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1. Γενικά
Με τον όρο απλά κεκλιµένα στρώµατα εννοούµε µια ακολουθία
ιζηµατογενών σχηµατισµών τα οποία εµφανίζονται µε κάποια κλίση
ως προς το οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να έχουν υποστεί άλλου είδους διατάραξη ή παραµόρφωση. Πρόκειται για µια αρκετά συνηθισµένη περίπτωση, για τη µελέτη της οποίας χρειάζεται να αναφέρουµε µερικές βασικές αρχές και τεχνικές, οι οποίες στην πορεία
θα µας φανούν χρήσιµες και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.
Γνωρίζουµε ήδη την έννοια της παράταξης, της διεύθυνσης, Μ.Κ.
και της Φ.Μ.Κ. ενός επιπέδου (βλ. Βασικές Έννοιες). Στη συνέχεια
θα δούµε πώς αυτές οι παράµετροι εξάγονται από ένα γεωλογικό
χάρτη και πώς τις αξιοποιούµε.
Βασική µας παραδοχή, είναι ότι θα θεωρήσουµε ότι τα στρώµατα
που εµφανίζονται στο χάρτη της εικόνας 4-1 (και στους υπόλοιπους χάρτες του εγχειριδίου) διατηρούν τη διεύθυνση, την κλίση
και το πάχος τους. Έτσι µας επιτρέπεται να τα αντιµετωπίσουµε
«γεωλογικά σώµατα» µε επίπεδα και παράλληλα µεταξύ τους όρια.
Με άλλα λόγια δεχόµαστε ότι οι επαφές των στρωµάτων είναι κεκλιµένα επίπεδα., παράλληλα µεταξύ τους.
Ας ξεκινήσουµε εξετάζοντας την περίπτωση ενός κεκλιµένου
στρώµατος αµελητέου πάχους για την κλίµακα του χάρτη (π.χ. ένα
λιγνιτικό ορίζοντα), το οποίο θα αντιµετωπίσουµε ως ένα κεκλιµένο επίπεδο.

EΙΚΟΝΑ 4-1. (Α) Απλός γεωλογικός χάρτης που απεικονίζει
έναν κεκλιµένο λιγνιτικό ορίζοντα, που αποτελεί πρακτικά και
την επαφή των υποκείµενων στρωµάτων (Ms) µε τα υπερκείµενα (Pli). Οι παρατάξεις των 100, 200 και 300 έχουν χαραχτεί
µε βάση ένα ζεύγος σηµείων η καθεµία. Είναι παράλληλες µεταξύ τους και ισαπέχουν κατά d. Έτσι, έχουµε φέρει και την
παράταξη των 400, ακόµη και αν δεν υπάρχει σηµείο ή ζεύγος
σηµείων για αυτήν. (Β) Γεωλογική τοµή Α-Α΄, εγκάρσια στη
διεύθυνση του λιγνιτικού ορίζοντα. Με στικτή γραµµή φαίνεται
το ανάγλυφο που αντιστοιχεί σε µια παράλληλη τοµή, τη Β-Β’ .
Είναι προφανές ότι το τµήµα του λιγνιτικού ορίζοντα που φαίνεται διαβρωµένο στην Α-Α΄ βρίσκεται εξολοκλήρου κάτω από
την τοπογραφική επιφάνεια της Β-Β΄. (Γ) Συνοπτική απεικόνιση απλών γεωµετρικών κατασκευών που διευκολύνουν την εύρεση των στοιχείων. Στο πλαίσιο κάτω δεξιά φαίνονται οι τρόποι αναγραφής των στοιχείων του λιγνιτικού ορίζοντα.
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Υπάρχει συγκεκριµένη σχέση µεταξύ του ίχνους του επιπέδου αυτού στην τοπογραφική επιφάνεια, των παρατάξεών του και των
ισοϋψών καµπυλών. Η σχέση αυτή φαίνεται καθαρά στο χάρτη της
εικόνας 4-1. Παρατηρώντας το χάρτη βλέπουµε τρία είδη γραµµών: τις ισοϋψείς, το ίχνος του λιγνιτικού ορίζοντα και τις παρατάξεις του. Ο λιγνιτικός ορίζοντας συναντά την τοπογραφική επιφάνεια εκεί όπου µια ισοϋψής µε τιµή (α) τέµνει µια παράταξη της
ίδιας τιµής. ∆ηλαδή, το ίχνος ελέγχεται – ορίζεται από την τοµή
γεωλογικού επιπέδου – τοπογραφίας. Ουσιαστικά έχουµε µια τριµερή σχέση: ισοϋψούς – παράταξης – επαφής.
Εάν γνωρίζουµε δύο από τα τρία µέλη της σχέσης τότε µπορούµε
να βρούµε και το τρίτο. Συνήθως δύο περιπτώσεις αντιµετωπίζουµε:
− Να βρούµε τις παρατάξεις ενός γεωλογικού επιπέδου αν είναι γνωστή η τοπογραφία και το ίχνος του και
− Να βρούµε το ίχνος ενός γεωλογικού επιπέδου αν είναι
γνωστή η τοπογραφία και οι παρατάξεις του. Αυτό θα το εξετάσουµε σε επόµενο κεφάλαιο.

