
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ NAOME1338 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ, ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ, ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 

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, επίδειξη εργαστηρίου 4 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Θερμοδυναμική 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η μετάδοση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που αφορούν την 

τεχνολογία παραγωγής ατμού και τη χρήση του για παραγωγή ενέργειας μέσω ατμοστροβίλων. 

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

• Να κατέχουν τα βασικά στοιχεία της τεχνογνωσίας παραγωγής ατμού, τις αντίστοιχες διατάξεις 

ατμολεβήτων, τα βασικά υποσυστήματα τους και τις σχετικές μετρήσεις. 

• Να κατέχουν τη γνώση σχετικά με την παραγωγή ενέργειας με χρήση υδρατμού σε 

ατμοστροβίλους και τις απαραίτητες βοηθητικές διατάξεις για το σκοπό αυτό. 

• Να γνωρίζουν τις απώλειες  και να είναι σε θέση να υπολογίζουν το βαθμό απόδοσης τόσο 

μεμονωμένου ατμολέβητα όσο και εγκατάστασης  ατμολέβητα-ατμοστροβίλου. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  



 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ατμοποίηση νερού, είδη ατμολέβητες (ταξινόμηση, περιγραφή, χαρακτηριστικά λειτουργίας). 

• Καύση και υπολογισμοί καύσης σε ατμολέβητες, σημείο δρόσου καυσαερίων, καύσιμα, εστίες, 

συστήματα καύσης και καυστήρες (στερεών και υγρών-αερίων καυσίμων). 

• Ενεργειακός ισολογισμός ατμολέβητα, βαθμός απόδοσης, απώλειες θερμότητας. 

• Κύρια (ατμοποιητής, υπερθερμαντήρας, αναθερμαντήρας, προθερμαντήρας, προθερμαντήρας) 

και βοηθητικά συστήματα ατμολεβήτων (επιτήρησης, ασφαλιστικά, ρυθμιστικά, μετρητικά, 

αντλίες, ανεμιστήρες, στοιχεία δικτύου ατμού). Έλεγχοι, συντήρηση, επεξεργασία νερού. 

• Παραγωγή ενέργειας μέσω ατμοστροβίλου, ιδεατός κύκλος ατμού (Rankine), πραγματικός 

κύκλος και τροποποιήσεις του για βελτίωση επιδόσεων, εναλλακτικοί κύκλοι παραγωγής 

ενέργειας (π.χ. οργανικός κύκλος Rankine). 

• Είδη και χαρακτηριστικά ατμοστροβίλων, συμπυκνωτές, πύργοι ψύξης, ενεργειακοί 

υπολογισμοί. Θερμικός βαθμός απόδοσης εγκατάστασης ατμολέβητα-ατμοστροβίλου. 

Συνεργασία ατμολέβητα-ατμοστροβίλου και ρύθμιση φορτίου ατμοστροβίλου. Λειτουργία 

ατμοστροβίλου σε μερικά φορτία. 

• Εφαρμογές ατμολεβήτων και ατμοστροβίλων στη Ναυτική Μηχανολογία (Ναυτικοί 

ατμολέβητες, ενεργειακές εγκαταστάσεις πλοίων, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, 

συνδυασμένος κύκλος ατμολέβητα-αεριοστροβίλου). 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Αίθουσα διδασκαλίας (πρόσωπο με πρόσωπο) 

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. 

Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  44 

Επίδειξη εργαστηρίου 8 

Ατομικές εργασίες / 

εκπόνηση μελέτης 

39 

Αυτοτελής μελέτη 52 

  

  

  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

…… 

Άλλες… 

……. 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

- Αυτόνομη εργασία 

- Ομαδική εργασία 

- Λήψη αποφάσεων 

- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

- Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  



για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 

με τις αρχές του ECTS 

  

  

Σύνολο Μαθήματος  143 
 

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. 

 

Αξιολόγηση μέσω γραπτής εξέτασης που περιλαμβάνει την 

απάντηση σε ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου και την 

επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων επί της  διδακτέας 

ύλης. Ποσοστό του τελικού βαθμού μπορεί να αποκτηθεί 

μέσω της αξιολόγησης ατομικών ή ομαδικών εργασιών που 

περιλαμβάνουν την επίλυση ομάδων ασκήσεων της  

διδασκόμενης ύλης ή/και εκπόνησης μελέτης (project). 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Α. Πολυζάκης, Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος, 2017. 

• Ν.Γ. Παπαγεωργίου, «Ατμοπαραγωγοί Ι & ΙΙ», Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ 1993.  

• Ε. Κακαράς, «Θερμικοί σταθμοί», Εκδόσεις Φούντας 1999.  

• Α. Γιαννόπουλος, Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί - Οδηγός Επίλυσης Ασκήσεων Πράξης, 2017, Εκδότης: 

ΓΚΟΤΣΗΣ, ISBN: 978-960-9427-64-7 

• Β. Σωτηρόπουλος, «Τεχνολογία Φυσικών Διεργασιών ΙΙ, Τόμος 2ος, Ατμοπαραγωγικές 

Εγκαταστάσεις (Λέβητες)», Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 1997.  

• Α.Α. Αντωνιάδης, «Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ατμού», Σύλλογος Μηχανολόγων-

Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ), 1994.  

• Κ. Γ. Πασπαλάς, «Καυστήρες-Λέβητες», ΣΜΗΒΕ, 2001.  

• Κ. Λέφας, «Θεωρία και Τεχνική του Υδρατμού», Τόμοι Α και Β, ΤΕΕ, 1994.  

• E.B. Woodruff, H.B. Lammers, T.F. Lammers, “Steam Plant Operation”, 7th Edition, Mc Graw Hill, 

1998.  

• D. Anarratone, “Steam Generators: description and design”, Springer Verlag, 2008.  

• V. Ganapathy, “Industrial Boilers and Heat Recovery Steam Generators: design, application and 

calculations”, Marcel Dekker, 2003.  

• Δανιήλ Γ.Φ., Ναυτικοί ατμολέβητες, Αθήναι : Ιδρυμα Ευγενίδου, 1974. 

• Flanagan G.T.H., Marine boilers, Oxford : Newnes, 1990.  

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Journal of Heat Transfer, ISSN:0022-1481 

International Journal of Heat and Mass Transfer, ISSN: 0017-9310 

International Journal of Heat and Fluid Flow, ISSN: 0142-727X 

Energy, ISSN: 0360-5442 

Applied Energy, ISSN: 0306-2619 

 

 


