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ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ δεκηνπξγία ελφο αξρηθνχ
ηξηζδηάζηαηνπ γεσινγηθνχ κνληέινπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηχινπ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ
ζηελ Γπηηθή Κξήηε κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ηνπ κεηψπνπ πθαικχξσζεο θαη ηε
δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ γεσθπζηθψλ θαη γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ. Αθνξκή ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ απηνχ απνηέιεζε ε δηαπίζησζε παξνπζίαο πθάικπξσλ
πδάησλ ζε εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη ν Ο.Α.ΓΤ.Κ. θαηά ηελ
ρξνληθή πεξίνδν 1981-1982, ζε πφιγε πνπ βξίζθεηαη 1300 m πεξίπνπ, Β-ΒΓ ηνπ
νηθηζκνχ ηχινο, ζηελ επαξρεία Απνθνξψλνπ, ηνπ λνκνχ Υαλίσλ. Γηα ηελ
δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ απηνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία βπζνζθνπήζεσλ
ειεθηξηθήο θαη ζεηζκηθήο

ηνκνγξαθίαο θαη γεσηξήζεσλ πνπ είραλ γίλεη ζηελ

πεξηνρή. Αθνινχζεζε ε απεηθφληζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο πεξηνρήο
κειέηεο ιακβάλνληαο ππφςε θαηά θχξην ιφγσ ηα απνηειέζκαηα ηεο γεσθπζηθήο
δηαζθφπεζεο θαη ηα ππάξρνληα γεσινγηθά ζηνηρεία . Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θαη
ε δεκηνπξγία ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ παθέηνπ

Rockworks 2006. Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο κπνξεί λα

ρσξηζηεί ζε δχν γεσινγηθέο ελφηεηεο. Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο
δνκείηαη απφ αιπηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ έληνλν αλάγιπθν , ελψ ην
πεδηλφ αλαηνιηθφ ηεο ηκήκα πνπ δηαξξένπλ νη πνηακνί Κνηιηάξεο θαη Μεζνπφηακνο
δνκείηαη απφ κεηαιπηθά ηδήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ιεθαλψλ λενγελνχο θαη
ηεηαξηνγελνχο ειηθίαο. ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ζρεκαηίδεηαη ην θαξάγγη
ηνπ Κεξακηνχ (Γηθηακνπ) ζηε βφξεηα έμνδν ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο
θαξζηηθέο δνκέο. Σέινο ην γεσινγηθφ κνληέιν απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία
κνληέινπ δηαρείξηζεο ππφγεησλ λεξψλ.

3

ΠΡΟΛΟΓΟ

Μηα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί ηφζν γηα ηνλ θνηηεηή πνπ ηελ εθπνλεί ηφζν γηα
ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε
ηεο κηα εκπεηξία πνπ απαηηεί πξνζπάζεηα επηκνλή θαη ππνκνλή ζε φια ηα επίπεδα θαη
ζπρλά επηθπιάζζεη πξνβιήκαηα πάζεο θχζεσο πνπ φινη νη εκπιεθφκελνη ζε απηή ηε
δηαδηθαζία θαινχληαη λα ηα επηιχζνπλ θαη κάιηζηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ππφ ηε
πίεζε ηνπ ρξφλνπ. Οινθιεξψλνληαο ινηπφλ ην πφλεκα απηφ, απφ ηε ζέζε απηή, ζα
ήζεια λα εθθξάζσ ζηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο.
Θεξκέο επραξηζηίεο ινηπφλ νθείισ ζην επηβιέπνληα Καζεγεηή θ. Βαθείδε
Αληψλην, Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δθαξκνζκέλεο
Γεσθπζηθήο, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε αλαζέηνληάο κνπ ηελ
ελδηαθέξνπζα απηή εξγαζία, γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο, γηα
ηε δηφξζσζε θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ ζην αληηθείκελν θαη γεληθά γηα ηελ άςνγε
ζπλεξγαζία πνπ είρακε.
ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Δκκαλνπήι Μαλνχηζνγινπ γηα ην ρξφλν πνπ
δηέζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη ηα νπζηαζηηθά ηνπ
ζρφιηα πάλσ ζηελ εξγαζία.
ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο θ. νππηφ Παληειή γηα ην
ρξφλν πνπ δηέζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη ηελ
αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ λα δψζσ ζηνλ Γξ. Hamdan Hamdan θαη ηνλ
γεσιφγν θχξην Παλαγφπνπιν Γεψξγην γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε φιν
απηφ ην δηάζηεκα πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο, γηα ηηο
ππνδείμεηο ηνπο θαη πάλσ απφ φια γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαη ηε δηάζεζή ηνπο
λα
Οινθιεξψλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζηάζεθαλ δίπια κνπ
απηά ρξφληα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ζηηο
ραξνχκελεο θαη ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1

ΔΗΑΓΧΓΖ

ε πφιγε πνπ βξίζθεηαη Βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ Φαξάγγη ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ ηχινο, ζην λνκφ Υαλίσλ ρεκηθέο αλαιχζεηο ζε λεξφ απφ
εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1981 –1982,
έδεημαλ πςειή ζπγθέληξσζε ρισξηφλησλ ηεο ηάμεο ησλ 2500 ppm. Σν γεγνλφο φηη ε
ζέζε ησλ γεσηξήζεσλ βξίζθεηαη ζε κεγάιε ζρεηηθά απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή
δεκηνπξγήζεθε πξνβιεκαηηζκφο γεληθφηεξεο ζαιάζζηαο πθαικχξηλζεο ηνπ ππφ
εθκεηάιιεπζε πδξνθφξνπ νξίδνληα ηεο πεξηνρήο. Ζ πθαικχξηλζε ησλ ππνγείσλ
λεξψλ ζε παξάθηηεο πεξηνρέο είλαη έλα πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί έληνλα θαζψο φηαλ
επέιζεη είλαη πνιιή δχζθνιε έσο αδχλαηε ε απνθαηάζηαζε. Ζ παξνχζα εξγαζία
απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Πεξηβάιινλ –
Ππζαγφξαο ΗΗ : “πλδπαζκέλε γεσθπζηθή έξεπλα γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ κεηψπνπ
πθαικχξηλζεο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ππνγείσλ λεξψλ ζηελ πεξηνρή ηχινο
Υαλίσλ”».
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο
πξνθαηαξθηηθνχ ηξηζδηάζηαηνπ γεσινγηθνχ κνληέινπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηχινπ. Γηα
ηελ

δεκηνπξγία

ηνπ

ηξηζδηάζηαηνπ

γεσινγηθνχ

πξνθαηαξθηηθνχ

κνληέινπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γεσινγηθά θαη γεσθπζηθά δεδνκέλα ην νπνία εηζήρζεζαλ ζην
Rockworks 2006. Σα γεσθπζηθά δεδνκέλα ηα νπνία εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα είλαη
απφ βπζνζθνπήζεηο ειεθηξηθή ηνκνγξαθία θαη ζεηζκηθή δηάζιαζε ελψ ηα γεσινγηθά
απφ γεσηξήζεηο.
Ζ δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμήο:
ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ην γεσινγηθφ πεξίγξακκα ηεο
Κξήηεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο
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ζηξσκαηνγξαθηθήο εμέιημεο θαη ηεο ζηξσκαηνγξαθηθήο ζέζεο ησλ ζρεκαηηζκψλ
ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο απηήο.
ην θεθάιαην 3 γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη
γεσειεθηξηθέο

ηελ ειεθηξηθή ηνκνγξαθία θαη ηηο

βπζνζθνπήζεηο . Σέινο γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηε κέζνδν ηεο

ζεηζκηθήο δηάζιαζεο.
ην θεθάιαην 4 πεξηγξάθεηαη ε εηζαγσγή ησλ γεσινγηθψλ, ηνπνγξαθηθψλ θαη
γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα Rockworks 2006 . Σα γεσινγηθά ζηνηρεία
εηζάγνληαη απφ γεσηξήζεηο ελψ ηα γεσθπζηθά απφ ειεθηξηθή ηνκνγξαθία,
βπζνζθνπήζεηο θαη ζεηζκηθή δηάζιαζε. Απφ ηα ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη ην
ηξηζδηάζηαην πιεγκαηηθφ κνληέιν ην νπνίν κεηέπεηηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ιηζνινγηθνχ κνληέινπ. Σέινο γίλεηαη ε εηζαγσγή
ςεπδνγεσηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ζεκείσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
ην θεθάιαην 5 γίλεηαη ε εξκελεία ησλ γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ
θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ιηζνινγηθνχ κνληέινπ. Δπίζεο
θαηαζθεπάδνληαη δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα δηαγξάκκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ
απφ ην κνληέιν θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεηζκηθήο θαη ειεθηξηθήο
ηνκνγξαθίαο. Σέινο πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ιηζνινγηθνχ
κνληέινπ κε ηελ γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο.
ην θεθάιαην 6 ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ
εξγαζία απηή θαη γίλνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο απηήο.

10

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2

ΓΔΧΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ

2.1 Δηζαγσγή
ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε γεσινγηθή πιεξνθνξία γηα ηελ
πεξηνρή έξεπλαο.

2.2 Ζ γεσινγηθή δνκή ηεο λήζνπ Κξήηεο
Ζ Γεσινγία ηεο Κξήηεο (Μνπληξάθεο, 1985), ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα αιιεπάιιεια
επσζεκέλα ηεθηνληθά θαιχκκαηα ησλ Διιελίδσλ δσλψλ ηα νπνία ζπλσζνχληαη ζηνλ
κηθξφ ζρεηηθά γεσγξαθηθφ ρψξν ηνπ λεζηνχ, κε γεληθή θαηεχζπλζε απφ Βνξξά πξνο
Νφην. (ρήκα 2.1. Καηά Κίιηα et al., 1985)
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ρήκα 2.1 :ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο γεσινγηθήο δνκήο ηεο λήζνπ Κξήηεο κε ηα αιιεπάιιεια
ηεθηνληθά θαιύκαηα (Καηά Κίιηα et al, 1985).

Γεληθά ε Κξήηε ζπγθξνηείηαη απφ έλα απηφρζνλν (ή ζρεηηθά απηφρζνλν) ζχζηεκα,
πνπ είλαη ε ελφηεηα Σαιέα Όξε ησλ πιαθσδψλ αζβεζηνιίζσλ (Plattenkalk), πάλσ
ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη κε ιεπηνεηδή ηεθηνληθή δηάηαμε νη ζεηξέο ησλ πεηξσκάησλ
ησλ άιισλ δσλψλ θαη ελνηήησλ.
Ζ ελφηεηα Σαιέα Όξε-Πιαθψδεηο αζβεζηφιηζνη πεξηιακβάλεη θπξίσο ηππηθνχο
πιαθψδεηο αζβεζηφιηζνπο κε ππξηηηθέο ελζηξψζεηο θαη θεξαηνιηζηθνχο θνλδχινπο,
αιιά επίζεο θαη καδψδεηο αζβεζηφιηζνπο, δνινκίηεο, αζβεζηνιηζηθά θξνθαινπαγή
θαη θπιιηηηθέο-ραιαδηηηθέο παξεκβνιέο. Ζ ζεηξά απηή έρεη ειηθία απφ Πέξκην κέρξη
Ζψθαηλν, είλαη εκηκεηακνξθσκέλε θαη αλήθεη πηζαλφηαηα ζηελ Αδξηαηηθντφλην
δψλε. Απνηειεί ην ζρεηηθά απηφρζνλν ππφβαζξν ηεο Κξήηεο θαη απνθαιχπηεηαη ζε
πνιιέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ ππφ κνξθή πνιιαπινχ ηεθηνληθνχ παξαζχξνπ θάησ απφ
ηα αιιεπάιιεια επσζεκέλα θαιχκκαηα. Μεγάιεο κάδεο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ησλ
Λεπθψλ Οξέσλ θαη ηεο Ίδεο δνκνχληαη απφ ηελ ζεηξά ησλ πιαθσδψλ αζβεζηνιίζσλ.
Πάλσ ζηελ ζεηξά ησλ πιαθσδψλ αζβεζηνιίζσλ βξίζθεηαη κηα ζεηξά
θξνθαινπαγψλ-ιαηππνπαγψλ αζβεζηνιίζσλ πνπ νλνκάδεηαη ζεηξά Σξππαιίνπ. Ζ
ειηθία ηεο ζεσξήζεθε Άλσ Σξηαδηθή-Κάησ Ηνπξαζηθή αλ θαη δελ απνθιείεηαη θαη
πνιχ λεφηεξε ειηθία. Απφ γεσηεθηνληθή άπνςε ε ζεηξά Σξππαιίνπ ζεσξείηαη απφ
άιινπο κελ σο ν ππνθείκελνο νξίδνληαο ηεο ακέζσο αλψηεξεο θπιιηηηθήο ζεηξάο,
ελψ απφ άιινπο σο επηθιπζηγελή ζεηξά πάλσ ζηνπο πιαθψδεηο αζβεζηφιηζνπο θαη
επνκέλσο απνηειεί ιηζνθαζηθή πιεπξηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο ελφηεηαο
Σαιέα Όξε-Πιαθψδεηο αζβεζηφιηζνη.
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Δπσζεκέλε πάλσ ζηελ ελφηεηα Σαιέα Όξε θαη ζηελ ζεηξά Σξππαιίνπ
βξίζθεηαη κηα θπιιηηηθή-ραιαδηηηθή ζεηξά ειηθίαο Πεξκίνπ-Σξηαδηθνχ, πνπ
απνηειείηαη απφ θπιιίηεο, ραιαδίηεο, κεηα-θξνθαινπαγή, κεηα-ςακκίηεο, θαθνεηδείο
αλαθξπζηαιισκέλνπο αζβεζηφιηζνπο, κεηα-βαζίηεο θαη κεηά- αλδεζίηεο. Ζ
κεηακφξθσζε ηεο ζεηξάο έγηλε ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο (γιαπθνθαληηηθή). Ζ
γεσηεθηνληθή ζέζε ηεο παξακέλεη άγλσζηε. Άιινη ηελ ζεσξνχλ ππφβαζξν ηεο
Γαβξφβνπ-Σξηπφιεσο θαη άιινη αλεμάξηεηε κνλάδα πξνεξρφκελε κε επψζεζε απφ
πην εζσηεξηθά.
Πάλσ ζηελ θπιιηηηθή ζεηξά ηνπνζεηείηαη ε δψλε Γαβξφβνπ-Σξηπφιεσο κε
ηνπο γλσζηνχο λεξηηηθνχο αζβεζηφιηζνπο θαη ζε αλψηεξε ηεθηνληθή ζέζε βξίζθεηαη
επσζεκέλν ην ηεθηνληθφ θάιπκκα ηεο δψλεο Πίλδνπ.
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ηεθηνληθά θαιχκκαηα ησλ εμσηεξηθψλ Διιελίδσλ
ζηνλ ρψξν ηεο Κξήηεο βξίζθνληαη ζε αθφκε αλψηεξε ηεθηνληθή ζέζε θαη αιιφρζνλα
ηεθηνληθά ιέπηα ησλ εζσηεξηθψλ δσλψλ. Σέηνηα είλαη ε ελφηεηα Άξβεο κε νθηνιηζηθά
πεηξψκαηα θαζψο θαη άιιεο δηάζπαξηεο νθηνιηζηθέο εκθαλίζεηο πνπ ζεσξνχληαη φηη
έρνπλ

επσζεζεί

απφ

ηνλ

ρψξν

ηεο

Τπνπειαγνληθήο,

φπσο

επίζεο

θαη

θξπζηαιινζρηζηψδε πεηξψκαηα (γλεχζηνη, ζρηζηφιηζνη θαη ακθηβνιίηεο ηεο ελφηεηαο
Αζηεξνχζηα) κε πξνέιεπζε ηελ Πειαγνληθή.
Σέινο, πάλσ ζε απηνχο ηνπο αιπηθνχο ζρεκαηηζκνχο θάζνληαη ζε
ζηξσκαηνγξαθηθή αζπκθσλία ηδήκαηα ηνπ Νενγελνχο θαη Σεηαξηνγελνχο (θπξίσο
θιαζηηθά ζαιάζζηα ηδήκαηα) ηα νπνία έρνπλ κεγάιν πάρνο θαη εμάπισζε ζηηο
παξαιηαθέο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο.

2.3 Γεσινγία ηεο πεξηνρήο κειέηεο
Ζ πεξηνρή κειέηεο πνπ δηνηθεηηθά αλήθεη ζην Ννκφ Υαλίσλ εθηείλεηαη λνηίσο ηεο
εζληθήο νδνχ Υαλίσλ Ρεζχκλεο. ην δπηηθφ ηκήκα ηεο νξηνζεηείηαη απφ πξναιπηθνχο
ζρεκαηηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ έληνλν αλάγιπθν ελψ ην πεδηλφ αλαηνιηθφ ηεο
ηκήκα δηαξξένπλ νη πνηακνί Κνηιηάξεο θαη Μεζνπφηακνο. ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα
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ηεο πεξηνρήο ζρεκαηίδεηαη ην θαξάγγη ηνπ Κεξακηνχ (Γηθηάκνπ) ζηελ βφξεηα έμνδν
ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο θαξζηηθέο δνκέο.
Βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ γεσινγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο, απνηέιεζε
ν πθηζηάκελνο γεσινγηθφο ράξηεο ηνπ Η.Γ.Μ.Δ., θχιιν Υαληά, 1971(Γεσινγηθή
ραξηνγξάθεζε απφ Δ.Γ. Καξαγεσξγίνπ, ηα έηε 1951-1969. ηξσκαηνγξαθία: .
Σζατιά-Μνλψπνιε), απφζπαζκα ηνπ νπνίνπ, κε ηελ πεξηνρή έξεπλαο παξαηίζεηαη
ζηνλ αθφινπζν ράξηε (ρήκα 2.2). χκθσλα κε ην θχιιν ράξηε γηα ηελ πεξηνρή
έξεπλαο, απαληνχλ νη αθφινπζνη ζρεκαηηζκνί:

ρήκα 2.2: Απόζπαζκα από ηνλ πθηζηάκελν γεσινγηθό ράξηε (θύιιν Υαληά, Η.Γ.Μ.Δ. 1971) κε
ηελ πεξηνρή έξεπλαο (θιίκαθα 1:50.000).
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ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΔ (ΟΛΟΚΑΗΝΟ)

 Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο (Qal1): Πεινί, άξγηινη, άκκνη θαη ραιίθηα. Οη
απνζέζεηο απηέο είλαη ραιαξέο θαη κηθξνχ πάρνπο (πάρνο κηθξφηεξν ηνπ ελφο
κέρξη θαη κεξηθά κέηξα).
 Πξνζρσκαηηθέο

απνζέζεηο

εξπζξνγήο

(Qtr): Παξαηεξνχληαη

εληφο

θαξζηηθψλ εγθνίισλ.

