτεταμένα πετρώματα όπως ο
κογχυλιογενής ασβεστόλιθος, η γη των διατόμων, ο κερατόλιθος, κ.ά.
1.3.2. Εκρηξιγενή πετρώματα

Τα εκρηξιγενή πετρώματα προέρχονται από την πήξη και στερεοποίηση του
μάγματος, όταν αυτό διεισδύσει μέσα στο στερεό φλοιό την γης. . Ανάλογα με το που
αυτό συμβαίνει τα εκρηξιγενή χωρίζονται:
Στα πλουτώνια, όταν το μάγμα στερεοποιηθεί εντός του στερεού φλοιού της γης,
οπότε έχει τη δυνατότητα καλής κρυστάλλωσης. Πλουτώνια πετρώματα είναι οι
γρανίτες, οι συηνίτες, οι διορίτες, οι γάββροι, οι περιδοτίτες, κ.ά.
Στα υποηφαιστειογενή, όταν το μάγμα στερεοποιηθεί σε μικρά βάθη, όπως ο
υποηφαιστειακός πορφύρης, ο δολερίτης (διαβάσης βασαλτικής σύστασης ) κλπ.
Στα ηφαιστειακά ή ηφαιστειογενή, όταν το μάγμα φθάσει στην επιφάνεια της γης και
στερεοποιηθεί πάνω σ’ αυτή. Ηφαιστειακά πετρώματα είναι οι ρυόλιθοι, οι τραχείτες,
οι ανδεσίτες, οι βασάλτες και οι ηφαιστειακοί τόφφοι. Ηφαιστειακά πετρώματα με
υαλώδη ιστό είναι ο οψιδιανός, οι πισσόλιθοι, η κίσσηρης και οι περλίτες.
1.3.3. Μεταμορφωμένα πετρώματα

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα προέρχονται από την μεταμόρφωση εκρηξιγενενών ή
ιζηματογενών όταν αυτά βρεθούν κάτω από νέες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
Η αλλαγή των φυσικών συνθηκών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέου ιστού ή
και τον σχηματισμό νέων ορυκτών με αποτέλεσμα την αλλαγή της ορυκτολογικής
σύστασης του αρχικού πετρώματος.
Ανάλογα με το βαθμό μεταμόρφωσης από ένα αρχικό σχηματισμό προκύπτουν
διάφορα πετρώματα π.χ. άργιλος  σχιστή άργιλος  αργιλικός σχιστόλιθος 
φυλλίτης  μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος.
Στα μεταμορφωμένα πετρώματα η επίδραση των δυνάμεων έχει ως αποτέλεσμα τον
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προσανατολισμό των διαφόρων ορυκτών και την δημιουργία παράλληλου ιστού (π.χ.
γνεύσιος) ή σχιστότητας (π.χ. μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος). Γι’ αυτό και τα
πετρώματα της κατηγορίας αυτής ονομάζονται και κρυσταλλοσχιστώδη, παρόλο που
ορισμένα από αυτά δεν παρουσιάζουν εμφανή σχιστότητα (π.χ. το μάρμαρο, κλπ).
Μεταμορφωμένα πετρώματα είναι οι γνεύσιοι, οι σχιστόλιθοι, οι αμφιβολίτες, οι
χαλαζίτες, τα μάρμαρα, κ.ά.

1.4. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ) .
Η απόδοση των διάφορων σχηματισμών (εδαφών και πετρωμάτων), σε γεωλογικούς
χάρτες, γεωλογικές τομές αλλά και τομές γεωτρήσεων, πέρα από την λιθολογική
περιγραφή, γίνεται και με τη χρήση διαφόρων συμβόλων και χρωμάτων.
Σχετικά με τα χρώματα για παράδειγμα, αποχρώσεις του κίτρινου χρώματος έχει
επικρατήσει να συμβολίζουν πρόσφατους σχηματισμούς (τεταρτογενείς ή και
νεογενείς), του καφέ σχηματισμούς φλύσχη ή σχιστολίθους κλπ.
Αναφορικά με τους συμβολισμούς που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση απουσίας
χρώματος, έχουν και αυτοί κάποια σχέση είτε με τη δομή είτε με την υφή του
σχηματισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συμβολισμών δίνονται στον Πίνακα 27 που ακολουθεί.
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Πίνακας 1-1. Συμβολισμοί κύριων εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών.

