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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους
σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους.
Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η
τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις.
Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι
τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία
πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον τόπο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιοµηχανίας είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης ικανός να εκτελεί αυτόνοµα, υπεύθυνα
και εµπρόθεσµα εργασίες κατασκευής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.
Το κύριο αντικείµενο απασχόλησής του είναι προσανατολισµένο σε ένα ευρύ φάσµα εργασιών που συντελούνται σε µια ναυπηγοεπισκευαστική µονάδα. Ο Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιοµηχανίας µε βάση τις τεχνικές
και γενικές οδηγίες, κανονισµούς και προδιαγραφές, µε την συστηµατική οργάνωση των χώρων εργασίας
του, την ορθολογική χρήση των εργαλείων, συσκευών και των µηχανών της ειδικότητά του, και την εφαρµογή των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών ασφαλείας, συµµετέχει σε εργασίες κατασκευής, επισκευών
και συντήρησης που αφορούν:
στις µεταλλικές επιφάνειες,
στις σωληνώσεις όλων των τύπων των δικτύων,
ενός πλοίου.
Ο Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιοµηχανίας κατέχει βασικές γνώσεις:
µηχανολογικού και ναυπηγικού σχεδίου,
µηχανουργικής τεχνολογίας,
τεχνολογίας µηχανουργικών και υλικών ναυπηγίας,
µετρολογίας και µετροτεχνίας,
χρήσης απλών συµβατικών εργαλειοµηχανών,
και πλήρεις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν:
στην κοπή και διαµόρφωση ελασµάτων,
στον έλεγχο και προστασία µεταλλικών επιφανειών,
στις µεθόδους συγκόλλησης των µετάλλων,
στην κατασκευή δικτύων σωληνώσεων.
Ο Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιοµηχανίας µπορεί να απασχοληθεί µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας ως τεχνίτης
σε:
µηχανουργεία,
σιδηρουργεία,
σωληνουργεία και
ελασµατουργεία,
είτε αυτά είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις είτε είναι συνεργεία εντός του ναυπηγείου.
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της συνολικής µαθητείας - πρακτικής άσκησης θα µεταδοθούν στους µαθητευόµενους γνώσεις, και δεξιότητες σχετικές µε τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα:

Επαγγελµατική εκπαίδευση Εργατικό δίκαιο & συµβάσεις.

Επεξήγηση της σηµασίας του Συµφωνητικού Μαθητείας.
Ανάλυση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από το
Συµφωνητικό Μαθητείας.
Αναφορά στα σηµαντικότερα σηµεία του Συµφωνητικού Μαθητείας.
Αναφορά στις σηµαντικότερες διατάξεις που αφορούν στη σύµβαση
εργασίας.
Ανάλυση των προοπτικών επαγγελµατικής εξέλιξης και περαιτέρω
εκπαίδευσης.

∆οµή και Οργάνωση της συµβαλλόµενης επιχείρησης.

Ενηµέρωση για τη δοµή, τα τµήµατα και τις εγκαταστάσεις της συµβαλλόµενης επιχείρησης.
Επεξήγηση των λειτουργιών κάθε τµήµατος του ναυπηγείου και των
σχέσεων συνεργασίας των τµηµάτων για την πραγµατοποίηση ολοκληρωµένων εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης
πλοίων.
Περιγραφή των βασικών αρχών που διέπουν τη συγκεκριµένη επιχείρηση, τα επαγγελµατικά επιµελητήρια και τις επαγγελµατικές ενώσεις των απασχολούµενων στην επιχείρηση.

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία.

∆ιερεύνηση και καταγραφή των σηµείων της επικινδυνότητας για
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας
και λήψη µέτρων για την αποφυγή τους.
Αναφορά στους κανόνες και τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας
των εργαζοµένων που πρέπει να λαµβάνονται σε κάθε εργασιακό
χώρο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Αναφορά στα µέτρα ασφαλείας και ατοµικής προστασίας και υγιεινής κατά την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας και χρήσης εργαλείων
και µηχανηµάτων.
Αναλυτικά βήµατα που ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήµατος
και πρώτες βοήθειες.
Για την αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης µέσα στον χώρο επιρροής της επιχείρησης, πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:

Προστασία Περιβάλλοντος.

