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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Δ. Ρόζος

Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας αποτελεί θεσμοθετημένο Εργαστήριο του ΕΜΠ, που εντάσσεται στον Tομέα των Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής
Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. Ιδρύθηκε το 2001, σύμφωνα με
την ιδρυτική πράξη ΠΔ 78/2001, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τΑ΄66/6-4-2001, με πρώτο
Δ/ντή τον Καθ. Ι. Κουμαντάκη, μετά από διαχωρισμό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης
Γεωλογίας σε Εργαστήριο Γεωλογίας και Εργαστήριο Τεχν. Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας.
Το Επιστημονικό πεδίο δράσης του Εργαστηρίου σχετίζεται με την εφαρμογή της Γεωλογικής, Τεχνικογεωλογικής και Υδρογεωλογικής γνώσης στη μελέτη, κατασκευή και
λειτουργία των Μεταλλευτικών και λοιπών Τεχνικών Έργων, καθώς και εφαρμογές που
άπτονται στην Περιβαλλοντική Γεωλογία.
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1. Ανθρώπινο δυναμικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από τους:
Μέλη ΔΕΠ
Ρόζος Δημήτριος, Επ. Καθηγητής, Τεχνικός Γεωλόγος, Δ/ντης Εργαστηρίου
Κυρούσης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής, Υδρογεωλόγος
Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Τεχνικός Γεωλόγος-Γεωτεχνικός Μηχανικός
Ομότιμοι Καθηγητές
Κουμαντάκης Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής Υδρογεωλόγος – Τεχν. Γεωλόγος
Επιστημονικοί Συνεργάτες
Γεωργιάδης Παναγιώτης, Γεωλόγος
ΙΔΑΧ
Βασιλείου Ελένη, Μηχανικός Μεταλλείων
Μαρκαντώνης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος
Ρόκος Ευάγγελος, Γεωλόγος
Τσαγγαράτος Παρασκευάς, Μηχανικός Μεταλλείων

2. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εργαστηρίου
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του εργαστηρίου είναι να δώσει τις απαραίτητες τεχνικογεωλογικές και υδρογεωλογικές γνώσεις σε σπουδαστές προπτυχιακού,
αλλά και μεταπτυχιακού επιπέδου, δημιουργώντας επιστήμονες ικανούς να ανταποκρίνονται με επιτυχία στην αντιμετώπιση σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου προβλημάτων, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Τα μέλη του εργαστηρίου είναι υπεύθυνα για τη διδασκαλία σειράς μαθημάτων σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα μαθήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:
Προπτυχιακού επιπέδου
Βασικός κορμός
• Τεχνική Γεωλογία Ι (7ο εξάμηνο)
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Κατεύθυνση Γεωτεχνολογίας:
• Τεχνική Γεωλογία ΙΙ (8ο εξάμηνο)
• Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία (9ο εξάμηνο)
• Μέθοδοι Βελτίωσης Υπεδάφους (9ο εξάμηνο)
Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος:
• Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (8ο εξάμηνο)
Δεξαμενή Μαθημάτων:
• Εφαρμογές Η/Υ στην Γεωλογία (9ο εξάμηνο)
• Πρακτική άσκηση ΙΙ (8ο εξάμηνο)
• Διπλωματικές Εργασίες, (10ο εξάμηνο)
Μεταπτυχιακού επιπέδου
Μονοτμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
• Κεφάλαια Περιβαλλοντικής Γεωλογία
Διατμηματικό πρόγραμμα «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»:
• Προχωρημένη Υδρογεωλογία
• Αξιοποίηση, Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων
Διατμηματικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων Έργων»:
• Τεχνική Γεωλογία Υπόγειων Έργων
Διατμηματικό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»:
• Διαχείριση και προστασία Υπόγειων Υδροφορέων
3. Πεδίο έρευνας
Τα πεδία έρευνας του Εργαστηρίου, έχουν ως εξής:
• Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις, κλπ),
• Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Διερεύνηση γεωτεχνικών προβλημάτων σε
φρούρια, κάστρα, αρχαία μνημεία κλπ),
• Προστασία Περιβάλλοντος,
• Έρευνα γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών (επεκτάσεις οικισμών, βιομηχανι-
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κών περιοχών, ΧΥΤΑ, ΟΕΔΑ, κλπ),
• Έλεγχος φυσικομηχανικών ιδιοτήτων εδαφικών και βραχωδών υλικών (εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές Εδαφομηχανικής - Βραχομηχανικής),
• Περιβαλλοντική διαχείριση θεμάτων, που αφορούν μεταλλευτικές δραστηριότητες,
διαχείριση αποβλήτων (αστικών, τοξικών, βιομηχανικών)
• Διαχείριση υδατικών πόρων
• Αξιοποίηση θερμομεταλλικών νερών και νερών εμφιάλωσης
• Ποιότητα υδατικών πόρων
• Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφόρων
• Μαθηματική προσομοίωση υπόγειων ροών και διασποράς ρύπων