Για να φέρουµε µια παράταξη
αρχικά χρησιµοποιούµε την
ισοϋψή που τέµνει τις περισσότερες φορές το ίχνος της
επαφής (χρειαζόµαστε τουλάχιστον 2 σηµεία). Αν υπάρχουν περισσότερα από
δύο σηµεία τοµής, επιλέγουµε τα πιο αποµακρυσµένα.

Όπως είπαµε, το ίχνος ενός γεωλογικού επιπέδου διέρχεται από
την τοµή ισοϋψούς και παράταξης. Σε απλά κεκλιµένα στρώµατα,
µε σταθερή διεύθυνση και κλίση, οι παρατάξεις τους είναι ευθείες
ισαπέχουσες γραµµές (Εικ. 4-1). Είναι επίσης γνωστό, ότι για να
προσδιορίσουµε µια ευθεία στο χώρο αρκεί να γνωρίζουµε δύο σηµεία της.
Έτσι, στο χάρτη της εικόνας 4-1Α µπορούµε να φέρουµε την παράταξη1 του λιγνιτικού ορίζοντα µε τιµή 100 ενώνοντας τα δύο σηµεία
στα οποία το ίχνος τέµνει την ισοϋψή των 100m. Αυτή η παράταξη
ονοµάζεται «παράταξη των 100». Η φυσική της σηµασία; Πρόκειται για µια γραµµή η οποία περιέχει όλα τα σηµεία του λιγνιτικού
ορίζοντα που βρίσκονται σε Α.Υ.=100. Έτσι, για ένα θεωρητικά επ’
άπειρον εκτεινόµενο επίπεδο (όπως έχουµε θεωρήσει), αυτή η
γραµµή µας δίνει τις θέσεις στο χάρτη στις οποίες ο λιγνιτικός
ορίζοντας βρίσκεται σε Α.Υ.=100m.
Αυτή είναι η πρώτη βασική πληροφορία που µας δίνει η παράταξη.
Η δεύτερη είναι η διεύθυνση του γεωλογικού επιπέδου και η οποία
ορίζεται ως η οριζόντια γωνία που σχηµατίζει η παράταξη µε το
Βορρά (βλ. Βασικές Έννοιες). Άµεσα λοιπόν είµαστε σε θέση να
πούµε ότι ο λιγνιτικός ορίζοντας του χάρτη έχει διεύθυνση Β75οΑ.
1

Η γραµµή που φέρνουµε στο χάρτη είναι η προβολή της παράταξης
(strike line) του λιγνιτικού ορ. στο επίπεδο του χάρτη και ονοµάζεται
«γραµµή παράταξης» (strike contour). Καθιστούµε σαφές λοιπόν ότι,
όταν στη συνέχεια µιλάµε για τις «παρατάξεις» που χαράζουµε σε ένα
χάρτη για µια επαφή, αναφερόµαστε ουσιαστικά στις προβολές και όχι τις
παρατάξεις αυτές καθ’ αυτές.
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Ωστόσο, για να προσδιορίσουµε πλήρως ένα γεωλογικό επίπεδο
χρειαζόµαστε, εκτός από τη διεύθυνσή του και τη Μ.Κ. και Φ.Μ.Κ.
του. Αυτό γίνεται εφικτό όταν φέρουµε και µια δεύτερη παράταξη
για το επίπεδο αυτό. Όπως λοιπόν φέραµε την παράταξη των 100
για τον λιγνιτικό ορίζοντα της εικόνας 4-1Α, έτσι φέρνουµε και την
παράταξη των 200. Η ισοδιάσταση παρατάξεων (d) (βλ. Βασικές
έννοιες), θα έχει τιµή σταθερή για επίπεδο σταθερής κλίσης (Εικ.
4-1Α,Β). Χρησιµοποιούµε δε αυτήν την τιµή για να υπολογίσουµε
την κλίση του επιπέδου (Εικ. 4-1Γ). Το σκεπτικό είναι απλό: «Για
να µεταβώ από την παράταξη των 100 σε αυτή των 200 χρειάζεται να διανύσω οριζόντια απόσταση d. ∆ηλαδή, διανύοντας απόσταση d έχω ανέβει υψοµετρικά κατά 100m. Άρα η κλίση του επιπέδου δίνεται από τη σχέση:

Όσο µεγαλύτερη είναι η ισοδιάσταση των παρατάξεων,
τόσο µικρότερη η κλίση του
επιπέδου και αντίστροφα.