Επεξήγηση στους εκπαιδευοµένους πιθανών λειτουργιών σύννοµων
µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Εφαρµογή κανόνων και µέτρων από την συµβαλλόµενη επιχείρηση
για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Μέτρα για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη σωστή χρήση των υλικών.
∆ιαχείριση άχρηστων υλικών και αποβλήτων: Να γίνεται στα διάφορα υλικά φιλική προς το περιβάλλον διάθεση και ανακύκλωση.
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Γνωστικό αντικείµενο:
Τεχνολογία υλικών
•
• Κατονοµάζουν και ταξινοµούν:
τα µηχανουργικά υλικά
(ελάσµατα, σιδηροδοκούς, σωλήνες, έτοιµα
στοιχεία κ.α.) των κατα•
σκευών που πραγµατοποιούν και αναφέρουν τις
ιδιότητές τους (µηχανική
αντοχή, ελατότητα, ολκιµότητα, αντοχή στη διάβρωση κλπ.) και τη χρήση
τους,
τα δευτερεύοντα υλικά
(ναυπηγική ξυλεία, κεραµικά υλικά, µονωτικά,
θερµοµονωτικά και αντιδιαβρωτικά υλικά, κόλλες, λιπαντικά, χρώµατα
κ.ά.) των κατασκευών που
πραγµατοποιούν και αναφέρουν τις ιδιότητές τους
και τη χρήση τους.
Γνωστικό αντικείµενο:
Βασικές µηχανουργικές κατεργασίες
• Κατονοµάζουν, ταξινοµούν
περιγράφουν και αναφέρουν
τις χρήσεις των διάφορων εργαλείων χειρός, µηχανηµάτων
και συσκευών για απλές εργασίες κοπής και διαµόρφωσης µετάλλων εν ψυχρώ (εργαλεία χάραξης, συγκράτησης, κρούσης, σύσφιγξης, αφαίρεσης υλικού, διάτρησης,
σπειροτόµησης, κοπής και
κάµψης).
• Κατονοµάζουν τις µηχανικές
µεθόδους σύνδεσης µεταλλικών κοµµατιών), αναφέρουν
τις χρησιµοποιούµενες - κατά
περίπτωση - συσκευές, εργαλεία και µηχανήµατα και περιγράφουν τη διαδικασία εκτέλεσής τους.

•

•

∆ιαβάζουν και κατανοούν κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτοµερειών και αναγνωρίζουν τα υλικά κατασκευής του έργου που απεικονίζεται σ’ αυτά.
Επιλέγουν τα απαιτούµενα υλικά, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους, χρησιµοποιώντας πίνακες τυποποίησης και
τεχνικά εγχειρίδια αναφοράς
ιδιοτήτων και οδηγιών χρήσης
που παρέχουν οι προµηθευτές
τους.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Οργανώνουν σωστά και διαµορφώνουν εργονοµικά τον
αποκλειστικό χώρο εργασίας
τους.
Εκτελούν έγκαιρα και αξιόπιστα απλές εργασίες που τους
ανατίθενται.
Αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα τα οποία ενδέχεται να
παρουσιασθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους
και τα επιλύουν, είτε µόνοι
τους, είτε ζητώντας την κατάλληλη βοήθεια από τρίτους,
ανάλογα µε την περίπτωση.

Επιλέγουν και χρησιµοποιούν
τα κατάλληλα κατά περίπτωση
εργαλεία χειρός και εκτελούν
απλές εργασίες:
αφαίρεσης υλικού και κοπής (µε κοπίδια, κόφτες,
πριόνια και ψαλίδια),
διάτρησης (µε τρυπάνια
και γλύφανα),
διαµόρφωσης επιφανειών
(µε σφυριά, λίµες και ξύστρες),
εσωτερικής και εξωτερικής σπειροτόµησης (µε
κολαούζα και φιλιέρες
αντίστοιχα),
σύνδεσης (µε κοχλίες και
ήλους).
Επιλέγουν και χρησιµοποιούν
τα κατάλληλα κατά περίπτωση
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•

Αναφέρουν τα συστήµατα µονάδων, και τα όργανα µέτρησης µηκών και γωνιών και ελέγχου διαστάσεων, µορφής,
επιπεδότητας, ανοχών και
ποιότητας επιφανείας.