Διαχείριση - Ποιότητα Υδατικών Πόρων
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Μελέτη και Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων
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Διερεύνηση του Μηχανισμού
Εκδήλωσης Φαινομένων Εδαφικών Υποχωρήσεων
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Εκτίμηση Εδαφικής Απώλειας Πυρόπληκτων Περιοχών
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4. Ερευνητική δραστηριότητα
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• Υδρογεωλογική έρευνα περιοχών αποθέσεων απορριμμάτων στην Αττική και Ιεράπε: .3%.
τρα, σε σχέση με τη ρύπανση και μόλυνση των υπόγειων νερών (1984-87). Ανάθεση:
           '      +  
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. έρευνα περιοχής Καλαμάτας στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης
• Υδρογεωλογική
(1986-87). Ανάθεση: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
• ‘Έρευνα Υδρογεωλογικών Συνθηκών και Καθεστώς Εκμετάλλευσης Υπόγειων Νερών
Λεκανοπεδίου Αθηνών (1995-97). Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ - Οργανισμός Αθήνας.
• Υδρογεωλογική έρευνα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων νερών βόρειας πεδινής και
ημιλοφώδους ζώνης Νομού Κορινθίας (1996-99). Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας.
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• ΕΛΙΜΕΙΑ: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων και μεθόδων τεχνητού
εμπλουτισμού, σε περιοχές υπαίθριων λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων. Περίπτωση Νότιου
Πεδίου Πτολεμαΐδας (1996-2000). Ανάθεση: ΓΕΓΕΤ - ΕΠΕΤ ΙΙ.
• Υδατικό δυναμικό και διαχείριση υδατικών πόρων λεκάνης Σαριγκιόλ (1998-2000).
Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης.
• Περιβαλλοντική εξυγίανση Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου - Υπόγεια Νερά (19992000). Ανάθεση ΕΜΠ.
• Γεωπεριβαλλοντικά προβλήματα και υδατικό καθεστώς, κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο
της λεκάνης Πτολεμαΐδας (2000-2003). Ανάθεση: ΓΕΓΕΤ - Πρόγραμμα ΥΠΕΡ.
• Έρευνα αναζήτησης κατάλληλων χώρων απόθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, σε
ανενεργά μεταλλεία και λατομεία (1998-2001). Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ.
• Εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικών με την προτεινόμενη εγκατάσταση ολοκληρωμένων έργων διάθεσης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), στην κοινοτική έκταση Πολυδενδρίου
Αττικής (2003). Ανάθεση: Κοινότητα Πολυδενδρίου.
• Εφαρμογή τεχνολογιών εμπλουτισμού υδροφόρων παραλιακών ζωνών, με λύματα
μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία - Εναλλακτικές προτάσεις (2003-2004). Ανάθεση:
Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.
• Διερεύνηση κατολισθητικών φαινομένων, στον οικισμό του Χαλκείου Κορινθίας
(2005). Ανάθεση: Νομαρχία Κορινθίας.
• Ανάπτυξη αερομεταφερόμενου συστήματος τηλεσκοπικών υπερφασματικών δεκτών,
για την εύρεση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού (2003-2006).
Ανάθεση: ΓΓΕΤ.
• Διερεύνηση των γεωλογικών αστοχιών του τμήματος Χρανών – Διαβολιτσίου της Σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου. Προτάσεις αντιμετώπισης (2003 -2004). Ανάθεση: ΟΣΕ.
• Προστασία υδροφορέα μεταλλικών νερών «Σουρωτή» (2003-2004). Ανάθεση: Σουρωτής A.E.
• Ερευνητική εργασία αντιμετώπισης υδρευτικών και αρδευτικών προβλημάτων των
δήμων Σαρωνικού, Τενέας, Σολυγείας (2003-2004). Ανάθεση: ΕΠΤΑ
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• Τεχνικογεωλογική εξέταση των κατολισθητικών φαινομένων, στους δήμους Θηβαίων,
Αυλώνος, Χαλκίδας και στις κοινότητες Καλάμου, Καπανδριτίου Αττικής (2004). Ανάθεση: ΙΓΜΕ.
• Έρευνα Αξιοποίησης υποθαλάσσιων υφάλμυρων πηγών Ν. Κορινθίας (2004-2007).
Ανάθεση: Νομαρχία Κορινθίας.
• Γεωλογικά προβλήματα Δήμου Θερμαϊκού και αντιμετώπισή τους (2006). Ανάθεση: Δ.
Θερμαϊκού.
• Αξιοποίηση Ανενεργών λιγνιτωρυχείων Αλιβερίου (2006). Ανάθεση: Νομαρχία Ευβοίας.
•