ΜΔΗΟΚΑΗΝΟ

 Μάξγεο

(Mim):

Κηηξηλφθαηεο

έσο

ιεπθνθίηξηλεο,

πνιιέο

θνξέο

ελαιιαζζφκελεο κε ζηξψκαηα καξγαηθψλ ςακκηηψλ θαη πιαθψδσλ
καξγαηθψλ αζβεζηνιίζσλ ελψ εγθιείνπλ απνιηζψκαηα ζαιάζζησλ καιαθίσλ.
 Μαξγατθόο

Αζβεζηόιηζνο

(Mik):

πκπαγήο,

ιεπθνθίηξηλνο

έσο

ιεπθφηεθξνο, κε ζαιάζζηα απνιηζψκαηα (ειαζκαηνβξάρηα, ερηλφδεξκα,
βξπφδσα, ερίλνπο, ζξαχζκαηα νζηξαθφδεξκσλ θαη πινχζηα κηθξνπαλίδα).

ΣΡΗΑΓΗΚΟ - ΚΡΖΣΗΓΗΚΟ

 Εώλε Σξίπνιεο
 Αζβεζηόιηζνη

(TR-kk):

πκπαγείο,

ιεπθφθαηνη

έσο

ππνθχαλνη,

κηθξνθξπζηαιιηθνί έσο ζηηθξνί ζπλήζσο κε ζξαχζκαηα ξνπδηζηψλ, ελίνηε
ιαηππνπαγείο, θαηά ηφπνπο δνινκηηησκέλνη θαη ηζρπξά θαξζηηθνπνηεκέλνη.
Δλδερνκέλσο λα πεξηιακβάλνληαη θαη θαηψηεξα κέιε, ηνπξαζηθήο έσο
ηξηαδηθήο ειηθίαο, ρσξίο απηφ λα επηβεβαηψλεηαη παιαηνληνινγηθά.
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ΠΑΛΑΗΟΕΧΨΚΟ-ΜΔΟΕΧΨΚΟ

 Μεηακνξθσκέλν Τπόβαζξν Κξπζηαιινζρηζηώδνπο Κξήηεο
 Αζβεζηόιηζνη (Pz-Mzk) : ζπκπαγείο, θξπζηαιιηθνί, ιεπθνί έσο ιεπθφθαηνη,
θαηά ηφπνπο χπνκέιαλεο, θπαλφθαηνη, ιεπηνπιαθψδεηο, ελίνηε δνινκηηηθνί θαη
θαηά ηφπνπο δνινκίηεο ηνπ αχηνρζφλνπ ζπζηήκαηνο ηεο λήζνπ Κξήηεο, κε
πξνζδηνξηζζείζεο ειηθίαο, πηζαλφλ παιαηνδσηθήο ή έσο θαη

κεζνδσηθήο.

 Κξπζηαιιηθνί ζρηζηόιηδνη ηνπ απηνρζόλνπ ζπζηήκαηνο ηεο Κξήηεο (PzMzsh) : (θπιιίηεο, καξκαξπγηαθνί, γξαθηηηθνί, ζεξηθηηηθνί, ραιαδηηηθνί,
ρισξηηηθνί θαη ιακππξίδνληεο ζρηζηφιηζνη), θαηά ηφπνπο έγθιείνληεο
πιαθψδεηο

κέιαλαο

αζβεζηφιηζνπο.

Ύπνπξάζηλνη

πεξηδνηίηεο

(π),

έμαιινησκέλνη ζε ζεξπεληίλε, ελίνηε κε θιέβεο ακηάληνπ. πκπαγήο
χπνπξαζηλίδσλ δηαβάζεο (δ).
Ζ ζηξσκαηνγξαθηθή ζηήιε απφ ην ζρεηηθφ θχιιν ράξηε θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.3

ρήκα 2.3: ηξσκαηνγξαθηθή ζηήιε από Η.Γ.Μ.Δ. (Φύιιν Υαληά).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3

ΓΔΧΦΤΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ

3.1 θνπόο ηεο γεσθπζηθήο έξεπλαο

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ππάξρνπλ αιπηθνί θαη κεηάαιπηθνί ζρεκαηηζκνί (Νενγελέο – Σεηαξηνγελέο). Οη αιπηθνί ζρεκαηηζκνί ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή είλαη θαξζηηθνπνηεκέλνη, Ζ αλάπηπμε ελφο θαξζηηθνχ ζπζηήκαηνο
πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δηφδσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα εηζέιζεη θαη ζα
θπθινθνξήζεη ζηε κάδα ηνπ πεηξψκαηνο ην λεξφ, καδί µε ηα φμηλα αλζξαθηθά ή άιια
αληφληα πνπ ζα πξνζβάιινπλ ην πέηξσκα. Οη αξρηθέο απηέο δίνδνη, δελ είλαη άιιεο
απφ ηηο πάζεο θχζεσο ηεθηνληθέο αζπλέρεηεο ηνπ πεηξψκαηνο (ξήγκαηα, δηαθιάζεηο
θιπ) θαη επεξεάδνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζε φιεο ηηο θιίκαθεο, απφ ηε
κηθξνζθνπηθή (ηξηρνεηδή θαηλφκελα) θαη ηε καθξνζθνπηθή (ζε επίπεδν θαξζηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ), κέρξη ηε κεγαζθνπηθή. Ο ηεθηνληθφο ηζηφο ηνπ
πεηξψκαηνο (γεσκεηξία, ζρηζηφηεηα, ππθλφηεηα, δηαζχλδεζε, ράζκαηα ησλ
αζπλερεηψλ θ.ιπ.) είλαη πξσηαξρηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ειεπζεξίαο θαη
ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θίλεζεο ηνπ λεξνχ θαη ηεο ηαρχηεηαο µε ηελ νπνία ζα
πξνρσξήζεη ε θαξζηηθνπνίεζε. Δμάιινπ, έρεη δηαπηζησζεί (εηδηθά ζε πεξηνρέο µε
έληνλε θαη ζπλερηδφκελε ηεθηνληθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε Διιάδα) φηη ε αλάπηπμε
ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ θαξζηηθψλ κνξθψλ, φπσο νη γιπθέο, θξέαηα, νρεηνί,
ζπήιαηα θ.ιπ., είλαη ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλε ζχκθσλα µε ξεμηγελείο δψλεο θαη
ζπζηήκαηα δηαθιάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εθάζηνηε πεξηνρή. Απηφ ην δεδνκέλν
17

έρεη κεγάιε ζεκαζία θαζψο ε αλαγλψξηζε θαη δηεξεχλεζε ησλ ηεθηνληθψλ ζπλζεθψλ
απνηειεί έλα απφ ηα αζθαιέζηεξα εξγαιεία γηα ηε δηαπίζησζε ή πξφβιεςε ηεο
ππφγεηαο θπθινθνξίαο ηνπ λεξνχ, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ελφο θαξζηηθνχ
ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηχινο, θαη κε βάζε ηα φζα αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ, νη ζεηζκηθέο κέζνδνη θαη νη κέζνδνη ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο
θξίζεθαλ σο νη πην θαηάιιειεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεηψπνπ ζαιαζζηλνχ /
γιπθνχ

λεξνχ.

πγθεθξηκέλα,

ε

κέζνδνο

ηεο

ειεθηξηθήο

βπζνζθφπεζεο

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα κηα πξσηαξρηθή θαη γξήγνξε εθηίκεζε (κεγάιεο θιίκαθαο) ηεο
γεσινγηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ
βπζνζθνπήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεπηνκεξνχο γεσινγηθήο
ραξηνγξάθεζεο επηιέρηεθαλ νη πεξηνρέο κε ην πεξηζζφηεξν πδξνγεσινγηθφ,
ηεθηνληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιεπηνκεξέο
γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο. Οη δηαζθνπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο κεζφδνπο ηηο
ζεηζκηθήο δηάζιαζεο θαη Πνιπθάλαιε αλάιπζε ησλ επηθαλεηαθψλ θπκάησλ
Rayleigh, θπξίσο γηα ηνλ αθξηβή ραξαθηεξηζκφ ησλ γεσινγηθψλ θαη ηεθηνληθψλ
ζπλζεθψλ ζηηο πεξηνρέο κειέηεο.
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3.2 ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ
ΑΝΣΗΣΑΖ

3.2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ

Ζ εκθάληζε ησλ ειεθηξηθψλ κεζφδσλ γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο ρξνλνινγείηαη
απφ ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Με ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ απηψλ επηηεχρζεθε ν
εληνπηζκφο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Ρνπκαλία ην 1923 θαη αιαηνχρσλ δφκσλ ζηε Γαιιία
ην 1926. Ζ ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηνπο μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη απηφ ιφγσ
ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γεγνλφο πνπ
βνήζεζε ηφζν ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπο.
Βαζηθή επηδίσμε ησλ ειεθηξηθψλ κεζφδσλ γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο είλαη ν
θαζνξηζκφο ησλ ειεθηξηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πεηξσκάησλ ησλ επηθαλεηαθψλ
ζηξσκάησλ ηνπ θινηνχ ηεο Γεο. Μεηξνχκελν κέγεζνο είλαη ε ειεθηξηθή ηάζε.
Παξάιιεια, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο, θαζψο θαη ε
κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα, ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο
αληίζηαζεο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειεθηξηθψλ γεσθπζηθψλ κεζφδσλ απαηηείηαη ζεκαληηθή
αληίζεζε ζηηο ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο κεηαμχ ηνπ ππφ κειέηε γεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ
θαη ηνπ επξχηεξνπ γεσινγηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξηθψλ κεζφδσλ
θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ησλ γεσεπηζηεκψλ φπσο είλαη ε θνηηαζκαηνινγία, ε
πδξνγεσινγία, ε ηερληθή γεσινγία, ε ραξηνγξάθεζε γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ αιιά
θαη ηελ αξραηνινγία.
Απφ ηηο ειεθηξηθέο κεζφδνπο γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο νη πην ζεκαληηθέο είλαη ε
κέζνδνο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, ε κέζνδνο ησλ ηζνδπλακηθψλ γξακκψλ,
ε κέζνδνο ηεο επαγφκελεο πνιηθφηεηαο, ε κέζνδνο ηνπ θπζηθνχ δπλακηθνχ θαη ε
κέζνδνο ησλ ηειινπξηθψλ ξεπκάησλ. Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηελ παξνχζα
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εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ε ειεθηξηθή ηνκνγξαθία, θαη ε ειεθηξηθή βπζνζθφπεζε.
Ζ κέζνδνο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο βαζίδεηαη ζηνλ λφκν πνπ
δηαηχπσζε ην 1827 ν George Simon Ohm (Robinson, 1988), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν
αληίζηαζε R (ζε Ohm) ελφο αγσγνχ νλνκάδεηαη ν ζηαζεξφο ιφγνο ηεο δηαθνξάο
δπλακηθνχ ΓV (ζε Volt) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ, πξνο ηελ έληαζε I
(ζε Ampere) ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγφ.
(3.1)

V
R 
I

Ζ αληίζηαζε ελφο νκνγελνχο αγσγνχ είλαη αλάινγε κε ην κήθνο L ηνπ αγσγνχ,
αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην εκβαδφλ S ηεο ηνκήο ηνπ αγσγνχ(ζρήκα 3.1) θαη
εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ.
R

L
 V / I
S

(3.2)

φπνπ ξ είλαη ε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ πιηθνχ ηνπ αγσγνχ.

Αμπερόμετρο
Α

Πηγή

Ι
V

L

βολτόμετρο

Διατομή εμβαδού S

ρήκα 3.1: Ζιεθηξηθό θύθισκα απνηεινύκελν από πεγή θαη αγσγό ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ
παξαιιειεπηπέδνπ.

ην δηεζλέο ζχζηεκα κνλάδσλ (SI) κνλάδα εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο είλαη ην 1
Χm. Πνιιέο θνξέο φκσο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε κνλάδα 1Χcm θαη είλαη 1 Χm = 100
Χcm. Ζ εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ησλ πεηξσκάησλ θαη νξπθηψλ είλαη κηα απφ ηηο
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πεξηζζφηεξν κεηαβαιιφκελεο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πεηξσκάησλ θαη νξπθηψλ. Οη
ηηκέο ηεο θπκαίλνληαη απφ 10
κέρξη 10

15

– 6

Χm ζε νξηζκέλα νξπθηά φπσο είλαη ν γξαθίηεο,

Χm ζε νξηζκέλα μεξά ραιαδηαθά πεηξψκαηα. Σα πεηξψκαηα θαη ηα

νξπθηά πνπ έρνπλ εηδηθέο αληηζηάζεηο κεηαμχ 10 -6 θαη 10 -1 Χm ραξαθηεξίδνληαη σο
θαινί αγσγνί, ελψ θαθνί αγσγνί ζεσξνχληαη απηά πνπ έρνπλ εηδηθέο αληηζηάζεηο
κεηαμχ 10 8 θαη 10 15 Χm. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηδηθή
ειεθηξηθή αληίζηαζε είλαη: α) ε ιηζνινγία ησλ πεηξσκάησλ, β) ην πνξψδεο ησλ
πεηξσκάησλ, γ) ε γεσινγηθή ειηθία ησλ πεηξσκάησλ, δ) ε ζεξκνθξαζία ησλ
πεηξσκάησλ.
Σνπνζεηψληαο δχν ειεθηξφδηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζπλδεκέλα κε
ηνπο πφινπο ειεθηξηθήο πεγήο ζπλερνχο ξεχκαηνο δεκηνπξγείηαη θιεηζηφ θχθισκα,
ζην νπνίν ε γε απνηειεί ηνλ αγσγφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζρήκα (3.2). Δπεηδή ν
αέξαο ηεο αηκφζθαηξαο είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηζκνχ, φιν ην ξεχκα απφ ην
ειεθηξφδην δηαξξέεη ηε γε.
Υξεζηκνπνηψληαο δχν άιια ειεθηξφδηα γηα ηελ κέηξεζε ηνπ δπλακηθνχ ζηελ
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο είλαη εθηθηφο ν ππνινγηζκφο ηεο αληίζηαζεο (R) ηνπ
ππεδάθνπο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε:

R


2

 1
1   1
1 
 AM  BM    AN  BN   k
 



(3.3)

φπνπ ΑΜ, ΒΜ, ΑΝ θαη ΒΝ είλαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ ξεχκαηνο
(Α,Β) θαη ησλ ειεθηξνδίσλ δπλακηθνχ (Μ,Ν) (ρήκα 3.1), ελψ ην k νλνκάδεηαη
γεσκεηξηθφο ζπληειεζηήο.
Ζ αληίζηαζε πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε πξνεγνχκελε ζρέζε εθθξάδεη ην κέζν φξν
ησλ ηηκψλ ησλ αληηζηάζεσλ ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα επηθαλεηαθά
ζηξψκαηα, θαη νλνκάδεηαη θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε (ξα).
Ζ ηηκή ηεο θαηλφκελεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ
θαηαλνκή ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζην ππέδαθνο θαη απφ ηε γεσκεηξία
ησλ ειεθηξνδίσλ. Ο ππνινγηζκφο ηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη νδεγεί ζηνλ
θαζνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο. Γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ρξεζηκνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ δηαηάμεσλ
ειεθηξνδίσλ πνπ ζα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ.
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ρήκα 3.2 Απεηθόληζε ηεο βαζηθήο αξρήο ηεο κεζόδνπ εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Ζ
δηαθνξά δπλακηθνύ κεηξάηαη ζηα ειεθηξόδηα δπλακηθνύ Μ,Ν.

3.2.2ΣΡΟΠΟΗ ΓΗΑΣΑΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΧΝ

Τπάξρνπλ

δηάθνξνη

ηξφπνη

δηάηαμεο

ησλ

ειεθηξνδίσλ.

ην

ζρήκα

3.3

απεηθνλίδνληαη νη ηξεηο πην ζεκαληηθέο δηαηάμεηο πνχ είλαη:
α) Γηάηαμε Wenner
ηε δηάηαμε Wenner ηα ειεθηξφδηα δηαηάζζνληαη ζε ίζεο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο,
δειαδή, ΑΜ = ΜΝ = ΝΒ = α, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.3.α έηζη ε θαηλφκελε
εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ξα ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε:

ξα=2π

VMN  1 1
1 1

 
 
I  a 2 a 2a a 

1

=2πα

VMN
I

(3.4)

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο Wenner γηα ειεθηξηθή βπζνζθφπεζε, δειαδή
θαηαθφξπθε ειεθηξηθή δηαζθφπεζε πνπ δίλεη ηελ δνκή ηνπ ππεδάθνπο,
ειεθηξφδηα

αλαπηχζζνληαη θάζε θνξά ζπκκεηξηθά σο πξνο

ηα

έλα ζεκείν, πνπ

ζεσξείηαη θέληξν ηεο βπζνζθφπεζεο.
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ηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξηθήο ραξηνγξάθεζεο ην α παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ηα
ηέζζεξα ειεθηξφδηα κεηαθέξνληαη θαηά κήθνο γξακκήο κειέηεο. Ζ ηηκή ηεο
θαηλφκελεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο αληηζηνηρείηαη ζην θέληξν ηεο θάζε
δηάηαμεο ειεθηξνδίσλ.
Ζ δηάηαμε Wenner παξά ηε γεσκεηξηθή ηεο απιφηεηα παξνπζηάδεη έλα ζεκαληηθφ
κεηνλέθηεκα, αθνχ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάζε λέαο κέηξεζεο πξέπεη λα
κεηαθηλνχληαη φια ηα ειεθηξφδηα.