φ=εφ(∆π/d)
όπου
∆π: η υψοµετρική διαφορά των παρατάξεων
d: η απόσταση των δύο παρατάξεων στο χάρτη
µε βάση την κλίµακά του
Η τελευταία παράµετρος που ψάχνουµε είναι η φορά µεγίστης κλίσης (Φ.Μ.Κ.). Αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από ένα άνυσµα κάθετο
στις παρατάξεις του επιπέδου, το οποίο κατευθύνεται προς τα
εκεί όπου µειώνεται το υψόµετρο του επιπέδου (άρα και οι τιµές
των παρατάξεων της συγκεκριµένης επαφής) (Εικ. 4-1Α,Γ). Η τιµή
της Φ.Μ.Κ. δίνεται σε µοίρες (0-360ο), όπως είδαµε και στο κεφάλαιο των «Βασικών Εννοιών».
Με αυτή τη διαδικασία καταφέραµε να προσδιορίσουµε πλήρως τα
γεωµετρικά στοιχεία του λιγνιτικού ορίζοντα και τα οποία θα τα
γράψουµε ως εξής:
12ο/165ο ή Β75οΑ, 12οΝΝΑ

2. Μορφές εµφανίσεων γεωλογικών σχηµατισµών - Ο κανόνας του «V»
Η αποσαφήνιση και η κατανόηση της στρωµατογραφικής διάρθρωσης των σχηµατισµών ενός γεωλογικού χάρτη είναι, όπως είδαµε
και στην περίπτωση των οριζόντιων στρωµάτων, ένα πολύ βασικό
(ίσως το βασικότερο) σηµείο. Στα οριζόντια στρώµατα τα πράγµατα ήταν απλά, αφού τα νεώτερα στρώµατα βρίσκονται σε σταθερά
µεγαλύτερα Α.Υ. από τα αρχαιότερα. Ωστόσο σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις θα πρέπει να κινηθούµε διαφορετικά. Ας δούµε πως:
1. Σηµαντικό συστατικό είναι η κατανόηση της µορφής των εµφανίσεων (outcrop pattern) των γεωλογικών σχηµατισµών.
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ΑΣΚΗΣΗ 4.1.
Α. Κατασκευάστε γεωλογικές
τοµές κατά µήκος της ΒΑ-Ν∆
διαγωνίου των χαρτών στην
Εικόνα 2.12.
Β. Ποιο το φαινόµενο κατακόρυφο πάχος του ψαµµίτη? Γ. Ποια
η φαινόµενη κλίση των στρωµάτων σε αυτή τη διεύθυνση?

ΑΣΚΗΣΗ 4.2.
Σχεδιάστε ένα τετράγωνο διαστάσεων 10*10 cm που να αντιστοιχεί σε έναν τοπογραφικό
χάρτη κλίµακας 1:10000 και
ισοδιάστασης 50 m, ο οποίος να
απεικονίζει µια κοιλάδα µε ροή
προς Β∆ µε σταθερή τοπογραφική κλίση 80%. Στη συνέχεια
τοποθετήστε ένα λιγνιτικό ορίζοντα, αµελητέου πάχους, διεύθυνσης Β45Α και κλίσης 40 Β∆.

Οι απλούστερες γεωµετρικά γεωλογικές ακολουθίες συνίστανται σε απτύχωτα και πλευρικά συνεχή ιζηµατογενή πετρώµατα
τα οποία µπορεί είτε να είναι οριζόντια, είτε να κλίνουν προς
µια κατεύθυνση. Στην απλούστερη µάλιστα των περιπτώσεων, η
τιµή της κλίσης των στρωµάτων παραµένει σταθερή, όπως και
το πάχος τους. Ωστόσο, ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση τα
ίχνη των στρωµατογραφικών επαφών στη γήινη επιφάνεια σπάνια είναι ευθείες γραµµές. Και τούτο διότι το γήινο ανάγλυφο –
εκτός συγκεκριµένων περιπτώσεων- είναι µια ανώµαλη επιφάνεια. Είναι λοιπόν η τοµή της στρωµατογραφικής επαφής µε την
ανώµαλη γήινη επιφάνεια που δίνει το αποκαλούµενο ίχνος της
επαφής. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε γεωλογική ή τεκτονική
επιφάνεια, η οποία τέµνει τη γήινη, όπως π.χ. ένα ρήγµα.
Η µορφή του ίχνους επηρεάζεται τόσο από τη γεωµετρία αυτή
καθ’ αυτή της επαφής (δ/νση, κλίση), όσο και από το γήινο ανάγλυφο. Έτσι, στην ακραία περίπτωση κατακόρυφης επαφής το
ίχνος της στη γήινη επιφάνεια θα είναι ευθεία γραµµή
(Εικ. 4-3α). Από την άλλη πλευρά, το ίχνος µιας οριζόντιας επαφής θα ταυτίζεται ή θα είναι παράλληλο µε τις ισοϋψείς του
χάρτη (Εικ. 4-3β). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και υπό κατάλληλες προϋποθέσεις µπορούµε να αντιληφθούµε τη γεωµετρία της επαφής από τη µορφή του ίχνους της. Συγκεκριµένα:
− Σε µια κοιλάδα οι ισοϋψείς έχουν µορφή «V» ή «U», µε την
κορυφή του «V» να δείχνει προς τα ανάντη της κοιλάδας. Το
ίχνος µιας επαφής µε διεύθυνση περίπου εγκάρσια ως προς
τον άξονα της κοιλάδας θα έχει και αυτό τη µορφή «V», το
οποίο θα «δείχνει» προς τα ανάντη, αν η κλίση του είναι
προς τα κατάντη και το αντίθετο (Εικ. 4.2, 2.12β). Ισχύει ο
ακόλουθος εµπειρικός κανόνας:
− Οµόρροπα V ⇒ Αντίρροπες κλίσεις
− Αντίρροπα V ⇒ Οµόρροπες κλίσεις

