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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 

Το Εργαστήριο Υδραυλικής υπάγεται στον Τομέα Β’-Υδραυλικών Έργων & 

Συγκοινωνιακών Έργων. Το αντικείμενο του καλύπτει τις βασικές επιστήμες της μηχανικής 

των ρευστών και της υδραυλικής (ανοικτών-κλειστών αγωγών και υπόγειας) και τις 

εφαρμογές αυτών σε προβλήματα περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων. Ο εξοπλισμός 

του χρησιμοποιείται κυρίως στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του τμήματος με 

τη διεξαγωγή Εργαστηριακών Ασκήσεων και εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών. 

Δευτερευόντως εξυπηρετούνται και άλλα τμήματα κυρίως σε οτι αφορά διοργάνωση 

ημερίδων σεμιναριακού τύπου για την ταχεία παρουσίαση θεμάτων υδραυλικής. Υπάρχει 

σχεδιασμός για σταδιακή αξιοποίηση του εξοπλισμού σε ερευνητικά έργα (π.χ. έλεγχος και 

βαθμονόμηση συσκευών, ανάπτυξη ηλεκτρονικών βαθυμέτρων κλπ) 

Εγκτάσταση Το Εργαστήριο είναι εγκατεστημένο στο ισόγειο της νότιας πτέρυγας του 

κτιρίου Κ-10 της ΣΤΕφ, σε σχετικά μεγάλη και πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα, 

συνολικής έκτασης ~250m².  

Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όργανα μετρήσεων ιδιοτήτων 

υγρών (ιξώδες, ειδικό βάρος, κ.λ.π.), κανάλι 6m μεταβλητής κλίσης ορθογωνικής διατομής 

(B×Π) 30×7,5cm
2
, κανάλι 1,2m μεταβλητού πυθμένα ορθογωνικής διατομής 20×4 cm

2
, και 

σειρά από υδραυλικές τράπεζες και εξαρτήματα για την αναπαραγωγή υδραυλικών 

φαινομένων κατά την ροή υγρών σε «κλειστούς» και «ανοικτούς» αγωγούς. Είναι το μόνο 

Εργαστήριο του ΤΕΙ Αθήνας που διαθέτει συσκευές ροής με ελεύθερη επιφάνεια (ροής σε 

«ανοικτούς» αγωγούς). Επίσης διαθέτει σειρά συσκευών για τη μελέτη εξειδικευμένων 

θεμάτων, όπως, η συμπεριφορά αντλιών, τα φαινόμενα βροχοπτώσεως, επιφανειακής 

απορροής και διαποτισμού εδάφους, μια τράπεζα μελέτης υδρολογικών φαινομένων, μια 

τράπεζα αεροδυναμικών μετρήσεων κ.α. Έκτος των προαναφερθέντων, το Εργ/ριο 

Υδραυλικής διαθέτει εξοπλισμό για πεδιακές μετρήσεις ταχύτητας και παροχής σε 

ποταμούς και διώρυγες, σταθμήμετρα, σωλήνες Pitot, αισθητήρες συγκέντρωσης 

/πυκνότητας, ανεμόμετρο, βροχόμετρο, θερμοϋγρογράφο, σταθμηγράφο κλπ. Πρόσφατα, 

έγινε προμήθεια φορητών ψηφιακών πιεσόμετρων και σύστημα ταχυμέτρησης με 

απεικόνιση σωματιδίων – PIV, όπως επίσης και ενός συστήματος μετρητών κυματισμού. 

Συμπληρωματικά το Εργαστήριο διαθέτει μικρό δίκτυο (4) Η/Υ και παρελκομένων το οποίο 

είτε λειτουργεί αυτόνομα είτε σε σύνδεση προς το υπολογιστικό κέντρο του Εργαστηρίου 

Υπολογιστικής Μηχανικής του οικείου τμήματος αλλά και του τμήματος Ναυπηγικής της 

ΣΤΕφ. Το εργαστήριο διαθέτει άδεια χρήσης του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων 

COMSOL Multiphysics. 

