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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: “ΣΕΧΝΙΣΗ ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ”
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

Αϋ

2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ

Αϋ

3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αϋ

4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αϋ

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Αϋ

6

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΙΔΗΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αϋ

7

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αϋ

8

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Βϋ

9

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Βϋ

10

ΕΝΕΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Βϋ

11

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Βϋ

12

ΤΕΧΝΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΗΣΗ Η/Υ

Βϋ

13

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βϋ

14

ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Βϋ

2

1.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: “ΣΕΧΝΙΣΗ ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ”
ΩΟΛΟΓΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α ΕΤΟΣ

Β ΕΤΟΣ

Θ

Θ

Ε

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ

3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1

4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ

2

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

1

3

6

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΙΔΗΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1

3

7

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2

8

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

9

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2

10

ΕΝΕΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2

11

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2

12

ΤΕΧΝΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΗΣΗ Η/Υ

13

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΑΣΙΑΣ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1

14

ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ε

2
3
3

3
6

3

9

12
21

9

12
21

3

ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΣΟΧΗ ΤΛΙΚΩΝ

ΤΑΞΗ Αϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 2Θ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΑΞΗ : Αϋ
ΩΕΣ: 2Θ
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:
 γνωρίηουν τον οριςμό τθσ Μθχανικισ, τθ ςθμαςία και το αντικείμενο τθσ ςτισ καταςκευζσ.
 μποροφν να ορίηουν και να περιγράφουν τθ δφναμθ και τα είδθ των δυνάμεων βάςει των
χαρακτθριςτικϊν τουσ.
 μάκουν τισ αρχζσ τθσ ςτατικισ (ιςορροπία δυνάμεων-δράςθ-αντίδραςθ κ.α)
 λφνουν αςκιςεισ προςδιοριςμοφ τθσ ςυνιςταμζνθσ, με γραφικι και αναλυτικι μζκοδο.
 γνωρίηουν τι ονομάηεται ροπι δφναμθσ, τι ροπι ηεφγουσ δυνάμεων, να περιγράφουν τθν
ςφνκεςθ και ανάλυςθ των δυνάμεων.
 περιγράφουν τισ ςυνκικεσ ιςορροπίασ ςτερεοφ ςϊματοσ και να λφνουν ςχετικά
προβλιματα.
 γνωρίηουν τι είναι κζντρο βάρουσ των ςωμάτων, τι είναι το κεντροειδζσ απλϊν
γεωμετρικϊν ςχθμάτων και τθν ςθμαςία που ζχουν ςτισ καταςκευζσ
 αναγνωρίηουν τα είδθ των δοκϊν και να υπολογίηουν τισ αντιδράςεισ.
 γνωρίηουν τον οριςμό τθσ Αντοχισ Υλικϊν, το αντικείμενο και τθν ςθμαςία τθσ ςτισ
καταςκευζσ
 είναι ικανοί να διακρίνουν τα είδθ των φορτίων και τισ παραμορφϊςεισ των ςωμάτων.
 γνωρίηουν τισ ςπουδαιότερεσ απλζσ και ςφνκετεσ καταπονιςεισ.
 είναι ικανοί να λφνουν αςκιςεισ υπολογιςμοφ τάςεων, διατομϊν, διαμζτρων κλπ.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
Διδακτικό Αντικείμενο

Μακθςιακά αποτελζςματα

1.Δυνάμεισ
1.1. Ειςαγωγι

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


1.2. Δφναμθ
1.2.1.Θ ζννοια τθσ δφναμθσ.


Οριςμόσ



Χαρακτθριςτικά



Μονάδεσ

1.3. Συνιςτάμενθ και ςυνιςτϊςεσ (ςφνκεςθ και
ανάλυςθ).

περιγράφουν το αντικείμενο και τθ χρθςιμότθτα
τθσ και τισ παραδοχζσ που γίνονται, προκειμζνου
να διευκολυνκεί θ μελζτθ των κεμάτων

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 εξθγοφν τθν ζννοια τθσ δφναμθσ και να δίνουν τον
οριςμό τθσ.


αναφζρουν τα χαρακτθριςτικά τθσ δφναμθσ



γνωρίηουν τισ μονάδεσ μζτρθςθσ τθσ



παριςτάνουν γραφικά υπό κλίμακα τισ δυνάμεισ
και να τισ αναγνωρίηουν ςε απλζσ πρακτικζσ
εφαρμογζσ.

1.4.1. Ραραλλθλόγραμμα των δυνάμεων.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 εξθγοφν τθ διαδικαςία και τθ ςκοπιμότθτα τθσ
ςφνκεςθσ και τθσ ανάλυςθσ και να εξθγοφν τισ
ζννοιεσ τθσ ςυνιςταμζνθσ και τθσ ςυνιςτϊςασ.

1.4.2. Ρρόςκεςθ και αφαίρεςθ.



1.4. Αρχζσ τθσ Στατικισ.

1.4.3. Μετάκεςθ δφναμθσ ςτθν ευκεία ενζργειάσ
τθσ.

εξθγοφν τουσ νόμουσ και τισ αρχζσ, που διζπουν τα
προβλιματα τθσ ςτατικισ και να τουσ εφαρμόηουν
ςε απλά πρακτικά προβλιματα

1.4.4. Δράςθ και Αντίδραςθ.

1.5. οπι.
1.5.1. Θ ζννοια τθσ οπισ.


Οριςμόσ.



Χαρακτθριςτικά.



Μονάδεσ.

1.5.2. Αρχι των ροπϊν

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 εξθγοφν τθν ζννοια τθσ ροπισ και του ηεφγουσ και να
δίνουν τον οριςμό τουσ.


γνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά τθσ ροπισ και του
ηεφγουσ και τθ ςυμβατότθτα, όςον αφορά το
πρόςθμο.



διατυπϊνουν τθν αρχι των ροπϊν και να τθν
εφαρμόηουν ςε τεχνικά προβλιματα.



γνωρίηουν τουσ τφπουσ, τα μεγζκθ και τισ μονάδεσ

1.5.3. Ηεφγοσ δυνάμεων
1.5.4. Μετάκεςθ δφναμθσ παράλλθλα προσ τθν
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ευκεία ενζργειάσ τθσ.

1.6.Σφνκεςθ - ανάλυςθ και ιςορροπία δυνάμεων.
1.6.1.Συγγραμμικϊν δυνάμεων (αναλυτικι γραφικι μζκοδοσ).
1.6.2. Συντρεχουςϊν δυνάμεων (αναλυτικι γραφικι μζκοδοσ)
1.6.3. Τυχαίων ςυνεπιπζδων δυνάμεων
(αναλυτικι - γραφικι μζκοδοσ).

και να κάνουν υπολογιςμοφσ ςε απλζσ εφαρμογζσ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 εξθγοφν ςε κάκε περίπτωςθ, τον τρόπο
προςδιοριςμοφ τθσ ςυνιςταμζνθσ ι των
ςυνιςτωςϊν και να εφαρμόηουν κατά περίπτωςθ
τθν κατάλλθλθ μζκοδοσ (αναλυτικι ι γραφικι).


εφαρμόηουν τισ γραφικζσ και αναλυτικζσ ςυνκικεσ
ιςορροπίασ κατά περίπτωςθ ςε απλά πρακτικά
προβλιματα.

2. Ιδιότθτεσ τθσ διατομισ
2.1. Κζντρο βάρουσ ςϊματοσ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

2.2. Κζντρο βάρουσ επιφανείασ.



δίνουν τον οριςμό, να προςδιορίηουν τα Κζντρα
Βάρουσ των απλϊν και ςφνκετων διατομϊν



γνωρίηουν τθ χρθςιμότθτα του προςδιοριςμοφ
του Κζντρου Βάρουσ

2.2.1. Ρρακτικόσ τρόποσ προςδιοριςμοφ του
κζντρου βάρουσ απλϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
2.2.2. Ρροςδιοριςμόσ κζντρου βάρουσ διατομισ
Τ & L (αναλυτικι - γραφικι μζκοδοσ).
2.3. Λςορροπία
2.3.1. Είδθ ιςορροπίασ
2.3.2. Ευςτάκεια.
2.3.3. Βακμόσ αςφαλείασ.

2.4. οπι αδράνειασ επιφανειϊν.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 εξθγοφν και να διακρίνουν τα είδθ ιςορροπίασ
(ευςτακισ, αςτακισ, αδιάφορθ)


εξθγοφν τθν ζννοια τθσ ευςτάκειασ



υπολογίηουν το βακμό αςφαλείασ ζναντι
ανατροπισ ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ (π.χ.
ευςτάκεια και αςφάλεια γερανοφ).

2.4.4. Ρολικι ροπι αντίςταςθσ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 εξθγοφν τισ ζννοιεσ και τθ χρθςιμότθτα τουσ, για
τθν εντατικι κατάςταςθ των διαφόρων φορζων
και τθ ςυμμετοχι τθσ γεωμετρίασ του
αντικειμζνου, είτε ωσ φορζα, είτε ωσ
εξαρτιματοσ μθχανισ.

2.4.5. Ακτίνα αδράνειασ.



2.4.1. Στατικι ροπι.
2.4.2. οπι αντίςταςθ
2.4.3. Ρολικι ροπι αδράνειασ.

2.4.6. Κεϊρθμα του Steiner.
Εφαρμογζσ


Τετραγωνικι διατομι.



Ορκογωνικι διατομι.



Κυκλικι διατομι



διατυπϊνουν το κεϊρθμα του Steiner και να το
εφαρμόηουν ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
υπολογίηουν ροπζσ ςε απλζσ διατομζσ και να τισ
αναγνωρίηουν ςε ςχετικοφσ πίνακεσ
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Απλό ταυ



Διπλό ταυ



Διατομι H



Διατομι κοίλου άξονα

3.Φορείσ – Φορτίςεισ – ΣτθρίξεισΕπίλυςθ δοκϊν
3.1. Φορείσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να



άβδοσ.





