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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

«∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ» 

 
 

1. ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΝΗΣΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 

 

2. ΘΕΣΗ : ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 

 

   

3. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ : Χ:454989 

                                                                   Ψ:4335403 

                                                                   Ζ: 95m  

 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 2009  

 

5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Γεωτρύπανο υδραυλικό 

περιστροφικό. Αεροσυµπιεστής µε στήλη σωλήνων 5’’.  

 

6. ΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ-∆ΙΑΤΡΗΘΕΝΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ:  

Έγινε διάτρηση µε κοπτήρα διαµέτρου 6 ιντσών από την επιφάνεια  

µέχρι του  βάθους των 170 m. 

 

Τα πετρώµατα που διατρήθηκαν ήταν : 

 

Από την επιφάνεια του εδάφους , µέχρι το βάθος των 83 

µέτρων το κύριο πέτρωµα που διατρήθηκε ήταν ο ισχυρά 

µεταµορφωµένος ασβεστόλιθος έως µάρµαρο (πρόκειται για το 

προανωκρητιδικό τεκτονικό κάλυµµα) , οι όποιες διακλάσεις του 

οποίου , ήταν πληρωµένες µε χαλαζία. Το πέτρωµα αυτό εµφάνιζε 

πάρα πολύ µεγάλη σκληρότητα ,κυρίως, λόγο της ύπαρξης του 

χαλαζία και της ισχυρής µεταµόρφωσης που υπέστη. 

  

Η υδροφορία, µέχρι το βάθος αυτό, είναι πολύ µικρή και 

προέρχεται αποκλειστικά από µια µικρή ασυνέχεια  που 

βρέθηκε στα 42 µέτρα . Η παροχή που λήφθηκε από την  

ασυνέχεια αυτή είναι περίπου 2-3 κυβικά/ ώρα .   

 

  

Καθώς η ερευνητική διάτρηση συνεχίστηκε ,στο βάθος των 

83  µέτρων εντοπίστηκε µια ασυνέχεια αρκετά µεγάλη ,µήκους 

περίπου 50 cm .Στο βάθος αυτό βρίσκεται και η επαφή µε τα 
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υποκείµενα ανθρακικά πετρώµατα . Η υδροφορία από την 

ασυνέχεια αυτή είναι µηδενική  

 

Οι διατρητικές εργασίες ακολούθησαν σε µεγαλύτερο 

βάθος,  ασβεστόλιθος  δεν είναι πλέον τόσο µεγάλης σκληρότητας, 

οι διακλάσεις του είναι περισσότερες, όµως στην επιφάνεια δεν 

λαµβάνονται πλέον υλικά διάτρησης , καθώς όλα καταλήγουν 

µέσα στην  ασυνέχεια των 83 µέτρων.  

 

Καθώς το κοπτικό προσέγγισε το βάθος των 124 µέτρων , οι 

ενδείξεις πίεσης στα όργανα του γεωτρυπάνου αυξήθηκαν  και από 

τις 3,5 atm που ήταν η συνήθης πίεση λειτουργίας διάτρησης , 

ανέβηκαν στις 6 atm και εν συνεχεία µέχρι το βάθος των 147 

µέτρων στις 7 atm , γεγονός που υποδήλωνε την ύπαρξη νερού , 

του οποίου η ποιότητα και η ποσότητα δεν µπορούσαν να 

διαπιστωθούν , αφού ούτε νερό ,ούτε υλικά διάτρησης µπορούσαν 

να έρθουν στην επιφάνεια.   

 

Η διάτρηση συνεχίστηκε µέχρι τα 170 µέτρα, το οποίο είναι 

και το τελικό βάθος της γεώτρησης     

     

7. ΑΝΤΛΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  

 

Για να διαπιστωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερού,  

έγινε τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας 4¨ στο βάθος των 120 και 

εν συνεχεία στο βάθος των 140 µέτρων ικανότητας  παροχής 14 

κυβικών/ώρα. Τα αποτελέσµατα της άντλησης παρουσιάζονται 

παρακάτω.     

 

 Πραγµατοποιήθηκαν αντλήσεις κατά βαθµίδες . Στην  

            πρώτη βαθµίδα η παροχή ήταν 6 κυβικά /ώρα , στη δεύτερη   

           βαθµίδα η παροχή ήταν 8 κυβικά /ώρα, ενώ έγινε και άντληση  

           της γεώτρησης για 72 συνεχόµενες ώρες µε παροχή 12  

           κυβικά/ώρα, µε βάθος τοποθέτησης της αντλίας στα 120   

           µέτρα. 

   

  Με το πέρας της άντλησης πάρθηκε δείγµα νερού , το   

          οποίο στάλθηκε για χηµική ανάλυση και µικροβιολογική  

         εξέταση. 

 

 

 

8. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ- ΣΩΛΗΝΩΣΗ :  
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∆εν πραγµατοποιήθηκε σωλήνωση της γεώτρησης , αφού 

πρέπει να προηγηθεί διεύρυνση αυτής µε κοπτικό 10 1/2 ίντσες  

για να τοποθετηθεί σωλήνας 6¨ καθώς και πιεζοµετρικός σωλήνας 

1¨ και χαλικόφιλτρο πυριτικής σύστασης.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : 

 

Λόγο του έντονου προβλήµατος λειψυδρίας που αντιµετωπίζει το 

νησί και µε δεδοµένη την θέση της γεώτρησης που βρίσκεται πολύ 

κοντά στην δεξαµενή που υδροδοτεί το νησί (άρα άµεσα 

αξιοποιήσιµη) , προτείνεται η διεύρυνση της γεώτρησης µε κοπτικό 

διαµέτρου 10 1/2" .   

  

 Αµέσως µετά να ακολουθήσει η σωλήνωση της µε σωλήνες 

διαµέτρου 6¨, πιεζοµετρικού σωλήνα 1¨  και άντληση της γεώτρησης 

µε υποβρύχια αντλία 6¨ .   

  

Η  διεύρυνση της γεώτρησης , πρέπει  να πραγµατοποιηθεί µέσα 

στον µήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ- αρχές ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  και σίγουρα πριν 

αρχίσουν οι βροχοπτώσεις. Αυτό, γιατί τότε θα έχουµε µια πιο 

σίγουρη εκτίµηση για την ποσότητα νερού , µια και οι η στάθµη κατά 

τον µήνα αυτό βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο από όλη την χρονιά.  
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