
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MSCCAD14 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ο
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Επιλογή   Υλικών  & Διεργασιών Παραγωγής                          

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 

οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις,  

Εκπόνηση εργασίας μαθήματος,  

Παρουσίαση εργασίας μαθήματος 

3 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Για την κατανόηση  των μαθημάτων, οι φοιτητές δεν 

απαιτείται να έχουν  προηγούμενες γνώσεις.  

 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική/Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uowm.gr/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια : 

• Έχει επαρκείς γνώσεις για την δομή των μετάλλων και κραμάτων μηχανολογικών 

κατασκευών, εργαλείων, συσκευών, καλουπιών, στοιχείων μηχανών, επικαλύψεων, 

συγκολλήσεων. 

• Θα κατανοεί τη συσχέτιση της δομής με τη συμπεριφορά (ιδιότητες) και με τις 

μεθόδους παρέμβασης στη δομή (θερμικές, μηχανουργικές και λοιπές κατεργασίες 

και διεργασίες). 

• Θα έχει την ικανότητα να επιλέγει τα κατάλληλα υλικά χρησιμοποιώντας τα διεθνή 

πρότυπα, προδιαγραφές, κανονισμούς και κώδικες πρακτικής και θα μπορεί να 

προσδιορίσει τις ιδιότητες των υλικών με τις διάφορες μεθόδους μέτρησής τους 

(δοκιμών). 

• Θα έχει την ικανότητα να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο παραγωγής αντικειμένων 

με χύτευση, συγκόλληση και κατεργασίες διαμόρφωσης 



Γενικές Ικανότητες 
 

  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο 

της Μεταλλογνωσίας. 

 είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους 

γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την παρακολούθηση του μαθήματος 

 έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών 

γνώσεων για την κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας 

στον τομέα του μετάλλου, καθώς και της προώθησης της καινοτομίας στην 

σχεδίαση και ανάπτυξη νέων μεταλλικών προϊόντων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κρυσταλλογραφία, Διαγράμματα Φάσεων, Μηχανολογικά Υλικά, Σίδηρος και 

κράματα σιδήρου. 

Μηχανικές δοκιμασίες (εφελκυσμός, θλιψη, κρούση, κόπωση, κάμψη) 

Χάλυβες και Χυτοσίδηρος. Ελαφρά μεταλλικά υλικά (Αλουμίνιο και κράματα 

αλουμινίου, μαγνήσιο και κράματα μαγνησίου). Βαριά μεταλλικά υλικά (Χαλκός και 

κράματα χαλκού, Νικέλιο και κράματα νικελίου). 

Μέθοδοι Χύτευσης (σε άμμο, υπό πίεση, χαμένου κεριού, φυγοκεντρική) 

Μέθοδοι Συγκόλλησης (ΜΜΑ, ΜΙG, TIG, Oξυγονοκόλληση, Plasma, 

Hλεκτροπόντα) 

Κατεργασίες Διαμόρφωσης (Έλαση, διέλαση, απότμηση, κάμψη, βαθιά κοίλανση) 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

1. ΘΕΩΡΙΑ. Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο). 

Διαλέξεις. 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Στον εργαστηριακό χώρο (πρόσωπο 

με πρόσωπο). Εκτέλεση ασκήσεων με χρήσης 

συσκευών και οργάνων με καθοδήγηση και 

αξιολόγηση από τον διδάσκοντα. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με 

τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου 

να αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 70 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 

που εστιάζουν στην  

επιλογή υλικών και 

διεργασιών παραγωγής 

30 

Συγγραφή Εργασιών  50 

 
  
  
  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος 

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

150 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

- Eρωτήσεις Ανάπτυξης 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Μεταλλογνωσία, Γεώργιος Κ. Τριανταφυλλίδης 

 

2. Επιστήμη και τεχνολογία υλικών, Βατάλης Αργύρης Σ. 

 

3. Εργαστηριακές Ασκήσεις Τεχνολογίας Υλικών, Τσικριτζής Λάζαρος 

 

4. Metallurgy for Engineers, E.C. Rollason, Edward Arnold 

5. Τεχνική Μηχανική, Αντοχή των Υλικών Π.Α. Βουθούνης  

6. Διδακτικές Σημειώσεις (Θεωρίας και Εργαστηρίου) 

 

 


