
ΜΡ 005.0  Λεκάνη αβαθής 

Γυάλινη. Βάση 30χ20. 'Ύψος 15 ( cm ).  Για πειράματα 

υδροστατικής 

ΜΡ 005.1  Λεκάνη βαθιά 

Γυάλινη. Βάση 15χ12. Ύψος 31 ( cm ). Για 

πειράματα υδροστατικής 



Γυάλινα διαφόρων σχημάτων και κλίσεων σε κυκλική ξύλινη βάση 

Γυάλινο κυλινδρικό δοχείο με 4 σταυρωτά ακροφύσια σχήματος Γ- κατάλληλης φοράς- κοντά στη βάση και μεταλλικό 

σύστημα ανάρτησης- κατακόρυφης περιστροφής.  Βorosil Glass 

ΜΡ 025.0  Συγκοινωνούντα δοχεία ΜΡ 035.0  Υδροστρόβιλος 



Γυαλί λάμπας πετρελαίου με 4 μεταλλικά σταυρωτά 

ακροφύσια σχήματος Γ- κατάλληλης φοράς- κοντά στη 

βάση και στα άκρα της μεταλλικό σύστημα εισαγωγής 

του νερού- περιστροφής και στήριξης της  σε 

αλουμινένιο- τύπου καφενείου- δίσκο συλλογής του 

νερού. Ιδιοκατασκευή ή βιοτεχνική κατασκευή 

Γυάλινο σφαιρικό δοχείο, καταλήγει σε σωληνωτή βάση 

απ' όπου εξέρχονται αντιδιαμετρικά 2 μακριά σωληνάκια. 

Αυτά αμέσως κάμπτονται προς τα κάτω σε σχήμα Λ και 

φέρουν  ακροφύσια- κατάλληλης φοράς. Η βάση φέρει 

διαμήκη εσοχή όπου εφάπτεται μεταλλικός άξονας 

περιστροφής- στήριξης. Ο άξονας στηρίζεται στο κέντρο 

μεταλλικού δίσκου συλλογής του νερού  

ΜΡ 035.1  Υδροστρόβιλος-Παλαιού Τύπου ΜΡ 035.2  Υδροστρόβιλος-Παλαιού Τύπου 



Ορειχάλκινοι με άγκιστρο. Ο εξωτερικός ανοιχτός στη μια 

βάση και ο εσωτερικός κλειστός.  Επισκευασμένοι 

Αλουμινίου συμπαγείς με άγκιστρο. Για πειράματα 

υπολογισμού  της πυκνότητας του αλουμινίου 

ΜΡ 040.0  
Κύλινδροι του Αρχιμήδη, κοίλοι-

Παλαιού Τύπου                   

ΜΡ 041.0  Κύλινδροι του Αρχιμήδη 



ΜΡ 070.0  Υδραυλικό πιεστήριο 

Βαρέως τύπου. Μεταλλικό σε ξύλινη βάση. Κατασκευή 

POLAND. σπασμένη βάση 

ΜΡ 070.1  Υδραυλικό πιεστήριο- Παλ. Τύπ. 

Μεταλλικό σε ξύλινη βάση 



ΜΡ 075.0  Συσκευή τριχοειδών φαινομένων  

Γυάλινη σχήματος U, με σκέλη τριχοειδή σωλήνα και 

κοινό σωλήνα. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ  ΥΠ.  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΜΡ 085.0  Συσκευή επιφανειακής τάσης 

