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ΜΕΡΟΣ Α΄:

(Μονάδες 48)

1. ∆
Γ
Α
Β
2. ΕΙΚΟΝΑ 1 (β)
ΕΙΚΟΝΑ 2 (α)
ΕΙΚΟΝΑ 3 (α)
ΕΙΚΟΝΑ 4 (β)
3. (β). Ο χρυσός 22 καρατίων είναι κράµα.
(γ). Το γυαλόχαρτο 600 είναι πιο λεπτό από το γυαλόχαρτο 320.
(δ). Ανόπτηση είναι η διαδικασία πυρώµατος του µετάλλου.
(στ).Η περιεκτικότητα καθαρού αργύρου σε ένα κράµα εκφράζεται σε
Βαθµούς.
4. Κράµα: η ανάµειξη δύο ή περισσοτέρων µετάλλων σε κατάσταση
τήξεως.
Εξαέρωση γύψινης µάζας: αφαίρεση του αέρα από το µείγµα γύψουνερού
Ελατό µέταλλο: το µέταλλο που µπορεί να µετατραπεί σε έλασµα
(πλάκα)
Εφελκυσµός: η ταυτόχρονη αύξηση του µήκος και µείωση του πάχους
ενός µετάλλου µε τη χρήση µηχανηµάτων

5. (α) 1 – Β, 2 - Γ, 3 – Α
(β) το (1)

6. 1-ε, 2-η, 3-ζ, 4-α, 5--β, 6-γ, 7-δ, 8-στ.
7. (α) Σύρτης, µέγγενη, τανάλια.
(β) Με τον κύλινδρο εφελκυσµού και µε το αλακάτι
8. (α)4Α. Ψαλιδόµετρο
4Β. Παχύµετρο
(β)Το πάχος, το βάθος και τη διάµετρο ενός αντικειµένου.
9. για τη συγκόλληση ενός κοσµήµατος χρησιµοποιούµε τη φλόγα (β)
και για την ανόπτηση τη φλόγα (α)
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10. (α) 5 γραµµάρια × 10.5 (αναλογία µετατροπής βάρους από κερί σε
ασήµι) = 52.5 γραµµάρια ασήµι
(β) 5 γραµµάρια × 15 (αναλογία µετατροπής βάρους από κερί σε
χρυσό) =75 γραµµάρια χρυσός
11. 1 – η, 2 – θ, 3 – ζ, 4 – ε, 5 – δ, 6 – γ, 7 – α, 8 – β
12. (α) Σίδερο και σιδηρούχα κράµατα.
(β) Χαλκός: νιτρικό οξύ
Χρυσός: βασιλικό ύδωρ (νιτρικό + υδροχλωρικό οξύ)
ΜΕΡΟΣ Β΄:

(Μονάδες 32)

13. Φυλλάδιο εργασίας:
Α. Εφαρµόζουµε τα σχέδια πάνω στην πλάκα του µετάλλου και κόβουµε
προσεκτικά. Για το µενταγιόν χρειαζόµαστε το Σχέδιο Α δύο φορές
και το Σχέδιο Β µία φορά. Στη συνέχεια, λιµάρουµε και από τις δύο
πλευρές, το περίγραµµα των πετάλων του σχεδίου Α µε µια µυτερή
λίµα.
Β. Πυρώνουµε τα κοµµάτια του Σχεδίου Α και τα µπουλάρουµε.
Γ. Στη συνέχεια, εφαρµόζουµε το Σχέδιο Α πάνω στο µεγάλο κρίκο που
έχουµε ήδη ετοιµάσει και κολλούµε προσεκτικά.
∆. Κόβουµε το Σχέδιο Β όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
Ε. Εφαρµόζουµε το Σχέδιο Α µε τον κολληµένο κρίκο πάνω στο Σχέδιο Β
και κολλούµε
Ζ. Αναποδογυρίζουµε το σχήµα και κολλούµε το δεύτερο κοµµάτι του
Σχεδίου Α από την αντίθετη πλευρά. Συνεχίζουµε µε την προσθήκη
της συµπαγούς µπίλιας.
Η. Λιµάρουµε το πάνω µέρος της συµπαγούς µπίλιας ώστε να γίνει λίγο
επίπεδη και ισορροπούµε πάνω της έναν από τους µικρούς κρίκους,
που έχουµε ήδη ετοιµάσει.
Θ. Τελειώνουµε, κολλώντας τον κρίκο πάνω στη µπίλια και γυαλίζουµε
µε σύρα, λούστρο.
14.
•
•
•
•
•
•
•
•

Βόρακας
Πυρίµαχο τούβλο
Τσιµπίδα
Οξύ
Φλόγιστρο
Γκάζι
Κόλληση
Πινέλο
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15.
•
•
•

•

Ασετυλίνη –οξυγόνο
Ασετυλίνη –οξυγόνο
Ανάβουµε την ασετυλίνη για να µπορούµε να ελέγχουµε τη
φλόγα µε το οξυγόνο.
Σβήνουµε µε την ίδια σειρά ούτως ώστε το οξυγόνο να
καθαρίσει το πέκκο από υπολείµµατα ασετυλίνης.
Ελέγχουµε µε την τοποθέτηση σαπουνάδας κατά µήκος του
λάστιχου και των ενώσεων.

16. (α) Μέθοδοι επεξεργασίας κεριού
Σκάλισµα στο χέρι µε διάφορα εργαλεία και αρίδες
Σκάλισµα µε το µοτοράκι
∆ιαµόρφωση φόρµας µε ζεστό νερό
Κτίσιµο προτύπου από κοµµάτια και φύλλα κερί
∆ικές µας ιδέες (σχήµατα µε καυτή βελόνα, σταγόνες από κερί,
ανοίγµατα, κ.ά.).
Α1 – Β2
Α2 – Β3
Α3 – Β4
Α4 – Β1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(β)

17. Α. Μαζική παραγωγή κοσµηµάτων
Β. 7Μ, 7Ζ, 7Ε, 7Η, 7Γ, 7Θ, 7∆, 7Κ, 7Β, 7Ξ, 7Α, 7Π, 7Λ, 7Ν.
Γ. (α) ΣΩΣΤΟ
(β) ΛΑΘΟΣ
(γ) ΛΑΘΟΣ
(δ) ΣΩΣΤΟ
18. (α)
•
•
•
•
•
•

Υπολογισµός περιµέτρου λίθου
Συγκόλληση και λιµάρισµα θέσης
Κατασκευή δοντιών
Συγκόλληση δοντιών στην θέση
Λιµάρισµα των δοντιών και της θέσης
Εφαρµογή και δέσιµο λίθου

(β)
•
•
•

Θέση κανάλι
Παβέ
Καπουσιόν

•
•
•

Θέσης µε δόντια
Παβέ
Θέση κανάλι

(γ)