Δοκόσ.



Δίςκοσ.



Ρλάκα.



Κζλυφοσ.

γνωρίηουν και να διακρίνουν τουσ φορείσ

3.1.1. Ρεριγραφι και ςχθματικι ςχεδίαςι τουσ.
3.2. Φορτίςεισ


Συγκεντρωμζνα φορτία



Κατανεμθμζνα φορτία.



Στακερά φορτία.



Κινθτά φορτία.



Στατικά φορτία.



Δυναμικά φορτία.



Κρουςτικά φορτία.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 να γνωρίηουν και ν διακρίνουν τισ φορτίςεισ των
φορζων

3.2.1. Ρεριγραφι και ςχθματικι ςχεδίαςι τουσ.
3.3. Στθρίξεισ


Ράκτωςθ



Άρκρωςθ



Κφλιςθ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


να γνωρίηουν τισ ςτθρίξεισ (πϊσ ςχεδιάηονται
ςχθματικά, τι προκαλοφν)



να μποροφν να τισ περιγράφουν ςε
χαρακτθριςτικζσ μθχανολογικζσ εφαρμογζσ.

3.3.1. Ρεριγραφι και ςχθματικι ςχεδίαςι τουσ.
Εφαρμογζσ


Γζφυρα - γερανογζφυρα.



Άξονασ μθχανισ - πλάκα.



Δοκόσ.

3.4.Εξωτερικζσ δυνάμεισ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 ςχεδιάηουν ςχθματικά χαρακτθριςτικζσ τεχνικζσ
εφαρμογζσ κάνοντασ χριςθ των αντίςτοιχων
ςυμβολιςμϊν δίνοντασ παράλλθλα και τθ
ςτατικι μορφι τθσ εφαρμογισ.


εξθγοφν ςτθν απλι περίπτωςθ του ιςοςτατικοφ
φορζα τθ ςχζςθ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν
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3.4.1.Συνκικεσ ιςορροπίασ

δυνάμεων και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ιςορροπίασ

3.4.2. Υπολογιςμόσ αντιδράςεων
3.5. Αρχι τθσ ιςοδυναμίασ μεταξφ εξωτερικϊν
και εςωτερικϊν δυνάμεων
3.5.1. Εντατικά μεγζκθ
3.5.2. Τζμνουςα δφναμθ
3.5.3. οπι κάμψθσ - Γραφικι παράςταςθ

3.6. Επίλυςθ δοκϊν (ιςοςτατικϊν φορζων)
Εφαρμογζσ


Αμφιζρειςτθ δοκόσ με ςυγκεντρωμζνο
φορτίο (άξονασ μθχανισ).



Αμφιζρειςτθ δοκόσ με ομοιόμορφο κακολικό
φορτίο (γερανογζφυρα).



Ρρόβολοσ με ςυγκεντρωμζνο φορτίο (άξονασ
μθχανισ).

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 υπολογίηουν τισ τζμνουςεσ δυνάμεισ και τισ
ροπζσ κάμψθσ ςε μια αμφιζριςτθ δοκό, τισ
μζγιςτεσ και τισ χαρακτθριςτικζσ τιμζσ τουσ, για
τισ αντίςτοιχεσ απλζσ εφαρμογζσ, και να
ςχεδιάηουν τα διαγράμματα μεταβολισ τουσ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 ςχεδιάηουν ςχθματικά απλζσ μθχανολογικζσ
εφαρμογζσ και να τισ επιλφουν.

4.Ειςαγωγι ςτθν Αντοχι Υλικϊν
4.1. Οριςμοί

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

4.1.1. Καταπόνθςθ



4.1.2. Ραραμόρφωςθ.

 καταπόνθςθ

4.1.3. Ελαςτικότθτα.

 παραμόρφωςθ

4.1.4. Ελαςτικά και πλαςτικά ςϊματα.
4.1.5. Πλκιμα και ψακυρά υλικά.

εξθγοφν τισ ζννοιεσ:

 ελαςτικότθτα.
 ελαςτικά και πλαςτικά ςϊματα.
 όλκιμα και ψακυρά υλικά.

4.2. Θ ζννοια τθσ τάςθσ.
4.2.1. Οριςμόσ.
4.2.2. Μονάδεσ.
4.2.3. Ραραδείγματα.

4.3.Οι ςπουδαιότερεσ καταπονιςεισ


Εφελκυςμόσ



Κλίψθ



Τμιςθ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 εξθγοφν το αίτιο (δράςθ δυνάμεων) και το
αποτζλεςμα (παραμόρφωςθ).


εξθγοφν τθν ζννοια τθσ τάςθσ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 μάκουν τα είδθ των απλϊν καταπονιςεων
(αναφερόμενοι και ςτο υλικό του φορζα).


αναφζρουν τουσ τρόπουσ καταπόνθςθσ των
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Κάμψθ



Διάτμθςθ



Στρζψθ

ςωμάτων.


4.3.1. Ραραδείγματα καταπονιςεων

είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τθν καταπόνθςθ
ςτθν οποία υφίςταται το ςυγκεκριμζνο
εξάρτθμα μιασ καταςκευισ.

5.Εφελκυςμόσ και Θλίψθ
5.1 Γενικά

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

5.2. Εφελκυςμόσ και κλίψθ



μάκουν τουσ τφπουσ, τα μεγζκθ, που τουσ
ορίηουν, και τισ μονάδεσ τουσ και να επιλφουν
ωσ προσ αυτά, ςε ςυγκεκριμζνεσ απλζσ
εφαρμογζσ



εξθγοφν τουσ όρουσ

5.2.1. Οριςμόσ
5.2.2. Τφποσ
5.2.3. Μονάδεσ
5.2.4. Ραραδείγματα
5.3. Ραραμόρφωςθ

 επιμικυνςθ

5.4. Μζτρο ελαςτικότθτασ

 ειδικι επιμικυνςθ

5.5. Ρείραμα εφελκυςμοφ - Νόμοσ Hooke

 μζτρο ελαςτικότθτα.

5.5.1. Πριο ροισ



εξθγοφν το νόμο του Hooke

5.5.2. Τάςθ κραφςθσ



εξθγοφν τισ ζννοιεσ

5.5.3. Συντελεςτισ αςφαλείασ

 ςυντελεςτισ αςφάλειασ

5.5.4. Επιτρεπόμενθ τάςθ


ςτατικϊν φορτίων



μεταβλθτϊν φορτίων (τφποσ SEEFEHLVER)

5.5. Επιφανειακι πίεςθ - παραδείγματα

 επιτρεπόμενθ τάςθ
 τάςθ κραφςθσ
ζτςι ϊςτε να ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία τθσ
επιλογισ του ςυντελεςτι αςφαλείασ ςτθ μελζτθ των
φορζων, με κριτιριο τθν αςφάλεια και τθν
οικονομία.

Εφαρμογζσ
 Συρματόςχοινο
 Αλυςίδα
 Ζδρανο
 Κοχλίασ
6.Διάτμθςθ
6.1. Γενικά.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

6.2. Διάτμθςθ.



γνωρίηουν τουσ τφπουσ που ορίηουν τα μεγζκθ
αυτά και τισ μονάδεσ τουσ



να επιλφουν, ωσ προσ αυτά, απλζσ πρακτικζσ



Οριςμόσ

10



Τφποσ



Μονάδεσ



Ραραδείγματα

εφαρμογζσ

6.3. Ραραμόρφωςθ
6.3.1. Γωνία ολίςκθςθσ γ
6.3.2. Σχζςθ γωνίασ γ και τάςθσ
6.3.3. Μζτρο ολίςκθςθσ
6.3.4. Σχζςθ μζτρου ολίςκθςθσ και ελαςτικότθτα
7.Κάμψθ
7.1. Γενικά.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

7.2. Κάμψθ.

 εξθγοφν τισ ζννοιεσ



Οριςμόσ

 κάμψθ



Τφποσ

 βζλοσ κάμψθσ



Μονάδεσ



Ραραδείγματα

7.3. Ραραμόρφωςθ
7.3.1. Βζλοσ κάμψθσ
7.3.2. Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν
παραμόρφωςθ

 γνωρίηουν τα είδθ τθσ κάμψθσ και να τα
αναγνωρίηουν
 μάκουν τουσ τφπουσ τθσ κάμψθσ και τισ
μονάδεσ των υπειςερχόμενων ς’ αυτοφσ μεγεκϊν
 επιλφουν, ωσ προσ αυτά, ςε απλζσ πρακτικζσ
εφαρμογζσ

Εφαρμογζσ


Δοκόσ με φορτίo

8.Στρζψθ
8.1. Γενικά.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

8.2. Στρζψθ.



αναγνωρίηουν τα είδθ τθσ ςτρζψθσ.

8.2.1. Οριςμόσ.



εξθγοφν τθν ζννοια τθσ ςτρζψθσ και να
γνωρίηουν τθν ιδιομορφία τθσ.

8.3. Διαφορζσ τθσ ςτρζψθσ από τισ άλλεσ
καταπονιςεισ



μάκουν τθ κεμελιϊδθ εξίςωςθ τθσ ςτρζψθσ

8.4. Στρζψθ ράβδου κυκλικισ διατομισ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 εξθγοφν τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ιςχφοσ και τθσ
ροπισ περιςτροφισ.

8.2.2. Ραραδείγματα.



Τάςθ.



Ραραμόρφωςθ.



