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Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τρία µέρη (Α, Β, Γ) και τέσσερις (4)
σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.

2
ΜΕΡΟΣ Α: ∆ώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες
Για τις ερωτήσεις 1 και 2 να γράψετε την ορθή απάντηση.
1.

Η λυγιστική µηχανή (στράντζα) είναι µηχάνηµα µε το οποίο:
α) ∆ιαµορφώνονται κυλινδρικά µεταλλικά τεµάχια
β) Κάµπτονται σωλήνες
γ) ∆ιαµορφώνονται ελάσµατα σε γωνιά
δ) ∆ιαµορφώνονται τριγωνικά πρίσµατα

2.

Η επένδυση των ηλεκτροδίων που χρησιµοποιούνται στις ηλεκτροσυγκολλήσεις
τόξου συµβάλλει:
α) Στη γρήγορη τήξη του υλικού
β) Στην αύξηση της ταχύτητας συγκόλλησης
γ) Στην προστασία του µετάλλου από την οξείδωση
δ) Στη µείωση της κατανάλωσης ηλεκτροδίων.

3.

Να αντιγράψετε και να συµπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις στο τετράδιο
απαντήσεων.
α) Τα ελάσµατα που προσφέρονται στο εµπόριο κατασκευάζονται µε ………..
β) Τα σύρµατα που προσφέρονται στο εµπόριο κατασκευάζονται µε …………
γ) Οι χαλύβδινοι σωλήνες ………. αντοχής κατασκευάζονται µε ραφή
δ) Οι χαλύβδινοι σωλήνες ……..αντοχής κατασκευάζονται χωρίς ραφή.

4.

Να γράψετε αν όσα αναφέρονται στις πιο κάτω προτάσεις είναι ορθά ή λάθος.
α) Το αλουµίνιο όταν εκτεθεί στην ατµόσφαιρα οξειδώνεται επιφανειακά γεγονός
που εµποδίζει την περαιτέρω οξείδωσή του.
β) Η αύξηση του ποσοστού άνθρακα στο χάλυβα συµβάλλει στη βελτίωση της
συγκολλητικότητάς του.

5.

Να αναφέρετε δύο τρόπους αποφυγής της στρέβλωσης των µεταλλικών
τεµαχίων κατά τη συγκόλλησή τους.

6.

Να αναφέρετε τέσσερις (4) βασικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην καλή
οργάνωση ενός εργαστηρίου Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών.

7.

Να κατονοµάσετε τέσσερα (4) είδη χαλύβδινων ελασµάτων.

8.

Να κατονοµάσετε τέσσερις (4) µη µεταλλικές προστατευτικές επικαλύψεις
µετάλλων.
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9.

Να γράψετε:
α) ∆ύο (2) κύριες ιδιότητες του χαλκού και
β) ∆ύο (2) κράµατα του χαλκού.

10.

Να γράψετε δύο (2) τρόπους ελέγχου της ποιότητας των συγκολλήσεων µε
καταστροφή της ραφής συγκόλλησης και δύο (2) τρόπους ελέγχου χωρίς
καταστροφή της ραφής συγκόλλησης.

11.

Να αναφέρετε τέσσερα (4) βασικά προβλήµατα που είναι δυνατό να
δηµιουργήσει ο λανθασµένος προγραµµατισµός µιας εργασίας σε ένα
εργοστάσιο Μεταλλικών Κατασκευών.

12.

Να βάλετε σε σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω στάδια κατασκευής και
εγκατάστασης αεραγωγών.
1. Μόνωση αεραγωγών
2. Σηµάδεµα, κοπή και διαµόρφωση του υλικού κατασκευής των αεραγωγών
3. Προετοιµασία σχεδίων
4. Εγκατάσταση αεραγωγών
5. Επιλογή του υλικού κατασκευής των αεραγωγών
6. Σύνδεση των διαµορφωµένων τεµαχίων

ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες.

1000

Στο πιο κάτω σχήµα φαίνεται η πρόοψη και η κάτοψη ενός αεραγωγού που είναι
κατασκευασµένος σε σχήµα Τ.
Να υπολογίσετε το εµβαδόν του αναπτύγµατος και των δύο µερών του
αεραγωγού.(Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm).

Φ200
350

13.

350

400
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14.

Τα έξοδα λειτουργίας µιας επιχείρησης διακρίνονται σε άµεσα και έµµεσα.
α) Να επεξηγήσετε τους όρους άµεσα και έµµεσα έξοδα και
β) Να δώσετε δύο (2) παραδείγµατα άµεσων και δύο (2) έµµεσων εξόδων.

15.

Να περιγράψετε µε τη σειρά και µε συντοµία, τα διάφορα στάδια από τα οποία
περνά η πρώτη ύλη για να διαµορφωθεί σε έλασµα.

16.

Η θερµοµόνωση των κτιρίων αποτελεί σήµερα µια αναγκαιότητα.
α) Να εξηγήσετε τον όρο θερµοµόνωση
β) Να αναφέρετε δύο (2) τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται η
θερµοµόνωση και
γ) Να κατονοµάσετε τρία (3) βασικά θερµοµονωτικά υλικά.

ΜΕΡΟΣ Γ: ∆ύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες.
17.

Να περιγράψετε µε απλά λόγια τη µέθοδο επιψευδαργύρωσης µε εµβάπτιση,
καθώς επίσης και τις προετοιµασίες που πρέπει να προηγηθούν.

18.

Μια εγκατάσταση εξαερισµού µε αεραγωγούς, σε αίθουσα εστιατορίου µε
διαστάσεις 12mΧ10mΧ4m, απαιτεί 8 εναλλαγές αέρα ανά ώρα. Να υπολογίσετε:
α) Την απορροφητική ικανότητα (παροχή) του αέρα εξαερισµού σε m3/s.
β) Το εµβαδόν της διατοµής του κεντρικού αεραγωγού σε m2, αν η ταχύτητα του
αέρα στον αεραγωγό είναι 5 m/s.

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