Πλήρης κατάλογος των συσκευών του Εργ/ρίου Υδραυλικής δίνεται παρακάτω. Όλες οι 

συσκευές ευρίσκονται πλέον (μετά από γενική επισκευή και συντήρηση των αρχαιότερων) 

σε λειτουργική ετοιμότητα και χρησιμοποιούνται στα αντίστοιχα εργαστηριακά μαθήματα. 

(e-class εργαστηριακών μαθημάτων Υδραυλικής Ι & ΙΙ, https://education.teiath.gr/CIE252-

L/ και https://education.teiath.gr/CIE352-L/).  

Για περισσότερες πληροφορίες, συνεργασίες, σεμινάρια κλπ. επικοινωνήστε με τον 

Υπεύθυνο του Εργ/ρίου Υδραυλικής, Μ. Βαλαβανίδη, Επίκουρο Καθηγητή, στο 

marval@teiath.gr 

 



 

Εργαστήριο Υδραυλικής Ιούνιος 2012  2 / 4 

 

 

Πίνακας 1: Εξοπλισμός Εργαστηρίου Υδραυλικής Τμ. Πολ/κών Έργων Υποδομής 

Συσκευές Εργαστηρίου Υδραυλικής Τύπος Tμχ 
Εργ/κό 

Μάθημα 

Υδραυλική τράπεζα 
TecQuipment 

H1 
3 

Υδροστρόβιλος (Υ/Σ) τράπεζας τύπου Pelton 
TecQuipment 

H19 
1 

Συσκευή μέτρησης ροής διαμέσου οπής (orifice) 
TecQuipment 

H4 
2 

Συσκευή μέτρησης απωλειών ροής σε ευθύγραμμο αγωγό 
TecQuipment 

H7 
1 

Συσκευή δίνης (Vortex Apparatus) 
TecQuipment 

H13 
1 

Σύστημα παροχόμετρων: διαφράγματος / Ventouri / 

πλωτήρα 

TecQuipment 

H10 
1 

Παροχόμετρο Ventouri  
TecQuipment 

H5 
2 

Kελί Hele-Shaw για ροή υπό πίεση (επιτραπέζιο) 
TecQuipment 

H9 
1 

Tράπεζα αναπαράστασης ιδανικής ροής (κελί HeleShaw) Αrmfield C10 1 

Συσκευή μέτρησης δύναμης πρόσκρουσης πίδακα 
TecQuipment 

H8 
2 

Τράπεζα υδροστατικών μετρήσεων  Armfield: 9092 1 

Στήλες ελεύθερης βύθισης σφαιρών (ιξωδόμετρο) Deltalab 1 

Ιξωδόμετρο βυθιζόμενης σφαίρας  Haake 1 

Συσκευή επίδειξης μετάβασης ροής (αριθμός Reynolds) 
TecQuipment 

H315 
1 

Τράπεζα επίδειξης υδραυλικών συσκευών AMI Center 8 1 

Τράπεζα υδροκινητικής & παρελκόμενες μικροσυσκευές Armfield S2 1 

Σύστημα συζευγμένης υδραντλίας-υδροστροβίλου-πέδης TecQuipment 1 

Ηλεκτρικός ταχυθερμαντήρας νερού (παρελκόμενο) TecQuipment 1 

Συσκευή πιεζομετρικής γραμμής & γραμμής ενέργειας  ISI Impianti 1 

Συσκευή πλευστότητας (παρελκόμενο) TecQuipment 1 

Σετ φορητών αισθητήρων πίεσης & ηλεκτρονική μονάδα Philon Models 2 

Συσκευή δοκιμής υδραυλικών δικτύων Armfield 1 

Υδραυλική 

Ι 

 -  
Ροές υπό 

πίεση  

(ροές σε 

“κλειστούς 

αγωγούς”) 
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Συσκευές Εργαστηρίου Υδραυλικής Τύπος Tμχ 
Εργ/κό 

