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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.
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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 έλαση (ή
κυλινδροποίηση).
β) Τα σύρµατα που προσφέρονται στο εµπόριο κατασκευάζονται µε τη χρήση
συρµατοσύρτη (µε ολκή ή συρµατοποίηση)
γ) Οι χαλύβδινοι σωλήνες χαµηλής αντοχής κατασκευάζονται µε ραφή.
δ) Οι χαλύβδινοι σωλήνες ψηλής 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. (Ορθό)
β) Η αύξηση του ποσοστού άνθρακα στο χάλυβα συµβάλλει στη βελτίωση της
συγκολλητικότητάς του. (Λάθος)

5.

Να αναφέρετε δύο τρόπους αποφυγής της στρέβλωσης των µεταλλικών
τεµαχίων κατά τη συγκόλλησή τους.
Με τη χρήση σφιγκτήρων
Με «Πρόκκωµµα» των µετάλλων
Με κατάλληλη αξιοποίηση του τρόπου «σπαστής» ή «πηδηκτής»
συγκόλλησης
Με τη χρήση βοηθητικού άξονα
Με την τοποθέτηση των µετάλλων που θα συγκολληθούν υπό γωνία
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6.

Να αναφέρετε τέσσερις (4) βασικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην καλή
οργάνωση ενός εργαστηρίου Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών.
Λειτουργική χωροταξική διάταξη του εργαστηρίου
Ορθά οργανωµένη αποθήκευση των πρώτων υλών
Ορθά οργανωµένη αποθήκευση των εργαλείων
Ορθά οργανωµένη αποθήκευση των αποπερατωµένων κατασκευών.

7.

Να κατονοµάσετε τέσσερα (4) είδη χαλύβδινων ελασµάτων.
Μαύρα
Μαλακού χάλυβα (γυαλισµένα)
Ανοξείδωτου χάλυβα
Επικασσιτερωµένα (γανωµένα)
Επιψευδαργυρωµένα (γαλβανισµένα)

8.

Να κατονοµάσετε τέσσερις (4) µη µεταλλικές προστατευτικές επικαλύψεις
µετάλλων.
Επίστρωση µε µπογιά
Επίστρωση µε Βερνίκι
Επίστρωση µε λάδι
Επίστρωση µε συνθετικά (πλαστικά) υλικά
Επισµάλτωση.

9.

Να γράψετε:
α) ∆ύο (2) κύριες ιδιότητες του χαλκού και
β) ∆ύο (2) κράµατά του χαλκού.
Ιδιότητες χαλκού: Ψηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα, ψηλή θερµική αγωγιµότητα,
αντοχή στη διάβρωση, καλαισθητική εµφάνιση
Κράµατα χαλκού: Ορείχαλκος, Μπρούντζος

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.
Με καταστροφή: ∆οκιµή εφελκυσµού, δοκιµή κρούσης, δοκιµή κάµψης
Χωρίς καταστροφή: Με ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, µε ακτίνες Χ, µε ακτίνες Γ,
µε υπερήχους
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11.

Να αναφέρετε τέσσερα (4) βασικά προβλήµατα που είναι δυνατό να
δηµιουργήσει ο λανθασµένος προγραµµατισµός µιας εργασίας σε ένα
εργοστάσιο Μεταλλικών Κατασκευών.
Αύξηση του απαιτούµενου χρόνου για αποπεράτωση της εργασίας
Σπατάλη υλικών
Αυξηµένες πιθανότητες διάπραξης λάθους
Αυξηµένη πιθανότητα εργατικών ατυχηµάτων
Μείωση παραγωγικότητας

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
Η σειρά προτεραιότητας είναι: 3, 5, 2, 6, 1 και 4

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

Εµβαδόν αναπτύγµατος τετραγωνικού αεραγωγού =
= Περίµετρος Βάσης Χ Ύψος =
= (0,35m+0,35m+0,35m+0,35m)Χ 1m =
= 1,4 m Χ 1m = 1,4 m²
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Εµβαδόν οπής τετραγωνικού αεραγωγού = πR² = 3,14 Χ 0,1 m Χ0,1 m
= 0,0314 m²
Εµβαδόν κυλινδρικού αεραγωγού

= Περίµετρος Βάσης Χ Ύψος
= 2πR Χ 0,4 = 2 X 3,14 X 0,1 X 0,4
= 0,2512 m²

Συνολικό Εµβαδόν = 1,4 m²– 0,0314 m² + 0,2512 m² = 1,6198 m²
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.
α) Άµεσα έξοδα µιας επιχείρησης είναι όλα εκείνα τα έξοδα που έχουν σχέση
µε την παραγωγή, συναρµολόγηση, συσκευασία µεταφορά και εγκατάσταση
του συγκεκριµένου προϊόντος.
Έµµεσα έξοδα µιας επιχείρησης είναι όλα εκείνα τα γενικά και λειτουργικά
έξοδα που δεν έχουν µεν άµεση σχέση µε το ίδιο το προϊόν, αλλά
καταµερίζονται στα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση.
β) Άµεσα: Κόστος υλικών, µισθοί τεχνιτών, κόστος των εξαρτηµάτων που
αγοράζονται, έξοδα συσκευασίας, κόστος εγκατάστασης.
Έµµεσα: Απόσβεση µηχανηµάτων, έξοδα φωτισµού, έξοδα θέρµανσης και
κλιµατισµού, λογαριασµοί τηλεφώνων, διαφηµίσεις, ενοίκια, νερό.