Διαχείριση επιφανειακών νερών Νομού Αχαΐας, με την κατασκευή κατάλληλων έργων
διαχείρισης υδάτινων πόρων (2006). Ανάθεση: Νομαρχία Αχαΐας.

• Κατολισθητικά φαινόμενα Κύμης (2007). Ανάθεση: Νομαρχία. Εύβοιας.
• Τεχνικογεωλογική έρευνα της παραλιακής οδικής σύνδεσης Σχίνου – Αλεποχωρίου
(2007). Ανάθεση: Νομαρχία Κορινθίας.
• Διερεύνηση της ορυκτολογικής σύστασης, δομής και διαβρωσιμότητας πετρωμάτων,
της κατηγορίας των σκληρών εδαφών – μαλακών βράχων και συσχέτιση με την τεχνικογεωλογική συμπεριφορά τους. Ανάθεση: ΕΜΠ, πρόγραμμα ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ.
• Εκτίμηση της εδαφικής απώλειας των λεκανών απορροής του Δήμου Ζαχάρως - Νομού Ηλείας (2008). Ανάθεση ΕΜΠ.
• Οικιστική καταλληλότητα θέσεων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βιτάλων Κύμης
(2009). Ανάθεση: Νομαρχία. Εύβοιας.
• Έρευνα υπόγειων νερών κάμπου Βόρειας Κορινθίας (2010). Ανάθεση: Νομαρχία. Κορινθίας.
• Έρευνα κατολισθητικών φαινομένων, στον οικισμό του Χαλκείου Ν. Κορινθίας β΄
φάση (2010) Ανάθεση: Νομαρχία. Κορινθίας
Ο μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων συνέβαλε στην εκπόνηση και ολοκλήρωση επτά (7) Διδακτορικών Διατριβών, παλαιότερα. Σήμερα, στο Εργαστήριο εκπονούνται δώδεκα (14) Διδακτορικές Διατριβές από 6 Γεωλόγους, 6 Μηχανικούς Μεταλλείων και 2 Πολιτικούς Μηχανικούς. Οι περισσότεροι Υ.Δ. καλύπτονται με υποτροφίες και
σχεδόν όλοι εμπλέκονται στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
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5. Υποδομές - Εργαστηριακός Εξοπλισμός
Το εργαστήριο της Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής μας, αποτελεί ένα πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο, για τη μελέτη των
φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών Εδαφικών και Βραχωδών σχηματισμών. Καλύπτει, σχεδόν, το σύνολο των Εργαστηριακών Δοκιμών, που απαιτούνται για την εξακρίβωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών, που υπόκειται σε εντατικές καταστάσεις, κατέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό υποδομής αλλά και συμβατικό εξοπλισμό.
Συγκεκριμένα, διαθέτει συσκευές διαμόρφωσης και προετοιμασίας βραχωδών και εδαφικών δοκιμίων, πλήρες σετ συσκευών και οργάνων για την πραγματοποίηση κοκκομετρικής ανάλυσης, αλλά και συσκευές εκτίμησης των ορίων Atteberg. Διαθέτει, επίσης, τις
ακόλουθες συσκευές για τον προσδιορισμό των φυσικομηχανικών παραμέτρων, παραμέτρων αντοχής, διατμητικής αντοχής, ανεμπόδιστης θλίψης, μονοδιάστατης στερεοποίησης και τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δοκιμίων.
Ø Συσκευή για τον προσδιορισμό του δείκτη διαβρωσιμότητας, Slake durability του οίκου ELE.
Ø Συσκευές στερεοποίησης εδαφών εμπρόσθιας φόρτισης, του οίκου CONTROLS 26WF302, με κελί στερεοποίησης, ηλεκτρονικούς αισθητήρες, του οίκου Wykeham
Farrance.
Ø Αυτοματοποιημένο σύστημα στερεοποίησης εδαφών του οίκου GDS.
Ø Συσκευή άμεσης διάτμησης, DIGISHEAR 27-WF2060, του οίκου Wykeham Farrance.
Ø Συσκευή δακτυλιοειδούς διάτμησης, TORSHEAR 27-WF2202, του οίκου Wykeham
Farrance.
Ø Συσκευή για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας, CBR
TESTER 34-T0106, του οίκου CONTROLS.
Ø Συσκευή τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δοκιμίων, ικανότητας 50ΚN, TriScan50, του
οίκου Vj Technology.
Ø Συσκευή για τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής ασυνεχειών, Shear Box του
οίκου MATEST.
Ø Συσκευές σημειακής φόρτισης, του οίκου ELE International.