ΕΙΚΟΝΑ 4-2. Ίχνος επαφής

µεταξύ ασβεστολίθων (νεότερο
στρώµα) και ιλυολίθων (αρχαιότερο), όπως διαγράφεται
σε µια κοιλάδα που κλίνει
προς Βορρά. Τα «V» ισοϋψών
και ίχνους επαφής είναι αντίρροπα, κάτι που σηµαίνει
ότι η κλίση της επαφής είναι
οµόρροπη µε τη µορφολογική
(δηλαδή προς Βορρά).

− Αντίστοιχα, σε ένα επίµηκες ύψωµα, αντέρεισµα, ράχη, κλπ.
(Εικ. 4-3) οι ισοϋψείς καµπύλες έχουν πάλι τη µορφή «V» ή
«U», αλλά το «V» τώρα δείχνει προς την κατεύθυνση που
µειώνεται το υψόµετρο. Και σε αυτή την περίπτωση το ίχνος
µιας επαφής µε διεύθυνση περίπου εγκάρσια στον άξονα του
υψώµατος θα έχει τη µορφή «V» (στην εικόνα 4-3 βλέπουµε
ότι ισχύει πάλι ο εµπειρικός κανόνας του «V»), η οποία θα
δείχνει (θα είναι οµόρροπη) προς την κατεύθυνση που δείχνει το «V» ή «U» των ισοϋψών, αν η κλίση της είναι αντίρροπη από την τοπογραφική και αντίθετα .
2. Οδεύοντας κατά τη φορά µεγίστης κλίσης περνάµε από αρχαιότερα σε νεώτερα στρώµατα (Εικ. 4-3γ). ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελεί η
περίπτωση, όταν η µορφολογική κλίση είναι οµόρροπη και µεγαλύτερη αυτής των στρωµάτων (Εικ. 4-3ε).
3. Όσο µεγαλύτερη είναι η κλίση µιας επαφής, τόσο πιο ευθύγραµµο είναι το ίχνος της (Εικ. 4-3στ). Υπάρχουν δύο οριακές κα-
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ταστάσεις, φ=0ο και φ=90ο. Η πρώτη είναι γνωστή ήδη, αφού
πρόκειται για οριζόντια στρώµατα. Στην περίπτωση αυτή οι επαφές των στρωµάτων είναι παράλληλες ή ταυτίζονται µε τις
ισοϋψείς (Εικ. 4-3β). Η δεύτερη αφορά τις κατακόρυφες επαφές: τότε το ίχνος της επαφής είναι ευθεία γραµµή (Εικ. 4-3α).
4. Πλάτος εµφάνισης. Όπως είδαµε στις «Βασικές Έννοιες» (Εικ.
2-12), αυτό εξαρτάται από (α) την κλίση του στρώµατος και (β)
από τη µορφολογία. Έτσι είναι φυσιολογικό, ακόµα και σε στρώµατα µε σταθερή κλίση, το πλάτος εµφάνισής τους να αλλάζει,
εφόσον η µορφολογία είναι ανώµαλη. Σαν γενικό κανόνα µπορούµε να πούµε ότι µε σταθερή κλίση το πλάτος εµφάνισης
µειώνεται, όσο αυξάνεται η µορφολογική κλίση.
ΕΙΚΟΝΑ 4-2. ∆ιαφορο-
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ποίηση στο ίχνος µιας
επαφής ανάλογα µε την
κλίση της. Η τοπογραφία σε κάθε περίπτωση
είναι η ίδια και αντιστοιχεί σε αντέρεισµα
µε σταθερή και οµαλή
κλίση προς Νότο. Με
στικτό µοτίβο απεικονίζεται το υπερκείµενο
στρώµα.
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3. Γεωλογικός Χάρτης απλών κεκλιµένων στρωµάτων
Ας εξετάσουµε τώρα την περίπτωση µιας περιοχής στην οποία
απαντά µια ακολουθία απλών κεκλιµένων στρωµάτων (Εικ. 4-4,
4-5).
Η πρώτη βασική παρατήρηση που κάνουµε έχει να κάνει µε τη
µορφή των εµφανίσεων. Τα (διαδοχικά) στρώµατα εµφανίζονται σε
λωρίδες µε τα όρια τους να είναι περίπου παράλληλα το ένα µε το
άλλο. ∆εύτερον, και αντίθετα µε το χάρτη της εικόνας 3-2, όπου
είχαµε οριζόντια στρώµατα, τα ίχνη των επαφών τέµνουν τις ισοϋψείς. Τρίτον, τα ίχνη σχηµατίζουν χαρακτηριστικά «V», τα οποία
είναι µάλιστα αντίρροπα µε τα «V» των ισοϋψών.
Πρώτα συµπεράσµατα: τα στρώµατα του χάρτη ανήκουν σε µια
ιζηµατογενή ακολουθία (οι επαφές τους δεν αλληλοτέµνονται, ούτε
διακόπτονται, όπως θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο). Επίσης, τα
στρώµατα είναι κεκλιµένα, µε φορά κλίσης προς τα δυτικά (κανόνας «V»). Άρα, αναµένουµε το αρχαιότερο στρώµα να είναι το λατυποπαγές, ακολουθούµενο από τον ιλυόλιθο, κ.ο.κ. και το νεώτερο να είναι η µάργα.
Παρατήρηση: βλέπουµε ότι τα πλάτη εµφάνισης των στρωµάτων δε
διατηρούνται σταθερά. Τούτο οφείλεται στις µικρές διακυµάνσεις
στη µορφολογία (εφόσον έχουµε δεχτεί ότι η κλίση των στρωµάτων
παραµένει σταθερή).