Τφποι

9.Σφνκετεσ Καταπονιςεισ
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9.1. Γενικά

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

9.2. Λυγιςμόσ



κατανοιςουν το ςφνκετο των καταςτάςεων, που
καταπονείται θ φλθ



γνωρίςουν απλζσ περιπτϊςεισ τθσ πράξθσ
(διαξονικι καταπόνθςθ -δυνάμεισ κωλυόμενθσ
ςυςτολισ και διαςτολισ)

9.3. Σφνκετεσ καταπονιςεισ


Ερπυςμόσ



Κόπωςθ

9.4. Δυναμικι καταπόνθςθ
9.5. Αναφορά ςε απλζσ εφαρμογζσ
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝΧΕΔΙΑΕΩΝ

ΤΑΞΗ Αϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 3Ε
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ΜΑΘΗΜΑ :ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ
ΤΑΞΗ : Αϋ
ΩΕΣ: 3Ε
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:











γνωρίςουν τα είδθ ςχεδίων
γνωρίηουν και να χειρίηονται τα μζςα ςχεδίαςθσ
είναι ικανοί να ςχεδιάηουν γεωμετρικζσ καταςκευζσ
γνωρίηουν τισ απαραίτθτεσ όψεισ ςχεδίαςθσ
είναι ικανοί να ςχεδιάηουν απλά μθχανολογικά εξαρτιματα και να τοποκετοφν διαςτάςεισ
γνωρίηουν τα ςφμβολα των ςυνδζςεων
μποροφν να ςχεδιάηουν τα μζςα ςφνδεςθσ
είναι ικανοί να κατανοοφν ζνα μθχανολογικό ςχζδιο
είναι ικανοί ι να ςχεδιάςουν ζνα ςφνκετο μθχανολογικό εξάρτθμα
είναι ικανοί να αναγνωρίςουν τα ςφμβολα ςωλθνϊςεων και να ςχεδιάςουν ζνα δίκτυο
ςωλθνϊςεων
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ
Διδακτικό αντικείμενο

Μακθςιακά αποτελζςματα

1. Ειςαγωγικά Στοιχεία
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
1.1. Θ γραφικι επικοινωνία.
1.2 Το ςχζδιο




αναφζρουν το περιεχόμενο και τουσ λόγουσ
ανάπτυξθσ τθσ γραφικισ επικοινωνίασ
αναφζρουν τα είδθ των ςχεδίων και τον
χαρακτθριςμό τουσ ανάλογα με τον ςκοπό για
τον οποίο προορίηονται

2. Η ςχεδίαςθ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
2.1. Μζςα και υλικά ςχεδίαςθσ.
2.2. Πργανα και τεχνικζσ ςχεδίαςθσ.
2.3. Γραμμζσ γράμματα και αρικμοί
2.4. Κλίμακεσ και διαςτάςεισ.
2.5. Το υπόμνθμα.













γνωρίηουν και να διακρίνουν τα μζςα
και υλικά ςχεδίαςθσ και τισ τυποποιθμζνεσ
μορφζσ και διαςτάςεισ
χρθςιμοποιοφν ςωςτά τα μζςα και όργανα ςε
απλζσ εφαρμογζσ
γνωρίηουν τα είδθ γραμμϊν - γραμμάτων αρικμϊν του τεχνικοφ ςχεδίου, τα
χαρακτθριςτικά και τισ χριςεισ του κακενόσ
και να τα διαβάηουν ςωςτά τα ςχζδια
μποροφν να κάνουν τισ ςωςτζσ επιλογζσ και
να ςχεδιάηουν τα ςτοιχεία αυτά ςε απλζσ
εφαρμογζσ
γνωρίηουν τθν ανάγκθ κακοριςμοφ τθσ
κλίμακασ, να εκτιμοφν ςωςτά διαςτάςεισ με
τθ χριςθ τθσ κλίμακασ και να κάνουν τουσ
απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ για τθ
μετατροπι τθσ κλίμακασ
γνωρίηουν τα ςτοιχεία αναγραφισ των
διαςτάςεων, τισ αρχζσ και τουσ βαςικοφσ
κανόνεσ ςωςτισ διαςταςιολόγθςθσ και να
μποροφν να διαβάηουν και να ςθμειϊνουν
ςωςτά τισ διαςτάςεισ τεχνικϊν ςχεδίων
γνωρίηουν τθ μορφι και τθ χρθςιμότθτα του
περικωρίου και του υπομνιματοσ

3. Οι προβολζσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
3.1. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ.
3.2. Είδθ προβολϊν.



ορίηουν τισ ςτοιχειϊδεισ ζννοιεσ τθσ
Ραραςτατικισ Γεωμετρίασ
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3.3. Θ παραςτατικι ι εικονογραφικι ςχεδίαςθ.







διακρίνουν τα είδθ και τα ςυςτιματα
προβολϊν
ορίηουν και να διακρίνουν τα είδθ τθσ
παραςτατικισ ςχεδίαςθσ και να αναφζρουν
τα βαςικά χαρακτθριςτικά και τισ χριςεισ
τουσ
ορίηουν και να διακρίνουν τα βαςικά είδθ
αξονομετρικισ προβολισ και να αναφζρουν
τα χαρακτθριςτικά τουσ
ςχεδιάηουν απλισ γεωμετρικισ μορφισ
αντικείμενα, με τουσ βαςικοφσ τρόπουσ
αξονομετρικισ ςχεδίαςθσ

4. Η ορκογραφικι Σχεδίαςθ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
4.1 Οι όψεισ



4.2. Οι τομζσ.



ορίηουν και να διακρίνουν τισ όψεισ και τισ
κζςεισ τουσ ςτο ςχζδιο ςφμφωνα με το
Ευρωπαϊκό ςφςτθμα ορκισ προβολισ
αντιςτοιχίηουν αντικείμενα που δίδονται ςε
διάφορεσ μορφζσ (εικόνεσ, αξονομετρικά, εκ
του φυςικοφ) με ςχζδια όψεων
ςυμπλθρϊνουν και να ςχεδιάηουν τισ όψεισ
αντικειμζνων που δίδονται με τισ μορφζσ που
προαναφζρκθκαν

5. Γεωμετρικζσ Καταςκευζσ
5.1 Γενικά.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

5.2. Γραμμζσ - γωνίεσ - περιφζρειεσ.



5.3. Κανονικά πολφγωνα.
5.4. Καταςκευι ελλείψεων
5.5. Συναρμογζσ γραμμάτων



γνωρίηουν τουσ τρόπουσ επίλυςθσ
ςχεδιαςτικϊν προβλθμάτων γεωμετρικοφ
χαρακτιρα και να χρθςιμοποιοφν τουσ
τρόπουσ αυτοφσ ςε απλζσ εφαρμογζσ
ςχεδιάηουν αναπτφγματα απλϊν
γεωμετρικϊν ςωμάτων

5.6. Χάραξθ εφαπτομζνθσ
5.7. Απλά αναπτφγματα
6. Στοιχεία Μθχανολογικοφ Σχζδιου
6.1 Γενικά ςτοιχεία, είδθ, χριςεισ.
6.2. Πψεισ και τομζσ.
6.3. Διαςταςιολόγθςθ.
6.4. Αςκιςεισ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
είναι ικανοί να γνωρίηουν τα γενικά ςτοιχεία του
Μθχανολογικοφ Σχεδίου




να διακρίνουν τα είδθ και να αναφζρουν τισ
χριςεισ του
περιγράφουν το περιεχόμενο απλϊν ςχεδίων
ςχεδιάηουν, με το χζρι και τα όργανα του
ςχεδίου, απλά μθχανολογικά εξαρτιματα
(ςτοιχεία μθχανϊν)
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7. Μζςα Σφνδεςθσ και Στερζωςθσ
7.1. Ιλοσ – Θλϊςεισ
7.1.1 Ρεριγραφι - χριςθ ιλου (καρφιοφ).
7.1.2.Κατθγορίεσ - τφποι ιλων (καρφιϊν). 7.1.3.
Λειτουργικόσ ςκοπόσ - περιγραφι - χριςθ
θλϊςεων
7.1.3. Σχεδίαςθ θλϊςεων.
7.2. Κοχλιωτζσ ςυνδζςεισ
7.2.1. Ρεριγραφι - χριςεισ κοχλιϊν

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να





περιγράφουν τα διάφορα μζςα ςφνδεςθσ και
να τα αναγνωρίηουν ςε φυςικι κατάςταςθ ι
απεικόνιςθ ι ςχζδιο, ξεχωριςτό ι μζςα ςε
γενικι διάταξθ
αναφζρουν τισ κατθγορίεσ και τουσ τφπουσ
του ςτοιχείου. αναφζρουν το ςκοπό που
εξυπθρετοφν τα μζςα ςφνδεςθσ
ςχεδιάηουν τα μζςα ςφνδεςθσ ςτθ ςχθματικι
ι ςυμβολικι τουσ μορφι.

