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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การสํารวจธรณีวิทยาฐานรากและแหล่งหินธรรมชาต ิ

1.  วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือให้ส่วนธรณีวิทยา  สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของ
หน่วยงาน  และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย  ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ  และบรรลุข้อกําหนดที่
สําคัญของกระบวนการ 

 1.2  เป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทํางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ 

1.3  เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนการสํารวจธรณีวิทยาฐานรากและแหล่งหินธรรมชาติ 

2. ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนต้ังแต่ การจัดทําประมาณการซึ่งมีขอบเขตและปริมาณงานตาม

วัตถุประสงค์ความต้องการ ของสํานักออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สํานักบริหารโครงการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตลอดจนดําเนินการวางแผนการสํารวจ  การดําเนินงานสํารวจ  การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม  การวิเคราะห์ประมวลผล  ไปจนถึงการจัดทํารายงาน เพ่ือส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปใช้งาน
ต่อไป 

3. คําจํากัดความ 
 มาตรฐาน คือสิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สําหรับเทียบกําหนด  ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542) 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึงซึ่ง
ถือเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ทําได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐาน
หลายๆด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติและผู้ใช้บริการ 

 สสธ. หมายถึง สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

 บุคลากรในสังกัด หมายถึง นักธรณีวิทยา นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกลม ช่างก่อสร้าง พนักงานขับ
รถยนต์ คนงาน 

 มาตรฐานของ สสธ. หมายถึง เกณฑ์ของงานสํารวจและทําแผนที่เป็นไปตามมาตรฐานของคู่มือเล่มน้ี 

 มาตราส่วน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางราบบนแผนท่ี กับระยะทางราบในภูมิประเทศ  
หรือหมายถึงระยะทางในแผนที่ต่อระยะทางในภูมิประเทศที่ตรงกัน 

 ธรณีวิทยา (Geology) หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยโลก โดยศึกษาเก่ียวกับสสารต่างๆท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของโลก กระบวนการท่ีทําต่อสสารต่างๆ และผลที่เกิดจากกระบวนการนั้นๆ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลก 
นับต้ังแต่ปฐมกาลของโลกเรื่อยมา 
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 ธรณีวิทยาสัณฐาน (Geomorphology) หมายถึง สาขาวิชาที่ว่าด้วยผิวพ้ืนของโลกซึ่งประมวลเอาทั้ง
รูปร่าง ธรรมชาติ กระบวนการกําเนิด และการปรับตัวของพ้ืนผิวโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ประสบใน
ปัจจุบัน 

 ธรณีวิทยาโครงสร้าง (Structural geology) หมายถึง ธรณีวิทยาสาขาหน่ึงที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง 
รูปแบบการวางตัว และโครงสร้างภายในหิน โดยเฉพาะมีการพรรณนา การแสดง และการวิเคราะห์โครงสร้าง
ต่างๆ 

 รอยเลื่อน (Fault) หมายถึง ลักษณะความไม่ต่อเน่ืองของหิน โดยในบริเวณที่ขาดความต่อเน่ืองจะมี
การเลื่อนขาดออกจากกัน รอยเลื่อนเป็นโครงสร้างการเปลี่ยนลักษณะของหินในสภาพเปราะ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่
หินได้รับแรงจากภายนอกมาก ทําให้หินแตกในรูปแบบวิธีที่สอง-แบบเฉือน หรือวิธีที่สาม-แบบฉีก พร้อมเลื่อนตัว
ออกจากกัน น่ันคือ เกิดกลไกการแตกหัก เลื่อนไถล และ/หรือแตกเป็นเม็ดโครงสร้างรอยเลื่อนมีทั้งแบบการแตก
เป็นระนาบเรียบ หรือระนาบโค้ง การเลื่อนขาดออกจากกันของแผ่นหินสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีขอบเขต 
แตกหักของหินปรากฏอยู่ในแนวการแตก หรือมีหลักฐานบ่งบอกการขาดจากกันและเลื่อน 

 รอยแยก (Joint) หมายถึง ระนาบการแตกของหินไม่ได้เป็นผลจากแรงเฉือนแนวแตกจัดเป็นโครงสร้าง
ที่เกิดจาการเปลี่ยนลักษณะของแผ่นหินในสภาวะเปราะ โดยปรากฏเป็นระนาบ (Plane/surface) อันเน่ืองจาก
แรงดึง (tension) ที่ทําให้หนิแตกออกจากกัน โดยมีระนาบการแตกต้ังฉากกับแรงดึง 

 การสํารวจข้อมูลธรณวิีทยา หมายถึง การสํารวจหาข้อมูลด้านธรณีวิทยาที่จะใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติ 
งานด้านการชลประทาน หรอืเพ่ือการตรวจสอบหรือวินิจฉัยงานชลประทาน 

 การสํารวจทําแผนที่ธรณีวิทยา คือการจัดทําแผนที่ธรณีวิทยาแสดงขอบเขตหน่วยหินและธรณีวิทยา
โครงสร้างโดยใช้การเดินสํารวจของนักธรณีวิทยาเป็นวิธีการหาข้อมูลหลัก 

 การเจาะสํารวจธรณีวิทยาฐานราก คือการเจาะสํารวจข้อมูลธรณีวิทยาฐานราก ทํานบ และอาคาร
ประกอบ เพ่ือใช้ในงานพิจารณาโครงการและงานออกแบบ 

 การเจาะ หมายถึง การเจาะรูหรือหลุมในพ้ืนดินหรือในหิน โดยอาจอาศัยแรงงานของคนสัตว์, พลังงาน
กลจากเคร่ืองยนต์อัดลมเคร่ืองยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์ดีเซลพลังงานไฟฟ้าพลังงานนํ้าพลังงานจากเปลวไฟ
อุณหภูมิสูง หรือพลังงานไอนํ้า เป็นต้น   

 เครื่องเจาะ (Drilling machine) หมายถึง ต้นกําเนิดพลังงานท่ีใช้ในการเจาะ 

 ก้านเจาะ (Rod) หมายถึง สว่นที่ถ่ายทอดพลังงานจากเครื่องยนต์ไปสู่หัวเจาะ 

 หัวเจาะ (Bit) หมายถึง ส่วนที่ทําหน้าที่กรยุดินหรือทะลุทะลวงดินโดยตรง 

 การทดสอบคณุสมบตัขิองชัน้ดิน/ชั้นหนิ หมายถึง การทดสอบคุณสมบัติของหินฐานรากทางวิศวกรรม
และทางอุทกธรณีวิทยา 

 การทดสอบอัตราการรั่วซึมของน้ําในชั้นหนิ (Permeability test) หมายถึง การวัดความสามารถใน
การยอมให้นํ้าซึมผ่านได้ของหิน 

 การผพุงั (Weathering) หมายถึง สภาพการผุพังสลายตัวของมวลหิน 

 ความแข็ง (Hardness) หมายถึง ค่าความแข็งของหิน 

 Rock quality designation (R.Q.D.) หมายถึงการคํานวณค่าคุณภาพของหินที่เจาะผ่านโดยการ   
วัดค่า วัดความยาวของแท่งตัวอย่างที่เก็บได้เมื่อเทียบกับความยาวของกระบอกเก็บตัวอย่าง (Core recovery) 
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และคุณภาพของแท่งตัวอย่าง ที่คํานวณจากการรวมเอาความยาวของแท่งตัวอย่างที่ยาวมากกว่า 10 เซนติเมตร 
หารด้วยความยาวของแท่งตัวอย่างทั้งหมด 

 Core recovery หมายถึง ค่าความยาวแท่งตัวอย่างที่เก็บได้ต่อ 1 กระบอกเก็บแท่งหิน (Core barrel) 
ซึ่งค่าน้ีจะบอกถึงคุณภาพของการเจาะหรือสภาพของช้ันหินที่เจาะว่าหินผุพังหรือไม่ 

 การตอกทดลองมาตรฐาน (Standard penetration test; SPT) หมายถึง การตรวจสอบเพ่ือหาค่า
กําลังต้านแรงเฉือนของดินโดยใช้ลูกตุ้มขนาดมาตรฐานหนัก 63.5 กิโลกรัม ยกสูง 76 เซนติเมตร ระยะจม 45 
เซนติเมตร ถูกแบ่ง เป็น 3 ช่วง ช่วงละ 15 เซนติเมตร แต่ละช่วงจะทําการบันทึกจํานวนคร้ังที่ใช้ในการตอก 

 รปูตดัธรณวิีทยาฐานราก (Geological profile) หมายถึง ภาพตัดขวางที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ 
ของคุณสมบัติทางวิศวกรรม (ค่าตอกทดลอง, ค่าการร่ัวซึมของนํ้า) กับชนิดของช้ันดินและหินฐานราก 

 แบบจําลองภาพตดัขวางแสดงความสัมพนัธ์ของชัน้กนิฐานราก (Idealize geologic cross 
section) หมายถึง ภาพตัดขวางที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติทางวิศวกรรม ชนิดและลักษณะการวางตัวทาง
ธรณีวิทยา ของช้ันดินและช้ันหินฐานราก 

 แผนที่แสดงค่าการรั่วซึมของน้ํา (Ideal permeability map) หมายถึง แบบจําลองที่แสดงให้เห็นถึง
ค่าการร่ัวซึมของนํ้าในช้ันดินและช้ันหินฐานราก 

 แผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิว (Surficial map) หมายถึง แผนที่ที่แสดงตําแหน่งหลุมเจาะและชนิดของหิน 
จากการสํารวจภาคสนามในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔.๑  สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มอบหมายงานให้กับส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง พร้อมอนุมัติ 

คําขอจัดต้ังงบประมาณการสํารวจ  

๔.๒  ส่วนธรณีวิทยา มอบหมายงานให้ฝ่ายธรณีวิทยาที่ 1-4 เพ่ือเข้าดําเนินการเจาะสํารวจธรณีวิทยา   
ฐานราก 

๔.๓  ฝ่ายวิศวกรรม  ตรวจสอบแผนงาน  จัดทําประมาณการสํารวจ และตรวจสอบรูปเล่มรายงานให้
ถูกต้องตามมาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการธรณี เขื่อนเก็บกักนํ้าและอาคารประกอบ 

๔.๔  ฝ่ายธรณีวิทยาที่ 1-4 วางแผนและดําเนินการสํารวจธรณีวิทยาฐานรากในบริเวณพ้ืนที่โครงการที่
ได้รับมอบหมาย ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

๔.๕  นักธรณีวิทยา  ดําเนินการสํารวจ เก็บข้อมูลภาคสนาม และจัดทํารูปเล่มรายงาน 
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สรุปกระบวนการ  การสาํรวจธรณีวทิยาฐานรากและแหล่งหนิธรรมชาต ิ กรมชลประทาน 

กระบวนการ การสํารวจธรณีวิทยาฐานรากและแหล่งหินธรรมชาติ กรมชลประทาน ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ
ดังน้ี 

1  ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ 
2  จัดทําแผนงานและประมาณการ 
3  ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
4  มอบหมายงานให้ กลุ่มงานในสังกัดไปดําเนินการ 
5  ทําแผนและเข้าดําเนินการเจาะสํารวจ   
6  รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมลู   
7  จัดทํารายงานการเจาะสํารวจธรณีวิทยาฐาน   
8  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 
9  เสนอ ผส.สธ. ลงนามอนุมัติ 
10 จัดทําสําเนารายงานฉบับสมบูรณ์และส่งให้ผู้รับบริการ 
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Work Flow กระบวนการ การสํารวจธรณีวิทยาฐานรากและแหล่งหนิธรรมชาต ิ
กรมชลประทานในภาพรวม 

 

ลําดับที่     ผังกระบวนการ     เวลา 
 

1 

 
2           3 วัน 
 

3           3 วัน 
 

4           15-30 วัน 
 

5           1 วัน 

 
6           90-120 วัน 

 

7           7 วัน 

 

8           30 วัน 

 

9           7 วัน 

 

 
10           2 วัน 

 

11           3 วัน 

 

12 

 

 
รวมเวลาทั้งหมด 161-206 วัน 

ถูกต้อง 

แก้ไข 

รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล 

มอบหมายงานให้ กลุ่มงานในสังกัดไปดําเนินการ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

ทําแผนและเข้าดําเนินการเจาะสํารวจ 

จัดทําแผนงานและประมาณการ 

เร่ิมกระบวนการ 

เร่ืองขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ 

จัดทํารายงานการเจาะสํารวจธรณีวิทยาฐานราก 

ผส.สธ. ลงนาม 

จัดทําสําเนารายงานฉบับสมบูรณแ์ละส่ง
ให้ผู้รับบริการ  

จบกระบวนการ 

 ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของรายงาน 
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5. Work Flow 
ผังกระบวนการสํารวจข้อมูลธรณีวิทยา ส่วนธรณีวิทยา สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

ลําดบั
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 
(วัน) 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

ผู้รบัผดิชอบ 

1 
 
 

  
 

 

2 

 
 
 

3 
กํ า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
ขอบเขต และปริมาณงาน  

 

สบก. สอบ. 

3 

 

3 

พิจารณาขอบเขต ปริมาณ
งาน และคํานวณราคางาน 
เพื่อตัดทําประมาณการ 
เสนอ ผธว. 

 

วม.สธ. 

4 

 
 
 
 

15-30 
หรือ

มากกว่า 

ส่งแบบประมาณการเสนอ 
ผส.สธ. เพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

 

ผส.สธ. 

5 

 
 
 
 
 

1 

 
ทํางานมอบหมายงานที่
ได้รับการจัดสรรให้กับแต่ละ
ฝ่ายตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
 

 

ผธว.สธ. 

มอบหมายงานให้ กลุ่มงาน
ในสังกัดไปดําเนินการ 

ขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

จัดทําแผนงานและ
ประมาณการ 

เริ่มกระบวนการ 

เรื่องขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานต่างๆ 

1 
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6 

 
 
 
 
 

90-
120 

ศึกษาสภาพธรณีวิทยาเพื่อ
วางแผนการสํารวจ และ
ดําเนินการเจาะสํารวจ เพื่อ
เก็บตัวอย่างชั้นดินและชั้น
หิ น ฐ า น ร า ก  พ ร้ อ ม กั บ
ท ด ส อ บ คุณ ส ม บั ติ ด้ า น
วิศวกรรมของชั้นดินและชั้น
หินฐานราก 

 
 
 

มาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการ
ธรณี เขื่อนเก็บกักน้ําและอาคาร

ประกอบ 2532 

ฝ่าย ธณ.สธ.1-4 

7 

 
 
 
 
 

7 

ทําการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผล
การเจาะสํารวจ เพื่อจําแนก
ชนิด และคุณสมบัติทางด้าน
วิศวกรรมของชั้นดินและชั้น
หินฐานราก 

 
 

มาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการ
ธรณี เขื่อนเก็บกักน้ําและอาคาร

ประกอบ 2532 

นักธรณีวิทยาผู้ได้รับ
มอบหมาย 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

สรุปผลการสํ า รวจ  เ พื่ อ
จั ดทํ า ร ายงานการ เจาะ
สํารวจธรณีวิทยาฐานพร้อม
แผนที่รูปตัดธรณีวิทยาฐาน
ราก (Geological Profile)
แบบจําลองภาพตัดขวาง
แสดงความสัมพันธ์ของชั้น
กินฐานรากแผนที่แสดงค่า
การรั่วซึมของน้ํา และ แผน
ที่ธรณีวิทยาพื้นผิว 

 
 
 
 

มาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการ
ธรณี เขื่อนเก็บกักน้ําและอาคาร

ประกอบ 2532 

นักธรณีวิทยา 
นายช่างโยธาผู้ได้รับ

มอบหมาย 

1 

รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล 

ทําแผนและเข้าดําเนินการเจาะสํารวจ 

จัดทํารายงานการเจาะสํารวจธรณีวิทยาฐานราก 

2 
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9 

 
 
 
 
 
 

7 

ตรวจสอบรายงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการสํารวจ

ทางวิทยาการธรณีเขื่อนเก็บ
น้ําและอาคารประกอบ 

เสนอผ่าน ผธว.สธ. เพื่อให้ 
ผส.สธ.อนุมัติ 

 
 

มาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการ
ธรณี เขื่อนเก็บกักน้ําและอาคาร

ประกอบ 2532 
วม.สธ. 

10 
 
 
 

2 
ผส.สธ. ลงนามอนุมัติ

รายงาน 

 
ผธว.สธ. 

