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Α. Γεωφυσικός εξοπλισµός: 

1. Γεωφυσικά όργανα ηλεκτρικής τοµογραφίας LUND SYSTEM, 64 ηλεκτροδίων 

(SAS1000 & ES464) της εταιρείας ABEM Σουηδίας. 

2. Γεωφυσικά όργανα ηλεκτρικής τοµογραφίας LUND SYSTEM, 128 ηλεκτροδίων µε 

δυνατότητα 3d απεικόνισης του υπεδάφους (SAS 4000 & ES464) της εταιρείας 

ABEM Σουηδίας. 

3. Γεωφυσικά όργανα ηλεκτρικής τοµογραφίας (ABEM Terrameter LS) 64 

ηλεκτροδίων µε δυνατότητα 3d απεικόνισης του υπεδάφους, της εταιρείας ABEM 

Σουηδίας. 

4. MX-30 Multiplex Switch (30 channels, 30 electrodes max output current 5A & max 

output power 2500W), GDP-32 receiver (6 channels) and ZT 30 Transmitter (max 

output current 30A), της  εταιρείας ZONGE ENGINEERING Αµερικής. 

Στον βοηθητικό  εξοπλισµό συµπεριλαµβάνονται ηλεκτρόδια (πωλούµενα και µη) 

και καλώδια για τις ηλεκτρικές τοµογραφίες  81 ηλεκτροδίων, σε αποστάσεις 

µεταξύ τους 2m, 5m, 10m, 25m και 50m, παρέχοντας την δυνατότητα, το µήκος των 

τοµογραφιών εξ αρχής να διαµορφώνεται από 160m έως 4000m. Παράλληλα τα εν 

λόγω καλώδια µας δίνουν την δυνατότητα εφαρµογής της διαδικασίας Roll along, 

βάση της οποίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολύ µεγαλύτερος αριθµός ηλεκτροδίων 

και ταυτόχρονα τα προφίλ των ηλεκτρικών τοµογραφιών να αναπτυχθούν σε όσο 

µήκος απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της γεωφυσικής έρευνας. Για την 

ερµηνεία και παρουσίαση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιούνται τα  λογισµικά 

προγράµµατα RES2DINV και RES3DINV της εταιρείας GEOTOMO. Για την 

πραγµατοποίηση των γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων  ηλεκτρικής ειδικής 

αντίστασης (RES), φυσικού δυναµικού (SP), επαγόµενης πόλωσης (IP) και  

ηλεκτρικής αγωγιµότητας και αναλόγως του επιθυµητού βάθους της γεωφυσικής 

διερεύνησης χρησιµοποιούνται τα µηχανήµατα: Terrameter Sas 1000,Terrameter 

Sas 4000, Terrameter LS και το σύστηµα MX-30 Multiplex Switch-GDP-32 

receiver-ZT 30 Transmitter. ∆ιαθέτουµε ηλεκτρόδια (πωλούµενα και µη) και 

καλώδια µήκους έως 5km για τις διατάξεις Wenner και Sclumberger. Για την 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων χρησιµοποιούνται τα λογισµικά προγράµµατα 

IPI2WIN και RESIX PLUS. 

5. Γεωφυσικά όργανα GDP 32, ΝΤ 20, Zerotem, Nanotem, NT30, XMT32, MX30, 

SC8, TEM1,TEM-3, ANT-3 και ANT-4 της εταιρείας ZONGE ENGINEERING 

Αµερικής, Για την µέτρηση των ηλεκτρικών, µαγνητικών, ηλεκτροµαγνητικών και 

µαγνητοτελλουριακών ανωµαλιών του πεδίου της γης. Μέθοδοι έρευνας: Nanotem, 

Complex resistivity, Electrical Resistance Tomography, IP (Time Domain or 

Frequency Domain), Natural Source Magnetotellyrics, Audio Frequency 

Magnetotellyrics, Frequency Domain & Transient Domain.Για την επεξεργασία και 

ερµηνεία των µετρήσεων χρησιµοποιούµε τα  λογισµικά DATPRO, STEMINV, 

CSAMT, EM2D και SCS2D. 

6. Γεωφυσικό όργανο τύπου 500 Σ–Ε για την µέτρηση της ειδικής ηλεκτρικής 

αντίστασης του εδάφους). 

7. Γεωφυσικό όργανο SLINGRAM EMAC 36, 3.6 ΚHZ για την µέτρηση των 

ηλεκτροµαγνητικών ανωµαλιών του πεδίου της γης της εταιρείας MALA Σουηδίας. 

