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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

Σύνολο μαθήματος

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ειδικού υποβάθρου

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Ελληνική
Ναι
https://eclass.uowm.gr/courses/MRE157/

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζουν τα είδη των γεωτρυπάνων και πότε αυτά θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με
το είδος της γεώτρησης που θα πρέπει να ανοιχθεί.
• Περιγράφουν και αναλύουν τις παραμέτρους που σχετίζονται με την όρυξη, όπως
πίεση πόρων σχηματισμών, πίεση ρωγμάτωσης, υδραυλικά φορτία πολφών
διάτρησης, αντοχή μεταλλικών στοιχείων που εμπλέκονται στην όρυξη κλπ.
• Αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους κατά την όρυξη και τις τεχνικές αντιμετώπισής
τους.
• Έχουν γνώση των εργαλείων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην πετρελαϊκή
βιομηχανία για να εξασφαλίσουν την επιτυχή όρυξη βαθιών γεωτρήσεων.
• Αναλύουν και υπολογίζουν τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου και τη σύνδεση τους
με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•
•
•
•

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και
ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Είδη γεωτρήσεων (μικρού ή μεγάλου βάθους – δειγματοληπτικές, ερευνητικές, παραγωγικές).
Yδρoγεωτρήσεις – γεωτρήσεις σε γεωθερμικά πεδία – γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού
αερίου. Είδη και περιγραφή γεωτρυπάνων – κρουστικά, περιστροφικά. Κριτήρια επιλογής
γεωτρυπάνου. Περιστροφική διάτρηση και μηχανολογικός εξοπλισμός. Εκτίμηση
γεωμηχανικών παραμέτρων (γεωπιέσεις, ρωγμάτωση σχηματισμού). Ρευστά διάτρησης.
Κοπτικά άκρα – Μηχανισμός αποσύνθεσης πετρώματος. Διατρητική στήλη (παράμετροι και
κριτήρια σχεδιασμού). Σχεδιασμός σωλήνωσης και τσιμέντωση γεωτρήσεων. Κεκλιμένες και
οριζόντιες γεωτρήσεις (προσδιορισμός τροχιάς κεκλιμένων γεωτρήσεων). Ολοκλήρωση
σωληνωμένων γεωτρήσεων. Ανάλυση και εκτίμηση κόστους διάτρησης.

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή

Χρήση συστήματος προβολής, οργάνωση και
προγραμματισμός του μαθήματος και της επικοινωνίας με
τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης open eclass.
Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Μελέτη θεωρίας και
παραδειγμάτων
εφαρμογής
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
42
30

18
90

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Ενδιάμεση γραπτή εξέταση (40%), τελική γραπτή
εξέταση (60%).
Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνονται στη σχετική σελίδα
του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης open e-class και αναλύονται στους
φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου.

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Azar J., Samuel R., 2007, Drilling Engineering, PennWell Books, 486 σελ.
Devereux S., 2012, Drilling Technology in Nontechnical Language, PennWell Books, 370 σελ.
Κελεσίδης Β., 2011, Αβαθείς και Ειδικές Γεωτρήσεις, Εκδόσεις Τζιόλα, 464 σελ.
Παπαδοπούλου Μ., 2000, Όργανα Ρύθμισης και Ελέγχου Γεωτρήσεων, Εκδόσεις Στέλλα Παρίκου, 368 σελ.
Παπαχαρίσης Ν., Γραμματικόπουλος Ι., Ανδρεάδου-Μάνου Ν., 2015, Γεωτεχνική Μηχανική: Έρευνα-Γεωτρήσεις-Εργαστήριο,
Εκδόσεις Κυριακίδη, 584 σελ.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Energies, MDPI
Scientific Drilling, Copernicus Publications