11 

 
 
 
 
 
 
 

3 

จัดทําสําเนารายงานที่ได้รับ
การอนุมัติ ส่งให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

นักธรณีวิทยาผู้ได้รับ
มอบหมาย 

12 
 
 

  
 

 

 
 

ลงนาม 

จัดทําสําเนารายงานฉบับสมบูรณแ์ละส่ง

ให้ผู้รับบริการ  

จบกระบวนการ 

2 

 
ตรวจสอบความ 

ถูกต้องของรายงาน 
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6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน   
การสํารวจธรณีวิทยาฐานรากและแหล่งหินธรรมชาติ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

6.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่โครงการ ทําการศึกษาข้อมูลสภาพธรณีวิทยาของบริเวณ
พ้ืนที่โครงการ จากแผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภูมิประเทศ และรายงานการสํารวจเดิม เป็นต้น เพ่ือกําหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

6.2 ดําเนินการสํารวจสภาพธรณีวิทยาฐานรากของพื้นที่โครงการ ซึ่งเบ้ืองต้นแบ่งการสํารวจ
ได้ดังน้ี 

  6.2.1 การสํารวจบนผิวดิน ได้แก่ การเดินสํารวจลักษณะสภาพภูมิประเทศ สภาพทางนํ้า ไหล่
เขา หรือ ความลาดชัน ลักษณะดิน และ หินบริเวณรอบ ๆ ตัวอ่างเก็บนํ้า พร้อมทั้งจดบันทึก และ คาดคะเนการ
วางตัวของช้ันดิน และ ช้ันหินเหล่าน้ีเพ่ือทําเป็นแผนที่แสดงลักษณะสภาพทางธรณีวิทยาต่างๆของบริเวณพ้ืนที่
อ่างเก็บนํ้า โดยเฉพาะตามแนวศูนย์กลางเขื่อน เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจประกอบไปด้วย ค้อนธรณี เข็มทิศเพ่ือ
ใช้ในการวัดค่าการวางตัวของช้ันหินรวมถึงวัด ทิศทางการวางตัวของโครงสร้างทางธรณีวิทยา ต่าง ๆ ที่พบ ตลับ
เทปวัดระยะ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา  สมุดบันทึก และ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 

  6.2.2 การสํารวจใต้ผิวดิน ได้แก่ การศึกษา บรรยาย ลักษณะของช้ันดิน ช้ันหินฐานรากที่ได้
จากการเจาะเก็บตัวอย่าง สําหรับการเจาะลึกลงไปในชั้นดินและช้ันหินฐานรากน้ัน ในช้ันดินมีกระบอกตอกเพ่ือ
เก็บตัวอย่างดินที่เรียกว่า Split Spoon Sampler Tube ส่วนในช้ันหินจะใช้เครื่องเจาะ (Drill rig) ชนิดหมุนที่มี
หัวเจาะเพชร และ มีกระบอกเก็บตัวอย่างหินแบบ Double - Tube และ Triple - Tube Core Barrel ซึ่ง
สามารถเก็บตัวอย่างหินขึ้นมาทดสอบได้ 

  โดยในส่วนของการสํารวจใต้ผิวดิน นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือจําแนกชนิดของช้ันดิน และช้ัน
หินฐานราก ยังรวมถึงเพ่ือทําการทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของชั้นดินและช้ันหินฐานรากในด้าน
ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดอธิบายได้เป็นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

  6.2.2.1 การตอกทดลองมาตรฐาน (Standard Penetration Test; SPT) 

   การทดสอบจะเร่ิมต้นโดยการเจาะหลุมลงไปให้ถึงดินระดับที่ต้องการ แล้วจึงเริ่มตอก
ลงบนกระบอกเก็บตัวอย่างแบบผ่าซีก (Split Spoon Sampler Tube) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 
มิลลิเมตรลงไปในดินที่ก้นหลุมของหลุมเจาะ การตอกทําได้โดยการปล่อยตุ้มนํ้าหนักขนาด 63.5 กิโลกรัม หรือ 
ประมาณ 140 ปอนด์ ลงไปในดินเป็นระยะ 150 มิลลิเมตร หรือ 6 น้ิว โดยให้ระยะตอกของตุ้มนํ้าหนักอยู่ที่
ระยะประมาณ 760 มิลลิเมตร หรือ 30 น้ิว จากน้ันก็ทําการตอกกระบอกเก็บตัวอย่างลงไปในดินอีก 300 
มิลลิเมตร หรือ 12 น้ิว ในการตอกช่วง 300 มิลลิเมตรน้ีจะมีการบันทึกจํานวนคร้ังในการตอกไว้ด้วย จํานวน
ครั้งของการตอกน้ีใช้สัญลักษณ์ “N” ซึ่งเรียกว่า Standard Penetration Resistance  จากค่า N  จะนําไปหา
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density) ได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบจํานวนตอกทดลองในช้ันดิน Cohesiveless Soil กับค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ 

จํานวนตอก ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของช้ันดิน 

(Blow Counts) (Relative Density) 
0-4 Very loose 

4-10 Loose 

10-30 Medium dense 

30-50 Dense 

> 50 Very dense 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทยีบจํานวนตอกทดลองในชั้นดนิ Cohesive Soil กบัค่า  Consistency 

จํานวนตอก   
ค่า Consistency (Blow Counts) 

< 2 Very Soft 

2-4 Soft 

4-8 Medium 

8-15 Stiff 

15-30 Very Stiff 

> 30 Hard 

 
6.2.2.2 การทดสอบค่าการรั่วซึมของนํ้าผ่านฐานราก 

   การทดสอบค่าการรั่วซึมของนํ้าผ่านช้ันดินใช้วิธีแบบ Open end test ทุกระยะ 1 
เมตร และ ในช้ันหินทดสอบด้วยวิธี Packer test ทุกระยะ 3 เมตร หรือวิธี Gravity test ในกรณีที่ไม่สามารถ
อัด Packer ได้ 

  การทดสอบค่าการรั่วซึมของนํ้าผ่านช้ันดิน โดยทั่วไปใช้การทดสอบด้วยวิธี Gravity test ซึ่ง
อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก วิธีที่นิยมใช้ทดสอบคือ แบบ Gravity open end test ตามมาตรฐาน USBR 
Designation E - 18 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) โดยการวัดจํานวนนํ้าที่รั่วซึมในช่วงเวลาที่ทําการทดสอบ 
และนําค่าที่ได้มาคํานวณหาค่าการรั่วซึมของนํ้าผ่านช้ันดิน ส่วนการทดสอบค่าการรั่วซึมของนํ้าผ่านช้ันหินทําได้
โดยการทดสอบค่าการรั่วซึมแบบ Lugeon test ตามแบบของ A.C. Houlsby โดยอาศัยแรงดันนํ้าจากเคร่ือง 
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ป๊ัมนํ้า อัดนํ้าลงไปในหลุมเจาะโดยมีลูกยาง (Packer) ปิดก้ันนํ้าไม่ให้ขึ้นมาที่ปากหลุมได้ โดยนํ้าจะถูกบังคับให้
ไหลออกไปตามรอยแตกเท่าน้ัน วัดปริมาณน้ําที่รั่วออกในระยะเวลาที่ทดสอบ วัดช่วงของความลึกที่ทําการ
ทดสอบ และ อ่านค่าความดันที่ใช้ แล้วนํามาคํานวณหาค่าการร่ัวซึมของนํ้าผ่านช้ันหิน 

  การทดสอบหาค่าอัตราการรั่วซึมของนํ้าผ่านฐานรากน้ันสูตรที่ใช้ในการคํานวณมีดังน้ี 

  - การทดสอบในช้ันดินการทดสอบในช้ันดิน  และและ  ช้ันหินผุช้ันหินผุ 

   1. กรณีทดสอบแบบ Open end test  

   K =     Q 
      5.5 rH 
 
 โดยที่  K = Permeability coefficient (cm./sec.) 
   Q = Constant rate of flow into hole (cc./sec.) 
   r = Internal radius of casing (Nw size = 3.81 cm.) 
   H = Differential head of water (cm.) 

   2. กรณีทดสอบแบบเป็นช่วง (Range test) 
 
   K = Q ln L เมื่อ L > 10r 

            2  L H  r 
และ  K = Q sinh-1  L เมื่อ 10r > L > r 

            2  L H   r 
 โดยที่  K = Permeability coefficient (cm./sec.) 
   Q = Constant rate of flow into hole (cc./sec.) 
   L = Testing span (cm.) 
   r = Internal radius of casing (Nw size = 3.81 cm.) 
   H = Differential head of water (cm.) 
   Ln = Natural logarithm 
   sinh-1 = Arc hyperbolic sine 

    = 22/7 (ค่าคงที่) 
   

 - การทดสอบในช้ันหินฐานรากการทดสอบในช้ันหินฐานราก 

  การทดสอบหาค่าอัตราการรั่วซึมของนํ้าผ่านช้ันหินใช้วิธีทดสอบแบบ Lugeon test ตามแบบ
ของ A.C. Houlsby ซึ่งทดสอบโดยใช้ค่าความดัน (พิจารณาจากระดับความลึกที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ 1 เมตร โดยความ
ดันจะเพ่ิมขึ้น 0.23 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ต่างกัน 3 ค่า และ ทดสอบ 5 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที ในแต่ละ
ช่วงดังน้ี 
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ครั้งที่   1  2  3  4  5 
ความดันที่ใช้           0.4a            0.7a           1.0a               0.7a           0.4a 
 

ความดันครั้งที่ 3 เป็นค่าความดันสูงสุดที่ใช้ในแต่ละช่วง ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะที่จะทดสอบมีค่า = a  
ความดันครั้งที่ 3 (Kg/cm2) = ความลึกก้นหลุม (เมตร) x 0.23 สําหรับความดันครั้งอ่ืน ๆ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
ความดันสูงสุด คือ 40 % และ 70 % ตามลําดับ แล้วนําค่าการร่ัวซึมที่ได้มาคํานวณตามสูตรดังน้ี 

   Lu = 10Q 
     Tmp 
  โดยที่ Lu = Permeability (lugeon) 
   Q = Total flow rate (litre/min) 
   T = Time (min) 
   m = Testing span (m.) โดยทั่วไป = 3 เมตร 

P = Total pressure  P1 (gauge) + P2 (water column) 
หน่วยเป็น Kg/cm2 โดยที่ค่า P ของน้ําที่มีความลึก 10.0 เมตร จะมี
ค่าเท่ากับ 1.0 Kg/cm2 

  เมื่อได้ค่าอัตราการรั่วซึมของนํ้าทั้งหมดแล้ว (5 ค่า) นําค่าทั้งหมดมาพิจารณาเลือกค่าตัวแทน 
(Representative value) เพียง 1 ค่า โดยดูรูปแบบการไหลของนํ้าจาก Chart ของ A.C. Houlsby ดังตารางที่ 3 

  แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ลูกยางอัดกับผนังหลุมเจาะได้ ซึ่งอาจเน่ืองมาจากผนัง หลุมเจาะไม่
แข็งแรงพอก็จะใช้วิธีการทดสอบ และ วิธีคํานวณแบบ Gravity test แทน 

  เมื่อได้ค่าอัตราการรั่วซึมของนํ้าที่ไหลผ่านช้ันหินฐานรากแล้วนําค่าที่ได้ไปเทียบกับตารางที่ 4 
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ตารางที ่3 รปูแบบการไหลของน้ําจาก Chart ของ A.C.Houlsby, 1976 

Resulted lugeon pattern Interpretation characteristics 

of pattern 

Lugeon value should be 

use as permeability Group Note 
 All 5 lugeon are 

about the same 
(Laminar flow) 

(L) 
Average value 
(Commonly 1 - 3 lugeon) 

 Lowest lugeon 
occurring at 
highest pressure 

(Turbulent flow) or mix with 
laminar flow 

(T) 

Lowest value 
(Commonly greater than 3 
lugeon) 

 Highest lugeon 
occurring at 
highest pressure 

(Dilation) temporarily fissure 
opening 

or material being compressed 
(D) 

Lowest or medium  value 

 Lugeon increasing 
as test proceeds  

(Wash out) causing charges to 
foundation 

(W) 

Highest value , unless special 
Reasons require otherwise 

 Lugeon decreasing 
as test proceeds 

(void filling) 
(V) 

Usually , final value 

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบระหว่าง Degree และ คา่รั่วซึมในหน่วย Lugeon และ cm/sec และ
คณุสมบตัิฐานราก 

Degree 
Permeability 

Property 
Lugeon cm/sec 

K1 < 1 < 1.0x10-5 Excellent 

K2 1 -5 1.0x10-5 - 5.0x10-5 Good 

K3 5 -10 5.0x10-5 - 1.0x10-4 Fair 

K4 10 -50 1.0x10-4 - 5.0x10-4 Poor 

K5 > 50 > 5.0x10-4 Very Poor 
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6.2.2.3 การหาค่า Core Recovery : CR และ Rock Quality Designation : RQD 

  ค่า Core Recovery (CR) และ Rock Quality Designation  (RQD) เป็นคุณสมบัติของ
ตัวอย่างแกนหิน (Core) ที่ได้จากการเจาะสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของหินได้ โดยหาค่าได้ดังน้ี 

   1. Core Recovery (CR)  พิจารณาจากแกนหินที่ได้ในแต่ละช่วงของการเจาะเก็บ
ตัวอย่าง แล้วนํามาคํานวณหาค่าโดยใช้สูตร 
 
   CR %  = ผลรวมของ Core ที่ได้ x 100 
       Core run 
 
   ค่าที่ได้จาก CR % สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับตามตารางที่ 5  
 
ตาราง 5 การจัดแบ่ง Degree และ คณุสมบตัิของหินโดยอาศัยค่า CR (%) 

Degree Percentage of CR Property 

CR1 90 - 100 % Very Good 

CR2 80 - 90 % Good 

CR3 70 - 80 % Fair 

CR4 60 - 70 % Poor 

CR5 <60 % Very Poor 

   2. Rock Quality Designation  (RQD)  พิจารณาจากแกนหินในแต่ละช่วงของการ
เจาะเก็บตัวอย่างที่มีความยาวต้ังแต่ 10 เซนติเมตรขึ้นไป (Nx size) โดยมีรอยแตกตามธรรมชาติทั้งด้านบน และ 
ด้านล่างแล้วนํามาคํานวณหาค่า RQD  เป็น % ซึ่งหาได้จากสูตร 

  RQD (%) = ผลรวมของ Core ที่ยาวกว่าหรือ เท่ากับ 10 เซนติเมตร x 100 
        Core run 

ค่าที่ได้จาก RQD (%) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับตามตารางที่ 6 
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ตาราง 6 การจัดแบ่ง Degree และ คณุสมบตัิของหินโดยอาศัยค่า RQD (%) 

Degree Percentage of RQD Property 

R1 90 - 100 % Very Good 

R2 75 - 90 % Good 

R3 50 - 75 % Fair 

R4 25 - 50 % Poor 

R5 <25 % Very Poor 

หมายเหตุหมายเหตุ  ค่า RQD ที่คํานวณได้จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า CR เสมอ 

6.3 ดําเนินการสร้างรูปตัดธรณีวิทยาฐานราก (Geological Profile), แบบจําลอง
ภาพตัดขวางแสดงความสัมพันธ์ของชั้นหินฐานราก (Idealized Geologic Cross section), แบบจําลอง
ค่าการรั่วซึมของน้ํา (Ideal Permeability Map) และแผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิว (Surficial Map)  

วัตถุประสงค์ของการสร้างรูปตัด หรือแบบจําลองภาพตัดขวางต่างๆ เพ่ือต้องการนําเสนอข้อมูล
ผลการสํารวจสภาพธรณีวิทยาฐานราก ในรูปแบบของภาพ ทั้งในส่วนที่เป็นภาพตัดขวาง 2 มิติ และภาพ
แบบจําลอง โดยมีรายละเอียดของภาพต่างๆดังต่อไปน้ี   

- รูปตัดธรณีวิทยาฐานราก (Geological Profile) เป็นการนําเสนอข้อมูลผลการสํารวจตาม
แนวศูนย์กลางเข่ือนและอาคารประกอบต่างๆในรูปแบบของภาพ 2 มิติโดยมีแนวแกนระดับแสดงค่าระยะทาง
ระหว่างตําแหน่งหลุมเจาะสํารวจและแนวแกนด่ิงแสดงค่าระดับความสูง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ ประกอบด้วย ชนิด
ของช้ันดินและช้ันหินฐานราก ค่าตอกทดลองของช้ันดิน ค่าอัตราการผุพังและค่าความแข็งของช้ันหินฐานราก ค่า
การร่ัวซึมของนํ้า ค่าเปอร์เซ็นต์การเก็บตัวอย่างหิน (CR%) ค่าเปอร์เซ็นต์ความต่อเน่ืองของช้ันหิน (RQD%) ค่า
ระดับนํ้า และเส้นแสดงระดับของช้ันหน้าหินฐานราก (Assumed top of rock)  

- แบบจําลองภาพตัดขวางแสดงความสัมพันธ์ของชั้นหินฐานราก (Idealized Geologic Cross 
section) เป็นการนําเสนอภาพจําลองการวางตัวของช้ันหินฐานราก ตามแนวศูนย์กลางเขื่อนและอาคารประกอบ
ต่างๆ ในรูปแบบของภาพ 2 มิติโดยมีแนวแกนระดับแสดงค่าระยะทางระหว่างตําแหน่งหลุมเจาะสํารวจและแนว 
แกนด่ิง แสดงค่าระดับความสูง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ประกอบไปด้วย ชนิดของช้ันดิน ช้ันหินฐานราก ระดับช้ันหน้าหินฐานราก
และแบบจําลองการเรียงลําดับช้ันหินซึ่งพิจารณาจาก ค่าทิศทางการวางตัวของช้ันหินรวมถึงโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาแบบต่างๆ ที่ได้จากการเดินสํารวจธรณีวิทยาภาคสนามในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

ในกรณีที่แนวสํารวจไม่ได้ตัดต้ังฉากกับแนวระดับ (Strike) จําเป็นต้องทําการปรับแก้ค่าของมุม
เทจริง (True dip) ไปในทิศทางที่ต้องการตัด ซึ่งเรียกมุมดังกล่าวน้ีว่า มุมเทปรากฏ (appearance dip) ซึ่ง
รายละเอียดวิธีแก้ค่ามุมเอียงเทสามารถทําการศึกษาเพ่ิมเติมได้ในภาคผนวก 

- แบบจําลองค่าการรั่วซึมของน้ํา (Ideal Permeability Map) เป็นการนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ค่าอัตราการรั่วซึมของนํ้า ผ่านช้ันดินและช้ันหินฐานรากตามแนวศูนย์กลางเขื่อนและอาคารประกอบ
ต่างๆ ในรูปแบบของภาพ 2 มิติ โดยมีแนวแกนระดับแสดงค่าระยะทางระหว่างตําแหน่งหลุมเจาะสํารวจและ
แนวแกนด่ิงแสดงค่าระดับความสูง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ ประกอบไปด้วย ค่าการรั่วซึมของนํ้าบริเวณจุดต่างๆพร้อม
แบบจําลองแสดงขอบเขตและความต่อเน่ืองของค่าการรั่วซึมในแต่ละระดับโดยพิจารณาประกอบกับชนิดของ  
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Permeability in cm. / sec. Unit

Ground  Water  Level  with
Date  Measured

Blow  Count  Number

Permeability in Lugeon  Unit

Rock  Symbol

Bar  Scale  of  C R. , R Q D.

(  1  cm.  =  100  %  )

Degree  of  Hardness

Rock  Name
Degree  of  Weathering

Core Recovery in Percentage

Bottom  of  Hole

Depth  from  Surface

EXPLANATION
Drill  Hole  Number

Elevation  of  Drill  Hole

Assumed Top of Rock

Soil  NameSoil  Symbol

DH.1

+55.216

2.07 x 10-3

1.80 x 10-3

5.78 x 10-4

6.33 x 10-4

1.57 x 10-4

2.36 x 10-4

3.03 x 10-4

3.15 x 10-4

4.88

3.52

10/0

28

50/10

32

50/5

50/5

15.00 m.

CR. , RQD.  ( % )

0    50   100

0.72 m.

1.27 m.

6.00 m.

Silty Gravel with Sand (GM)

Silty Sand (SM)

Clayey Sand (SC)

; May be CW. of granite

Granite

; HW (MW. - HW

at 11.00 - 15.00 m.)

; H.

?

?

?