Συμβολισμοί κύριων εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών
Εδαφικοί σχηματισμοί

Βραχώδεις σχηματισμοί
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2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Οι ερευνητικές γεωτρήσεις είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος διερεύνησης του
εδάφους στις μελέτες των τεχνικών έργων. Διακρίνονται στις περιστροφικές, στις
κρουστικές και στις χειροκίνητες.
Οι γεωτρήσεις με χειροκίνητο δειγματολήπτη τύπου Auger (Εικόνα 2-1)
χρησιμοποιούνται στους χαλαρούς και μικρής συνοχής σχηματισμούς όταν απαιτείται
η λήψη μόνο διαταραγμένων δειγμάτων και τα βάθη δεν υπερβαίνουν τα 5μ. Το
κοπτικό άκρο είναι ελικοειδές διαφόρων διαμέτρων και προσαρμόζεται σε στελέχη τα
οποία προσαρμόζονται το ένα στο άλλο αυξάνοντας το μήκος προχώρησης της
διάτρησης. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και μηχανοκίνητα Auger.

Εικόνα 2-1. Διάφοροι τύποι χειροκίνητου Auger (από U.S. Dept. of the Interior, 1980).

Οι κρουστικές γεωτρήσεις χρησιμοποιούνται σε πολύ χαλαρούς σχηματισμούς,
αλλά και όταν υπάρχουν μεγάλες κροκάλες οι οποίες μπορεί να περιστρέφονται χωρίς
να κόβονται. Όπου απαιτείται, οι κρουστικές γεωτρήσεις χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό με τις περιστροφικές.
Οι περιστροφικές γεωτρήσεις μπορούν να ανορυχθούν στις περισσότερες των
περιπτώσεων. Οι θέσεις των, τα βάθη και οι διάμετροι, καθορίζονται από τον
μελετητή, πρέπει δε να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής αυτών στις απαιτήσεις
που διαμορφώνονται με την εξέλιξη του τεχνικού έργου.
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Εικόνα 2-2 Φωτογραφική αποτύπωση των πυρήνων σε δειγματοληπτικές γεωτρήσεις.

2.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΜΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
Τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας ερευνητικής
γεώτρησης καθώς και αυτά που προκύπτουν από την επεξεργασία των δειγμάτων στο
εργαστήριο, παρουσιάζονται συνήθως σε μια συγκεντρωτική τομή, τη λεγόμενη
Γεωλογική Τομή Ερευνητικής Γεώτρησης. Έτσι, τα στοιχεία αυτά είναι πιο εύκολα
και πιο γρήγορα προσπελάσιμα από τον μελετητή του τεχνικού έργου.
Μια Γεωλογική Τομή περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω στοιχεία:


Τον αριθμό της ερευνητικής γεώτρησης



Τη περιοχή στην οποία έχει εκτελεστεί
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Την ακριβή θέση της γεώτρησης (Συντεταγμένες Χ, Ψ, Ζ)



Το τύπο του γεωτρύπανου, το χειριστή, τον εργοδηγό και τον επιβλέποντα του έργου



Την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της γεώτρησης



Τη κλίση και το βάθος της γεώτρησης (κατακόρυφες ή κεκλιμένες γεωτρήσεις)



Τις περιφραγματικές (προστατευτικές) σωληνώσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Εάν τα
τοιχώματα της ερευνητικής γεώτρησης καταπίπτουν τότε για την προχώρηση της
διάτρησης χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες περιφραγματικές σωληνώσεις οι οποίες
μετά την ολοκλήρωση της διάτρησης απομακρύνονται για να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Η διάταξή των ΄΄κουστουμιών΄΄ σωλήνωσης είναι τηλεσκοπική, δηλαδή αρχίζουν με
μεγάλη διάμετρο, η οποία σε καίριες θέσεις (που εξαρτώνται από τις δυνατότητες
διάτρησης του γεωτρύπανου, το είδος του σχηματισμού που συναντάται, κλπ)
μειώνεται. Συνεπώς στην τομή καταγράφονται τα μήκη και η διάμετρος των
προστατευτικών σωληνώσεων διαφορετικής διαμέτρου, ακόμα και στην περίπτωση
που οι προστατευτικές σωληνώσεις παραμείνουν μόνιμα στην οπή.



Το είδος του κοπτικού που χρησιμοποιήθηκε και τη διάμετρο της οπής.
Καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται για την ταχύτητα της
διάτρησης, τις εφαρμοζόμενες πιέσεις, το είδος του κοπτικού άκρου, δηλαδή στοιχεία
που μας βοηθούν να βγάλουμε συμπεράσματα για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των
διαφόρων σχηματισμών.



Τον τύπο του δειγματολήπτη που χρησιμοποιήθηκε, το μήκος και τη διάμετρο του
δείγματος (πυρήνας).



Το βαθμό αποσάθρωσης των διαφόρων σχηματισμών. Εξετάζεται και καταγράφεται η
αποσάθρωση των πετρωμάτων (έντονη, μέτρια, ελαφριά ή υγιές πέτρωμα).



