
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι 

Τα εργαστήρια Χημικής Μηχανικής Ι γίνονται το Χειμερινό εξάμηνο κάθε έτους. 

Τα μαθήματα ξεκινούν συνήθως την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου. Η διάρκειά 

τους είναι 10 εβδομάδες και γίνονται κάθε δεύτερη Τρίτη.  

Οι εργαστηριακές ασκήσεις και οι διδάσκοντες αυτών, είναι οι παρακάτω: 

 

 

Το πρόγραμμα των ασκήσεων, οι ομάδες, οι σημειώσεις θεωρίας κάθε 

άσκησης και οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται στο 

https://elearning.auth.gr/ στο σχετικό δικτυακό τόπο του μαθήματος. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου και πάνω και θα πρέπει 

να έχουν περάσει τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα: 

Φαινόμενα Μεταφοράς Ι ή Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ ή Εφαρμοσμένη 

Θερμοδυναμική Ι ή Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ. 

Η εγγραφή για την παρακολούθηση των εργαστηρίων γίνεται αφού στείλετε 

Επίθετο, Όνομα, ΑΕΜ, e-mail και κινητό σας,  στο Email: thanosa@auth.gr 

του κ. Αλεξόπουλου. Αν παραστεί ανάγκη άμεσης επικοινωνίας,  θα είναι στο 

γραφείο του στον δεύτερο όροφο του κτιρίου Δ, ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια 

αριστερά,  Τομέας Τεχνολογιών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών. Θα πρέπει 

όμως πρώτα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ( 2310-996166 ) μαζί του. 

Κατά την εγγραφή σας δημιουργούνται 20 ομάδες των τεσσάρων έως έξι 

φοιτητών, εξαρτάται από το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών. 

Συνήθως οι φοιτητές σχηματίζουν ομάδες με άτομα που είναι γνωστά μεταξύ 

τους. 

Οι ομάδες 1 έως και 10 ξεκινούν την πρώτη προγραμματισμένη εβδομάδα 

έναρξης των εργαστηρίων, και είναι συνήθως η 1η  Τρίτη του Οκτωβρίου, και 

στην συνέχεια έρχονται κάθε δεύτερη Τρίτη. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ  

 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 

1. --- --- 

2. Κ. ΛΑΒΔΑΚΗΣ  ΒΡΑΣΜΟΣ -ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

3. Α. ΑΓΓΕΛΗ   ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑ ΚΛΙΝΗ 

4. --- --- 

5. Ε. ΚΙΚΚΙΝΙΔΗΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

6. Σ. ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΩΝ 

7. 
Μ. ΣΤΟΥΚΙΔΗΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

https://elearning.auth.gr/
mailto:thanosa@auth.gr


Οι ομάδες 11 έως και 20 ξεκινούν τη δεύτερη προγραμματισμένη εβδομάδα από 

την έναρξη των εργαστηρίων, και στη συνέχεια έρχονται κάθε δεύτερη Τρίτη. 

Οι ώρες που θα γίνονται τα εργαστήρια, σύμφωνα με το διαμορφωμένο  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ που δίνεται παρακάτω, είναι οι εξής: 

 

Η 2η Άσκηση  ΒΡΑΣΜΟΣ –ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ  

Θα πραγματοποιείται κανονικά 

1ος κύκλος 09:00 – 11:15 πμ. 

2ος κύκλος  11:30 – 14:30 πμ 

 

 

Η 5η Άσκηση      ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Και η 7η Άσκηση   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

διαμορφώνεται ως εξής: 

1ος κύκλος   09:00 – 09:45 πμ 

2ος κύκλος   10:00 – 10:45 πμ 

 

 

Η 3η Άσκηση     ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑ ΚΛΙΝΗ 

Και η 6η Άσκηση   ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 

διαμορφώνεται ως εξής: 

1ος κύκλος   11:00 – 12:15 πμ 

2ος κύκλος   12:30 – 13:45 πμ 

 

 

     1ο κύκλος :  ομάδες 1η έως και 5η ΚΑΙ 11η έως και 15η  

     2ο κύκλος :   ομάδες 6η έως και 10η ΚΑΙ 16η έως και 20η. 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

 

1η 

Εβδομάδα 

Β Γ Ζ Ε  ΣΤ 

2 1 3 4 5 

7 6 8 9 10 

 

2η 

Εβδομάδα 

Β Γ Ζ Ε  ΣΤ 

12 11 13 14 15 

17 16 18 19 20 

 

3η 

Εβδομάδα 

Β Γ Ζ Ε  ΣΤ 

3 2 4 5 1 

8 7 9 10 6 

 

4η 

Εβδομάδα 

Β Γ Ζ Ε  ΣΤ 

13 12 14 15 11 

18 17 19 20 16 

 

5η 

Εβδομάδα 

Β Γ Ζ Ε  ΣΤ 

4 3 5 1 2 

9 8 10 6 7 

 