Rock Quality  Designation
in Percentage

G W L. (3.00 m.)
19 / 03 / 59

ช้ันดินและช้ันหินฐานราก รวมถึงค่าทิศทางการวางตัวของช้ันหินแนวรอยแตกและรอยแยกต่างๆ ทั้งที่ได้จากการ
เดินสํารวจภาคสนาม และจากแท่งตัวอย่างที่ทําการเจาะเก็บขึ้นมาได้ 

- แผนที่ธรณีวิทยาพื้นผิว (Surficial Map) เป็นแผนที่ เส้นช้ันความสูงมาตราส่วน 1:1,000 
ถึง 1:4,000 แสดงตําแหน่งหลุมเจาะ ค่าระดับความสูงของหลุมเจาะ ระยะห่างระหว่างหลุม ชนิดและขอบเขต
ของช้ันดิน รวมถึง ตําแหน่งหินโผล่ (Outcrop) ที่ต้องแสดงรายละเอียดต่างๆได้แก่ ชนิด ขอบเขต ค่าทิศทางการ
วางตัว รวมถึงโครงสร้างทางธรณีวิทยา เช่น แนวรอยแตก รอยแยก เป็นต้น 

 
รปูที่ 1 ตัวอย่างรปูตดัธรณวิีทยาฐานราก (Geological Profile) 

 
 
 
 
         
         
 
 
 
 
 
 

 
รปูที่ 2 ตัวอย่างแสดงคําอธบิายหลุมเจาะของ
รปูตดัธรณวิีทยาฐานราก 
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รปูที่ 3 ตัวอย่างแบบจําลองภาพตดัขวางแสดงความสมัพนัธข์องชัน้หนิฐานราก (Idealized 

    Geologic Cross section) 

 

รปูที่ 4 ตัวอย่างแบบจําลองค่าการรั่วซึมของน้ํา (Ideal Permeability Map) 
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รปูที่ 5 ตัวอย่างแผนทีธ่รณวิีทยาพืน้ผิว (Surficial Map) 

6.4 จัดทํารปูเล่มรายงาน รวบรวมข้อมูลทีไ่ด้มาจัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน และส่งให้กับ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องนําไปใช้งานต่อไป 

7. มาตรฐานงาน 
การสํารวจข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาฐานราก รายละเอียด ขอบเขต และปริมาณงาน ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์และความต้องการของผู้รับบริการ กล่าวคือ ในการสํารวจขั้นจัดทํารายงานวางโครงการและรายงาน
ความเหมาะสม ทําการสํารวจในปริมาณที่เพียงพอสําหรับให้ข้อมูลระดับเบ้ืองต้นหรือนําร่อง (Fundamental or 
Guideline level) ในขั้นออกแบบรายละเอียดทําการสํารวจละเอียดมากข้ึน ในปริมาณที่สามารถให้ข้อมูลทาง
วิศวกรรมด้านคุณสมบัติดิน/หิน/ฐานราก ทุกด้านที่จําเป็น สําหรับการออกแบบเพ่ืองานก่อสร้างหรือออกแบบ
การปรับปรุงแก้ไขได้ ในกรณีที่เป็นงานศึกษากรณีพิเศษเร่งด่วน ทําการสํารวจละเอียดในระดับที่สามารถให้ความ
กระจ่างกับผู้ที่ต้องการข้อมูลวิชาการกรณีน้ันๆ ไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกรณีไป ซึ่งเบ้ืองต้น
สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

7.1 การสํารวจขั้นจัดทํารายงานวางโครงการและรายงานความเหมาะสม (Investigation 
for prefeasibility and Feasibility report) 

 7.1.1 พื้นทีส่าํรวจ (Investigation Area) 

 พ้ืนที่สํารวจต้องมีขอบเขตพอเพียง เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางธรณีและปฐพีที่จําเป็นสําหรับประกอบการ
พิจารณา จัดทํารายงานวางโครงการ และรายงานความเหมาะสม 

ตาํแหน่งจุดสาํรวจ 

ตาํแหน่งหลุมเจาะ 
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 การกําหนดพ้ืนที่สํารวจถ้าเป็นการสํารวจธรณีวิทยาพ้ืนผิว ให้สํารวจในบริเวณพ้ืนที่อ่างทั้งหมด 
ส่วนการสํารวจธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร์ใต้ผิวดินและการทดสอบให้กระทําเฉพาะบริเวณท่ีต้ังเขื่อน โดย
กําหนดขอบเขตของพื้นที่ด้านกว้างให้ขยายไปจากปลายสุดของฐานยันเขื่อน (abutment) เป็นระยะประมาณ 2 
เท่าของความสูงเขื่อนและครอบคลุมส่วนลาดไหล่เขาขอบเขตความยาว ให้ขยายออกไปจากแนวศูนย์กลางเขื่อน
ด้านเหนือนํ้า เป็นระยะประมาณ 15 เท่าของความสูงเขื่อน และด้านท้ายนํ้าประมาณ 4 เท่าของความสูงเขื่อน
อย่างไรก็ตามขอบเขตพื้นที่สํารวจอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์ ชนิดและขนาด
ของเขื่อน ตามความเหมาะสม 

 7.1.2 วิธีการสํารวจ (Method of Investigation) 

 โดยทั่วไปจะสํารวจเพ่ือจัดทําแผนที่ธรณีวิทยา ครอบคลุมพ้ืนที่อ่างทั้งหมด สํารวจและทําการ
ทดสอบธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร์ใต้ผิวดินเท่าที่จําเป็น รวมถึงการหาแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งในคู่มือเล่มน้ีจะ
กล่าวถึงเฉพาะแค่การหาแหล่งหินเท่าน้ัน สําหรับการหาแหล่งวัสดุดินและกรวดทรายสามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมได้จากมาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการธรณี เขื่อนเก็บกักนํ้าและอาคารประกอบ 

 การสํารวจเพ่ือจัดทําแผนที่ธรณีวิทยา จะดําเนินการโดยออกไปเดินสํารวจในพ้ืนที่เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลทางธรณีและปฐพีที่จําเป็น เช่น ตรวจสอบหินโผล่ (outcrops) ช้ันหิน (rock bed) มวลหิน (rock mass) 
และช้ันดิน (soil bed) 

 ในการเจาะสํารวจ จะสํารวจตามแนวศูนย์กลางเข่ือน เป็นจํานวนประมาณ 3-5 หลุม หรือ
ระยะห่างของแต่ละหลุมไม่เกิน 300 เมตร โดยมีความลึกของหลุมเจาะแต่ละหลุมเท่ากับความสูงเขื่อนอย่างตํ่า 
แท่งหินตัวอย่างที่ได้จากการเจาะทั้งหมด ให้เก็บไว้ในกล่องเก็บตัวอย่างในแต่ละกล่องแบ่งเป็น 4 หรือ 5 แถว
สามารถเก็บได้กล่องละ 4 หรือ 5 เมตร และให้เรียงลําดับจากความลึกบนสุดถึงล่างสุด ตามระดับความลึกให้มี
การถ่ายรูปสีไว้ด้วย โดยเขียนช่ือโครงการ หมายเลขหลุมเจาะและแสดงความลึกไว้ทุกกล่องเก็บตัวอย่าง 

 ในระหว่างการเจาะ ต้องมีการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ชนิดของหัวเจาะ ปริมารณแท่งตัวอย่างที่ได้ 
(core recovery) ความเร็วรอบของการเจาะ ปริมาณนํ้าที่ใช้ในการเจาะ ปริมาณและสีของน้ําที่ไหลข้ึนปากหลุม 
ระดับความลึกที่หลุมพัง ระดับนํ้าใต้ดินและข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ต่อการประเมินสภาพทางธรณีวิทยาและ
ปถพีกลศาสตร์ ข้อมูลทั้งหมดให้แสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการเจาะและรายงานการเจาะ (ดูภาคผนวก ก) 

ขนาดของหลุมเจาะ จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 และ 76 มิลลิเมตร แต่ปกติที่ใช้ คือ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 76 มิลลิเมตร ในการเจาะไม่ควรเจาะโดยใช้นํ้าโคลนหล่อเลี้ยงหรือใช้วิธีอัดฉีดผสมเพ่ือ
แก้ปัญหาหลุมพังในระหว่างการเจาะ เพราะจะมีผลกระทบต่อการทดสอบค่าการรั่วซึม ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ต้องระบุตําแหน่งที่ใช้วิธีการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

 ในการสํารวจโดยการเจาะตอกทดลอง (standard penetration test) ในช้ันดิน ขนาดของ
หลุมเจาะควรโตพอที่จะเอาเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบต่างๆลงไปได้ในบางกรณี ถ้าไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้
โดยวิธีธรรมดา อาจต้องใช้วิธีเจาะแห้ง (dry boring) หรือเจาะเก็บตัวอย่างโดยใช้กระบอกบาง (thin wall 
sampler) หรือกระบอกเก็บตัวอย่างตามสภาพดินที่เหมาะสม เป็นต้น การเจาะและตอกทดลองทุกหลุมต้อง
บันทึกตําแหน่ง ทิศทางและระดับปากหลุมไว้ด้วย 

 การทดสอบในสนามช้ันน้ี ต้องทําการทดสอบ Permeability Test (วิธีการทดสอบดูภาคผนวก 
ข) Standard Penetration Test ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1586-84, Point Loading Test และ 
Dutch Penetration Test ด้วย 
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 การสํารวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
- สํารวจและกําหนด แหล่งวัสดุ ชนิดและปริมาณ 
- เก็บตัวอย่างเพ่ือส่งทดสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
- เพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดประเภทและรูปแบบของเขื่อน 

สําหรับการสํารวจแหล่งหินน้ัน เพ่ือนําไปพิจารณาใช้เป็นหินทิ้ง (riprap) และเป็นหินถมเขื่อน 

1. หินทิ้ง สํารวจในพ้ืนที่ตามน้ี ให้ได้ปริมาณ 1.5 เท่าของปริมาตรที่คาดว่าจะใช้ 

- พ้ืนที่ในอ่างเก็บนํ้า ใต้ระดับนํ้าเก็บกักสูงสุด 
- พ้ืนที่ขอบอ่าง ที่สูงกว่าระดับนํ้าเก็บกักสูงสุด 

หากดําเนินการสํารวจทั้งสองพ้ืนที่แล้ว ยังมีวัสดุที่เหมาะสมไม่เพียงพอ ให้ดําเนินการหาจาก
แหล่งที่อยู่นอกจากพ้ืนที่ดังกล่าวโดยให้อยู่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ต้ังเขื่อน โดยคํานึงถึงสิทธิครอบครอง
ที่ดินด้วย การสํารวจแหล่งหินน้ัน ให้ทําการสํารวจธรณีวิทยาบนผิวดินโดยการเดินสํารวจและสํารวจธรณีวิทยาใต้
ผิวดินโดยเจาะสํารวจด้วยการใช้หัวเจาะเพชร ขนาดของหลุมเจาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 76 มิลลิเมตร ดังน้ี 

ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) ความลึกหลุมเจาะรวม (เมตร) 
ไม่เกิน 10,000 30 

10,000 - 50,000 60 
50,000 - 100,000 90 

100,000 - 200,000 120 

2. หินทิ้งและ/หรือหินถมเขื่อน ทําการเก็บตัวอย่างจากหลุมเจาะธรณีวิทยาในพ้ืนที่ที่จะต้องทํา
การขุดต่างๆ คือ ร่องแกน ทางระบายนํ้าล้น ท่อส่งนํ้า ท่อนํ้าทิ้งและที่ฐานยัน (abutment) และส่งทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นหินทิ้ง หรือหินถมเขื่อนหรือไม่ 

3. ตัวอย่างหินตามข้อ 1 และ 2 จะทําการทดสอบคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ ตามตารางที่ 7 
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ตารางที ่7 รายการทดลองในข้ันสํารวจเพือ่จัดทาํรายงานความเหมาะสม (Feasibility Study ) 

ชนดิ 
รายการ 

ดนิ กราด – ทราย หนิ 

1. Gradation Test Wet Analysis Specific Gravity 

2. Atterberg Limits Gradation Test Unit Weight 

3. 
 

Standard Proctor 
Compaction Test 

Fineness Modulus 
 

Point Loading Test 
 

4. 
 
 

Direct Shear Test 
 
 

Abrasion Test by Los 
Angeles Machine 
(กรวด) 

Absorption Test 
 
 

5. 
 

Permeability of Compacted Soil 
 

Soundness Test 
(กรวด) 
 

Abrasion Test by Los 
Angeles Machine 

6. Consolidation Test  Soundness Test 

7. Dispersive Soil Test   

 
 7.1.3 การรายงานผลการสาํรวจ (Report) 
 เมื่อการสํารวจเสร็จสิ้นลงแลว้ ผลการสํารวจและข้อมลูต่างๆต้องรวบรวมและแสดงลงใน

รายงานเป็นรูปเล่ม 

ในรายงานจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังน้ี 

 (1) ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของโครงการ และการคมนาคม 
 (2) แผนที่ธรณีวิทยา ครอบคลุมพ้ืนที่สํารวจ 
 (3) สภาพธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร์ของพ้ืนที่สํารวจ 
 (4) วิธีการสํารวจ 
(5) ผลการเจาะสํารวจ จะแสดงลงบนรูปตัดตามยาว (profile) โดยใช้มาตราส่วนทางต้ัง 

(vertical scale) 1:50 ถึง 1:200 และ มาตราส่วนทางราบ (horizontal scale) 
1:100 ถึง 1:2,000 ข้อมูลการเจาะสํารวจหรือบ่อขุดสํารวจ แต่ละหลุมจะต้องแสดงลง
บนแบบฟอร์มมาตราส่วน 1:50 ถึง 1:200 

 (6) วัสดุก่อสร้าง จะแสดงคุณสมบัติ ขอบเขตและปริมาณ 
(7) การสรุปผล จะสรุปสภาพธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร์ที่สําคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ

การก่อสร้างเขื่อนและเสนอแนะความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนให้คําแนะนํา
เก่ียวกับการสํารวจเพ่ิงเติมสําหรับการสํารวจในขั้นออกแบบรายละเอียดต่อไป 

 (8) รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดทํารายงาน สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ใน มาตรฐานการสํารวจทาง
วิทยาการธรณีเขื่อนกักเก็บนํ้าและอาคารประกอบ (2532) 
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7.2 มาตรฐานการสํารวจขั้นออกแบบรายละเอียด (Investigation for Detailed 
Detailed Design) 

 7.2.1 พื้นที่สํารวจ (Investigation Area) 

 พ้ืนที่สํารวจต้องมีขอบเขตพอเพียง เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางธรณีและปถพีที่จําเป็น สําหรับ
ประกอบการพิจารณาออกแบบรายละเอียด 

 พ้ืนที่สํารวจให้กําหนดดังน้ี 

 (1) ให้เขียนเส้นรอบฐานรากเขื่อนลงบนแผนที่ภูมิประเทศ 
(2) ขอบเขตของพ้ืนที่ที่จะสํารวจ ห่างจากเส้นรอบฐานรากเขื่อนเป็นระยะเท่ากับความสูงเขื่อน 
(3) พ้ืนที่ภายในขอบเขตที่ได้จากข้อ (2) เป็นพ้ืนที่ที่ต้องสํารวจความลึกใต้พ้ืนที่สํารวจต้องต้อง

กําหนดอย่างน้อยเท่ากับความสูงเขื่อน ตัวอย่างพ้ืนที่และความลึกที่ต้องสํารวจ ได้แสดงไว้
ในรูปที่ 6 

รปูที่ 6 แสดงพืน้ทีส่ํารวจขัน้ออกแบบรายละเอียด 
 L   =  ระยะทีข่ยายออกไป 
 H   =  ความสูงของเขื่อน 
 ---- =  ขอบเขตพ้ืนที่สํารวจ 

ที่มา : มาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการธรณีเขื่อนเก็บกักนํ้าและอาคารประกอบ, 2532 

อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ที่กําหนดน้ันต้องครอบคลุมพ้ืนที่ของอาคารประกอบที่เก่ียวข้อง และบริเวณ
ใกล้เคียง ทีค่าดว่าสภาพธรณีวิทยาจะมีผลกระทบต่อความม่ันคงของเขื่อน 
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 7.2.2 วิธีการสํารวจ (Methods of Investigation) 

 ต้องสํารวจในรายละเอียดเพ่ิมเติมจากขั้นการจัดทํารายงานความเหมาะสม จํานวน ตําแหน่ง
และความลึกของหลุมเจาะและบ่อสํารวจจะขึ้นอยู่กับความสูง ความยาวและสภาพธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร์
ของเขื่อน หรือตามที่ได้ประสานงานกับวิศวกรออกแบบ แต่ทั้งน้ีระยะห่างระหว่างหลุมเจาะแต่ละหลุมจะต้องไม่
เกิน 100 เมตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นดังน้ี 

 (1) ช่ือหินและชนิดของดินในพ้ืนที่สํารวจ (Nomenclature of rock and soil types) 
 (2) ลําดับช้ันหินและธรณีวิทยาโครงสร้าง (Stratigraphy and structural geoIogy) 
 (3) คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของหินและดิน (Engineering properties of rock and soil) 
 (4) สภาพธรณีสัณฐานวิทยาสําคัญ (Extraordinary geomorphology) 
 (5) แหล่งวัสดุก่อสร้าง (Construction materiaIs) 

 และควรพิจารณาหลุมเจาะและสํารวจให้ครอบคลุมฐานรากเขื่อนทั้งทางด้านเหนือนํ้าและท้าย
นํ้า แผนงานการเจาะและขุดบ่อสํารวจอาจเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับในแต่ละขั้นตอน การกําหนด
ทิศทางของหลุมเจาะจะมีทั้งหลุมเจาะในแนวด่ิงและมุมเอียง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด 

 อน่ึงถ้าจําเป็น หลุมเจาะสํารวจและอุโมงค์สํารวจต่างๆเหล่าน้ี อาจนําไปใช้ในการวัดค่า
ความเร็วคลื่นไหวสะเทือนระหว่างหลุมเจาะได้ 

 การทดสอบในสนามของช้ันน้ี ต้องทําการทดสอบ Permeability Test, Standard 
Penetration Test และบางคร้ังถ้าวิศวกรออกแบบและผู้เก่ียวข้อง ต้องการให้ทดสอบสิ่งอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเช่น 
Point Loading Test, Trial Grout, Lateral Loading Test, Dutch Cone Penetration Test, Field Vane 
Shear Test เป็นต้น โดยจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 

การทดสอบต่างๆในห้องปฏิบัติการเช่น Unified soil Classification, Standard proctor 
compaction, Triaxialcompression Test, Dispersive soil Test, X ray Diffraction, Thin Section, 
Abrasion Test, Soundness Test, Specific Gravity, Absorption, Direct shear test, Swelling test and 
slaking durability test เป็นต้น ซึ่งจะดําเนินการโดยประสานงานกับวิศวกรออกแบบและผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 7.2.3 การรายงานผลการสํารวจ (Report) 

 เมื่อการสํารวจเสร็จสิ้นลงแล้ว  ผลของการสํารวจและข้อมูลต่างๆ ต้องรวบรวมบันทึกและแสดง
ลงในรายงานเป็นรูปเล่ม 

 สิ่งที่ต้องรายงานจะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 
 (1) ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของโครงการ และการคมนาคม 