        *         

 , Shear

Box   MATEST
      #* ,   ELE International
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Ø Επιτόπου όργανο παρακολούθησης παραμορφώσεων εδάφους – Κλισιόμετρο, μήκους
100m, τύπου Slope Indicator.

    
          +* 
   
  %   $           *

Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας με το συστεγαζόμενο Εργαστήριο
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Συσκευές: (α) Φορητή συσκευή για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού λόγου
φέρουσας ικανότητας, CBR TESTER, του οίκου MATEST, (β) Συσκευή για τον προσδιορισμό
της διατμητικής αντοχής ασυνεχειών, Shear Box του οίκου MATEST
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Παράλληλα, το εργαστήριο της Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας διαθέτει συ-
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01 ! (#! "" !'#&( +")
Άποψη του Χώρου εκτέλεσης υδροχημικών αναλύσεων

6.

Δημοσιεύσεις
Συνολικά από τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου έχουν προκύψει μέχρι σήμερα

πολυάριθμα συγγράμματα - σημειώσεις και πλέον των 300 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, και συνέδρια.
Τα συγγράμματα – σημειώσεις που διανέμονται σήμερα στους φοιτητές της Σχολής
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών είναι:
Ø Σημειώσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ι, από τον Επικ. Καθηγητή Δ. Ρόζο, για χρήση των
φοιτητών του 7ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
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ΕΜΠ στο μάθημα Τεχνικής Γεωλογίας Ι, σελίδες 325.
Ø Σημειώσεις Τεχνικής Γεωλογίας ΙΙ, από τον Επικ. Καθηγητή Δ. Ρόζο, για χρήση των
φοιτητών του 8ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του
ΕΜΠ στο μάθημα Τεχνικής Γεωλογίας ΙΙ, σελίδες 267.
Ø Μέθοδοι βελτίωσης – αντιστήριξης εδάφους – Υπεδάφους, από τον Επικ. Καθηγητή Δ.
Ρόζο, για χρήση των φοιτητών του 8ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων
– Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Μέθοδοι βελτίωσης Υπεδάφους, σελίδες 241.
Ø Κεφάλαια Υδρογεωλογίας, από τον Ομ. Καθηγητή Ι. Κουμαντάκη (1985), για χρήση
των φοιτητών του 8ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
του ΕΜΠ στο μάθημα Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, σελίδες 115.
Ø Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, από τον Ομ. Καθηγητή Ι. Κουμαντάκη (2000), για
χρήση των φοιτητών του 9ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ στο μάθημα Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία, σελίδες 131.