15.

Να περιγράψετε µε τη σειρά και µε συντοµία, τα διάφορα στάδια από τα οποία
περνά η πρώτη ύλη για να διαµορφωθεί σε έλασµα.
Πρώτο στάδιο: Το υλικό θερµαίνεται µέσα σε ειδικό φούρνο (Pit) στη
θερµοκρασία έλασης, µέχρι 1250 °C περίπου.
∆εύτερο στάδιο: Το ζεστό υλικό δέχεται µια πρώτη έλαση ξεχονδρίσµατος σε
πολύ ισχυρά έλαστρα και παίρνει τη µορφή δοκού µε παραλληλόγραµµη
διατοµή.
Τρίτο στάδιο: Οι δοκοί προωθούνται, µε αυτόµατη µεταφορική ταινία, στα
έλαστρα έλασης και παίρνουν την τελική µορφή του ελάσµατος στην επιθυµητή
διατοµή.
Τέταρτο στάδιο: Το έλασµα µεταφέρεται στις µηχανές κοπής και κόβεται σε
διάφορα τυποποιηµένα µεγέθη.
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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.
α) Θερµοµόνωση ενός χώρου είναι η παρεµπόδιση της µετάδοσης της
θερµότητας από τον ένα χώρο στον άλλο ή από ένα χώρο προς το
περιβάλλον (µείωση των απωλειών θερµότητας), για παράδειγµα από
το εσωτερικό του κτιρίου προς τα έξω ή αντίστροφα.
β) Επιτυγχάνεται µε τη χρήση θερµοµονωτικών υλικών, µε τη
θερµοµονωτική δόµηση του χώρου και µε τη θερµοµονωτική
κατασκευή πορτοπαραθύρων.
γ) Υαλοβάµβακας, Πετροβάµβακας, Πολυστερίνη, Περλίτης,
Πολυουρεθάνη.

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.
Πρώτο στάδιο: Καθαρίζεται το µέταλλο που θα επιµεταλλωθεί. Ο καθαρισµός
του µετάλλου γίνεται µε την εµβάπτιση του σε οξέα και το φύσηµα στο µέταλλο
καθαρού αέρα.
∆εύτερο στάδιο: Το µέταλλο καλύπτεται από ένα είδος αντιοξειδωτικού για να
προστατευθεί η επιφάνεια του από την οξείδωση και να καθαρίσει ακόµα
περισσότερο. Το αντιοξειδωτικό ξηραίνεται για να µη δηµιουργείται αντίδραση
µεταξύ αντιοξειδωτικού και µετάλλου.
Τρίτο στάδιο: Το αντικείµενο που θα επιµεταλλωθεί εµβαπτίζεται µέσα σε
λουτρό ψευδαργύρου. Σε αυτό το περιβάλλον το αντιοξειδωτικό λιώνει και
επιτρέπει στον υγροποιηµένο ψευδάργυρο να επιστρωθεί στην αποκαλυµµένη
πλέον καθαρή επιφάνεια του µετάλλου, δηµιουργώντας ένα πρώτο πολύ λεπτό
στρώµα για να χρησιµεύσει ως βάση για την επίστρωση των άλλων στρωµάτων
ψευδαργύρου.
Τέταρτο στάδιο: Ακολουθούν άλλες εµβαπτίσεις του αντικειµένου στο λουτρό
του ψευδάργυρου, που ο αριθµός τους και ο χρόνος παραµονής του
αντικειµένου στο λουτρό εξαρτάται από το επιθυµητό πάχος της επιµετάλλωσης.

7

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.
α) Όγκος αίθουσας εστιατορίου V= 12m Χ10m Χ 4m = 480 m3
V = 480 m3
3

3

3840

Παροχή αέρα εξαερισµού Q = V Χ n = 480 m Χ 8 = 3840 m /h =
3

Q = 1,067 m /s

β) Q = A Χ v

Q
A=
v

A - εµβαδόν διατοµής αεραγωγού σε m2
v - ταχύτητα αέρα σε m/s

1,067(m3/s)
=
= 0,2134 m2
5 (m/s)

A = 0,2134 m2

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

3600

m3/s
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