β) Γηάηαμε Schlumberger
ηε δηάηαμε Schlumberger, ηα ειεθηξφδηα ξεχκαηνο Α θαη Β βξίζθνληαη ζε
απφζηαζε L θαη ζε ζπκκεηξηθέο ζέζεηο σο πξνο ην θέληξν ηεο δηάηαμεο. Σα
ειεθηξφδηα ηνπ δπλακηθνχ Μ θαη Ν είλαη αλάκεζα ζηα Α θαη Β θαη ζε απφζηαζε b
απφ ην θέληξν ηεο δηάηαμεο. Έηζη είλαη ΑΒ = 2L θαη ΜΝ = 2b = Η (ζρήκα 3.3.b), ε
απφζηαζε 2b κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ δπλακηθνχ είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ
απφζηαζε 2L κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ ξεχκαηνο. Έηζη ν γεσκεηξηθφο ζπληειεζηήο Κ
ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε:

1
1
1 
 1
Κ=2π 




 Lb Lb Lb Lb

1

=(L2-b2)


2b

(3.5)

Δπεηδή φκσο (L>>b) ηφηε (L2– b2) ~ L2, θαη έηζη ε θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή
αληίζηαζε ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε

ξα =

L2 V
2b

I

(3.6)

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο Schlumberger γηα ειεθηξηθή βπζνζθφπεζε, ηα
ειεθηξφδηα δπλακηθνχ παξακέλνπλ ζηαζεξά. Αληίζεηα ε απφζηαζε γηα ηα
ειεθηξφδηα ξεχκαηνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ην θέληξν ηεο
δηάηαμεο.
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ηελ ειεθηξηθή ραξηνγξάθεζε ηα ηέζζεξα ειεθηξφδηα κεηαθηλνχληαη, ελψ ε
απφζηαζή ηνπο παξακέλεη ζηαζεξή φπσο θαη ζηε δηάηαμε Wenner.
Ζ δηάηαμε Schlumberger είλαη ε πην δηαδεδνκέλε δηάηαμε. Απηφ νθείιεηαη
θπξίσο ζην κηθξφ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ, επεηδή αληίζεηα κε ηηο
άιιεο δηαηάμεηο απαηηεί κεηαθίλεζε κφλν ησλ δχν ειεθηξνδίσλ ξεχκαηνο θαηά ηελ
γεσειεθηξηθή βπζνζθφπεζε. Σα ειεθηξφδηα ηνπ δπλακηθνχ παξακέλνπλ ζηαζεξά,
γεγνλφο πνπ βνεζάεη επίζεο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ επηδξάζεσλ πνπ
κπνξεί λα νθείινληαη ζε ηνπηθέο γεσινγηθέο αζπλέρεηεο.

γ) Γηάηαμε Γηπόινπ-Γηπόινπ
ε απηή ηε δηάηαμε ε απφζηαζε αλάκεζα ζηα ειεθηξφδηα ηνπ ξεχκαηνο είλαη ίζε κε
α. Οκνίσο α είλαη θαη ην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ δπλακηθνχ. Ζ απφζηαζε
κεηαμχ ησλ δεπγαξηψλ ησλ ειεθηξνδίσλ είλαη κεγάιε θαη ίζε κε nα (n>>α), φπσο
θαίλεηαη ζην ζρήκα (3.3.γ).
Ο γεσκεηξηθφο ζπληειεζηήο Κ γηα ηελ δηάηαμε δηπφινπ–δηπφινπ θαη γηα n>>1,
ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε:

Κ = nπα(n+1)(n+2)

(3.7)

θαη ε θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε
ξα = nπα(n+1)(n+2)

V
i

(3.8)

Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο δηάηαμεο απνηειεί ε απφζηαζε 2nα, αλάκεζα ζηα
δίπνια ξεχκαηνο θαη δπλακηθνχ, πνπ κπνξεί λα απμεζεί αξθεηά ρσξίο λα ρξεηάδνληαη
κεγάια κήθε θαισδίσλ. Ζ δηάηαμε πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ
θαηαγξαθηθψλ νξγάλσλ θαη απφ ηνλ εδαθηθφ ζφξπβν.
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ρήκα 3.3: Γηαηάμεηο Wenner (α), Schlumberger (β), δηπόινπ-δηπόινπ (γ) (Παπαδάρνο, 1986)

3.3 ΓΔΧΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ

Ζ γεσειεθηξηθή βπζνζθφπεζε απνηειεί κέξνο ηεο ειεθηξηθήο δηαζθφπεζεο, ζηελ
νπνία κειεηάηαη ε κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο κε ην βάζνο. Απεηθνλίδεη
δειαδή ηελ κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαηά κία κφλν δηάζηαζε, απηή ηνπ
βάζνπο, πξάγκα ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κε
πιεξνθνξίεο απφ γεψηξεζε. ηελ ειεθηξηθή βπζνζθφπεζε αληί ηνπ γεσθπζηθνχ
ράξηε, πξνθχπηεη γξάθεκα ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο. Ζ
βπζνζθφπεζε είλαη κία ζρεηηθά γξήγνξε θαη κηθξνχ θφζηνπο γεσειεθηξηθή
δηαζθφπεζε ε νπνία επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αμηφινγσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
ελαιιαγή ησλ ζηξσκάησλ κε ην βάζνο.
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3.3.1 Γηαδηθαζία Ζιεθηξηθήο Βπζνζθόπεζεο
Ζ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ειεθηξηθήο βπζνζθφπεζεο απνηειείηαη απφ ηα
παξαθάησ βήκαηα, αλαθεξφκελα κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
•

Οξίδεηαη ε επζεία πάλσ ζηελ νπνία ζα γίλεη ε αλάπηπμε ηεο γξακκήο, ε νπνία
πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη φζν ην δπλαηφλ παξάιιεια. Έηζη, ειέγρεηαη ε πεξηνρή
κειέηεο πξηλ λα μεθηλήζεη ε βπζνζθφπεζε γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ φπσο ε
χπαξμε ρεηκάξξσλ, θαξαγγηψλ, ιφθσλ, νηθεκάησλ, θξαθηψλ θ.α.

•

πλδέεηαη ην φξγαλν κε ηα θαιψδηα, θαη ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν πνπ ζα απνηειεί
ην θέληξν ηεο Βπζνζθφπεζεο (Ο), ην νπνίν επηιέγεηαη αλάινγα κε ηελ
ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο.

•

Σνπνζεηνχληαη ηα ειεθηξφδηα δπλακηθνχ θαη ξεχκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ ζεκείνπ
Ο ζε απφζηαζε MN/2 θαη ΑΒ/2 αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ζχλδεζε ησλ
ειεθηξνδίσλ Α, Β κε ηα θαιψδηα,

δηνρεηεχεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα θαη

πξαγκαηνπνηείηαη ε κέηξεζε, φπνπ ιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ξεχκαηνο i
θαη δπλακηθνχ V. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ηα ειεθηξφδηα ηνπ ξεχκαηνο ζε
κεγαιχηεξε απφζηαζε ΑΒ/2 θαη επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία.
•

Ζ ζπλάξηεζε κεηαβνιήο ηεο θαηλφκελεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, ξα, κε
ην βάζνο ζρεδηάδεηαη ζε δηπιφ ινγαξηζκηθφ ραξηί θαηά ηε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ
έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη κε έλα αθφκε ηξφπν ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ.

•

Ζ δηαθνξά δπλακηθνχ κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο απφζηαζεο ΑΒ/2, ελψ φηαλ ε
ηηκή πξνζεγγίδεη ην 0,1 mV, ε κέηξεζε ζεσξείηαη κε αμηφπηζηε. ε απηή ηελ
πεξίπησζε απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ ΜΝ/2 θαη γηα ην ίδην ΑΒ/2 ιακβάλεηαη δηπιή
κέηξεζε.

•

Σν κέγηζην κήθνο ηεο αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνδίσλ ξεχκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην
αλ έρεη εληνπηζηεί γεσειεθηξηθά ην πέηξσκα πνπ ζηφρν έρεη ε βπζνζθφπεζε. Ζ
θαηάζηαζε απηή δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αλνδηθή ή ηελ θαζνδηθή πνξεία ηεο
θακπχιεο.

•

Ζ απφζηαζε ηνπ εκηαλαπηχγκαηνο ΑΒ/2 θαη νη κεηξνχκελεο ηηκέο ηεο έληαζεο
ηνπ ξεχκαηνο θαη ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθά
δηακνξθσκέλα έληππα γηα ηελ κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπο
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3.4 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ

Με ηε κέζνδν ηεο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο επηηπγράλεηαη ε ιεπηνκεξήο
απεηθφληζε ηνπ ππεδάθνπο θαζψο είλαη κέζνδνο πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Ο
φξνο ηνκνγξαθία παξάγεηαη απφ ηε ιέμε «ηνκή» θαη ζεκαίλεη απεηθφληζε ηνκήο π.ρ.
ηνπ ππεδάθνπο. ηελ ειεθηξηθή ηνκνγξαθία απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζην ππέδαθνο ζε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε δηάζηαζε. Έηζη
ινηπφλ ην πξφβιεκα κεηαηξέπεηαη ζε πξφβιεκα δχν δηαζηάζεσλ.

3.4.1. Θεσξία
Με ηελ ειεθηξηθή ηνκνγξαθία επηδηψθεηαη ν θαζνξηζκφο ηεο γεσειεθηξηθήο
δνκήο ηνπ ππεδάθνπο, δειαδή ε θαηαλνκή ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζην
ππέδαθνο ζε δχν ή ηξεηο δηαζηάζεηο.
Δπεηδή δελ είλαη εχθνινο ν άκεζνο ππνινγηζκφο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο
αληίζηαζεο ζην ππέδαθνο απφ κεηξήζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ππνινγίδεηαη
αξρηθά ε θαηλφκελε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε ξα, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ζην ππέδαθνο. Ζ εηδηθή
ειεθηξηθή αληίζηαζε ξ, ζε αληίζεζε κε ηε θαηλφκελε πνπ είλαη θπζηθψο αλχπαξθηε
πνζφηεηα, είλαη ηδηφηεηα ησλ πεηξσκάησλ θαη ησλ νξπθηψλ.

3.4.2 Σξόπνο Πξαγκαηνπνίεζεο ησλ Μεηξήζεσλ
ηελ ειεθηξηθή ηνκνγξαθία ηεο εξγαζίαο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε
ζπλδπαζηηθή δηάηαμε Wenner – Schlumberger θαη δηπφινπ-δηπφινπ. Πξφθεηηαη γηα
έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν δηαηάμεσλ, φπνπ ε δηάηαμε ησλ ειεθηξνδίσλ δπλακηθνχ θαη
ξεχκαηνο γηα ηελ πξψηε κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε Wenner.
Δλ ζπλερεία ε απφζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ δπλακηθνχ παξακέλεη ζηαζεξή απφ ην
θέληξν ηεο δηάηαμεο θαη κεηαβάιιεηαη ε απφζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ ξεχκαηνο,
πάληα ζπκκεηξηθά σο πξνο ην θέληξν ηεο δηάηαμεο (ηξφπνο πξαγκαηνπνίεζεο
κεηξήζεσλ κε ηε δηάηαμε Schlumberger).
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Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απνηεινχλ ηελ ςεπδνηνκή ηνπ ππεδάθνπο
(ζρ.3.4) ηελ ςεπδνηνκή (pseudosection) νη θαηλφκελεο εηδηθέο ειεθηξηθέο
αληηζηάζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο ζε κία ηνκή θαηά ηέηνην ηξφπν φπσο νη πξαγκαηηθέο
εηδηθέο ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ζε ζεκεία αθξηβψο θάησ απφ ην θέληξν ηεο δηάηαμεο
ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ζε βάζνο πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη κηα εηθφλα ηεο θαηαλνκήο ησλ εηδηθψλ
ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ζην επίπεδν ηεο ηνκήο. Ξεθηλψληαο απφ έλα αξρηθφ κνληέιν
ην επφκελν βήκα είλαη ε ιχζε ηνπ επζέσο πξνβιήκαηνο, ζην νπνίν ππνινγίδνληαη νη
θαηλφκελεο αληηζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κνληέιν απηφ. Οη ζεσξεηηθέο απηέο
ηηκέο, καδί κε ηηο πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ
θαζνξίδνπλ έλα ζχζηεκα εμηζψζεσλ. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο αληηζηξνθήο, φπνπ
επηιχεηαη ην ζχζηεκα ησλ εμηζψζεσλ κε αγλψζηνπο ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ.
Τπνινγίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία απηή έλα λέν βειηησκέλν κνληέιν. Ζ βειηίσζε αθνξά
κφλν ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ππνινγίδνληαο γηα ην
βειηησκέλν κνληέιν ηηο θαηλφκελεο αληηζηάζεηο, νη νπνίεο ζπγθξίλνληαη κε ηε ζεηξά
ηνπο κε ηηο πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο. θνπφο ηεο αληηζηξνθήο είλαη λα βξεζεί έλα
κνληέιν πνπ λα δίλεη θαηλφκελεο αληηζηάζεηο φζν ην δπλαηφ πην θνληά ζηηο
κεηξήζεηο. Δπζχ πξφβιεκα ζηε κέζνδν κέηξεζεο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο
νλνκάδνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ θαη ελ ζπλερεία ηεο θαηλφκελεο
εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απφ ηηο ήδε γλσζηέο ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο.
Αληίζηξνθν πξφβιεκα νλνκάδνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ εηδηθψλ
ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ απφ ηηο θαηλφκελεο (Γθαληάηζνο,1995). Ζ εχξεζε ησλ ηηκψλ
ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απφ ηηο ηηκέο ηεο θαηλφκελεο εηδηθήο ειεθηξηθήο
αληίζηαζεο είλαη δπλαηή κε ηνπο αιγφξηζκνπο αληηζηξνθήο. Αλ θαη ε αληηζηξνθή
είλαη έλα δχζθνιν κε γξακκηθφ πξφβιεκα, ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ
ηνπ Gauss – Newton κε εμνκάιπλζε απνθεχγεη ηηο αζηαζείο ιχζεηο θαη ζπγθιίλεη
γξήγνξα, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε
κέζνδν.
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ρήκα 3.4 Φεπδνηνκή (pseudosection) θαηλόκελσλ εηδηθώλ ειεθηξηθώλ αληηζηάζεσλ

3.5 Μέζνδνο ηεο ζεηζκηθήο δηάζιαζεο
Οη ζεηζκηθέο κέζνδνη, φπσο θαηά θαλφλα εθαξκφδνληαη ζηε ζεηζκηθή έξεπλα,
ζεσξνχληαη ελεξγεηηθέο γεσθπζηθέο κέζνδνη. ηε ζεηζκηθή δηαζθφπεζε, ε
ηαιάλησζε ηνπ εδάθνπο πνπ πξνθαιείηαη απφ θάπνηα πεγή θαηαγξάθεηαη ζε
δηάθνξεο απνζηάζεηο απφ ηελ πεγή.
Σα ζεηζκηθά θχκαηα πθίζηαληαη δηαδνρηθέο δηαζιάζεηο ζηηο δηαρσξηζηηθέο
επηθάλεηεο ή ζε κέζν φπνπ ε ηαρχηεηα κεηαβάιιεηαη κε ην βάζνο, κε απνηέιεζκα ηελ
αιιαγή ηεο πνξείαο ηεο ζεηζκηθήο αθηίλαο. Ζ γσλία πξφζπησζεο, i0, ε γσλία
δηάζιαζεο, i2, θαη νη ηαρχηεηεο α1 θαη α2 ζηα δχν επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ζπλδένληαη
κέζσ ηνπ λφκνπ ηνπ Snell:
p

sin(i0 )

1



sin(i2 )

2

(3.9)
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φπνπ p είλαη ε παξάκεηξνο ηεο ζεηζκηθήο αθηίλαο. Ζ ζεηζκηθή αθηίλα πξνζπίπηεη
ζηελ δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ππφ νξηθή γσλία, φηαλ ε δηαζιψκελε αθηίλα έρεη
δηεχζπλζε παξάιιειε πξνο ηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα (ρήκα 3.5 b). ε κηα ηέηνηα
πεξίπησζε ν λφκνο ηνπ Snell ηξνπνπνηείηαη σο εμήο :
sin(ic ) 

1
2

(3.10)

Όηαλ ε γσλία πξφζπησζεο είλαη κεγαιχηεξε ηεο νξηθήο γσλίαο, παξαηεξείηαη
νιηθή αλάθιαζε.

ρήκα 3.5 ρεκαηηθή παξάζηαζε ησλ ηξηώλ πεξηπηώζεσλ πξόζπησζεο κηαο ζεηζκηθήο αθηίλαο ζε κηα
δηεπηθάλεηα. Καηά ηελ πξόζπησζε ππό γσλία a) κηθξόηεξε ηεο νξηθήο δεκηνπξγνύληαη
αλαθιώκελα θαη δηαζιώκελα θύκαηα, b) ίζε κε ηελ νξηθή γσλία δεκηνπξγνύληαη
αλαθιώκελα θαη κεησπηθά θύκαηα c) κεγαιύηεξε ηεο νξηθήο δεκηνπξγνύληαη αλαθιώκελα
θύκαηα.

