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1η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο λιγνίτης είναι παλαιότερος της μάργας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το ΑΒΓΔ ξεκινά από επάνω αριστερά του χάρτη και δεξιόστροφα (φορά δεικτών
ρολογιού).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: εφ(φαινόμενης) = εφ(μέγιστης) * ημ(οξείας γωνίας ως προς διεύθυνση τομής)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: (πλάτος εμφάνισης) = (πάχος εμφάνισης) / ημ(μέγιστης κλίσης)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: εφ(30)= 0.577, ημ(45)=0.707
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο φύλλο σχεδίασης θα πρέπει πάντα να υπάρχει υπόμνημα, γεωγραφικός προσανατολισμός και
κλίμακα καθαρά τοποθετημένα και σχεδιασμένα. Τυχόν υπολογισμοί θα γίνονται σε δεύτερο φύλλο χαρτιού (π.χ. στο
πίσω μέρος της εκφώνησης).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασκήσεις παραδίδονται επιτόπου με το πέρας αυτών. Ασκήσεις που δεν παραδόθηκαν δεν λαμβάνονται
υπόψη.
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2η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Να σχεδιαστεί χάρτης ΑΒΓΔ (το Α επάνω αριστερά, φορά δεικτών του ορολογιού) μιας οριζόντιας
περιοχής, κλίμακας 1:1000, με ΑΒ=ΓΔ=90μ και ΑΔ=ΒΓ=45μ. Στο χάρτη εμφανίζονται από δεξιά προς
τ’αριστερά με διεύθυνση Β-Ν και κλίση 45°Δ τα στρώματα Χ, Ψ, Ω και Ρ, τα οποία δεν έχουν υποστεί
αναστροφή.
Δυτικά της ΒΓ και σε απόσταση 20μ συναντάμε την επαφή των στρωμάτων Χ και Ψ. Το πραγματικό
πάχος των Ω και Ψ είναι 27.4μ και 17.6μ αντίστοιχα
Όλα τα στρώματα εκτείνονται σε μεγάλα βάθη.
Να βρεθούν:
1. Τα οριζόντια και κατακόρυφα πάχη των στρωμάτων Ψ και Ω
2. Η γεωχρονολογική διαδοχή των στρωμάτων Χ, Ψ, Ω, Ρ.
3. Το βάθος στο οποίο γεώτρηση Γ1 που θα γίνει σε οποιοδήποτε σημείο της επαφής των στρωμάτων Ω
και Ρ θα συναντήσει την οροφή του στρώματος Ψ.
4. Το βάθος στο οποίο γεώτρηση Γ2 που θα γίνει σε οποιοδήποτε σημείο της επαφής των στρωμάτων Ω
και Ρ θα συναντήσει την οροφή του στρώματος Χ.
5. Το βάθος στο οποίο γεώτρηση Γ3 που θα γίνει σε οποιοδήποτε σημείο της επαφής των στρωμάτων Ψ
και Χ θα συναντήσει το δάπεδο του στρώματος Χ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:




Το ημίτονο ή συνημίτονο των 45° είναι 0.707.
Το οριζόντιο πάχος (Dορ) προκείτει από το πραγματικό (Dπρ) από τον τύπο: (Dορ) = (Dπρ) / ημ(φ), όπου
φ= κλίση του στρώματος.
Το κατακόρυφο πάχος (Dκατ) προκείτει από το πραγματικό (Dπρ) από τον τύπο: (Dκατ) = (Dπρ) / συν(φ),
όπου φ= κλίση του στρώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο φύλλο σχεδίασης θα πρέπει πάντα να υπάρχει υπόμνημα, γεωγραφικός προσανατολισμός και
κλίμακα καθαρά τοποθετημένα και σχεδιασμένα. Σχεδιάστε τον χάρτη πάνω αριστερά για να χωρέσει η τομή κάτω
αριστερά. Δεξιά μπορείτε να καθαρογράψετε τους υπολογισμούς σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασκήσεις παραδίδονται οπωσδήποτε επιτόπου με το πέρας αυτών. Ασκήσεις που δεν παραδόθηκαν δεν
λαμβάνονται υπόψη.
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3η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Δίδεται χάρτης ΑΒΓΔ κλίμακας 1:1000 με ΑΒ=ΓΔ=80m και ΑΔ=ΒΓ=60m μιας οριζόντιας περιοχής. Στο
μέσο Ε της ΑΒ εμφανίζεται κατακόρυφο ρήγμα με διεύθυνση N-S. Στα αριστερά του ρήγματος τέμαχος και σε
απόσταση 20m από την ΑΒ εμφανίζεται το δάπεδο λιγνιτοφόρου ορίζοντα που έχει διεύθυνση E-W και κλίση
45ο προς Νότο και πλάτος εμφάνισης 5m. Στο δεξιό τμήμα εμφανίζεται ο ίδιος ορίζοντας με διέυθυνση E-W
και κλίση 20ο προς Νότο και σε απόσταση (η οροφή) 15m από την ΓΔ.
Ζητούνται:
1. Να βρεθεί το βάθος στο οποίο μια γεώτρηση στο σημείο Γ θα συναντήσει το δάπεδο του ορίζοντα.
2. Η κλίση μιας στοάς με διέυθυνση από το Δ προς το Α που ανοίγεται με αφετηρία το σημείο που
βρίσκεται 10m κάτω από το Δ ώστε να συναντήσει την οροφή του λιγνιτοφόρου ορίζοντα στη
μικρότερη δυνατή απόσταση, δηλαδή η σήραγγα να έχει το μικρότερο δυνατό μήκος.
Να προσδιοριστεί το ελάχιστο αυτό μήκος.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:




Το ημίτονο ή συνημίτονο των 45° είναι 0.707.
Το οριζόντιο πάχος (Dορ) προκύπτει από το πραγματικό (Dπρ) από τον τύπο: (Dορ) = (Dπρ) / ημ(φ), όπου
φ= κλίση του στρώματος.
Το κατακόρυφο πάχος (Dκατ) προκύπτει από το πραγματικό (Dπρ) από τον τύπο: (Dκατ) = (Dπρ) / συν(φ),
όπου φ= κλίση του στρώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο φύλλο σχεδίασης θα πρέπει πάντα να υπάρχει υπόμνημα, γεωγραφικός προσανατολισμός και
κλίμακα καθαρά τοποθετημένα και σχεδιασμένα. Σχεδιάστε τον χάρτη πάνω αριστερά για να χωρέσει η τομή κάτω
αριστερά. Δεξιά μπορείτε να καθαρογράψετε τους υπολογισμούς σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασκήσεις παραδίδονται οπωσδήποτε επιτόπου με το πέρας αυτών. Ασκήσεις που δεν παραδόθηκαν δεν
λαμβάνονται υπόψη.

4η Άσκηση Κοιτασματολογίας
1η Εναλλακτική λύση
Δίδεται αντιπροσωπευτική τομή γεώτρησης σε
λιγνιτικό κοίτασμα.
Ζητείται να υπολογιστούν:
1. Το πάχος των λιγνιτικών, χουμωδών και άγονων
στρωμάτων.
2. Το συνολικό συντελεστή αποκάλυψης για την
λύση με τις παρακάτω συνθήκες:
Όρια:
Τέφρα < 40%,
Απολήψιμο πάχος > 40cm
(Υ+Ε)/ < 11.8
Λ
3. Την επιμέρους εξέλιξη του συντελεστή
αποκάλυψης υπό οριακές προδιαγραφές
πάχους, τέφρας και λιγνίτη (όπως αναφέρονται
στην τομή). Ως οριακός συντελεστής αποκάλυψης
δίδεται το 11:1 (σε κυβικά)
4. Αναφέρατε εάν αυτή η λύση βρίσκεται μέσα στα
όρια της εκμεταλλευσιμότητας.

Σημείωση: Πρώτες ενδεικτικές τιμές τις λύσης
δίνονται σαν παράδειγμα.

