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1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥ-2 ΕΞΑΜΗΝΟ
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
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Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Αρχές λειτουργίας υδροστατικών – υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης.
• Συγκρότηση – λειτουργία όλων των συστατικών στοιχείων που αποτελούν τα

υδραυλικά συστήματα.
• Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση όλων των στοιχείων των υδραυλικών

συστημάτων.
•Υδραυλικά κυκλώματα λειτουργίας υδροστατικών συστημάτων.
• Μελέτη – υπολογισμός – σχεδιασμός όλων των υδραυλικών συστημάτων στα

γεωργικά μηχανήματα και σε όλες τις γεωργικές εφαρμογές.

Γενικές Ιδιότητες
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• ΑυτόνομηΕργασία
• Ομαδική Εργασία
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης,δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

•Βασικοί ορισμοί – ιδιότητες των ρευστών. •Ροή σε κλειστούς αγωγούς, θεώρημα του Bernoulli.
•Κατηγορίες – ιδιότητες των υδραυλικών υγρών των υδροστατικών μεταδόσεων κινήσεως. •Εκλογή
και συντήρηση του υδραυλικού υγρού. •Συμπιεστότητα και η επίδραση των φυσαλίδων αέρα στο
υδραυλικό υγρό. •Εκλογή κατάλληλων διαμέτρων και πάχους υδραυλικών αγωγών. •Πίεση
επιτάχυνσης και δημιουργία ταλαντώσεων στα υδραυλικά συστήματα. •Συστατικά μέρη ενός
υδραυλικού συστήματος. •Κατηγορίες υδραυλικών συστημάτων. • Υδραυλικές αντλίες οδοντωτό
τροχών σταθερού απογεννωμένου όγκου. • Τύποι πτερυγιοφόρων υδραυλικών αντλιών και
κινητήρων ζυγοσταθμισμένων και αζυγοστάθμιστων σταθερού και παραλλάσσοντος



απογεννωμένου όγκου. •Δομή και τεχνικά χαρακτηριστικά, καμπύλες λειτουργίας. •Τύποι
αξονικών εμβολοφόρων υδραυλικών αντλιών κινητήρων με ευθύ και κεκαμμένο άξονα
ζυγοσταθμισμένων και αζυγοστάθμιστων σταθερού και παραλλάσσοντος απογεννωμένου όγκου. •
Τύποι ακτινικών εμβολοφόρων υδραυλικών αντλιών – κινητήρων περιστρεφομένου εκκέντρου ή
τυμπάνου. •Βαλβίδες πιέσεως – εκφορτίσεως – ακολουθίας- υπερπηδήσεως – διευθύνσεως της
ροής, ελέγχου χειρισμού ανοικτού και κλειστού κέντρου, ελέγχου όγκου ροής , ηλεκτρουδραυλικές.
• Υδραυλικοί κύλινδροι, απλής και διπλής ενεργείας, αζυγοστάθμιστοι, ζυγοσταθμισμένοι. •Φίλτρα
υδραυλικού υγρού και υδραυλικοί συσσωρευτές. •Συμβολικός σχεδιασμός και εφαρμογές των
υδραυλικών συστημάτων που υπάρχουν στα γεωργικά μηχανήματα και σε όλες τις γεωργικές
μηχανές. • Μελέτη υπολογισμού σχεδιασμού υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παρουσίαση διαλέξεων σε Power Point. Υποστήριξη μαθησιακής
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Εργαστηριακές εφαρμογές 8
Συγγραφή εργασίας στα
πλαίσια των εργαστηριακών
ασκήσεων
και φροντιστηρίων

20

Αυτοτελής μελέτη 32
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
 Ερωτήσεις ανάπτυξης.
 Επίλυση προβλημάτων
ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (30%) που περιλαμβάνει: την αξιολόγηση
των γραπτών εργασιών στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων
και τελική γραπτή αξιολόγηση στην ύλη του εργαστηρίου.
Τακριτήριατηςαξιολόγησηςαναφέρονταιστον οδηγό σπουδών του
τμήματος,αλλάκαι στησελίδατου μαθήματος (e-class)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΛΑΜΑ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ» ΛΑΡΙΣΑ 2016
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ «ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1985.
3. MANNESMANN REXROTH, THE HYDRAULIC TRAINER
4. BOSCH,  THE HYDRAULIC TRAINER
5. JOHN DEER TRACTORS.


