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ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

Σα ζπζηήκαηα Γεωζεξκηθώλ Αληιηώλ Θεξκόηεηαο 

(ΓΑΘ) εθκεηαιιεύνληαη ηε ζεξκόηεηα ηωλ ξερώλ 

εδαθηθώλ ή γεωινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαζώο θαη 

ηωλ λεξώλ, ππόγεηωλ ή επηθαλεηαθώλ, 

ζεξκνθξαζίαο Σ<30oC («αβαζήο γεωζεξκία»), θαη 

είηε ηελ απμάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα 

παξέρνληαο ζέξκαλζε είηε ηελ ειαηηώλνπλ θαηά 

ηε ζεξηλή πεξίνδν πξνζδίδνληαο δξνζηζκό.

Τα ςυςτιματα ΓΑΘ 

απαρτίηονται από
 το γεωεναλλάκτθ

 τθν αντλία κερμότθτασ 

(ςυςκευι που αυξάνει ι 
ελαττϊνει τθ κερμοκραςία με 

μικρι κατανάλωςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ) και
 το ςφςτθμα μεταφοράσ-

διανομισ τθσ κερμότθτασ 

(αεραγωγοί, fan coils, 
ενδοδαπζδιο/επιδαπζδιο και 

ενδοτοίχιο ςφςτθμα). 

Αντλία Θερμότθτασ

Γεωεναλλάκτθσ

Σφςτθμα μεταφοράσ-διανομισ 

κερμότθτασ



ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ
Η αληιία ζερκόηεηας, ε οποία έτεη ηελ ηθαλόηεηα λα κεηαθέρεη ζερκόηεηα από έλα 

ζώκα ζε έλα άιιο, ταραθηερίδεηαη από ηολ συειό ζσληειεζηή απόδοζες (COP=3-5), 

γεγολός ποσ αποηειεί ηο ζσγθρηηηθό ηες πιεολέθηεκα θαη δηαζθαιίδεη ηελ 

οηθολοκηθόηεηα  ηοσ ζσζηήκαηος.

Σύζηεκα κεηαθοράς θαη δηαλοκής ζερκόηεηας: 

αεραγφγοί, fan coils, ελδοδαπέδηο/επηδαπέδηο θαη ελδοηοίτηο ζύζηεκα

Επιδαπέδιο σύστημα Fan coils
Δλδνηνίρην ζύζηεκα



ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

 Γεωελαιιάθηεο: ηο επηκέροσς ηκήκα ηοσ όιοσ ζσζηήκαηος ποσ αληαιιάζζεη ζερκόηεηα κε ηε Γε

Καηεγνξίεο 

πζηεκάηωλ Γεωελαιιάθηε

Αλνηρηνύ Κπθιώκαηνο (Βξόρνπ) 

Χρήζε επηθαλεηαθού λερού (ιίκλε, ζάιαζζα, ποηάκη) 

ή σπόγεηοσ λερού (κέζφ πεγαδηώλ, 

σδρογεφηρήζεφλ) φς κέζοσ κεηαθοράς ζερκόηεηας  

Κιεηζηνύ Κπθιώκαηνο (Βξόρνπ) 

Σφιελώζεης ποισαηζσιελίοσ (PE) κηθρής δηακέηροσ 

ηοποζεηούληαη είηε ορηδόληηα  είηε θαηαθόρσθα κε 

θσθιοθορία λερού ή δηαιύκαηος λερού κε αληηυσθηηθό 

δηάισκα κέζα ζ’ ασηές

Οξηδόληηα πζηήκαηα 

Τοποζέηεζε ηφλ ζφιελώζεφλ ορηδόληηα ζηο 

έδαθος ζε ηάθροσς ορηζκέλοσ βάζοσς (1,5-10 m) 

θαη δηάθορες γεφκεηρίες

Καηαθόξπθα πζηήκαηα 

Τοποζέηεζε ηφλ ζφιελώζεφλ θαηαθόρσθα 

κέζα ζε κία ή περηζζόηερες γεφηρήζεης βάζοσς 

έφς 200m



ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Γεωελαιιάθηεο Αλνηρηνύ Κπθιώκαηνο (Βξόρνπ) 



ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

Γεωελαιιάθηεο Κιεηζηνύ Κπθιώκαηνο (Βξόρνπ) - Οξηδόληηα ζπζηήκαηα 



ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

Γεωελαιιάθηεο Κιεηζηνύ Κπθιώκαηνο (Βξόρνπ) - Καηαθόξπθα ζπζηήκαηα 



ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

Γεωελαιιάθηεο Κιεηζηνύ Κπθιώκαηνο (Βξόρνπ) 

εκβαπηηζκέλνη ζε Λίκλεο, Πνηάκηα, Θάιαζζα 



ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ
Γηα ηελ θαιή θαη επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηωλ ζπζηεκάηωλ ΓΑΘ είλαη απαξαίηεηα:

 ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ 

Ο νξζόο ζρεδηαζκόο ηωλ γεωηξήζεωλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηωλ 

απαξαίηεηωλ θαη βέιηηζηωλ παξνρώλ  από ηηο γεωηξήζεηο 

παξαγωγήο  γηα ηα ζπζηήκαηα αλνηρηνύ θπθιώκαηνο. 

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηωλ γεωηξήζεωλ είλαη 

ε γλώζε ηωλ πδξνγεωινγηθώλ ζπλζεθώλ κηαο πεξηνρήο.

Γηα ηολ σποιογηζκό ηες απαηηούκελες παροτής ηοσ λερού (ζε kg/s) 

ηζτύεη

όποσ:

QH: οη ζερκηθές απώιεηες ηοσ θηηρίοσ ή ηοσ ζερκοθεπίοσ (ζε W),

P: ε ηζτύς ποσ απορροθά ο ζσκπηεζηής (ζε W),

Γt: ε ζερκοθραζηαθή πηώζε ηοσ λερού ηες πεγής (ζε Κ) θαη

cw: ε εηδηθή ζερκόηεηα ηοσ λερού (4200 J/kgK).

 ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΛΔΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ

Η νξζή ζρεδίαζε, δηαζηαζηνιόγεζε θαη ηνπνζέηεζε ηωλ 

γεωελαιιαθηώλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαιή θαη 

επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηωλ ζπζηεκάηωλ ΓΑΘ θιεηζηνύ 

θπθιώκαηνο. 

Η γλώζε ηωλ ζεξκηθώλ ηδηνηήηωλ ηνπ (ππ)εδάθνπο, θαη θπξίωο 

ε ζεξκηθή αγωγηκόηεηα, παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ γεωελαιιάθηε θαη άξα ζπληζηά βαζηθή 

παξάκεηξν ηνπ ζρεδηαζκνύ. 
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Θερμικι αγωγιμότθτα εδάφουσ (k): 

Ορίηεται ωσ θ ικανότθτα του υλικοφ του εδάφουσ ι του μαλακοφ 

πετρϊματοσ να μεταφζρει κερμότθτα  με αγωγι 

Μονάδα μζτρθςθσ: Watts ανά μζτρο * Kelvin (W/mK)

Θερμoχωρθτικότθτα εδάφουσ: 

Ορίηεται ωσ το γινόμενο τθσ ειδικισ κερμότθτασ και του φαινόμενου 

βάρουσ.

Αντιπροςωπεφει τθν ικανότθτα ςυγκεκριμζνου όγκου υλικοφ του 

εδάφουσ και μαλακοφ πετρϊματοσ να αποκθκεφει εςωτερικι ενζργεια 

Μονάδα μζτρθςθσ: Mega Joule ανά κυβικό μζτρο * Kelvin (ΜJ/m3K)

 Θ κερμικι αγωγιμότθτα του υπεδάφουσ είναι βαςικι παράμετροσ ςτο ςχεδιαςμό ζργων, 

όπου λαμβάνουν χϊρα φαινόμενα μετάδοςθσ κερμότθτασ, όπωσ είναι οι γεωεναλλάκτεσ

των ςυςτθμάτων Γεωκερμικϊν Αντλιϊν Θερμότθτασ (ΓΑΘ) κλειςτοφ κυκλϊματοσ. 

 Θ κερμικι αγωγιμότθτα του υπεδάφουσ επιδρά ςθμαντικά ςτθν απόδοςθ και τθ 

λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ Γεωκερμικισ Αντλίασ Θερμότθτασ (ΓΑΘ).

ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ



 Θ κερμοκραςία του υπεδάφουσ όπου βρίςκεται ο 

γεωεναλλάκτθσ μεταβάλλεται περιοδικά κατά τθν 

ετιςια λειτουργία του ςυςτιματοσ ανάλογα με:

(α) τθ κερμότθτα που απορροφάται από το κτίριο ι 

αποδίδεται ςτο κτίριο ανάλογα με τισ ενεργειακζσ 

του ανάγκεσ και τθν ιςχφ τθσ ΓΑΘ

(β) τθν ικανότθτα του τμιματοσ του υπεδάφουσ όπου 

βρίςκεται ο γεωεναλλάκτθσ να ανακτά κερμότθτα 

από τον περιβάλλοντα χϊρο ι να απορρίπτει 

κερμότθτα ςτον περιβάλλοντα χϊρο και αυτι θ 

ικανότθτα εξαρτάται από τθ κερμικι αγωγιμότθτα 

του υπεδάφουσ και τον όγκο που καταλαμβάνουν 

οι γεωεναλλάκτεσ ςτο υπζδαφοσ. 

 Με τθ ΓΑΘ, κερμικι ενζργεια απορροφάται από το 

υπζδαφοσ ι αποκθκεφεται ςτο υπζδαφοσ, ενϊ θ 

κερμικι αγωγιμότθτα του υπεδάφουσ εκφράηει τθν 

ικανότθτα αναπλιρωςθσ αυτοφ του ποςοφ από το 

υπζδαφοσ «αποκικευςθσ» και τον περιβάλλοντα 

χϊρο.

ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ



 Κατά το ςχεδιαςμό ενόσ ςυςτιματοσ αβακοφσ γεωκερμίασ 

κλειςτοφ βρόχου, κα πρζπει να διαςφαλίηεται θ 

απρόςκοπτθ απορρόφθςθ/αποκικευςθ κερμότθτασ 

από/ςτο υπζδαφοσ και να εξαςφαλίηονται κερμοκραςίεσ 

εξόδου του ρευςτοφ από το γεωεναλλάκτθ για τθν 

οικονομικι και αποδοτικι λειτουργία τθσ ΓΑΘ.

 Πταν θ κερμικι αγωγιμότθτα του υπεδάφουσ είναι υψθλι:

Διευκολφνεται θ απορρόφθςθ κερμότθτασ από το υπζδαφοσ ςτουσ γεωεναλλάκτεσ ι θ 

αποκικευςθ κερμότθτασ από τουσ γεωεναλλάκτεσ προσ το υπζδαφοσ και θ αναπλιρωςθ ι 

απόρριψθ αυτισ τθσ κερμότθτασ ςτον περιβάλλοντα χϊρο του υπεδάφουσ αποκικευςθσ, με 

αποτζλεςμα τθ μικρότερθ κερμοκραςιακι διαταραχι και τθ ςτακερότερθ λειτουργία όλου 

του ςυςτιματοσ.

Κατά ςυνζπεια, θ κερμοκραςία εξόδου του ρευςτοφ από τουσ γεωεναλλάκτεσ είναι 

μεγαλφτερθ κατά τθν περίοδο τθσ κζρμανςθσ και χαμθλότερθ κατά τθν περίοδο τθσ ψφξθσ, 

με αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ του ςυντελεςτι απόδοςθ τθσ ΓΑΘ και τθ μικρότερθ ενεργειακι 

κατανάλωςθ του ςυςτιματοσ.      

 Πταν θ κερμικι αγωγιμότθτα του υπεδάφουσ είναι χαμθλι:

ςυςςωρεφεται κερμικι ενζργεια ςτο υπζδαφοσ και αυξάνεται θ κερμοκραςία του 

υπεδάφουσ με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ κατά τθ λειτουργία ψφξθσ του ςυςτιματοσ

ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ



Μεγάλοσ αρικμόσ παραγόντων επθρεάηει τθ κερμικι αγωγιμότθτα του υπεδάφουσ:

 θ κερμικι αγωγιμότθτα των επιμζρουσ φάςεων του εδαφικοφ υλικοφ 
(για τουσ κόκκουσ και το νερό ι των αζρα των πόρων)

 θ κοκκομετρία του εδάφουσ (μζγεκοσ και ςχιμα κόκκων)
 θ ορυκτολογικι ςφςταςθ των κόκκων 

(επθρεάηει τθ κερμικι αγωγιμότθτα των κόκκων)
 θ κερμοκραςία του εδάφουσ 
 θ υγρι πυκνότθτα του εδάφουσ (ρb, kg/m3)
 θ ξθρι πυκνότθτα του εδάφουσ (ρd, kg/m3)
 το μοναδιαίο ειδικό βάροσ των κόκκων (ρs, kg/m3)
 θ υγραςία (w, %)
 ο κορεςμόσ ςε νερό (Sr, %)
 θ κατ’ όγκον περιεκτικότθτα αζρα (Va, %)
 πορϊδεσ

ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ



 Θ κερμικι αγωγιμότθτα του υπεδάφουσ παίηει  
ςθμαντικά ςτθ διαςταςιολόγθςθ του γεωεναλλάκτθ 
και ςυνεπϊσ αποτελεί βαςικι παράμετρο 
ςχεδιαςμοφ. 

 Πςο μεγαλφτερθ είναι θ κερμικι αγωγιμότθτα του 
υπεδάφουσ, τόςο διευκολφνεται θ μετάδοςθ 
κερμότθτασ ςε αυτό και ςυνεπϊσ απαιτείται 
μικρότερο μικοσ γεωεναλλάκτθ για τθν αποδοτικι 
λειτουργία του ςυςτιματοσ (ςε κατακόρυφα κλειςτά 
ςυςτιματα αυτό ςθμαίνει μικρότεροσ αρικμόσ 
γεωτριςεων).

 Ο ακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
του υπεδάφουσ είναι το ηθτοφμενο. 

Ρικανζσ παραδοχζσ τθσ τιμισ τθσ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ μπορεί να οδθγιςουν ςε 
υπερδιαςταςιολόγθςθ ι υποδιαςταςιολόγθςθ του 
γεωεναλλάκτθ με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ (αφξθςθ 
κόςτουσ - μειωμζνθ ενεργειακι απόδοςθ και 
λειτουργία αντίςτοιχα).

ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ



Ρίνακασ με τυπικζσ τιμζσ κερμικισ αγωγιμότθτασ χαλαρϊν ςχθματιςμϊν και ιηθματογενϊν 
πετρωμάτων *από τον Γερμανικό Οδθγό VDI 4640, μζροσ 1, τεφχοσ  2010   (Sanner, 2011)]

ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ



Τρόποι προςδιοριςμοφ τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ  υπεδαφικϊν ςχθματικϊν 

 Εργαςτθριακι μζτρθςθ κερμικισ αγωγιμότθτασ δειγμάτων 
εδαφικϊν ςχθματιςμϊν και πετρωμάτων 

 Δοκιμι Θερμικισ Απόκριςθσ (Thermal Response Test ,TRT): 
δοκιμαςτικι γεϊτρθςθ – τοποκζτθςθ γεωεναλλάκτθ και 
πλιρωςθ με αγϊγιμο υλικό – ΤRT (διοχζτευςθ ςτο 
γεωεναλλάκτθ ςτακεροφ ποςοφ κερμότθτασ για οριςμζνο 
χρόνο και καταγραφι κερμοκραςιϊν ειςόδου-εξόδου  του 
υγροφ) - επεξεργαςία αποτελεςμάτων - διαςταςιολόγθςθ

 Εφαρμογι κεωρθτικϊν μοντζλων με τθ χριςθ 
μακθματικϊν τφπων που ςυνδζουν διάφορεσ μετριςιμεσ 
φυςικζσ υπεδαφικζσ παραμζτρουσ με τθ κερμικι 
αγωγιμότθτα, π.χ. μοντζλα κατά De Vries (1963), Tarnawski
et al. (2000), Johansen (1975), Cote & Kornad (2005), Gori
(1983) 

 Εφαρμογι θμιεμπειρικϊν εξιςϊςεων για τον προςδιοριςμό 
τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ μζςω άλλων γνωςτϊν 
μετριςιμων φυςικϊν παραμζτρων (κοκκομετρία, υγραςία, 
πυκνότθτα, κορεςμόσ κλπ), π.χ. τφποι κατά Kersten (1949), 
Campbell (1985), Singh & David (2000)

 Θ ακρίβεια επιτυγχάνεται με τον ζλεγχο των τοπικϊν 
ςυνκθκϊν, με εργαςίεσ υπαίκρου και εργαςτθριακζσ 
μετριςεισ. Πμωσ, αυτζσ οι εργαςίεσ απαιτοφν χρόνο και, 
επιπλζον, αυξάνουν το κόςτοσ εγκατάςταςθσ, αφοφ 
αυξάνουν το κόςτοσ τθσ μελζτθσ.