Έζησ ζεηζκηθή αθηίλα ε νπνία πξνζπίπηεη ζε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ππφ νξηθή
γσλία. Σφηε ην δηαζιψκελν θχκα δηαδίδεηαη ζην δεχηεξν ζηξψκα παξάιιεια πξνο ηε
δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα. χκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ Huygens, θάζε ζεκείν ηνπ
δηαζιψκελνπ κεηψπνπ θχκαηνο απνηειεί δεπηεξεχνπζα πεγή ζεηζκηθψλ θπκάησλ
(Βαθείδεο, 1993). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζεηζκηθά θχκαηα ηα νπνία
πξνέξρνληαη απφ ηηο δεπηεξεχνπζεο απηέο πεγέο θαη αλαδχνληαη ζην πξψην ζηξψκα
(ρήκα 3.6).
Ζ γσλία ησλ αλαδπφκελσλ πξνο ηελ επηθάλεηα ζεηζκηθψλ αθηίλσλ κε ηελ θάζεην
ζηελ δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα είλαη ίζε κε ηελ νξηθή γσλία. Απηά ηα αλαδπφκελα
ζεηζκηθά θχκαηα νλνκάδνληαη κεησπηθά θχκαηα.

30

ρήκα 3.6 ρεκαηηθή απεηθόληζε δεκηνπξγίαο ησλ κεησπηθώλ θπκάησλ (Raynolds, 1997)

3.5.1Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δηάζιαζεο κε ηελ κέζνδν ηεο
ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο

Ζ γεσθπζηθή κέζνδνο ηεο ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο βαζίδεηαη ζηνλ πεηξακαηηθφ
πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξφλσλ δηαδξνκήο ησλ απεπζείαο θαη ησλ κεησπηθψλ ζεηζκηθψλ
θπκάησλ. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ρξφλνπο δηαδξνκήο ησλ θπκάησλ
απηψλ, θαζψο θαη ηερληθέο αληηζηξνθήο, πξνζδηνξίδεηαη ε ηαρχηεηα δηάδνζεο ησλ
ζεηζκηθψλ θπκάησλ ζηνπο επηθαλεηαθνχο ζρεκαηηζκνχο. Ζ κέζνδνο ηεο ζεηζκηθήο
ηνκνγξαθίαο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ηαρπηήησλ δηάδνζεο ησλ
ζεηζκηθψλ θπκάησλ, ηφζν θαηά ηελ νξηδφληηα, φζν θαη θαηά ηελ θαηαθφξπθε
δηεχζπλζε, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ιεπηνκεξή απεηθφληζε ηνπ ππεδάθνπο. Ζ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δηάζιαζεο κε ηελ κέζνδν ηεο ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο
πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:

1. Δπηινγή πξώησλ αθίμεσλ:
Καηά ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ ζεηζκηθήο δηάζιαζεο ιακβάλνπλ ρψξα
αιιεπάιιειεο εθηνλψζεηο ηεο ζεηζκηθήο πεγήο. Ζ θάζε κηα απφ απηέο απνδίδεη
δηαθνξεηηθέο ζεηζκηθέο θαηαγξαθέο νη νπνίεο ζπλνιηθά απνδίδνληαη ππφ κνξθή
ζεηζκνγξαθήκαηνο. Σν θνκκάηη ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζέινπκε λα εμάγνπκε απφ
απηέο ηηο θαηαγξαθέο είλαη ν ρξφλνο δηαδξνκήο ηεο ζεηζκηθήο ελέξγεηαο πνπ θηάλεη
πξψηε (απ’ επζείαο – κεησπηθά θχκαηα) απφ θάζε εθηφλσζε, απηφ επηηπγράλεηαη κε
ηελ επηινγή ησλ πξψησλ αθίμεσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή εκθαλίδεηαη ζην ρήκα 3.7.
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ρήκα 3.7 εηζκηθέο θαηαγξαθέο πάλσ ζηε ζεηζκηθή γξακκή κειέηεο AMS7 θαη επηινγή
πξώησλ αθίμεσλ (θόθθηλε γξακκή). Ο νξηδόληηνο άμνλαο εθθξάδεη ηελ
ηζαπόζηαζε ησλ γεσθόλσλ (ζε m) ελώ ν θαηαθόξπθνο ηνπο ρξόλνπο θαηαγξαθήο
ζεηζκηθήο θίλεζεο ζε θάζε γεώθνλν.

2. Ζ κέζνδνο Αληηζηξνθήο ησλ Υξόλσλ Καζπζηέξεζεο (Time-Term):
Μεηά ηελ επηινγή ησλ πξψησλ αθίμεσλ, φισλ ησλ εθηνλψζεσλ ησλ
ζεηζκηθψλ πεγψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο κειέηεο, δεκηνπξγείηαη ην
δξνκνρξνληθφ δηάγξακκα (δηάγξακκα ρξφλνπ δηαδξνκήο ζπλαξηήζεη ηεο
νξηδφληηαο απφζηαζεο πεγήο - γεσθψλνπ). Αξρηθά επηιέγεηαη ν αξηζκφο ησλ
ζηξσκάησλ. Σν ζεκείν πνπ εκθαλίδεηαη αιιαγή θιίζεο ηελ θακπχιε ησλ πξψησλ
αθίμεσλ, απνηειεί έλδεημε αιιαγήο ζηξψκαηνο. Σα ζεηζκηθά ζηξψκαηα
ηνλίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα.
θνπφο ηεο κεζφδνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ ηαρπηήησλ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ππνινγίδνληαη νη ρξφλνη θαζπζηέξεζεο (delay times) απφ
ην δξνκνρξνληθφ δηάγξακκα. Οη ρξφλνη θαζπζηέξεζεο, ππνινγίδνληαη απφ ηηο επί
κέξνπο θιίζεηο ησλ επζεηψλ ησλ πξψησλ αθίμεσλ, πνπ νξίδνληαη γηα θάζε ζηξψκα,
κέζσ ηεο γξακκηθήο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Σαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα
εηζαρζνχλ ηα πςφκεηξα ζηηο ζέζεηο ησλ γεσθψλσλ θαη πξνθχπηεη ην αξρηθφ κνληέιν
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βάζνπο. Σν αξρηθφ κνληέιν ηαρπηήησλ, ην νπνίν είηε δεκηνπξγείηαη κε ηε κέζνδν
αληηζηξνθήο ησλ ρξφλσλ θαζπζηέξεζεο, είηε θαηαζθεπάδεηαη βάζεη νξηζκέλσλ
παξακέηξσλ , παξέρεη ηηο πξψηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηαρχηεηεο δηάδνζεο θαη ηα
βάζε ησλ επί κέξνπο ζεηζκηθψλ ζηξσκάησλ.

3. Αληηζηξνθή ησλ ρξόλσλ πξώησλ αθίμεσλ
Δπζχ πξφβιεκα ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε εχξεζε ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ
δηαδξνκήο ηεο ζεηζκηθήο αθηίλαο ελψ αληίζηξνθν ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο
ζεηζκηθήο βξαδχηεηαο (ή ηαρχηεηαο) ζε θάζε θειί.
Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ δηαδξνκήο ηνπ θχκαηνο, απφ ηελ
πεγή ζην γεψθσλν, γηα θάζε δεχγνο πεγήο – γεσθψλνπ (επζχ πξφβιεκα) αθνινπζεί
ηα εμήο βήκαηα:


Σν αξρηθφ κνληέιν ρσξίδεηαη ζε πεξηνρέο-θειηά (cells) ζηαζεξήο ηαρχηεηαο.



Καζνξίδεηαη ε ηηκή ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ: αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ,

αξηζκφο ησλ θνκβηθψλ ζεκείσλ (nodes) ζηηο πιεπξέο ηνπ θειηνχ, εμνκάιπλζε θαηά
ηελ νξηδφληηα θαη θαηά ηελ θαηαθφξπθε δηεχζπλζε, κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηαρχηεηα.


ρεδηάδνληαη νη πηζαλέο δηαδξνκέο ηεο ζεηζκηθήο αθηίλαο απφ ηελ πεγή ζην

γεψθσλν (raypaths). Σα ζεκεία ηνκήο ηεο αθηίλαο κε ην θειί, νλνκάδνληαη θνκβηθά
ζεκεία.
Σα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 3.8.

ρήκα 3.8 ρεδηαζκόο θαλάβνπ ζην αξρηθό κνληέιν ηαρπηήησλ. (Παπαζαλαζίνπ, 2007).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4

ΓΗΓΗΑΣΑΣΖ-ΣΡΗΓΗΑΣΑΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ
ΣΧΝ ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

4.1 Δηζαγσγή

Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ RockWorks2006.
Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ ην νπνίν δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα

νπηηθνπνίεζεο

ησλ

δεδνκέλσλ,

θαηαζθεπήο

ιηζνινγηθψλ

θαη

ζηξσκαηνγξαθηθψλ κνληέισλ ζε δχν ή ηξεηο δηαζηάζεηο, νγθνκεηξήζεσλ
ζρεκαηηζκψλ, γεσζηαηηζηηθψλ ππνινγηζκψλ θαη πνιιψλ άιισλ. Σα δεδνκέλα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη γεσινγηθά θαη γεσθπζηθά. Σα γεσινγηθά δεδνκέλα
εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα κε ηε κνξθή γεσηξήζεσλ ελψ ηα γεσθπζηθά κε ηε
κνξθή

βπζνζθνπήζεσλ,

ειεθηξηθήο

ηνκνγξαθίαο

θαη

ζεηζκηθψλ.

Σέινο

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ςεπδνγεσηξήζεηο κε ζηνηρεία απφ ην γεσινγηθφ ράξηε επεηδή
ηα γεσινγηθά θαη γεσθπζηθά δεδνκέλα δελ ήηαλ επαξθή.

4.2 Πεξηγξαθή Σνπ Πξνγξάκκαηνο Rockworks 2006

Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ έγηλε κε
ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ RockWorks 2006. Σν ινγηζκηθφ RockWorks
δεκηνπξγήζεθε ην 1985 θαη εμειίζζεηαη απφ ηελ εηαηξία Rockware Incorporated κε
ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ κεηαιιεπηηθή θαη ηελ πεηξειατθή βηνκεραλία
θαζψο θαη γηα πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, γηα ηελ ππεδάθηα νπηηθνπνίεζε γεσινγηθψλ
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δεδνκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία
πιεγκαηηθψλ θαη ζηεξεψλ κνληέισλ θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ φγθσλ ηνπο. Σν
πξφγξακκα απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζπιινγή γεσινγηθψλ εθαξκνγψλ. Γηαζέηεη
κεγάιε πνηθηιία απφ δηάθνξεο δπλαηφηεηεο, πνπ βνεζνχλ ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο,
φπσο: ε απεηθφληζε ζεκείσλ ζην ράξηε (point mapping), ε δεκηνπξγία ηζνυςψλ
(contouring), ε δεκηνπξγία θαλάβσλ (gridding), ε κνληεινπνίεζε φγθσλ-ζηεξεψλ
(solid-modelling), ε δεκηνπξγία ζηξσκαηνγξαθηθψλ ζηειψλ (strip logs), ε
δεκηνπξγία δηαηνκψλ (cross-sections), ε δεκηνπξγία ηνκψλ ζρεκαηηζκψλ αλάκεζα
απφ γεσηξήζεηο (Fence diagrams). Ζ παξνχζα έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πην πξφζθαηε έθδνζε 2006, πνπ
είλαη ελεκεξσκέλε κε φια ηα ζχγρξνλα γεσινγηθά ππνινγηζηηθά εξγαιεία. Οη
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη απηφ ην πξφγξακκα θαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο
επηηπγράλεηαη ε κνληεινπνίεζε ησλ γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ

πεξηγξάθνληαη

παξαθάησ :

 Δηζαγσγή γεσινγηθώλ δεδνκέλσλ
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ γεσηξήζεσλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ελλέα.
Σν πξψην βήκα είλαη ε εηζαγσγή ησλ γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα
Rockworks2006. Αξρηθά εηζάγνληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ θάζε γεψηξεζε
(ζπληεηαγκέλεο, πςφκεηξν, κέγηζην βάζνο θ.η.ι.), πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία
ησλ δηαθφξσλ δηαγξακκάησλ θαη ραξηψλ. Σα γεσηξεηηθά δεδνκέλα πξνέθπςαλ απφ
ην γεσηξεηηθφ έξγν «Καηαζθεπή Τδξνιεπηηθψλ έξγσλ Αγηάο θαη πεηξακαηηθψλ
Τδξνγεσηξήζεσλ πεγψλ ηχινπ θαη Αξκέλσλ» πνπ αλαηέζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ
Αλάπηπμεο Γπηηθήο Κξήηεο (Ο.Α.ΓΤ.Κ) ζηελ εηαηξεία ΓΑΗΑΚΜΖ Δ.Π.Δ., ππφ ηελ
επίβιεςε ηνπ γεσιφγνπ θ. Κ. εξειή. Οη γεσηξήζεηο πινπνηήζεθαλ θαηά τα έηε 1980
– 1982. ην ρήκα 4.1 δηαρσξίδεηαη ε επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο ζε κηθξφηεξεο
ρσξηθέο ελφηεηεο, φπνπ απεηθνλίδνληαη νη ζέζεηο ησλ πεγψλ θαη ησλ γεσηξήζεσλ.
ηε ζπλέρεηα θαίλεηαη έλα δείγκα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο

ησλ

γεσηξήζεσλ ηα νπνία εηζάρζεθαλ ζην πξφγξακκα Rockworks2006.
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ρήκα 4..1:Γηαρσξηζκόο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο ζε κηθξόηεξεο ρσξηθέο ελόηεηεο, όπνπ
απεηθνλίδνληαη θαη νη ζέζεηο ησλ πεγώλ θαη ησλ γεσηξήζεσλ

Πίλαθαο 4. 1: Γεσινγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο γεώηξεζεο ΤΓΦ2.

ΓΔΧΣΡΖΖ ΤΓΦ2
Πεγάδηα – ΒΑ ηεο πόιγεο (Μέγηζην βάζνο 50 m)
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 511017 , Τ = 3922130 , Ε = + 30,79

ρεκαηηζκόο

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Παξαηεξήζεηο

Δλνπνίεζε
ζρεκαηηζκώλ

36

Λεπθφο καξγατθφο αζβεζηφιηζνο

Μαχξνο δνινκηηηθφο αζβεζηφιηζνο
δηεξξεγκέλνο θαη κε θαξζη

20

0

12

20

καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Λαηππνπαγείο
δνινκηηηθνί
ηάζκε λεξνχ

αζβεζηφιηζνη

ζηα 20.41m
Μπισληηνπνηεκέλνο Λεπθφο
καξγατθφο αζβεζηφιηζνο
Άξγηινο

Μαχξνο δνινκηηηθφο αζβεζηφιηζνο
θαξζηηθφο θαη θπςειψδεο

15

32

1

47

Αγσγηκφηεηα

καξγατθφο

837 (κS/cm)

αζβεζηφιηζνο
κάξγεο
Λαηππνπαγείο

-

δνινκηηηθνί

48

αζβεζηφιηζνη

Πίλαθαο 4. 2: Γεσινγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο γεώηξεζεο ΤΓΦ3.

ΓΔΧΣΡΖΖ ΤΓΦ3
Πεγάδηα Φαξαγγηνύ– ΒΑ ηεο πόιγεο ( Μέγηζην βάζνο 51 m)
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 510963 , Τ = 3922156 , Ε = + 28

ρεκαηηζκόο

Γηεξξεγκέλνο καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

22

0

Γηεξξεγκέλνο θαη
θαξζηηθνπνηεκέλνο καχξνο

Παξαηεξήζεηο

22

αζβεζηφιηζνο

ζηα 23.09m

δνινκηηηθφο αζβεζηφιηζνο
Αγσγηκφηεηα

θαξζηηθνπνηεκέλνο, θπςειψδνπο
πθή

Λαηππνπαγείο
δνινκηηηθνί
αζβεζηφιηζνη

598 (κS/cm)

Μαχξνο δνινκηηηθφο αζβεζηφιηζνο
δηεξξεγκέλνο θαη κε

ζρεκαηηζκώλ
καξγατθφο

ηάζκε λεξνχ
-

Δλνπνίεζε

-

53

Λαηππνπαγείο
δνινκηηηθνί
αζβεζηφιηζνη

37

Πίλαθαο 4. 3: Γεσινγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο γεώηξεζεο ΤΓΦ5.

ΓΔΧΣΡΖΖ ΤΓΦ5
Γπηηθά ηεο πόιγεο (Μέγηζην βάζνο 40 m)
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 510563 , Τ = 3922216 , Ε = + 28,42

ρεκαηηζκόο

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Παξαηεξήζεηο

32

0

ηάζκε λεξνχ

Δλνπνίεζε
ζρεκαηηζκώλ

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο
δηαθφξνπ ζθιεξφηεηαο κε πνιιά

καξγατθφο

θαξζη

αζβεζηφιηζνο

ζηα 17.9m
Αγσγηκφηεηα

Καηαθεξκαηηζκέλνο θαξζηηθφο
δνινκηηηθφο αζβεζηφιηζνο

-

Λαηππνπαγείο

417 (κS/cm)

32

δνινκηηηθνί
αζβεζηφιηζνη

Πίλαθαο 4. 4: Γεσινγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο γεώηξεζεο ΔΓ - ΦΑΡΑΓΓΗ.