•

•
Γνωστικό αντικείµενο:
Κατεργασίες µε εργαλειοµηχανές
• Κατονοµάζουν και διακρίνουν •
τα είδη των:
δραπάνων,
τόρνων και
φρεζών,
και περιγράφουν την κατασκευαστική τους διαµόρφωση
και τη λειτουργία τους.
• Κατονοµάζουν και περιγράφουν τους τρόπους συγκράτησης των προς κατεργασία τεµαχίων και των εργαλείων κοπής.
• Κατονοµάζουν τα είδη των κοπτικών εργαλείων, αναφέρουν
τις επιθυµητές ιδιότητές και τα
υλικά κατασκευής τους, τις
µορφές και τη γεωµετρία τους, •
τις παραµέτρους επιλογής τους
και τους παράγοντες που επιδρούν στη διάρκεια ζωής τους.
• Κατονοµάζουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατεργασίας
(ταχύτητα κοπής, πρόωση και
βάθος κοπής, χρήση υγρών κοπής).
• Περιγράφουν τις κατά περίπτωση διαδικασίες για απλές
κατεργασίες διάτρησης, τόρνευσης και φρεζαρίσµατος και
αναφέρουν τους βασικούς κανόνες για την ορθή εκτέλεσή
τους και τα απαιτούµενα µέτρα
για την ατοµική τους προστασία και ασφάλεια.
Γνωστικό αντικείµενο:
Κοπή και συγκόλληση µετάλλων
Αναφέρουν τις χρησιµοποιούµενες συσκευές και µηχα-

εργαλεία και µηχανήµατα και
εκτελούν εργασίες:
κοπής (µε µηχανικά και
ηλεκτρικά ψαλίδια),
διάτρησης (µε ηλεκτρικό
φορητό δράπανο),
κάµψης (µε στράντζα, κύλινδρο και κορδονιέρα).
Χρησιµοποιούν τα όργανα µετρήσεων και ελέγχου και αξιολογούν την ποιότητα των κατασκευών τους.
Λαµβάνουν όλα τα µέτρα που
αφορούν στην ατοµικής τους
προστασία.
∆ιαβάζουν και κατανοούν το
σχέδιο του αντικειµένου που
πρόκειται να κατασκευασθεί
και ανάλογα µε:
την τελική του µορφή επιλέγουν τις κατάλληλες
εργαλειοµηχανές,
το υλικό του και την επιθυµητή ποιότητα επιφανείας αποφασίζουν για
τον προγραµµατισµό, τις
φάσεις κατεργασίας και
τις απαιτούµενες ρυθµίσεις στην εργαλειοµηχανή
για την ολοκλήρωση της
κατασκευής του.
Επιλέγουν κατά περίπτωση τα
κατάλληλα κοπτικά εργαλεία
και τα χαρακτηριστικά στοιχεία
της κατεργασίας (ταχύτητα κοπής, πρόωση και βάθος κοπής,
χρήση υγρών κοπής) και εκτελούν απλές εργασίες
διάνοιξης οπών,
µετωπικής και εγκάρσιας
τόρνευσης (εσωτερικών
και εξωτερικών κυλινδρικών επιφανειών και επιπέδων επιφανειών αντίστοιχα),
µετωπικού και περιφερειακού φρεζαρίσµατος επιπέδων επιφανειών.

∆ιαβάζουν και κατανοούν τα
κατασκευαστικά σχέδια, τους
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νές, τα υλικά και µέσα και περιγράφουν τις κατά περίπτωση διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών κοπής µετάλλων µε:
φλόγα οξυγόνου - ασετιλίνης ή οξυγόνου - προπανίου,
ηλεκτρικό τόξο ή τόξο
πλάσµατος,
ηλεκτρικό τόξο άνθρακα
υπό πίεση αέρα.
Κατονοµάζουν τα είδη και τις
µεθόδους συγκολλήσεων.
Κατονοµάζουν τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία, τα υλικά
συγκόλλησης και τα υλικά
καθαρισµού, περιγράφουν τη
διαδικασία εκτέλεσης µαλακών συγκολλήσεων και αναφέρουν τις εφαρµογές τους.
Περιγράφουν τις συσκευές, τα
εξαρτήµατα και τα εργαλεία
των οξυγονοκολλήσεων και
τους βασικούς κανόνες και
τεχνικές για την εκτέλεσή
τους.
Επεξηγούν τις βασικές αρχές
ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου,
αναφέρουν τα είδη και τις
χρήσεις των µηχανών
ηλεκτροσυγκόλλησης και
περιγράφουν τις αρχές
λειτουργίας και τις
διαδικασίες ρύθµισης και,
χειρισµού τους.
Κατονοµάζουν τα είδη
ηλεκτροδίων, αναφέρουν και
επεξηγούν τις παραµέτρους
που συντελούν στην επιλογή
τους.
Επεξηγούν τις βασικές αρχές
των ηλεκτροσυγκολλήσεων
αντίστασης, αναφέρουν τα
είδη και τις χρήσεις των
µηχανών και περιγράφουν τις
αρχές λειτουργίας και τις
διαδικασίες ρύθµισης και
χειρισµού τους.
Αναφέρουν τα µέσα ατοµικής
προστασίας και τα
απαιτούµενα µέτρα για την
ασφάλεια του χώρου εργασίας
τους και την προστασία του
περιβάλλοντος.

