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7.  ∆ειγµατοληψία και 
 κατασκευή Λεπτών Τοµών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1  Γενικά 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν ορισµένα "µυστικά" που αφορούν στην επιλογή της 
θέσης και τον τρόπο δειγµατοληψίας στην ύπαιθρο, στην προετοιµασία των δειγµάτων, 
στην κατασκευή λεπτών τοµών και σε ορισµένα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην 
κατανόηση και ερµηνεία των δοµών στις τρεις διαστάσεις από την παρατήρηση στις δύο 
διαστάσεις (τοµές). 
 
 
7.2  ∆ειγµατοληψία στην ύπαιθρο 
 
Τα βασικά στοιχεία για τη δειγµατοληψία στην ύπαιθρο είναι τα ακόλουθα: 
 
– Η επιλογή της θέσης και του δείγµατος στην ύπαιθρο πρέπει να γίνεται ανάλογα µε το 

αντικείµενο ενδιαφέροντος αλλά και µε τη µέθοδο ανάλυσης και εξέτασης που πρόκει-
ται να ακολουθήσουµε. 

– Πρέπει να υπάρχει µια καλή εικόνα της δοµής στην περιοχή ώστε η επιλογή θέσης και 
δείγµατος να είναι συνειδητή. Καλό θα είναι οι δοµές αλλά και η λιθολογία να αναγνω-
ρίζονται πρώτα στην ύπαιθρο και µετά να ακολουθεί η δειγµατοληψία, ώστε στο εργα-
στήριο "να γνωρίζουµε τι κόβουµε". 

– Τα δείγµατα πρέπει να συλλέγονται προσανατολισµένα και αυτό πρέπει επίσης να γίνε-
ται µε µεγάλη προσοχή, δεδοµένου ότι κάποιο λάθος θα δηµιουργήσει πολλά προβλή-
µατα (π.χ. στο κρίσιµο ερώτηµα της φοράς διάτµησης). 

– Φωτογραφίες και σκίτσα από τη θέση δειγµατοληψίας, από το ίδιο το δείγµα, από τα 
στοιχεία που έχουν καταγραφεί πάνω στο δείγµα (αρίθµηση, προσανατολισµός  κλπ.) 
κρίνονται απαραίτητα σε κάθε περίπτωση. 

– Οι πιο κατάλληλες λιθολογίες για προσδιορισµό PTt path είναι οι πηλίτες και οι µετα-
βασίτες. 

– Τα πηλιτικά πετρώµατα αναπτύσσουν φυλλώσεις που δεν καταστρέφονται εύκολα από 
τις επόµενες παραµορφωτικές φάσεις. Οι µεταβασίτες αντίθετα δεν δίνουν συνήθως 
δοµές και στοιχεία για τις παραµορφωτικές φάσεις. Το ίδιο και τα µάρµαρα, δεδοµένου 
ότι ο ασβεστίτης ανακρυσταλλώνεται ακόµα και σε πολύ µικρές θερµοκρασίες. 
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– Τα δείγµατα πρέπει να λαµβάνονται πάντα σε σχέση µε τις µεγαλύτερης κλίµακας δο-
µές, που είναι γνωστή η σχετική χρονική ακολουθία τους. 

– Αν υπάρχουν περισσότερες από µία φάσεις παραµόρφωσης, θα πρέπει να υπάρχουν 
δείγµατα από όλες τις φυλλώσεις που χαρακτηρίζουν κάθε φάση. 

– ∆είγµατα µε επικαλυπτόµενες δοµές µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να είναι πολύ 
χρήσιµα. 

– Σε δειγµατοληψία από µεγάλη πτυχή πρέπει να σηµειώνεται το σκέλος της πτυχής απ' 
όπου πάρθηκε το δείγµα. 

– Τα δείγµατα σε ζώνες διάτµησης πρέπει να παίρνονται από τη ζώνη που έχει την υψη-
λότερη καταπόνηση. 

– Αν πρέπει να πάρουµε δείγµατα για προσδιορισµό φοράς διάτµησης πρέπει να έχουµε 
βεβαιωθεί ότι στο σηµείο λήψης του δείγµατος υπάρχουν οι κατάλληλες δοµές, ο τύπος 
των οποίων εξαρτάται από τη λιθολογία. 

– ∆ειγµατοληψία δεν κάνουµε µόνο από αυτό που φαίνεται "κύριο", "ιδιόµορφο" και "ε-
ξαιρετικό", αλλά και από αυτό που φαίνεται συνηθισµένο, αφού συχνά µπορεί να περι-
λαµβάνει την πληροφορία που µας λείπει. 

