
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  

Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη η παρακάτω πρόταση περιβάλλοντας 
µε έναν κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 

• 

• 

1. Για τις ηλεκτρολύσεις στη χηµική βιοµηχανία 
χρησιµοποιείται απευθείας ηλεκτρική ενέργεια χωρίς 
µετατροπή. 

 
Σ Λ

2. Οι χηµικές βιοµηχανίες φαρµάκων και καλλυντικών είναι 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα βιοµηχανιών οι οποίες 
απαιτούν µεγάλη σχετικά κατανάλωση ενέργειας.  

 
 

Σ Λ
3. Η χρησιµοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας για συνήθεις 

βιοµηχανικές θερµάνσεις αποδεικνύεται ότι είναι ενεργειακά 
συµφέρουσες.  

 

Σ Λ

Μονάδες 2 
 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

1.  Στη χώρα µας µετά το 1979 η ενεργειακή κατανάλωση από προϊόντα 
πετρελαίου σταδιακά υποκαταστάθηκε από τον άνθρακα, κυρίως από τις 
βιοµηχανίες 
α) φαρµάκων. 
β) ηλεκτροπαραγωγής. 
γ) τσιµέντου.  
δ) γεωργικές.  
ε) αρτοποιίας.  
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Μονάδα 1 
Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β βάζοντας τους 
σωστούς αριθµούς στα κενά.  

• 

• 

Η παραγωγή θερµότητας από τις κατηγορίες βιοµηχανίας της στήλης Α από 
ποιες πηγές της στήλης Β προέρχεται;  

Α Β 
___  Πρωτογενής 
 
___  ∆ευτερογενής 
 
___  Τριτογενής 

1.  Ατµού 
2.  Τριβής µετάλλων 
3.  Καυσίµων 
4.  Εξώθερµης χηµικής αντίδρασης 
5.  Κλιµατολογικής µεταβολής 

 

Μονάδα 1 
 

Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω σχήµα των επιπέδων εξέλιξης των 
συστηµάτων ποιότητας. 

Οι εγκαταστάσεις στις καµίνους τσιµέντου διακρίνονται σε εγκαταστάσεις 
…………………… θέρµανσης ενώ οι εγκαταστάσεις  ατµολεβήτων σε  
εγκαταστάσεις …………………… θέρµανσης.  

Μονάδα 1 
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∆ίνονται τα διαγράµµατα:  • 

 

α) συµµετοχής ενεργειακών µορφών στην ελληνική βιοµηχανία 
 
 

 

β) εξέλιξης και ανάλυσης της πρωτογενούς ενεργειακής ζήτησης στην Ελλάδα.  
 

Τι συµπεράσµατα εξάγετε;  
 

Μονάδες 5 
 

Να συντάξετε ένα διάγραµµα ροής υλικών και ενέργειας σε µια χηµική 
βιοµηχανία. 

• 

Μονάδες 10 
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Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης ωριαίας διάρκειας 
στο Κεφάλαιο ΙΙΙ (Βιοµηχανική Παραγωγή) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη η παρακάτω πρόταση περιβάλλοντας 
µε έναν κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 

• 

• 

1. Κάθε εργοστάσιο µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες από 
µία βιοµηχανικές µονάδες.  

 
Σ Λ

2. Από τις κυριότερες φυσικές διεργασίες οι οποίες 
εµφανίζονται στη βιοµηχανία είναι οι υδρολύσεις, οι 
αφυδατώσεις και οι ενυδατώσεις. 

 
 

Σ Λ
3. Στο πρότυπο ISO 8402 δίνονται οι βασικοί ορισµοί των 

εννοιών οι οποίοι σχετίζονται µε την ποιότητα.  
 

Σ Λ

Μονάδες 3 
 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

1.  Στους ανανεώσιµους φυσικούς πόρους ανήκουν 
α) το γόνιµο έδαφος. 
β) οι µη µεταλλοφόροι ορυκτοί πόροι. 
γ) η ηλιακή ενέργεια.  
δ) το πόσιµο νερό.  
ε) τα ορυκτά καύσιµα.  

 

 66



2. Ένα από τα πρότυπα το οποίο περιέχει τις βασικές κατευθυντήριες 
γραµµές είναι 
α) το ISO 9001. 
β) το ISA 9000. 
γ) το IFA 100. 
δ) το ISO 9000. 
ε) το IFA 10000. 

Μονάδες 4 
 
Αντιστοιχίστε τις διακρίσεις των φυσικών πόρων της στήλης Α µε µερικές από 
τις πρώτες ύλες της στήλης Β βάζοντας τους σωστούς αριθµούς στα κενά.  

• 

• 

 

Α Β 
___  Ανανεώσιµοι 
 
___  ∆υνητικά ανανεώσιµοι 
 
___  Μη ανανεώσιµοι 

6.  Πλαστικές ύλες 
7.  Γόνιµο έδαφος 
8.  Άµεση ηλιακή ενέργεια 
9.  Υδρύαλος 
10.  Ορυκτά καύσιµα 

 

Μονάδες 2 
 

Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω σχήµα των επιπέδων εξέλιξης των 
συστηµάτων ποιότητας. 