(2) แผนที่ธรณีวิทยาครอบคลุมพ้ืนที่สํารวจ 
(3) สภาพธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร์ของพ้ืนที่สํารวจ 
(4) วิธีการสํารวจ 
(5) ผลการเจาะสํารวจ จะแสดงบนรูปตัดตามยาว (profile) และรูปตัดขวาง (section) โดยใช้  

มาตราส่วนทางต้ัง (vertical Scale) 1:50 ถึง 1:200 และใช้มาตราส่วนทางราบ 
(horizontal scale) เท่ากับ 1:100 ถึง 1:2,000 ส่วนข้อมูลการเจาะสํารวจหรือขุดบ่อ
สํารวจแต่ละหลุม จะต้องแสดงในแบบฟอร์มมาตราส่วน 1:50 ถึง 1:200 

(6) แหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้แสดงคุณสมบัติ ขอบเขตและปริมาณที่แน่นอน 
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(7) การสรุป ต้องสรุปผลการสํารวจทางธรณีวิทยาและปถพีกลศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ออกแบบทราบ
ในเรื่องที่สําคัญ ดังต่อไปน้ี 
ก. ความเหมาะสมของฐานรากและฐานยัน (abutment) 
ข. ปัญหาในการขุดเปิดและตัดลาดเขา (slope excavation) 
ค. ความจําเป็นในการปรับปรุงฐานราก 
ง. ความจําเป็นและวิธีการปรับปรุงฐานยันและลาดชัน (slope) ของงานขุดเปิดต่างๆ 
จ. ปริมาณ คุณสมบัติ และวิธีการขุดที่เหมาะสมของวัสดุก่อสร้าง 
ฉ. ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ: รายละเอียดการจัดทํารายงาน สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ใน มาตรฐานการสํารวจทาง
วิทยาการธรณีเขื่อนกักเก็บนํ้าและอาคารประกอบ (2532) 

8. ระบบติดตามประเมินผล 
 ส่วนธรณีวิทยาใช้ระบบติดตามการประเมินผล  โดยใช้รายงานผลงานความก้าวหน้า

ประจําเดือนของแต่ละฝ่าย (ฝ่ายธรณีวิทยาที่ 1-4) เพ่ือให้ทราบผลของงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย รายละเอียด
ผลการปฏิบัติงาน 

 ตัวชี้วัดของสว่นธรณวิีทยา 

ความหมายตวัชี้วัด -มาตรฐาน หมายถึง งานสํารวจธรณีวิทยาฐานราก มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรมที่กําหนดไว้ 
- ทันเวลา หมายถึง สามารถดําเนินงานได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผน 

เป้าประสงค ์ งานสํารวจธรณีวิทยาฐานราก  เป็นไปตามมาตรฐาน และทันเวลา 
สตูรในการคํานวณ (จํานวนโครงการสํารวจและผลิตแผนที่ทีส่ามารถดําเนินการได้เสร็จสิ้นภายในเวลา

อย่างมีมาตรฐาน/จํานวนโครงการสํารวจและผลิตแผนที)่ x 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
เป้าหมาย ระดับคะแนน 

1 
ระดับคะแนน 

2 
ระดับคะแนน 

3 
ระดับคะแนน 

4 
ระดับคะแนน 

5 
ผู้อํานวยการสาํนกั 80 85 90 95 100 

9. เอกสารอ้างอิง  
- กองวิทยาการธรณี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2532) มาตรฐานการสํารวจทางวิทยาการ

ธรณี เขื่อนเก็บกักนํ้าและอาคารประกอบ. 
- คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, 2530, พจนานุกรม 

ศัพท์ธรณีวิทยา, 161 หน้า 
- ราชบัณฑิตยสถาน, 2544, พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา, 384 หน้า 
- มนเฑียร กังศศิเทียม, 2531, กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม, สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระ

บรมราชูปถัมภ์, 371 หน้า 
- กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อภิธานศัพท์เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายนํ้า 

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน, 2553. 312 หน้า 
- กรมทรัพยากรธรณี, 2544, ธรณีวิทยาประเทศไทย, 556 หน้า 
- แผนที่ธรณีวิทยา (Geologic Map) มาตราส่วน 1:250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี 
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- แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร 
- แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ของกรมทรัพยากรธรณี 
- ASTM D 2488 – 06 Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-

ManualProcedure) 
-รายงานธรณีวิทยาที่ผ่านมา 
- เพียงตา สาตรักษ์และ ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์. 2553. คู่มือปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้างและธรณีวิทยา

ภาคสนาม: โครงสร้างและแผนที่ทางธรณีวิทยา. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 317 หน้า. 

10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานเจาะสํารวจข้อมูลด้านธรณีวิทยาที่ใช้ ดูประกอบในมาตรฐานการ

สํารวจทางวิทยาการธรณี เขื่อนเก็บกักนํ้าและอาคารประกอบ 2532 
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ตารางที่ 8 แบบฟอร์มบนัทกึข้อมูลการเจาะ
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ตารางที่ 9 รายงานการเจาะประจําวัน (DAILY DRILLING REPORT)    
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ตารางที่ 10 รายงานการทดสอบการรั่วซึมน้ํา (PERMEABILITY TEST REPORT) 
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3.1.1 clay—soil passing a No. 200 (75-µm) sieve that can be 
made to exhibit plasticity (putty-like properties) within a range 
of water contents, and that exhibits considerable strength when 
air-dry. For classification, a clay is a fine-grained soil, or the 
fine-grained portion of a soil, with a plasticity index equal to or 
greater than 4, and the plot of plasticity index versus liquid 
limit falls on or above the “A” line (see Fig. 3 of Test Method 
D 2487). 

3.1.2 gravel—particles of rock that will pass a 3-in. (75- 
mm) sieve and be retained on a No. 4 (4.75-mm) sieve with the 
following subdivisions: 

coarse—passes a 3-in. (75-mm) sieve and is retained on a 
3⁄4-in. (19-mm) sieve. 

fine—passes a 3⁄4-in. (19-mm) sieve and is retained on a No. 
4 (4.75-mm) sieve. 

3.1.3 organic clay—a clay with sufficient organic content to 
influence the soil properties. For classification, an organic clay 
is a soil that would be classified as a clay, except that its liquid 
limit value after oven drying is less than 75 % of its liquid limit 
value before oven drying. 

3.1.4 organic silt—a silt with sufficient organic content to 
influence the soil properties. For classification, an organic silt 
is a soil that would be classified as a silt except that its liquid 
limit value after oven drying is less than 75 % of its liquid limit 
value before oven drying. 

3.1.5 peat—a soil composed primarily of vegetable tissue in 
various stages of decomposition usually with an organic odor, 
a  dark brown to  black color, a  spongy consistency, and  a 
texture ranging from fibrous to amorphous. 

3.1.6 sand—particles of rock that will pass a No. 4 (4.75- 
mm) sieve and be retained on a No. 200 (75-µm) sieve with the 
following subdivisions: 

coarse—passes a No. 4 (4.75-mm) sieve and is retained on 
a No. 10 (2.00-mm) sieve. 

medium—passes a No. 10 (2.00-mm) sieve and is retained 
on a No. 40 (425-µm) sieve. 

fine—passes a No. 40 (425-µm) sieve and is retained on a 
No. 200 (75-µm) sieve. 

3.1.7 silt—soil passing a  No.  200  (75-µm) sieve that  is 
nonplastic or very slightly plastic and that exhibits little or no 
strength when air dry. For classification, a silt is a fine-grained 
soil, or the fine-grained portion of a soil, with a plasticity index 
less than 4, or the plot of plasticity index versus liquid limit 
falls below the “A” line (see Fig. 3 of Test Method D 2487). 

 
4. Summary of Practice 

4.1 Using visual examination and simple manual tests, this 
practice gives standardized criteria and procedures for describ- 
ing and identifying soils. 

4.2 The soil can be given an identification by assigning a 
group symbol(s) and name. The flow charts, Fig. 1a and Fig. 1b 
for fine-grained soils, and Fig. 2, for coarse-grained soils, can 
be used to assign the appropriate group symbol(s) and name. If 
the soil has properties which do not distinctly place it into a 
specific group, borderline symbols may be used, see Appendix 
X3. 

 

NOTE   3—It  is  suggested  that  a  distinction  be  made  between  dual 
symbols and borderline symbols. 

Dual Symbol—A dual symbol is two symbols separated by a hyphen, 
for example, GP-GM, SW-SC, CL-ML used to indicate that the soil has 
been identified as having the properties of a classification in accordance 
with Test Method D 2487 where two symbols are required. Two symbols 
are required when the soil has between 5 and 12 % fines or when the liquid 
limit and plasticity index values plot in the CL-ML area of the plasticity 
chart. 
Borderline Symbol—A borderline symbol is two symbols separated by a 
slash, for example, CL/CH, GM/SM, CL/ML. A borderline symbol should 
be used to indicate that the soil has been identified as having properties 
that do not distinctly place the soil into a specific group (see Appendix 
X3). 
 

5. Significance and Use 

5.1 The descriptive information required in this practice can 
be  used  to  describe  a  soil  to  aid  in  the  evaluation of  its 
significant properties for engineering use. 

5.2 The  descriptive information required in  this  practice 
should be used to supplement the classification of a soil as 
determined by Test Method D 2487. 

5.3 This practice may be used in identifying soils using the 
classification group symbols and names as prescribed in Test 
Method D 2487. Since the names and symbols used in this 
practice to identify the soils are the same as those used in Test 
Method D 2487, it shall be clearly stated in reports and all 
other appropriate documents, that the classification symbol and 
name are based on visual-manual procedures. 

5.4 This practice is to be used not only for identification of 
soils in the field, but also in the office, laboratory, or wherever 
soil samples are inspected and described. 

5.5 This practice has particular value in grouping similar 
soil samples so that only a minimum number of laboratory tests 
need be run for positive soil classification. 
 

NOTE   4—The ability to describe and identify soils correctly is learned 
more readily under the guidance of experienced personnel, but it may also 
be acquired systematically by comparing numerical laboratory test results 
for typical soils of each type with their visual and manual characteristics. 

5.6 When describing and identifying soil samples from a 
given boring, test pit, or group of borings or pits, it is not 
necessary to follow all of the procedures in this practice for 
every sample. Soils which appear to be similar can be grouped 
together; one sample completely described and identified with 
the others referred to as similar based on performing only a few 
of the descriptive and identification procedures described in 
this practice. 

5.7 This practice may be used in combination with Practice 
D 4083 when working with frozen soils. 
 

NOTE   5—Notwithstanding the statements on precision and bias con- 
tained in this standard: The precision of this test method is dependent on 
the competence of the personnel performing it and the suitability of the 
equipment and facilities used. Agencies that meet the criteria of Practice 
D 3740  are  generally considered capable of  competent and  objective 
testing. Users of this test method are cautioned that compliance with 
Practice D 3740 does not in itself assure reliable testing. Reliable testing 
depends  on  several  factors;  Practice  D 3740  provides  a  means  for 
evaluating some of those factors. 
 

6. Apparatus 

6.1 Required Apparatus: 
6.1.1 Pocket Knife or Small Spatula. 
6.2 Useful Auxiliary Apparatus:
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TABLE 3 Criteria for Describing Moisture Condition 

Description                                                           Criteria 
 

Dry                        Absence of moisture, dusty, dry to the touch 
Moist                     Damp but no visible water 

    Wet                        Visible free water, usually soil is below water table   
 
 

TABLE 4 Criteria for Describing the Reaction With HCl 

Description                                                            Criteria 
 

None                      No visible reaction 
Weak                     Some reaction, with bubbles forming slowly 

 

10.14 A local or commercial name or a geologic 
interpre- tation of the soil, or both, may be added if 
identified as such. 

10.15 A classification or identification of the soil in accor- 
dance with other classification systems may be added if 
identified as such. 
 
11. Identification of Peat 

11.1 A sample composed primarily of vegetable tissue in 
various stages of decomposition that has a fibrous to amor- 
phous texture, usually a dark brown to black color, and an 

organic odor, shall be designated as a highly organic soil and 
shall  be  identified  as  peat,  PT,  and  not  subjected  to  the

Strong                    Violent reaction, with bubbles forming immediately                         identification procedures described hereafter. 
 

TABLE 5 Criteria for Describing Consistency 
12. Preparation for Identification 

12.1 The soil identification portion of this practice is based
      Description                                                     Criteria                                                

on the portion of the soil sample that will pass a 3-in. (75-mm)
Very soft               Thumb will penetrate soil more than 1 in. (25 mm) 
Soft                       Thumb will penetrate soil about 1 in. (25 mm) 
Firm                      Thumb will indent soil about 1⁄4  in. (6 mm) 
Hard                     Thumb will not indent soil but readily indented with thumbnail 
Very hard              Thumbnail will not indent soil   

 
 

TABLE 6 Criteria for Describing Cementation 

Description                                                     Criteria 
 

Weak               Crumbles or breaks with handling or little finger pressure 
Moderate         Crumbles or breaks with considerable finger pressure 
Strong              Will not crumble or break with finger pressure 

 
 

                    TABLE 7  Criteria for Describing Structure   

           Description                                                 Criteria   

Stratified                   Alternating layers of varying material or color with layers at 
least 6 mm thick; note thickness 

Laminated Alternating layers of varying material or color with the 
layers less than 6 mm thick; note thickness 

Fissured Breaks along definite planes of fracture with little 
resistance to fracturing 

Slickensided Fracture planes appear polished or glossy, sometimes 
striated 

Blocky Cohesive soil that can be broken down into small angular 
lumps which resist further breakdown 

Lensed Inclusion of small pockets of different soils, such as small 
lenses of sand scattered through a mass of clay; note 
thickness 

Homogeneous         Same color and appearance throughout 

 
10.11.3 Cobble or Boulder Size—If the maximum particle 

size is a cobble or boulder size, describe the maximum 
dimension of the largest particle. For example: maximum 
dimension, 18 in. (450 mm). 

10.12 Hardness—Describe the hardness of coarse sand and 
larger particles as hard, or state what happens when the 
particles are hit by a hammer, for example, gravel-size particles 
fracture  with  considerable hammer  blow,  some  gravel-size 
particles crumble with hammer blow. “Hard” means particles 
do not crack, fracture, or crumble under a hammer blow.  

10.13 Additional  comments  shall  be  noted,  such  as  the 
presence of roots or root holes, difficulty in drilling or augering 
hole, caving of trench or hole, or the presence of mica. 

sieve. The larger than 3-in. (75-mm) particles must be re- 
moved, manually, for a loose sample, or mentally, for an 
intact sample before classifying the soil. 

12.2 Estimate and note the percentage of cobbles and the 
percentage of boulders. Performed visually, these estimates 
will be on the basis of volume percentage. 
 

NOTE   9—Since the percentages of the particle-size distribution in Test 
Method D 2487 are by dry weight, and the estimates of percentages for 
gravel, sand, and fines in this practice are by dry weight, it is recom- 
mended that the report state that the percentages of cobbles and boulders 
are by volume. 

12.3 Of the fraction of the soil smaller than 3 in. (75 mm), 
estimate and note the percentage, by dry weight, of the gravel, 
sand, and fines (see Appendix X4 for suggested procedures). 
 

NOTE   10—Since the particle-size components appear visually on the 
basis  of  volume,  considerable experience is  required  to  estimate  the 
percentages on the basis of dry weight. Frequent comparisons with 
laboratory particle-size analyses should be made. 

12.3.1 The percentages shall be estimated to the closest 5 %. 
The percentages of gravel, sand, and fines must add up to 
100 %. 

12.3.2 If  one  of  the  components  is  present  but  not  in 
sufficient quantity to be considered 5 % of the smaller than 
3-in. (75-mm) portion, indicate its presence by the term trace, 
for example, trace of fines. A trace is not to be considered in the 
total of 100 % for the components. 

13.Preliminary Identification 

13.1 The soil is fine grained if it contains 50 % or more 
fines. Follow the procedures for identifying fine-grained soils 
of Section 14. 

13.2 The soil is coarse grained if it contains less than 50 % 
fines. Follow  the  procedures for  identifying coarse-grained 
soils of Section 15. 
14. Procedure for Identifying Fine-Grained Soils 

14.1 Select  a  representative  sample  of  the  material  for 
examination. Remove particles larger than the No. 40 sieve 
(medium sand and larger) until a specimen equivalent to about 
a handful of material is available. Use this specimen for 
performing the dry strength, dilatancy, and toughness tests. 

14.2 Dry Strength:  
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14.2.1 From the specimen, select enough material to mold 
 TABLE 9 Criteria for Describing Dilatancy 

into a ball about 1 in. (25 mm) in diameter. Mold the material 
until it has the consistency of putty, adding water if necessary. 

14.2.2 From the molded material, make at least three test 
specimens. A test specimen shall be a ball of material about 1⁄2 

Description 
 

None 
Slow 

Criteria 
 

No visible change in the specimen 
Water appears slowly on the surface of the specimen during 

shaking and does not disappear or disappears slowly upon 

in. (12 mm) in diameter. Allow the test specimens to dry in air, 
or sun, or by artificial means, as long as the temperature does 
not exceed 60°C. 

14.2.3 If the test specimen contains natural dry lumps, those 
that are about 1⁄2  in. (12 mm) in diameter may be used in place 
of the molded balls. 

 

NOTE   11—The process of molding and drying usually produces higher 
strengths than are found in natural dry lumps of soil. 

14.2.4 Test  the  strength  of  the  dry  balls  or  lumps  by 
crushing between the fingers. Note the strength as none, low, 
medium, high, or very high in accorance with the criteria in 
Table 8. If natural dry lumps are used, do not use the results of 
any of the lumps that are found to contain particles of coarse 
sand. 

14.2.5 The presence of high-strength water-soluble cement- 
ing materials, such as calcium carbonate, may cause excep- 
tionally high dry strengths. The presence of calcium carbonate 
can usually be detected from the intensity of the reaction with 
dilute hydrochloric acid (see 10.6). 

14.3 Dilatancy: 
14.3.1 From the specimen, select enough material to mold 

into a ball about 1⁄2  in. (12 mm) in diameter. Mold the material, 
adding water if necessary, until it has a soft, but not sticky, 
consistency. 

14.3.2 Smooth the soil ball in the palm of one hand with the 
blade of a knife or small spatula. Shake horizontally, striking 
the side of the hand vigorously against the other hand several 
times. Note the reaction of water appearing on the surface of 
the soil. Squeeze the sample by closing the hand or pinching 
the soil between the fingers, and note the reaction as none, 
slow, or rapid in accordance with the criteria in Table 9. The 
reaction is the speed with which water appears while shaking, 
and disappears while squeezing. 