συµβολισµούς και τις οδηγίες
που αναγράφονται σ’ αυτά.
Επιλέγουν την κατάλληλη κατά περίπτωση µέθοδο κοπής
και εκτελούν µε ακρίβεια τη
συγκεκριµένη εργασία.
Εφαρµόζουν την κατάλληλη
κατά περίπτωση µέθοδο συγκόλλησης, επιλέγοντας σωστά τις παραµέτρους συγκόλλησης.
Επιλέγουν τα απαιτούµενα για
κάθε µέθοδο υλικά, µέσα, µηχανήµατα και συσκευές.
∆ιαµορφώνουν τα προς συγκόλληση άκρα των µετάλλων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της συγκόλλησης.
Επιθεωρούν, συνδέουν, ρυθµίζουν και χειρίζονται µε ασφάλεια τις χρησιµοποιούµενες συσκευές.
Εκτελούν τις κατά περίπτωση
εργασίες συγκόλλησης ακολουθώντας τις ενδεδειγµένες
διαδικασίες.
Ελέγχουν την αρτιότητα της
εργασίας τους και αναγνωρίζουν τυχόν σφάλµατα και τα
επιδιορθώνουν.
Καθαρίζουν και λειαίνουν τα
σηµεία κοπής ή ένωσης των
µετάλλων.
Λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ατοµικής προστασίας και υγιεινής και τηρούν τις απαιτούµενες διατάξεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και την ασφάλεια των χώρων εργασίας και
του εξοπλισµού που χρησιµοποιούν.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ
Γνωστικό αντικείµενο:
Συγκολλήσεις
Αναφέρουν τις χρησιµοποιούµενες συσκευές και µηχανές, τα υλικά και µέσα και περιγράφουν τις κατά περίπτωση διαδικασίες εκτέλεσης εργασιών συγκολλήσεων ηλεκτρικού τόξου µε:
µεταλλικό αναλισκόµενο
ηλεκτρόδιο συνεχούς
τροφοδοσίας και ροή διαµέσου κατάλληλης λαβίδας προστατευτικού αδρανούς αερίου (µέθοδος
MIG) ή δραστικού αερίου
(µέθοδος MAG),
µεταλλικό µη αναλισκόµενο ηλεκτρόδιο και ροή
διαµέσου κατάλληλης λαβίδας προστατευτικού αδρανούς αερίου (µέθοδος
TIG).
Περιγράφουν τις µεθόδους
και παραµέτρους για εργασίες
µε συγκολλήσεις τήξης διαφόρων µετάλλων και κραµάτων (χάλυβα, χυτοσιδήρου,
αλουµινίου) για διάφορες θέσεις συγκόλλησης (κάθετη
θέση, ουρανού, εσωτερικής
και εξωτερικής γωνίας κ.ά.).
Αναφέρουν και περιγράφουν
µεθόδους καταστρεπτικών και
µη καταστρεπτικών ελέγχων
συγκολλήσεων.

Λείανση επιφανειών
Απαριθµούν και διακρίνουν
τις διάφορες µηχανές και µηχανήµατα λείανσης, αναφέρουν τη χρήση τους και περιγράφουν τη λειτουργία τους.
Αναφέρουν τα είδη λειαντικών µέσων και αναγνωρίζουν
τα κατασκευαστικά και λει-