ΕΙΚΟΝΑ 4-4. Τρισδιάστα-

τη απεικόνιση περιοχής
που καλύπτει ο χάρτης
της εικόνας 4-5
και στην οποία
απαντούν απλά
κεκλιµένα
στρώµατα.

Στη συνέχεια προχωράµε να φέρουµε τις παρατάξεις των επαφών.
Στο χάρτη της εικόνας 4-5 φαίνονται όλες οι «ακέραιες» παρατάξεις κάθε επαφής, καθώς και η τιµή της καθεµιάς.
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Αφού φέρουµε παρατάξεις προσδιορίζουµε τα στοιχεία των στρωµάτων κατά τα γνωστά. Στην περίπτωσή µας είναι:
Β00οΑ, 19ο∆ ή 19ο/270ο.
Πρόκειται δηλαδή, όπως υποθέσαµε και από τον κανόνα του «V»,
για απλά κεκλιµένα στρώµατα που κλίνουν µε 19ο προς τα δυτικά
(∆). Άρα πηγαίνοντας από τα Α προς τα ∆ περνάµε σε νεώτερα
στρώµατα.
Ακολούθως, υπολογίζουµε τα πάχη των στρωµάτων (Εικ. 2-10)
του χάρτη. Αρχικά, θα βρούµε το ΤΑV κάθε στρώµατος και µετά το
Τt (είναι γνωστό ότι ΤΑV=Ttσυνφ). Αυτό βέβαια είναι εφικτό µόνο
για τα στρώµατα των οποίων είναι γνωστά και η οροφή και το δάπεδό τους, άρα αποκλείονται από τη διαδικασία το νεώτερο και το
αρχαιότερο στρώµα (στην περίπτωσή µας η µάργα και το λατυποπαγές, αντίστοιχα).
Η διαδικασία έχει ως εξής: Για ένα συγκεκριµένο σηµείο, εντοπίζουµε µια παράταξη του δαπέδου του, η οποία να προβάλλεται
στην ίδια θέση µε µια παράταξη της οροφής του. Η διαφορά των
τιµών τους ισούται µε το κατακόρυφο πάχος (ΤΑV) του στρώµατος.
Από χάρτη της εικόνας 4-5 επιλέγουµε, για παράδειγµα, να υπολογίσουµε το πάχος του αργιλικού σχίστη. Η παράταξη των 800 της
οροφής του (επαφή αργιλικού σχίστη / µάργας) ταυτίζεται προβαλλόµενη µε την 600 του δαπέδου του (επαφή κροκαλοπαγούς / αργιλικού σχίστη). Άρα για τον αργιλικό σχίστη:
ΤΑV =200m και Τt=200συν19ο=189m.
Αν δεν υπάρχει άµεσα διαθέσιµη παράταξη οροφής που να προβάλλεται στην ίδια θέση µε µια παράταξη δαπέδου (ή αντίστροφα);
Τότε, αφού γνωρίζουµε την ισοδιάσταση d και τη Φ.Μ.Κ. φέρνουµε
µια παράταξη οροφής που να ταυτίζεται µε αυτή του δαπέδου και
υπολογίζουµε, χρησιµοποιώντας την απλή µέθοδο των τριών ποια
τιµή θα έπαιρνε στη θέση αυτή. Ένας απλός τρόπος για τον υπολογισµό της τιµής της «τυχαίας παράταξης» δίνεται στον «Υπολογισµό Α.Υ. επαφής σε τυχαία θέση: το πρόβληµα της γεώτρησης».