14.4 Toughness: 
14.4.1 Following the completion of the dilatancy test, the 

test specimen is shaped into an elongated pat and rolled by 
hand on a smooth surface or between the palms into a thread 
about 1⁄8  in. (3 mm) in diameter. (If the sample is too wet to roll 
easily, it should be spread into a thin layer and allowed to lose 
some water by evaporation.) Fold the sample threads and reroll 

 
 

TABLE 8 Criteria for Describing Dry Strength 

Description                                                        Criteria 
 

None The dry specimen crumbles into powder with mere pressure 
of handling 

Low The dry specimen crumbles into powder with some finger 
pressure 

Medium The dry specimen breaks into pieces or crumbles with 
considerable finger pressure 

High                   The dry specimen cannot be broken with finger pressure. 
Specimen will break into pieces between thumb and a hard 
surface 

Very high           The dry specimen cannot be broken between the thumb and a 
hard surface 

squeezing 
Rapid             Water appears quickly on the surface of the specimen during 

                               shaking and disappears quickly upon squeezing   
 
 
repeatedly until the thread crumbles at a diameter of about 1⁄8 

in. The thread will crumble at a diameter of 1⁄8  in. when the soil 
is near the plastic limit. Note the pressure required to roll the 
thread near the plastic limit. Also, note the strength of the 
thread. After the thread crumbles, the pieces should be lumped 
together and kneaded until the lump crumbles. Note the 
toughness of the material during kneading. 

14.4.2 Describe the toughness of the thread and lump as 
low, medium, or high in accordance with the criteria in Table 
10. 

14.5 Plasticity—On the basis of observations made during 
the toughness test, describe the plasticity of the material in 
accordance with the criteria given in Table 11. 

14.6 Decide whether the soil is an inorganic or an organic 
fine-grained soil (see 14.8). If inorganic, follow the steps given 
in 14.7. 

14.7 Identification of Inorganic Fine-Grained Soils: 
14.7.1 Identify the soil as a lean clay, CL, if the soil has 

medium to high dry strength, no or slow dilatancy, and medium 
toughness and plasticity (see Table 12). 

14.7.2 Identify the soil as a fat clay, CH, if the soil has high 
to very high dry strength, no dilatancy, and high toughness and 
plasticity (see Table 12). 

14.7.3 Identify the soil as a silt, ML, if the soil has no to low 
dry strength, slow to rapid dilatancy, and low toughness and 
plasticity, or is nonplastic (see Table 12). 

14.7.4 Identify the soil as an elastic silt, MH, if the soil has 
low to medium dry strength, no to slow dilatancy, and low to 
medium toughness and plasticity (see Table 12). 
 

NOTE   12—These  properties  are  similar  to  those  for  a  lean  clay. 
However, the silt will dry quickly on the hand and have a smooth, silky 
feel when dry. Some soils that would classify as MH in accordance with 
the criteria in Test Method D 2487 are visually difficult to distinguish from 
lean clays, CL. It may be necessary to perform laboratory testing for 
proper identification. 

14.8 Identification of Organic Fine-Grained Soils: 
14.8.1 Identify the soil as an organic soil, OL/OH, if the soil 

contains enough organic particles to influence the soil proper- 
ties. Organic soils usually have a dark brown to black color and 
may have an organic odor. Often, organic soils will change 
 

 
TABLE 10 Criteria for Describing Toughness 

Description                                                      Criteria 
 

Low Only slight pressure is required to roll the thread near the 
plastic limit. The thread and the lump are weak and soft 

Medium Medium pressure is required to roll the thread to near the 
plastic limit. The thread and the lump have medium stiffness 

High Considerable pressure is required to roll the thread to near the 
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plastic limit. The thread and the lump have very high stiffness
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TABLE 11 Criteria for Describing Plasticity 

Description                                                        Criteria 
 

Nonplastic              A 1⁄8-in. (3-mm) thread cannot be rolled at any water content 
Low The thread can barely be rolled and the lump cannot be 

formed when drier than the plastic limit 
Medium The thread is easy to roll and not much time is required to 

reach the plastic limit. The thread cannot be rerolled after 
reaching the plastic limit. The lump crumbles when drier 
than the plastic limit 

High It takes considerable time rolling and kneading to reach the 
plastic limit. The thread can be rerolled several times after 
reaching the plastic limit. The lump can be formed without 

                                    crumbling when drier than the plastic limit   
 
 

TABLE 12 Identification of Inorganic Fine-Grained Soils from 
Manual Tests 

Soil 
Symbol         

Dry Strength                Dilatancy                       Toughness 
 

ML None to low                 Slow to rapid          Low or thread cannot be 
formed 

CL          Medium to high            None to slow          Medium 
MH         Low to medium            None to slow          Low to medium 
CH         High to very high         None                      High 

 
 

color, for example, black to brown, when exposed to the air. 
Some organic soils will lighten in color significantly when air 
dried. Organic soils normally will not have a high toughness or 
plasticity. The thread for the toughness test will be spongy. 

 

NOTE   13—In some cases, through practice and experience, it may be 
possible to further identify the organic soils as organic silts or organic 
clays, OL or OH. Correlations between the dilatancy, dry strength, 
toughness tests, and laboratory tests can be made to identify organic soils 
in certain deposits of similar materials of known geologic origin. 

14.9 If the soil is estimated to have 15 to 25 % sand or 
gravel, or both, the words “with sand” or “with gravel” 
(whichever is more predominant) shall be added to the group 
name. For example: “lean clay with sand, CL” or “silt with 
gravel, ML” (see Fig. 1a and Fig. 1b). If the percentage of sand 
is equal to the percentage of gravel, use “with sand.” 

14.10 If the soil is estimated to have 30 % or more sand or 
gravel, or both, the words “sandy” or “gravelly” shall be added 
to the group name. Add the word “sandy” if there appears to be 
more  sand  than  gravel. Add  the  word  “gravelly”  if  there 
appears to be more gravel than sand. For example: “sandy lean 
clay, CL”, “gravelly fat clay, CH”, or “sandy silt, ML” (see Fig. 
1a and Fig. 1b). If the percentage of sand is equal to the percent 
of gravel, use “sandy.” 

 

15. Procedure for Identifying Coarse-Grained Soils 
(Contains less than 50 % fines) 

15.1 The soil  is  a  gravel if  the  percentage of  gravel is 
estimated to be more than the percentage of sand. 

15.2 The  soil  is  a  sand  if  the  percentage  of  gravel  is 
estimated to be equal to or less than the percentage of sand. 

15.3 The  soil  is  a  clean  gravel  or  clean  sand  if  the 
percentage of fines is estimated to be 5 % or less. 

15.3.1 Identify the soil as a well-graded gravel, GW, or as a 
well-graded sand, SW, if it has a wide range of particle sizes 
and substantial amounts of the intermediate particle sizes. 

15.3.2 Identify the soil as a poorly graded gravel, GP, or as 
a poorly graded sand, SP, if it consists predominantly of one 

size (uniformly graded), or it has a wide range of sizes with 
some intermediate sizes obviously missing (gap or skip 
graded). 

15.4 The soil is either a gravel with fines or a sand with fines 
if the percentage of fines is estimated to be 15 % or more. 

15.4.1 Identify the soil as a clayey gravel, GC, or a clayey 
sand, SC, if the fines are clayey as determined by the 
procedures in Section 14. 

15.4.2 Identify the soil as a silty gravel, GM, or a silty sand, 
SM, if the fines are silty as determined by the procedures in 
Section 14. 

15.5 If the soil is estimated to contain 10 % fines, give the 
soil a dual identification using two group symbols. 

15.5.1 The first group symbol shall correspond to a clean 
gravel or sand (GW, GP, SW, SP) and the second symbol shall 
correspond to a gravel or sand with fines (GC, GM, SC, SM). 

15.5.2 The group name shall correspond to the first group 
symbol plus the words “with clay” or “with silt” to indicate the 
plasticity characteristics of the fines. For example: “well- 
graded gravel with clay, GW-GC” or “poorly graded sand with 
silt, SP-SM” (see Fig. 2). 

15.6 If the specimen is predominantly sand or gravel but 
contains an estimated 15 % or more of the other coarse-grained 
constituent, the words “with gravel” or “with sand” shall be 
added to the group name. For example: “poorly graded gravel 
with sand, GP” or “clayey sand with gravel, SC” (see Fig. 2). 

15.7 If the field sample contains any cobbles or boulders, or 
both, the words “with cobbles” or “with cobbles and boulders” 
shall be added to the group name. For example: “silty gravel 
with cobbles, GM.” 
 
16. Report 

16.1 The report shall include the information as to origin, 
and the items indicated in Table 13. 
 

NOTE   14—Example: Clayey Gravel with  Sand and  Cobbles, GC— 
About 50 % fine to coarse, subrounded to subangular gravel; about 30 % 
fine to coarse, subrounded sand; about 20 % fines with medium plasticity, 
high dry strength, no dilatancy, medium toughness; weak reaction with 
HCl;  original  field  sample  had  about  5 %  (by  volume)  subrounded 
cobbles, maximum dimension, 150 mm. 

In-Place Conditions—Firm, homogeneous, dry, brown 
Geologic Interpretation—Alluvial fan 
NOTE   15—Other examples of soil descriptions and identification are 

given in Appendix X1 and Appendix X2. 
NOTE   16—If desired, the percentages of gravel, sand, and fines may be 

stated in terms indicating a range of percentages, as follows: 
Trace—Particles are present but estimated to be less than 5 % 
Few—5 to 10 % 
Little—15 to 25 % 
Some—30 to 45 % 
Mostly—50 to 100 % 

16.2 If, in the soil description, the soil is identified using a 
classification group symbol and name as described in Test 
Method D 2487, it must be distinctly and clearly stated in log 
forms, summary tables, reports, and the like, that the symbol 
and name are based on visual-manual procedures. 
 
17. Precision and Bias 

17.1 This  practice  provides  qualitative information only, 
therefore, a precision and bias statement is not applicable.
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TABLE 13 Checklist for Description of Soils 

1. Group name 
2. Group symbol 
3. Percent of cobbles or boulders, or both (by volume) 
4. Percent of gravel, sand, or fines, or all three (by dry weight) 
5. Particle-size range: 

 
18. Keywords 
 

18.1 classification; clay; gravel; organic soils; sand; silt; soil 
classification; soil description; visual classification

Gravel—fine, coarse 
Sand—fine, medium, coarse 

6. Particle angularity: angular, subangular, subrounded, rounded 
7. Particle shape: (if appropriate) flat, elongated, flat and elongated 
8. Maximum particle size or dimension 
9. Hardness of coarse sand and larger particles 

10. Plasticity of fines: nonplastic, low, medium, high 
11. Dry strength: none, low, medium, high, very high 
12. Dilatancy: none, slow, rapid 
13. Toughness: low, medium, high 
14. Color (in moist condition) 
15. Odor (mention only if organic or unusual) 
16. Moisture: dry, moist, wet 
17. Reaction with HCl: none, weak, strong 
For intact samples: 
18. Consistency (fine-grained soils only): very soft, soft, firm, hard, very hard 
19. Structure: stratified, laminated, fissured, slickensided, lensed, homo- 

geneous 
20. Cementation: weak, moderate, strong 
21. Local name 
22. Geologic interpretation 
23. Additional comments: presence of roots or root holes, presence of mica, 

gypsum, etc., surface coatings on coarse-grained particles, caving or 
sloughing of auger hole or trench sides, difficulty in augering or excavating, 
etc. 

 
 
 

APPENDIXES 
 

(Nonmandatory Information) 
 

X1. EXAMPLES OF VISUAL SOIL DESCRIPTIONS 

X1.1   The following examples show how the information 
required  in  16.1  can  be  reported. The  information  that  is 
included in descriptions should be based on individual circum- 
stances and need. 

X1.1.1 Well-Graded Gravel with Sand (GW)—About 75 % 
fine to coarse, hard, subangular gravel; about 25 % fine to 
coarse, hard, subangular sand; trace of fines; maximum size, 75 
mm, brown, dry; no reaction with HCl. 

X1.1.2 Silty Sand with Gravel (SM)—About 60 % predomi- 
nantly fine sand; about 25 % silty fines with low plasticity, low 
dry strength, rapid dilatancy, and low toughness; about 15 % 
fine, hard, subrounded gravel, a few gravel-size particles 
fractured with hammer blow; maximum size, 25 mm; no 
reaction with HCl (Note—Field sample size smaller than 
recommended). 

In-Place Conditions—Firm, stratified and contains lenses of 
silt 1 to 2 in. (25 to 50 mm) thick, moist, brown to gray; 
in-place density 106 lb/ft3; in-place moisture 9 %. 

X1.1.3 Organic  Soil  (OL/OH)—About 100 %  fines with 
low plasticity, slow dilatancy, low dry strength, and low 
toughness; wet, dark brown, organic odor; weak reaction with 
HCl. 

X1.1.4 Silty Sand with Organic Fines (SM)—About 75 % 
fine to  coarse,  hard,  subangular reddish  sand;  about  25 % 
organic and silty dark brown nonplastic fines with no dry 
strength and slow dilatancy; wet; maximum size, coarse sand; 
weak reaction with HCl. 

X1.1.5 Poorly Graded Gravel with Silt, Sand, Cobbles and 
Boulders (GP-GM)—About 75 % fine to coarse, hard, sub- 
rounded to  subangular gravel; about 15 %  fine, hard, sub- 
rounded to subangular sand; about 10 % silty nonplastic fines; 
moist, brown; no reaction with HCl; original field sample had 
about 5 % (by volume) hard, subrounded cobbles and a trace of 
hard, subrounded boulders, with a maximum dimension of 18 
in. (450 mm).
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X2. USING THE IDENTIFICATION PROCEDURE AS A DESCRIPTIVE SYSTEM FOR SHALE, CLAYSTONE, 
SHELLS, SLAG, CRUSHED ROCK, AND THE LIKE 

X2.1   The identification procedure may be used as a 
descriptive system applied to materials that exist in-situ as 
shale, claystone, sandstone, siltstone, mudstone, etc., but con- 
vert  to  soils  after  field or  laboratory processing (crushing, 
slaking, and the like). 

 
X2.2   Materials such as shells, crushed rock, slag, and the 

like, should be identified as such. However, the procedures 
used in this practice for describing the particle size and 
plasticity characteristics may be used in the description of the 
material. If desired, an identification using a group name and 
symbol according to this practice may be assigned to aid in 
describing the material. 

 
X2.3   The group symbol(s) and group names should be 

placed in quotation marks or noted with some type of distin- 
guishing symbol. See examples. 

 
X2.4   Examples of how group names and symbols can be 

incororated into a descriptive system for materials that are not 
naturally occurring soils are as follows: 

X2.4.1 Shale Chunks—Retrieved as 2 to 4-in. (50 to 100- 
mm) pieces of shale from power auger hole, dry, brown, no 
reaction with HCl. After slaking in water for 24 h, material 
identified as “Sandy Lean Clay (CL)”; about 60 % fines with 
medium plasticity, high dry strength, no dilatancy, and medium 
toughness; about 35 % fine to medium, hard sand; about 5 % 
gravel-size pieces of shale. 

X2.4.2 Crushed Sandstone—Product of commercial crush- 
ing operation; “Poorly Graded Sand with Silt (SP-SM)”; about 
90 % fine to medium sand; about 10 % nonplastic fines; dry, 
reddish-brown. 

X2.4.3  Broken  Shells—About  60 %  uniformly  graded 
gravel-size broken shells; about 30 % sand and sand-size shell 
pieces; about 10 % nonplastic fines; “Poorly Graded Gravel 
with Silt and Sand (GP-GM).” 

X2.4.4 Crushed Rock—Processed from gravel and cobbles 
in Pit No. 7; “Poorly Graded Gravel (GP)”; about 90 % fine, 
hard, angular gravel-size particles; about 10 % coarse, hard, 
angular sand-size particles; dry, tan; no reaction with HCl.

 
 

X3. SUGGESTED PROCEDURE FOR USING A BORDERLINE SYMBOL FOR SOILS WITH TWO POSSIBLE 
IDENTIFICATIONS. 

X3.1   Since this practice is based on estimates of particle 
size distribution and plasticity characteristics, it may be diffi- 
cult to clearly identify the soil as belonging to one category. To 
indicate that the soil may fall into one of two possible basic 
groups, a borderline symbol may be used with the two symbols 
separated by a slash. For example: SC/CL or CL/CH. 

X3.1.1 A borderline symbol may be used when the percent- 
age of fines is estimated to be between 45 and 55 %. One 
symbol should be for a coarse-grained soil with fines and the 
other for a fine-grained soil. For example: GM/ML or CL/SC. 

X3.1.2 A borderline symbol may be used when the percent- 
age of sand and the percentage of gravel are estimated to be 
about the same. For example: GP/SP, SC/GC, GM/SM. It is 
practically  impossible  to  have  a  soil  that  would  have  a 
borderline symbol of GW/SW. 

X3.1.3 A borderline symbol may be used when the soil 
could be either well graded or poorly graded. For example: 
GW/GP, SW/SP. 

X3.1.4 A borderline symbol may be used when the soil 
could either be a silt or a clay. For example: CL/ML, CH/MH, 
SC/SM. 

X3.1.5 A borderline  symbol  may  be  used  when  a  fine- 
grained soil has properties that indicate that it is at the 
boundary between a soil of low compressibility and a soil of 
high compressibility. For example: CL/CH, MH/ML. 
 

X3.2   The order of the borderline symbols should reflect 
similarity to surrounding or adjacent soils. For example: soils 
in a borrow area have been identified as CH. One sample is 
considered to have a borderline symbol of CL and CH. To 
show similarity, the borderline symbol should be CH/CL. 
 

X3.3   The group name for a soil with a borderline symbol 
should be the group name for the first symbol, except for: 

CL/CH lean to fat clay 
ML/CL clayey silt 
CL/ML silty clay 

 
X3.4   The use of a borderline symbol should not be used 

indiscriminately. Every effort shall be made to first place the 
soil into a single group.
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X4. SUGGESTED PROCEDURES FOR ESTIMATING THE PERCENTAGES OF GRAVEL, SAND, 

AND FINES IN A SOIL SAMPLE 

X4.1   Jar Method—The relative percentage of coarse- and 
fine-grained material may be estimated by thoroughly shaking 
a mixture of soil and water in a test tube or jar, and then 
allowing the mixture to settle. The coarse particles will fall to 
the bottom and successively finer particles will be deposited 
with increasing time; the sand sizes will fall out of suspension 
in 20 to 30 s. The relative proportions can be estimated from 
the relative volume of each size separate. This method should 
be correlated to particle-size laboratory determinations. 

 
X4.2   Visual Method—Mentally visualize the gravel size 

particles placed in a sack (or other container) or sacks. Then, 
do the same with the sand size particles and the fines. Then, 
mentally compare the number of sacks to estimate the percent- 
age of plus No. 4 sieve size and minus No. 4 sieve size present. 