Το βαθμό κερματισμού των πετρωμάτων. Καταγράφεται η πυκνότητα και το είδος
των διαφόρων οικογενειών διακλάσεων, τυχόν μετρήσεις κλίσεων των ασυνεχειών
και στοιχεία για το υλικό πλήρωσης των ασυνεχειών.



Το λιθολογικό συμβολισμό των σχηματισμών. Οι διάφοροι σχηματισμοί που
συναντώνται αυξανομένου του βάθους τοποθετούνται στη στήλη αυτή με τον ίδιο
συμβολισμό που χρησιμοποιούμε στην κατασκευή των γεωλογικών χαρτών. Έτσι
είναι εύκολη μια πρώτη αναγνώριση των σχηματισμών που συνάντησε η ερευνητική
γεώτρηση και η σύγκρισή της με τις γειτονικές.



Το βάθος των διαφόρων σχηματισμών. Στη στήλη αυτή τοποθετούνται τα βάθη συνάντησης των σχηματισμών .



Τη λιθολογική περιγραφή των πετρωμάτων. Περιγράφονται αναλυτικά τα πετρώματα
που συναντώνται (ορυκτολογική σύσταση, ιστός, χρώμα, συνοχή, αλλοιώσεις,
διακλάσεις και όλες οι γεωλογικές παρατηρήσεις που μπορούν να ληφθούν από τη
μακροσκοπική αναγνώριση).
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Τα πιεζόμετρα που τυχόν τοποθετούνται στην οπή μετά το πέρας της διάτρησης. Όταν
μετά το τέλος των ερευνητικών γεωτρήσεων απαιτείται η παρακολούθηση των
διακυμάνσεων του υδροφόρου ορίζοντα τότε οι ερευνητικές γεωτρήσεις
μετατρέπονται σε πιεζόμετρα. Στη στήλη αυτή σημειώνουμε τα βάθη και η διάμετρο
των πιεζόμετρων καθώς και τις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί τα φίλτρα ή οι τυφλοί
σωλήνες. Σημειώνουμε επίσης και τα στοιχεία για τυχόν δεύτερο ή τρίτο πιεζόμετρο
που έχουν τοποθετηθεί στην γεώτρηση.



Την απόληψη του πυρήνα (σε ποσοστό %). Καταγράφεται το ποσοστό του πυρήνα
που λαμβάνουμε μετά από κάθε προχώρηση της καροταρίας.



Την τροποποιημένη απόληψη του πυρήνα (R.Q.D.) (σε ποσοστό %). Με την
καταγραφή του R.Q.D. (τεμάχια πυρήνα > 10cm) λαμβάνουμε χρήσιμες πληροφορίες
για το βαθμό κερματισμού του πετρώματος.



Τα διάφορα εργαστηριακά δείγματα που λήφθηκαν κατά τη διάτρηση. Σημειώνονται
τα βάθη και το είδος (διαταραγμένα ή αδιατάρακτα) των δειγμάτων, ο τρόπος λήψης
τους, το είδος του δειγματολήπτη που χρησιμοποιήθηκε καθώς και η επεξεργασία
που τυχόν υπέστησαν (παραφίνωση) πριν τη μεταφορά τους στο εργαστήριο.



Το ποσοστό (%) του νερού του γεωτρύπανου που επιστρέφει. Το νερό που επιστρέφει
μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την υδροπερατότητα, το βαθμό κερματισμού ή
διαρρήξεως των πετρωμάτων, το βαθμό κορεσμού, την ύπαρξη καρστικών αγωγών.



Τα αποτελέσματα των διαφόρων δοκιμών που εκτελούνται μέσα στις ερευνητικές
γεωτρήσεις. Καταγράφονται τα αποτελέσματα των δοκιμών εισπίεσης νερού (δοκιμές
Lefranc, Maag, Lugeon), της πρότυπης δοκιμής διείσδυσης, των δοκιμαστικών
ενέσεων (τσιμεντενέσεις) που εκτελούνται μέσα στις ερευνητικές γεωτρήσεις.



Τις λοιπές παρατηρήσεις. Σημειώνονται όλες οι παρατηρήσεις που έχουν ληφθεί κατά
την διάρκεια της διάτρησης όπως τη συνάντηση υδροφόρου ορίζοντα, η ύπαρξη
αερίων ή θερμών νερών κ.ά.
Σχετικές τομές γεωτρήσεων παρουσιάζονται

στις Εικόνες 2-3, 2-4 και 2-5.
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Εικόνα 2-3 Δείγμα Γεωλογικής Τομής Ερευνητικής Γεώτρησης

11

Εικόνα 2-4 Δείγμα Γεωλογικής Τομής Ερευνητικής Γεώτρησης
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Εικόνα 2-5. Δείγμα Γεωλογικής Τομής Ερευνητικής Γεώτρησης
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