ΓΔΧΣΡΖΖ ΔΓ - ΦΑΡΑΓΓΗ
Φαξάγγη – (Μέγηζην βάζνο 85 m)
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 510365 , Τ = 3921969 , Ε=33

ρεκαηηζκόο

Αζβεζηφιηζνο δηεξξεγκέλνο κε
κέηξην θάξζη

Γνινκηηηθφο αζβεζηφιηζνο
θξπζηαιιηθφο κε πνιιά κηθξνθελά

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

53

0

δηεξξεγκέλνο

Δλνπνίεζε
ζρεκαηηζκώλ
καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο
Λαηππνπαγείο

16

110

δνινκηηηθνί
αζβεζηφιηζνη

Λαηππνπαγήο δνινκηηηθφο
αζβεζηφιηζνο θξπζηαιιηθφο,

Παξαηεξήζεηο

Λαηππνπαγείο
16

126

δνινκηηηθνί
αζβεζηφιηζνη

38

Γνινκηηηθφο αζβεζηφιηζνο
θξπζηαιιηθφο κε αξθεηά θελά

Λαηππνπαγείο
16

δνινκηηηθνί

132

αζβεζηφιηζνη

Πίλαθαο 4. 5: Γεσινγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο γεώηξεζεο ΔΓ- 33.

ΓΔΧΣΡΖΖ ΔΣΑΝΑΠ
ηύινο – Γηζαινξέκαηα (Μέγηζην βάζνο 52 m)
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ =511329 , Τ =3921247 , Ε= 29

ρεκαηηζκόο

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Δπηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο

1,5

ηιπφιηζνη

32

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο

52

Παξαηεξήζεηο

Δλνπνίεζε
ζρεκαηηζκώλ
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο
κάξγεο
Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Πίλαθαο 4. 6: Γεσινγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο γεώηξεζεο ΔΓ- 28.

ΓΔΧΣΡΖΖ ΔΓ – 28
ηύινο – Γηζαινξέκαηα (Μέγηζην βάζνο 55 m)
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ =511143 , Τ =3920175 , Ε=41

ρεκαηηζκόο

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Φεξηά πιηθά

2

0

18

2

1

20

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο
θαηαθεξκαηηζκέλνο δηαπεξαηφο
Πιαζηηθή εξπζξά άξγηινο

Παξαηεξήζεηο

Δλνπνίεζε
ζρεκαηηζκώλ
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

ηάζκε λεξνχ
ζηα 20.60 m

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο
κάξγεο

39

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο
ελαιιαζζφκελνο κε ιεπθή κάξγα

16

21

5

37

-

42

καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

θαηά ζηξψκαηα
Κξπζηαιιηθφο αζβεζηφιηζνο
καξγατθφο κε ελαιιαγέο κάξγαο
Γθξηδφκαπξε ζπκπαγήο
αδηαπέξαηε κάξγα

καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

κάξγεο

Πίλαθαο 4. 7: Γεσινγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο γεώηξεζεο ΤΓ- 21 - Β.

ΓΔΧΣΡΖΖ ΤΓ – 21-Β
ηύινο – Κηήκα Αληηζάθε (Μέγηζην βάζνο 33 m)
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ =511180 , Τ =3920498 , Ε=35

ρεκαηηζκόο

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

2

0

13

2

9

15

2

24

-

26

Παξαηεξήζεηο

Υεηκάξξεηνη απνζέζεηο

πξνζρψζεηο

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

δηαξξήμεσλ εξπζξά άξγηινο)
Κξνθάιεο εθ καξγατθνχ
αζβεζηφιηζνπ

ηάζκε λεξνχ

καξγατθφο αζβεζηφιηζνο
δηεξξεγκέλνο (εληφο ησλ
δηαξξήμεσλ εξπζξά άξγηινο)
Κηηξηλφιεπθνο καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο ζπκπαγήο

ζρεκαηηζκώλ
Δπηθαλεηαθέο

(Άξγηινο, Υάιηθεο, Κξνθάιεο)

δηεξξεγκέλνο (εληφο ησλ

Δλνπνίεζε

ζηα 10.8m

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

40

Πίλαθαο 4. 8: Γεσινγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο γεώηξεζεο ΤΓ- 21 - Β.

ΓΔΧΣΡΖΖ ΤΓ – 21-Γ
ηύινο – Κηήκα Αληηζάθε (Μέγηζην βάζνο 34 m)
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ =511209 , Τ =3920480, Ε=37

ρεκαηηζκόο

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

3

0

17

3

3

20

-

23

Υεηκάξξεηνη απνζέζεηο
(Άξγηινο, Υάιηθεο, Κξνθάιεο)

Παξαηεξήζεηο

Δλνπνίεζε
ζρεκαηηζκώλ

ηάζκε λεξνχ

Δπηθαλεηαθέο

ζηα 11m

πξνζρψζεηο

Δλαιιαγέο θηηξηλφιεπθεο κάξγαο
κεηά θηηξηλφιεπθνπ καξγατθνχ
αζβεζηφιηζνπ – κεηξίσο

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

δηεξξεγκέλνο
Κξνθάιεο εθ θηηξηλφιεπθνπ
καξγατθνχ αζβεζηφιηζνπ κεηά

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

εξπζξάο ηιχνο
Κηηξηλφιεπθνο δηεξξεγκέλνο
καξγατθφο αζβεζηφιηζνο κεηά

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

εξπζξάο πιαζηηθήο αξγίινπ

Πίλαθαο 4. 9: Γεσινγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο γεώηξεζεο ΤΓ- 21 - Β.

ΓΔΧΣΡΖΖ ΤΓ – 27
ηύινο – Κηήκα Πηζζαδάθε (Μέγηζην βάζνο 51,5 m)
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ =511164 , Τ =3920175 , Ε=40

ρεκαηηζκόο

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Παξαηεξήζεηο

Δλνπνίεζε
ζρεκαηηζκώλ

41

Φεξηά πιηθά

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο κε
άξγηινο ζε ζηξψκαηα
Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο
θαηαθεξκαηηζκέλνο
εξπζξά πιαζηηθή άξγηινο

3

0

6

3

9

9

1

18

Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο
Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο
Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο
ηάζκε λεξνχ

κάξγεο

ζηα 26 m
Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο κε
ζηξψζεηο κάξγαο θαη εξπζξάο

16

19

8

35

-

43

αξγίινπ
Κξπζηαιιηθφο καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο θαηαθεξκαηηζκέλνο
Γθξηδφκαπξε ζπκπαγήο
αδηαπέξαηνο κάξγα

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

κάξγεο

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο παξαπάλσ γεσηξήζεηο ιφγσ ηεο κεγάιεο πιεζψξαο
γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε ελνπνίεζε ησλ γεσινγηθψλ καο ζρεκαηηζκψλ ηα
νπνία εηζήρζεζαλ ζην Rockworks 2006 .Γηα παξάδεηγκα ηα θεξηά πιηθά εληάρζεθαλ
ζηελ θαηεγνξία ησλ επηθαλεηαθψλ πξνζρψζεσλ θαη ν έληνλα θαξζηηθνπνηεκέλνο
καξγατθφο αζβεζηφιηζνο ζηελ θαηεγνξία ησλ καξγατθψλ αζβεζηφιηζσλ. ηελ
παξαθάησ

εηθφλα

παξνπζηάδνληαη

νη

γεσινγηθνί

ζρεκαηηζκνί

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην Rockworks 2006 . H δεκηνπξγία ιηζνινγηθψλ ζηειψλ
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε γεψηξεζε μερσξηζηά. Ζ ελαιιαγή ζρεκάησλ θαη
ρξσκάησλ δείρλνπλ ηελ ελαιιαγή ζηξσκάησλ ζε θάζε γεψηξεζε θαη έηζη γίλεηαη
εχθνιε ε θαηαλφεζε ηεο ιηζνινγίαο ζε θάζε ζεκείν ηεο. Γείρλεη επίζεο ην βάζνο θαη
ην πάρνο ησλ ζηξσκάησλ. ην ζρήκα (4.2) θαίλνληαη δχν ζηήιεο ζηξσκαηνγξαθίαο
γηα ηα ζεκεία ηεο γεψηξεζεο ΔΓ-28 θαη ΔΓ-ΦΑΡΑΓΓΗ. ην ζεκείν ΔΓ-28 γηα
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παξάδεηγκα, ε νπνία έρεη 41 m πςφκεηξν, θαίλεηαη φηη νη επηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο
έρνπλ πάρνο 2m, αθνινπζνχλ νη καξγατθνί αζβεζηφιηζνη κε πάρνο 18m χζηεξα νη
κάξγεο κε πάρνο 1m θαη ηέινο

νη

καξγατθνί αζβεζηφιηζνη

θαη νη κάξγεο κε

αληίζηνηρα πάρε 21m θαη 13m.

ρήκα 4.2 Ληζνινγηθέο ζηήιεο ΔΓ-ΦΑΡΑΓΓΗ θαη ΔΓ-28

 Δηζαγσγή ηνπνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ
Σν επφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ραξηψλ. Γηα θάζε είδνο ραξηνγξάθεζεο
ππάξρεη κηα εληνιή κε δηάθνξεο επηινγέο, νπφηε εχθνια θαη γξήγνξα κπνξνχλ λα
δεκηνπξγεζνχλ: ράξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα δηάθνξα ζεκεία (point maps), ράξηεο
ηζνυςψλ, ράξηεο ηζνυςψλ βάζεη θαλάβσλ (grid-based contour maps), ηξηζδηάζηαηνη
ράξηεο

επηθάλεηαο (3D surface maps) θ.α. Σα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη ζην

ινγηζκηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ράξηε πιέγκαηνο είλαη ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ
ηεο πεξηνρήο νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ην ηξηζδηάζηαην ςεθηαθφ κνληέιν εδάθνπο
(DTM). ην ζρήκα (4.3) θαίλεηαη έλαο ράξηεο πιέγκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην
43

Rockworks2006 γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο . Σα δηάθνξα ζεκεία ησλ βπζνζθνπήζεσλ,
γεσηξήζεσλ, ςεπδνγεσηξήζεσλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζχκβνια θαίλνληαη επίζεο
ζην ράξηε. πγθεθξηκέλα νη κηθξέο θνπθθίδεο αθνξνχλ ηηο ςεπδνγεσηξήζεηο νη
κεγάιεο καχξεο ηηο γεσηξήζεηο θαη νη αλνηρηέο ηα γεσθπζηθά δεδνκέλα

ρήκα 4.3 Γηζδηάζηαηνο ράξηεο πιεγκαηηθνύ κνληέινπ

Σέινο επεηδή ρξεηάδεηαη απεηθφληζε αλάγιπθνπ επηιέγεηαη ην ηξηζδηάζηαην
γηα λα αλαπαξαζηαζεί ε επηθάλεηα πνπ κειεηάηαη. Σν ζρήκα 4.4 απεηθνλίδεη έλα
ηξηζδηάζηαην ράξηε επηθάλεηαο . Σα δηαθνξεηηθά ρξψκαηα (ζπλήζσο ηα πην έληνλα)
απεηθνλίδνπλ πεξηνρέο κε κεγαιχηεξν πςφκεηξν.

44

ρήκα 4.4. :Σξηζδηάζηαην πιεγκαηηθό κνληέιν(vertical exaggeration=8)

’ απηφ ην πιεγκαηηθφ κνληέιν ζα επηθνιιεζεί ζηε ζπλέρεηα ν γεσινγηθφο ράξηεο κε
ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάζηεθε ην πιεγκαηηθφ κνληέιν. Απ’ ην κελνχ
ηνπ Geological Utilities επηιέγεηαη απ’ ηε κπάξα εξγαιείσλ ε επηινγή Grafix3D
UtilitiesImagesDrape. Έηζη ππνδεηθλχεηαη ζην πξφγξακκα λα «επηθνιιήζεη»
επάλσ ζην πιεγκαηηθφ κνληέιν ηνλ γεσινγηθφ ράξηε. Σν ζρήκα 4.5 απεηθνλίδεη ην
γεσινγηθφ ράξηε πάλσ ζην πιεγκαηηθφ κνληέιν

ρήκα 4.5 : Δπηζύλαςε γεσινγηθνύ ράξηε ζην πιεγκαηηθό κνληέιν
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 Δηζαγσγή γεσθπζηθώλ δεδνκέλσλ
Ο αξηζκφο ησλ βπζνζθνπήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη
δεθαηξείο. Σν επφκελν βήκα είλαη ε εηζαγσγή ησλ γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ ζην
πξφγξακκα Rockworks2006. ηε ζπλέρεηα εηζάγνληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα
ηελ θάζε βπζνζθφπεζε (ζπληεηαγκέλεο, πςφκεηξν θ.η.ι.), πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε
δεκηνπξγία ησλ δηαθφξσλ δηαγξακκάησλ θαη ραξηψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 4.2.5
θαίλεηαη έλα δείγκα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ βπζνζθνπήζεσλ ηα
νπνία εηζήρζεζαλ ζην πξφγξακκα Rockworks2006. ην ζρήκα 4.6 απεηθνλίδνληαη νη
ζέζεηο ησλ γεσθπζηθψλ δηαζθνπήζεσλ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΒΤΘΟΚΟΠΖΔΧΝ

Πίλαθαο 4.10:πλνπηηθή παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθώλ βπζνζθνπήζεσλ.

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ Ζ1 (360 m)
Πόιγε – Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 510784 , Τ = 3922057, Ε=12

α/α

ξ (ohm.m)

Πάρνο (m)

1.

22

1

Βάζνο (m)

Γεσινγηθόο

Δλνπνηεκέλνο

ζρεκαηηζκόο

γεσινγηθόο ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

Δπηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο

Κνξεζκέλεο
2.

14

24

1

αιινχβηεο

Δπηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο

πξνζρψζεηο
Κνξεζκέλνο
3.

498

25

καξγατθφο

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο

αζβεζηφιηζνο

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ Ζ2 (360 m)
Νόηηα ηεο Πόιγεο – Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 510761 , Τ = 3921656, Ε=31
α/α

ξ (ohm.m)

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Γεσινγηθόο

Δλνπνηεκέλνο

46

1.

70

1

ζρεκαηηζκόο

γεσινγηθόο ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

Δπηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο

Αθφξεζηεο
2.

925

7

1

Αιινπβηαθέο

Δπηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο

πξνζρψζεηο
Καξζηηθνπνηεκέλνο
3.

113

22

8

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο

θνξεζκέλνο ζε λεξφ
πκπαγήο
4.

253

31

καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο

θνξεζκέλνο ζε λεξφ

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ Ζ3 (384 m)
Πεδηάδα Κνηιηάξε – Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 512256 , Τ = 3922376 Ε=4

α/α

ξ (ohm.m)

Πάρνο (m)

1.

106

1

2.

37

7

Βάζνο (m)

1

Γεσινγηθόο

Δλνπνηεκέλνο

ζρεκαηηζκόο

γεσινγηθόο ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

Δπηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο

Μάξγεο

Μάξγεο

Καξζηηθνπνηεκέλνο
3.

225

6

8

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο

θνξεζκέλνο ζε λεξφ
Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο
4.

57

14

θνξεζκέλνο ζε

Μαξγατθφο αζβεζηφιηζνο

ζαιαζζηλφ λεξφ ή
κάξγα

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ Α2 (660 m)
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Πεδηάδα Κνηιηάξε – Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 512186 , Τ = 3921981, Ε=10

α/α

ξ (ohm.m)

Πάρνο (m)

1.

192

2

2.

390

2

Βάζνο (m)

Γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

2

Δλνπνηεκέλνο
γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

Αιινπβηαθέο

Δπηθαλεηαθέο

πξνζρψζεηο

πξνζρψζεηο

Καξζηηθνπνηεκέλνο
Μαξγατθφο
3.

113

34

4

αζβεζηφιηζνο κε
πξνζκίμεηο αξγηιηθψλ

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

θνξεζκέλνο ζε λεξφ
Καξζηηθνπνηεκέλνο
Μαξγατθφο
4.

79

38

αζβεζηφιηζνο κε
πξνζκίμεηο αξγηιηθψλ

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

θνξεζκέλνο ζε λεξφ

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ Α3 (740 m)
ΒΑ Πεδηάδα Κνηιηάξε –Μάξγεο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 512586 , Τ = 3922803, Ε=6

α/α

ξ (ohm.m)

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

1.

104

1

2.

15

2

1

3.

112

4

3

Δλνπνηεκέλνο
γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

Αιινπβηαθέο

Δπηθαλεηαθέο

πξνζρψζεηο

πξνζρψζεηο

Αιινπβηαθέο

Δπηθαλεηαθέο

πξνζρψζεηο

πξνζρψζεηο

48

Μαξγατθφο
4.

14

32

7

αζβεζηφιηζνο (?) –
Πηζαλφ ξήγκα

5.

522

39

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

πκπαγήο καξγατθφο

Μαξγατθφο

αζβεζηφιηζνο

αζβεζηφιηζνο

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ Α4 (700 m)
Αλαηνιηθά ηεο Πόιγεο – Μαξγατθόο αζβεζηόιηζνο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 511122 , Τ = 3922225, Ε=44

α/α

ξ (ohm.m)

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

537

1

2.

143

2

1

3.

274

15

3

5.

3163

ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

1.

4.

Γεσινγηθόο

42

18

224

60

Δδαθηθφ θάιπκκα

Δλνπνηεκέλνο
γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

Μαξγατθφο

Μαξγατθφο

αζβεζηφιηζνο

αζβεζηφιηζνο

Κνξεζκέλνο

Λαηππνπαγείο

δνινκηηηθφο

δνινκηηηθνί

αζβεζηφιηζνο

αζβεζηφιηζνη

Μαξγατθφο

Λαηππνπαγείο

αζβεζηφιηζνο

δνινκηηηθνί

θνξεζκέλνο ζε λεξφ (?)

