Arbavere maapõue uuringukeskus

Puursüdamiku uuringutaotlus – vorm A
………………………………
puuraugu number ja nimi
Puursüdamiku uuringutaotlus peab olema kooskõlastatud ja heaks kiidetud Eesti Geoloogiateenistuse volitatud esindaja
poolt. Puursüdamiku uuringutaotluse puhul palume täita vormid A ja B.
Puursüdamike uuringute ja proovide võtmise eesmärk ning tööde eeldatav ajakava Arbaveres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Puursüdamike uuringud:
puursüdamiku vaatlus

paleontoloogiline uuring

geotehniline uuring

…………………………………

puursüdamiku kirjeldamine

mineraloogiline uuring

geofüüsikaline uuring

…………………………………

stratigraafiline uuring

geokeemiline uuring

käsipalad ja õhikud

…………………………………

Detailsem kirjeldus:

Uuringute taotleja:
Asutus: ………………………………………………………………

Kontaktisik: ……………………………………………………………

Kontaktisiku telefon: ………………………………………………

Kontaktisiku email: ……………………………………………………

Uuringu teostaja (juhul kui erineb taotlejast):
Asutus: ……………………………………………………………

Kontaktisik: ……………………………………………………………

Kontaktisiku telefon: ………………………………………………

Kontaktisiku email: ……………………………………………………

Tingimustega nõustumine:

Kinnitan, et:
olen tutvunud juhistega ja nõustun nendega
esitan EGT volitatud esindajale kirjalikult kõik puursüdamike uuringute ja proovimise tulemused ning arhiveeritava kivimmaterjali
(uuringutulemuste mitteesitamisel ning proovide jääkmaterjali mittetagastamisel võib EGT keelduda loa andmisest tulevasteks
puursüdamike uuringuteks)
Nimi: ………………………………………………………

Allkiri:

Kuupäev: …………………………………………………
EGT kooskõlastus (allkirjastatud EGT volitatud esindaja poolt):
Nimi: ……………………………………………

Allkiri:

Kuupäev:

Märkused: …………………………………………………………………………………

…………………………………….

Juhised:
• Puursüdamikust võetakse proovid kivisaega. Saetud proov võib maksimaalselt olla kuni 1/3 puursüdamiku algsest
läbimõõdust.
• Puurimise teel pulberproovi võtmise kohad kooskõlastatakse eelnevalt EGT volitatud esindajaga.
• Puursüdamiku proovimisintervall markeeritakse proovi võtja poolt puursüdamikukasti servale või vahelauale ajutiselt
klammerdatava plastribaga, millel veekindla markeriga tähistatakse täpne proovimisintervall ja teostatava analüüsi tüüp
(püsiva markeeringu puursüdamikukastile teeb EGT Arbavere maapõue uuringukeskuse töötaja).
• Puursüdamiku uuringu teostaja esitab proovimistööde lõppedes EGT volitatud esindajale digitaalsed fotod puursüdamiku
kastidest, mille järgi on võimalik tuvastada kõik proovide võtmise kohad ja proovimisintervallide ulatus.
• Puursüdamike uuringute tulemusel tehtud uurimistööde (uurimisaruanded, magistri- ja doktoritööd, teaduspublikatsioonid
jm) ja analüüside tulemused ning arhiveeritav kivimmaterjal (õhikud ja lihvid) esitatakse EGT volitatud esindajale vastavalt
vormis B märgitud tähtajaks.
• Puursüdamike stratigraafiliste ja paleontoloogiliste uuringute käigus kogutavate makro- ja mikrofossiilide säilitamine
toimub kooskõlastatult EGT volitatud esindajaga ülikoolide ja muuseumide paleontoloogilistes kogudes.
• Puursüdamiku uuringut teostaval organisatsioonil on põhjendatud tingimustel õigus nõuda proovidest tehtud analüüside ja
katsete tulemuste konfidentsiaalsust teatavaks ajaperioodiks.
Arbavere maapõue uuringukeskuse puursüdamike uuringute materjali ja tulemuste kajastamisel aruannetes, teadustöödes
ja teadusartiklites kehtib Eesti Geoloogiateenistusele viitamise nõue.