Thermal Response Test - TRΤ
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Εργαςτθριακι μζτρθςθ κερμικισ αγωγιμότθτασ 

δειγμάτων εδαφικϊν ςχθματιςμϊν και 

πετρωμάτων 

 Αποτελοφν τον πιο αξιόπιςτο τρόπο προςδιοριςμοφ τθσ                                                         

κερμικισ αγωγιμότθτασ ςθμειακά για τισ ςτρϊςεισ του                                                                       

υπεδάφουσ.

 Οι μετριςεισ γίνονται ςε αδιατάρακτα δείγματα κατόπιν ειδικισ δειγματολθψίασ και με 

κατάλλθλο εξοπλιςμό και εξειδίκευςθ.

 Δθμιουργοφνται πρότυπα εδαφικά δοκίμια με κατάλλθλθ διαδικαςία και μεκοδολογία και 

με γνωςτζσ ιδιότθτεσ (κοκκομετρία, υγραςία, πυκνότθτα, ειδικό βάροσ, ορυκτολογικι 

ςφςταςθ) που προζκυψαν κατά το ςτάδιο τθσ επεξεργαςίασ και προετοιμαςίασ τουσ -

Μζτρθςθ τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ ςε κάκε δοκίμιο με κατάλλθλο όργανο.

 Θ εργαςτθριακι μζτρθςθ τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ παρζχει μεγάλθ ακρίβεια αλλά είναι 

χρονοβόρα και αυξάνει το κόςτοσ εγκατάςταςθσ του γεωεναλλάκτθ. 
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Δοκιμι Θερμικισ Απόκριςθσ (Thermal 
Response Test, TRT)

 Τεχνικι προςδιοριςμοφ τθσ μζςθσ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ του υπεδάφουσ ςε εγκατεςτθμζνο 
κατακόρυφο γεωεναλλάκτθ.

 Κινθτι μονάδα ςυνδζεται με εγκατεςτθμζνο 
γεωεναλλάκτθ και περιλαμβάνει αντλία 
κερμότθτασ - θλεκτρικι αντίςταςθ, όργανα 
μετριςεων και καταγραφζα δεδομζνων.

 Στθν τιμι μζτρθςθσ, εκτόσ από το υπζδαφοσ, 
περιλαμβάνονται το υλικό πλιρωςθσ και το υλικό 
των ςωλινων.

 Θ δοκιμι παρουςιάηει ςφάλματα ςε περιοχζσ με 
υδροφορία.

 Θ προςδιοριηόμενθ μζςθ τιμι κερμικισ 
αγωγιμότθτασ δεν είναι αντιπροςωπευτικι 
περιοχισ με μεταβολζσ ςε πυκνότθτα, υγραςία 
κ.ά. ιδιότθτεσ των ιδίων ςχθματιςμϊν.  

 Θ δοκιμι γίνεται ςε ζργα μεγάλθσ κλίμακασ και 
όχι ςε μικρά (οικονομικά αςφμφορθ) 
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Ζμμεςοσ τρόποσ προςδιοριςμοφ τθσ 

κερμικισ αγωγιμότθτασ υπεδαφικϊν ςχθματιςμϊν

 Εφαρμογι κεωρθτικϊν μοντζλων με τθ χριςθ μακθματικϊν τφπων που ςυνδζουν 

διάφορεσ φυςικζσ υπεδαφικζσ παραμζτρουσ με τθ κερμικι αγωγιμότθτα

 Εφαρμογι θμιεμπειρικϊν εξιςϊςεων για τον προςδιοριςμό τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ 

μζςω άλλων γνωςτϊν φυςικϊν παραμζτρων, όπωσ κοκκομετρία, υγραςία, πυκνότθτα, 

κορεςμόσ κλπ.

 Ο μεγάλοσ αρικμόσ των φυςικϊν παραμζτρων που εμπλζκονται ςτθ κερμικι 

αγωγιμότθτα δυςκολεφει τθ μακθματικι τθσ ζκφραςθ.

 Γενικά, ζχουν διαπιςτωκεί αποκλίςεισ των αποτελεςμάτων από τα κεωρθτικά μοντζλα 

και τισ θμιεμπειρικζσ εξιςϊςεισ ςε ςχζςθ με υπάρχοντα πειραματικά δεδομζνα. 
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ 

Το Ευρωπαϊκό Ζργο ‘ΤhermoMapϋ, με πλιρθ τίτλο 
‘Area mapping of superficial geothermic resources by 
soil and groundwater data’ («Ρεριοχικι 
χαρτογράφθςθ των ρθχϊν γεωκερμικϊν πόρων από 
δεδομζνα εδάφουσ και υπόγειων νερϊν»), 
απετζλεςε ζνα καινοτόμο ςυγχρθματοδοτοφμενο 
Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα, που διιρκθςε από 1-9-2010 
μζχρι 31-8-2013. 

Στο Ζργο αυτό ςυμμετείχαν 12 εταίροι από 9 χϊρεσ 
(Γερμανία, Γαλλία, Αυςτρία, Βζλγιο, Θνωμζνο 
Βαςίλειο, ουμανία, Ουγγαρία, Ιςλανδία, Ελλάδα). 
Από Ελλθνικισ πλευράσ ςυμμετείχε το Ι.Γ.Μ.Ε. 
(ςιμερα E.Α.Γ.Μ.Ε.), ενϊ ςυντονιςτισ του Ζργου 
ιταν το Ρανεπιςτιμιο Friedrich-Alexander του 
Erlangen-Nürnberg (Γερμανία). 
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ 

 Το Ζργο ThermoMap αποςκοποφςε ςτθν 

προϊκθςθ ενόσ περιβάλλοντοσ     

πλθροφόρθςθσ για τθν ανάπτυξθ 

γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων πολφ μικροφ 

βάκουσ ςτθν Ευρϊπθ. 

 Στα πλαίςια του ‘ThermoMap’ 

ςυλλζχκθκαν, εναρμονίςκθκαν, 

αναλφκθκαν, υπζςτθςαν επεξεργαςία και 

οπτικοποιικθκαν υπάρχοντα δεδομζνα 

(εδαφολογικά, γεωλογικά, υδρογεωλογικά, 

κλιματικά, μορφολογικά, τοπογραφικά, 

χριςεων γθσ κλπ), ςε περιβάλλον G.I.S. και 

με τυποποιθμζνεσ μεκόδουσ, προκειμζνου 

να υπολογιςκεί μια τιμι για το «πολφ θχό 

Γεωκερμικό Δυναμικό» (very Shallow 

Geothermal Potential, vSGP), ςε ςφντομο 

χρόνο και χωρίσ υψθλό κόςτοσ. 

 Για κάκε χϊρα, που ςυμμετείχε, επελζγθ μια 
τουλάχιςτον περιοχι δοκιμισ, ςε κλίμακεσ από 
1:5.000 μζχρι 1:40.000. Για τθν Ελλάδα, ωσ 
περιοχι δοκιμισ προτάκθκε θ ευρφτερθ 
περιοχι πόλεωσ Καλαμάτασ. 
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Βαςικζσ παράμετροι για τθν αβακι γεωκερμία ςτο ζδαφοσ, μζχρι το 

βάκοσ των 10 m, που ελιφκθςαν υπόψθ ςτο ThermoMap

 Κλίςθ (slope)

 Ψθφιακό μοντζλο υψομζτρων (Digital Elevation Model, DEM)

 Ετιςια - μθνιαία κερμοκραςία (annual - monthly temperature)

 Ετιςια - μθνιαία βροχόπτωςθ (annual - monthly precipitation)

 Βάκοσ υπόγειου νεροφ - Στάκμθ υδροφόρου ορίηοντα

 Λικολογικζσ ενότθτεσ ςτθν επιφάνεια

 Κατακόρυφθ ακολουκία των ςτρωμάτων - λικολογικι ςτιλθ 

 Ράχοσ ηϊνθσ μαλακοφ πετρϊματοσ (thickness of the softrock zone)

 Τφποσ εδάφουσ (soil type) - Ταξινόμθςθ κατά WRB (World Reference Base for 

Soil Resources) 

 Μζγεκοσ κόκκων (grain size) ςε τρία ςτρϊματα βάκουσ (0-3, 3-6, 6-10 m) –

Ταξινόμθςθ κατά USDA (USDA classification)

 Φαινόμενο βάροσ ι φαινόμενθ πυκνότθτα (bulk density), ςε g/cm3

 Θερμικι αγωγιμότθτα (thermal conductivity) και 

Θερμoχωρθτικότθτα (heat capacity)