αζβεζηφιηζνη

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ Α5 (700 m)
Βόξεηα ηεο πόιγεο – Μαξγατθόο αζβεζηόιηζνο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 511111 , Τ = 3922879, Ε=87

α/α

ξ (ohm.m)

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο

Δλνπνηεκέλνο
γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο

49

Δδαθηθφ θάιπκκα

1.

235

1

2.

33

9

1

3.

432

28

10

4.

4300

38

Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

Πιεπξηθά θνξήκαηα

Δπηθαλεηαθέο

αξγηιηθήο ζχζηαζεο

πξνζρψζεηο

Μαξγατθφο

Μαξγατθφο

αζβεζηφιηζνο

αζβεζηφιηζνο

Γνινκηηηθφο
αζβεζηφιηζνο

Λαηππνπαγείο
δνινκηηηθνί
αζβεζηφιηζνη

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ S1 (1020 m)
Πεδηάδα Κνηιηάξε – Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 512414 , Τ = 3922109, Ε=8

α/α

1.

ξ (ohm.m)

887

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

1

Γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο

504

5

1

3.

45

θάιπκκα

πξνζρψζεηο

Αιινπβηαθέο

Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

Καξζηηθνπνηεκέλνο
Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο κε

18

ζρεκαηηζκόο
Δπηθαλεηαθέο

πξνζρψζεηο

6

γεσινγηθόο

Αθφξεζην εδαθηθφ

Αθφξεζηεο
2.

Δλνπνηεκέλνο

πξνζκίμεηο αξγηιηθψλ

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

θνξεζκέλνο ζε λεξφ

4.

4689

24

Γνινκηηηθφο
αζβεζηφιηζνο

Λαηππνπαγείο
δνινκηηηθνί
αζβεζηφιηζνη

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ S2 (780 m)
Πεδηάδα Κνηιηάξε – Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο

50

ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 512069 , Τ = 3922184, Ε=9

α/α

ξ (ohm.m)

Πάρνο (m)

1.

1000

1

2.

67

5

Βάζνο (m)

Γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

1

25

5

6

12

11

Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

πξνζρψζεηο

πξνζρψζεηο

Αιινπβηαθέο

Μαξγατθφο
188

ζρεκαηηζκόο

Δπηθαλεηαθέο

πξνζρψζεηο

4.

γεσινγηθόο

Αινπβηαθέο

Κνξεζκέλεο
3.

Δλνπνηεκέλνο

αζβεζηφιηζνο
θνξεζκέλνο ζε λεξφ

Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο κε
5.

32

23

πξνζκείμεηο αξγίισλ
θνξεζκέλνο ζε

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

ζαιαζζηλφ (?) λεξφ

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ S3 (1020 m)
Πεδηάδα Κνηιηάξε – Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 511519 , Τ = 3921807, Ε=23

α/α

ξ (ohm.m)

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

1.

265

1

2.

69

1

1

Δδαθηθφ θάιπκκα

3.

553

5

2

Αινπβηαθέο
πξνζρψζεηο κε

Δλνπνηεκέλνο
γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

Δπηθαλεηαθέο

51

ζπληξίκκαηα

πξνζρψζεηο

καξγατθνχ
αζβεζηφιηζνπ
Μαξγατθφο
4.

107

16

7

αζβεζηφιηζνο
θνξεζκέλνο ζε λεξφ
πκπαγήο καξγατθφο

5.

3091

23

αζβεζηφιηζνο ή
δνινκηηηθφο
αζβεζηφιηζνο

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Λαηππνπαγείο
δνινκηηηθνί
αζβεζηφιηζνη

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ S4 (174 m)
Νόηηα ηεο Πόιγεο – Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 510721 , Τ = 3921610, Ε=31

α/α

1.

ξ (ohm.m)

860

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

3

Δλνπνηεκέλνο
γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

Αθφξεζηεο
Αιινπβηαθέο
2.

2820

3

3

πξνζρψζεηο, πηζαλφλ
κε αζβεζηνιηζηθά

Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

εγθιείζκαηα
Καξζηηθνπνηεκέλνο
3.

196

18

6

καξγατθφο

καξγατθφο

αζβεζηφιηζνο

αζβεζηφιηζνο

θνξεζκέλνο ζε λεξφ
πκπαγήο καξγατθφο
4.

612

24

αζβεζηφιηζνο
θνξεζκέλνο ζε λεξφ

καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ S5 (1480 m)
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Λόθνο κάξγαο – Μάξγα
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 513544 , Τ = 3922857, Ε=37

α/α

ξ (ohm.m)

Πάρνο (m)

1.

76

1

2.

21

17

Βάζνο (m)

Γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

1

Μάξγεο
Μαξγατθφο

3.

105

18

18

αζβεζηφιηζνο
θνξεζκέλνο ζε λεξφ

Δλνπνηεκέλνο
γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο
Μάξγεο

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο
4.

10

97

26

θνξεζκέλνο ζε
ζαιαζζηλφ λεξφ ή

Μαξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

κάξγεο

5.

1233

123

πκπαγήο δνινκηηηθφο
αζβεζηφιηζνο

Λαηππνπαγείο
δνινκηηηθνί
αζβεζηφιηζνη

ΒΤΘΟΚΟΠΖΖ S6 (780 m)
Νόηηα ηεο Πόιγεο – Αιινπβηαθέο πξνζρώζεηο
ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ ΔΓΑ 87: Υ = 510721 , Τ = 3921610, Ε=31

α/α

1.

ξ (ohm.m)

328

Πάρνο (m)

Βάζνο (m)

Γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο

Δδαθηθφ θάιπκκα

1.5

Αθφξεζηεο
2.

225

3

4.5

Αιινπβηαθέο
πξνζρψζεηο,

Δλνπνηεκέλνο
γεσινγηθόο
ζρεκαηηζκόο
Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

Δπηθαλεηαθέο
πξνζρψζεηο

53

Αθφξεζηνο
3.

441

7

11.5

θαξζηηθνπνηεκέλνο

καξγατθφο

καξγατθφο

αζβεζηφιηζνο

αζβεζηφιηζνο
Καξζηηθνπνηεκέλνο
4.

92

20

31.5

καξγατθφο

καξγατθφο

αζβεζηφιηζνο

αζβεζηφιηζνο

θνξεζκέλνο ζε λεξφ
πκπαγήο καξγατθφο
5.

277

51

82.5

αζβεζηφιηζνο
θνξεζκέλνο ζε λεξφ

6.

1869

ρήκα 4.6:

πκπαγήο δνινκηηηθφο
αζβεζηφιηζνο

καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο

Λαηππνπαγείο
δνινκηηηθνί
αζβεζηφιηζνη

Γηαρσξηζκόο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο ζε κηθξόηεξεο ρσξηθέο ελόηεηεο,
όπνπ απεηθνλίδνληαη θαη νη ζέζεηο ησλ γεσθπζηθώλ δηαζθνπήζεσλ .

54

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο παξαπάλσ βπζνζθνπήζεηο

δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηηο

ζπληεηαγκέλεο ηηο θάζε βπζνζθφπεζεο γηα ηα βάζε ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ
θαη

ηελ εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε

ειεθηξνδίσλ

ηεο θάζε

γεσινγηθψλ

δεδνκέλσλ

φπσο θαη ην

κέγηζην αλάπηπγκα ησλ

βπζνζθφπεζεο. Γηα ην ιφγν ηεο κεγάιεο πιεζψξαο
φπσο

θαίλεηαη

θαη

ζηνπο

παξαπάλσ

πίλαθεο

νκαδνπνηήζεθαλ νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή
γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ. Γλσξίδνληαο ην κέγηζην αλάπηπγκα ησλ ειεθηξνδίσλ
ξεχκαηνο ππνινγίζηεθε ην κέγηζην βάζνο (εμαξηάηαη απφ ην αλάπηπγκα ησλ
ειεθηξνδίσλ ξεχκαηνο ηεο

βπζνζθφπεζεο) ηεο θάζε βπζνζθφπεζεο . ηελ

παξαθάησ εηθφλα 4.7 παξνπζηάδνληαη νη γεσινγηθνί

ζρεκαηηζκνί

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην Rockworks 2006 κε ηε κνξθή ιηζνινγηθήο ζηήιεο φζν
αθνξά ηελ βπζνζθφπεζε S6.

ρήκα 4.7 Ληζνινγηθή ζηήιε S6

Δθηφο φκσο απφ ηηο βπζνζθνπήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νρηψ γξακκέο ειεθηξηθήο
ηνκνγξαθίαο θαη ηξεηο ζεηζκηθήο δηάζιαζεο. πγθεθξηκέλα, θξίζεθε απαξαίηεηε ε
δηεξεχλεζε ζέζεσλ πηζαλψλ ξεγκάησλ πνπ ππνδείρηεθε απφ ηελ ιεπηνκεξή
γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηεθηνληθψλ ζπλζεθψλ πνπ
επλννχλ ηελ δηείζδπζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Δπίζεο, ζέζεηο φπνπ ε ειεθηξηθή
βπζνζθφπεζε εληφπηζε δψλεο πνιχ ρακειήο ηηκήο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο
αληίζηαζεο, ή ππήξρε δπζθνιία ζηελ γεσινγηθή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
βπζνζθφπεζεο,

επηιέρηεθαλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε κε ηελ ειεθηξηθή
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ηνκνγξαθία, θαζψο απνηειεί κέζνδν πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο. ηφρνο ηεο
ζεηζκηθήο δηαζθφπεζεο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί ε ζηξσκαηνγξαθία ησλ γεσινγηθψλ
ζρεκαηηζκψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, θαζψο θαη λα
εληνπηζηνχλ πηζαλέο ηεθηνληθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ δηείζδπζε ηνπ
ζαιαζζηλνχ λεξνχ.
Ζ γξακκή ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο L1 πξαγκαηνπνηήζεθε 200 m πεξίπνπ
λνηηναλαηνιηθά ηεο πφιγεο

ηνπ ρσξηνχ Φαξάγγη, θνληά ζηελ ζέζε ηεο

βπζνζθφπεζεο H2 γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο βπζνζθφπεζεο . Ζ
δηεχζπλζε ηεο γξακκήο κειέηεο ήηαλ Γ πξνο Α, ελψ ε δηάηαμε Wenner –
Schlumberger επηιέρηεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 28
ειεθηξφδηα κε απφζηαζε α = 7 m αλάκεζα απφ ηα ειεθηξφδηα, θαη ζπλνιηθφ κήθνπο
γξακκήο κειέηεο 189 m.
Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην ρήκα 4.8 φπνπ παξαηεξνχληαη ηξία γεσειεθηξηθά
ζηξψκαηα:
 Έλα επηθαλεηαθφ γεσειεθηξηθφ ζηξψκα κε ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο
αληίζηαζε πνπ θπκαίλνληαη απφ 600 κέρξη θαη 1000 ohm.m. Απηφ ην ζηξψκα
έρεη πάρνο 8-10 m πεξίπνπ, αλ θαη θηάλεη θαη ηα 15 m ζην αλαηνιηθφ ηκήκα
ηεο γξακκήο κειέηεο.
 Έλα δεχηεξν γεσειεθηξηθφ ζηξψκα, κε ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο εηδηθήο
ειεθηξηθήο αληίζηαζεο (100 – 180) ohm.m.
 Σν ηειεπηαίν γεσειεθηξηθφ ζηξψκα, πνπ βξίζθεηαη ζε βάζε 25 - 30 m απφ
ηελ επηθάλεηα, θαη έρεη εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε 200 – 300 ohm.m.

ρήκα 4.8:Γεσειεθηξηθή ηνκή ησλ πξαγκαηηθώλ ηηκώλ ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο
γηα ηελ γξακκή L1, κε δηεύζπλζε Γ-Α. ηνλ Υ άμνλα ζεκεηώλεηαη ε απόζηαζε από
ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο θαη ζηνλ Φ άμνλα ην βάζνο από ηελ επηθάλεηα. Σα
δηάθνξα ρξώκαηα απεηθνλίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο,
ελώ ε δηαθεθνκκέλε καύξε γξακκή δείρλεη ηα όξηα ησλ γεσειεθηξηθώλ
ζηξσκάησλ.
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Λφγσ ηεο αιιεινεπηθάιπςεο ειεθηξηθήο θαη ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο ζηα
πεξηζζφηεξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν ηξεηο γξακκέο
ζεηζκηθψλ ζαλ δεδνκέλα ζην πξφγξακκα.
Ζ ζεηζκηθή γξακκή CAS1 πξαγκαηνπνηήζεθε βνξεηαλαηνιηθά ηεο εθθιεζίαο ηνπ
Αγίνπ Ησάλλνπ. Απνηειείηαη απφ 2 αλαπηχγκαηα 24 γεσθψλσλ, ζπλνιηθνχ κήθνπο
470 m θαη έρεη δηεχζπλζε ΓΒΓ – ΑΝΑ. Ζ ηζαπφζηαζε ησλ γεσθψλσλ ήηαλ 10 m.
ηηο ζεηζκηθέο θαηαγξαθέο πξαγκαηνπνηήζεθε επεμεξγαζία ησλ πξψησλ αθίμεσλ ησλ
Ρ - θπκάησλ: α) κε ηε κέζνδν ηεο ζεηζκηθήο δηάζιαζεο θαη β) κε ηε κέζνδν ηεο
ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο.
Με βάζε ηηο ηαρχηεηεο δηάδνζεο ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ, παξαηεξνχληαη δχν
ζεηζκηθά ζηξψκαηα:
 Έλα επηθαλεηαθφ ζηξψκα κε ηηκέο ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ησλ Ρ - θπκάησλ
πνπ θπκαίλνληαη απφ 400 έσο 1000 m/sec πεξίπνπ. Σν πάρνο ηνπ θπκαίλεηαη
απφ ηα 5 m ζηα ΓΝΓ έσο ηα 8 m πεξίπνπ ζηα ΑΒΑ ηεο γξακκήο κειέηεο.
 Σν δεχηεξν ζηξψκα, ππφθεηηαη ηνπ επηθαλεηαθνχ θαη έρεη ηαρχηεηα δηάδνζεο
ησλ Ρ – θπκάησλ 1000 – 2400 m/sec πεξίπνπ. ηα πξψηα 240 m ηεο γξακκήο
κειέηεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο,
παξαηεξείηαη νκαιφηεξε δηαβάζκηζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ησλ Ρ –
θπκάησλ κέρξη ηα 20 m πεξίπνπ.

ρήκα4.9: Τπέξζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζεηζκηθήο δηάζιαζεο, ηεο ζεηζκηθήο
ηνκνγξαθίαο θαη ηεο πνιπθάλαιεο αλάιπζεο ησλ επηθαλεηαθώλ θπκάησλ γηα ηελ
ζεηζκηθή γξακκή CAS1. Χο Vp ζπκβνιίδνληαη νη ηαρύηεηεο πνπ πξνέθπςαλ από
ηε ζεηζκηθή δηάζιαζε, ελώ ε νξηδόληηα ηεζιαζκέλε γξακκή νξίδεη ηε δηεπηθάλεηα
ησλ ζηξσκάησλ.
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 Δηζαγσγή ςεπδνγεσηξήζεσλ
Γηα ην ιφγν φηη ηα γεσινγηθά θαη γεσθπζηθά δεδνκέλα πνπ ππήξραλ δελ
κπνξνχζαλ

λα

θαιχςνπλ

φινη

ηελ

πεξηνρή

κειέηεο

ρξεζηκνπνηήζεθαλ

ςεπδνγεσηξήζεηο παίξλνληαο ζηνηρεία απφ ην γεσινγηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο. Ο
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ςεπδνγεσηξήζεσλ είλαη είθνζη πέληε. ηηο παξαθάησ εηθφλεο
4.10-4.11 παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή πεξηνρή κειέηεο ρσξίο ηηο ςεπδνγεσηξήζεηο θαη ε
ηειηθή κε ηηο ςεπδνγεσηξήζεηο.

ρήκα 4.10 Πεξηνρή κειέηεο κε γεσινγηθά θαη γεσθπζηθά δεδνκέλα
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ρήκα 4.11 Πεξηνρή κειέηεο κε γεσινγηθά, γεσθπζηθά δεδνκέλα θαη ςεπδνγεσηξήζεηο
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5

ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΓΗΑΣΑΣΖ-ΣΡΗΓΗΑΣΑΣΖ ΥΧΡΗΚΖ
ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΧΝ ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

5.1 Δηζαγσγή

Σν επφκελν ζηάδην ηεο εξγαζίαο απηήο, είλαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ γεσειεθηξηθψλ βπζνζθνπήζεσλ θαη
γεσηξήζεσλ θαη ε απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ζε δχν ε ηξεηο δηαζηάζεηο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρηεθε ην πξφγξακκα Rockworks 2006 πνπ δηαζέηεη ην
εξγαζηήξην εθαξκνζκέλεο γεσθπζηθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Σν RockWorks
2006 είλαη κηα νινθιεξσκέλε ζπιινγή γεσινγηθψλ πξνγξακκάησλ γηα αλάιπζε,
δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε (Visualization) γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ.

5.2 Γεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ ιηζνινγηθνύ κνληέινπ.
Σν ινγηζκηθφ RockWorks 2006 έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα
πξνβάιεη ηξηζδηάζηαηα ιηζνινγηθά κνληέια ησλ γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ
δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί κέζσ ηεο ππνζέιηδνο Borehole Manager, κε ηε ρξήζε
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αιγνξίζκνπ. Υξεζηκνπνηεί έλα αιγφξηζκν πξνεθηείλνληαο
νξηδφληηα ηα δεδνκέλα κέρξη ηε κηζή απφζηαζε απφ ηελ παξαθείκελε γεψηξεζε ή
βπζνζθφπεζε. Αλ δελ ππάξρεη γεψηξεζε ε βπζνζθφπεζε πξνεθηείλεηαη νξηδφληηα
κέρξη ηα φξηα ηνπ κνληέινπ. Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ κνληέινπ έγηλε κε βάζε ην
αξρηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο.
Γηα

ηελ

θαηαζθεπή

ηνπ

ηξηζδηάζηαηνπ

γεσινγηθνχ

κνληέινπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο δεδνκέλα :
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Σα γεσινγηθά θαη γεσθπζηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο κε ηε κνξθή
γεσηξήζεσλ, βπζνζθνπήζεσλ θαζψο θαη ςεπδνγεσηξήζεηο.