– Ανάλογα µε το µέγεθος των δοµών, µπορεί να χρειασθούν περισσότερες από µία λεπτές 
τοµές για να τις µελετήσουµε. Ή µπορεί να χρειασθεί η κατασκευή µεγάλου µεγέθους 
λεπτής τοµής. 

 
 
7.3  Κατασκευή Λεπτών Τοµών 
 
Στην Εικ. 7.1 παρουσιάζεται η µέθοδος λήψης προσανατολισµένων δειγµάτων στην ύπαι-
θρο και κατασκευής προσανατολισµένων λεπτών τοµών για εξέταση στο µικροσκόπιο. Το 
σύµβολο της παράταξης και της φοράς µέγιστης κλίσης, που συνοδεύεται από την τιµή της 
φοράς (από 00-3600) και την τιµή της µέγιστης κλίσης (από 00-900), σηµειώνονται σε µία 
επιφάνεια του δείγµατος. Χρησιµοποιείται επιπλέον ένα σύµβολο (π.χ. σταυρός ή βέλος) 
που δείχνει αν η επιφάνεια που σηµειώθηκε βρίσκεται στην πάνω ή στην κάτω µεριά του 
δείγµατος. Μπορούµε να σηµειώσουµε επικουρικά µία ακόµα επιφάνεια για λόγους ασφα-
λείας (Εικ. 7.1a,b). 
 
Επισηµαίνεται ότι η επιφάνεια που θα µετρηθεί µε την πυξίδα και θα σηµειωθεί το σύµβο-
λο και οι τιµές της κλίσης, είναι καλό να µην είναι τυχαία αλλά να είναι η φύλλωση, κινη-
µατικά στοιχεία της οποίας ενδιαφερόµαστε να µελετήσουµε. Καλό είναι επίσης πάνω στο 
δείγµα να µετρείται και να σηµειώνεται και η γράµµωση έκτασης (Εικ. 7.1b). Αν βέβαια 
υπάρχει µια οποιαδήποτε επιφάνεια του δείγµατος µετρηµένη και σωστά σηµειωµένη, τότε 
στο εργαστήριο µπορούν να µετρηθούν και οι υπόλοιπες δοµές (φύλλωση, γράµµωση 
κλπ.). Είναι όµως πιο δύσκολο απ' ότι αν µετρηθούν στην ύπαιθρο στην πραγµατική τους 
θέση, πριν πάρουµε το δείγµα. 
 
Παίρνοντας τώρα το δείγµα στο εργαστήριο, κόβουµε µε τον ειδικό τροχό κοπής ένα κοµ-
µάτι από το δείγµα (Εικ. 7.1c). Η κοπή γίνεται συνήθως παράλληλα µε την γράµµωση έ-
κτασης (και σχετικά κάθετα στη φύλλωση). Η κοπή αφήνει δύο επιφάνειες, κατοπτρικά 
όµοιες. Η µία βρίσκεται στο κοµµάτι που κόψαµε και η άλλη στο υπόλοιπο δείγµα. Και 
στις δύο αυτές επιφάνειες σηµειώνουµε ένα βέλος µε µονό τόξο, στην πάνω µεριά της το-
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µής, παράλληλο στην γράµµωση έκτασης. Κάνουµε επίσης µε τον τροχό µια σχισµή στο 
πάνω µέρος του κοµµατιού που κόψαµε, κάθετη στη γράµµωση. 
 
 

 

Εικ. 7.1.  Η διαδικασία λή-
ψης προσανατολισµένου 
δείγµατος και κατασκευής 
προσανατολισµένης λεπτής 
τοµής. 

 

 
Κολλάµε τώρα το γυαλί του παρασκευάσµατος πάνω στην επιφάνεια του κοµµατιού που 
κόψαµε, προσέχοντας ώστε το ίχνος από τη σχισµή αλλά και το βέλος που έχει σηµειωθεί 
να είναι µέσα στο πλαίσιο του γυαλιού. Σηµειώνουµε ένα ίδιο βέλος στην ίδια µεριά και 
µε την ίδια αφορά πάνω στο γυαλί (Εικ. 7.1d). Χρειάζεται µεγάλη προσοχή για να µη χα-
θούν τα σύµβολα προσανατολισµού που έχουν σηµειωθεί σε όλη τη διαδικασία. 
 