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Εφαρµόζουν την κατάλληλη
κατά περίπτωση µέθοδο συγκόλλησης, επιλέγοντας σωστά τις παραµέτρους της.
Επιλέγουν τα απαιτούµενα για
κάθε µέθοδο υλικά, µέσα, µηχανήµατα και συσκευές.
Επιθεωρούν, συνδέουν, ρυθµίζουν και χειρίζονται µε ασφάλεια τις χρησιµοποιούµενες συσκευές.
Εκτελούν τις κατά περίπτωση
εργασίες συγκόλλησης, ακολουθώντας τις ενδεδειγµένες
διαδικασίες.
Πραγµατοποιούν οπτικό έλεγχο πριν, κατά τη διάρκεια και
µετά το τέλος των εργασιών
συγκόλλησης για επιφανειακούς πόρους, ρήγµατα, σκαψίµατα, για τη σωστή διαµόρφωση και τις διαστάσεις
της συγκόλλησης, και επιδιορθώνουν τυχόν σφάλµατα.
Χρησιµοποιούν τις κατάλληλες συσκευές και όργανα και:
πραγµατοποιούν µη καταστροφικούς ελέγχους µε
µαγνητική ροή, διεισδυτικά υγρά, ακτινογράφηση
(ραδιογραφικός έλεγχος
µε ακτίνες Χ ή γ), υπερήχους και αέριο υπό πίεση,
ελέγχουν την αντοχή µε
δοκιµές σε εφελκυσµό,
κάµψη, λυγισµό, κρούση,
και σκληρότητα επιφανείας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αναζητούν και χρησιµοποιούν
πληροφορίες και δεδοµένα
στο πλαίσιο των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων.
Συνεργάζονται µε άλλους τεχνίτες και τεχνικούς του τµήµατός τους ή άλλων συναφών
τµηµάτων του ναυπηγείου και
πραγµατοποιούν σύνθετες εργασίες και ολοκληρωµένα έργα, µε περιορισµένη ευθύνη
και υπό τον έλεγχο και καθοδήγηση των τεχνικών ανώτερης βαθµίδας.

Επιλέγουν κατά περίπτωση το
κατάλληλο λειαντικό µηχάνηµα και λειαντικό µέσο. Ελέγχουν την ποιότητα του λειαντικού τροχού πριν από κάθε
κατεργασία.
Πραγµατοποιούν ελέγχους
στατικής και δυναµικής ζυγο-
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τουργικά τους χαρακτηριστικά.
Αναφέρουν τις πιθανές φθορές των λειαντικών τροχών
µετά τη χρήση τους.
Αναφέρουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατεργασίας
λείανσης και τους παράγοντες
που καθορίζουν τη σωστή επιλογή τους.
Περιγράφουν τις ακολουθούµενες για κάθε εργασία λείανσης διαδικασίες και στάδια
κατεργασίας.
Αναφέρουν τα µέσα και µέτρα
ατοµικής προστασίας και ασφαλούς χρήσης των λειαντικών µηχανηµάτων και µέσων
λείανσης.

Γνωστικό αντικείµενο:
Σωληνουργία
Αναφέρουν όλα τα είδη των
δικτύων σωληνώσεων ενός
πλοίου και τους σχετικούς µε
την κατασκευή και διαµόρφωσή τους κανονισµούς των
Νηογνωµόνων.
Κατονοµάζουν τα χρησιµοποιούµενα για κάθε δίκτυο είδη σωλήνων και ειδικών τεµαχίων.
Περιγράφουν τους τρόπους
και τις τεχνικές σύνδεσης και
στήριξης και προστασίας των
σωλήνων, τις µεθόδους σήµανσης και ελέγχου της αντοχής και στεγανότητας κάθε
δικτύου.