Συρμάτινο πλαίσιο με κινητή πλευρά και ξύλινη 

χειρολαβή 



ΜΡ 090.0  Ωσμώμετρο-Συσκευή ωσμώσεως 

Κατασκευή Π.ΜΠΑΚΑΚΟΣ.  Ημιπερατή μεμβράνη από σελοφάν 

ΜΡ 090.1  Ωσμώμετρο-Συσκευή ωσμώσεως- Παλαιού Τύπου 

Μέταλλο, γυαλί, ξύλο, ζωική ημιπερατή μεμβράνη 



ΜΡ 095.0  Αεραντλία εμβολοφόρα-Παλ. Τύπου 

Μεταλλική. Κατακόρυφος κύλινδρος. Κοντά στη βάση 

του φέρει αντιδιαμετρικά ακροφύσια εισαγωγής και 

εξαγωγής 

ΜΡ 055.0  Αραιόμετρο 

Γυάλινο. Περιοχή μέτρησης 0,700 - 1,000 



ΜΡ 095.1  Αεραντλία- Παλαιού Τύπου 

Βαρέως τύπου. Μέταλλο, γυαλί, ξύλινη βάση. Κατασκευή 

E. DUGRETET Paris France 

ΜΡ 095.2  Αεραντλία κενού 

Μεταλλική. Βαρέως τύπου. Ηλεκτροκίνητη- λαδιού 



ΜΡ 100.0  
Κώδωνας αεραντλίας με λαιμό-

Παλαιού Τύπου 

Γυάλινος  και ενισχυμένα χείλη Γυάλινος μικρός με  ενισχυμένο χείλος 

ΜΡ 100.1  Κώδωνας αεραντλίας- Παλ. Τύπου  



ΜΡ 100.2  Κώδωνας αεραντλίας- Παλ. Τύπου 

Γυάλινος  με  ενισχυμένο χείλος 

ΜΡ 100.3  Κώδωνας αεραντλίας- Παλ. Τύπου 

Γυάλινος 



ΜΡ 110.0  Τράπεζα αεραντλίας- Παλαιού Τύπου 

Βαρέως τύπου. Συνδέεται με αεραντλία, φέρει  κολοβό μανόμετρο, 

κώδωνα γυάλινο με χείλος που έχει επάλειψη βαζελίνης ή γράσου και 

περιβάλλει π.χ. βαροσκόπιο ΜΡ 200. 0. Κατασκευή ΕΒΙΟ- Ελλην. 

Βιομ. Επιστημ. Οργάνων 

ΜΡ 115.0  
Μανόμετρο κολοβό -

Παλαιού Τύπου 

Γυάλινο σε μεταλλική βάση. Για την Τράπεζα 

αεραντλίας 



ΜΡ 145.0 Στρόφιγγα ευθύγραμμη 

ΜΡ 145.1 Στρόφιγγα σχήματος Γ 

Γυάλινη. Για το πείραμα του Φραγκλίνου - βρασμός σε 

ελαττωμένη πίεση 

Γυάλινη. Για τη σύνδεση της με πώματα - ελαστικούς 

σωλήνες  

ΜΡ 146.0 Διακλαδωτήρας σχήματος T                     

ΜΡ 146.1 Διακλαδωτήρας σχήματος Υ 

Γυάλινοι. Για τη σύνδεση ελαστικών σωλήνων μεταξύ 

τους 



ΜΡ 150.0  Σωλήνας Torricelli ΜΡ 160.0  Υδράργυρος 

Γυάλινος, κλειστός κατά το ένα άκρο, μήκους 1m. Για το 

πείραμα Torricelli Σε πήλινο δοχείο. Για το πείραμα Torricelli 



ΜΡ 165.0  Συσκευή Boyle-Mariotte- Παλ. Τύπ. 

Γυάλινη σε ξύλινη πλάτη. Για τη μελέτη του νόμου των 

Boyle και Mariotte.  

ΜΡ 175.0  Συσκευή Boyle-Mariotte 

Γυάλινος σωλήνας και στρόφιγγα ενώνονται με 

λαστιχένιο σωλήνα σε αλουμινένια πλάτη με  κλίμακα. 

Για τη μελέτη του νόμου των Boyle και Mariotte 



ΜΡ 190.0  Συσκευή Pascal  

Γυάλινη. Κυλινδρικός σωλήνας, με έμβολο εξάσκησης 

πίεσης, καταλήγει σε κοίλη σφαίρα. Η σφαίρα φέρει σε 

διάφορα σημεία της μικρά όμοια ακροφύσια. Για τη μελέτη 

της αρχής του Pascal στα ρευστά 

ΜΡ 190.1  ΜΡ;-  Παλαιού Τύπου 

Γυάλινος- κυλινδρικός ή ανεστραμμένος κωνικός- 

σωλήνας με ορειχάλκινο στόμιο εκροής βιδώνεται σε 

ορειχάλκινη βάση-αγωγό με διακλαδώσεις, στρόφιγγα 

κλπ σε ξύλινη μεγαλύτερη βάση 



ΜΡ 195.1  Υδραντλία καταθλιπτική-Παλ. Τύπ..  

Ορειχάλκινη με γυάλινους κυλίνδρους και λεκάνη 

συλλογής-αποθήκευσης του νερού. Σε ξύλινη βάση και 

πλάτη  

ΜΡ 195.2  ΜΡ;-  Παλαιού Τύπου 

Παχύτοιχος κύλινδρος με έμβολο. Γυαλί, ορείχαλκος, 

ξύλο 



ΜΡ 200.0  Βαροσκόπιο- Παλ. τύπου.  

Ζυγός ισορροπίας κοίλης σφαίρας και 

σταθμών για την τράπεζα αεραντλίας. 

Επίδειξη της άνωσης .Κατασκευή ΕΒΙΟ 

Γυάλινη. 2 κυλινδρικά δοχεία με στόμιο εκροής κοντά στη βάση, 

όπου προσαρμόζονται γυάλινοι σωλήνες - ισοδιαμετρικός με 4 

κάθετους μανομετρικούς σωλήνες ή ανισοδιαμετρικός με 3 

κάθετους μανομετρικούς σωλήνες. Για τη μελέτη του νόμου του  

Bernoulli 

ΜΡ 205.0  Συσκευή Bernoulli 



ΜΡ 205.1  
Κυλινδρική φιάλη με στόμιο 

εκροής… - Παλαιού Τύπου 

Γυάλινη με στόμιο εκροής κοντά στη βάση.  