8. Γεωφυσικό όργανο SLINGRAM HF EMAC 180, 18.6 ΚHZ για την µέτρηση των 

ηλεκτροµαγνητικών ανωµαλιών του πεδίου της γης. της εταιρείας MALA Σουηδίας. 
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9. Γεωφυσικό όργανο VLF WADI για την µέτρηση των ηλεκτροµαγνητικών 

ανωµαλιών του πεδίου της γης, της εταιρείας ABEM Σουηδίας. 

10. Σταθµός βάσης, Μαγνητόµετρο και Gradiometer G856 για την µέτρηση του 

µαγνητικού πεδίου της γης) της εταιρείας GEOMETRICS Αµερικής. 

11. Αυτοκινούµενο γεωφυσικό µηχάνηµα τύπου Mercedes 410_D (Αριθ. κυκλ.ΜΕ 

105375). Παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης σεισµικών, ηλεκτροµαγνητικών, 

ηλεκτρικών γεωφυσικών µετρήσεων και διαγραφίες γεωτρήσεων (borehole loggings) 

σε βάθη έως και 500 µέτρα. Είναι εφοδιασµένο µε ειδικές κάµερες (pan & tilt) 

παρακολούθησης γεωτρήσεων και αγωγών του οίκου ΙΒΑΚ (Argus & Rax 11.7) µε 

δυνατότητα µετακίνησης καµερών έως 450 µέτρα. Ελάχιστη εσωτερική διάµετρος 

αγωγών ή γεωτρήσεων 100mm. 

12. Σεισµικά καταγραφικά-σεισµογράφοι ABEM MK6 V.2, 24 καναλιών, της εταιρείας 

ABEM Σουηδίας, συνοδευόµενα µε τα αντίστοιχα γεώφωνα επιµήκων και 

εγκαρσίων σεισµικών κυµάτων. 

Στον βοηθητικό εξοπλισµό συµπεριλαµβάνονται τα απαραίτητα καλώδια, σεισµικές 

πηγές, 400 οριζόντια και κατακόρυφα γεώφωνα διαφόρων συχνοτήτων (6Hz  έως 14 

Hz), καθώς και τα λογισµικά ερµηνείας των µετρήσεων WINSISM και 

SEISIMAGER. Τα σεισµικά προφίλ δύναται να αναπτυχθούν σε µήκος έως 480 

µέτρων. 

13. Σεισµικά καταγραφικά-σεισµογράφοι BISON 9048, 48 καναλιών, συνοδευόµενα µε 

τα αντίστοιχα γεώφωνα, επιµήκων και εγκαρσίων σεισµικών κυµάτων. 

14. Συστήµατα ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ (Ground Penetrating Radar) της εταιρείας 3d-Radar 

Νορβηγίας: 

Σύστηµα 3D-Radar GPR. µε τις  κεραίες:  

• Model B1847, with continuous frequency coverage from 200MHz to 2.0GHz, 1.8 

meter array length and 47 antennas elements. 

• Model B1823, with continuous frequency coverage from 100MHz to 2.0GHz, 1.8 

meter array length and 23 antennas elements. 

Για την επεξεργασία και ερµηνεία των µετρήσεων GPR χρησιµοποιούνται τα 

λογισµικά προγράµµατα: Slice v.7, Examiner, Reflex and Reflex3D. 

15. Συστήµατα ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ (Ground Penetrating Radar) της εταιρείας MALA 

Σουηδίας: 

• Mala ProEx (Professional Explorer) µε τις θωρακισµένες κεραίες των: 250MHz, 

500MHz, 1000MHz, 1600MHz, 2300MHz και τις µη θωρακισµένες κεραίες  

RTA των  of 25-30MHz, 50MHz and 100MHz. 

• Mala GX HDR (Ground Explorer High Dynamic Range) µε τις θωρακισµένες 

κεραίες των: 80MHz, 160MHz, 450MHz and 750MHz.  

Για την επεξεργασία και ερµηνεία των µετρήσεων GPR χρησιµοποιούνται τα 

λογισµικά προγράµµατα: Slice v.7, Objectmapper, Geovision  and RADExplorer 

• Mala GPR Professional Explorer borehole logging system, µε δύο ζεύγη οπτικών 

(τεσσάρων κλώνων) καλωδίων µήκους 800m το καθένα και τις µη θωρακισµένες 

κεραίες για γεωτρήσεις: 100MHz and 250MHz. ∆ιατάξεις λήψης των µετρήσεων: 

Downhole και Crosshole.  