στάθµισής του τροχού.
Επιλέγουν σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή
της µηχανής το υγρό ψύξης σε
περιπτώσεις υγρής κοπής.
Επιλέγουν µε τη χρήση σχετικών πινάκων σε συνάρτηση µε
το είδος της λείανσης και το
κατεργαζόµενο υλικό, τα χαρακτηριστικά της λείανσης:
την περιφερειακή ταχύτητα του λειαντικού τροχού
(ταχύτητα κοπής) και το
βάθος λείανσης,
την περιφερειακή ταχύτητα του κατεργαζόµενου
κοµµατιού και την πλευρική πρόωση του τροχού
σε κατεργασίες κυλινδρικής λείανσης.
Εκτελούν εργασίες λείανσης
επίπεδων επιφανειών, εξωτερικών και εσωτερικών κυλινδρικών επιφανειών, άκεντρης
λείανσης.
Λαµβάνουν τα απαραίτητα
µέτρα για την ατοµική τους
προστασία και την ασφαλή
χρήση των λειαντικών µηχανηµάτων και µέσων λείανσης.
∆ιαβάζουν και κατανοούν τα
κατασκευαστικά σχέδια των
δικτύων σωληνώσεων ενός
πλοίου, τους συµβολισµούς
και τις οδηγίες που αναγράφονται σ’ αυτά.
Εκτελούν όλες τις εργασίες
κατασκευής και διαµόρφωσης
ενός ολοκληρωµένου δικτύου
σωληνώσεων που αφορούν
σε:
κοπή σωλήνων,
διαµόρφωση σωλήνων µε
κατεργασία τους εν ψυχρώ (χρήση κουρµπαδόρων) και εν θερµώ (σφυρηλάτηση - ανόπτηση),
διαµόρφωση άκρων,
(σπειροτόµηση - εκτόνωση - εκχείλωση),
σύνδεση σωλήνων (µε ειδικά τεµάχια (µούφες,
φλάντζες και συγκόλληση),
στήριξη σωλήνων, τοπο-
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Γνωστικό αντικείµενο:
Ελασµατουργία
Κατονοµάζουν τα χρησιµοποιούµενα σε κατασκευές και
επισκευές πλοίων µέταλλα και
τα κράµατά τους, αναφέρουν
τις ιδιότητές τους και τις µορφές (ελάσµατα, λάµες, µορφοσίδηροι κ.ά.) µε τις οποίες
συναντούνται στο εµπόριο.
Αναφέρουν τα τµήµατα του
ναυπηγείου στα οποία εκτελούνται εργασίες ελασµατουργίας και περιγράφουν τη
διάταξη και τις εγκαταστάσεις
τους.
Κατονοµάζουν τα µηχανήµατα, συσκευές και εργαλεία
που απαιτούνται για τη χάραξη, κοπή, διαµόρφωση, και
σύνδεση των ελασµάτων και
µορφοσιδήρων και την τοποθέτησή τους στα διάφορα τµήµατα του πλοίου, τα κατατάσσουν κατά οµάδες ανάλογα µε
τη χρηστικότητά τους, περιγράφουν τη λειτουργία τους
και τις µεθόδους ασφαλούς
χρήσης και συντήρησής τους.
Αναφέρουν τα µέσα ατοµικής
προστασίας και τα απαιτούµενα µέτρα για την ασφάλεια
του χώρου εργασίας τους και
την προστασία του περιβάλλοντος.

θέτηση αντικραδασµικών
και διαστολικών συνδέσµων,
χρωµατισµό και προστασία σωλήνων από διάβρωση,
έλεγχο αντοχής και στεγανότητας του δικτύου.
Επιλέγουν από πίνακες τυποποίησης τους σωλήνες και τα
ειδικά εξαρτήµατα, χρησιµοποιούν τα κατάλληλα υλικά,
επιλέγουν και χειρίζονται µε
ασφάλεια τις απαιτούµενες
συσκευές, µηχανήµατα και
εργαλεία.
Λαµβάνουν µέτρα ατοµικής
προστασίας και τηρούν τις
απαιτούµενες διατάξεις για
την ασφάλεια των χώρων εργασίας και προστασίας του
περιβάλλοντος.
Συµµετέχουν επικουρικά σε
εργασίες του χαρακτηρίου
(“σάλας”) και συγκεκριµένα:
στην χάραξη επί του δαπέδου των αναγκαίων
ναυπηγικών γραµµών του
σκάφους σε φυσικό µέγεθος,
στην κατασκευή (µε την
βοήθεια των κατασκευαστικών σχεδίων κάθε περιοχής του σκάφους) των
µοδέλων των διαφόρων
κοµµατιών του σκάφους
από ξύλινους πήχεις, λατάκια, χάρµποτ, σκληρά
χαρτόνια ή άλλα κατάλληλα υλικά, ανάλογα µε
το µέγεθος κάθε κοµµατιού και στην προώθησή
τους στο βαρύ ελασµατουργείο.
Στα µεγάλα και σύγχρονα ναυπηγεία πλέον, όλη η διαδικασία της χάραξης των
γραµµών και της σχεδίασης των κοµµατιών γίνεται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, οι οποίοι µεταφέρουν όλα τα
σχετικά στοιχεία στις προγραµµατιζόµενες
σύγχρονες φλογοκοπτικές µηχανές για την
κοπή και το µαρκάρισµα αυτών των κοµµατιών. Κατά συνέπεια, η συµµετοχή του
χαρακτηρίου στη διαδικασία της κατασκευής του σκάφους είναι σήµερα πολύ περιορισµένη.

