
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. 
(Συνοπτική παρουσίαση) 

 
 Για την εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών, διατίθεται µεγάλος αριθµός ιδιόκτητων γεωερευνητικών συγκροτηµά-
των, πλήρως εξοπλισµένων και επανδρωµένων µε µόνιµο έµπειρο υπαλληλικό προσωπικό, καθώς και το ιδιόκτητο 
εργαστήριο γεωτεχνικής µηχανικής της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε., µεγάλης δυναµικότητας, επίσης πλήρως στελεχωµένο µε 
έµπειρο µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό.   
Η διατιθέµενη επίσης µηχανοργάνωση και το λογισµικό του γραφείου µας, σε συνδυασµό µε το εξειδικευµένο πολυ-
άριθµο µόνιµο έµπειρο προσωπικό µας που εργάζεται επί σειρά ετών στα διάφορα τµήµατα της ειδικότητάς τους, 
εγγυώνται την τεχνικοοικονοµικώς βέλτιστη και ταχεία εκπόνηση των γεωτεχνικών ερευνών - µελετών. 
 Ο ιδιόκτητος εξοπλισµός της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. περιλαµβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα: 
  
Α. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
Α.1 Γεωτρητικά συγκροτήµατα πλήρως εξοπλισµένα (γεωτρύπανα, στελέχη, σωλήνες, καροταρίες 

κ.λπ δειγµατολήπτες, κοπτικά, αντλίες, σταθµήµετρα κλπ.) ......................................................... συγκροτήµατα : 8 
Α.2 Στατικά πενετρόµετρα (αυτοκινούµενο 20t,  ελκόµενο 10t), CPT, CPTU, Σεισµοκώνος ................................ τεµ. : 2 
Α.3 Εξοπλισµός εξειδικευµένων δοκιµών υπαίθρου και µετρήσεις σε γεωτεχνικές έρευνες (πρεσσιό-

µετρο Menard, SPT, LUGEON, LEFRANC, συσκευές πτερυγίου Vane tests, Pocket penetro-
meters, ηλεκτρονικό ινκλινόµετρο SINCO, σεισµογράφος - γεώφωνο, Cross-hole/Down hole) .................. τεµ. : 11 

Α.4 Μεταφορικά µέσα και λοιπός εξοπλισµός υποστήριξης εργασιών πεδίου (φορτηγά - ηµιφορτηγά, 
φορτηγό µε τηλεσκοπικό γερανό, αυτοκίνητα 4×4) ................................................................................. τεµ. : 13+6 

 Λοιπός εξοπλισµός, υποστήριξη εξειδικευµένων εργασιών (αεροσυµπιεστές, γεννήτριες, εξοπλι-
σµός δοκιµαστικών αντλήσεων, συσκευές air-lift) ..........................................................................................σετ. : 2 

  
Β. ΕΠΙΤΟΠΟΥ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ 
Β.1 Εξοπλισµός για επιτόπου ποιοτικό έλεγχο γεωυλικών (ζυγοί, συσκευές κώνου και Troxler, εξοπλισµός φόρτισης 

πλάκας, επιτόπου CBR). 
Β.2 Εξοπλισµός για έλεγχο σκυροδεµάτων, ασφαλτοσκυροδεµάτων και αδρανών (µη καταστροφικοί έλεγχοι µε 

σφύρα Schmidt, εξόλκευσης ήλου, υπερήχους, λήψης καρότων σκυροδέµατος, κονιαµάτων - επιχρισµάτων, 
ασφαλτοσκυροδεµάτων, ανίχνευσης οπλισµών εντός σκυροδέµατος, µετρήσεων ΡΗ, συγκέντρωσης χλω-
ροϊόντων, βάθους ενανθράκωσης, µετρήσεων δυναµικού χάλυβα, µετρήσεις οµαλότητας, µετρήσεις µε δοκό 
beckelman). 

Β.3 Εξοπλισµός επιτόπου δοκιµαστικών φορτίσεων - ελέγχου ακεραιότητας πασσάλων και εξόλκευση αγκυρίων (υ-
δραυλικό σύστηµα και γρύλλοι ικανότητας έως 15.000kN, χαλύβδινες σύνθετες δοκοί αντίδρασης ικανότητας 
φορτίου έως 13.000 kN, ηλεκτρονικά µηκυνσιόµετρα, βάσεις, ειδικά τεµάχια, εξοπλισµός για δοκιµές ακεραιότη-
τας ΡΙΤ, SONIC, ULTRASONIC σε πασσάλους και διαφράγµατα, εξειδικευµένο λογισµικό επιτόπου καταγραφής 
µετρήσεων). 

