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(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ NAOΜΕ1355 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
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 
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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: 

 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 
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ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ 

(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 

Το μάθημα αυτό καλύπτει ειδικά κεφάλαια της Θεωρίας Καύσης στερεών, υγρών και αερίων 

καυσίμων, με έμφαση στις διεργασίες που συμβαίνουν μέσα στους κυλίνδρους των 

ναυτικών κινητήρων με υγρά και αέρια καύσιμα, ή συνδυασμό αυτών.  

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την πολυπλοκότητα των 

φαινομένων καύσης με στοιχεία από Θερμοδυναμική, Αεροδυναμική, Μεταφορά 

Θερμότητας και Μάζας και Χημική Κινητική. Ο απώτερος στόχος είναι ο φοιτητής να 

κατανοήσει τους μηχανισμούς παραγωγής ρύπων στην διαδικασία της καύσης και να μπορεί 

να προβλέψει και να προτείνει ορθολογικές λύσεις στην ολοένα αυξανόμενη 

αυστηροποίηση των κανονισμών του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας, σχετικά με τις 

εκπομπές των ναυτικών κινητήρων.  

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

• Κατανοεί τους βασικούς μηχανισμούς της καύσης με έμφαση στα υγρά και αέρια 

καύσιμα.  



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ορισμός καύσης  - Ιστορική αναδρομή  

Πολυπλοκότητα φαινομένων καύσης με στοιχεία Θερμοδυναμικής / Αεροδυναμικής 

/ Μεταφοράς Θερμότητας και Μάζας / Χημικής Κινητικής.  

Τέλεια και ατελής καύση, στοιχειομετρία καύσης – Θερμογόνος δύναμη καυσίμων  

Στρωτές και τυρβώδεις φλόγες 

Φλόγες προανάμιξης και διάχυσης,  

Πρακτικά συστήματα καύσης στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων.  

Έγχυση υγρών καυσίμων - σταγονοποίηση – ατμοποίηση - καύση με έμφαση σε 

διεργασίες σε κυλίνδρους ναυτικών κινητήρες  

Σχηματισμός ρύπων - Εκπομπές στο περιβάλλον  

Μέθοδοι μείωσης εκπομπών ρύπων   

Μετρητικά συστήματα ανάλυσης καυσαερίων  

Θερμοχημεία / Συστήματα Κυψελών καυσίμου.  

 

• Γνωρίζει σε βάθος όλα τα μεγέθη που αφορούν τα καύσιμα και την χρήση τους σε 

διάφορα πρακτικά συστήματα. 

• Κατανοεί τα διαφορετικά είδη φλογών και πως χρησιμοποιούνται στα διαφορά 

βιομηχανικά συστήματα καύσης. 

• Αναλύει τους μηχανισμούς δημιουργίας ρύπων, με έμφαση στις διεργασίες που 

συμβαίνουν στους κυλίνδρους των ναυτικών κινητήρων.  

• Γνωρίζει και να συνδυάζει τα μετρητικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον 

έλεγχο και την μέτρηση των εκπομπών των διεργασιών καύσης.  

• Αξιολογήσει και να προτείνει ορθολογικές λύσεις σχετικά με την μείωση των εκπομπών 

των ναυτικών κινητήρων, στα πλαίσια της νομοθεσίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού (IMO). 

• Γνωρίζει και να αξιολογεί εναλλακτικές λύσεις που προβλέπεται ότι θα εφαρμοσθούν 

στο μέλλον μέσο- και μακροπρόθεσμα σε ναυτικές εφαρμογές, όπως τις κυψέλες 

καυσίμου. 

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  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

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 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Λήψη αποφάσεων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 



 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

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

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποστήριξη 

μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class. 

Διαλέξεις μέσω λογισμικού παρουσιάσεων - 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

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 σύμφωνα με 

τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 29 

Ασκήσεις 10 

Ατομικές εργασίες 30 

Αυτοτελής Μελέτη 48 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  117 
 

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. 

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70% ή 100%)  που 

περιλαμβάνει: 

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την 

καλυπτόμενη ύλη στη θεωρία. 

 

ΙΙ.  Προαιρετική εκπόνηση ατομικής εργασίας (30%). 

 

 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• S. Turns, “Εισαγωγή στην Καύση”, Επιστ. Επιμ. Π. Κούτμος, 3η έκδοση, Επιστ. Εκδ. Τζιόλα, Κωδ. 

Ευδόξου 59385030, 2017 

• Δ. Κολαΐτης, Μ. Φούντη, Θεωρία Καύσης, Εκδ. Γ.Χ. Φούντας, Κωδ. Εύδ. 41956312, 2014,  

• Wright, A. A , “Exhaust emissions from combustion machinery”, Institute of Marine Engineers, 

2000 

• Warnatz, J, Maas U, Dibble, R.W, “Combustion: physical and chemical fundamentals, modeling 

and simulation, experiments, pollutant formation”, 4th edition, Springer-Verlag, 2006 

 

 

 