Συµµετέχουν επικουρικά σε
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Γνωστικό αντικείµενο:
Έλεγχος ελασµάτων µε υπερήχους
Αναφέρουν τις εφαρµογές του
ελέγχου µε χρήση συσκευών
υπερήχων και αναφέρουν τα
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της συγκεκριµένης
µεθόδου σε σχέση µε άλλους
µη καταστροφικούς ελέγχους.
Περιγράφουν τις τεχνικές και
µεθόδους του ελέγχου µε υπερήχους και τον χρησιµοποιούµενο για το σκοπό αυτό ε-

εργασίες που υλοποιούνται
στο βαρύ ελασµατουργείο
(“σάλας”) και συγκεκριµένα:
στην παραλαβή των απαιτούµενων ελασµάτων και
µορφοσιδήρων, από την
αποθήκη του ναυπηγείου,
σε κατεργασίες εύθυνσης,
αµµοβολής και βαφής µε
στρώµα αντισκωρικού
χρώµατος (primer),
σε κατεργασίες ελασµάτων και µορφοσιδήρων,
σε εργασίες:
χάραξης και κοπής µε
αυτόµατες µηχανές
(φλογοκοπής, πλάσµατος, laser),
χάραξης και φλογοκοπής ελασµάτων σε
κατάλληλους πάγκους
µε τη βοήθεια σκίτσων ή µοδέλων,
χάραξης και κοπής
µορφοσιδήρων,
σήµανσης (µαρκαρίσµατος) των κοµµατιών για τη µετέπειτα
κατεργασία ή και την
συναρµολόγησή τους
µε άλλα κοµµάτια,
µηχανικής κατεργασίας (µε πρέσες, ρόλλους κάµψης, δράπανα, ζουµποψάλιδα
κ.ά.).
Εφαρµόζουν γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν
στο πρώτο έτος µαθητείας και
υλοποιούν εργασίες κοπής,
διαµόρφωσης και σύνδεσης
ελασµάτων και µορφοσιδήρων στο ελαφρύ ελασµατουργείο.
Συµµετέχουν:
σε εργασίες παχυµετρήσεων και ελέγχου διαστρωµάτωσης και σφαλµάτων συγκολλήσεων που
πραγµατοποιούνται σε ελάσµατα µε τη χρήση συσκευών υπερήχων µε:
την τεχνική παλµού ηχούς,
τη µέθοδο διέλευσης,
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ξοπλισµό.

Γνωστικό αντικείµενο:
Αναγόµωση µεταλλικών επιφανειών
Κατονοµάζουν τις µεθόδους
αναγόµωσης µεταλλικών επιφανειών.
Αναφέρουν τα χρησιµοποιούµενα υλικά και τις ιδιότητές
τους, περιγράφουν τις µηχανές και τις διαδικασίες αναγόµωσης µε τη µέθοδο της οξυγονοασετυλίνης, τη µέθοδο
του ηλεκτροδίου και πλάσµατος.
Αναφέρουν τις εφαρµογές κάθε µεθόδου, τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά της.

µε απλές ή διπλές κάθετες κεφαλές,
µε γωνιακές κεφαλές,
στη σύγκριση των αποτελεσµάτων µε πρότυπα αναφοράς, για τον χαρακτηρισµό και αξιολόγηση
των ενδείξεων και στη σύνταξη τεχνικών αναφορών.
Αξιολογούν τις ανάγκες και
την έκταση της προς αναγόµωση επιφανείας, το απαιτούµενο πάχος επίστρωσης και
την επιθυµητή ακρίβεια κατεργασίας.
Επιλέγουν κατά περίπτωση
την κατάλληλη µέθοδο και το
κατάλληλο υλικό αναγόµωσης
και πραγµατοποιούν αναγοµώσεις µε:
Ψεκασµό µεταλλικής
σκόνης µε συσκευή οξυγόνου - ασετυλίνης, µε
παροχή πεπιεσµένου αέρα
και χειροκίνητη ή αυτόµατη συσκευή παροχής, τήξης και ψεκασµού της
λιωµένης σκόνης.
Με συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης και επενδεδυµένο ηλεκτρόδιο ή σύρµα.
Ψεκασµό µε πλάσµα.
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