ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
Η TSS UNDERGROUND διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε μεταλλευτικές και περιβαλλοντικές
δραστηριότητες, αναλαμβάνοντας έργα και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στον
ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα για περισσότερα από 10 έτη. Η εταιρεία στελεχώνεται από
άριστα καταρτισμένα επιστημονικά στελέχη (μηχανικούς μεταλλείων, πολιτικούς μηχανικούς,
γεωλόγους, περιβαλλοντολόγους μηχανικούς) που πλαισιώνονται από έμπειρο και ικανό
προσωπικό πεδίου.
Η εξειδίκευση της TSS Underground στην εκπόνηση μελετών, η ενεργή της παρουσία σε
μεταλλευτικά, γεωτεχνικά και περιβαλλοντικά έργα την κατατάσσει στις σημαντικότερες
κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η κατοχή
και η χρήση νέων τεχνολογιών και υπολογιστικών λογισμικών εγγυώνται την άριστη ποιότητα
υπηρεσιών.

Κύρια αντικείμενα της TSS UNDERGROUND:

Γεωλογική & Κοιτασματολογική Έρευνα
• Optical Borehole Televiewer
• Γεωφυσική Έρευνα Πεδίου
• Υπαίθρια & Υπόγεια Γεωλογική Χαρτογράφηση

Γεωτεχνικές Μελέτες

• Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις

• Ευστάθεια Πρανών

• Εκτίμηση Αποθεμάτων

• Υποστήριξη / Αντιστήριξη Πρανών

• Στατιστική Ανάλυση Ασυνεχειών – Ρωγματώσεων

• Αντιμετώπιση Καταπτώσεων
• Ευστάθεια Υπόγειων Λατομείων, Υποστήριξη Υπόγειων Εκσκαφών
• Γεωτεχνικές Οργανομετρήσεις
• 3D Αποτυπώσεις Ασυνεχειών - Ρωγματώσεων Λατομείου
• Full Scanning Services
• 2D, 3D Numerical Modelling

Με γνώμονα την παροχή αξιόπιστων και οικονομικά βιώσιμων κοιτασματολογικών & γεωλογικών ερευνών,
η εταιρεία μας στράφηκε σε εναλλακτικές, εξειδικευμένες και καινοτόμες τεχνικές. Με την τεχνολογία

Optical Borehole Televiewer πραγματοποιείται διάνοιξη οπής, μέσω καταστρεπτικής γεώτρησης, μικρής διαμέτρου,
μέσα στην οποία τοποθετείται περιστρεφόμενη κάμερα υψηλής ανάλυσης. Μέσω αυτής της μεθόδου μπορεί να
αποτυπωθεί σε ειδικό υπολογιστικό λογισμικό η λιθολογία, η στρωματογραφία, ο χρωματισμός του μαρμάρου καθώς
και η διεύθυνση και ο προσανατολισμός των ασυνεχειών και ρωγματώσεων του πετρώματος.
Το κόστος αυτής της μεθόδου είναι σχεδόν το μισό συγκριτικά με τη συνήθη μέθοδο της δειγματοληπτικής διάτρησης.

Τεχνικές & Οικονομοτεχνικές Μελέτες
• Εκπόνηση ειδικών Τεχνικών Μελετών για έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο
• Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Μελέτες Ευαισθησίας Ταμειακών Ροών
• Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων
• Σχεδιασμός - Κοστολόγηση Γεωλογικής / Κοιτασματολογικής Έρευνας

Περιβαλλοντικές Μελέτες

• Σχεδιασμός Εκμετάλλευσης με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών
• Μελέτη Υπογειοποίησης Λατομείων
• Βελτιστοποίηση Παραγωγής & Αποληψιμότητας
• Πρόγραμμα Μείωσης Κόστους Εργασιών
• Διαχείριση Νερού

contact@tss-underground.com

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Αποκατάσταση Λατομικών Χώρων
• Περιβαλλοντική Νομοθεσία &
Λατομικές Αδειοδοτήσεις
• Κοστολόγηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων

www.tss-underground.com

+30 216 8096708

