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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

«ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ  2 » 

 
 

1. ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΝΗΣΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 

 

2. ΘΕΣΗ : ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ 2  

 

   

3. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ : Χ:454184 

                                                                   Ψ:4333994 

                                                                   Ζ: 23m  

 

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  2007  

 

5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Γεωτρύπανο υδραυλικό 

περιστροφικό. Αεροσυµπιεστής µε στήλη σωλήνων 5’’.  

 

6. ΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ-∆ΙΑΤΡΗΘΕΝΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ:  

Έγινε αρχική διάτρηση µε σφύρα το κοπτικό της οποίας 

είναι διαµέτρου 7 1/2 ιντσών από την επιφάνεια  µέχρι του  βάθους 

των 30 m. 

 

Τα πετρώµατα που διατρήθηκαν ήταν : 

 

Από την επιφάνεια του εδάφους, κύριο πέτρωµα που 

διατρήθηκε ήταν ο ισχυρά τεκτονισµένος ψαµµίτης, του  οποίου η 

συνεκτικότητα είναι πολύ χαµηλή όπως επίσης και η σκληρότητα 

του.  

Ο σχηµατισµός αυτός εκτείνεται µέχρι το βάθος των 17 

µέτρων. Οι  όποιες διακλάσεις του φλύση, ήταν πληρωµένες µε 

άµµους και αργίλους και λειτουργεί ουσιαστικά σαν µονωτής για 

το νερό που κατεβαίνει από την ανάντι µεριά προς την θάλασσα.   

 

Από το βάθος των 17 µέτρων έως και τα 30 µέτρα 

διατρήθηκε το πέτρωµα του σχιστολίθου. Η κύρια υδροφορία της 

γεώτρησης εντοπίζεται στην επαφή των δύο αυτών σχηµατισµών 

(ψαµµίτη και σχιστόλιθου),  η οποία και προκαλεί τα 

κατολισθητικά φαινόµενα που εµφανίζονται στην περιοχή .  
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Το πέτρωµα αυτό εµφάνιζε µέτρια σκληρότητα ,κυρίως, 

λόγο της ύπαρξης του χαλαζία και της µέσης  µεταµόρφωσης που 

υπέστη. Μέσα από τις διακλάσεις του σχιστολίθου, η υδροφορία 

σε γλυκό νερό αυξάνονταν συνεχώς. Στο βάθος των 30 µέτρων η 

διάτρηση σταµάτησε υπό τον κίνδυνο της εισροής θαλασσινού 

νερού και τελικά της υφαλµύρισης.   

 

7.    ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ- ΣΩΛΗΝΩΣΗ :  

 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε διεύρυνση της γεώτρησης µε 

γρανάζι διαµέτρου 12 ½ ιντσών, από την επιφάνεια  µέχρι και το 

τελικό βάθος της γεώτρησης.   

Ακολούθησαν εργασίες σωλήνωσης µε βιδωτές γαλβανισµένες 

σωλήνες διαµέτρου 8¨, πάχους 4 mm .Τα φίλτρα των σωλήνων ήταν 

τύπου γέφυρας. Τοποθετήθηκε πιεζοµετρικός σωλήνας 1¨ µέχρι το 

βάθος των 24 µέτρων και εν συνεχεία ακολούθησαν εργασίες 

χαλίκωσης µε  χαλικόφιλτρο πυριτικής σύστασης διαβάθµισης 5-8  

 

8.ΑΝΤΛΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  

 

Για να διαπιστωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερού,  

έγινε τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας 8¨ στο βάθος των 24 

µέτρων ικανότητας  παροχής 80 κυβικών/ώρα. Τα 

αποτελέσµατα της άντλησης παρουσιάζονται παρακάτω.    

 

 Πραγµατοποιήθηκαν αντλήσεις κατά βαθµίδες . Στην  

            πρώτη βαθµίδα η παροχή ήταν 30 κυβικά /ώρα , στη δεύτερη   

           βαθµίδα η παροχή ήταν 45 κυβικά /ώρα , ενώ έγινε και  

           άντληση της γεώτρησης για 72 συνεχόµενες ώρες µε παροχή 65  

           κυβικά/ώρα, µε βάθος τοποθέτησης της αντλίας στα 24   

           µέτρα. 

   

  Με το πέρας της άντλησης πάρθηκε δείγµα νερού , το   

          οποίο στάλθηκε για χηµική ανάλυση και µικροβιολογική  

         εξέταση. 

.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : 

 

Με το πέρας των αντλήσεων και από τα αποτελέσµατα των 

χηµικών αναλύσεων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για µία γεώτρηση η 

οποία µπορεί να αποδώσει µέχρι και 45 κυβικά νερό την ώρα, νερό 

πολύ καλής ποιότητας, ιδιαίτερα κατά τους κρίσιµους θερινούς µήνες 

που η κατανάλωση είναι ιδιαίτερα αυξηµένη ΠΑΝΤΑ ΟΜΩΣ ΣΕ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ.  Αυτό σηµαίνει πως αν ο χειµώνας είναι ξηρός και 

άνυδρος, τότε η εκµεταλλεύσιµη παροχή θα πρέπει να 

αναπροσαρµοστεί µε βάση την πτώση της στάθµη άντλησης    

  

 

 

 

    

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 25-8-2014 

 

                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

Αργυρίου Αργύρης 

                                                                            ΓΕΩΛΟΓΟΣ 


