
Εργαστηριακός εξοπλισμός: 
i) Εδαφομηχανική: Το εργαστήριο διαθέτει αρκετά πλήρη εξοπλισμό με συσκευές όπως: χειροκίνητα 

γεωτρύπανα εδάφους με δειγματολήπτες εδαφικών δειγμάτων (της ELE), εξολκείς με σύστημα μορφοποίησης 
δοκιμίων (της ELE), συστήματα κοκκομετρικής ανάλυσης αδρόκοκκων (κόσκινα της Buehl+Faubel και 2 
δονητές της EFL3 mk3) και λεπτόκοκκων υλικών (αραιόμετρα BOUYOUCOS 151 & 152, και mixers της 
Eijkelkamp), 2 ζυγούς ακριβείας (το FX-320 της AND), 2 συσκευές Casagrande για τον υπολογισμό των ορίων 
Atterberg (της Eijkelkamp), 1 πενετρόμετρο κώνου για υπολογισμό διατμητικής αντοχής και του ορίου 
υδαρότητας (της Geonor), 2 φορητές (και εργαστηριακές) συσκευές άμεσου υπολογισμού υγρασίας (το SPEEDY 
της Thomas Ashworth), 1 ποροσίμετρο (της Eijkelkamp), 2 φορητές συσκευές μοναξονικής θλίψης εδαφών με 
μικρόμετρα υπολογισμού παραμόρφωσης (της ELE), 2 οιδήμετρα με ηλεκτρονικά μικρόμετρα για υπολογισμό 
των καθιζήσεων (της Geonor), 1 ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα τριαξονικών δοκιμών εδαφικών δοκιμίων 
(της GDS), συμπληρωμένο με 1 controller μελέτης της μηχανικής συμπεριφοράς ακόρεστων εδαφών και 1 
ανεξάρτητο ηλεκτρονικό σύστημα προετοιμασίας δειγμάτων καθώς και ειδικό software επεξεργασίας και 
μελέτης, 1 συσκευή Proctor για υπολογισμό της υγρασίας συμπύκνωσης στα επιχώματα (της Eijkelkamp), 1 
φούρνος (της Hovo) για ξήρανση των δοκιμίων, φορητές συσκευές διατμητικής αντοχή (Van testers και Pocket 
penetrometers) και άλλες βοηθητικές συσκευές. 

ii) Βραχομηχανική: Ο εξοπλισμός δεν είναι πλήρης αλλά διαθέτει όργανα όπως: πρέσα μοναξονικής 
θλίψης 45 ton (της WEBER), ηλεκτρικά συστήματα υπολογισμού της παραμόρφωσης και της ανισοτροπίας των 
υλικών (παραμορφωσίμετρα της KYOWA με amplifier της ΚΥΟWΑ), συνδεδεμένα με Η/Υ, 1 συσκευή 
σημειακής φόρτισης, 1 συσκευή υπολογισμού της ταχύτητας υπερήχων (PUNDIT της CNS Electronics) με 
περιφερειακό εξοπλισμό συνδεδεμένη με Η/Υ, βενζινοκίνητος δειγματολήπτη βραχωδών (ιδιοκατασκευή με 
κοπτικά άκρα της Diamond Board και ιδιοκατασκευές), συστήματα λείανσης επιφανειών για μορφοποίηση των 
δοκιμίων και υπολογισμό της αντοχής σε τριβή (της WIRTZ), 1 σφυρί Schmidt για επί τόπου υπολογισμό της 
αντοχής των βράχων (της Ariete), 1 ειδικό παραμορφωσίμετρο υπαίθρου για επιτόπου μετρήσεις μετακίνησης 
ρηγμάτων και παραμόρφωσης της βραχομάζας (της Windsor Berks), ειδικές πυξίδες τύπου Klar (της Freiberger 
Prazisionsmechanik), 1 θεοδόλιχος (της 2Τ30Π) και άλλα βοηθητικά όργανα. 1 ψηφιακή συσκευή υπερήχων 
PUNDIT LAB για εργαστηριακή και επί τόπου μέτρηση ταχύτητας υπερήχων και 1 ψηφιακή συσκευή υπερήχων 
UK1401, για επί τόπου μετρήσεις. 

iii) Υδρογεωλογία: Ο εξοπλισμός, που είναι αρκετά πλήρης τόσο για την έρευνα, όσο και για την 
άσκηση των φοιτητών, περιλαμβάνει όργανα τόσο εργαστηριακής, όσο και υπαίθριας παρατήρησης, όπως: 
δειγματολήπτες νερού διαφόρων τύπων (της Hydro-Bios), θερμόμετρα βάθους, φορητά πεχάμετρα (της HACH), 
αγωγιμόμετρα (της HACH), μυλίσκους διαφόρων τύπων και μεγεθών για υπολογισμό της ταχύτητας των 
ποταμών και των ρευμάτων (της A.OTT KEMPTEN), σταθμήμετρα (της Soil Test) και αυτόματους 
σταθμηγράφους (της Hydrogeological Service). 

iv) Υδροχημεία: Το εργαστήριο διαθέτει αρκετά πλήρες χημείο ανάλυσης νερού, που περιλαμβάνει 
φασματοφωτόμετρα (της HACH), φλογοφωτόμετρα (της Jenway), πεχάμετρα και αγωγιμόμετρα εργαστηρίου 
(της HACH), ζυγούς ακριβείας (το FX-320 της AND), αποστακτήρα (της KOTTERMANN) και εξοπλισμό 
περιφερειακών εργασιών. 

v) Γεωθερμία  Το εργαστήριο διαθέτει τρία ηλεκτρικά θερμόμετρα με αισθητήριο αντίστασης 
πλατίνης  για μετρήσεις  μέσα σε  γεωτρήσεις (με καλώδια βάθους 500, 300 και  250 μ. αντίστοιχα), δύο 
ηλεκτρικά θερμόμετρα χειρός (πάντα με αντίσταση πλατίνης) τύπου Digitron 3204 PE, δύο φορητά ηλεκτρικά 
αγωγιμόμετρα τύπου HANNA Hi 8033 και Hi 8733, ένα φορητό  kit pH-μετρου τύπου HANNA Hi 9024-C, ένα 
φορητό βαλιτσάκι δειγματοληψίας νερών και επί τόπου προσδιορισμού στοιχείων, με συσκευή φασματομέτρου 
της HACH, ειδικά αντιδραστήρια και χημικά συντηρητικά κλπ..,που επιτρέπουν τη συστηματική δειγματοληψία, 
ειδικές μετρήσεις και συντήρηση των δειγμάτων γεωθερμικών νερών μέχρι τη μεταφορά τους για πλήρη 
γεωχημική ανάλυση στο εργαστήριο.  

vi) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:  Το εργαστήριο διαθέτει 5 σύγχρονους επιτραπέζιους και ένα φορητό 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές: δύο είναι συνδεδεμένοι με τις εργαστηριακές συσκευές, ένας επεξεργάζεται και 
αξιολογεί υπολογιστικά τα εργαστηριακά αποτελέσματα και οι άλλοι δύο αξιοποιούνται για περαιτέρω 
υπολογιστικές και σχεδιαστικές εργασίες καθώς και σύνταξη επιστημονικών εκθέσεων. Υπάρχουν επίσης 2 inkjet 
και 1 laser εκτυπωτές, διαστάσεων Α3 και Α4, καθώς και ένα digitizer διαστάσεων Α2, για σχεδιαστικές 
εργασίες. Τέλος υπάρχει μεγάλος αριθμός υπολογιστικών προγραμμάτων εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής. 