ςε 3 ςτρϊματα βάκουσ (0-3, 3-6, 6-10 m)

Βαςικι 
τιμι

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ 
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Άλλεσ παράμετροι για τθν αβακι γεωκερμία, μζχρι το βάκοσ των 

10 m, που ελιφκθςαν υπόψθ ςτο ThermoMap

 Κατανομι μεγζκουσ πόρων (Pore Size Distribution) προκφπτει από Μζγεκοσ 

κόκκων (Grain Size) και Φαινόμενο βάροσ  (Bulk density) και περιλαμβάνει:

- Αεροϊκανότθτα εδάφουσ (air capacity, ac) ςε 3 ςτρϊματα βάκουσ

- Υδατοϊκανότθτα (field capacity, fc) ςε 3 ςτρϊματα βάκουσ

- Διακζςιμθ υδατοϊκανότθτα (available field capacity, afc)

- Ρεριεκτικότθτα «νεκροφ νεροφ» (dead water content, dwc) (ποςοςτό πόρων 

διαμζτρου ≤ 2μm με νερό που δεν μπορεί να απορροφθκεί από τα φυτά) ςε 3 

ςτρϊματα βάκουσ

 Μζγιςτοσ όγκοσ πόρων (maximum pore volume)

 Υγρζσ / ξθρζσ ςυνκικεσ (humid/arid condition) 

 Κορεςμζνεσ / ακόρεςτεσ ςυνκικεσ (saturated / unsaturated 

condition) ςε 3 ςτρϊματα βάκουσ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ 
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Δπηζθόπεζε ηωλ απαξαίηεηωλ δεδνκέλωλ θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ 

Βαςικά δεδομζνα 
[ςε μορφι επιπζδων (layers)]

 Ρεριοχι δοκιμισ
 Ρροςτατευόμενθ περιοχι
 Κλίςθ
 Θερμοκραςία (oC)
 Κατακρθμνίςματα
 Υδροςτατικι ςτάκμθ
 Ηϊνθ μαλακοφ πετρϊματοσ ( 3 m)
 Τφποσ εδάφουσ (κατά WRB ταξινόμθςθ)
 3 ςτρϊματα κοκκομετρίασ εδάφουσ

(0-3, 3-6, 6-10 m)

Αποτελζςματα (vSGP)

vSGP = very Shallow Geothermal 

Potential 

 sgp για 0-3 m

 sgp για 3-6 m

 sgp για 6-10 m

Ρίνακεσ ενϊνονται ςτα layers

 κατθγορίεσ κατά WRB  τφποσ εδάφουσ 

 Heat_cond 0-3 m (προχπολογιςμζνεσ τιμζσ + τάξεισ USDA)  sgp 0-3 m

 Heat_cond 3-6 m (προχπολογιςμζνεσ τιμζσ + τάξεισ USDA)  sgp 3-6 m

 Heat_cond 6-10 m (προχπολογιςμζνεσ τιμζσ + τάξεισ USDA)  sgp 6-10 m

 ιεράρχθςθ (hierarchy, ακρίβεια κατά USDA)  3 sgp
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ 



ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ 

Σχθματικό διάγραμμα τθσ 
μεκοδολογίασ του Ζργου 
‘ThermoMap’ για τισ 
περιοχζσ δοκιμισ, που 
παρουςιάηει τα κεματικά 
επίπεδα (layers) που 
ειςιχκθςαν ωσ βαςικά 
δεδομζνα, τα ενδιάμεςα 
αποτελζςματα κατόπιν 
γεω-επεξεργαςίασ 
(geoprocessing), κακϊσ 
και τα τελικά 
αποτελζςματα 
υπολογιςμοφ του πολφ 
ρθχοφ γεωκερμικοφ 
δυναμικοφ, κατόπιν 
επεξεργαςίασ και λιψθσ 
προχπολογιςμζνων τιμϊν 
από κατάλλθλουσ πίνακεσ
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Οι τιμζσ τθσ κερμικισ 

αγωγιμότθτασ και 

κερμοχωρθτικότθτασ 

προςδιορίςκθκαν 

με τθ χρθςιμοποίθςθ 

των τφπων κατά 

Kersten και 

Dehner

αντίςτοιχα 
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ 
Ο Συνολικόσ Ρίνακασ (Overall Table) παρζχει όλεσ τισ δυνατζσ τιμζσ Θερμικισ Αγωγιμότθτασ για κάκε ςτρϊμα βάκοσ ςαν 

αποτζλεςμα των τφπων που προαναφζρκθκαν. Οι τιμζσ μποροφν να αναγνωςτοφν για κάκε τάξθ μεγζκουσ κόκκων ι 
κατθγορία ςυνδυαςμοφ κακϊσ και κάκε ςυνκικθ εδαφικοφ νεροφ (dwc, fc)



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ 

 Διαδραςτικόσ Χάρτθσ (webGIS) που παρουςιάηει τιμζσ 

του ρθχοφ γεωκερμικοφ δυναμικοφ ςτθν Ευρϊπθ τόςο 

ςε επίπεδο χωρϊν που μετείχαν ςτο Ζργο όςο και ςε 

τοπικό επίπεδο, δθλ. ςε περιοχζσ δοκιμζσ (test areas),

για κάκε χϊρα. Ο κάκε χριςτθσ και ενδιαφερόμενοσ 

μπορεί να λάβει άμεςα τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ για 

κάκε ςθμείο που τον ενδιαφζρει.

 Εργαλείο Υπολογιςμοφ (Calculator) που επιτρζπει τθν 

εκτίμθςθ του ρθχοφ γεωκερμικοφ δυναμικοφ ςε 

οποιαδιποτε τοποκεςία χρθςιμοποιϊντασ ειδικζσ 

πλθροφορίεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία.   

Και οι δφο αυτζσ εφαρμογζσ αναπτφχκθκαν από το Τμιμα 

Γεωπλθροφορικισ Z_GIS του Ρανεπιςτθμίου του Salzburg 

PLUS (Αυςτρία), που ιταν ζνασ από τουσ εταίρουσ του 

Ζργου.

Αποτελζςματα ThermoMap



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Ο διαδραςτικόσ χάρτθσ είναι διακζςιμοσ με τθν εφαρμογι MapViewer («Ρροβολι 

Χάρτθ») ςτθ διεφκυνςθ: geoweb2.sbg.ac.at/thermomap



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Από το Ραράκυρο Ειςαγωγισ (Intro Window)  

μπορεί ο χριςτθσ να επιλζξει γλϊςςα (π.χ. 

Ελλθνικά), να λάβει κάποιεσ ςφντομεσ βαςικζσ 

πλθροφορίεσ («Με μια ματιά») και να 

ξεκινιςει τθν εφαρμογι εκτίμθςθσ του ρθχοφ 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ επιλζγοντασ ανάμεςα 

ςτο «Χάρτθ Ρερίγραμμα Ευρϊπθσ» (European 

Outline Map, EOM) και ςτισ «Ρεριοχζσ 

Δοκιμισ»

Στο Ραράκυρο Ειςαγωγισ υπάρχουν χριςιμα 

κείμενα, τα οποία ο χριςτθσ μπορεί να 

κατεβάςει. 



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Ρρϊτεσ εμφανίςεισ ςτθν οκόνθ ζχοντασ 

επιλζξει «Χάρτθ Ρερίγραμμα Ευρϊπθσ»

(EOM) ι  «Ρεριοχζσ Δοκιμισ».

Με τθν εφαρμογι ‘MapViewerϋ, ο κάκε 

χριςτθσ, κάνοντασ κλικ πάνω ςε ζνα 

οποιοδιποτε ςθμείο του διαδραςτικοφ

χάρτθ, είτε ςτον Ευρωπαϊκό χάρτθ είτε 

ςτο χάρτθ τθσ περιοχισ δοκιμισ, μπορεί 

να λαμβάνει άμεςα τθν τιμι του πολφ 

ρθχοφ γεωκερμικοφ δυναμικοφ (κερμικι 

αγωγιμότθτα, κερμοχωρθτικότθτα) μαηί 

με όλα τα διακζςιμα και καταχωρθκζντα 

ςτοιχεία και τισ παραμζτρουσ για το 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο. Οι πλθροφορίεσ 

εμφανίηονται  ςε παράκυρο με μορφι 

πινάκων και με δυνατότθτα επιλογϊν με 

τθ βοικεια καρτελϊν (tabs).