Για την επεξεργασία και ερµηνεία των µετρήσεων GPR χρησιµοποιούνται τα 

λογισµικά προγράµµατα: Radinter and Wintomo. 
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16. Συστήµατα ΕΜΙ (Time Domain) της εταιρείας GEONICS Καναδά: 

• EM61 MK2 High Power 

• Geonics EM63 

• Geonics EM38 

17. ∆ιαγραφίες γεωτρήσεων (Borehole Loggings): 

• Haferland Borehole Loggings system. ( 500m, µετρήσεις: ηλεκτρικής αντίστασης 

(single focus point resistance, three or four point - lateral or normal resistivity 

measurements 16 inch (sort) or 64 (long), φυσική ακτινοβολία (gamma ray), 

φυσικού δυναµικού (SP), αγωγιµότητας, 

θερµοκρασίας και της ταχύτητας κίνησης του νερού (flow meter). 

• Σύστηµα οπτικής καθετοµέτρησης γεωτρήσεων. 

• Φορητό σύστηµα Scanprobre καταγραφής εικόνας και video γεωτρήσεων. 

• Φορητό σύστηµα καταγραφής εικόνας και video γεωτρήσεων της εταιρείας PASI 

Slr..Συνεχόµενες λήψεις υψηλής ανάλυσης σε βάθη έως 600m. Ελάχιστη 

εσωτερική διάµετρος γεώτρησης 80mm. 

• Φορητό σύστηµα ροµποτικής κάµερας καταγραφής εικόνας και video της 

εταιρείας RICO Gmbh.  Προσανατολισµένες συνεχόµενες λήψεις υψηλής 

ανάλυσης σε βάθη έως 200m. Ελάχιστη εσωτερική διάµετρος γεώτρησης 90mm. 

• Συστήµατα καταγραφή και παρακολούθησης (Loggings) της ποιότητας των 

υπόγειων νερών: H2O Reporter, datasonde and minisonde models 4, 4a και MS 5 

της εταιρείας Hydrolab Αµερικής. 

• Όργανα (HQ40D) της εταιρείας Hache-Lange για την καταγραφή των 

φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του υπόγειου νερού (caplets 80m, Ph, 

αγωγιµότητα, θερµοκρασία, δυναµικό οξειδοαναγωγής και διαλυµένου 

οξυγόνου). 

 

Β. Γεωτεχνικός εξοπλισµός: 

1. Ερπυστριοφόρο Γεωτεχνικό γεωτρύπανο Grundojet 450 του οίκου Tracto-Technik, 

για την ανόρυξη κατευθυνόµενων γεωτεχνικών γεωτρήσεων σε µήκος–βάθος έως 

80m. 

2. Αυτοκινούµενο (Ford Transit) ∆ειγµατοληπτικό γεωτρύπανο (Αρθ. κυκλ. ΜΕ 

105375) Nordmayer DA-72 (RSB 0/1.4) και ∆υναµικό Πενετρόµετρο (DPL-DPM-

DPH) του οίκου Nordmayer. Μέθοδοι διάτρησης: Auger drilling, Percussion coring 

tube RKS, Open samplers, Rotary coring, Bailing and Hammering, Cases drilling 

and Straight flush rotary drilling. 

3. Πρεσσιόµετρο τύπου Menard (ΜΡΜ) µε τις αντίστοιχες πρεσσιοµετρικές οβίδες 

όλων των διαµετρηµάτων, για την πραγµατοποίηση πρεσσιοµετρικών δοκιµών σε 

δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις και σε βάθη έως 100 µέτρα. 

4. Ροµποτικές τηλεκατευθυνόµενες pan&tilt κάµερες παρατήρησης και επιθεώρησης.  

 

Γ. Μικροσκόπια 

1. Αυτόµατο σύστηµα µικροσκοπίου Leitz Ergolux LAF-AMC plus MPV_3. 

2. Leitz MM6 Μεταλλογραφικό µικροσκόπιο. 

3. Leitz Orthoplan και Metalloplan. 

4. Leitz Ortholux και Orthoxul II. 
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5. Leitz Ortholux UVMP ultraviolet microscope photometer. 

6. Leitz Ortholux MPV_2 microscope photometer. 

7. Leitz Dilatometer. 

8. Leitz transmitted interference microscope (Mach-Zender). 

9. Leitz interference microscope 

10. Reichert MEF- 2 Μεταλλογραφικό microscope. 

11. Reichert Zetopan microscopes. 

12. Nikon Apophot microscopes. 

13. Nikon Metallographic invert microscope. 

14. Nikon comparison microscope. 

15. Olympus PME Metallographic microscope. 

16. Olympus Vanox microscopes. 

17. Olympus IM invert microscope. 

18. Στερεοσκόπια Leitz και Olympus. 