7.2.2. Κοχλίωςθ – περιγραφι
7.2.3. Σχεδίαςθ κοχλία και περικοχλίου.
7.3. Συγκολλιςεισ
7.3.1.Ρεριγραφι - ςκοπόσ - χριςθ ςυγκόλλθςθσ
7.3.2. Καταςκευαςτικά ςτοιχεία ςυγκολλιςεων
7.3.3.Σφμβολα ςυγκολλιςεων
8. Σωλθνϊςεισ
8.1.Ρεριγραφι - χριςθ ςωλθνϊςεων.
8.2.Κατθγορίεσ - τφποι ςωλινωςθσ.
8.3.Καταςκευαςτικά ςτοιχεία ςωλθνϊςεων
8.4.Στοιχεία δικτφων. Σχεδίαςθ ςωλθνϊςεων.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να




ορίηουν τι είναι ςωλινωςθ και να ονομάηουν
τα εξαρτιματα, που τθν αποτελοφν
αναγνωρίηουν και αναφζρουν τισ κατθγορίεσ,
τα είδθ των ςωλθνϊςεων κακϊσ και χριςθ
τουσ
ςχεδιάηουν ςωλθνϊςεισ, εξαρτιματα και
δίκτυα ςωλθνϊςεων ςτθ ςχθματικι ι
ςυμβολικι τουσ μορφι
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ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΤΡΓΙΚΩΝΚΑΣΑΚΕΤΩΝ

ΤΑΞΗ Αϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 1Θ+3Ε
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ΤΑΞΗ : Αϋ
ΩΕΣ:1Θ+3Ε
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:
 γνωρίςουν τον χϊρο του μθχανουργείου και τισ εργαςίεσ που γίνονται ςε αυτόν
 γνωρίςουν τουσ κινδφνουσ ςτο χϊρο εργαςίασ και να λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα
προςταςίασ και πρόβλεψθσ ατυχθμάτων
 γνωρίςουν τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται και τισ ιδιότθτεσ αυτϊν
 είναι ικανοί να χειρίηονται τα όργανα μζτρθςθσ και να παίρνουν αξιόπιςτεσ μετριςεισ
 είναι ικανοί να χειρίηονται τα όργανα μζτρθςθσ και να κάνουν ςωςτζσ χαράξεισ
 είναι ικανοί τα χειρίηονται τα εργαλεία αφαίρεςθσ υλικοφ και να κατεργάηονται τα υλικά
που κα τουσ δοκοφν
 εκτελοφν εργαςίεσ διαμόρφωςθσ και ςφνδεςθσ με αςφάλεια
 εκτελοφν τα βιματα εργαςίασ με ςειρά μζςα από τα φφλλα ζργου
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διδακτικό αντικείμενο

Μακθςιακά αποτελζςματα

1. Μθχανουργείο
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
1.1. Ρεριγραφι και οργάνωςθ του μθχανουργείου
1.2. Συγκρότθςθ μθχανουργείου
1.3. Κφριοσ μθχανολογικόσ και θλεκτρολογικόσ
εξοπλιςμόσ





1.4. Διάταξθ χϊρων, ςωςτόσ και αςφαλισ τρόποσ 
διακίνθςθσ υλικϊν και εργαλείων (αποκικθ υλικϊν
- εργαλείων)

1.5..Αςφάλεια κατά τθν εργαςία ςτο μθχανουργείο

γνωρίηουν τον χϊρο του μθχανουργείου.
γνωρίηουν τθν οργανωτικι δομι του
μθχανουργείου.
αναγνωρίηουν τισ εγκαταςτάςεισ και τον
εξοπλιςμό του μθχανουργείου.
εμπεδϊςουν τον ςωςτό και αςφαλι τρόπο
διακίνθςθσ υλικϊν και εργαλείων.
γνωρίηουν τθν αναγκαιότθτα τιρθςθσ μζτρων
αςφάλειασ κανόνων υγιεινισ και μζτρων
αςφάλειασ .

1.6. Κανόνεσ αςφάλειασ, ατομικά μζςα προςταςίασ
και κανόνεσ υγιεινισ
2. Μθχανουργικά υλικά
2.1. Γενικά για τα μθχανουργικά υλικά.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

2.2. Γενικά τα μζταλλα και τα κράματα.



2.3. Λαμαρίνεσ, ράβδοι, μορφοςίδθροσ, ςφρματα,
ςωλινεσ.



2.4. Κατθγορίεσ, είδθ, τυποποιθμζνεσ μορφζσ ςτο
εμπόριο.



2.5. Μθχανικζσ και τεχνολογικζσ ιδιότθτεσ των
μθχανικϊν υλικϊν.

γνωρίηουν και να αναφζρουν τισ κατθγορίεσ και
τα είδθ των μθχανουργικϊν υλικϊν.
γνωρίηουν τθν μορφι και τθν υπάρχουςα ςτο
εμπόριο τυποποίθςθ, των μετάλλων και των
κραμάτων.
αναφζρουν και να γνωρίηουν τισ ιδιότθτεσ των
μετάλλων και των κραμάτων κακϊσ και των μθ
μεταλλικϊν μθχανουργικϊν υλικϊν

2.6. Σκλιρυνςθ και αντοχι υλικϊν.
2.7. Σίδθροσ - χάλυβασ - χαλκόσ - αλουμίνιο καςςίτεροσ - πλαςτικά P.V.C - κράματα - ςφνκετα
υλικά.
2.8. Λδιότθτεσ μετάλλων – κραμάτων
3.Συςτιματα Μονάδων – Μζτρθςθ Μθκϊν και
Γωνιϊν - Μετρθτικά Πργανα
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3.1. Αναφορά ςτα υπάρχοντα ςυςτιματα
μονάδων.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


γνωρίηουν τα υπάρχοντα ςυςτιματα μονάδων.

3.1.1. Διεκνζσ ςφςτθμα.



υπολογίηουν μεγζκθ και να είναι ικανοί να
πραγματοποιοφν αςκιςεισ μετατροπισ
μονάδων ςε μεγζκθ ςτα ςυςτιματα.
γνωρίηουν το S.I.

3.1.2. Αγγλοςαξονικό ςφςτθμα.
3.1.3.Σχζςεισ μεταξφ των μονάδων των
ςυςτθμάτων.



3.1.4. Βαςικζσ μονάδεσ διεκνοφσ ςυςτιματοσ
3.2. Πργανα μετριςεωσ μθκϊν.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

3.2.1. Μετρθτικζσ ταινίεσ.



3.2.2. Κανόνεσ.



3.2.3. Μετρθτικό ρολόι.
3.2.4. Ραχφμετρα ( μετρικά - αγγλοςαξονικά) Βερνιζροσ.
3.2.5. Μικρόμετρα.




γνωρίηουν και να αναφζρουν τα όργανα
μετριςεωσ μθκϊν.
κατανοιςουν τθν διαφορά ακριβείασ
παχυμζτρων - κανόνων - μικρομζτρων.
περιγράφουν τα κφρια μζρθ των παχυμζτρων μικρομζτρων.
γνωρίηουν τουσ διαβιτεσ (κουμπάςα) και να
πραγματοποιεί μετριςεισ.

3.2.6. Διαβιτεσ.
3.3. Πργανα μζτρθςθ γωνιϊν

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

3.3.1. Γωνίεσ



αναφζρουν τα όργανα μετριςεωσ των γωνιϊν.

3.3.2. Φαλτςογωνίεσ.
3.3.3. Μοιρογνωμόνια.
3.3.4. Αλφάδια.
3.3.5. Νιματα ςτάκμθσ.
Άςκθςθ 3.1.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

Χειριςμόσ οργάνων μζτρθςθσ



Άςκθςθ 3.2.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

Μετριςεισ με τα προαναφερκζντα όργανα.



χειρίηονται με αςφάλεια τα όργανα μζτρθςθσ

πραγματοποιοφν αξιόπιςτεσ μετριςεισ με τα
διάφορα όργανα μζτρθςθσ μθκϊν και γωνιϊν

4. Εργαλεία χωρίσ κοπι
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4.1. Εργαλεία όργανα - μζςα χάραξθσ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

4.1.1. Ρλάκεσ εφαρμογισ.
4.1.2. Χαράκτθσ - Είδθ




4.1.3. Ρόντεσ.



4.1.4. Χριςθ των οργάνων χάραξθσ



γνωρίηουν τα εργαλεία χειρόσ χωρίσ κοπι.
αναφζρουν τα εργαλεία και να γνωρίηουν τθ
χριςθ τουσ.
γνωρίηουν και να περιγράφουν τισ κατθγορίεσ
των εργαλείων χειρόσ.
γνωρίηουν το ςκοπό του κάκε εργαλείου
γνωρίηουν τθν αςφαλι χριςθ των εργαλείων

4.2. Εργαλεία ςυγκράτθςθσ.
4.2.1. Τραπζηι εργαςίασ
4.2.2. Μζγγενεσ – Κατθγορίεσ.
4.2.3. Σφιγκτιρεσ - Χριςθ.
4.2.4. Χριςθ των εργαλείων ςυγκράτθςθσ

4.3. Εργαλεία κροφςθσ.
4.3.1. Είδθ ςφυριϊν.
4.3.2. Χριςθ ςφυριϊν.
4.3.3 Αςφάλεια κατά τθν χριςθ των εργαλείων
κροφςθσ

4.4. Εργαλεία ςφςφιξθσ κοχλιϊν και περικοχλίων.
4.4.1. Κλειδιά (κατθγορίεσ).
4.4.2. Κατςαβίδια
4.4.3. Χριςθ των εργαλείων ςφςφιξθσ
Άςκθςθ 4.1
Μζτρθςθ μθκϊν και γωνιϊν.
Χριςθ : ρίγασ - παχφμετρου - γωνίασ.
Άςκθςθ 4.2
Χάραξθ δοκιμίου. Χριςθ χαράκτθ, πλάκασ
εφαρμογισ, διαβιτθ, πόντασ.
5. Εργαλεία με κοπι
Οι μακθτζσ πρζπει να
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5.1. Κοπίδια - Ηουμπάδεσ.
5.1.1. Είδθ κοπιδιϊν - Κοπίδιαςμα.
5.1.2. Ρεριγραφι και χριςθ τουσ.

5.2.Ρριόνια - Ρριόνιςμα.
5.2.1. Είδθ (χειροκίνθτα - μθχανικά).