6η 

Εβδομάδα 

Β Γ Ζ Ε  ΣΤ 

14 13 15 11 12 

19 18 20 16 17 

 

7η 

Εβδομάδα 

Β Γ Ζ Ε  ΣΤ 

5 4 1 2 3 

10 9 6 7 8 

 

8η 

Εβδομάδα 

Β Γ Ζ Ε  ΣΤ 

15 14 11 12 13 

20 19 16 17 18 

 

9η 

Εβδομάδα 

Β Γ Ζ Ε  ΣΤ 

1 5 2 3 4 

6 10 7 8 9 

 

10η 

Εβδομάδα 

Β Γ Ζ Ε  ΣΤ 

11 15 12 13 14 

16 20 17 18 19 

 

Β:  Άσκηση 2η. Μελέτη Βρασμού και Συμπύκνωσης 

Γ:  Άσκηση 3η. Ρευστοστερεά Κλίνη Αερίου-Στερεών 

Ε:  Άσκηση 5η. Εναλλάκτης Θερμότητας 

Στ: Άσκηση 6η. Μετρήσεις Μηχανικής Ρευστών 

Z:  Άσκηση 7η. Συντελεστής Μεταφοράς Θερμότητας 

A: Άσκηση 1η και Δ: Άσκηση 4η. Δεν πραγματοποιούνται  
Τα νούμερα 1 έως και 20 είναι οι αριθμοί ομάδων 

Όλες οι ασκήσεις διεξάγονται στα εργαστήρια που βρίσκονται στον υπόγειο χώρο του κτιρίου Δ΄, 

εκτός από την Άσκηση 2 (Β), που διεξάγεται στον 1ο όροφο, στον Τομέα Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.    



Οι ημερομηνίες που θα γίνονται τα εργαστήρια είναι οι εξής: 

ΟΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΜ Ι 

              

      Τρίτη       

           Εβδομάδα   

  Οκτώβριος   6/10/2020   1η   

              

      13/10/2020   2η   

              

      20/10/2020   3η   

              

              

  Νοέμβριος   3/11/2020   4η   

              

      10/11/2020   5η   

              

      24/11/2020   6η   

              

           

  Δεκέμβριος   1/12/2020   7η   

       

    8/12/2020  8η   

              

      15/12/2020   9η   

       

   22/12/2020  10η  

       
 

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Εργαστηριακής άσκησης θα πρέπει να 

συμπληρώνετε ο καθένας ένα έντυπο ( έντυπα πειραματικών μετρήσεων ), 

σύμφωνα με τις πειραματικές μετρήσεις της άσκησης. Αυτό το έντυπο θα μπαίνει 

αργότερα μέσα στην αναφορά που θα παραδώσει ο καθένας, όπως θα δείτε 

παρακάτω. 

Επίσης ένα αντίγραφο του εντύπου αυτού θα παραδοθεί και στον κ. Αλεξόπουλο 

Το έντυπο αυτό ( έντυπα πειραματικών μετρήσεων ), θα το εκτυπώνετε από 

https://elearning.auth.gr/ στο σχετικό δικτυακό τόπο του μαθήματος. 

Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα έντυπο για κάθε φοιτητή και ένα επιπλέον για 

την ομάδα, πάντα για την αντίστοιχη άσκηση . 
 

 Όσοι φοιτητές δηλώσουν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια 

αλλά δε δηλώσουν το μάθημα κατά την περίοδο δηλώσεων των μαθημάτων 

χειμερινού εξαμήνου θα αποκλειστούν. 

 

https://elearning.auth.gr/mod/folder/view.php?id=291688
https://elearning.auth.gr/mod/folder/view.php?id=291688
https://elearning.auth.gr/


Που βρίσκεται ο χώρος των εργαστηρίων. 

Η Εργαστηριακή άσκηση 2 (ΒΡΑΣΜΟΣ -ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ) γίνεται στον 

πρώτο όροφο του κτιρίου Δ, ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια αριστερά,  Τομέας 

Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμομηχανικής . 

Οι άλλες τέσσερεις Εργαστηριακές ασκήσεις ( 3η, 5η, 6η, 7η ) γίνονται στο 

υπόγειο του ίδιου κτιρίου. 

Θα πάμε στο υπόγειο εύκολα ως εξής. Στην αριστερή πλευρά του Δ κτιρίου 

όπως το βλέπουμε υπάρχει ένα δρομάκι. Εάν ακολουθήσουμε το δρομάκι αυτό θα 

συναντήσουμε, στα δεξιά μας, μια μεγάλη μεταλλική πόρτα. Περνάμε την πόρτα 

αυτή και πηγαίνουμε στο τέλος του διαδρόμου που είναι μακρύς. Στο τέλος του 

διαδρόμου μπαίνουμε στην αριστερή μεταλλική πόρτα. Εδώ τώρα είναι και ο 

χώρος των εργαστηρίων. 