The percentages of sand and fines in the minus sieve size No. 
4 material can then be estimated from the wash test (X4.3). 
 

X4.3   Wash Test (for relative percentages of sand and 
fines)—Select and moisten enough minus No. 4 sieve size 
material to form a 1-in (25-mm) cube of soil. Cut the cube in 
half, set one-half to the side, and place the other half in a small 
dish. Wash and decant the fines out of the material in the dish 
until the wash water is clear and then compare the two samples 
and estimate the percentage of sand and fines. Remember that 
the percentage is based on weight, not volume. However, the 
volume comparison will provide a reasonable indication of 
grain size percentages. 

X4.3.1 While washing, it may be necessary to break down 
lumps of fines with the finger to get the correct percentages.

 
 

X5. ABBREVIATED SOIL CLASSIFICATION SYMBOLS 

X5.1   In some cases, because of lack of space, an abbrevi- 
ated system may be useful to indicate the soil classification 
symbol and name. Examples of such cases would be graphical 
logs, databases, tables, etc. 

X5.2  This abbreviated system is not a substitute for the full 
name and descriptive information but can be used in supple- 
mentary presentations when the complete description is refer- 
enced.  

X5.3   The abbreviated system should consist of the soil 
classification symbol based on this standard with appropriate 
lower case letter prefixes and suffixes as: 

 

 

Prefix:                                           Suffix: 
 

s = sandy                                     s = with sand 
g = gravelly                                  g = with gravel 

c = with cobbles 
b = with boulders 

 

X5.4   The soil classification symbol is to be enclosed in 
parenthesis. Some examples would be: 

Group Symbol and Full Name                                              Abbreviated 
 

CL, Sandy lean clay                                                              s(CL) 
SP-SM, Poorly graded sand with silt and gravel                  (SP-SM)g GP, 
poorly graded gravel with sand, cobbles, and boulders       (GP)scb 
ML, gravelly silt with sand and cobbles                                g(ML)sc

 
SUMMARY OF CHANGES 

In accordance with Committee D18 policy, this section identifies the location of changes to this standard since the last 
edition (2000) that may impact the use of this standard. 

 
(1) Revised footnote numbering in Reference Section.                   (2) Revised classification example in X2.4.2 and X2.4.3. 

 
ASTM International takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned 

in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk 
of infringement of such rights, are entirely their own responsibility. 

 
This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed every five years and 

if not revised, either reapproved or withdrawn. Your comments are invited either for revision of this standard or for additional standards 
and should be addressed to ASTM International Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the 
responsible technical committee, which you may attend. If you feel that your comments have not received a fair hearing you should 
make your views known to the ASTM Committee on Standards, at the address shown below. 

 
This standard is copyrighted by ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, 

United States. Individual reprints (single or multiple copies) of this standard may be obtained by contacting ASTM at the above 
address or at 610-832-9585 (phone), 610-832-9555 (fax), or service@astm.org (e-mail); or through the ASTM website 
(www.astm.org). 
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A guide to core logging for rock engineering 
Core Logging Committee of the South Africa Section of The Association of Engineering Geologists 

 
 
 

SUMMARY. A guide for the logging of borehole core for rock engineering purposes is 
proposed. 

General acceptance of such a guide ensures that core logs will generally contain 
meaningful descriptions of the rock mass parameters most significant in rock engineering 
problems. The use of defined terms and format ensures that any reader of the log will 
have an appreciation of the original appearance of the core, and in particular those 
aspects important to rock engineering. 

The proposed guide takes due cognizance of existing accepted systems of soil and rock 
mass description or classification and attempts to remain compatible with these wherever 
feasible. 

Only those parameters which are commonly of interest in rock engineering are described. 
Qualitative descriptions depending only on visual inspection and simple mechanical field 
tests are used. Primary core descriptions include descriptions of colour, weathering, 
fabric, discontinuity surface spacing, hardness, rock name and stratigraphic horizon.  This 
is followed, where required, by a description of the discontinuity surfaces including their 
type, separation, fracture filling (presence or absence), roughness and orientation.  If 
significant an additional description of the nature of the fracture filling including moisture, 
colour, consistency or hardness, soil or rock type and origin is added. The significance of 
each of these parameters with respect to engineering behaviour is discussed and standard 
descriptive terms defined. 

Other information commonly recorded on the borehole log, such as drilling method and 
size, core recovery, RQD, fracture frequency and standard tests are reviewed and 
techniques of presentation are suggested. 

Recommendations are made for the handling and storage of rock cores. Some useful 
techniques for the logging of core are discussed. 

 

1 INTRODUCTION 

The purpose of the Core Logging Committee ofthe South Africa Section ofthe Association of 
Engineering Geologists was to prepare a guide forcore logging for rock engineering purposes in South 
Africa. 

For such a guideto be generally accepted it should fulfil the following requirements: 

(a) It should be sufficiently detailed to ensure thatthe resulting core log contains enough information 
to enable reliable interpretations of geological and rock engineering conditions for mosttypical 
engineering structures. 

(b) It should notbe so complex as to renderitsuse impractical or unnecessarily cumbersome. 

(c) It musttake dueregard of such standardizedprocedures as may already exist and, wherefeasible, 
incorporate thesewith a minimum ofvariations. 
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A distinction is drawn between theborehole log and the  core log.  The borehole log  includes a 
description of relevant data applicable to the drilling of the borehole and to thecore recovered.  It 
includes information on the drilling machine,tools and materials used, progress, difficulties 
encountered andtestsperformed. Part of the borehole log is the core log which is purely a description 
oftherecovered core. 

It is the corelog whichis thesubject of thispaper. A core log cannot be considered in isolation from the 
borehole log in whichit is to be included andthe parameters comprising the borehole log aretherefore 
also given brief consideration in this paper. 

The preparation of a core and borehole log presupposes thatan adequate driller's recordis available. 
Preparation andnature of the driller's record is outside the scopeof this paper. 

The complexity of rock, as a variable material subject to fractures and weathering, and its 
complicated inter‐related behaviour with the structures formed in or on it, has resulted in the 
development of a large variety of descriptive systems for logging cores. These systems vary 
considerably both in the degree of complexity and nature of the parameters described. 

Of necessity, the guide proposed by this Committee cannot include for all possible eventualities and 
in the interest of usability has been kept as simple as possible. Only those parameters which are 
commonly of interest in rock engineering are described using qualitative descriptions dependent only 
on visual inspection and simple mechanical field tests. 

Where a specific investigation requires the description of additional parameters or the use of other 
specific or more detailed classifications or descriptions of properties, these may be added to the 
suggested core log. 

The adoption of the proposed guide ensures that descriptions of the most commonly required rock 
mass parameters are included in the log in accordance with a set of standard descriptions, the 
interpretation of which is known to anyone who has available a copy of this paper. 

 
 

2 PROPOSED METHOD OF CORE LOGGING 

The purpose of the core log is to enable the person reading the log to visualize the cores (as seen by 
the compiler of the log) and hence to draw inferences on the likely behaviour of the actual rock 
mass. Only those parameters which are significant to the rock mass behaviour or which enable 
correlations between boreholes to be made or give a better understanding of the general geology of 
the site are recorded. 

Whenever possible, classifications with five class intervals are adopted since the extremes, middle 
and two intermediate values of such a group are often self‐evident. Class interval limits are defined 
using visual criteria or simple field tests with equipment commonly carried by the core logger (knife, 
geological pick, etc.). 

Many boreholes start in soil or pass through soil strata. Descriptions of these soil horizons form an 
integral part of the borehole log.  An excellent system of soil profiling has been proposed, by 

Jennings, et al1 which has been widely accepted in Southern Africa. The adoption of a system of core 
description which is similar and compatible with the soils system would be a tremendous advantage. 
With such similar compatible systems the logger and reader would not be required to work to a 
"different set of rules" or terms of reference when comparing the soil and rock of a profile. 

Unfortunately, the soil profiling system was not developed with rock descriptions in mind, and its 
simple extension into rock does not produce an adequate rock mass description. It has therefore 
been necessary to modify and adapt the soil profiling system for its application to rock. The resulting 
system is compatible with the soil profiling system but varies considerably in detail. 
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The core description includes not only the description of rock material, but also the discontinuity 
surfaces2 that occur through it and the fracture2 filling materials. It is recognised that while 
discontinuity surfaces and their filling are of great importance to rock mass behaviour they are often 
given a secondary role in the rock core description. A core description comprising three parts is 
therefore proposed: 

(1) The primary description is that of the parameters affecting the basic rock mass 
properties. 

(2) To supplement the above a description of the discontinuity surfaces may be given. 
(3) Finally, a description of the fracture filling may be relevant. 

Depending on the nature of the engineering problem, a decision may be made to describe only (1), 
the basic rock mass parameters, alternatively two or all three parts of description may be required. 

The core log should be a factual description of the core. Any interpretation or assessments on the 
part of the core logger should clearly be distinguished from the factual information. 

It is recognised that assessments and interpretations are best made when actually looking at the core 
in its fresh and least disturbed state. The logger of the core is therefore often in a very favourable 
position to make such assessments and interpretations and to exclude these from the core log is to 
reduce the value of the log. Such interpretations or assessments should be included in parentheses, 
following the factual core description. 

 
2.1 Description of the Primary Rock Mass Parameters 

In the description of the rock mass, six basic parameters were selected as being of primary 
importance for rock engineering purposes. These are illustrated in Table 1 in which they are 
compared with the descriptive parameters chosen for soil descriptions. 

TABLE 1.  ROCK AND SOI S:  COMPARISON OF DESCRIPTIVE PARAMETERS 

Soil Description Rock Mass Description 
MOISTURE  

COLOUR COLOUR 
CONSISTENCY WHEATHERING 
STRUCTURE FABRIC AND DISCONTINUITY SURFACE SPACING 
  HARDNESS 
SOIL TYPE ROCK NAME 
ORIGIN STRATIGRAPHIC HORIZON 

 

Definitions of each of these parameters are given in the following sub‐sections. 

It is recommended that all the parameters be described even in situations where one or more do not 
appear to be significant at the time of logging. 

It is not intended that the logger should accept that these are the only rock mass parameters which 

are significant and which are to be described. In specific applications other parameters3 may be of 
equal and greater importance and should be included in the descriptions. The inclusion of such 
additional parameters and the definitions of their application is left to the specialist core logger in 
question. He should, however, indicate clearly the additions to the core log that he is making. 

2.1.1 Colour 

Colour is one of the most obvious characteristics of a rock stratum and therefore one of the most 
basic and useful in the description of a rock to both the specialist and layman alike. It often provides 
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an excellent guide for rock strata correlation and may be used to identify various "marker" horizons. 
Colour variation is a primary indication of weathering. 

Colour is usually one of the most variable of rock characteristics and a single rock type may exhibit a 
large range of colours. Nevertheless, when judiciously used, it will afford a valuable indication as to 
the probable nature and composition of the rock. 

Colours of igneous rocks are related to their rock forming minerals, the light coloured minerals, 
quartz, feldspar and felspathoids giving rise, for instance, to granite and syenite, while dark rock 
forming minerals mica, amphibole, pyroxene and olivine give rise, for instance, to dolerite and 
gabbro. The colour of shales and slates generally result from a pigmentation of some kind, which may 
be carbonaceous material or iron oxide. The colour difference in these rocks often reflects only the 
state of oxidation of the iron produced by the process of weathering. 

Since colour varies with moisture content it is essential that all colours are described at a known 
moisture content. It is recommended therefore that core should be wet when described. Where 
descriptions are made of core at other moisture contents this should be described in accordance 

with Jennings et al1 as dry, slightly moist, moist, wet, very wet. To ensure that surfaces are 
representative of the rock material only recently broken surfaces should be used for the description. 
Surfaces altered by weathering, contaminants or surface abrasion should be avoided. It is usually 
good practice to wash the core before commencing core description. 

Every colour sensation comprises two dominant qualities; each of which may vary without disturbing 
the other. These qualities are firstly, the hue or name of the colour and secondly, the quality of 
lightness or value, whereby we distinguish a light colour from a dark one. 

Colour descriptions should be kept as simple as possible and the actual terms used should, where 
possible, correspond with those on accepted colour charts. The use of the Munsell Colour Chart is 
recommended. 

The rock colour is its predominant colour i.e. brown, green, red, pink, khaki. Where a secondary 
colour is also evident this colour can be included in the description as an adjective i.e. reddish brown, 
greyish green, yellowish khaki. Where significant, the colour should be further amplified by using the 
following descriptions for value: very light, light, medium, dark, very dark i.e. dark reddish brown, 
light yellowish khaki. 

In many rock types especially igneous and metamorphic rocks, the rock texture may give rise to an ill‐ 
defined or variable colour. In these cases the colour of the dominant minerals or the overall ground 
mass should be described and the colours of secondary features should be described separately. The 
secondary colouration usually has a characteristic geometric pattern which may be described by one 
of the following terms: 

banded  approximately parallel bands of varying colour. 

streaked  randomly orientated streaks of colour 

blotched  large irregular patches of colour ( >75 mm ø) 

mottled  irregular patches of colour 

speckled  very small, less than 10 mm diameter, patches of colour 

stained  local colour variations associated with other features, i.e. bedding, joints,  etc. 

An example: Light greenish grey speckled black and streaked white. 

The colour of inclusions such as lenses, veins, vesicles, amygdales or discrete and large crystals 
should also be described if they are considered to be significant features, e.g. dark greyish brown 
mottled white with pink veins. 



 

47  

 

2.1.2 Weathering 

Weathering of rocks takes place under the influence of the hydrosphere and the atmosphere as a 
result of their instability in environments which differ from those in which they were formed. It is a 
process of alteration by means of mechanical, chemical and biological action which drastically affects 
the engineering properties of both the rock material and the rock mass. Some of the more important 
effects of weathering on rock is the decrease in strength, density and volumetric stability and the 
increase in deformability, porosity and weatherability. Weathering normally starts at the earth's 
surface but its development and extent depend on a large number of variables, the most important 
of which are the rock types, climatic environment and rock fabric. The zones of weathering are often 
very irregular and variable over small distances. 

As it is not intended to describe or define the mechanisms of decomposition or disintegration, the 
more general term "weathering" is used throughout. 

The classification contained in the Working Party Report of the Geological Society Engineering Group 
of Great Britain has been used as a basis for this guide. 

TABLE 2.  DEGREES OF WEATHERING 
 

DIAGNOSTIC 
FEATURE 

 

DESCRIPTION 
TERM 

 
DISCOLOURATION 

EXTENT 

 
FRACTURE 
CONDITION 

 
SURFACE 

CHARACTERISTICS 

 
ORIGINAL 
TEXTURE 

 

GRAIN 
BOUNDARY 
CONDITION 

UNWEATHERED NONE CLOSED OR 
DISCOLOURED UNCHANGED PRESERVED TIGHT 

SLIGHTLY 
WEATHERED 

20%  OF  FRACTURE 
SPACING  ON  BOTH 
SIDES OF FRACTURE 

DISCOLOURED 
MAY CONTAIN 
THIN FILLING 

PARTIAL 
DISCOLOURATION 

 
PRESERVED 

 
TIGHT 

 
MEDIUM 
WEATHERED 

 

20%  OF  FRACTURE 
SPACING  ON  BOTH 
SIDES OF FRACTURE 

 

DISCOLOURED 
MAY CONTAIN 
THICK FILLING 

PARTIAL TO COMPLETE 
DISCOLOURATION NOT 
FRIABLE EXCEPT 
POORLY CEMETED 
ROCKS 

 
 

PRESERVED 

 
 

PARTIAL 

HIGHLY 
WEATHERED THROUGHOUT ‐ FRIABLE AND POSSIBLY 

PITTED 
MAINLY 
PRESERVED 

PARTIAL 
SEPARATION 

COMPLETELY 
WEATHERED THROUGHOUT ‐ RESEMBLES A SOIL PARTLY 

PRESERVED 
COMPLETE 
SEPARATION 

 

The British system has been modified to meet the following requirements: 

1. A five‐fold instead of seven‐fold classification system has been adopted. 
2. The definitions of degrees of weathering have been altered so as to eliminate the use of the 

terms "weathering" or "decomposed". 
3. The term "fresh" is replaced by "unweathered" in order to avoid confusion when it is not used in 

conjunction with other weathering terms. 
4. The effect of the drilling process on the external appearance of the core is taken into account. 

The definitions of weathering are as follows: 

Unweathered ‐ 
No visible signs of alteration in the rock material out fracture planes may be stained or 
discoloured. 

Slightly weathered ‐ 
Fractures are stained or discoloured and may contain a thin filling of altered material. 
Discolouration may extend into the rock from the fracture planes to a distance of up to 20% of the 
fracture spacing (i.e. less than 4o% of the core is discoloured). 



 

48  

 

Medium weathered ‐ 
Slight discolouration extends from fracture planes for a distance greater than 20% of the fracture 
spacing (i.e. generally greater part of the rock). Fractures may contain filling of altered material. 
The surface of the core is not friable (except in the case of poorly cemented sedimentary rocks) 
and the original texture of the rock has been preserved. Partial opening of grain boundaries may 
be observed. 

Highly weathered ‐ 
Discolouration extends throughout the rock. The surface of the core is friable and usually pitted 
due to washing out of highly altered minerals by drilling water. The original texture of the rock has 
mainly been preserved but separation of grains has occurred. 

Completely weathered ‐ 
The rock is totally discoloured and the external appearance of the core is that of a soil. Internally 
the rock texture is partly preserved but grains have completely separated. 

Note that the boundary between soil and rock is defined in terms of strength or hardness and not in 
terms of weathering. 

Only those sections of core which are present in the core box can be described out any core loss 
must be considered. The degree of weathering observed is not always representative of the section 
under consideration. Other properties of the rock such as rock type, core recovery, rock strength, 
fracture spacing and condition must be taken into account in combination with the degree of 
weathering to determine the true condition of the section. An approximate guide is presented in 
Table 2. 

Where slaking of the core is observed or suspected its nature and degree should be recorded after 
the description of the basic parameters. 

Where the assessed condition of the rock intersected in a drill run differs from that observed in the 
core this should be noted at the end of the core description. 

An example: 
Grey slightly weathered fine grained medium jointed hard rock dolerite. (Core loss and fracture filling 
suggest rock mass is highly weathered to spheroidal boulders. 50% boulders + 50% matrix not 
recovered) 

2.1.3 Fabric 

Fabric is the term used to describe the micro structural and textural features of the rock material. It is 
these structural or textural features which affect rock material behaviour and would therefore be 
accounted for in the testing of laboratory samples. Larger structural features are  termed  

discontinuity surfaces2. These are of such a scale that their effects cannot be determined on 
laboratory specimens and they are not considered to affect the rock material properties but influence 
rock mass properties.  Fabric description can usefully be subdivided into two parts, namely texture 
and micro structure. 