4. Γεωλογική τοµή
Η επιλογή της κατάλληλης γεωλογικής τοµής είναι το επόµενο σηµαντικό βήµα στην ανάλυση του γεωλογικού χάρτη. Κατά κανόνα,
επιλέγεται διεύθυνση τοµής τέτοια που να είναι εγκάρσια στη διεύθυνση των στρωµάτων. Τότε θα έχουµε και πληρέστερη εικόνα
της διάταξης και της γεωµετρίας των γεωλογικών σχηµατισµών σε
βάθος.

Μνηµονικός Κανόνας:
Μια παράταξη οροφής ενός
στρώµατος θα ταυτίζεται µε
µία δαπέδου του ίδιου στρώµατος, όταν το κατακόρυφο
πάχος του είναι ακέραιο
πολλαπλάσιο της ισοδιάστασης του χάρτη.

N

ΕΙΚΟΝΑ 4-5. Απλουστευµένος γεωλογικός χάρτης µε κεκλιµένα στρώµατα που αντιστοιχεί στην περιοχή της εικόνας 4-3.

400 Μ/Α.Σ.
200 Α.Σ./ΚΡ.
500 Μ/Α.Σ.
300 Α.Σ./ΚΡ.
200 ΚΡ./ΑΣ.
600 Μ/Α.Σ.
400 Α.Σ./ΚΡ.
300 ΚΡ./ΑΣ.
700 Μ/Α.Σ.
500 Α.Σ./ΚΡ.
400 ΚΡ./ΑΣ.
800 Μ/Α.Σ.
600 Α.Σ./ΚΡ.
500 ΚΡ./ΑΣ.
300 ΑΣ./Ψ.
900 Μ/Α.Σ.
700 Α.Σ./ΚΡ.
600 ΚΡ./ΑΣ.
400 ΑΣ./Ψ.
800 Α.Σ./ΚΡ.
700 ΚΡ./ΑΣ.
500 ΑΣ./Ψ.
400 Ψ./ΙΛ.
900 Α.Σ./ΚΡ.
800 ΚΡ./ΑΣ.
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500 Ψ./ΙΛ.
10000 Α.Σ./ΚΡ.
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1000 ΑΣ./Ψ.
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700 ΙΛ./ΛΑΤ.
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Κλίµακα: 1:20000
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ΕΙΚΟΝΑ 4-6. Γεωλογική τοµή Α-Α΄.
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Κάποιος µπορεί να ρωτήσει:
αν το ένα (ή και τα δύο) σηµεία προβάλλονται «στον αέρα» και εµείς φέρνουµε το
τµήµα της ευθείας που τα
περιέχει και που βρίσκεται
κάτω από την τοπογραφική
επιφάνεια, τι συµβαίνει µε το
υπόλοιπο; Απλά, πρόκειται
για το µέρος της επαφής που
θεωρούµε ότι έχει διαβρωθεί.
Επίσης, σε πολύπλοκες δοµές, συνηθίζεται να φέρνουµε
µε διακεκοµµένη γραµµή το
διαβρωµένο τµήµα της επαφής, ώστε να δίνεται στον
αναγνώστη πληρέστερη εικόνα της δοµής.

Σε κάθε γεωλογική τοµή ακολουθούµε τον «κανόνα» ότι «στη
σχεδίαση τα νεώτερα γεγονότα προηγούνται».
Έτσι, αρχικά φέρνουµε τη µορφολογία, κατά τα γνωστά (Εικ. 4-6)
που ουσιαστικά αποτελεί και το νεώτερο στοιχείο του χάρτη. Στη
συνέχεια αποτυπώνουµε τις επαφές των στρωµάτων ως εξής: ξεκινώντας από το νεώτερο στρώµα, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό2.
Σηµειώνουµε τα σηµεία της τοµής στα οποία δύο παρατάξεις µιας
συγκεκριµένης επαφής τέµνουν την τοµή, π.χ. σηµειώνουµε τα σηµεία Τ1 και Τ2 (Εικ. 4-5), δηλαδή εκεί που η τοµή τέµνει τις παρατάξεις των 400 και 500 αντίστοιχα της επαφής µάργας και αργιλικού σχίστη. Μετά, προβάλλουµε τα δύο σηµεία αυτά στα υψόµετρα
που αντιστοιχούν στις παρατάξεις «τους», και τα ενώνουµε µε
ευθεία γραµµή. Τέλος, σηµειώνουµε ποιος σχηµατισµός βρίσκεται
πάνω και ποιος κάτω από την επαφή που µόλις φέραµε (το νεώτερο βρίσκεται προς τη φορά της κλίσης, δηλαδή προς την κατεύθυνση που µειώνεται το απόλυτο υψόµετρο της επαφής, άρα προς
τα δυτικά). Την ίδια διαδικασία ακολουθούµε για όλες τις επαφές.
Συνεχίζουµε τη διαδικασία έως ότου φέρουµε όλες τις επαφές.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ: θα φέρουµε και τις επαφές που δεν συναντά
η τοµή στην επιφάνεια, αρκεί να είναι αρχαιότερες από τα στρώµατα που έχουµε συναντήσει επιφανειακά. Με άλλα λόγια, καµία τοµή
δεν είναι πλήρης, αν δεν εµφανίζει µέχρι και τον αρχαιότερο γνωστό σχηµατισµό του χάρτη, το δάπεδο του οποίου δεν το γνωρίζουµε, οπότε το φέρνουµε µε διακεκοµµένη γραµµή τοποθετώντας
ένα ερωτηµατικό (?) κάτω από αυτόν.
Συµπληρώνουµε την τοµή χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο χρωµατισµό ή συµβολισµό για κάθε σχηµατισµό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συµβολισµός πρέπει να τοποθετείται παράλληλα
στη στρώση (Εικ. 4-7).
Τέλος, ολοκληρώνουµε τοποθετώντας τον προσανατολισµό, τη
βαθµονόµηση των αξόνων, την κλίµακα, το υπόµνηµα (ή/και τη
στρωµατογραφική στήλη) και τα στοιχεία του συντάξαντα.

