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1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 405 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ
4ο
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
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ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχοι και προβλήματα της εκμηχάνισης στην Ελληνική γεωργία, την ενέργεια και τη διαχείριση της
στη γεωργία.
Γνώση των βασικών αρχών  της  γεωργικής  μηχανικής και των μηχανών εσωτερικής καύσης.
Η βιομηχανία κατασκευής γεωργικών ελκυστήρων και γεωργικών παρελκόμενων. Κατηγορίες
γεωργικών ελκυστήρων - Περιορισμένης χρήσεως - Γενικής χρήσεως- Δενδροκομικοί - Κηπευτικοί -
Αμπελουργικοί ελκυστήρες, κ.τλ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά - πρότυπα κατασκευής
Η χρήση, η συγκρότηση, η λειτουργία, ο έλεγχος και η συντήρηση του γεωργικού ελκυστήρα.
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των γεωργικών ελκυστήρων.
Η συνεργασία του γεωργικού ελκυστήρα με τα γεωργικά παρελκόμενα.  Περιγραφή και τρόπος
χρήσης διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων.
Στοιχεία θερμοδυναμικής και αρχές λειτουργίας μηχανών εσωτερικής καύσης.
Μηχανές εσωτερικής καύσης (περιγραφή, χρήση, επιλογή).
Μηχανές εσωτερικής καύσης (τύποι, συστήματα και λειτουργικά χαρακτηριστικά των μηχανών
εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Πετρελαιοκινητήρες - Βενζινοκινητήρες,
Δίχρονοι - Τετράχρονοι, υδρόψυκτοι - αερόψυκτοι).
Η συγκρότηση η λειτουργία των μηχανών εσωτερικής καύσης, λειτουργικός συσχετισμός των μερών
και ρυθμίσεις. Κατάταξη των μηχανών εσωτερικής καύσης, φάσεις και χρόνοι λειτουργίας.
Λειτουργικά στοιχεία και απόδοση των μηχανών εσωτερικής καύσης, Οι συνηθέστερες βλάβες των
μηχανών εσωτερικής καύσης και η αποκατάσταση τους.

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



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Συγκρότηση - Χρήση - λειτουργία του γεωργικού ελκυστήρα.
2. Κατηγορίες γεωργικών ελκυστήρων.
3. Στοιχεία θερμοδυναμικής και αρχές λειτουργία μηχανών εσωτερικής καύσης.
4. Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και απόδοση των μηχανών εσωτερικής καύσης.
5. Συγκρότηση των μηχανών εσωτερικής καύσης, λειτουργικός συσχετισμός των μερών και

ρυθμίσεις των μηχανών εσωτερικής καύσης.
6. Τα βοηθητικά συστήματα των μηχανών εσωτερικής καύσης.
7. Σύστημα ψύξεως. Αερόψυκτο σύστημα - Υδρόψυκτο σύστημα. Αναλυτική περιγραφή των

βασικών δομικών στοιχείων τους.
8. Σύστημα λιπάνσεως. Αναλυτική περιγραφή.
9. Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου και αέρα. Αναλυτική περιγραφή.
10. Ηλεκτρικό σύστημα (βενζινοκινητήρες - πετρελαιοκινητήρες) - Αναλυτική περιγραφή των

βασικών δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το ηλεκτρικό σύστημα.
11. Οι συνήθεις ανωμαλίες των μηχανών εσωτερικής καύσης και η αποκατάσταση τους.
12. Μικρές επισκευές και ρυθμίσεις.
13. Σωστή επιλογή κατάλληλης κατά περίπτωση μηχανής εσωτερικής καύσης.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση και
περιγραφή των μηχανών εσωτερικής καύσης και του γεωργικού ελκυστήρα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

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

24

Αυτοτελής μελέτη 28
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

o Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
o Ερωτήσεις ανάπτυξης.
o Επίλυση προβλημάτων

ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (40%) που περιλαμβάνει: την αξιολόγηση
των γραπτών εργασιών στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων
και τελική γραπτή αξιολόγηση στην ύλη του εργαστηρίου.
Τακριτήριατηςαξιολόγησηςαναφέρονταιστοοδηγό σπουδώντου
τμήματος,αλλάκαιστηνσελίδατου μαθήματος (e‐class).



5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

o Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Περικλής Γ. Χασιώτης, Μηχανές εσωτερικής καύσης, εκδόσεις Ίων 2008.
2. Δημόπουλος Ν. Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. , Μηχαναί εσωτερικής καύσεως - Γενικαί  Αρχαί,  Αθήνα

1979.
3. Καραπάνος Ευάγγελος, κ.ά., Μηχανές εσωτερικής καύσης, Αθήνα 2001.
4. Κυριάκης Νικόλαος, Μηχανές εσωτερικής καύσης, Εκδότης Σοφία A.E., 2008.
5. Αραπασάκος Χ., ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ, Γεωργικός Ελκυστήρας - Σύστημα Μεταφοράς της

Κίνησης, εκδόσεις Δίσιγμα, 2014.
6. Αυγουστή Α., Σημειώσεις γεωργικός ελκυστήρας, Λάρισα 2008.
7. Διαδικτυακές σελίδες.