  
Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.  
 Είναι αδειοδοτηµένο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΚΕ∆Ε για διεξαγωγή δοκιµών εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής.  
∆ιαθέτει υψηλή δυνατότητα και µεγάλο φάσµα των εκτελούµενων δοκιµών, υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες της παρούσας 
έρευνας.  Απασχολούνται συνολικά 6 εργαζόµενοι.  Ενδεικτικά - συνοπτικά, ο εξοπλισµός του εργαστηρίου έχει ως ακο-
λούθως: 
Γ.1 Γενικός εξοπλισµός - δοκιµών φυσικών χαρακτηριστικών και κατάταξης (εξολκείς, τροχός, 

τόρνος και µορφωτές δειγµάτων, τριαξονικών, διάτµησης, οιδηµέτρων κ.λπ, κλίβανοι, ηλεκτρο-
νικοί ζυγοί ακρίβειας, ψηφιακά ηλεκτρονικά µηκυνσιόµετρα ακριβείας, δακτύλιοι και αισθητή-
ρες επιβολής - µέτρησης φορτίου, αναλογικοί - ψηφιακοί αισθητήρες πίεσης, σειρές κόσκινα 
ASTM & BS, αυτόµατη κοσκινίστρα, συσκευές ορίου υδαρότητας, υδατόλουτρο-υδρόµετρα, 
ογκοµετρικοί σωλήνες, κάψες, δακτύλιοι, κ.λπ)............................................................. τεµ. : 3 σετ για ταυτόχρονες  

 εκτελέσεις δοκιµών 
Γ.2 ∆οκιµές υδροπερατότητας (panel διαπερατόµετρου σταθερού - µεταβλητού ύψους, µπουρέτες, 

δεξαµενές νερού, κυψέλες)............................................................................................................................ τεµ. : 16 
Γ.3 Χηµικές αναλύσεις (ηλεκτρονικό αγωγιµόµετρο, φορητό ηλεκτρονικό αγωγιµόµετρο, ηλεκτρονι-

κό pHµέτρο, φασµατοφωτόµετρο, ψηφιακό TITRATOR) ................................................................................ τεµ. : 5 
Γ.4 ∆οκιµές Proctor, CBR (συσκευή αυτόµατης συµπύκνωσης εδαφών, συσκευή ηλεκτρικού 

Proctor-CBR, πρέσσα CBR, σφύρες, µήτρες µε βάσεις) ............................................................................. τεµ. :  21 
Γ.5 ∆οκιµές συµπιεστότητας - στερεοποίησης (συσκευές οιδηµέτρου).............................................................σετ. :  24 



Γ.6 ∆οκιµές ανεµπόδιστης θλίψης και τριαξονικών δοκιµών (πρέσες, ελεγκτές πιέσεων, panels 
καταγραφής µετρήσεων).................................................................................................................................σετ. : 8 

Γ.7 ∆οκιµές άµεσης διάτµησης εδαφών (συσκευές άµεσης και περιστροφικής διάτµησης) ................................σετ. : 4 
Γ.8 ∆οκιµές βραχοµηχανικής (συσκευή διάτµησης ασυνέχειας βράχου, µανόµετρα, µήτρες προετοι-

µασίας δοκιµίων, συσκευή σηµειακής φόρτισης, πρέσα, panel καταγραφής τάσεων, ηλεκτρο-
νικός αυτόµατος τροφοδότης-καταγραφέας strain-gages, handy master scanner, συσκευή 
µέτρησης πορώδους -πυκνότητας) ............................................................................................................... τεµ. : 16 

Γ.9 ∆οκιµές αδρανών -ασφαλτικών-σκυροδέµατος (πρέσα, κώνοι κάθισης, πλαστικές µήτρες, συ-
σκευή LOS ANGELES, διαχωριστήρας, υγραντήρας, συσκευή ισοδύναµου άµµου, συσκευή 
µετρητή αέρα νωπού σκυροδέµατος) ........................................................................................................... τεµ. : 23 

Γ.10 Πρότυπα όργανα αναφοράς εσωτερικών διακριβώσεων (µανόµετρα, κόσκινα, πρότυπα βάρη, 
δύναµη πρέσας, κανόνας, θερµοστοιχείο, παχύµετρο, βερνιέρος, αραιόµετρο, ψηφιακή δυνα-
µοκυψέλη, µετρητές πίεσης) ......................................................................................................................... τεµ. : 37 