Σν πιεγκαηηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε απφ ηα ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα.



Ο αιγφξηζκνο ηνπ ινγηζκηθνχ RockWorks2006 γηα ηελ θαηαζθεπή
ηξηζδηάζηαησλ ιηζνινγηθψλ κνληέισλ. Οη παξάκεηξνη γηα ηελ εμαγσγή ηνπ
κνληέινπ πεξηειάκβαλαλ ηα πεδία Interpolate Outliers, Randomize
Blending θαη Stratabound. ηε παξάκεηξν Stratabound ε επηθάλεηα
«πεξηνξηζκνχ» είλαη ην πιεγκαηηθφ κνληέιν ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο πεξηνρήο.

Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ηα πεδία Interpolate Outliers, Randomize Blending θαη
Stratabound :


Randomize Blending: Ζ επηινγή απηή εμνκαιχλεη ηηο απφηνκεο
αιιαγέο ζηε ιηζνινγία.



Interpolate Outliers: Αλ επηιερζεί, ην πξφγξακκα ζα
πξνζδηνξίζεη ιηζνινγηθνχο ηχπνπο γηα φινπο ηνπο θφκβνπο,
αζρέησο ηεο απφζηαζήο ηνπο απφ κία γεψηξεζε. Αλ δελ
επηιερζεί, νη απνκαθξπζκέλνη απηνί θφκβνη, ζα έρνπλ ηηκή 0 γηα
ιηζνινγηθφ ηχπν.



Stratabound: Ζ επηινγή απηή «πεξηνξίδεη» ην ζηεξεφ κνληέιν
απφ κία αλψηεξε ή θαηψηεξε επηθάλεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη
κφλν νη θφκβνη πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ πξνθαζνξηζκέλσλ
επηθαλεηψλ ζα ζπλππνινγηζηνχλ. Ζ αλψηεξε επηθάλεηα κπνξεί
λα είλαη ην ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν ή θάπνην άιιν επίπεδν.
Απηφ γίλεηαη επηιέγνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ράξηεο πιέγκαηνο
(grid map) γηα λα νξίζνπλ ηελ άλσ θαη θάησ επηθάλεηα
πεξηνξηζκνχ. Σέινο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ην κνληέιν ηεο
επηθαλείαο θαζψο θαη ην ηξηζδηάζηαην ιηζνινγηθφ κνληέιν λα
έρνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο Υ, Τ δηαζηάζεηο θαζψο θαη ίδην δηάθελν
ησλ θφκβσλ δηφηη ηνλ κνληέιν ελδέρεηαη λα κελ ιεηηνπξγεί.
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ηε επφκελε εηθφλα (5.1) θαίλεηαη ην ηξηζδηάζηαην ιηζνινγηθφ κνληέιν

κε ηελ

ηνπνγξαθία ζηελ εηθφλα (5.2.) ε επηζχλαςε ηνπ γεσινγηθνχ ράξηε κε ην
ηξηζδηάζηαην πξνθαηαξθηηθφ γεσινγηθφ κνληέιν θαη ζηελ εηθφλα (5.3) ε θάηνςε ηνπ
ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ

ρήκα 5.1 : Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο ιηζνινγίαο ηνπ θνηηάζκαηνο.(vertical exaggeration=3)

ρήκα 5.2 : Δπηζύλαςε ηξηζδηάζηαηνπ ιηζνινγηθνύ κνληέινπ κε γεσινγηθό ράξηε
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ρήκα 5.3 :θάηνςε ιηζνινγηθνύ κνληέινπ

5.3. ρνιηαζκόο ηξηζδηάζηαηνπ ιηζνινγηθνύ κνληέινπ κε βάζε ηε
γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε

Όπσο

παξαηεξείηαη ην ηξηζδηάζηαην ιηζνινγηθφ κνληέιν απνηειείηαη απφ

επηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο, καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο, κάξγεο, ιαηππνπαγείο
δνινκηηηθνχο αζβεζηφιηζνπο, θαζψο θαη δνινκηηηθά κάξκαξα.
ην ρήκα 5.4 παξαηίζεηαη ν ηειηθφο γεσινγηθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ πξνέθπςε
απφ ηελ ιεπηνκεξή ραξηνγξάθεζε, Απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ ηα εμήο λέα ζηνηρεία:
 Ζ ηεθηνληθά θαηψηεξε ζηξσκαηνγξαθηθή ελφηεηα ζηελ πεξηνρή είλαη ηα
αλζξαθηθά πεηξψκαηα ηεο Οκάδαο ησλ Πιαθσδψλ Αζβεζηφιηζσλ
 Ζ επφκελε ζηξσκαηνγξαθηθά ελφηεηα ε νπνία έρεη θαη ηελ κεγαιχηεξε
επηθαλεηαθή εμάπισζε ζηελ πεξηνρή πνπ δνκείηαη απφ ην αιπηθφ ππφβαζξν
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είλαη ιαηππνπαγή κεηακνξθσκέλα αλζξαθηθά πεηξψκαηα πηζαλψο ηεο
Δλφηεηαο ηνπ Σξππαιίνπ.
 Ζ ιεθάλε ηνπ Νενγελνχο έρεη δεκηνπξγεζεί απφ θαλνληθά ξήγκαηα πνπ ε
δηεχζπλζε ηνπο είλαη γεληθά ΒΒΓ – ΝΝΑ.
 Δληφο ηεο ιεθάλεο ηνπ Νενγελνχο παξαηεξείηαη επδηάθξηηα κηα λεφηεξε
ιεθάλε πηζαλψο ηνπ Σεηαξηνγελνχο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ξήγκαηα
δηεχζπλζεο ΒΒΑ – ΝΝΓ.
 Τπάξρεη άκεζε γεσκεηξηθή ζρέζε κε ηελ δεκηνπξγία ηεο ιεθάλεο ηνπ
Σεηαξηνγελνχο θαη ηελ αλχςσζε ηνπ ηεθηνληθνχ θέξαηνο ησλ Απηέξσλ.

ρήκα 5.4 :Σν απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο γεσινγηθήο ραξηνγξάθεζεο
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Ζ ιεπηνκεξήο γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Πεξηβάιινλ – Ππζαγφξαο ΗΗ : “πλδπαζκέλε γεσθπζηθή
έξεπλα γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ κεηψπνπ πθαικχξηλζεο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ
ππνγείσλ λεξψλ ζηελ πεξηνρή ηχινο Υαλίσλ”». ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Δπίθνπξνπ
Καζεγεηή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, θ. Μαλνχηζνγινπ Δκκαλνπήι.

Ζ πεξηνρή κειέηεο

ρσξίζηεθε ζηηο αθφινπζεο 5 πεξηνρέο θαηά ηηο εξγαζίεο

γεσινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. Απηέο είλαη νη εμήο :

 Μεγάια Υσξάθηα
 Καιάκη
 Μπεξεηηαλά
 Κνηιηάξεο
 Οηθηζκφο Φαξάγγη

Γηα ιφγνπο επθνιίαο ε ζχγθξηζε ηνπ ιηζνινγηθνχ κνληέινπ κε ηε γεσινγηθή
ραξηνγξάθεζε ζα γίλεη ζε δχν πεξηνρέο .Έηζη ε πεξηνρή Φαξάγγη παξακέλεη σο έρεη
θαη ελνπνηνχληαη νη ππφινηπεο ηέζζεξηο πεξηνρέο.

5.3.1 ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔΓΑΛΑ ΥΧΡΑΦΗΑ- ΚΑΛΑΜΗ –
ΜΠΔΡΔΣΗΑΝΑ-ΚΟΗΛΗΑΡΖ
ηελ πεξηνρή Μεγάια Υσξάθηα παξαηεξνχληαη θπξίσο καξγατθνί Αζβεζηφιηζνη
(θαηά ζέζεηο ελαιιάζζνληαη κε κάξγεο), πνπ θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην κεγαιχηεξν
ηκήκα ηεο. ηελ πεξηνρή Καιάκη ην Βφξεην ηκήκα ηεο θαιχπηεηαη απφ ζάιαζζα, ελψ
ε πεξηνρή νξηνζεηείηαη πεξίπνπ 200 m Βφξεηα ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ησλ
Απηέξσλ, θαη αλαηνιηθά 200 m Βφξεηα ηεο εθβνιήο ηνπ πνηακνχ Κνηιηάξε ζηελ
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ζάιαζζα. Σν ειάρηζην πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο είλαη απηφ ηεο αθηνγξακκήο ζην
επίπεδν ηεο ζάιαζζαο (0 m) θαη κέγηζην 211 m ζην ΝΑ ηκήκα ηεο πεξηνρήο, 500 m
δπηηθά ηνπ θάζηξνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Νφηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο ζε πςφκεηξν 190
m

πεξίπνπ.

ηελ

πεξηνρή

απηή

παξαηεξνχληαη

ιαηππνπαγείο

δνινκηηηθνί

αζβεζηφιηζνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κάζηξνπ. Δπίζεο είλαη εκθαλήο ε παξνπζία
καξγατθψλ αζβεζηφιηζσλ φπσο θαη καξγψλ. ηελ πεξηνρή ηνπ Κνηιηάξε ζην ΒΓ
ηκήκα ηεο πεξηνρήο βξίζθεηαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο Άπηεξα ζε κέζν πςφκεηξν 215
m. ΝΑ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ζε πςφκεηξν κηθξφηεξν ησλ 200 m
παξαηεξνχληαη δνινκηηηθά κάξκαξα, ηα νπνία θαίλνληαη ππνθείκελα ηνπ κεηαΛαηππν-θξνθαινπαγνχο. Ζ παξνπζία ηνπο είλαη αλακθηζβήηεηε ιφγνπ ηεο χπαξμεο
κεγάιεο ηερλεηήο ηνκήο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ χπαξμε αλελεξγνχ ιαηνκείνπ ζην
ρψξν απηφ. πγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία απφ ην γεσινγηθφ ράξηε κε ην ιηζνινγηθφ
κνληέιν παξαηεξείηαη ζην θεληξηθφ θνκκάηη ε χπαξμε δνινκηηηθψλ καξκάξσλ καδί
κε

ιαηππνπαγείο

δνινκηηηθνχο

αζβεζηφιηζνπο.

Σν

κεγαιχηεξν

κέξνο

ην

θαηαιακβάλνπλ νη καξγατθνί αζβεζηφιηζνη. ην ΝΑ ηκήκα ηεο πεξηνρήο
εκθαλίδνληαη θπξίσο κάξγεο θαη ζην ΒΑ επηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο. Σέινο ε κεγάιε
πξνέθηαζε ησλ ιαηππνπαγψλ δνινκηηηθψλ αζβεζηφιηζσλ ζην ΒΓ θνκκάηη ηεο
θάηνςεο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ιηζνινγηθνχ κνληέινπ πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε
ζηνηρείσλ ζην θνκκάηη ηεο πεξηνρήο απηήο θαη επίζεο φπσο πξναλαθέξζεθε θαη
παξαπάλσ ην Rockworks ρξεζηκνπνηεί έλα αιγφξηζκν πξνεθηείλνληαο νξηδφληηα ηα
δεδνκέλα κέρξη ηε κηζή απφζηαζε απφ ηελ παξαθείκελε γεψηξεζε ε βπζνζθφπεζε.
Αλ δελ ππάξρεη γεψηξεζε ε βπζνζθφπεζε πξνεθηείλεηαη νξηδφληηα κέρξη ηα φξηα ηνπ
κνληέινπ. Σέινο ζην ζρήκα (5.5) απεηθνλίδεηαη ε θάηνςε ηνπ ιηζνινγηθνχ κνληέινπ
κε ηελ γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε ζηελ πεξηνρή απηή.
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ρήκα 5.5:ύγθξηζε ιηζνινγηθνύ κνληέινπ κε ηελ γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε ζηηο πεξηνρέο
Μεγάια Υσξάθηα-Καιάκη-Μπεξεηηαλά-Κνηιηάξεο
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5.3.2 ΠΔΡΗΟΥΖ ΦΑΡΑΓΓΗ

ην ΒΓ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ππάξρεη πφιγε, ε νπνία είλαη θαη ε κεγαιχηεξε πνπ
παξαηεξήζεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή έξεπλαο θαη βξίζθεηαη ΒΑ ηνπ νηθηζκνχ
Φαξάγγη. Ζ πφιγε είλαη πιεξσκέλε κε ηδήκαηα ηνπ Σεηαξηνγελνχο (θπξίσο πεινί θαη
άξγηινη), ελψ ε βιάζηεζε ηεο είλαη ειψδεο. Ζ παξνπζία ηεο πφιγεο ζηελ πεξηνρή
απνηειεί έλα αθφκε ζεκαληηθφ δείθηε ηνπ έληνλνπ βαζκνχ θαξζηηθνπνίεζεο ησλ
αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Πεξηθεξεηαθά ηεο πφιγεο
ππάξρνπλ 3 γεσηξήζεηο, ε ΤΓΦ5 βξίζθεηαη ζην Γπηηθφ ηεο ηκήκα (πςφκεηξν 29 m),
νη ππφινηπεο δχν (ΤΓΦ2, ΤΓΦ3) ζηα ΒΑ ηεο πφιγεο, ζε κηθξή απφζηαζε κεηαμχ
ηνπο, ζε πςφκεηξα 28 m θαη 30 m αληίζηνηρα. Απφ ηα δειηία απνγξαθήο ησλ
γεσηξήζεσλ εθηηκάηαη ην πάρνο ησλ καξγατθψλ Αζβεζηφιηζσλ ιίγν κεγαιχηεξν απφ
20m. Ννηηφηεξα απαληνχλ καξγατθνί αζβεζηφιηζνη, ελψ ζε άιιεο ζέζεηο
ελαιιάζζνληαη κε κάξγεο. Καηά ζέζεηο είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζεί θαη ην
ππνθείκελν

(-κεηα)-Λαηππν-θξνθαινπαγέο

αλζξαθηθφ

πέηξσκα,

ην

νπνίν

εκθαλίδεηαη ζηα δπηηθά ηνπ νηθηζκνχ Φαξάγγη. πγθξίλνληαο ην ιηζνινγηθφ κνληέιν
ηεο πεξηνρήο απηήο κε ηε γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε παξαηεξνχληαη καξγατθνί
αζβεζηφιηζνη ζην δπηηθφ θνκκάηη θαη κάξγεο ζην αλαηνιηθφ. Αλάκεζα ζηνπο
καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο θαη ηηο κάξγεο ζπλαληνχληαη επηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο.
Παξαηεξείηαη φηη ην ιηζνινγηθφ κνληέιν ζπκπίπηεη κε ην γεσινγηθφ ράξηε κε
εμαίξεζε ηελ εθηεηακέλε πξνέθηαζε ησλ ιαηππνπαγψλ δνινκηηηθψλ αζβεζηφιηζσλ
απφ δπηηθά πξνο βνξεηναλαηνιηθά ζηελ θάηνςε ηνπ ιηζνινγηθνχ κνληέινπ. Αλ θαη
ππάξρνπλ γεσινγηθά θαη γεσθπζηθά δεδνκέλα ζηελ πεξηνρή απηή ε εθηεηακέλε
εκθάληζε ησλ ιαηππνπαγψλ δνινκηηηθψλ αζβεζηφιηζσλ νθείιεηαη ζην φηη νη
γεσηξήζεηο θαη νη βπζνζθνπήζεηο δελ , είλαη παξαθείκελεο κφλν σο πξνο ηηο Υ, Φ
ζπληεηαγκέλεο αιιά θαη σο πξνο ηηο Ε ιφγσ ηηο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο πνπ ππάξρεη.
Γηαηί φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ ην Rockworks ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν
πξνεθηείλνληαο νξηδφληηα ηα δεδνκέλα κέρξη ηε κηζή απφζηαζε απφ ηελ παξαθείκελε
γεψηξεζε ε βπζνζθφπεζε. Σέινο ζην ζρήκα (5.6) απεηθνλίδεηαη ε θάηνςε ηνπ
ιηζνινγηθνχ κνληέινπ κε ηελ γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε ζηελ πεξηνρή απηή.
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ρήκα 5.6: ύγθξηζε ιηζνινγηθνύ κνληέινπ κε ηελ γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε ζηελ πεξηνρή
Φαξάγγη
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5.4 Παξνπζίαζε δηζδηάζηαηώλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ηνκώλ από ην
γεσινγηθό κνληέιν θαη ζύγθξηζε κε ειεθηξηθή θαη ζεηζκηθή
ηνκνγξαθία

Μεξηθέο αθφκε απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα Rockworks 2006
είλαη ε δεκηνπξγία θαηαθφξπθσλ ηνκψλ(section diagram)θαη αιιεπάιιεισλ ηνκψλ
(fence diagram) θαη ηνκψλ πάλσ ζην ηξηζδηάζηαην ιηζνινγηθφ κνληέιν . Ζ αλψηαηε
επηθάλεηα ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ιηζνινγηθνχ κνληέινπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
ζχγθξηζε κε ηελ γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο γεσινγηθήο
δνκήο ζε βάζνο κε βάζε ην ιηζνινγηθφ κνληέιν θαηαζθεπάδνληαη ηνκέο ζε δχν θαη
ηξεηο δηαζηάζεηο. Απφ ηηο ηνκέο απηέο κπνξνχλ λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
γεσινγηθή δνκή ηεο πεξηνρήο

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πην αλαιπηηθά.