Έλεγχοι ακρίβειας - Ορθότητας
ΕΙΚΟΝΑ 4-7. Σωστός

(επάνω) και λανθασµένος
(κάτω) τρόπος συµβολισµού κεκλιµένων στρωµάτων.

1. Η ευθεία που περιέχει τις δύο προβολές των παρατάξεων τέµνει την τοπογραφική επιφάνεια τουλάχιστον σε ένα σηµείο, έστω το σηµείο Τ3. Ας δούµε τώρα και το χάρτη, στον οποίο έ2

Πολλές φορές δεν είναι εφικτό να ξεκινήσουµε τη χάραξη παρατάξεων
βασιζόµενοι στο ίχνος της νεότερης επαφής. Για το λόγο αυτό, συνήθως
ξεκινάµε µε την επαφή που µας παρέχει τα περισσότερα στοιχεία, δηλ.
τέµνει τις ισοϋψείς τις περισσότερες φορές.
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χουµε χαράξει το ίχνος της Γ.Τ. (Εικ. 4-5, 4-5). Το σηµείο Τ3
αντιστοιχεί στο σηµείο που το ίχνος της Γ.Τ. τέµνει την επαφή
ασβεστόλιθου / ψαµµίτη. Οπότε, και τα δύο πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θέση, δηλαδή να απέχουν εξίσου από το ένα ή το
άλλο άκρο της Γ.Τ. Αν κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει, τρεις είναι οι
πιθανές περιπτώσεις λάθους:
− Έχουµε προβάλλει σε λάθος θέση ή Α.Υ. τις δύο παρατάξεις
− Οι παρατάξεις που έχουµε χαράξει δεν είναι παράλληλες
µεταξύ τους ή δεν έχουν τη σωστή ισοδιάσταση (d).
− Έχουµε κάνει λάθος στην αποτύπωση του αναγλύφου.
(Υπάρχει και 4η περίπτωση? Ναι, να έχει περαστεί λανθασµένα
η επαφή στο χάρτη, αλλά αυτό, τουλάχιστον για την ώρα, θα
πρέπει να αποκλειστεί!).
2. Στην τοµή µας κατά κανόνα οι κλίσεις των επαφών που θα φέρουµε θα είναι φαινόµενες κλίσεις. Γνωρίζουµε ήδη ότι
0≤Φ.Κ.≤Μ.Κ. και ότι Φ.Κ.=Μ.Κ. µόνο όταν η διεύθυνση της τοµής
είναι κάθετη στις παρατάξεις. Αφού λοιπόν φέρουµε µια επαφή,
µετράµε µε το µοιρογνωµόνιο την κλίση της: η τιµή που θα µετρήσουµε πρέπει να είναι ίδια µε αυτή που θα παίρναµε κάνοντας τη χρήση του νοµογράµµατος ή του πίνακα του Παραρτήµατος IV. Αν είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη συνήθως:
− Έχουµε προβάλλει τις παρατάξεις σε λάθος υψόµετρο.
− Οι παρατάξεις δεν έχουν χαραχτεί σωστά (παράλληλες, ισαπέχουσες, µε σταθερή ισοδιάσταση).
− Λάθος κλίµακα υψών.
− Λάθος τιµές παρατάξεων (δηλ. προηγούµενη περίπτωση).
3. Το κατακόρυφο πάχος ενός στρώµατος –σε αυτό το επίπεδο
ασκήσεων- είναι σταθερό. Λάθη σε αυτήν την περίπτωση προκύπτουν αν έχουµε φέρει µε διαφορετική κλίση την οροφή και
το δάπεδο του στρώµατος, εποµένως το πρόβληµα ανάγεται στο
προηγούµενο.
Τώρα, για το αρχαιότερο στρώµα δε γνωρίζουµε το δάπεδό του.
Οφείλουµε ωστόσο να δώσουµε την καλύτερη προσέγγιση για το
ελάχιστο δυνατό πάχος του. Για να το κάνουµε αυτό, εργαζόµαστε ως εξής: εντοπίζουµε το αρχαιότερο στρώµα, που στην περίπτωση των απλών κεκλιµένων στρωµάτων, αυτό θα βρίσκεται
κοντά σε µια άκρη του χάρτη. Βρίσκουµε τη θέση όπου το πλάτος εµφάνισης του είναι το µέγιστο, π.χ. στο χάρτη της εικόνας
4-4 το αρχαιότερο στρώµα είναι το λατυποπαγές µε µέγιστο
πλάτος W1. Βρίσκουµε ποια παράταξη οροφής (εδώ λατυποπαγούς / ιλυόλιθου) που θα περνούσε από το άκρο του χάρτη και
µε αναγωγή βρίσκουµε ότι η παράταξη αυτή έχει τιµή 820.
Προχωρούµε τώρα στην εξής υπόθεση: αν στο άκρο αυτό του
χάρτη εµφανιζόταν ένα στρώµα αρχαιότερο του λατυποπαγούς,
σε ποιο υψόµετρο θα βρισκόταν; Σύµφωνα µε το ανάγλυφο του

