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Δραστηριότητα 1.  Θεωρία - Εμπλουτισμός γνώσεων 

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να μάθει ο μαθητής να αναφέρει 
τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η κατάταξη των λεβήτων, να κατατάσσει τους 
λέβητες ανάλογα με τα παραπάνω κριτήρια και να περιγράφει διάφορα είδη 
λεβήτων και κυρίως του χαλύβδινους και χυτοσίδηρους λέβητες.  

Γενικές οδηγίες : Κατά τη διάρκεια του φύλλου εργασίας θα συναντήσετε το κουμπί  
                        το οποίο θα σας παρέχει διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση της 
ερώτησης. Επίσης, στο τέλος των ερωτήσεων κάντε κλικ στο                                     για 
να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.  
 
Βήμα 1 : Σύνδεση με το ψηφιακό σενάριο. 

Συνδεθείτε με το ψηφιακό σενάριο “ Λέβητες ” (κάνοντας κλικ στον τίτλο του 
σεναρίου) και επιλέξτε την 2η φάση ”Είδη λεβήτων”. 

Βήμα 2 : Εμπλουτισμός γνώσεων - Εικόνα με διαδραστικά σημεία για την 
κατάταξη των λεβήτων. 

Μελετήστε προσεκτικά τους τύπους και τις κατηγορίες που κατατάσσονται οι 
λέβητες και τις πληροφορίες που σας παρέχονται από την παρακάτω διαδραστική 
εικόνα. 

Οδηγία: Για να “αποκαλυφθούν” οι επιπλέον πληροφορίες της εικόνας, με το ποντίκι σας, 
κάντε αριστερό κλικ επάνω στα “κυκλάκια” της εικόνας.  

 

Βήμα 3 : Εμπλουτισμός γνώσεων - Εικόνα με διαδραστικά σημεία - Χαλύβδινοι 
λέβητες. 

Μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες για τους χαλύβδινους λέβητες που σας 
παρέχονται από την παρακάτω διαδραστική εικόνα. 

Οδηγία: Για να “αποκαλυφθούν” οι επιπλέον πληροφορίες της εικόνας, με το ποντίκι σας, 
κάντε αριστερό κλικ επάνω στα “κυκλάκια” της εικόνας.  

 

http://aesop.iep.edu.gr/node/6099
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Βήμα 4 : Εμπλουτισμός γνώσεων - Εικόνα με διαδραστικά σημεία - Χυτοσιδηροί  
λέβητες. 

Μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες για τους χητοσιδηρούς (μαντεμένιους) 
λέβητες που σας παρέχονται από την παρακάτω διαδραστική εικόνα. 

Οδηγία: Για να “αποκαλυφθούν” οι επιπλέον πληροφορίες της εικόνας, με το ποντίκι σας, 
κάντε αριστερό κλικ επάνω στα “κυκλάκια” της εικόνας.  
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Δραστηριότητα 2.  Αξιολόγηση 

Βήμα 5 : Εικόνα με διαδραστικά στοιχεία για την οπτική αναγνώριση λέβητα. 

Στο σχέδιο - εικόνα που ακολουθεί αντιστοιχίστε τον τύπο λέβητα. 

Οδηγία: Στην εικόνα που ακολουθεί αντιστοιχίστε το τύπο του λέβητα. Με αριστερό 
πατημένο κλικ σύρετε το τύπο του λέβητα επάνω στη σωστή εικόνα. 

 

 
Βήμα 6 : Ερωτήσεις αντιστοίχισης στην κατάταξη των λεβήτων σε κατηγορίες 

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες αντιστοιχίσεις σχετικές με την κατηγοριοποίηση 
των λεβήτων. 

Στην πρόταση που ακολουθεί αντιστοιχίστε - συμπληρώστε τα κενά που λείπουν με 
το σωστό κριτήριο που σας δίνεται (  το θερμαινόμενο μέσο,     η αντίθλιψη,     το 
καύσιμο ).  

Οδηγία: Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε το σωστό κριτήριο στη σωστή θέση. 
Επαληθεύστε την απάντησή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί “Έλεγχος απαντήσεων”. 

 

Όταν το κριτήριο μας είναι ................................. οι λέβητες κατατάσσονται σε 
ατμοσφαιρικούς και πιεστικούς. 

Όταν το κριτήριο μας είναι ................................ οι λέβητες κατατάσσονται σε λέβητες 
ατμού, νερού και αέρα. 

Όταν το κριτήριο μας είναι ................................ τότε οι λέβητες μπορεί να είναι 
ηλεκτρικοί ή βιομάζας 
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Βήμα 7 : Επιλέξτε το "ΣΩΣΤΟ" ή "ΛΑΘΟΣ" 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές κάνοντας κλικ επάνω 
στη λέξη "ΣΩΣΤΟ" ή λανθασμένες κάνοντας κλικ επάνω στη λέξη "ΛΑΘΟΣ". 

Οδηγία: Επιλέξτε το ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, κάνοντας κλικ μόνο σε μία από τις δύο λέξεις για κάθε 
πρόταση. 

 Οι χαλύβδινοι λέβητες κατασκευάζονται από συναρμολογημένα όμοια τεμάχια, 
τα οποία συναρμολογούνται με αυστηρές προδιαγραφές για να δημιουργήσουν 
τον στεγανό υδροθάλαμο και το θάλαμο καύσης.  ΣΩΣΤΟ    ή    ΛΑΘΟΣ  

 
 Σε ένα χαλύβδινο λέβητα μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία, μεγαλώνοντας 

έτσι τη θερμαντική του επιφάνεια και συνεπώς τη θερμική του ισχύ.  ΣΩΣΤΟ    ή 
ΛΑΘΟΣ 

Βήμα 8 : Επιλέξτε τη σωστή έκφραση-πρόταση. 

Εμφανίζονται δύο ζεύγη εκφράσεων-προτάσεων και θα πρέπει να επιλέξετε τη 
σωστή πρόταση σε κάθε ζεύγος. 

Οδηγία: Επιλέξτε τη σωστή έκφραση σε κάθε ερώτηση, κάνοντας κλικ σε μία από τις 
παρακάτω απαντήσεις. 

Πότε ένας λέβητας ονομάζεται υδροαυλωτός; 

 Εάν τα καυσαέρια οδεύουν προς την καπνοδόχο μέσα σε αυλούς (σωλήνες) 
που περιβάλλονται από νερό τότε έχουμε τους υδροοαυλωτούς λέβητες. 

 Εάν μέσα από τους αυλούς κυκλοφορεί το νερό και γύρω από τους αυλούς 
κινούνται τα καυσαέρια τότε έχουμε τους υδροαυλωτούς λέβητες. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Με ποια θερμοκρασία πρέπει να επιστρέφει το νερό στους μαντεμένιους λέβητες; 

 Στους μαντεμένιους λέβητες το νερό πρέπει να επιστρέφει με θερμοκρασία 
μικρότερη των 45 βαθμών Κελσίου γιατί διαφορετικά έχουμε πρόβλημα 
διάβρωσης και καταπόνησης του λέβητα. 

 Στους μαντεμένιους λέβητες το νερό πρέπει να επιστρέφει με θερμοκρασία 
μεγαλύτερη των 45 βαθμών Κελσίου γιατί διαφορετικά έχουμε πρόβλημα 
διάβρωσης και καταπόνησης του λέβητα. 

 


