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Επιτετρεπόµενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΥΣΗ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ
Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τρία µέρη Α, Β και Γ και
έξι (6) σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄(48 µονάδες): Η κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 4 µονάδες
1.

Το βάρος του µετάλλου που θα χρειαστεί για τη χύτευσή τους είναι:
α) 40Χ15,5+ 10% ═ 682 γραµµάρια
β) 60Χ10,5+ 10% ═ 693 γραµµάρια

2.
•

Ετοιµασία κυλίνδρου για χυτήριο/Ετοιµασία των κορµών από κερί
(«∆εντράκι»)

•
•
•
•
•

Σωστή ετοιµασία µείγµατος από γύψο και νερό
Αποκέρωση
Ετοιµασία µετάλλου για χυτήριο
Χύτευση
Καθάρισµα – Αποπεράτωση

3. (Α) Λούστρο ή Ρουζ,
(Β) Σύρα ή Τρίπολι
Λούστρο ή Ρουζ, κόβει το µέταλλο και αφαιρεί τις επιφανειακές ατέλειες.
Σύρα ή Τρίπολι τονίζει το χρώµα δίνοντας µεγάλη λάµψη.
(γ) 1ο µέτρο ασφάλειας: το δακτυλίδι πρέπει να τοποθετείται στο κάτω µέρος του
τροχού (στο σηµείο που αντιστοιχεί ο δείκτης του ρολογιού στις 5 η ώρα).
2ο µέτρο ασφάλειας: ο τεχνίτης πρέπει να κρατά το δακτυλίδι σταθερά, κάθετα
προς τον τροχό λείανσης και να γυαλίζει µε σταθερές και επαναλαµβανόµενες
κινήσεις.
4.
1–η
2–θ
3–ζ
4–ε
5–δ
6–γ
7–α
8–β
5. ζ, η, β,θ, γ, α, ε, δ.
6. 1 – β, 2 – α, 3 – δ, 4 – γ, 5 – η, 6 – θ, 7 – ζ, 8 – ε.

7. (α) Το λιωµένο µέταλλο είναι έτοιµο για χύτευση όταν η επιφάνεια του γυαλίσει
σαν καθρέφτης.
(β) Είναι απαραίτητο να κρυώσει ο κύλινδρος πριν τον βυθίσουµε στο νερό διότι:
• διαφορετικά θα εκραγεί ως αποτέλεσµα της µεγάλης διαφοράς στη
θερµοκρασία µεταξύ του νερού και του πυρακτωµένου κυλίνδρου,
• το µέταλλο έχει στερεοποιηθεί και
• ελαχιστοποιούνται οι αναθυµιάσεις.
8. Ο γύψος έχει την ιδιότητα να στερεοποιείται πολύ γρήγορα όταν αναµιχθεί µε
νερό. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί σε 9 λεπτά για να µην στερεοποιηθεί
ο γύψος.

9. α) τρουµπουλές δακτυλιδιών: διαµόρφωση σχήµατος του δακτυλιδιού.
β) τρουµπουλές δακτυλιδιών (µεζούρα): µέτρηση µεγέθους του δακτυλιδιού.
10. Η (α) και η (δ) είναι ορθές.
β) Τοποθετούµε τον κύλινδρο κάτω από την «καµπάνα» για να αφαιρέσουµε
τον αέρα από τη µάζα του γύψου (εξαέρωση).
γ) Το κερί που χρησιµοποιείται για την κατασκευή πρότυπου µοντέλου διατίθεται
σε τρία χρώµατα (µπλε, πράσινο, κόκκινο), το καθένα από τα οποία έχει
διαφορετική σκληρότητα (σκληρό, µέτριο, µαλακό).
11. Α – δ, Β – ε, Γ – β, ∆ – α, Ε – γ.
12. Το ασήµι τοποθετείται σε ένα χωνευτήρι σε µικρά κοµµάτια. Το χωνευτήρι
µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ηλεκτρικό φούρνο τήξης ή να θερµανθεί µε τη φλόγα
της συσκευής οξυγόνου-ασετυλίνης. Προσθέτουµε το βόρακα στα κοµµατάκια του
ασηµιού για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιφανειακή οξείδωση και ανακατεύουµε
συστηµατικά µε τη ράβδο από γραφίτη. Έτσι, δηµιουργείται ένα λείο ρευστό µείγµα.
Ταυτόχρονα, θερµαίνουµε το καλούπι στο οποίο θα χυτευθεί το ασήµι για να είναι
έτοιµο να δεχθεί το λιωµένο µέταλλο. Όταν η επιφάνεια του λιωµένου ασηµιού είναι
σαν καθρέφτης γίνεται η χύτευσή του γρήγορα µέσα στο καλούπι µε ένα σταθερό και
συνεχές ρυθµό. Φοράµε πάντα τα πυρίµαχα γάντια και τα προστατευτικά γυαλιά.
Αφήνουµε το ασήµι να στερεοποιηθεί και να κρυώσει. Τότε µπορούµε να το
βγάλουµε από το καλούπι, να το καθαρίσουµε στο οξύ και κατόπιν να το
επεξεργαστούµε.