 

∆.  Όργανα ελέγχου και µετρήσεων 

1. Reichert micro-hardness tester, with measuring objective and indenter with diamond 

prism (Vickers method). 

2. Leitz automatic micro-hardness tester system , with micrometer measuring objective 

and indenters with diamond prisms (Vickers and Knoop indentations). 

3. Leitz Miniload 2 micro-hardness tester for Vickers, Knoop and Scratch Hardness. 

4. Leitz Universal Delatometer UMB model , includes furnace for up to 1150
o
 C and to 

1600
o
 C, heating and cooling device, time recorder for temperature and expansions, 

reflecting galvanometer test pieces and comparsion rods. Suitable for differential and 

absolute method of investigations. 

Ε. Όργανα ελέγχου περιβάλλοντος και υδατικών συστηµάτων 

1. Φορητά φασµατοφωτόµετρα Foxboro Miran 1B2 & Foxboro Sapphire (Portable 

Ambient Analyzers). 

2. Φορητό όργανο (Hydrogen Sulfide Analyzer) Jerome 631 της Arizona instruments. 

3. Όργανα µέτρησης ραδιενέργειας (α, β, γ) της εταιρείας Innova. 

4. Όργανα (HQ40D) της εταιρείας Hache-Lange για την καταγραφή των 

φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του υπόγειου νερού (Ph, αγωγιµότητα, 

θερµοκρασία, δυναµικό οξειδοαναγωγής και διαλυµένου οξυγόνου). Μέγιστο βάθος 

καταβύθισης στο νερό 80m. Ελάχιστη διάµετρος γεώτρησης 40mm. 

5. Συστήµατα (8 µονάδες καταγραφής και 20 mulriparameters probes) της εταιρείας 

Hydrolab Αµερικής για την συνεχή καταγραφή και παρακολούθησης (Loggings) της 

ποιότητας των υπόγειων νερών. Παρέχουν επίσης την δυνατότατα έγκαιρης 

προειδοποίησης σε περίπτωση µεταβολής των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του 

νερού. ∆ιαθέτουµε τα συστήµατα: H2O Reporter, datasonde and minisonde models 

4, 4a και MS 5.Για την ανάλυση και παρουσίαση των µετρήσεων χρησιµοποιούνται 

τα προγράµµατα Hydras 3 LT και Aquachem. Μέγιστο βάθος καταβύθισης στο νερό 

200m. Ελάχιστη διάµετρος γεώτρησης 60mm. Ελέγχονται και συνεχόµενα 

καταγράφονται έως και 12 παράµετροι σχετικά µε την ποιότητα των νερών, οι 

κυριότεροι εκ των οποίων είναι: Temperature, Conductivity, Salinity, Depth, pH, 

ORP (δυναµικού οξειδοαναγωγής), Dissolved Oxygen, Turbidity, Ammonium, 

Nitrate, Chloride, TDG (ολικών διαλυµένων στερεών). 
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6. Μυλίσκοι και µετρητές υδρορεµάτων. 

7. Multiparameter Oceanografic logging system. Μονάδες καταγραφής και  

mulriparameters probes της εταιρείας ME MEERESTECHNIK ELEKTRONIK GMBH. 

Χρησιµοποιούνται για την συνεχή καταγραφή και παρακολούθησης (Logging) της 

ποιότητας νερών σε θαλάσσιο περιβάλλον. Μέγιστο βάθος καταβύθισης στο νερό 

1500m. 

8. Multiparameter Oceanografic logging system. Type Sal-1 µε δυνατότητα εκτέλεσης 

µετρήσεων (water quality) σε θαλάσσια βάθη έως 200 µέτρων. 

9. Θερµικές κάµερες FLIR E8 και E95. 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

• ∆ήλωση γεωφυσικών οργάνων στις αρµόδιες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

• Εγχειρίδια χρήσης οργάνων εξοπλισµού γραφείου. 

• Γεωφυσικά όργανα. 

• Όργανα µετρήσεων. 

• Γεωτεχνικός Εξοπλισµός. 

• Μικροσκόπια. 

• Όργανα ελέγχου περιβάλλοντος και υδατικών συστηµάτων. 

• Προγράµµατα ερµηνεία των γεωφυσικών µετρήσεων. 

• Περιγραφές ερευνητικών µεθόδων (γεωφυσικών, µικροσκοπίας γεωτεχνικών κ.λ.π). 

 

 

Τα σχετικά έγραφα µπορούν να αποσταλθούν, κατόπιν σχετικού έγγραφου και 

στοιχειοθετηµένου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου. 