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Γενικι του 

ρθχοφ γ/κ 

δυναμικοφ ςε 

επίπεδο 

χϊρασ

Σε επίπεδο 
χϊρασ δεν ιταν 
δυνατι θ εκτί-

μθςθ του δυνα-
μικοφ ςε 3 
ςτρϊματα 

μζχρι τα 10 m
λόγω 

ανεπαρκϊν 
δεδομζνων. 

Ρροςδιορίηεται 
είναι μόνον θ 

κερμικι αγωγι-
μότθτα για το 

ανϊτερο ςτρϊ-
μα (0-3 m).



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Γενικι 

εκτίμθςθ 

του  ρθχοφ  

γ/κ 

δυναμικοφ 

ςε  

επίπεδο 

χϊρασ  -

Ελλάδα 



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Άλλεσ 

πλθροφορίεσ 

ςε επίπεδο 

χϊρασ που 

χρθςιμοποιι-

κθκαν για 

εκτίμθςθ 

ρθχοφ γ/κ 

δυναμικοφ         

–

Μζςθ ετιςια 

κερμοκραςία 

αζρα



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Άλλεσ 

πλθροφορίεσ 

ςε επίπεδο 

χϊρασ που 

χρθςιμοποιι

κθκαν για 

εκτίμθςθ 

ρθχοφ γ/κ 

δυναμικοφ        

–

Ετιςιο φψοσ 

ατμοςφαιρι-

κϊν

κατακρθμνι-

ςμάτων



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Άλλεσ 

πλθροφορίεσ 

ςε επίπεδο 

χϊρασ που 

χρθςιμοποιι

κθκαν για 

εκτίμθςθ 

ρθχοφ γ/κ 

δυναμικοφ   

–

Κλίςεισ



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Άλλεσ 

πλθροφορίεσ 

ςε επίπεδο 

χϊρασ που 

χρθςιμοποιι

κθκαν για 

εκτίμθςθ 

ρθχοφ γ/κ 

δυναμικοφ –

Τφποσ 

εδάφουσ 

κατά WRB



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Άλλεσ 

πλθροφορίεσ 

ςε επίπεδο 

χϊρασ που 

χρθςιμοποιι-

κθκαν για 

εκτίμθςθ 

ρθχοφ γ/κ 

δυναμικοφ        

–

Υφι εδάφουσ 

κατά              

ESDAC



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Το Κουμπί Ρλθροφοριϊν (ςφμβολο i) ανοίγει ζνα 
παράκυρο πλθροφοριϊν για τθν υπθρεςία Web 
Map Service και το επίπεδο του χάρτθ. 
Εδϊ, περιγράφονται οι πθγζσ των δεδομζνων και 
τα βιματα επεξεργαςίασ.



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

ΓΙΑ ΓΕΒΕΝΑ 

Κάνοντασ κλικ 

πάνω ςε 

οποιοδιποτε 

ςθμείο του 

χάρτθ (π.χ. 

ΓΕΒΕΝΑ) 

λαμβάνονται   

πλθροφορίεσ 

για το 

ςυγκεκριμζνο 

ςθμείο

Στο χάρτθ παραμζνει ωσ επίπεδο (layer) θ κατανομι τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ για το 
επιφανειακό ςτρϊμα



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

ΓΙΑ ΓΕΒΕΝΑ 

Κάνοντασ κλικ 

πάνω ςε 

οποιοδιποτε 

ςθμείο του 

χάρτθ (π.χ. 

ΓΕΒΕΝΑ) 

λαμβάνονται   

πλθροφορίεσ 

για το 

ςυγκεκριμζνο 

ςθμείο

Θερμικι 

αγωγιμότθτα, 

υφι εδάφουσ, 

υδρολογικι 

κατάςταςθ Στο χάρτθ παραμζνει ωσ επίπεδο (layer) θ κατανομι τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ για το 
επιφανειακό ςτρϊμα



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

ΓΙΑ ΓΕΒΕΝΑ 

Κάνοντασ κλικ 

πάνω ςε 

οποιοδιποτε 

ςθμείο του 

χάρτθ (π.χ. 

ΓΕΒΕΝΑ) 

λαμβάνονται   

πλθροφορίεσ 

για το 

ςυγκεκριμζνο 

ςθμείο

Κλιματικά 

δεδομζνα

Στο χάρτθ παραμζνει ωσ επίπεδο (layer) θ κατανομι τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ για το 
επιφανειακό ςτρϊμα



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

ΓΙΑ ΓΕΒΕΝΑ 

Κάνοντασ κλικ 

πάνω ςε 

οποιοδιποτε 

ςθμείο του 

χάρτθ (π.χ. 

ΓΕΒΕΝΑ) 

λαμβάνονται   

πλθροφορίεσ 

για το 

ςυγκεκριμζνο 

ςθμείο

Ζκκεςθ

Στο χάρτθ παραμζνει ωσ επίπεδο (layer) θ κατανομι τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ για το 
επιφανειακό ςτρϊμα



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

ΓΙΑ ΓΕΒΕΝΑ 

Κάνοντασ κλικ 

πάνω ςε 

οποιοδιποτε 

ςθμείο του 

χάρτθ (π.χ. 

ΓΕΒΕΝΑ) 

λαμβάνονται   

πλθροφορίεσ

Στο χάρτθ παρουςιάηεται ωσ επίπεδο (layer) θ κατανομι τθσ μζςθσ ετιςιασ κερμοκραςίασ 
του αζρα.



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

ΓΙΑ ΓΕΒΕΝΑ 

Κάνοντασ κλικ 

πάνω ςε 

οποιοδιποτε 

ςθμείο του 

χάρτθ (π.χ. 

ΓΕΒΕΝΑ) 

λαμβάνονται   

πλθροφορίεσ

Στο χάρτθ παρουςιάηεται ωσ επίπεδο (layer) θ κατανομι τθσ υφισ του εδάφουσ (κατά 
ESDAC) για το επιφανειακό ςτρϊμα.



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

ΓΙΑ ΓΕΒΕΝΑ 

Κάνοντασ κλικ 

πάνω ςε 

οποιοδιποτε 

ςθμείο του 

χάρτθ (π.χ. 

ΓΕΒΕΝΑ) 

λαμβάνονται   

πλθροφορίεσ

Στο χάρτθ παρουςιάηεται ωσ επίπεδο (layer) θ κατανομι του τφπου του εδάφουσ (κατά 
WRB) για το επιφανειακό ςτρϊμα.
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Μεγζκυνςθ πάνω ςτον Χάρτθ- Ρερίγραμμα 

τθσ Ευρϊπθσ (EOM) μπορεί να γίνει: 

- είτε με τον τροχό του ποντικοφ  

- είτε ζνα ορκογϊνιο με πατθμζνο το πλικτρο 

SHIFT

- είτε πλθκτρολογϊντασ οποιαδιποτε 

τοποκεςία ςτο πεδίο αναηιτθςθσ 

διεφκυνςθσ ςτθν επάνω δεξιά γωνία του 

παρακφρου του χάρτθ και μετά  ‘enter’

- είτε χρθςιμοποιϊντασ γεωγραφικζσ 

ςυντεταγμζνεσ π.χ. «47.802202, 13.043489».
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Επιλζγοντασ «Ρεριοχζσ 

Δοκιμισ» εμφανίηεται ζνασ 

αναδυόμενοσ κατάλογοσ με 

τισ περιοχζσ μελζτθσ των 

χωρϊν των εταίρων που 

μετείχαν ςτο ThermoMap.

Για τθν Ελλάδα ιταν θ 

περιοχι πόλθσ Καλαμάτασ.
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Επιλζγοντασ 

ωσ «Ρεριοχι 

Δοκιμισ» τθν 

Καλαμάτα 

θ εφαρμογι 

MapViewer

εςτιάηει ςτθν 

περιοχι τθσ 

Καλαμάτασ 

εμφανίηοντασ 

τθν εκτίμθςθ 

τθσ κερμικισ 

αγωγιμότθτασ 

για το ςτρϊμα 

βάκουσ 0-3 m
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Επιλζγοντασ 

ςτρϊμα 

βάκουσ 3-6 m,

εμφανίηεται 

θ εκτίμθςθ 

τθσ κερμικισ 

αγωγιμότθτασ 

για το ςτρϊμα 

αυτό.
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Επιλζγοντασ 

ςτρϊμα 

βάκουσ 6-10 m,

εμφανίηεται θ 

εκτίμθςθ τθσ 

κερμικισ 

αγωγιμότθτασ 

για το ςτρϊμα 

αυτό.
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Εκτόσ από τα 

επίπεδα με τθν 

κατανομι τθσ 

κερμικισ 

αγωγιμότθτασ ςε 

διάφορα 

ςτρϊματα 

εμφανίηονται και 

χάρτεσ με άλλεσ 

πλθροφορίεσ, 

όπωσ 

ετιςια 

ατμοςφαιρικά 

κατακρθμνίςματα, 

…

(ενιαίο χρϊμα λόγω τθσ φπαρξθσ ενόσ μετεωρολογικοφ ςτακμοφ ςτθν Καλαμάτα)
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

(ενιαίο χρϊμα λόγω τθσ φπαρξθσ ενόσ μετεωρολογικοφ ςτακμοφ ςτθν Καλαμάτα)

… 

μζςθ ετιςια 

κερμοκραςία 

αζρα τθσ 

περιοχισ 

….
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

… 

ηϊνεσ 

προςταςίασ 

….