Μάθημα 

Μικρό κανάλι μέτρησης παροχής μέσω υπερχειλιστών 

(weir) 

TecQuipment 

H6 
1 

Mεγάλο κανάλι (6m) & παρελκόμενα Armfield S4 1 

Kανάλι ρυθμιζόμενης κλίνης (adjustable bed flow) & 

παρελκόμενα 

Armfield 

S9094 
1 

Χρωστήρες γραμμής/φλέβας ροής σε κανάλι, με βάση XYZ 

(παρελκόμενο) 
Philon Models 2 

Μυλίσκος μέτρησης υδατορεύματος Α.ΟΤΤ 1 

Υδραυλική 

ΙΙ 

-  
Ροές με 

ελεύθερη 

επιφάνεια 

(ροές σε 

“ανοικτούς 

αγωγούς”) 

    

Συσκευή επιφανειακής άρδευσης TecQuipment 1 

Συσκευή στράγγισης & διήθησης TecQuipment 1 

Σταθμηγράφος  1 

Φορητό παροχόμετρο τύπου μυλίσκου  1 

Τράπεζα υδρολογίας & παρελκόμενα Armfield S12 1 

Παροχόμετρο εκχειλιστή καταβαθμού ελεύθερης 

υδατόπτωσης με πλευρική συστολή (παρελκόμενο) 
Armfield 1 

Κατακόρυφη αξονική πολυβάθμια αντλία (επίδειξη αρχής 

λειτουργίας - σε τομή) 
Ευρώτας 1 

Εμβαπτιζόμενη πολυβάθμια αντλία  1 

Ε/Β Έργα & 

Αρδεύσεις 

&  

Υπόγεια 

Υδραυλική 
 

    

Βροχόμετρο  1 

Θερμο-υγρογράφος  1 

Εξατμισογράφος  1 

Καταγραφέας πίεσης (βαρογράφος)  1 

Μετεωρολογικό ανεμόμετρο - ανεμοδείκτης  1 

Μετρητής pH 
Perkin Elmer 

C080 
1 

Υδρολογία 

    

Μετρητής επιφανειακού κυματισμού 
Edinburgh 

Designs 
1 

Θαλάσσια 

Υδραυλική & 

Λιμενικά Έργα 

και 

Ακτομηχανική 

& Παράκτια 

Έργα 

    

Τράπεζα αεροδυναμικής (Air Flow Bench) & παρελκόμενες 

μικροσυσκευές 

TecQuipment 

AF10 
1 

Αερο-

δυναμική 
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Συσκευές Εργαστηρίου Υδραυλικής Τύπος Tμχ 
Εργ/κό 

Μάθημα 

Πολλαπλό μανόμετρο αεροδυναμικών μετρήσεων 
TecQuipment 

AF10a 
1 

 

    

Αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ) 
TecQuipment 

BroomWade 
1 

Αντλία υποπίεσης Compton 1 

Αντλία κενού CEAST 1 

Συσκευή ταυτόχρονης ανάδευσης (συστοιχία 4 

αναδευτήρων) 
Armfield  

Τράπεζα κοπής πετρωμάτων  Cutrock 1 

Ηλεκτρονικός ζυγός Phillips 1 

Αποφρακτική συσκευή (παρελκόμενο)  1 

Στροβοσκοπικός προβολέας (παρελκόμενο) DAWE 1 

Σύστημα απεικονιστικής ταχυμετρίας με τροχιοδεικτικά 

σωματίδια (σύστημα PIV) 
Armfield 1 

Οπτικό-ηλεκτρονικό σύστημα ψηφιακής λήψης και 

φασματικής & χωρικής ανάλυσης & επεξεργασίας εικόνων  
Philon Models 1 

Εργαλεία διάφορα χειρός, ηλεκτρικά κλπ   

Αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ) CROCI  

Γενικής 

χρήσης 

 

 

 

 