ΑΣΚΗΣΗ 4.3.
Α. Κατασκευάστε τη γεωλογική
τοµή κατά µήκος της ΒΑ-Ν∆ διαγωνίου του χάρτη της Εικόνας 45.
Β. Ποιά τα φαινόµενα κατακόρυφα
πάχη των στρωµάτων?
Γ. Ποια η φαινόµενη κλίση των
στρωµάτων σε αυτή τη διεύθυνση?

ΑΣΚΗΣΗ 4.4.
Α. Κατασκευάστε τη γεωλογική
τοµή κατά µήκος της δυτικής άκρης του χάρτη της Εικόνας 4-5.
Β. Ποια εικόνα για τα στρώµατα
παίρνουµε µε µια τοµή τέτοιας
διεύθυνσης και γιατί?
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χάρτη, εκτιµούµε ότι θα βρισκόταν στα 680m (βρισκόµαστε µεταξύ της ισοϋψούς των 600 και των 700 και αρκετά κοντά στη
δεύτερη). Αφαιρώντας την τιµή του 680 από τα 820 βρίσκουµε
ότι το ελάχιστο δυνατό πάχος του αρχαιότερου στρώµατος είναι 140m και αυτό θα εµφανίσουµε στην Γ.Τ.

5. Γεωλογική εξέλιξη της περιοχής του χάρτη
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στα «Οριζόντια στρώµατα» αρχίζουµε
να περιγράφουµε τη γεωλογική εξέλιξη από το παλαιότερο γεγονός
που έχουµε εντοπίσει:
1. Στο παράδειγµά του χάρτη (Εικ. 4-5) το παλαιότερο γεγονός
είναι η απόθεση του αρχαιότερου στρώµατος (λατυποπαγές) η
οποία έλαβε χώρα σε µία λεκάνη ιζηµατογένεσης.
2. Σε κάποια χρονική περίοδο άλλαξαν οι συνθήκες ιζηµατογένεσης και άρχισε να αποτίθεται το αµέσως νεώτερο στρώµα.
3. ∆ιαδοχικές αλλαγές στις συνθήκες ιζηµατογένεσης προκάλεσαν
την απόθεση διακριτών στρωµάτων µε συγκεκριµένη στρωµατογραφική σειρά και στο παράδειγµα του χάρτη: ιλυόλιθος, ψαµµίτης, ασβεστόλιθος, κροκαλοπαγές, αργιλικός σχίστης και τέλος
η µάργα.
4. Στη συνέχεια, το σύνολο της περιοχής χέρσευσε
και
5. τα στρώµατα πήραν κλίση, δηλαδή έγιναν από οριζόντια κεκλιµένα. Η διατάραξη αυτή της οριζοντιότητας των σχηµατισµών
οφείλεται στη επίδραση των τεκτονικών (ενδογενών) δυνάµεων.
Όµως, δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε πότε ακριβώς
έλαβε χώρα αυτό το γεγονός: κατά την ανάδυση της περιοχής ή
µετά? Με τα διαθέσιµα δεδοµένα από το χάρτη και οι δύο εναλλακτικές υποθέσεις είναι πιθανές..
6. Από τη στιγµή που η περιοχή αναδύθηκε, εκτέθηκε στη δράση
των εξωγενών δυνάµεων, οι οποίες διαµόρφωσαν και εξακολουθούν να διαµορφώνουν το ανάγλυφο της περιοχής.