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

… 

περιοριςμοί 

ςτθ χριςθ 

….
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

… 

τφποσ 

εδάφουσ 

κατά WRB

….



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

… 

κλίςεισ 

εδάφουσ

….
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Κάνοντασ κλικ πάνω ςε 

ζνα οποιοδιποτε ςθμείο 

του διαδραςτικοφ χάρτθ 

μζςα ςτθν περιοχι 

δοκιμισ (Καλαμάτα) 

εμφανίηεται ζνα 

παράκυρο με 5 καρτζλεσ, 

που περιζχουν 

πλθροφορίεσ, όταν 

επιλεγμζνο εργαλείο 

πλθροφόρθςθσ είναι το 

‘vSGP infobox’

--

Σφνοψθ
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Κάνοντασ κλικ πάνω ςε ζνα 

οποιοδιποτε ςθμείο του 

διαδραςτικοφ χάρτθ μζςα ςτθν 

περιοχι δοκιμισ (Καλαμάτα) 

εμφανίηεται ζνα παράκυρο με 

5 καρτζλεσ, που περιζχουν 

πλθροφορίεσ, 

--

Εκτίμθςθ πολφ ρθχοφ 

γεωκερμικοφ δυναμικοφ για 

τα ςτρϊματα βάκουσ 0-3, 3-6 

και 6-9 m
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Κάνοντασ κλικ πάνω ςε ζνα 

οποιοδιποτε ςθμείο του 

διαδραςτικοφ χάρτθ μζςα ςτθν 

περιοχι δοκιμισ (Καλαμάτα) 

εμφανίηεται ζνα παράκυρο με 

5 καρτζλεσ, που περιζχουν 

πλθροφορίεσ, 

--

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Κάνοντασ κλικ πάνω ςε ζνα 

οποιοδιποτε ςθμείο του 

διαδραςτικοφ χάρτθ μζςα ςτθν 

περιοχι δοκιμισ (Καλαμάτα) 

εμφανίηεται ζνα παράκυρο με 

5 καρτζλεσ, που περιζχουν 

πλθροφορίεσ, 

--

κλιματικά δεδομζνα
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Κάνοντασ κλικ πάνω ςε ζνα 

οποιοδιποτε ςθμείο του 

διαδραςτικοφ χάρτθ μζςα ςτθν 

περιοχι δοκιμισ (Καλαμάτα) 

εμφανίηεται ζνα παράκυρο με 5 

καρτζλεσ, που περιζχουν 

πλθροφορίεσ, 

--

Ζκκεςθ
Πατϊντασ το κουμπί αριςτερά 

δθμιουργείται ζνα Πλθροφοριακό 
Δελτίο τθσ Τοποκεςίασ με 

λεπτομζρειεσ χάρτθ και με μια 
ςυλλογι όλων των ςθμαντικϊν 

παραμζτρων υποβάκρου. Αυτι θ 
ςελίδα HTML περιζχει δφο μζχρι 

πζντε ςελίδεσ, διαςτάςεων Α4, που 
είναι ζτοιμεσ προσ εκτφπωςθ ι που 

μποροφν να μετατραποφν ςε ζνα 
ζγγραφο PDF

(βλ. επόμενεσ διαφάνειεσ)
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Όταν επιλεγμζνο εργαλείο πλθροφόρθςθσ είναι το «Πλθροφορίεσ ειδικοφ», τότε για το ςθμείο του 
διαδραςτικοφ χάρτθ μζςα ςτθν περιοχι δοκιμισ (Καλαμάτα) ανοίγει ζνα παράκυρο με πίνακεσ 

περιγραφικϊν χαρακτθριςτικϊν όλων των ορατϊν επιπζδων του χάρτθ που υπάρχουν ς’ αυτό το ςθμείο 
του χάρτθ. Αυτό είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για τθ λιψθ όλων των περιγραφικϊν πλθροφοριϊν ιδιαίτερα 

των επιπζδων του χάρτθ με παραμζτρουσ υποβάκρου. Τα τυποποιθμζνα ακρϊνυμα των τίτλων των 
ςτθλϊν επεξθγοφνται με «ςυμβουλζσ εργαλείου» (tooltips) και ςε ζναν κατάλογο ςυντομογραφιϊν που 

εμφανίηεται κάνοντασ κλικ πάνω ςτο Κουμπί «Συντομογραφίεσ».
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 
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average monthly precipitation average monthly air temperature

 Συλλογι και

επεξεργαςία

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων

κερμοκραςίασ αζρα

και βροχόπτωςθσ από

Στακμό ΕΜΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ περιόδου

1956-2010
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

 Ψθφιοποίθςθ 

τοπογραφικοφ 

υποβάκρου και 

ταξινόμθςθ των 

μορφολογικϊν 

κλίςεων ςε 4 

κατθγορίεσ:

0-5o

5-10o

10-15o

> 15o
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ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

 Ψθφιοποίθςθ 

τθσ 

κακοριςμζνθσ 

ηϊνθσ Natura 

(protection 

zone) ςτθν 

ευρφτερθ 

πόλεωσ 

Καλαμάτασ 



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν 

ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

 Χριςθ ψθφιακϊν 

πολυγϊνων εδαφικισ 

κάλυψθσ Corine



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

 Εδαφολογικόσ χάρτθσ περιοχισ πόλθσ Καλαμάτασ κατά WRB ταξινόμθςθ 

Leptosols Regosols



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που 

χρθςιμοποιικθκαν ςτθν

περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

 Ψθφιοποίθςθ του 

γεωλογικοφ χάρτθ 

περιοχισ Καλαμάτασ



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

 Ψθφιοποίθςθ των υδάτινων ςωμάτων και του 

υδρογραφικοφ δικτφου περιοχισ Καλαμάτασ



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

Αξιολόγθςθ 
υπαρχόντων 

υδρογεωλογικϊν 
δεδομζνων περιοχισ 

Καλαμάτασ και 
χάραξθ 

ιςοπιεηομετρικϊν
καμπυλϊν.

Από ιςοπιεηομετρικζσ
καμπφλεσ 
δθμιουργία 
πολυγϊνων.

Επιβεβαιωτικζσ 
εργαςίεσ με 

μετριςεισ ςτάκμθσ το
Νοε. 2012 



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

Ιςοπιεηομετρικζσ καμπφλεσ 
και επίπεδα κορεςμοφ 



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

 Συγκζντρωςθ υπαρχόντων δεδομζνων 

κοκκομετρικισ ςφςταςθσ του εδάφουσ τθσ 

περιοχισ πόλεωσ Καλαμάτασ.

 Συλλογι και αξιολόγθςθ ςτοιχείων από 

ρθχζσ γεωτριςεισ για γεωτεχνικοφσ και 

τεχνικο-γεωλογικοφσ ςκοποφσ που 

πραγματοποιικθκαν από το ΚΕΔΕ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων.

Επεξεργαςία των δεδομζνων αυτϊν:

(α) γεωαναφορά κζςεων γεωτριςεων

(β) ςυςχετιςμόσ τθσ υφισ του εδάφουσ 

μεταξφ διαφορετικϊν κζςεων 

(γ) νζα προςπάκεια ταξινόμθςθσ κατά USDA



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

Καταςκευι
χάρτθ και 

βάςθσ δεδομζνων 
από τα ςτοιχεία των 

γεωτεχνικϊν 
γεωτριςεων.

Τα ςτοιχεία όλων 
των γεωτριςεων 

δεν μποροφςαν να 
χρθςιμοποιθκοφν 
γιατί δεν ιταν τα 

κατάλλθλα.