 
Μονάδες 2 

∆ώστε ένα παράδειγµα στατιστικού ελέγχου.  • 
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Μονάδες 2 
 

Αναφέρετε παραδείγµατα ιδιαίτερα ενεργοβόρων καθώς και λιγότερο 
ενεργοβόρων βιοµηχανιών.  

• 

• 

Μονάδες 2 
 

Αναφερθείτε σε µια τυπική περίπτωση κατά την οποία λαµβάνουν µέρος 
µικτές διεργασίες και αιτιολογήστε γιατί στη βιοµηχανική παραγωγή πολλές 
φορές ακολουθούµε τέτοιες διεργασίες.  

Μονάδες 5 
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Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης ωριαίας διάρκειας 
στο Κεφάλαιο V (Εξοικονόµηση Ενέργειας στη Βιοµηχανία) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη η παρακάτω πρόταση περιβάλλοντας 
µε έναν κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 

• 

• 

1. Εξοικονόµηση ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστηµα µιας 
βιοµηχανίας µπορεί να επιτευχθεί από την αύξηση της 
διαµέτρου των αγωγών µεταφοράς.  

 
 

Σ Λ
2. Είναι αδύνατον να έχουµε εφαρµογές της συµπαραγωγής 

θερµότητας και ηλεκτρισµού σε εθνικά συστήµατα 
ηλεκτρισµού.  

 
 

Σ Λ
3. Η µόνωση αποτελεί µεν ένα πρακτικό µέτρο εξοικονόµησης 

ενέργειας στη βιοµηχανία, αλλά πολύ υψηλού κόστους.  
 

Σ Λ

Μονάδες 3 
 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

1. Εξοικονόµηση ενέργειας στα διυλιστήρια πραγµατοποιήθηκε από την 
επιτυχή υλοποίηση ενός από τα παρακάτω 
α) ανάκτηση θερµότητας από απορριπτόµενο νερό. 
β) χρήση συµπιεστών στους πυρσούς για τα αέρια απόβλητα. 
γ) µόνωση των σωληνώσεων των καυσίµων.  
δ) αύξηση του ύψους των πυρσών.  
ε) καύση των αερίων αποβλήτων µε περίσσεια οξυγόνου.  
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2.  Σε έναν καυστήρα µπορούµε να αυξήσουµε την απόδοσή του όταν 
χρησιµοποιήσουµε 
α) αναλυτή οξυγόνου. 
β) θερµιδόµετρο καυσίµων. 
γ) συµπιεστή οξυγόνου. 
δ) εναλλάκτη εξάτµισης. 
ε) µόνωση σωληνώσεων. 

Μονάδες 2 
 
 
Συµπληρώστε τα κενά στην παρακάτω πρόταση.  • 

• 

Η συµπαραγωγή ενέργειας στον αγροτικό τοµέα χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ……………………… για τη χρήση σε 
………………………, θερµοκήπια κ.λπ. 

Μονάδα 1 
 
 
Στις παρακάτω ερωτήσεις να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά 
της στήλης Β βάζοντας τους σωστούς αριθµούς στα κενά.  

 
1. Με βάση το κόστος, τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας σε µια 

κλωστοϋφαντουργία της στήλης Α µε ποια µέτρα της στήλης Β 
αντιστοιχούν;  

Α Β 
___  Μηδενικού κόστους 
 
___  Χαµηλού κόστους 
 
___  Υψηλού κόστους 

1.  Ελεύθερη καύση 
2.  Ρύθµιση καυστήρων 
3.  Καύση µε περίσσεια οξυγόνου 
4.  Ανάκτηση θερµότητας 
5.  Μόνωση σωληνώσεων 
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2. Τον ολικό βαθµό απόδοσης nολ της Α στήλης να τον αντιστοιχίσετε µε το 
σύστηµα παραγωγής το οποίο σχηµατικά αποδίδεται στη στήλη Β.  

Α Β 
 
 
 
___ nολ = 0,78 

 
 
 
 
 
1.  

 
 
 
___ nολ = 0,57 

 
 
 
 
 
2.  

 
 
 
___ nολ = 0,75 

 
 
 
 
 
3.  

  
 
 
 
4.  

  
 
 
 
5.  

Μονάδες 3 
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• 

• 

• 

• 

• 

Ποιοι δείκτες εκφράζουν πόσο αποτελεσµατικά χρησιµοποιείται η ενέργεια 
στην οικονοµία; Με βάση αυτούς τους δείκτες σε ποια θέση κατατάσσεται η 
χώρα µας στην Ε.Ε. και γιατί;  

Μονάδες 2,5 
 

Πού οφείλεται η ανυπαρξία σχεδίων διαχείρισης ενέργειας της ελληνικής 
βιοµηχανίας; Ποιοι φορείς στη χώρα µας καθορίζουν την εφαρµογή των 
µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας;  

Μονάδες 2,5 
 

Με ποια µέτρα υψηλού κόστους επιτυγχάνουµε ποσοστό έως και 20% στην 
εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη βιοµηχανική παραγωγή;  
Περιγράψτε µια εφαρµογή εξοικονόµησης της ενέργειας η οποία αφορά στο 
δίκτυο ατµού.  
Τι οφέλη µπορούν να προκύψουν ως προς την εξοικονόµηση ενέργειας από 
τη συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής και θερµική ενέργειας από την ίδια 
αρχική πηγή ενέργειας;  

Μονάδες 6 
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