Στον τύπο

Υ+Ε
Λ

Υ = Πάχος υπερκείμενων του λιγνίτη
στρωμάτων
Ε = Πάχος ενδιάμεσων του λιγνίτη
ανόργανων στρωμάτων
Λ = Πάχος απολήψιμου λιγνίτη

4η Άσκηση Κοιτασματολογίας
2η Εναλλακτική λύση
Δίδεται αντιπροσωπευτική τομή γεώτρησης σε
λιγνιτικό κοίτασμα.
Ζητείται να υπολογιστούν:
1. Το πάχος των λιγνιτικών, χουμωδών και άγονων
στρωμάτων.
2. Το συνολικό συντελεστή αποκάλυψης για την
λύση με τις παρακάτω συνθήκες:
Όρια:
Τέφρα < 45%,
Απολήψιμο πάχος > 30cm
(Υ+Ε)/ < 11
Λ
3. Την επιμέρους εξέλιξη του συντελεστή
αποκάλυψης υπό οριακές προδιαγραφές
πάχους, τέφρας και λιγνίτη (όπως αναφέρονται
στην τομή). Ως οριακός συντελεστής αποκάλυψης
δίδεται το 11:1 (σε κυβικά)
4. Αναφέρατε εάν αυτή η λύση βρίσκεται μέσα στα
όρια της εκμεταλλευσιμότητας.

Σημείωση: Πρώτες ενδεικτικές τιμές τις λύσης
δίνονται σαν παράδειγμα.

Στον τύπο

Υ+Ε
Λ

Υ = Πάχος υπερκείμενων του λιγνίτη
στρωμάτων
Ε = Πάχος ενδιάμεσων του λιγνίτη
ανόργανων στρωμάτων
Λ = Πάχος απολήψιμου λιγνίτη
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5η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Τρεις γεωτρήσεις που έγιναν στα σημεία Α, Β και Γ συνάντησαν λιγνιτοφόρο ορίζοντα σε βάθος 60, 25
και 13 m αντίστοιχα. Το σημείο Β βρίσκεται σε διεύθυνση Ν 45 ο Ε ως προς το Α και σε απόσταση 40 m από
αυτό. Το σημείο Γ βρίσκεται σε διεύθυνση Ν 105ο Ε ως προς το Α και σε απόσταση 60 m από αυτό.
Δίδονται: η θέση του Α και τα απόλυτα υψόμετρα των Α,Β,Γ 180, 160, 193 m αντίστοιχα.
Ζητούνται:
1. Η διεύθυνση, η κλίση και η φορά μέγιστης κλίσης του λιγνιτοφόρου ορίζοντα.
2. Εάν σε σημείο Δ που βρίσκεται σε διεύθυνση Ν 60ο Ε ως προς το Α και σε απόσταση 45m από αυτό με
απόλυτο υψόμετρο 130m γίνει γεώτρηση σε ποιο βάθος θα συναντήσει τον λιγνιτοφόρο ορίζοντα .
Κλίμακα 1:500

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο φύλλο σχεδίασης θα πρέπει πάντα να υπάρχει υπόμνημα, γεωγραφικός προσανατολισμός και
κλίμακα καθαρά τοποθετημένα και σχεδιασμένα. Σχεδιάστε τον χάρτη πάνω αριστερά για να χωρέσει η τομή κάτω
αριστερά. Δεξιά μπορείτε να καθαρογράψετε τους υπολογισμούς σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασκήσεις παραδίδονται οπωσδήποτε επιτόπου με το πέρας αυτών. Ασκήσεις που δεν παραδόθηκαν δεν
λαμβάνονται υπόψη.
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6η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στο σχήμα που επισυνάπτεται σημειώνονται οι θέσεις των ερευνητικών γεωτρήσεων που έγιναν για
τη μελέτη ενός κοιτάσματος βωξίτη. Τα ζεύγη των αριθμών δείχνουν αντίστοιχα το απόλυτο υψόμετρο της
οροφής και του δαπέδου του κοιτάσματος.

Ζητούνται:
1. Να κατασκευαστεί ο χάρτης των ισοπαχών καμπυλών του βωξίτη.
2. Να υπολογιστούν τα αποθέματα εάν το ειδικό βάρος του βωξίτη ισούται με 2,4 gr/cm3.

[

√

],

όπου Vx,y ο όγκος μεταξύ 2 διαδοχικών ισοπαχών x και y, h η διαφορά ύψους των διαδοχικών ισοπαχών και Ε
τα εμβαδά των ισοπαχών x και y.Τα εμβαδά μετρώνται σε cm2 από το μιλιμετρέ. Το εμβαδόν Εx είναι το
εμβαδόν μεταξύ των καμπυλών x και y.

Κλίμακα χάρτη 1:1000
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