αναγνωρίηουν τα εργαλεία κοπισ.
αναφζρουν τισ κατθγορίεσ των εργαλείων
κοπισ.
γνωρίηουν το ςκοπό των εργαλείων κοπισ
γνωρίηουν τθν χριςθ των εργαλείων κοπισ
χειρίηονται με αςφάλεια τα εργαλεία κοπισ
λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ

5.2.2. Χριςθ.

5.3. Ψαλίδια
5.3.1. Ψαλίδιςμα - Χριςθ.

5.4. Κόφτεσ - Ρζνςεσ - Τςιμπίδεσ.
5.4.1. Είδθ και χριςθ

5.5. Λίμεσ
5.5.1. Κατθγορίεσ - Είδθ.
5.5.2. Οδόντωςθ λιμϊν.
5.5.3. Επιλογι λίμασ - Χειριςμόσ.
5.5.4. Ξφςτρεσ - Είδθ ξυςτρϊν.

5.6.Τρυπάνια
5.6.1. Είδθ τρυπανιϊν.
5.6.2. Ρεριγραφι - Χειριςμόσ.
5.6.3. Γλφφανα - Κατθγορίεσ.

5.7. Σπειροτόμοι – Σπειροτόμθςθ
5.7.1. Ρεριγραφι χριςθ.
5.7.2. Σπειροτόμοι.
 εςωτερικϊν ςπειρωμάτων.
 εξωτερικϊν ςπειρωμάτων.
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6.Κατεργαςία Διαμόρφωςθσ με Αφαίρεςθ
Υλικοφ
6.1.Μζτρθςθ - μθκϊν και γωνιϊν.

Οι μακθτζσ πρζπει να

6.1.1. ίγα - παχφμετρο - μικρομζτρο - γωνίασ.



6.2. Χάραξθ.
6.2.1. Χαράκτθσ πλάκασ εφαρμογισ, διαβιτθσ,
πόντα.




6.3.Κοπι.
6.3.1. Σιδθροπρίονο, ψαλίδια χειρόσ, κόφτθσ,
πζνςα, κοπίδια, μθχανικό πριόνι.
6.3.2. Λίμεσ,




γνωρίηουν τα όργανα και εργαλεία
διαμόρφωςθσ με αφαίρεςθ.
γνωρίηουν τθν μεκοδολογία και τθν οργάνωςθ
τθσ εργαςίασ.
γνωρίηουν τα βιματα (ςτάδια) εργαςίασ μζςα
από τα φφλλα ζργου
γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ από τα εργαλεία
κοπισ
λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ
κατά τισ εργαςίεσ με εργαλεία κοπισ

6.3.3.Τρυπάνια,
6.3.4. Κοπτικά ςπειρωμάτων (κολαοφηα βιδολόγοι, γλφφανα, ξφςτρεσ).

Άςκθςθ 6.1
Εξάςκθςθ ςτθ χριςθ ςιδθροπρίονου με κοπζσ
δοκιμίου ςε διάφορεσ κζςεισ

Άςκθςθ 6.2
Εξάςκθςθ ςτθ χριςθ τισ λίμασ
Λιμάριςμα των πλευρϊν του δοκιμίου και ζλεγχοσ
ορκογωνικότθτασ και επιπεδότθτασ

Άςκθςθ 6.3.
Διάνοιξθ οπισ και δθμιουργία ςπειρϊματοσ

Άςκθςθ 6.4.
Χριςθ λοιπϊν εργαλείων κοπισ
(ψαλιδιϊν χειρόσ, κόφτθ, πζνςασ, κοπιδιοφ)
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7. Κατεργαςίεσ Διαμόρφωςθσ με Εξζλαςθ
Οι μακθτζσ πρζπει να
7.1.Διαμόρφωςθ μετάλλων εν ψυχρϊ
7.1.1. Κάμψθ με ςφυριά.




7.1.2. Κάμψθ με ςτράντηα.
7.1.3. Κάμψθ με κφλινδρο κοπισ.
7.2. Κοπι με μθχανικά ψαλίδια.
7.3. Χριςθ πρζςασ για κοπι και διαμόρφωςθ
ελαςμάτων.





γνωρίηουν τθν μεκοδολογία και τθν οργάνωςθ
τθσ εργαςίασ
γνωρίηουν τα βιματα (ςτάδια) εργαςίασ μζςα
από τα φφλλα ζργου
γνωρίηουν τθν φπαρξθ νζων μεκόδων κοπισ
υλικϊν
χειρίηονται με αςφάλεια τα εργαλεία
διαμόρφωςθσ
λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ

7.4. Αναφορά ςε μεκόδουσ κοπισ υλικϊν με νζεσ
τεχνολογίεσ

Άςκθςθ 7.1
Κάμψθ ελάςματοσ με ςφυρί

Άςκθςθ 7.2
Κάμψθ ελάςματοσ ςτθν ςτράντηα για τθν
δθμιουργία κουτιοφ

8. Συνδζςεισ
Οι μακθτζσ πρζπει να
8.1. Είδθ ςυνδζςεων.
8.1.1. Κοχλιοςυνδζςεισ - Αςφάλιςθ.
8.1.2. Θλϊςεισ - Κατθγορίεσ (ψυχρζσ - κερμζσ ).
8.1.3. Κθλειαςτζσ ςυνδζςεισ.






8.2. Ρεριγραφι υλικϊν και χρθςιμοποιοφμενων

εργαλείων (παξιμάδια - βίδεσ - πριτςίνια, κλειδιά 
ςφυριά - πριτςιναδόροι).
8.3. Ρλεονεκτιματα - μειονεκτιματα κάκε
κατθγορίασ ςυνδζςεων.



περιγράφουν τα είδθ των ςυνδζςεων.
αναφζρουν τα πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα τθσ κάκε ςφνδεςθσ.
είναι ικανοί να επιλζγουν τθν ςωςτι ςφνδεςθ.
γνωρίηουν και να περιγράφουν τα απαραίτθτα
και αναγκαία εργαλεία για τισ ςυνδζςεισ.
εκτελοφν ςωςτά κάκε είδουσ ςφνδεςθ
χειρίηονται με αςφάλεια τα εργαλεία
ςυνδζςεων και να εκτελοφν αςφαλείσ
ςυνδζςεισ
λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ

8.4. Μεκοδολογία ςυνδζςεων
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8.5. Εργαςίεσ ςυνδζςεων.
8.5.1. Κοχλιοςυνδζςεισ.
8.5.2. Θλϊςεισ.
8.5.3. Κθλειαςτζσ ςυνδζςεισ.

Άςκθςθ 8.1
Δθμιουργία ιλωςθσ με επικάλυψθ ςε ελάςματα

Άςκθςθ 8.2
Δθμιουργία κθλειαςτισ ςφνδεςθσ ςε λεπτά
ελάςματα
9. Σωλθνϊςεισ
9.1. Σωλινεσ - Σωλθνϊςεισ.

Οι μακθτζσ πρζπει να

9.1.1. Είδθ ςωλινων



γνωρίηουν τα είδθ, τισ κατθγορίεσ και τισ
προδιαγραφζσ των ςωλινων.



ονομάηουν και να αναγνωρίηουν τα εξαρτιματα,
που χρθςιμοποιοφνται ςτισ εργαςίεσ
ςωλθνϊςεων.
αναγνωρίηουν τα εργαλεία και τον απαραίτθτο
εξοπλιςμό, διαμόρφωςθσ των ςωλινων.
εκτελοφν με αςφάλεια ςωλθνοκαταςκευζσ
λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα
προςταςίασ

9.1.2. Κατθγορίεσ -προδιαγραφζσ.






Χυτοςιδιρου.
Αλουμινίου.
Χαλκοφ.
P.V.C. και πλαςτικϊν
Μολφβδου

9.2 Εξαρτιματα ςωλθνϊςεων.





9.2.1. Φλάντηεσ.
9.2.2. Μοφφεσ.
9.2.3. Ταυ - ςταυροί
9.2.4. Συςτολζσ.

9.3. Ειδικά εργαλεία και ςυςκευζσ
ςωλθνοκαταςκευϊν.
9.3.1. Σωλθνοκόφτεσ.
9.3.2. Σωλθνοκάβουρεσ.
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9.3.3. Μζγγενεσ ςωλινων.
9.3.4. Κουρμπαδόροι.
9.3.5. Σπειροτόμοι ςωλινων.

Άςκθςθ 9.1
Δθμιουργία ςπειρϊματοσ ςε ςωλινα με
βιδολόγο και ςφνδεςθ ςωλινων
Άςκθςθ 9.2
Κάμψθ ςωλινα ςτον κουρμπαδόρο
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ΣΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΑΞΗ Αϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ: 2Θ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓiΑΣ
ΤΑΞΗ : Αϋ
ΩΕΣ: 2Θ
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:
 κατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ του θλεκτριςμοφ όπωσ θλεκτρικό φορτίο, τάςθ ζνταςθ,
αντίςταςθ.
 κατανοιςουν τον νόμο του Ohm, τθν ζννοια τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ και ενζργειασ
 γνωρίςουν το ςυνεχζσ και εναλλαςςόμενο ρεφμα.
 γνωρίηουν για τον θλεκτρομαγνθτιςμό και τισ εφαρμογζσ του
 αναγνωρίηουν τθ δομι μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ.
 κατανοιςουν τουσ κινδφνουσ από το θλεκτρικό ρεφμα και τισ πρϊτεσ βοικειεσ.
 γνωρίςουν τισ γεννιτριεσ, τισ μθχανζσ ςυνεχοφσ και εναλλαςςόμενου ρεφματοσ,
 κατανοιςουν τθν ροπι και ιςχφ των θλεκτρικϊν κινθτιρων και να αναγνωρίηουν τισ
ςυνικεισ βλάβεσ τουσ
 γνωρίςουν τουσ θλεκτρικοφσ αυτοματιςμοφσ και τισ εφαρμογζσ τουσ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ
Διδακτικό Αντικείμενο
1.Στοιχεία θλεκτροτεχνίασ
1.1. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ
1.1.1. Δομι του ατόμου (πρωτόνια, νετρόνια,
θλεκτρόνια)
1.1.2. Θλεκτρικό φορτίο (οριςμόσ, μονάδεσ)
1.1.3. Θλεκτρικό ρεφμα (οριςμόσ, επιδράςεισ του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ)
1.1.4. Θλεκτρικό ρεφμα ςτα μζταλλα.

