
 

 

Ο 1ος  Πανελλήνιος Διαγωνισμός CHEM-E-CAR πραγματοποιήθηκε  τη Πέμπτη, 

30/05/2019, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Διοργανώθηκε από τη Σχολή 

Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο του 12ου 

Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής. 

 

Πρόκειται για διαγωνισμό '' ακριβείας '' κατά τον οποίο τα αυτοκίνητα (CHEM-E-CARs ) των  

διαγωνιζόμενων ομάδων  πρέπει να διανύσουν ζητούμενη απόσταση μεταξύ 15 και 30 

μέτρων με δεδομένο βάρος νερού από 0 έως 500 ml πάνω στα οχήματα τους ,σε χρόνο έως 

και 2 λεπτών με τα συστήματα κίνησης και πέδησης να τροφοδοτούνται εξολοκλήρου απο 

χημικές αντιδράσεις . Συγκεκριμένα η ζητούμενη απόσταση  ήταν 22,67 m υπό φορτίο, 315 

ml νερού, τιμές που προέκυψαν με κλήρωση παρουσία όλων των ομάδων , και 1 ώρα πριν 

τον αγώνα όπως ορίζουν οι κανονισμοί. 

 

Στον διαγωνισμό εκπροσωπήθηκαν και τα τρία τμήματα Χημικών Μηχανικών της Ελλάδας . 

Οι ομάδες που συμμετείχαν: 

 

 2 ομάδες, ονομαζόμενες ‘‘TravΩltage’’ και ‘‘Underpressure’’ αντίστοιχα,  από το 

 Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 2 ομάδες, ονομαζόμενες ‘‘Κάστωρ’’ (Castor) και  ‘Πολυδεύκης’’ (Pollux) αντίστοιχα, 

 από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και 

https://www.snfcc.org/
https://www.chemeng.ntua.gr/
https://www.chemeng.ntua.gr/
https://12pesxm.chemeng.ntua.gr/home
https://12pesxm.chemeng.ntua.gr/home
https://12pesxm.chemeng.ntua.gr/home


 1 ομάδα, ονομαζόμενη ‘‘Προμηθεύς’’, από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του 

 Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλες τις ομάδες για την την πολύμηνη προετοιμασία των οχημάτων  

CHEM-E-CARs αλλά και το performance  τους κατά την διάρκεια του διαγωνισμού . 

 

Την 1η και 2η θέση, αντίστοιχα, κατέκτησαν οι δύο  ομάδες από τη Σχολή Χημικών Μηχανιών 

του ΕΜΠ ενώ την 3η θέση κατέκτησε η ομάδα ‘‘Underpressure’’ και την 4η  η ομάδα 

‘‘TravΩltage’’ από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ με μόλις 4 εκατοστά διαφορά 

μεταξύ τους . Στην  5η θέση βρεθηκε η ομάδα ‘‘Προμηθεύς’’, από το Τμήμα Χημικών 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά 

παρακάτω. 

 

 

Τα μέλη των ομάδων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ αποτελούν  για την  

‘‘TravΩltage’’ και ‘‘Underpressure’’ οι Δαβιδοπούλου Χριστίνα, Καλμουκίδης Νικόλαος, Κυριάκου 

Ελευθερία – Αριάδνη , Πρίτσα Αναστασία, Τσιτουρίδου Άννα και Γκύζη Κυριακή , Νικηφόρου 

Φωτεινή , Ντούλα Μαρία, Οικονόμου Βασίλειος και Παπαδοπούλου Φλώρα όλοι προπτυχιακοί 

φοιτητές και φοιτήτριες  του τμήματος. Οι δυο ομάδες που εκπροσώπησαν το  Τμήμα Χημικών 

Μηχανικών του ΑΠΘ εργάστηκαν στο  Environmental Engineering Laboratory υπό την 

επίβλεψη του καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη και του επιστημονικού συνεργάτη Ιωάννη 

Ζαρκάδα . 

 

Μερικά στιγμιότυπα απο την προσπάθεια των ομάδων του ΑΠΘ κατά την διάρκεια του 

διαγωνισμού. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

ΠΗΓΗ: https://www.chemeng.ntua.gr 
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