(i) Texture 
Rocks are composed of assemblages of minerals. The arrangement and size of the individual 
grains of these minerals give the rock an individual form or texture. 

Since the size or arrangement of the individual minerals can affect the physical properties of the 
rock such as permeability or angle of internal friction, it is necessary to describe them so that their 
engineer‐ log significance can be assessed. 

The most noticeable textural feature is grain size. The majority of sedimentary rock names imply a 
grain size distribution and therefore a formal classification equivalent to that of soil" particle size 
is not considered to be necessary. The obvious exceptions are the sandstones where a grain size 
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qualification is considered to be valuable. A five‐fold grain size classification has been chosen 
based on visual identification using a hand lens. For metamorphic and igneous rocks the same 
reasoning is applicable, with a grain size qualification only being necessary in the coarser grained 
rocks. 
The suggested terminology and grain sizes are given in Table 3. 

(ii) Micro Structure ‐ 
Many rock types exhibit a definite structure characteristic of their origin. For example, bedding 
planes in sedimentary rocks, foliations in metamorphic rocks and flow banding in igneous rocks. 

These preferentially oriented features impart to the rock material a distinct anisotropy of physical 
properties. It is therefore usually necessary to include their description in the core log. 

It is recognised that the scale of many of these features varies from very small (and can therefore 
be evaluated as affecting rock material properties in the laboratory) to very large (affecting rock 
mass behaviour which cannot be measured by laboratory testing). The smaller scale features are 
therefore considered to be part of the fabric of the rock material while the larger scale features 
form part of the discontinuity surface pattern of the rock mass. 

The boundary between micro structure and discontinuity surface spacing is defined here as a 
feature spacing of 10 mm. It is proposed that the terms defined in Table 4 be used. 

TABLE 3.  GRAIN SIZE CLASSIFICATION 
 

DESCRIPTION SIZEIN mm RECOGNITION EQUIV. SOIL TYPE 

Very finegrained <0,06 Individual grains cannotbe seen with a 
handlens Clays & Silts 

Finegrained 0,06 ‐ 0,2 Justvisible as individual grains underhand 
lens Fine sand 

Medium grained 0,2 ‐ 0,6 Grains clearly visibleunder hand lens, just 
visible to thenaked eye Medium sand 

Coarse grained 0,6 ‐ 2,0 Grains clearly visible to naked eye Coarse sand 
Very Coarse Grained >2,0 ‐ Grains measureable Gravel 

 

For very coarse grained rock the average grain size may be recorded. 

2.1.4 Discontinuity Surface Spacing 

Discontinuity surface is defined2 as any surface across which some property for a rock mass is 
discontinuous. This includes fracture surfaces, weakness planes and bedding planes. The term is 
restricted only to mechanical continuity. 

Fracture2 is the general term for any mechanical discontinuity in the rock; it is therefore the 
collective term for joints faults, cracks etc. 

Joint2 is a break of geological origin in the continuity of a body of rock occurring either singly, or more 
frequently in a set or system, but not attended by a visible movement parallel to the surface of 
discontinuity. 

Discontinuity surfaces include two major categories. Firstly features characteristic of the origin of the 
rock such as bedding, foliations and flow bands, and secondly features occurring as a result of 
tectonic rupture (fractures) such as joints, faults and shear‐zones. 

It is recognised that rock mass behaviour is influenced and often controlled by the discontinuities 
that occur within in. It is therefore necessary to include a description of these features in the core 
log. In the primary rock mass description only the discontinuity surface spacing is indicated. Where a 
more detailed description of the discontinuity surfaces is required this is given separately following 
the primary rock mass description. 
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The proposed description of discontinuity surface spacing is given in Table 4. 

TABLE 4.  DISCONTINUITY SURFACE AND MICRO STRUCTURE SPACING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In the determination of discontinuity surface spacing only natural discontinuities are included. In 
some instances it may be necessary to record separately the spacing of man made fractures such as 
those caused by blasting. 

Where discontinuity surfaces are parallel or sub‐parallel the spacing is taken in the direction normal 
to the surface orientation. 

An example of the two‐fold spacing description could be "thinly bedded, widely fractured". This 
description would apply to a rock mass of sedimentary origin with a bedding plane spacing of 30 mm 
to 100 mm and a spacing between other natural breaks, most probably joints, of 300 mm ‐ 1 000 
mm. 

Where the end terms are used the actual spacing should be placed behind the description e.g. very 
thickly banded (1,8 m) or very intensely laminated (0,5 mm). 

2.1.5 Rock Hardness 

In rock engineering, the rock material strength plays a dominant role. Excavation methods, 
permissible bearing pressures and tunnel support requirements are usually directly related to this 
rock property. 

Rock mass strength is determined not only by the strength of the rock material but also by the 
discontinuities occurring in the mass. 

Rock hardness, defined as the resistance to indentation or scratching may be used as an index type 
test which provides some measure of rock material strength. Studies conducted by Miller4 have 
shown that there is a relationship between the uniaxial compressive strength and the product of 
hardness and density as expressed ln the following formula; 

loga (ult) = 0,00014 a R +  3,16 

where  a  = dry unit wt   (lb/ft3) 
R = Schmidt hardness (L‐hammer) 

For the lower ranges up to medium hard rock (Table 5) hardness is more readily and consistently 
described in the field than is strength as it can be assessed from visual inspection and simple 
mechanical tests such as scratching with a knife and striking with a hammer. It has been shown by 

DESCRIPTION   FOR STRUCTURAL 
FEATURES: BEDDING, FOLIATION 
OR FLOW BANDING 

 

SPACING5  IN mm 
DESCRIPTION FOR JOINTS, 
FAULTS, OR OTHER 
FRACTURES 

Very thickly (bedded foliated or 
banded) 

Greater than1000 Very widely (fractured or 
jointed) 

Thickly 300 ‐ 1000 Widely 
Medium 100 ‐  300 Medium 
Thinly 30 ‐  100 Closely 
Very thinly 10 ‐  30 Very closely 
DESCRIPTION FOR MICRO ‐ 
STRUCTURAL FEATURES: 
LAMINATION, FOLIATIONS OR 
CLEAVAGE 

   

Intensely laminated (foliated or 
cleaved) 

3 ‐ 10  

Very intensely < 3  
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Jennings et al7 that there is a correlation between hardness derived from these tests and the 
minimum uniaxial rock material strength. This relationship is illustrated in Figure 1 which is adapted 

from Jennings et al 7. 

Knowing the rock type and rock material hardness, it is possible for the experienced engineer or 
engineering geologist to make fairly accurate estimates on rock material strength. These can be 
readily verified by uniaxial compressive strength or point load tests. 

In view of the ease of testing and the portability of the point load test apparatus, the extensive use of 
point load tests, as a more precise index of strength is recommended for field use on samples with a 
strength of more than 25 MPa. 

Experience has shown that there are two distinct ranges of rock material strength required. The 
engineer responsible for the design of foundations or slope stability, where stress levels are usually 
low, is generally particularly interested in obtaining a fairly close subdivision in the lower strength 

ranges7. The mining or tunnelling engineer on the other hand, working in environments where stress 
concentrations are greater and where excavation tools and techniques are of great importance, 

generally requires a close subdivision in the higher strength ranges8. To accommodate the small 
subdivision of the range at both ends of the scale it is necessary to adopt six classifications in the 
range of rock material hardness.  These are defined in Table 5.  These classifications and their 
possible uniaxial compressive strength ranges are also shown on Figure 1. It will be observed that 

there is a terminology change from that proposed by Jennings et al7. 

 
TABLE 5.  CLASSIFICATION OF ROCK HARDNESS 

 

 
CLASSIFICATION 

 
FIELD TEST 

RANGE OF MINIMUM 
COMPRESSSIVE 
STRENGTH  (MPa) 

Very soft rock Can be peeled with a kl1ife, material crumbles under firm 
blows with the sharp end of a geological pick 1  to 3 

Soft rock Can just be scraped with a knife indentations of 2 to 4 mm 
with firm blows of the pick point 3 to 10 

Medium hard rock Cannot be scraped or peeled with a knife, hand held specimen 
breaks with  firm blows of the pick 10  to 25 

Hard rock Point load tests must be carried out in order to distinguish 
between these classifications. These results may be 
verified by uniaxial compressive strength tests on selected 
samples. 

25 to 70 
Very hard rock 70 to 200 
Extremely hard rock >200 



 

 

 

FIGURE 1
 

 
2.1.6 

Rock nam
provides

Problem
different
produce
boulders
massive 

It is reco
standard
dependi

When cl
sedimen
based on

1.  PROPSED

Rock Type an

me or type is
s an immedia

ms posed by c
t. From prev
s on mudsto
s in a soft cla
granite. 

ommended th
d convention
ng on the pu

assified in te
ntary. Standa
n mineralogy

 ROCK HARD

nd Stratigrap

s most signif
ate picture o

construction 
ious experie
ones on expo
ay matrix; he

hat the indiv
ns. Rocks are
urpose of the

erms of origin
ard classificat
y and texture

DNESS CLASS

phic Horizon 

ficant in core
of the likely e

on, in or thr
ence the desi
osure; he ma
 would appr

vidual core lo
e classified ch
e classificatio

n, there are 
tion charts fo
e, are readily

52 

IFICATION 

e logging. No
engineering b

rough mudst
ign engineer 
y identify th
eciate the sig

ogger should
hemically, pe
on. 

three rock ty
or igneous, m
y available in

t only does i
behaviour of

tone, schist, 
may recogn
e problems c
gnificance of

 identify and
etrographica

ypes, namely
metamorphic
n most geolo

t identify the
f the rock. 

dolerite or g
nise the effec
caused by so
f widely spac

d classify roc
lly or in term

y igneous, m
c and sedime
gical textboo

 

e rock but it 

granite are va
ct that weath
ound dolerite
ced weak join

k cores in te
ms of their or

metamorphic 
entary rocks
oks. 

also 

astly 
hering 
e 
nts in a 

rms of 
rigin, 

and 
, usually 



 

53  

 

From an examination of the rock core, and knowing the regional geology, it is relatively easy to make 
the primary division and to apply a purely descriptive name to the rock.  Simple descriptive names 
are usually sufficient. More precise identification may have to be accomplished with a microscope. 

The stratigraphic horizon from which the core was taken is often of engineering significance; for 
example the slaking characteristics of the Beaufort mudstones. It also indicates what other rock 
types that may∙be anticipated on the site. The stratigraphic horizon is recorded following the rock 
type. It is usually sufficient to record this once per core log. 

Examples of the primary core rock descriptions are: 

(i) Light yellowish green streaked grey unweathered intensely laminated widely fractured 
medium hard rock mudstone, Ecca Group, Karoo Supergroup9. 

(ii) Dark greyish green speckled white slightly weathered very fine grained medium fractured very 
hard rock amygdaloidal andesite, Ventersdorp Supergroup. 

 
2.2 Description of the Discontinuity Surfaces 

The engineering behaviour of rock masses is often controlled by the discontinuity surfaces which 
occur within them. Discontinuity surface frequency or spacing is often the most effective feature to 
use singly to convey the effect of the discontinuities on rock mass behaviour. It is therefore selected 
for inclusion in the primary rock mass description. It is not necessarily the most significant feature 
controlling rock mass behaviour of any particular type.∙ The extent of joints and their separation may 
control permeability while orientation and fracture filling may be more significant to shear failure. 

Depending on the nature of the engineering problem for which the core logging is being done, a 
number of other discontinuity surface features may be described in the core log. These are: 

(i) Discontinuity surface type‐ or origin 
(ii) Separation ‐ of fracture walls 
(iii) Filling ‐ its presence or absence 
(iv) Roughness ‐or the nature of the asperities on the fractures 
(v) Orientation 

In view of the disturbance of fracture filling and core orientation in the drilling process and the 
limited extent of any discontinuity surface exposed in the core, the accuracy or validity of the 
discontinuity surface descriptions made from core is often dubious. The use of special drilling 
techniques (core orientation) or exploratory methods (down‐the‐hole periscope or cameras) may be 
warranted. 

The primary description of the rock mass properties may be followed by a description of the 
discontinuity surfaces which occur within it, which is in turn may be followed by a description of the 
fracture filling. Where individual discontinuity surfaces are recognisable as significant features, such 
as faults, shear zones or narrow dykes, they may be described singly. Where they are observed to 
fall into distinct groups, that is, joint sets, with distinctly different group properties, each group may 
be described separately. 

The extent and complexity of the discontinuity surface description is at the discretion of the core 
logger. Sufficient detail should be included to enable a valid assessment of the rock mass behaviour 
to be made for the specific engineering problem at hand, but unnecessary and often costly detail 
should be avoided. It should be borne in mind that the cost of logging is small by comparison with 
the cost of recovering the core and that the core log is often more durable than the core. 
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2.2.1 Discontinuity Surface Type 

Discontinuity surfaces are any surfaces across which there is a discontinuity of physical properties. 
Only those surfaces which have occurred as a result of natural geological processes are described. 
Fractures resulting from the drilling process or subsequent to core removal from the borehole are 
not described. 

The properties of a discontinuity surface (extent, separation, filling, roughness, waviness and 
orientation) are often characteristic of its origin. Recognition of surface type in terms of its origin can 
therefore be extremely useful. For example bedding planes clearly have a much greater extent than 
cross joints in the same sedimentary rock. 

A comprehensive description of fracture types and their properties has been published by Price10. 
Classification of discontinuity surfaces from the information contained in the core is usually limited to 
the more obvious surface types. These may be divided into two main categories: 

(i) Discontinuity surfaces originating during the rock forming processes such as bedding planes in 
sedimentary rocks, flow banding in igneous rocks, foliation in metamorphic rocks and 
lithological contacts between rocks of different types or ages. Such discontinuity surfaces are 
usually of great extent with considerable uniformity of properties. 

(ii) Fractures due to local overstress of the rock material producing rupture surfaces. The stress 
source may be tectonic, producing shear or tension joints, normal, thrust or transverse faults 
or shear zones. Where such tectonic joints occur in sedimentary rocks they are often referred 
to collectively as bedding joints or cross joints depending on whether they are parallel to or cut 
across bedding planes. Where stress occurs as a result of overburden removal or cooling, 
exfoliation and cooling joints result.  Where fracturing has been accompanied by the intrusion 
of magma or the deposition of secondary materials, terms such as dykes, sills and veins may be 
appropriate. 

The competent core logger should be aware of the different discontinuity surface types and be able 
to associate with each its origin and typical properties. 

Discontinuity surfaces may occur singly (such as geological contacts) or in multiple sets (such as joint 
sets). Single features should be described individually while multiple features may be described 
collectively. 

2.2.2 Separation 

The separation between fracture surfaces controls the extent to which the opposing surfaces can 
interlock. In the absence of interlocking of the fracture walls the fracture filling controls entirely the 
shear strength along the fracture. As the fracture separation decreases the asperities of the fracture 
walls tend to become more interlocked and both the filling and rock material contribute to the 
fracture shear strength. 

The shear strength along the fracture is therefore dependant on the degree of separation, presence 
or absence of filling materials, nature of asperities or roughness of the fracture walls and the nature 
of the filling material. The first three of these are included in the discontinuity surface description. 
The latter is included, where necessary, in a description of the filling material which follows the 
discontinuity surface description. 

From a description by Piteau11 the effect of degree of separation and filling can be classified as 
follows: 

(i) With no separation (no filling) the sliding plane passes entirely through or along wall rock: 
the shear strength is entirely dependent on the properties of the wall rock. 
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(ii) Slight separation (filling appears as a stain): The filling or separation is considered only as 
modifying the friction angle 

(iii) Appreciable separation (filling measurably thick) but still appreciable interlocking of the wall 
asperities: The shear strength will be a complex combination of filling and all rock material 
strengths. 

(iv) Complete separation with no interlock of wall asperities: the filling material determines the 
fracture shear strength. 

The suggested terminology for the separation of fracture walls is shown in Table 6. 

TABLE 6.  DESCRIPTION OF SEPARATION OF FRACTURE WALLS 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

Where separation is more than 25 mm, the fracture should be described as a major fracture. 

2.2.3 Fracture filling (Presence or Absence) 

All materials occurring between the fracture walls are referred to as fracture filling. The term 
includes in‐situ weathered materials, fault zone materials and foreign materials either deposited or 
intruded between the fracture surfaces. 

Only the presence or absence of fracture filling is noted in the discontinuity surface description. 
Where applicable a separate description of the fracture filling is given after the discontinuity surface 
description. 

The suggested terminology to be used to indicate the present or absence of fracture filling materials 
is given in Table 7. 

 
TABLE 7.   TERMINOLOGY FOR PRESENCE OR ABSENCE OF FRACTURE FILLING MATERIALS 

 

DESCRIPTION DEFINITION 

Clean No fracture filling material 
Stained Colouration of rock only. No recognisable filling material 
Filled Fracture filled with recognisable filling material 

 

2.2.4 Roughness 

Asperities which occur on fracture walls interlock, if the fractures are clean and closed, and inhibit 
shear movement along the mean fracture surface. This restraint on movement is of two types. Small 
high angle asperities are sheared off during shear displacement and effectively increase the peak 
shear strength of the fracture. Such asperities are termed roughness. Large low angle asperities 
cannot be sheared off and "ride" over one another during shear displacement, changing the initial 
direction of shear displacement. Such large order asperities are termed waviness and cannot be 
reliably measured in core. 

DESCRIPTION SEPARATION OF WALLS IN mm 

Closed 0 

Very narrow 0 – 0,1 

Narrow 0,1 ‐ 1 

Wide 1 ‐ 5,0 

Very wide 5 – 25+ 
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Roughness asperities usually have a base length and amplitude measured in terms of millimetres and 
are readily apparent on a core sized exposure of a fracture. The applicable descriptive terms are 
defined in Table 8. 

 
TABLE 8:  ROUGNESS CLASSIFICATION 

CLASSIFICATION DESCRIPTION 

Smooth Appears smooth and is essentially smooth to the touch. May be 
slickensided. 

Slightly Rough Asperities on the fracture surfaces are visible and can be distinctly 
felt 

Medium Rough Asperities are clearly visible and fracture surface feels abrasive 

Rough Large angular asperities can be seen. Some ridge and high side 
angle steps evident. 

Very Rough Near vertical steps and ridges occur on the fracture surface 
 
Where slickensides are observed the direction of the slickensides should be recorded after the 
standard discontinuity surface description. 

2.2.5 Orientation 

The two necessary and sufficient conditions for the definition of the orientation of a particular plane 
are its dip and dip direction. 