Ολοκληρώνουµε τη λεπτή τοµή, προσδιορίζουµε τα κινηµατικά στοιχεία (Εικ. 7.1e), τα 
οποία µέσα από το δείγµα µπορούµε να ανάγουµε στην εµφάνιση στο ύπαιθρο απ' όπου τα 
πήραµε. Για το συγκεκριµένο παράδειγµα έχω κίνηση προς τα ΝΕ. 
 
Ορισµένα άλλα στοιχεία που αφορούν στην επιλογή του προσανατολισµού των λεπτών 
τοµών, συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
 
– Στη µη-οµοαξονική παραµόρφωση που δίνει δοµές µε µονοκλινική συµµετρία, τοµές 

κάθετες στη σχιστότητα και παράλληλες στη γράµµωση θα δώσουν το µεγαλύτερο πο-
σό πληροφοριών. 

– Στην περίπτωση που υπάρχουν πτυχές µε άξονες παράλληλους στη γράµµωση έκτασης, 
χρειάζονται τοµές κάθετες στον άξονα των πτυχών, ώστε να µελετηθούν οι πτυχές αυ-
τές. 

– Στην περίπτωση του πτυχοσχισµού, όσο η γωνία της τοµής µε τον άξονα της µικροπτύ-
χωσης πλησιάζει τις 900, τόσο περισσότερες πληροφορίες θα ληφθούν. 
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– Αν υπάρχουν δύο διατεµνόµενες φυλλώσεις η πιο κατάλληλη τοµή είναι αυτή που είναι 
κάθετη στη γράµµωση διατοµής τους. 

– Στην περίπτωση πορφυροβλαστών µε εγκλείσµατα, πρέπει να γίνουν τοµές σε διάφορες 
διευθύνσεις (π.χ. τοµές κάθετες ή παράλληλες στη γράµµωση), ανάλογα µε το αν υπάρ-
χουν γραµµώσεις, το είδος τους και την παραµορφωτική φάση που αυτές ανήκουν. Συ-
χνά χρειάζεται να γίνουν τοµές παράλληλες στη φύλλωση ώστε να αποσαφηνισθεί 
ποιας διεύθυνσης τοµή κάθετη στη φύλλωση είναι η πιο κατάλληλη. Στην περίπτωση 
που η εσωτερική δοµή των πορφυροκλαστών δεν είναι σαφής και δεν υπάρχουν γραµ-
µώσεις, χρειάζεται να γίνουν τοµές σε πολλές διευθύνσεις. 

 
 
7.4 Η Γεωµετρία στις Λεπτές Τοµές και το 
 Πρόβληµα των Τριών ∆ιαστάσεων 
 
Οι λεπτές τοµές αντιπροσωπεύουν τοµές σύνθετων δοµών που αναπτύσσονται στις τρεις 
διαστάσεις και ως εκ τούτου δεν µπορούν πάντα να τις αναπαραστήσουν σωστά. Στην Εικ. 
7.2 φαίνεται πως διαφορετικές τοµές σε τεκτονικές δοµές δίνουν και διαφορετικά αποτε-
λέσµατα σε ότι αφορά στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των δοµών αυτών. 
 
 

Τρισδιάστατη εικόνα 

τεκτονικής δοµής 

Εικόνα σε λεπτές τοµές 

διαφόρων διευθύνσεων 

 

 
 

Εικ. 7.2, συνέχεια στην επόµενη σελίδα  
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Εικ. 7.2.  Η σχέση ανάµεσα στη γεωµετρία των τεκτονικών δοµών σε τρεις δια-
στάσεις και στη γεωµετρία που συνήθως παρατηρούµε στις λεπτές τοµές. 

 
 
Έτσι λοιπόν το µέγεθος και το σχήµα των κρυστάλλων των ορυκτών, το σχήµα των ε-
γκλεισµάτων, το σχήµα κυλινδρικών αντικειµένων, η µορφή και το σχήµα sheath folds, το 
πάχος ενός στρωµατιδίου, η γωνία των σκελών µη-κυλινδρικών πτυχών, διδυµίες και σχι-
σµοί κρυστάλλων, γραµµώσεις φυλλωδών ορυκτών, η επαφή κρυστάλλων διαφορετικών 
φάσεων και το σχήµα πολύπλοκων ορίων κρυστάλλων αποτελούν ορισµένα µόνο από τα 
στοιχεία που εξαρτώνται άµεσα από τον προσανατολισµό της λεπτής τοµής. 
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