ΜΕΡΟΣ Β΄ (32 µονάδες): Η κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 8 µονάδες
13.
•

Πέκκο οξυγόνου-ασετυλίνης: χρησιµοποιείται για το λιώσιµο µετάλλου. Ο
συνδυασµός οξυγόνου-ασετυλίνης παράγει φλόγα δυνατή ώστε το
µέταλλο να λιώνει οµοιόµορφα και γρήγορα.

•

Φούρνος αποκέρωσης: χρησιµοποιείται για το λιώσιµο του κέρινου
πρότυπου που βρίσκεται στο γύψινο καλούπι ούτως ώστε να είναι έτοιµο
να δεχτεί το ρευστό µέταλλο που θα χυτευθεί µέσα σε αυτό.

•

Μοτοράκι του πάγκου: το µοτέρ του πάγκου βρίσκεται πάντα πάνω στον
πάγκο του χρυσοχόου. Είναι ένα ακριβό αλλά απαραίτητο εργαλείο. ΄Εχει
εύκαµπτο λαιµό και µπορεί να ενεργοποιηθεί µε το πόδι. Χρησιµοποιείται
για οποιαδήποτε εργασία γυαλίσµατος ενός κοσµήµατος (ειδικά όταν
πρόκειται για λεπτοδουλειά) καθώς επίσης και για ένα σωρό άλλες
χρήσεις, όπως είναι το τρύπηµα, το διακοσµητικό φινίρισµα, το σκάλισµα
µοντέλου από κερί, κ.λ.π.

•

Συσκευή υπερήχων (ultrasonic): συσκευή µέσα στην οποία τοποθετούµε
τα κοσµήµατα µετά τη διαδικασία του γυαλίσµατος για να καθαριστούν τα
υπολείµµατα πάστας.

14. α)
1. Σχηµατίζουµε το καστόνι ώστε να εφαρµόζει ακριβώς στην πέτρα και το
συγκολλούµε.
2. Λιµάρουµε το πάνω και κάτω µέρος του καστονιού για να εφαρµοστεί στην
επιφάνεια του µετάλλου που θα χρησιµοποιηθεί ως βάση της θέσης για το
κόσµηµα.
3. Συγκολλούµε το καστόνι στη βάση από µέταλλο.
4. Κόβουµε µε το σιγατσάκι το µέταλλο που περισσεύει γύρω από τη θέση.
5. Τοποθετούµε την πέτρα στο καστόνι και στερεώνουµε το δέσιµο καλά σε
λιµαδόρο και µε το εργαλείο δεσίµατος πιέζουµε το χείλος του ασηµιού πάνω
στην πέτρα. Πιέζουµε το καστόνι στα σηµεία που αντιστοιχούν στους αριθµούς
ενός ρολογιού (12-6, 3-9).
6. Συνεχίζουµε πιέζοντας το καστόνι πάνω από την πέτρα σε αντίθετα σηµεία
καθώς προχωρούµε.
7. Πιέζουµε το χείλος του καστονιού πάνω από την πέτρα
8. Χρησιµοποιούµε µια επίπεδη µυτερή λίµα για να λειάνουµε τα ανώµαλα
σηµεία γύρω από το χείλος του δεσίµατος.
β) Η θέση πρέπει να ακολουθεί το σχήµα της πέτρας, ώστε η πέτρα να είναι καλά
στερεωµένη στη θέση. Το διαµάντι µε κοπή µπριγιάντ έχει πολλές έδρες και
κωνικό σχήµα στο κάτω µέρος για αυτό η ιδανική του θέση πρέπει να είναι
κατασκευασµένη και προσαρµοσµένη για αυτά τα χαρακτηριστικά του.