There are at present a number of specialised methods that can be used to obtain the dip and dip 
direction of discontinuity surfaces in drill core. One method is to remove an orientated core from the 
rock mass using a special core orienter barrel. Alternatively the discontinuity surface orientation can 
be measured in the wall of the borehole using an orientated borehole periscope, camera or devices 
capable of taking an impression so the borehole sides. Where a feature of known dip and dip 
direction, i.e. bedding, intersects the core at an angle this may be used to orientate the core. A 
further method requires the presence of at least one easily identifiable marked band and the use of a 
minimum of three boreholes. This latter method enables three dimensional geometry, usually aided 
by stereographic projection, to be used to establish the attitude of the maker horizons. The above 
methods are costly and are only employed where the attitude of the discontinuity is critical to the 
solution of the problem. 

The dip of a particular surface is the maximum angle between the plane containing the surface and 
the horizontal and is recorded in degrees from 0o to 90o. 

The dip direction is the compass bearing, from true north, of the direction of maximum dip and is 
recorded in degrees (e.g. 045o and not NE) measured clockwise from north. 

A complete definition of the orientation of any one surface is given by recording the dip and dip 
direction, for example: 30o at 036o would indicate a surface dipping at 30o from the horizontal with 
the direction of maximum dip having an orientation of 36o measured clockwise from true north.  A 
note should be made when the reading refers to true or magnetic north. 

Discontinuity surfaces rarely exist in isolation and usually occur in sets.  It is the definition of a 
number of sets and their relationship to each other that is necessary for design purposes.  The 
definition of these sets and their orientation is simplified if all the field readings are plotted on a 
stereogram. The stereographic plot enables the distribution of individual discontinuity surfaces to be 
seen and permits the definition of discontinuity surface sets and their orientation. 

On the core log the dip and dip direction of each discontinuity surface set is recorded at the end of 
the discontinuity surface description. 
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Examples of discontinuity surface descriptions are as follows: 

(i) Bedding joints are narrow oxide stained slightly rough dipping 30o at 145o. 

(ii) Set "A" cross joints are closed clean very rough dipping 10o at 270o. 

 
2.3 Description of the Fracture Filling 

The influence of fracture filling is two‐fold. 

(a) Depending on the thickness, the filling prevents the interlocking of the fracture asperities. 

(b) It possesses its own characteristic properties, that is, shear strength, permeability and 
deformational characteristics. 

The effect of the former can be deduced from the description of the fracture separation and fracture 
roughness. For the effect of the latter to be assessed, the nature of the infilling materials must be 
adequately described. 

The following parameters should be described. 

Moisture 
Colour 
Consistency or Hardness 
Soil or Rock Type 
Origin 

Moisture, consistency, soil type and origin should be described in accordance with soil profiling 

techniques as described by Jennings et al1. Colour, hardness and rock type should be described as 
indicated under the appropriate sections in this paper. Where porosity is important, an estimate of 
the porosity should be given; as a percentage. 

It should be remembered that the drilling technique employed to recover rock cores may not be 
suited to the recovery of relatively thin bands of softer material within the rock mass. Recovery of 
fracture filling may therefore be only partial and recovered material may be disturbed. Where drilling 
muds or fluids are used this may contaminate the filling materials and moisture conditions are 
altered by drilling water. 

 
 

3  THE BOREHOLE LOG 

The borehole log serves to describe not only the rock core produced by drilling but also any other 
relevant information which may be obtained from the drilling process, and from tests on cores or in 
boreholes. 

Data relative to the borehole, the tools and materials used to form it, the casing installed for sidewall 
support and the tests conducted in it are significant in as much as they greatly influence the 
condition of the core recovered, or provide indications of rock or soil mass properties. Such 
information is obtained from the drillers record and forms an integral part of the borehole log. 

In the description of the borehole core it is usually advantageous to include a number of other 
parameters or indices. These indices, for example "Rock Quality Designation" (RQD) and "Standard 
Penetration Blow Count" (N), have been correlated with rock and soil behavioural characteristics and 
are indicative of certain rock and soil mass properties. 
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3.1  Layout of Log Sheet 

Illustrated in Figure 2 is a typical borehole log sheet of a form suggested for general purpose usage. 
Where specific requirements necessitate additional information, this can be added at the logger's 
discretion. 

The information recorded on such a log is as follows: 

(i) Borehole Number ‐ This number should be used only once on any site and kept as simple as 
possible. 

(ii) Location 
(a) Project ‐ Name of Project e.g. Alrode Brewery 
(b) Site ‐ Particular site e.g. Workshops 

(c) Location ‐ Grid reference or chainage 
(d) Elevation given above M.S.L. and orientation if not vertical. 

(iii) Drilling Technique 
(a) Machine ‐ Make of machine with model number 
(b) Drilling method and size; including type of flush, core barrel and bit. 

(iv) Contract Details 
(a) Contractor 
(b) Driller 
(c) Project Number ‐ Consultants reference 

(d) Name of Logger 
(e) Date of logging 
(f) Date drilling started and drilling completed. 
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The suggested log sheet has been compiled so that the name of the Institute or Consultant, the 
borehole number, location and contract details are given at the top of the sheet. Conventionally, the 
sheet is divided into vertical columns to permit the sequential logging of the various borehole details 
against a single depth scale. At the base of the sheet a space is allowed for a key to the various 
symbols used on the log and for relevant remarks. 
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The sequence of vertical columns have been selected with due consideration to the sequence in 
which information is recorded on the sheet, ease of completion, cross referencing of information and 
ease of use of the completed log.  Reading from the left the columns occur in the following order. 

 
3.2 Drilling Method and Size 

This column is to be used for recording the drilling technique, flush type, drilling or sampling tool and 
bit. Where casing is used, the type and size should be indicated. The use of conventional symbols 
such as NXM as defined by the Diamond Core Drill Manufacturers Association (DCDMA) or Swedish 

Method (Craelius)12. 

 
3.3 Percentage Core Recovery 

This is the measured core recovery per drill run expressed as a percentage. This value may exceed 
100% if core drilled during the previous run is recovered in the run described. As it is only possible to 
describe the core seen in the core box it is necessary to know on what proportion of the rock mass, 
intersected by the borehole, the description in the log is based. It may generally be anticipated that 
weak rock and fracture zones are most likely to be present in the sections of core not recovered. 
Poor core recovery is therefore indicative of poor rock mass strength. This parameter is considerably 
affected by the quality of drilling and drilling tools used. When recording the core recovery in any  
drill run, the core should be reassembled as far as is possible, as many drillers tend to spread the  
core out in the core box which gives a misleading impression of the recovery. Wherever possible the 
logger should indicate the probable reasons for core loss. 

 
3.4 Rock Quality Designation 

This column is used for recording Rock Quality Designation, RQD, as proposed by Deere13. 
Measurement of the RQD provides a method of assessing the quality of a rock mass, based on the 
size of individual core sticks obtained when drilling NX (54 mm diameter) size core. This method 
yields a numerical figure between 0 and 100. RQD is measured per drill run and is defined as the 
total length of the individual core sticks greater than 100 mm in length divided by the length of the 
drill run and expressed as a percentage. 

 
3.5 Fracture Frequency 

The fracture frequency is obtained by counting the number of natural fractures (complete 
separations) that occur per metre length of core recorded over the actual length of core over which 
that frequency occurs.  Unlike RQD, this parameter is not based on a specific size of core. The 
fracture frequency is recorded as a number. It has been found that where the number of fractures is 
greater than 20 the specific number is not significant and therefore only numbers for 0 to 20 and >20 
need be recorded. The fracture spacing can readily be recorded as a histogram in order to illustrate 
graphically, for example, where very closely or closely jointed zones are located within the core. 

 
3.6 Test or Sample 

The location and nature of any tests conducted in the borehole or on the core taken from the 
borehole should be indicated in this column. Tests commonly conducted in the borehole include 
standard penetration, shear vane, point load, permeability, pressure meter and geophysical tests. 
Tests on selected core samples may include index, shear strength, consolidation or permeability 
tests. Where symbols are used to indicate test types, these should be defined in the key. 
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3.7 Value 

Where appropriate, the value obtained in the various tests conducted can be shown in this column. 
The nature of the value and the units in which it is quoted must be apparent from the manner in 
which it is recorded or the definitions given in the key. For example standard penetration test blow 
counts may be recorded in this column following the symbol N = with the appropriate definition in 
the key indicating that the number following N = indicates the number of blows per 300 mm advance 
in a Standard Penetration Test. 

 
3.8 Depth 

This column records depth to a definite scale. All other records on the borehole log should be 
referenced to this scale according to the depth in the borehole at which the data or description 
applies. 

 
3.9 Water Rest Level 

The level at which the water comes to rest in the borehole and the date at which this level is reached 
must be recorded on the log sheet in the test and value columns. 

 
3.10 Legend 

This column is used for the pictorial description of material type. The suggested symbols to be used 
for soils are those given by Jennings et al1. 

The suggested symbols for rock are those recommended by the International Standards 
Organisation14. An example of the symbols representing some rock type is included in Figure 3. The 
reference should be consulted for a complete description of this symbolic system. At the time of 
writing a standard had not been proposed for metamorphic rocks. 

 
3.11 Description 

This column is used for recording the core log in accordance with the proposals in this paper. 

The proposed borehole log sheet can be used in the field as a field sheet or alternatively, specially 
constructed field sheets can be used from which the final log is completed in the office. 

 
 

4 CORE HANDLING, LOGGING AND STORAGE TECHNIQUES 

It is not the object of this section to prescribe standard methods for handling, logging and storage of 
core, but to provide a number of useful hints which make core logging easier, more accurate and 
consistent. It is assumed that the core has been obtained with due care and in accordance with 
current good practice. 

Most of the points mentioned under 1 and 2 below are the responsibility of the drilling contractor 
but the core logger must be aware of these requirements in order to ensure that they are met. 

 
4.1 Extraction and Protection of Borehole Bore 

Core drilling is an expensive and highly specialised operation aimed at the recovery of a core which is 
as complete and undisturbed as possible. It is therefore of utmost importance that great care be 
taken not only when drilling but also when extracting the core from the barrel to avoid the further 
breaking up and loss of material. Extraction under steady, carefully applied pressure or the use of 
split inner tubes is to be preferred. Hammering or jetting of the core barrel should not be allowed 
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under any circumstances. Weathered cores or cores susceptible to weathering should be wrapped in 
thin plastic tubing, tied at either end to retain moisture conditions. 

Cores of slaking material must not be exposed to the sun but foil‐wrapped and waxed as soon as 
possible after recovery (within an hour). Logging should be done before waxing, if possible, or 
otherwise as soon as possible thereafter. Wax should be removed without heat and after logging, 
cores must be re‐waxed. 

 

 



 

63  

 

4.2 Arrangement and Labelling of Core in Core Boxes 

Core boxes should be of light but robust construction and of such a size that they can be handled 
with ease (maximum size recommended is 1,5 x 0,5 m). Wooden boxes are recommended. Boxes 
should be made to hold the particular size of core tightly, in rows separated by wooden slats. The lid 
of the core box may have a foam rubber lining to keep the core in position during transportation. 

Core boxes should be clearly identified by painting the project number, site name, borehole number, 
core box number, top and bottom depths of core contained and the drilling contractor's name on the 
outside and inside of the lid as well as on at least one side of the core box. 

Core must be laid out in the core box to read in book fashion, that is with the shallowest cores in the 
left side of the top row next to the lid hinge and the next row of core starting again with its 
shallowest depth in the left side and deepening towards the right. 

At the beginning and end of every core run, a wooden block of appropriate dimensions should be 
placed. On these blocks, and if possible also on the core, the direction of drilling and the depth must 
be written in well‐spaced figures with a size of at least 20 mm. The marking of depths on the core 
box is not recommended. 

Core loss should be indicated by placing a wooden block, with length equal to that of the loss, in the 
appropriate position and by writing the depths at both ends of the block. Blocks indicating core loss 
are often painted red. Where core samples are removed for laboratory testing, yellow blocks equal 
in length to the core removed, should be instituted in the box. 

Before logging or photographing is undertaken, it is advisable to make sure that the core is properly 
packed and marked in a core box. It is usually necessary to turn cores around in order to orientate 
according to a known marker feature such as bedding, schistosity or a major joint set and to fit pieces 
of core together in order to measure core recovery etc. At this stage it may be necessary to rewrite 
depths on the core or to add further depth marks. 

 
4.3 Core Photography 

It is recommended that colour photographs of all borehole core be obtained as a permanent record 
and for comparison with the descriptive log. Core photography must be carried out before the core 
is removed for description and testing. The following procedures are recommended: 

(i) One core box must be photographed at a time. 
(ii) A label with the name of the site and borehole number must be attached to the core box. 
(iii) All lettering must be well‐spaced and have a minimum size of 20 mm. 
(iv) A colour chart must be attached to the core box. 
(v) A frame is useful to support the camera vertically above the core box or to support the core 

box in a tilted (60o) position so that its surface is normal to the direction of photography. 
(vi) The best results are achieved if photography is carried out under roof and with flood lights. 

Good results can however be obtained in the field with the use of natural light. 
(vii) Machine printing of photo's is not recommended and it is useful to obtain prints on a scale of 

1:10. 

 
4.4 Core Logging 

Only persons trained and experienced in engineering geology or geotechnical engineering should be 
allowed to log borehole core. It is recommended that the method of description as presented in this 
paper be adopted. 
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Equipment that is considered essential for the logging of rock cores includes the drillers log, paper, 
pencil, metric tape, compass, clinorule, water, brush or cloth, knife, geological pick and magnifying 
glass. A labourer to assist in the moving of core boxes can be most helpful. 

Useful additional equipment includes pre‐printed logging forms, clip‐board, geological compass, 
clinometer, annular protractor to fit core, orientator box, insecticide type garden spray for wetting 
cores, table or stand for core box, point load apparatus, camera and accessories, and colour chart. 

The best place to log core is at the borehole position which avoids unnecessary handling and 
disturbance of the core. The best time to log is as shortly after the core is removed from the core 
barrel as is possible, due to the rapid deterioration of cores (especially sedimentary rocks) and core 
boxes. 

It is preferable that the driller be present while logging, in order to draw on his intimate knowledge of 
drilling and rock conditions and to obtain drilling information required on the core log. The following 
comments apply to the filling in of the log sheet: 

(i) Drilling method and size: This information is obtained from the driller's log. 
(ii) Core recovery, RQD and fracture frequency: These measurements are normally carried out 

after the core has been properly arranged and before pieces are removed for laboratory 
testing. A 3 m retractable steel tape is a most useful tool and it is advisable to record 
information on a special sheet with space for calculations and the entering of percentages. 
Fracture frequency is measured by counting all fractures intersecting an imaginary line drawn 
along the top of the core. 

(iii) Colour: Wetting of the core is best achieved by means of a garden insecticide type spray, filled 
with water. Otherwise a bucket with water and a soft brush or a cloth can be used. 

(iv) Weathering and fabric: A magnifying glass is useful. 
(v) Fracture spacing: The average spacing of all fractures intersecting an imaginary line drawn 

along the top of a core is determined. 
(vi) Hardness can be determined by using a knife (1‐3 MPa), geological pick (3‐25 MPa) and a 

portable point load apparatus (> 25 MPa). 

 
4.5 Long‐term Storage of Core Boxes 

Cores are normally stored for a period of several years (until construction has been completed). Core 
boxes must be stored in well ventilated, weatherproof rooms with concrete floors and should 
preferably be placed on racks rather than in stacks. Provision must be made for space around the 
racks or stacks in order to reach individual boxes for re‐examination. 
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วิธีการเขียนรูป [รูปที่ 4 (ก)] มีดังน้ี 
(1) กําหนดทิศเหนือ - ใต้  ตะวันออก - ตะวันตก 
(2) ลากเส้นแนวระดับ (strike line) PQ ให้ยาวพอประมาณ  น้ันคือ  ลากตามทิศทาง 090° หรือ
ตะวันออก - ตะวันตก  กําหนดจุด  O  บนเส้้น  PQ 
(3) ลากเส้นตรง  AO  เส้นต้ังฉากกับ  PQ  ไปในทิศทางของมุมเท (dip direction) น่ัน คือ ทิศใต้ 
(4) ลาก  AB  และ  AC  ขนานกับ  PQ 
(5) ที่จุด  O  สร้างมุมเทจริง  ตามแนว AOM น่ันคือ  มุม  AOM = 40° (วัดระยะ AM ในที่น้ีกําหนดให้
ยาว  d) 
(6) ลากแนวที่ต้องการตัด  น่ันคือ  325°  ผ่านจุด O และตัดเส้น BC ที่ N 
(7) ที่ตําแหน่ง  N  ลากเส้นต้ังฉาก  NR  กับเส้น ON  พร้อมกําหนดให้ความยาวของ เส้น NR เท่ากับ
ความยาวของ d 
(8) ลากเส้น RO  จากน้ันวัดมุม  RON  น่ันคือ  มุมเทปรากฏตามเทรนด์ 325° 
 

(2) กรณีใช้วิธีการคํานวณทางตรีโกณมิติ (Trigonometric method) จากรูปที่ 4 จะเห็นความ 

สัมพันธ์์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  โดยกําหนดให้สัญลักษณ์ของมุมเทจริง  คือ  α  และมุมเทปรากฏ คือ  β  

ส่วนมุมระหว่างทิศทางแนวระดับและทิศทางมุมเทปรากฏ คือ  θ  (มุม  θ  ให้คิดค่ามุมแหลม) จะได้
ความสัมพันธ์ ดังสมการ   

tan(β )  =  tan(α)sin(θ) 

จากตัวอย่าง  กําหนดให้มุมเทจริง  40°S น่ันคือ α = 40°  และต้องการสร้างภาพตัดขวางไปตามแนว  

325°  โดยช้ันหินมี แนวระดับ (strike) 090° น่ันคือ θ = 325-270  =  55°  (แนวระดับ 090° หรือสามารถ

กําหนดให้เป็น 270° เพราะต้องคิดค่าจากมุมแหลม)  ต้องการทราบมุม  β  ดังน้ันมุมเทปรากฏ  สามารถหาได้

จากสมการ  tan(β )  =  tan(α )sin(θ ) 

แทนค่ามุม α และ θ  จะได้้ค่่าของมุมเทปรากฏ 

tan(β )  =  tan(40)sin(55)   =  0.687 

น่ันคือ  มุมเทปรากฏมีค่า   β = 34.5° 

(3)  วิธีการใช้้แผนผัง (Diagram method) กรณีน้ีทําได้รวดเร็ว เมื่อทราบค่าของมุมเทจริงและมุม
ระหว่างทิศทางของแนวระดับและทิศทางของมุมเทปรากฏ นํามาเขียนลงในแผนผังและอ่านค่า  ดังแสดงในรูป
ที่ 5  น่ันคือได้ค่ามุมเทปรากฏ     
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นจากแผนผัง [
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อจาก Figure E.4 จาก 
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