1.2. Αγωγοί και μονωτζσ
1.2.1. Οριςμόσ
1.2.2. Μονωτικά υλικά.
1.3. Θλεκτρικό κφκλωμα.
1.3.1. Οριςμόσ
1.3.2. Ραραδείγματα θλεκτρικϊν κυκλωμάτων
1.3.3. Θ φορά του ρεφματοσ ςτο κφκλωμα

1.4. Θλεκτρικι πθγι
1.4.1. Θ.Ε.Δ. πθγισ
1.4.2. Ρολικι τάςθ πθγι
1.4.3. Γεννιτρια
1.4.4. τοιχεία – ςυςςωρευτισ, είδθ
ςυςςωρευτϊν.

1.5. Θλεκτρικι τάςθ (δυναμικό) και ζνταςθ
1.5.1. Οριςμόσ
1.5.2. Μονάδεσ
1.5.3. Βολτόμετρο - αμπερόμετρο.

1.6. Θλεκτρικι αντίςταςθ και αγωγιμότθτα

Μακθςιακά αποτελζςματα
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν τθ δομι του ατόμου.
 εξθγοφν τθν κίνθςθ των θλεκτρονίων
 εξθγοφν τθν ζννοια του θλεκτρικοφ φορτίου
του θλεκτρονίου.
 ορίηουν το φορτίο και τθ μονάδα μζτρθςθσ
αυτοφ.
 ορίηουν το θλεκτρικό ρεφμα και να
αναφζρουν τισ βαςικζσ επιδράςεισ του.
 γνωρίηουν το λόγο, που το θλεκτρικό ρεφμα
διαρρζει τα μζταλλα.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τι είναι ο μονωτισ και τι ο αγωγόσ
 κατανοιςουν ςε τι διαφζρουν οι μονωτζσ από
τουσ καλοφσ αγωγοφσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 ορίηουν ζνα θλεκτρικό κφκλωμα
 περιγράφουν παραδείγματα θλεκτρικϊν
κυκλωμάτων
 γνωρίηουν τθ φορά, που ακολουκεί το
θλεκτρικό ρεφμα ςε ζνα κφκλωμα.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 εξθγοφν τθ ςθμαςία των θλεκτρικϊν πθγϊν
είναι ςε κζςθ να αναφζρουν τι είναι Θ.Ε.Δ. πθγισ
 γνωρίηουν τι είναι θ πολικι τάςθ πθγισ
 γνωρίηουν τθ χρθςιμότθτα τθσ γεννιτριασ, ςαν
πθγι παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ
 κατανοιςουν τι ακριβϊσ είναι το ςτοιχείο ενόσ
ςυςςωρευτι
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να



ορίηουν τθν τάςθ και τθν ζνταςθ
γνωρίηουν τισ μονάδεσ μζτρθςθσ τθσ τάςθσ
και τθσ ζνταςθσ
 ςυνδζουν ςωςτά το βολτόμετρο και το
αμπερόμετρο.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
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1.6.1. Οριςμοί (αντίςταςθσ και αγωγιμότθτασ)
1.6.2. Μονάδεσ (αντίςταςθσ και αγωγιμότθτασ)
1.6.3. Εξάρτθςθ τθσ αντίςταςθσ από τθ
κερμοκραςία
1.6.4. Καταςκευαςτικά ςτοιχεία των
αντιςτάςεων

 ορίηουν τθν θλεκτρικι αντίςταςθ και τθν
αγωγιμότθτα
 γνωρίηουν τισ μονάδεσ μζτρθςθσ τθσ
αντίςταςθσ και τα πολλαπλάςια αυτϊν.
γνωρίηουν τθ μονάδα μζτρθςθσ τθσ αγωγιμότθτασ

γνωρίηουν πϊσ μεταβάλλεται θ αντίςταςθ
ςε ςυνάρτθςθ με τθ κερμοκραςία

μποροφν να αναγνωρίηουν τθν αντίςταςθ
ςτισ πρακτικζσ εφαρμογζσ

1.7. Νόμοσ του Ohm
1.7.1. Oριςμόσ- τφποσ
1.7.2. Εφαρμογζσ
1.7.3. Ωμόμετρο.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

1.8. Κυκλϊματα ςειράσ, παράλλθλα και μικτά
1.8.1. Οριςμοί
1.8.2. Ρτϊςθ τάςεωσ.

1.9. Θλεκτρικι ιςχφσ
1.9.1. Οριςμόσ - Μονάδεσ μζτρθςθσ.
1.9.2. Εφαρμογζσ
1.9.3. Βαττόμετρο.

1.10. Συνεχζσ και εναλλαςςόμενο ρεφμα
1.10.1. Οριςμοί
1.10.2. Χαρακτθριςτικά.
1.10.3. Φάςεισ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ
(τριφαςικι μορφι ρεφματοσ).

1.11. Συχνότθτα εναλλαςςόμενου ρεφματοσ.
1.11.1. Οριςμόσ
1.11..2. Θμιτονοειδισ μορφι του
εναλλαςςομζνου ρεφματοσ.
1.12. Ρυκνωτζσ
1.12.1. Οριςμόσ πυκνωτι



εκφράηουν το νόμο του Ohm και τον τφπο
που τον διζπει
 επιλφουν πρακτικζσ εφαρμογζσ
 γνωρίηουν τθ χριςθ του ωμομζτρου.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 δίνουν ςαφι περιγραφι ενόσ κυκλϊματοσ
ςειράσ, παράλλθλθσ ι μικτισ ςυνδεςμολογίασ
 μποροφν να βρίςκουν τθ ςυνολικι ωμικι
αντίςταςθ αντιςτάςεων ςε ςειρά και ςε
παράλλθλθ ςφνδεςθ
 γνωρίηουν τι είναι πτϊςθ τάςθσ και να τθν
υπολογίηουν με το νόμο του Ohm.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 ορίηουν τθν θλεκτρικι ιςχφ και τισ μονάδεσ
μζτρθςισ τθσ.
 υπολογίηουν τθν ιςχφ από τθν τάςθ και τθν
ζνταςθ
 γνωρίηουν τι είναι το βαττόμετρο.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 ορίηουν το ςυνεχζσ και το εναλλαςςόμενο
ρεφμα
 περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά και τουσ
ςυμβολιςμοφσ τουσ
 κακορίηουν τισ τιμζσ τάςεωσ μεταξφ των
φάςεων τριφαςικοφ ρεφματοσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 ορίηουν τθ ςυχνότθτα του εναλλαςςόμενου
ρεφματοσ
 γνωρίηουν τθν θμιτονοειδι μορφι του
εναλλαςςομζνου ρεφματοσ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 ορίηουν τθν ζννοια του πυκνωτι
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1.12.1. Χαρακτθριςτικά καταςκευισ και είδθ
πυκνωτϊν
1.12.3. Μονάδεσ χωρθτικότθτασ
1.12.4. Συνδεςμολογία πυκνωτϊν ςε ςειρά και
ςε παράλλθλθ διάταξθ
1.12.5. Ο πυκνωτισ ςτο ςυνεχζσ ρεφμα και ςτο
εναλλαςςόμενο ρεφμα.
1.13. Ρθνία
1.13.1. Οριςμόσ.
1.13.2. Αυτεπαγωγι – επαγωγι
1.13.3. Μαγνθτικό πεδίο πζριξ πθνίου

1.14. Θ ρευματοδότθςθ από τθ ΔΕΘ
1.14.1. Θ ρευματοδότθςθ από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ
(μονοφαςικι και τριφαςικι παροχι).
1.14.2. Ο μετρθτισ τθσ ΔΕΘ

1.15. Μαγνιτεσ και μαγνθτικά πεδία.
1.15.1. Οριςμοί, πόλοι, φυςικοί και τεχνθτοί
μαγνιτεσ
1.15.2. Χαρακτθριςτικά μαγνθτικοφ πεδίου.
θλεκτρομαγνιτθσ και οι εφαρμογζσ του.
1.15.3. Λειτουργία.
1.15.4. Χριςθ θλεκτρομαγνιτθ
1.15.5. ελζ - θλεκτρονόμοσ (λειτουργία
θλεκτρομαγνθτικοφ μζρουσ).
1.16. Σχζςθ αγωγϊν, ρευμάτων και πεδίων
1.16.1. Θλεκτρομαγνθτικό πεδίο, γφρω από
αγωγό που διαρρζεται από ρεφμα
1.16.2 Ραραγωγι ρεφματοσ εξ επαγωγισ