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

0-3 m
3-6 m

6-10 m

Ταξινόμθςθ υπαρχόντων δεδομζνων δειγμάτων  
από 42 γεωτεχνικζσ γεωτριςεισ 

ςε ςφςτθμα ταξινόμθςθσ κατά USDA 
και προβολι ςε τριγωνικό διάγραμμα 

για τα 3 ςτρϊματα βάκουσ 
(0-3, 3-6, 6-10 m)



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν

περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

Καταςκευι ορυγμάτων ςε 
9 επιλεγμζνεσ κζςεισ, 

βάκουσ 5-6 m, και δειγματολθψίεσ 
από διαφορετικοφσ εδαφικοφσ 

ορίηοντεσ 
(Οκτ. 2012).

Κοκκομετρικι ανάλυςθ των 
δειγμάτων αυτϊν και μετριςεισ 
αγωγιμότθτασ ςτα δείγματα ςτο 
Friedrich-Alexander Universitaet
Erlangen-Nuernberg (Γερμανία)  



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Διαδραςτικόσ Χάρτθσ

Στοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν περιοχι τθσ Καλαμάτασ 

Χάρτθσ τθσ περιοχισ δοκιμισ (Καλαμάτα) που δείχνει τισ κζςεισ των ορυγμάτων που 
καταςκευάςκθκαν για τθ δειγματολθψία εδάφουσ κακϊσ και τισ κζςεισ των γεωτεχνικϊν 

γεωτριςεων από τισ οποίεσ αξιολογικθκαν υπάρχοντα δεδομζνα (δεν χρθςιμοποιικθκαν τα 
δεδομζνα όλων των γεωτριςεων λόγω ακαταλλθλότθτασ)



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Εργαλείο Υπολογιςμοφ

 Το Εργαλείο Υπολογιςμοφ (Calculator)
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 
υπολογιςκεί το πολφ θχό Γεωκερμικό 
Δυναμικό (vSGP) μζχρι το βάκοσ των 
10m.

 Το Εργαλείο Υπολογιςμοφ του vSGP
αποςκοπεί ςτο να επαυξιςει τα 
υπάρχοντα δεδομζνα από το Χάρτθ 
Ρερίγραμμα τθσ Ευρϊπθσ ι να 
δθμιουργιςει νζα δεδομζνα και κα 
πρζπει να χρθςιμοποιθκεί όταν 
υπάρχουν λεπτομερι εξωτερικά 
δεδομζνα π.χ. από ανάλυςθ του 
υπεδάφουσ. Φιλοδοξεί να φτάςει 
τουλάχιςτον ςτο ίδιο ι ακόμθ 
μεγαλφτερο επίπεδο ακριβείασ, όπωσ 
ςτισ περιοχζσ δοκιμισ. 

 Το «Εργαλείο Υπολογιςμοφ» είναι είτε 
ενςωματωμζνο είτε αυτόνομο



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ 
Εργαλείο Υπολογιςμοφ 

(ενςωματωμζνο) 

Ωσ ενςωματωμζνο 
εργαλείο, με μορφι 
καρτζλασ, βρίςκεται 
ςτο παράκυρο που 
ανοίγει κάνοντασ κλικ 
πάνω ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο του Ευρωπαϊ-
κοφ χάρτθ από τθν 
εφαρμογι 
‘MapViewerϋ και ςτθν 
περίπτωςθ αυτι όλα 
τα διακζςιμα ςτοιχεία 
γι’ αυτό το ςθμείο του 
χάρτθ φορτϊνονται 
ςτο Εργαλείο 
Υπολογιςμοφ, τα οποία 
μποροφν τροπο-
ποιθκοφν ι ακόμθ να 
ειςαχκοφν και νζα 
δεδομζνα. 



ΘΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΓΟ Εργαλείο Υπολογιςμοφ (αυτόνομο) 

Ωσ αυτόνομο εργαλείο είναι 
προςβάςιμο από τθ διεφκυνςθ: 
geoweb2.sbg.ac.at/thermomap/
calculator.html
και ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν 
είναι προ-ςυμπλθρωμζνεσ οι 
τιμζσ κλιματικϊν και εδαφικϊν 
παραμζτρων, 
ενϊ για τθν αναφορά των 
αποτελεςμάτων του 
υπολογιςμοφ ςε μια τοποκεςία 
κα πρζπει να ορίηονται θ 
διεφκυνςθ ι οι γεωγραφικζσ 
ςυντεταγμζνεσ 



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

Τα γεωκερμικά ςυςτιματα 
ανοιχτοφ βρόχου 
χρθςιμοποιοφν ωσ επί το 
πλείςτον νερά 
υδρογεωτριςεων.
Συνεπϊσ, θ πολφ καλι γνϊςθ 
των υδρογεωλογικϊν 
ςυνκθκϊν μιασ περιοχισ είναι 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 
τθν επιτυχία των 
υδρογεωτριςεων και άρα για 
τθν επιτυχι εγκατάςταςθ 
ςυςτθμάτων ΓΑΘ. 



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ 

ΡΕΙΟΧΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

Πλικοσ υδρογεωλογικϊν μελετϊν 
και τεχνικϊν εκκζςεων 
του Ι.Γ.Μ.Ε. (ςιμερα Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) για 
το Υδατικό Διαμζριςμα Δυτικισ Μακεδονίασ 
και 
τθν περιοχι των Γρεβενϊν 



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 
Απόςπαςμα Υδρογεωλογικοφ χάρτθ Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ, περιοχι 
Γρεβενϊν

Υδροφόροι διαρρθγμζνων ςχθματι-
ςμϊν με τοπικι μζτρια υδροφορία 

Σχθματιςμοί με παντελι ςχεδόν             
απουςία υπόγειασ υδροφορίασ

Υδροφόροι  παραγωγικοί καλισ 
αποδοτικότθτασ 

Ποταμοχειμάρριεσ αποκζςεισ Πλειοκαί-
νου-Πλειςτοκαίνου: Αμμοχάλικεσ, άργι-
λοι, μάργεσ, ψαμμίτεσ, κροκαλοπαγι 

Οφιολικικό ςφμπλεγμα: Γενικά μθ 
υδροπερατοί ςχθματιςμοί, τοπικά 
διαπερατοί ςε ηϊνεσ διάρρθξθσ 

Σειρά Τςοτυλίου: Εναλλαγζσ μαργϊν, 
ψαμμιτϊν με παρεμβολζσ ιλυολίκων 

Σειρά Πενταλόφου:  Εναλλαγζσ 
κροκαλοπαγϊν, μαργϊν & ψαμμιτϊν 



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΘ ΤΟΜΘ 

ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ  ΥΔΟΦΟΟΥ ΓΕΒΕΝΩΝ



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

 Ο κοκκϊδθσ υδροφόροσ των  Γρεβενϊν, περικλείεται μεταξφ των περιοχϊν: Γρεβενά, Δοξαρά, 
Καλαμίτςι, Μυρςίνα, Μθλζα, Μικρό και Μεγάλο Σειρινι.

 Καλφπτει ζκταςθ 57 Km2 (Μικοσ: 15,4 km, Ρλάτοσ: 3,7 km, Ράχοσ: 50 m)

 Το κοκκϊδεσ υδροφόρο ςφςτθμα των Γρεβενϊν αναπτφςςεται ςε Ρλειο-Ρλειςτοκαινικισ θλικίασ 
ποταμο-χειμμάριεσ αποκζςεισ, που ςυνίςτανται από άμμουσ, κροκάλεσ, αμμοχάλικεσ, κροκαλοπαγι, 
ψαμίτεσ, αμμοφχεσ αργίλουσ και αργίλουσ,  όταν απουςιάηουν αργιλικά λεπτόκοκκα υλικά.

 Το υδροφόρο ςφςτθμα των Γρεβενϊν ςε αλλεπάλλθλα υδροφόρα ςτρϊματα μερικϊσ υπό πίεςθ 
(αλλεπάλλθλα θμι-ελεφκερα υδροφόρα ςτρϊματα)

 Ράχοσ Τεταρτογενϊν ιηθμάτων: 120 m περίπου 

 Ράχοσ των υδροφόρων ςτρωμάτων: 50m

 Σθμαντικότατοι και μεγάλθσ υδροδυναμικότθτασ υπόγειοι προςχωματικοί υδροφόροι με μεγάλθ 
παραγωγικότθτα.

 Τροφοδοςία του υδροφόρου ςυςτιματοσ: Απϋευκείασ κατείςδυςθ των ατμοςφαιρικϊν 
κατακρθμνιςμάτων και διικθςθ των νερϊν των διερχόμενων υδατορεμάτων.