15. 1000 / 925 = 100 / Χ1
Χ1=

925 x 100
-- ---------------- = 92,5
1000

1000 / 800 = Χ2 / 92,5
Χ2 =

1000 x 92,5
-----------------800

= 115, 63

115,63 – 100 = 15,63 γραµµάρια λέγας
16. α) Σφραγίδα κατασκευαστή: η σφραγίδα αυτή συµβολίζεται µε γράµµατα και
υποδηλώνει τα αρχικά του κατασκευαστή.
β) Επίσηµη σφραγίδα του οργανισµού σήµανσης µετάλλων: για ασηµένια
κοσµήµατα η σφραγίδα αυτή συµβολίζεται µε το αρχαϊκό ψάρι.
γ) Σφραγίδα µε το βαθµό καθαρότητας του ασηµιού (925, 830 ή 800)
ΜΕΡΟΣ Γ΄(20 µονάδες): Η κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 10 µονάδες
17.
(α) Μηχανισµός από φουρέλι µε οριζόντια κίνηση.
(β) «Φυλλάδιο εργασίας»:
Υλικά που θα χρειαστούν: ασήµι πάχους 0,8 mm, πολύτιµοι λίθοι.
Εργαλεία του πάγκου: σιγατσάκι, λίµες, µοτοράκι του πάγκου, πέκκο, διαβήτης.
Αλακάτι και σύρτες για τη δηµιουργία του φουρελιού.
Εργαλείο δεσίµατος λίθων καπουσόν.
Χρησιµοποιούµε φουρέλι του οποίου κολλούµε την ένωσή του και σηµαδεύουµε
τα ανοίγµατα µε ένα διαβήτη. Κατόπιν ρινίζουµε άνοιγµα πάχους 0,60 mm. Είναι
σηµαντικό να µη ρινίσουµε πάνω στην ένωση του φουρελιού. Όταν ολοκληρωθεί
η δουλειά κόβουµε το ολοκληρωµένο τεµάχιο µε το σιγατσάκι. Το συνολικό ύψος
του τεµαχίου πρέπει να είναι 5,3 mm, όπως φαίνεται στο σχήµα. Η διαδικασία
αυτή επαναλαµβάνεται µέχρις ότου κόψουµε τον αριθµό των τεµαχίων που
θέλουµε για το κόσµηµά µας.
Τοποθετούµε τα τεµάχια στη σειρά και κατόπιν κολλούµε στρογγυλό σύρµα
πάχους 0,60 mm µέσα στη µια µεριά της εισδοχής που έχουµε χαράξει.
Επαναλαµβάνουµε το ίδιο για όλα τα τεµάχια. Στη συνέχεια, λυγίζουµε το
κολληµένο σύρµα ελαφρώς και το περνούµε µέσα από την εισδοχή του επόµενου
τεµαχίου. Σφίγγουµε το σύρµα. Όταν σφίξουµε το στρογγυλό σύρµα, το κολλούµε
από την άλλη µεριά του πρώτου κοµµατιού. Τέλος, γίνεται το δέσιµο των
πολύτιµων λίθων.

18.
5 Χ 6 = 30 λίρες η αξία του χρυσού
5 Χ 10 = 50 λίρες εργατικά
30 + 50 = 80 + 50% = 120
120 Χ 15% = 18
120 + 18 = 138 λίρες, η τιµή πώλησης του µενταγιόν

ΤΕΛΟΣ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