 Γεκηνπξγία θαηαθόξπθσλ ηνκώλ (Fence diagram)

Πξφθεηηαη γηα δηαγξάκκαηα ηνκψλ ζρεκαηηζκψλ αλάκεζα απφ γεσηξήζεηο,
βπζνζθνπήζεηο. Έλα ηέηνην δηάγξακκα κπνξεί λα πεξηέρεη ηηο επηιεγκέλεο
ιηζνινγηθέο ζηήιεο ρσξίο λα ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ή λα ζπλδπάδνληαη κεηαμχ
ηνπο κε γξακκέο ζπζρέηηζεο , αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε. ηα δηαγξάκκαηα
ηχπνπ «Fence» νη γξακκέο κπνξνχλ λα ηέκλνληαη κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο νη ηνκέο
αλάκεζα απφ βπζνζθνπήζεηο, γεσηξήζεηο δίλνπλ θαιχηεξε εηθφλα γηα ηελ ζέζε ησλ
επηιεγκέλσλ ιηζνινγηθψλ ζηειψλ ζην ρψξν. Απηφ γίλεηαη κέζσ ελφο ηξηζδηάζηαηνπ
δηαγξάκκαηνο πνπ πεξηέρεη ηηο επηιεγκέλεο βπζνζθνπήζεηο, γεσηξήζεηο κε ηηο
αληίζηνηρεο ζπληεηαγκέλεο. Σν ζρήκα (5.7) δείρλεη έλα δηάγξακκα ηνκψλ
ζρεκαηηζκψλ αλάκεζα απφ βπζνζθνπήζεηο θαη γεσηξήζεηο πνπ επηιέρηεθε σο
παξάδεηγκα θαη δείρλεη ην πψο βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο γεσινγηθήο
δνκήο ηεο πεξηνρήο. Δπηιέρηεθαλ δπν γξακκέο ε πξψηε γξακκή απνηειείηαη απφ
γεσινγηθά θαη γεσθπζηθά δεδνκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο γεσηξήζεηο ΔΓ70

ΦΑΡΑΓΓΗ , ΤΓΦ5 θαη ΤΓΦ2 ηηο βπζνζθνπήζεηο Ζ1 θαη Α4 θαη απφ ηελ ειεθηξηθή
ηνκνγξαθία line 2, θαη line3. Ζ δεχηεξε γξακκή απνηειείηαη κφλν απφ γεσθπζηθά
δεδνκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο γξακκέο ηηο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο line 4A ,
line 4B, line4C, line 4D, line 4E απφ ηε βπζνζθφπεζε Α2 θαη απφ ηε ζεηζκηθή
δηάζιαζε STS7. Ζ πξψηε γξακκή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πεξηνρή θαξάγγη ελψ ε
δεχηεξε ζηελ πεξηνρή ηνπ ηχινπ. Σέινο ζην ζρήκα (5.9) απεηθνλίδεηαη ε ειεθηξηθή
ηνκνγξαθία γηα ηελ γξακκή Line 4 θαη ζην ζρήκα (5.10) απεηθνλίδνληαη ζε ηνκή
ππέξζεζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο ελνπνηεκέλεο ζεηζκηθήο γξακκήο (STS1-7) πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηηο κεζφδνπο ηεο ζεηζκηθήο
δηάζιαζεο (ηαρχηεηεο κε ηελ έλδεημε Vp θαη ε δηαθεθνκκέλε ηεζιαζκέλε γξακκή),
ηεο ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο (αζπξφκαπξεο ηζφηηκεο θακπχιεο ηαρπηήησλ δηάδνζεο
ησλ Ρ-θπκάησλ) ζε αληηπαξάζεζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
ειεθηξηθή ηνκνγξαθία. Ζ ηνκή ηεο ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο έρεη ηνπνζεηεζεί ζηηο
ζσζηέο ζπληεηαγκέλεο θαη κε ίδηεο αλαινγίεο ηεο νξηδφληηαο απφζηαζεο θαη ηνπ
βάζνπο ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξηθή ηνκνγξαθία.

ρήκα 5.7 Υάξηεο ηνκώλ ζρεκαηηζκώλ αλάκεζα από βπζνζθνπήζεηο θαη γεσηξήζεηο (fence
diagram).
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ρήκα 5.8 Γηάγξακκα ηνκώλ ζρεκαηηζκώλ αλάκεζα από βπζνζθνπήζεηο θαη γεσηξήζεηο (fence
diagram).

ΝΔ

ρήκα 5.9:

Γεσειεθηξηθή ηνκή ησλ πξαγκαηηθώλ ηηκώλ ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο
γηα ηελ γξακκή L4, κε δηεύζπλζε NΓ-BΑ. ηνλ Υ άμνλα ζεκεηώλεηαη ε απόζηαζε
από ηελ αξρή ηεο γξακκήο κειέηεο θαη ζηνλ Φ άμνλα ην βάζνο από ηελ επηθάλεηα.
Σα δηάθνξα ρξώκαηα απεηθνλίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο,
ελώ ε δηαθεθνκκέλε καύξε γξακκή δείρλεη ηα όξηα ησλ γεσειεθηξηθώλ
ζηξσκάησλ.
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ρήκα 5.10: Τπέξζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελνπνηεκέλεο ζεηζκηθήο γξακκήο STS1-7. Οη
ηαρύηεηεο κε ηελ έλδεημε Vp, θαζώο θαη ε δηαθεθνκκέλε ηεζιαζκέλε γξακκή πνπ
νξηνζεηεί ηελ δηεπηθάλεηα ησλ ζεηζκηθώλ ζηξσκάησλ, πξνέθπςαλ από ηελ κέζνδν
ηεο ζεηζκηθήο δηάζιαζεο. Οη έγρξσκεο θαη αζπξόκαπξεο ηζόηηκεο θακπύιεο
ηαρπηήησλ πξνέθπςαλ από ηελ κέζνδν ηεο ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο.

Ζ γεσινγηθή θαη πδξνγεσινγηθή εξκελεία ηεο ειεθηξηθήο θαη ζεηζκηθήο
ηνκνγξαθίαο ζπλνςίδεηαη σο εμήο:
 Δπηθαλεηαθά, εληνπίδεηαη έλα ζηξψκα κε ηαρχηεηεο δηάδνζεο ησλ Ρ –
θπκάησλ πνπ θπκαίλνληαη απφ 400 έσο 1000 m/sec. Σν ζηξψκα απηφ
εκθαλίδεηαη λα έρεη πάρνο 5 – 7 m κέρξη ηα 1300 m ηεο ζεηζκηθήο γξακκήο,
ελψ ζηα ηειεπηαία 200 m ηεο ζεηζκηθήο γξακκήο, ην πάρνο ηνπ δελ ππεξβαίλεη
ηα 4 m. Σν ζηξψκα απηφ δελ εκθαλίδεηαη ζηελ ειεθηξηθή ηνκνγξαθία, εθφζνλ
ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ηεο πξνέξρνληαη απφ βάζνο κεγαιχηεξν ησλ 5 m,
ιφγσ ηεο κεγάιεο ηζαπφζηαζεο (20 m) ησλ ειεθηξνδίσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν
ζηξψκα

απνδίδεηαη

ζε

αθφξεζηεο

(ιφγσ

ησλ

πςειψλ

ειεθηξηθψλ

αληηζηάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ειεθηξηθέο βπζνζθνπήζεηο) αινπβηαθέο
πξνζρψζεηο.
 ηα ηειεπηαία 200 m ηεο ζεηζκηθήο γξακκήο (1400 m – 1600 m) εκθαλίδεηαη
έλα ελδηάκεζν ζεηζκηθφ ζηξψκα κε ηαρχηεηεο δηάδνζεο ησλ Ρ θπκάησλ 1000
– 1800 m/sec πεξίπνπ. Σν ζηξψκα απηφ απνδίδεηαη ζε κάξγεο ηνπ λενγελνχο
νη νπνίεο θαίλεηαη λα απνζθελψλνληαη πξνο ηα ΝΓ ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ δελ
εκθαλίδνληαη ζηελ ππφινηπε γξακκή κειέηεο.
 Ο καξγατθφο αζβεζηφιηζνο απαληάηαη θάησ απφ ηηο επηθαλεηαθέο αινπβηαθέο
πξνζρψζεηο ή ηηο κάξγεο ηνπ λενγελνχο.
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 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο, κέζα ζηνλ
θνξεζκέλν καξγατθφ αζβεζηφιηζν εκθαλίδεηαη κηα δψλε πνιχ ρακειψλ
ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ (10 – 50 Ohm.m) πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε
έληνλα θαξζηηθνπνηεκέλν καξγατθφ αζβεζηφιηζν κε αξγηιηθέο πξνζκίμεηο ή
ζηελ παξνπζία πθάικπξνπ λεξνχ.

Ζ δεχηεξε θαηαθφξπθε ηνκή ζην ζρήκα (5.8) παξαηεξείηαη φηη απνηειείηαη απφ
επηθαλεηαθέο πξνζρψζεηο πάρνπο πνπ δελ μεπεξλάεη ηα 5m αθνινπζεί καξγατθφο
αζβεζηφιηζνο θαη κάξγεο κε πάρε γχξσ ζηα 40m θαη ζην ππφβαζξν ηα δνινκηηηθά
κάξκαξα. πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξηθήο θαη ζεηζκηθήο ηνκνγξαθίαο
κε ηελ δεχηεξε θαηαθφξπθε ηνκή παξαηεξείηαη φηη ζπκπίπηνπλ.

 Γεκηνπξγία αιιεπάιιεισλ ηνκώλ (section diagram)
Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ιηζνινγηθνχ κνληέινπ γίλεηαη κία πξψηε
εθηίκεζε ηεο επηθαλεηαθήο θαηαλνκήο ησλ ιηζνινγηθψλ ελνηήησλ ηεο πεξηνρήο
κειέηεο. Δπηπιένλ, κε ηελ θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ αιιεπάιιεισλ ηνκψλ (fence
diagram) θαη θαηαθφξπθσλ ηνκψλ (section diagram). Καηαζθεπάζηεθαλ ηξεηο ηνκέο
πνπ μεθηλνχλ απφ ηε ζάιαζζα νη δπν είλαη παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο κε δηεχζπλζε
Βφξεην-Αλαηνιηθά κε Νφηην-Γπηηθά θαη ε ηξίηε είλαη θάζεηε ζηηο άιιεο δχν κε
δηεχζπλζε Βφξεην-Γπηηθά κε Νφηην-Αλαηνιηθά. θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ηνκψλ
είλαη λα παξαηεξεζεί ε πιεπξηθή εμάπισζε ησλ ζρεκαηηζκψλ. Απηφ κπνξεί λα
βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νξηνζέηεζεο πδξνπεξαηψλ – αδηαπέξαησλ
ζηξσκάησλ. Βηβιηνγξαθηθά, απφ ηνπο ιηζνινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο πεξηνρήο
κειέηεο κφλν

ε κάξγα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αδηαπέξαηε ελψ φινη νη άιινη

ζεσξνχληαη δηαπεξαηνί(θαξζηηθνί θαη θιαζηηθνί). ην ζρήκα (5.9) απεηθνλίδεηαη ν
ράξηεο κε ηηο αιιεπάιιειεο ηνκέο θαη ζην ζρήκα (5.10) ην απνηέιεζκα ησλ ηνκψλ.
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ρήκα 5.11 Υάξηεο αιιεπάιιεισλ ηνκώλ (section diagram).
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ρήκα 5.12 Γηαγξάκκαηα ηνκώλ ζρεκαηηζκώλ (section diagram).

 Σνκέο ζην ηξηζδηάζηαην κνληέιν

Παξαηεξψληαο θαλείο ην παξαπάλσ κνληέιν θαηαιαβαίλεη φηη δελ απνθηά ζαθή
εηθφλα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ιηζνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ην πξφγξακκα
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πξνζθέξεη θάπνηεο επηινγέο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ ρξήζηε λα αληιήζεη
πιεξνθνξίεο γηα ην εζσηεξηθφ ηνπ ιηζνινγηθνχ κνληέινπ.

Αξρηθά γηα ηελ

δεκηνπξγία κηαο ηνκήο πξέπεη λα επηιερζεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο. Γειαδή, αλ ζα
γίλεη νξηδφληηα ηνκή, πξνζαλαηνιηζκνχ Βνξξά – Νφηνπ, πξνζαλαηνιηζκνχ Γχζεο –
Αλαηνιήο. Έπεηηα επηιέγεηαη ην ζεκείν απφ φπνπ ζα δηέξρεηαη ε ηνκή. Όηαλ πξέπεη
λα δεκηνπξγεζεί κηα νξηδφληηα ηνκή

επηιέγεηαη ην χςνο ζην νπνίν ζα είλαη

ηνπνζεηεκέλε ε ηνκή. Όηαλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ηνκή π.ρ. Βνξξά – Νόην ηφηε
επηιέγεηαη ε ηηκή Τ (Βόξξεηα) απφ ηελ νπνία ζα δηέξρεηαη ε ηνκή. Γηα ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ Γύζε – Αλαηνιή, αληίζηνηρα, επηιέγεηαη ε ηηκή Υ (Αλαηνιηθά).
ηηο παξαθάησ ηξεηο εηθφλεο παξνπζηάδνληαη ηνκέο ζην ιηζνινγηθφ κνληέιν.

ρήκα 5.13 :ηνκή ζην ιηζνινγηθό κνληέιν

77

ρήκα 5.14 :ηνκή ζην ιηζνινγηθό κνληέιo

ρήκα 5.15 :ηνκή ζην ιηζνινγηθό κνληέιν
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ

6.1 πκπεξάζκαηα

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο

ζπλδπαζηηθψλ

γεσθπζηθψλ θαη

γεσινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ιηζνινγηθνχ κνληέινπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γεσινγηθά, γεσθπζηθά δεδνκέλα θαζψο θαη ςεπδνγεσηξήζεηο.
πιιέρζεθαλ δεδνκέλα απφ 9 γεσηξήζεηο, 13 βπζνζθνπήζεηο, 6 γξακκέο ειεθηξηθήο
ηνκνγξαθίαο θαη 3 γξακκέο ζεηζκηθήο δηάζιαζεο. ηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε
απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ζην Rockworks 2006.Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ηα εμήο :
•

Σν Rockworks 2006 είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ απεηθφληζε θαη
ηνλ ζπλδπαζκφ γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ.

•

Οη πην ρξήζηκεο δπλαηφηεηεο ηνπ RockWorks 2006 γηα ηελ απεηθφληζε ησλ
γεσινγηθψλ θαη γεσθπζηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ απνδείρηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη: ε απεηθφληζε ζεκείσλ ζην ράξηε (point
mapping), ε δεκηνπξγία ιηζνινγηθψλ ζηειψλ (strip logs), ε δεκηνπξγία
θαηαθφξπθσλ ηνκψλ ζρεκαηηζκψλ αλάκεζα απφ γεσηξήζεηο (fence diagrams)
θαη ε δεκηνπξγία αιιεπάιιεισλ ηνκψλ (section diagrams).

•

Σν ηξηζδηάζηαην ιηζνινγηθφ κνληέιν είλαη ζπκβαηφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζεηζκηθήο θαη ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο

•

Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν γεσινγηθέο ελφηεηεο.
Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο δνκείηαη απφ αιπηθνχο ζρεκαηηζκνχο
πνπ δεκηνπξγνχλ έληνλν αλάγιπθν , ελψ ην πεδηλφ αλαηνιηθφ ηεο ηκήκα πνπ
δηαξξένπλ νη πνηακνί Κνηιηάξεο θαη Μεζνπφηακνο δνκείηαη απφ κεηαιπηθά
ηδήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ιεθαλψλ λενγελνχο θαη ηεηαξηνγελνχο
ειηθίαο. ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ζρεκαηίδεηαη ην θαξάγγη ηνπ
79

Κεξακηνχ(Γηθηακνπ) ζηε βφξεηα έμνδν ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο
θαξζηηθέο δνκέο.
•

Οη απφηνκεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θπζηθψλ παξακέηξσλ ησλ θαξζηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ πξνθαινχλ κεγάια ζθάικαηα ζηηο κεηξήζεηο ησλ γεσθπζηθψλ
κεζφδσλ θαη απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ γξακκψλ
κειέηεο ηεο γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο. Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ θαξζηηθψλ
δνκψλ ε κεζνδνινγία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκέλε ρξήζε
γεσθπζηθψλ κεζφδσλ . Σέινο πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο
πεξηνρήο θνληά ζηε βπζνζθφπεζε S5 φπνπ εληνπίζηεθε έλα ζηξψκα πνιχ
ρακειψλ αληηζηάζεσλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο

•

Σν γεσινγηθφ κνληέιν απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ δεκηνπξγία κνληέινπ
δηαρείξηζεο ππφγεησλ λεξψλ

6.2 Πξνηάζεηο
Πξνηείλεηαη λα εκπινπηηζηνχλ ηα γεσηξεηηθά ζηνηρεία

κε λέεο γεσηξήζεηο ζε

επηιεγκέλεο ζέζεηο θαζψο επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δνθηκέο αληιήζεσλ θαη λέεο
πδξνινγηθέο αλαιχζεηο ζε γεσηξήζεηο κε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή γεσθπζηθήο
δηαζθφπεζεο κε ηε κέζνδν ηεο ειεθηξηθήο ηνκνγξαθίαο. Ο ζηφρνο ηνπ εγρεηξήκαηνο
απηνχ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο άληιεζεο ηνπ πδξνθνξέα ζην
θαηλφκελν ηεο πθαικχξσζεο θαη λα απεηθνληζηεί ε θαηαλνκή ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο
αληίζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο πξηλ , θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ησλ
δνθηκαζηηθψλ αληιήζεσλ.
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