 γνωρίηουν πϊσ διακρίνονται οι πυκνωτζσ
ανάλογα με τα καταςκευαςτικά τουσ ςτοιχεία
 γνωρίηουν τισ μονάδεσ μζτρθςθσ τθσ
χωρθτικότθτασ
 εξθγοφν πϊσ γίνεται θ ςυνδεςμολογία
πυκνωτϊν ςε ςειρά και παράλλθλα και πωσ
υπολογίηεται θ ςυνολικι χωρθτικότθτά τουσ
 γνωρίηουν πϊσ αντιδρά ο πυκνωτισ ςτο
ςυνεχζσ και πϊσ ςτο εναλλαςςόμενο ρεφμα.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 ορίηουν το πθνίο
 να περιγράφουν τθ δομι του και να
προςδιορίηουν τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ
 ορίηουν τισ ζννοιεσ τθσ αυτεπαγωγισ και τθσ
επαγωγισ
 γνωρίηουν πϊσ δθμιουργείται το πεδίο ςε ζνα
πθνίο, όταν διζλκει θλεκτρικό ρεφμα μζςα από
αυτό
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν για τθ μονοφαςικι και τριφαςικι
ρευματοδότθςθ, του ςυνεργείου ι του ςπιτιοφ,
με ρεφμα από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ.
 είναι ςε κζςθ να διαβάηουν τθν ζνδειξθ
κατανάλωςθσ ςτο μετρθτι τθσ ΔΕΘ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 ορίηουν το φυςικό και τον τεχνθτό μαγνιτθ
 γνωρίηουν τι είναι μαγνθτικό πεδίο
 περιγράφουν τθ λειτουργία ενόσ
θλεκτρομαγνιτθ
 γνωρίηουν τισ χριςεισ του θλεκτρομαγνιτθ και
του ρελζ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν πϊσ δθμιουργείται
θλεκτρομαγνθτικό πεδίο και πϊσ επθρεάηεται
αυτό από το θλεκτρικό ρεφμα, που διαρρζει ζναν
αγωγό
 γνωρίηουν πϊσ παράγεται το εξ επαγωγισ
ρεφμα

2. Κίνδυνοι από θλεκτρικό ρεφμα
2.1. Θλεκτροπλθξία
2.1.1. Οριςμόσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν τι είναι θ θλεκτροπλθξία
 γνωρίηουν τα όρια επικινδυνότθτασ τθσ τάςθσ
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2.1.2. Πρια επικινδυνότθτασ τάςθσ- ζνταςθσ
2.1.3. Επιδράςεισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο
ανκρϊπινο ςϊμα
2.1.4 Αποφυγι ατυχθμάτων θλεκτροπλθξίασ

2.2. Ρρϊτεσ βοικειεσ
2.2.1 Ρρϊτεσ βοικειεσ ςε περίπτωςθ
θλεκτροπλθξίασ
2.2.2.Τρόποι τεχνθτισ αναπνοισ.
2.3. Ο ρόλοσ τθσ γείωςθσ
2.3.1. Γενικά για τθ γείωςθ
2.3.2. Διατομι και εγκατάςταςθ αγωγϊν
γειϊςεωσ - θλεκτρόδια γειϊςεων
2.3.3. Γείωςθ φορθτϊν ςυςκευϊν βραχυκφκλωμα.
2.4. Διατάξεισ και μζςα προςταςίασ από τθν
θλεκτροπλθξία
2.4.1. ελζ προςταςίασ από τθν υπερζνταςθ και
τθ διαρροι
2.4.2. Χαμθλι τάςθ ςε υπαίκριεσ εργαςίεσ αλλά
και μζςα ςε μεταλλικζσ καταςκευζσ
2.4.3. Κατάςβεςθ πυρκαγιάσ ςε θλεκτρικι
εγκατάςταςθ (πυροςβεςτικά μζςα).

2.5. Κανονιςμοί
2.5.1. Κανονιςμοί αςφαλείασ για τθν προςταςία
και τθ ςωςτι λειτουργία τθσ θλεκτρολογικισ
εγκατάςταςθσ και των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν
2.5.2 Κανονιςμοί για εργαςίεσ ςε μεταλλικζσ
καταςκευζσ
3. Ηλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ
3.1.Δομι μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ
3.1.1. Σφμβολα θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων
3.1.2. Στοιχεία θλεκτρικϊν κυκλωμάτων
(λαμπτιρεσ, ρευματοδότεσ, διακόπτεσ)
3.1.3. Θλεκτρικό διάγραμμα κυκλϊματοσ

ςε ςχζςθ με το ρεφμα
 γνωρίηουν τον κίνδυνο τθσ θλεκτροπλθξίασ με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ το κάνατο, που μπορεί να
προζλκει από αυτιν
 γνωρίηουν τουσ τρόπουσ προςταςίασ για τθν
αποφυγι τθσ θλεκτροπλθξίασ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


γνωρίηουν τισ πρϊτεσ βοικειεσ, που πρζπει
να παραςχεκοφν ςε περίπτωςθ
θλεκτροπλθξίασ
 γνωρίηουν τουσ τρόπουσ τεχνθτισ αναπνοισ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


αναφζρουν τθ ςκοπιμότθτα φπαρξθσ τθσ
γείωςθσ
 περιγράφουν πϊσ καταςκευάηεται μια καλι
γείωςθ
 αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία φπαρξθσ τθσ
γείωςθσ ςτα φορθτά θλεκτρικά εργαλεία.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


γνωρίηουν ποιεσ είναι οι διατάξεισ και τα
μζςα προςταςίασ, που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αςφάλεια των ανκρϊπων και των
εγκαταςτάςεων
 εφαρμόηουν τα μζτρα προςταςίασ ςε
οριςμζνεσ εργαςίεσ, όπωσ μζςα ςε μεταλλικζσ
δεξαμενζσ
 γνωρίηουν ποια είναι τα κατάλλθλα μζςα
πυρόςβεςθσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


διατυπϊνουν τουσ κανονιςμοφσ που διζπουν
τθν αςφάλεια και τθν προςταςία από το
θλεκτρικό ρεφμα
 γνωρίηουν τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ για
εργαςίεσ με χαμθλι τάςθ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν από τι αποτελείται ζνα
θλεκτρικό κφκλωμα κίνθςθσ ι φωτιςμοφ
 γνωρίηουν τα βαςικά ςφμβολα των διαφόρων
θλεκτρικϊν ςτοιχείων
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3.1.4. Κυκλϊματα προςταςίασ
3.1.5. Σωλινεσ (είδθ - τυποποιιςεισ).

3.2. Αγωγοί καλϊδια
3.2.1. Είδθ αγωγϊν και καλωδίων τυποποιιςεισ
3.2.2. Μόνωςθ καλωδίων.
3.3 Ρίνακεσ
3.3.1. Αςφάλειεσ.
3.3.2. Διακόπτεσ
3.3.3. Ενδεικτικζσ λυχνίεσ
3.3.4. Κζςθ των πινάκων.
3.4. Πργανα διακοπισ και ελζγχου.
3.4.1. ελζ τροφοδοςίασ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν
3.4.2. Βλάβεσ.



διαβάηουν ζνα απλό θλεκτρικό διάγραμμα
κυκλϊματοσ
 αναγνωρίηουν ζνα κφκλωμα προςταςίασ
γνωρίηουν τα είδθ των θλεκτρολογικϊν
ςωλινων και τισ ςυνικεισ τυποποιιςεισ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να



γνωρίηουν τισ τυποποιιςεισ των καλωδίων
εκτιμοφν τθν κατάςταςθ τθσ μόνωςθσ των
καλωδίων που χρθςιμοποιοφν.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία, που αποτελοφν
ζναν πίνακα
 γνωρίηουν ποια είναι θ κατάλλθλθ κζςθ για
ζναν πίνακα.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να



4. Ηλεκτρικζσ μθχανζσ
4.1. Γεννιτριεσ και κινθτιρεσ
4.1.1. Βαςικι αρχι λειτουργίασ γεννιτριασ
(φαινόμενο γεννιτριασ)
4.1.2. Βαςικι αρχι λειτουργίασ κινθτιρα
(φαινόμενο κινθτιρα).
4.1.3.Μθχανζσ ςυνεχοφσ και εναλλαςςόμενου
ρεφματοσ (αρχι λειτουργίασ)
4.1.4. Δομι και κατθγορίεσ μθχανϊν
4.1.5. Κατθγορίεσ μθχανϊν
4.2. οπι και ιςχφσ των θλεκτρικϊν κινθτιρων
4.2.1. Οριςμοί και μονάδεσ μζτρθςθσ αυτϊν
4.2.2.Συςχζτιςθ με τα αντίςτοιχα μεγζκθ των
μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων.

4.3.Εκκίνθςθ των θλεκτρικϊν κινθτιρων
4.3.1. Διακόπτθσ αςτζρα - τριγϊνου.
4.4. Θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ των
θλεκτρικϊν κινθτιρων
4.4.1. Θλεκτρικό διάγραμμα εγκατάςταςθσ

περιγράφουν τθ λειτουργία των ρελζ
τροφοδοςίασ
εντοπίηουν πικανι δυςλειτουργία τουσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 ορίηουν τθν θλεκτρικι μθχανι.
 γνωρίηουν τισ βαςικζσ κατθγορίεσ θλεκτρικϊν
μθχανϊν
 περιγράφουν τθ βαςικι λειτουργία τουσ
 περιγράφουν τθ καταςκευαςτικι δομι του
κινθτιρα και τθσ γεννιτριασ ςυνεχοφσ ι
εναλλαςςόμενου ρεφματοσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


γνωρίηουν τθ ροπι και τθν ιςχφ των
θλεκτροκινθτιρων, ϊςτε να ςυνδυάηουν τα
χαρακτθριςτικά των κινθτιρων, με τα
αντίςτοιχα μεγζκθ των μθχανολογικϊν
διατάξεων, που παίρνουν κίνθςθ από αυτοφσ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


περιγράφουν πϊσ γίνεται θ εκκίνθςθ ενόσ
κινθτιρα με διακόπτθ αςτζρα -τριγϊνου.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


διαβάηουν το θλεκτρικό διάγραμμα τθσ
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τροφοδοςίασ ενόσ κινθτιρα
4.4.2. Αυτόματοσ διακόπτθσ.
4.5 Συνικεισ βλάβεσ των θλεκτρικϊν κινθτιρων
4.5.1. Χαρακτθριςτικζσ βλάβεσ & ςυμπτϊματα
ςε τυποποιθμζνθ μορφι πίνακα.
4.6. Μεταςχθματιςτζσ
4.6.1. Λειτουργία
4.6.2. Καταςκευαςτικά ςτοιχεία
4.6.3. Δυνορρεφματα.
4.6.4. Σφνδεςθ του μεταςχθματιςτι.
5. Αυτοματιςμοί
5.1. Τυπικι δομι ςυςτθμάτων ελζγχου και
ρφκμιςθσ ςε μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ
5.1.1. Θλεκτρονικζσ μετριςεισ (αιςκθτιρεσ)
5.2.2. Ψθφιακοί ζλεγχοι (είςοδοσ επεξεργαςία,
ζξοδοσ)
5.3.3. υκμίςεισ (ενεργοποιθτζσ).