 Για τη μελέτη του νόμου του  Bernoulli 

ΜΡ 205.2 
Κυλινδρικό δοχείο με στόμιο εκροής… - 

Παλαιού Τύπου 

ΜΡ 205.2 
Κυλινδρικό δοχείο με στόμιο εκροής… - 

Παλαιού Τύπου 

Γυάλινα με στόμιο εκροής κοντά στη βάση.  

 Για τη μελέτη του νόμου του  Bernoulli 



ΜΡ 220.0  Γεννήτρια ρεύματος αέρα 

Μεταλλική. Ηλεκτροκίνητη. Με ρυθμιζόμενη ένταση αέρα 

ΜΡ 225.0  
Μοχλός στήριξης αεροδυναμικών 

σχημάτων 

Μεταλλικός με στέλεχος στήριξης σε ορθοστάτη. Για την 

προσαρμογή των  αεροδυναμικών σχημάτων για τη 

μελέτη της αντίστασης του αέρα. Φέρει κινητό αντίβαρο 

για το προσαρμοζόμενο σώμα  



Μεταλλικό με στέλεχος στήριξης στο ΜΡ 225.0. Για τη 

μελέτη της αντίστασης του αέρα και της δυναμικής 

άνωσης 
Μεταλλικός με στέλεχος στήριξης στο ΜΡ 225.0. Για τη 

μελέτη της αντίστασης του αέρα  

ΜΡ 230.0  Υπόδειγμα πτέρυγας αεροπλάνου ΜΡ 235.0  Κύλινδρος  



ΜΡ 240.0  Ημικύλινδρος ΜΡ 245.0  Ζεύγος καμπύλων πλακών 

Μεταλλικός με στέλεχος στήριξης στο ΜΡ 225.0. Για τη 

μελέτη της αντίστασης του αέρα  

Μεταλλικές με στελέχη στήριξης. Για τη μελέτη του νόμου 

του  Bernoulli 



ΜΡ 255.0  
Υδροστρόβιλος του Pelton  - 

Παλαιού Τύπου 

Μεταλλική μικρογραφία σε ξύλινη βάση. Ανήκει 

στους υδροστρόβιλους δράσης 

ΜΡ 260.0    
Υδροστρόβιλος του Francis -                

Παλαιού Τύπου 

Μεταλλική μικρογραφία με στέλεχος στήριξης. Ανήκει στους 

υδροστρόβιλους αντίδρασης 



ΜΡ 265.0  Ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου - ζεύγος- Παλαιού Τύπου 

Ορειχάλκινα παχύτοιχα ημισφαίρια. Το ένα φέρει δακτύλιο συγκράτησης, το άλλο στρόφιγγα εξαγωγής- εισαγωγής του 

αέρα. Αν έρθουν σε αεροστεγή επαφή- με τη βοήθεια λιπαντικού- και αφαιρεθεί ο αέρας, η ατμοσφαιρική πίεση δεν 

επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση τους  



ΜΡ 270.0 ΜΡ;-  Παλαιού Τύπου ΜΡ 275.0  ΜΡ;-  Παλαιού Τύπου 

Το απιοειδές γυάλινο σκεύος και το γυάλινο  κύλινδρο 

διαπερνά γυάλινος σωλήνας μέχρι τον πυθμένα του 

δίσκου 
Γυάλινος σωλήνας  με κωνική στρόφιγγα σε ορειχάλκινη 

κυκλική βάση 



ΜΡ 275.1  ΜΡ;-  Παλαιού Τύπου ΜΡ 280.0  ΜΡ;-  Παλαιού Τύπου 

Γυάλινος σωλήνας με ορειχάλκινα άκρα 

Γυάλινος σωλήνας με ορειχάλκινα άκρα. Το ένα με 

στρόφιγγα και εσωτερικό άγκιστρο ! 



Γυάλινο  δοχείο σχήματος λάμπας πετρελαίου με κλειστό 

το άνω άκρο καταλήγει  κάτω σε ορειχάλκινη στρόφιγγα  

Γυάλινος βραχύς παχύτοιχος σωλήνας φέρει  ορειχάλκινο 

δακτύλιο με 3 στελέχη σχήματος Γ 

ΜΡ 300.0  ΜΡ;-  Παλαιού Τύπου ΜΡ 350.0  ΜΡ;-  Παλαιού Τύπου 



ΜΡ 400.0  Σκεύος τύπου quickfit ; 

Γυάλινο μικρό. Για γρήγορη και ασφαλή σύνδεση ; 

ΜΡ 450.0  Σκεύος τύπου quickfit ; 

Γυάλινο μικρό. Για γρήγορη και ασφαλή σύνδεση ; 