 Μζςo υψόμετρο υδροςτατικισ ςτάκμθσ:  543m

 Μζςο βάκοσ υδροςτατικισ ςτάκμθσ :  40m

ΚΟΚΚΩΔΕΣ  ΥΔΟΦΟΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΓΕΒΕΝΩΝ

Πθγι:

τάμοσ Α. & Ματκαιόπουλοσ Δ. (2010)



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΓΑΦΘΜΑ ΤΘΣ ΔΙΑΧΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΘΣ ΤΘΣ ΣΤΑΘΜΘΣ ΤΟΥ ΥΔΟΦΟΟΥ ΓΕΒΕΝΩΝ  

Ετιςια 
δια-

κφμανςθ  
ςτάκμθσ
υδροφό-

ρου:    
≤10 m

ΚΟΚΚΩΔΕΣ  ΥΔΟΦΟΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΓΕΒΕΝΩΝ

Πθγι:

τάμοσ Α. 

& 

Ματκαιό-

πουλοσ Δ. 

(2010)



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

 Ρερατότθτα ςχθματιςμϊν: μζτρια ζωσ υψθλι (1,5 x 10-3 m/s)

 Υδαταγωγιμότθτα (T) : 7,5 x 10-2 m2 /sec

 Αποκθκευτικότθτα (S) : 2 %

 Ετιςια υδρολθψία: 15 x 106 m3

 Ετιςια ανατροφοδότθςθ υδροφόρου ςυςτιματοσ: 20  x 106 m3. 

 Μζχρι ςιμερα υπάρχει ιςορροπία.

 Θερμοκραςία νεροφ:  8-18oC (μζςθ τιμι: 13,5oC)

 Αγωγιμότθτα νεροφ:  130-700 μS/cm (μζςθ τιμι: 478 μS/cm)

 pH νεροφ: 6,8 - 8,1 (μζςθ τιμι: 7,1)

 Τεχνθτόσ εμπλουτιςμόσ: όχι

 Στα νερά του υδροφόρου ανιχνεφκθκαν κατά τόπουσ, αυξθμζνεσ, πάνω από τα όρια ποςιμότθτασ, 
ςυγκεντρϊςεισ Mn, Fe, και Ba πρωτογενοφσ προζλευςθσ και NO3 λόγω γεωργικισ δραςτθριότθτασ.

ΚΟΚΚΩΔΕΣ  ΥΔΟΦΟΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΓΕΒΕΝΩΝ

Πθγι:
τάμοσ Α. & Ματκαιόπουλοσ Δ. (2010), “Υδρογεωλογικι Μελζτθ - Υδατικό Διαμζριςμα Δυτ. Μακεδονίασ (09)”, Ζργο: 
Καταγραφι και Αποτίμθςθ των Υδρογεωλογικών Χαρακτιρων των Υπόγειων Νερών και των Υδροφόρων υςτθμάτων 
τθσ Χώρασ (7.3.2.1) - Υποζργο 3: Παρακολοφκθςθ Ιςοηυγίων Άνω Ρου Αλιάκμονα, Βερμίου, Πτολεμαΐδασ (Υ.Δ. 09), 
Ι.Γ.Μ.Ε., Κοηάνθ 



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 
Απόςπαςμα Υδρογεωλογικοφ χάρτθ Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ, περιοχι 
Γρεβενϊν

Υδροφόροι διαρρθγμζνων ςχθματι-
ςμϊν με τοπικι μζτρια υδροφορία 

Σχθματιςμοί με παντελι ςχεδόν             
απουςία υπόγειασ υδροφορίασ

Ποταμοχειμάρριεσ αποκζςεισ Πλειοκαί-
νου-Πλειςτοκαίνου: Αμμοχάλικεσ, άργι-
λοι, μάργεσ, ψαμμίτεσ, κροκαλοπαγι 

Οφιολικικό ςφμπλεγμα: Γενικά μθ 
υδροπερατοί ςχθματιςμοί, τοπικά 
διαπερατοί ςε ηϊνεσ διάρρθξθσ 

Σειρά Τςοτυλίου: Εναλλαγζσ μαργϊν, 
ψαμμιτϊν με παρεμβολζσ ιλυολίκων 

Σειρά Πενταλόφου:  Εναλλαγζσ 
κροκαλοπαγϊν, μαργϊν & ψαμμιτϊν 

Τοπικοί φρεάτιοι υδροφόροι μικρισ 
δυναμικότθτασ  



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΜΙΚΘΣ 

ΕΚΤΑΣΘΣ 

ΚΟΚΚΩΔΕΣ  

ΥΔΟΦΟΟ 

ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΚΟΙΤΘΣ 

ΡΟΤΑΜΟΥ 

ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, 

ΜΙΚΘΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ-

ΤΘΤΑΣ

Πθγι:

τάμοσ Α. & 

Ματκαιόπουλοσ Δ. 

(2010)



ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΙΟΧΘΣ ΓΕΒΕΝΩΝ 

ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ 
Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΓΑΘ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΟΧΟΥ

ΚΑΣΤΙΚΟ ΥΔΟΦΟΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΟΥ ΓΕΒΕΝΩΝ: 
Χαμθλισ δυναμικότθτασ υδροφόρο ςφςτθμα 

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΥΔΟΦΟΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ ΓΕΒΕΝΩΝ: 
Μικρά αποκζματα νεροφ

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΚΝΙΔΘΣ  ΓΕΒΕΝΩΝ: 
Ρεριοριςμζνθσ ζκταςθσ υδροφόρο ςφςτθμα 

Πθγι:

τάμοσ Α. & Ματκαιόπουλοσ Δ. (2010), “Υδρογεωλογικι Μελζτθ - Υδατικό Διαμζριςμα Δυτ. Μακεδονίασ (09)”, Ζργο : 

Καταγραφι και Αποτίμθςθ των Υδρογεωλογικών Χαρακτιρων των Υπόγειων Νερών και των Υδροφόρων υςτθμάτων τθσ 

Χώρασ (7.3.2.1) - Υποζργο 3: Παρακολοφκθςθ Ιςοηυγίων Άνω Ρου Αλιάκμονα, Βερμίου, Πτολεμαΐδασ (Υ.Δ. 09), Ι.Γ.Μ.Ε., 

Κοηάνθ 



ΣΥΜΒΟΛΘ ΤΘσ Ε.Α.Γ.Μ.Ε.  (ΡΩΘΝ Ι.Γ.Μ.Ε.)
ΣΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ Γ.Α.Θ . 

ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΘΤΩΝ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ  

ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΥΔΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΩΝ   Συλλογι - κατάλλθλων υπαρχόντων γεωλο-
γικϊν, εδαφολογικϊν, υδρογεωλογικϊν, 
κλιματικϊν, τεχνικο-γεωλογικϊν κ.ά. 
δεδομζνων και εφαρμογι εξιςϊςεων, κατά 
τα πρότυπα του ThermoMap αλλά με 
βελτίωςθ τθσ μεκοδολογίασ, με ςτόχο τθν 
αρχικι εκτίμθςθ τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ 
των ςχθματιςμϊν

 Συλλογι τιμϊν μζτρθςθσ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ από καταςκευαςτζσ 
ςυςτθμάτων ΓΑΘ (με μζκοδο ΤRT) και 
αξιολόγθςθ αυτϊν 

 Επιτόπου μετριςεισ τθσ κερμικισ 
αγωγιμότθτασ και δειγματολθψίεσ 
γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν για εργαςτθριακζσ 
μετριςεισ κερμικισ αγωγιμότθτασ ςε 
κατάλλθλα προετοιμαςμζνα δοκίμια υπό 
διάφορεσ ςυνκικεσ. 

 Σφνταξθ κατάλλθλων
κεματικϊν χαρτϊν

 Συλλογι και αξιολόγθςθ υπαρχόντων 
υδρογεωλογικϊν δεδομζνων. 
 Λεπτομερισ μελζτθ των υδρογεωλογικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των γεωλογικϊν 
ςχθματιςμϊν και αξιολόγθςθ των 
υδρογεωλογικϊν ςυνκθκϊν ςε μεγάλθ 
κλίμακα 
 Σφνταξθ κατάλλθλων κεματικϊν χαρτϊν

ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΤΘΣ ΑΣΤΙΚΘΣ - ΡΕΙΑΣΤΙΚΘΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, 
ΔΘΛ. ΤΘΣ ΛΕΡΤΟΜΕΟΥΣ & ΣΥΣΤΘΜΑΤΙΚΘΣ ΧΑΤΟΓΑΦΘΣΘΣ

ΑΣΤΙΚΩΝ & ΡΕΙΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ



Εσταριστώ πολύ 

για την προσοτή σας!