 Σηµειώνεται επίσης ότι το εργαστήριο γεωτεχνικής µηχανικής της ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. είναι εξοπλισµένο µε ψηφιακό 
καταγραφικό σύστηµα συνεχούς λήψης µετρήσεων - δεδοµένων που επικοινωνούν ηλεκτρονικά σε δικτυακό 
περιβάλλον, µε κατάλληλα προγράµµατα επεξεργασίας των µετρήσεων για την επεξεργασία και την παραγωγή των 
αποτελεσµάτων.   
∆ιατίθενται τα εξής : 
Γ11. Ηλεκτρονικά δικτυακά καταγραφικά εργαστηρίου.......................................................................................... τεµ. : 2 
Γ12. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές εργαστηρίου σε δίκτυο ........................................................................................ τεµ. : 8 
Γ13. Περιφερειακά (εκτυπωτές) εργαστηρίου ......................................................................................................... τεµ. : 2 
  
∆. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 Η ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. είναι πλήρως εξοπλισµένη σε λογισµικό, Η/Υ κ.λπ περιφερειακά, σε δικτυακό περιβάλλον για 
την εκπόνηση γεωτεχνικών µελετών και λοιπών µελετών έργων υποδοµής .  Αναλυτικός κατάλογος περιλαµβάνεται στο 
ενηµερωτικό µας έντυπο.  Αναφέρονται ενδεικτικά - συνοπτικά τα ακόλουθα: 
∆.1 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ................................................................................................................. τεµ. : 54 (46+8) 
∆.2 Εκτυπωτές / Σαρωτές / Φωτοτυπικά / Ψηφιοποιητές .................................................................................... τεµ. : 16 
∆.3 Σχεδιογράφοι (Plotters) .................................................................................................................................. τεµ. : 3 
∆.4 Γενικό Λογισµικό : MS OFFICE .................................................................................................................... τεµ. : 82 
∆.5 Γενικό Λογισµικό : AUTOCAD ...................................................................................................................... τεµ. : 26 
∆.6 Εξειδικευµένα προγράµµατα επεξεργασίας γεωτεχνικών αποτελεσµάτων υπαίθρου (INKLINO, 

Presuremeter 97, K-WATER, BGM-multi).......................................................................................................σετ. : 4 
∆.7 Εξειδικευµένα προγράµµατα διαχείρισης - επεξεργασίας εργαστηριακών δοκιµών (GEOdb, 

SOILAB, BOR-LAB ή βοηθητικά)....................................................................................................................σετ. : 3 
∆.8 Εξειδικευµένα προγράµµατα γεωτεχνικών ελέγχων (COM 622, ZSTRESS, DENEPOLA, 

CONSOL, DIN 4014, SETL 4, SETL-PARA, PRELOAD, BEARING, LIQUE-RISK) ..................................... τεµ. : 12 
∆.9 Εξειδικευµένα προγράµµατα επεξεργασίας µετρήσεων και ελέγχων.  DIPS 5.0, SWEDGE 5, 

UNWEDGE 2.37, K-WATER, H-B, ROCFALL 4.02 ...................................................................................... τεµ. : 23 
∆.10 Εξειδικευµένα προγράµµατα γεωτεχνικών αναλύσεων ευστάθειας - καθιζήσεων ορυγµάτων 

επιχωµάτων, ενίσχυσης - όπλισης εδαφοκατασκευών, βελτίωσης εδαφών, αντιστηρίξεων 
ανοικτών εκσκαφών, διάνοιξης - υποστήριξης σηράγγων κ.λπ (PCSTABL 7, PETAL, FES, 
SAP 90, CWALSHT, PLAXIS, STABGM, GRAVWALL 9.85, RESLOPE 3.0, FAGUS4, LARIX-
2,3,4, WALLAP 5.03, FLAC 3.3, TALREN 97, TALREN 4, ReSSA 2.0, Phase2 6.0) ................................... τεµ. : 16  

∆.11 Εξειδικευµένα προγράµµατα υπολογισµού φέρουσας ικανότητας - καθιζήσεων θεµελιώσεων 
(Bearing, P4014/D4014, Setl4, Setl-Para, Preload, Fossa, Gonsol) καθώς και αναλύσεων µε 
πεπερασµένα στοιχειά (Plaxis v.8, Flac 3.3, Phase2  6.0) ........................................................................... τεµ. : 11 

 