 

Ο γενικός βαθμός των εργαστηρίων βγαίνει ως εξής: 

Όταν θα τελειώσει η προγραμματισμένη Εργαστηριακή άσκηση που θα κάνετε: 

        Αμέσως μετά θα γράψετε ένα τεστ που θα αναφέρεται στην Εργαστηριακή 

άσκηση που μόλις κάνατε. Άρα θα πρέπει πρώτα να έχετε διαβάσει καλά τις 

σημειώσεις θεωρίας της άσκησης  από το https://elearning.auth.gr/. 

Από αυτό το τεστ θα πάρετε το 40% της γενικής βαθμολογίας. 

Τη μεθεπόμενη Τρίτη που θα έρθετε για την επόμενη Εργαστηριακή άσκηση, θα 

παραδώσετε στον κ. Αλεξόπουλο μια Αναφορά για την προηγούμενη άσκηση. Για 

την σύνταξη της αναφοράς αυτής ρωτήστε τον διδάσκοντα.  
Την πρώτη σελίδα της αναφοράς ( ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ) θα την εκτυπώνετε από 

το https://elearning.auth.gr/. 

 Από αυτή την αναφορά θα πάρετε το άλλο 20% της γενικής βαθμολογίας. 

Την αναφορά αυτή θα μπορείτε να την πάρετε μερικές βδομάδες πριν τις εξετάσεις 

του Ιανουαρίου. Για την ημερομηνία επιστροφής της αναφοράς θα σας σταλεί και 

σχετικό μήνυμα.  

Από τις εξετάσεις του Ιανουαρίου θα πάρετε και το υπόλοιπο 40% της γενικής 

βαθμολογίας. 

Αν ο βαθμός των τεστ και των αναφορών είναι από 3 και πάνω, τότε δίνετε όσες 

φορές θέλετε το μάθημα μέχρι να το περάσετε χωρίς να χάνετε αυτός ο βαθμός 

των τεστ και των αναφορών. 

Αν όμως ο βαθμός των τεστ και των αναφορών είναι ΚΑΤΩ από 3, τότε θα πρέπει 

να περάσετε το μάθημα με τις εξετάσεις μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

   Αν δεν καταφέρετε να περάσετε το μάθημα με τις εξετάσεις μέχρι και την 

περίοδο του Σεπτεμβρίου, τότε θα πρέπει να ξαναπαρακολουθήσετε την επόμενη 

χρονιά τα εργαστήρια. 

Αν ζητήσετε να κοπεί ο βαθμός τότε: 

    Εάν μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου πάρετε μεγαλύτερο βαθμό και το 

θέλετε, θα κρατηθεί αυτός ο μεγαλύτερος βαθμός. 

    Εάν μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου πάρετε μικρότερο βαθμό και το 

θέλετε θα πάρετε τον προηγούμενο που είναι και ο μεγαλύτερος βαθμός. 

    Εάν μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου κόβετε συνεχώς τον βαθμό από τις 

εξετάσεις, τότε χάνετε το δικαίωμα να κρατήσετε τον μεγαλύτερο βαθμό, 

παραμένει ο βαθμός των τεστ και των αναφορών, και ο βαθμός των εξετάσεων 

θα είναι αυτός που θα πάρετε από τις τελευταίες εξετάσεις.  

   Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα γίνουν μέσα σε αυτό το 1ο εξάμηνο του έτους 

που το παρακολουθείτε. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν σε δυο έτη 

https://elearning.auth.gr/mod/resource/view.php?id=252324


ή περισσότερα. Παράδειγμα. Δεν μπορείτε να κάνετε 2 εργαστηριακές ασκήσεις 

τον πρώτο χρόνο και τις υπόλοιπες μια άλλη χρονιά. 

   Πάντα στο τέλος βλέπετε μια γενική βαθμολογία. Δυστυχώς δεν μπορείτε να 

δείτε κάποιον επιμέρους βαθμό. Και ο λόγος είναι ο εξής. 

Η γενική βαθμολογία βγαίνει, στο μάθημα αυτό, από 15 επιμέρους βαθμούς και 

από 5 διδάσκοντες  

 

Αν για κάποιο σοβαρό λόγο, με αποδεικτικά στοιχεία για την σοβαρότητά του, 

δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια εργαστηριακή άσκηση, τότε μετά από 

έγκαιρη συνεννόηση με τον κ. Αλεξόπουλο θα την παρακολουθήσετε κάποια άλλη 

φορά.  

 

Κατά την διεξαγωγή των ασκήσεων των εργαστηρίων Χημικής Μηχανικής Ι, Θα 

πρέπει απαραιτήτως : 

-- να φοράτε Άσπρη Ποδιά 

-- να έχετε αριθμομηχανή γιατί χρειάζεται στο τεστ των περισσοτέρων 

ασκήσεων.  

-- Και φυσικά οι ΜΑΣΚΕΣ είναι απαραίτητες. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ  

Όλα τα προγράμματα είναι περυσινά, που σημαίνει ότι κάποια θα αλλάξουν και θα 

σας ανακοινώνονται εγκαίρως.  

 

 

 