5.2. Διατάξεισ ελζγχου για τθ ρφκμιςθ κζςθσ,
ταχφτθτασ, κερμοκραςίασ, παροχισ, πίεςθσ
5.2.1. Οριακόσ διακόπτθσ - επεξεργαςία βθματικό μοτζρ
5.2.2. Ραλμικό πθνίο - επεξεργαςία - μοτζρ.
5.2.3. Κερμίςτορ - επεξεργαςία θλεκτρομαγνθτικι βαλβίδα
5.2.4. Χωρθτικι κάψα - επεξεργαςία - βαλβίδα
ελζγχου ροισ.
5.3.Πργανα διατάξεισ αυτοματιςμοφ με
θλεκτρικά, θλεκτρονικά, πνευματικά και
υδραυλικά ςτοιχεία
5.3.1. Πργανα : πιεςοςτάτθσ, κερμοςτάτθσ,
υγροςτάτθσ
Θλεκτρομαγνθτικζσ βαλβίδεσ (υδραυλικζσ
βαλβίδεσ, πνευματικζσ βαλβίδεσ, βάνεσ με
θλεκτροκινθτιρα)
5.3.2. Θλεκτρονόμοι - ρελζ (ρελζ επιτιρθςθσ
τάςθσ, ρελζ επιτιρθςθσ ζνταςθσ, ρελζ

τροφοδοςίασ ενόσ κινθτιρα


γνωρίηουν τθ λειτουργία του αυτόματου
διακόπτθ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


γνωρίηουν τισ ςυνικεισ βλάβεσ των
θλεκτρικϊν κινθτιρων.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να




μποροφν να ςυνδζουν ζνα μεταςχθματιςτι
αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά του
γνωρίηουν τι ακριβϊσ είναι θ ανόρκωςθ και
πϊσ πραγματοποιείται.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


είναι ςε κζςθ να αναφζρουν τα είδθ των
αιςκθτιρων, που χρθςιμοποιοφνται ςτισ
μθχανολογικζσ εφαρμογζσ
 γνωρίηουν τι διαδικαςία «είςοδοσ επεξεργαςία - ζξοδοσ»
 γνωρίηουν πϊσ πραγματοποιείται θ ρφκμιςθ
με τουσ ενεργοποιθτζσ.
 γνωρίηουν ςτθ πράξθ, τθ χρθςιμότθτα τθσ
διάταξθσ ειςόδου - επεξεργαςίασ - εξόδου
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


γνωρίηουν τα βαςικά όργανα και τισ διατάξεισ
αυτοματιςμϊν, που ζχουν ςχζςθ με τα
θλεκτρικά, θλεκτρονικά, πνευματικά και
υδραυλικά ςτοιχεία

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να




γνωρίηουν τθ λειτουργία του τρανηίςτορ και
τθν καταςκευαςτικι δομι του
ολοκλθρωμζνου
γνωρίηουν τισ διαφορζσ μεταξφ των
διαφόρων τφπων μνιμθσ.
γνωρίηουν τθ χρθςιμότθτα των
αυτοματιςμϊν, που κα ςυναντιςουν ςε
μθχανολογικζσ εφαρμογζσ.
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διακοπτόμενθσ λειτουργίασ)
5.3.3. Τρανηίςτορ - ολοκλθρωμζνα - μνιμεσ
(RAM - ROM - EEPROM).
6. Ειδικζσ εφαρμογζσ
6.1. Θλεκτρόλυςθ
6.1.1Επεξιγθςθ φαινομζνου θλεκτρόλυςθσ
(αγωγιμότθτα υγρϊν)
6.1.2. Απαιτοφμενα υλικά για τθν θλεκτρόλυςθ
6.1.3. Εφαρμογζσ θλεκτρόλυςθσ ςτθ
μθχανολογία.
6.2. Επιμετάλλωςθ
6.2.1. Θλεκτρολυτικι επιμετάλλωςθ και
απαιτοφμενα υλικά.
6.3. Επαγωγικοί φοφρνοι
6.3.1. Φοφρνοι υψθλισ ςυχνότθτασ
6.3.2. Φοφρνοι χαμθλισ ςυχνότθτασ.
6.4. Συςκευι θλεκτροςυγκόλλθςθσ
6.4.1 Βαςικά μζρθ ςυςκευισ
6.4.2. Λειτουργία ςυςκευισ
6.4.3. υκμίςεισ ρεφματοσ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


περιγράφουν τθ διαδικαςία τθσ
θλεκτρόλυςθσ
 κακορίηουν τα απαιτοφμενα υλικά για τθν
θλεκτρόλυςθ, όπωσ αυτι εφαρμόηεται ςτθ
μθχανολογία.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν πϊσ γίνεται θ θλεκτροχθμικι
επιμετάλλωςθ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 αντιλθφκοφν τθ διαφορά μεταξφ των δφο
αυτϊν τφπων φοφρνων και τισ χριςεισ τουσ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν τα μζρθ και τθ βαςικι
λειτουργία τθσ ςυςκευισ θλεκτροςυγκόλλθςθσ
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ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΚΟΛΛΗΕΩΝ

ΤΑΞΗ Αϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ: 1Θ+3Ε
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
ΤΑΞΗ : Αϋ
ΩΕΣ: 1Θ+3Ε

ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:
 γνωρίςουν τουσ κινδφνουσ από τισ ςυγκολλιςεισ και να είναι ικανοί να λαμβάνον τα
απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ κακϊσ και τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ
 κατανοιςουν το φαινόμενο τθσ ςυγκόλλθςθσ των μεταλλικϊν υλικϊν
 γνωρίηουν τθν φφςθ των μεταλλικϊν υλικϊν και τθν ςυμπεριφορά αυτϊν ςτθν
ςυγκόλλθςθ
 γνωρίηουν τα διάφορα είδθ ςυγκόλλθςθσ ανάλογα με τθν τιξθ ι όχι του υλικοφ και το
είδοσ του ςυγκολλθτικοφ υλικοφ
 κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα τθσ διαμόρφωςθσ των προσ ςυγκόλλθςθ τεμαχίων
 γνωρίςουν τισ διάφορεσ κζςεισ ςυγκόλλθςθσ
 γνωρίηουν τον εξοπλιςμό των διαφόρων ειδϊν ςυγκόλλθςθσ και να είναι ικανοί να τον
χειρίηονται ςωςτά
 είναι ικανοί να επιλζγουν για κάκε εργαςία τθν κατάλλθλθ μζκοδο ςυγκόλλθςθσ
 είναι ικανοί να ρυκμίηουν ςε κάκε περίπτωςθ τισ παραμζτρουσ ςυγκόλλθςθσ
 είναι ικανοί να εκλζγουν το κατάλλθλο ςυγκολλθτικό υλικό για κάκε περίπτωςθ
 είναι ικανοί να εκλζγουν το κατάλλθλο προςτατευτικό αζριο ςυγκόλλθςθσ
 είναι ικανοί να εντοπίηουν τισ αιτίεσ μιασ κακισ ςυγκόλλθςθσ
 γνωρίηουν τισ μεκόδουσ ελζγχου των ςυγκολλιςεων
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
Διδακτικό αντικείμενο
1.Κίνδυνοι κατά τισ ςυγκολλιςεισ και
αςφάλεια εργαςίασ
1.1.Γενικά
1.2.Τα υλικά που χρθςιμοποιοφν:rαι ςτισ
ςυγκολλιςεισ
1.3.Οι κίνδυνοι ςτισ ςυγκολλιςεισ
1.3.1.Κίνδυνοσ από το θλεκτρικό ρεφμα
1.3.2.Κίνδυνοι από τα αζρια ςυγκόλλθςθσ
1.3.3.Κίνδυνοσ από πυρκαγιά
1.3.4.κίνδυνοσ από τισ ανακυμιάςεισ τθσ
ςυγκόλλθςθσ
1.3.5.Κίνδυνοσ από ακτινοβολίεσ
1.4.Θ αςφάλεια ςτθν εργαςία
1.5.Τα ατομικά μζςα προςταςίασ και θ χριςθ
αυτϊν
2. Τα μζταλλα
2.1.Φυςικζσ ιδιότθτεσ των μετάλλων
2.2. Θ δομι των μετάλλων
2.3. Ο μεταλλικόσ δεςμόσ
2.4. Θ κοκκϊδθσ δομι των μετάλλων
2.5. Θ επίδραςθ τθσ κοκκϊδουσ δομισ ςτισ
μθχανικζσ ιδιότθτεσ των μετάλλων
2.6. Θ επίδραςθ τθσ ςυγκόλλθςθσ ςτθν κοκκϊδθ
δομι των μετάλλων και ςτθν αλλαγι των
μθχανικϊν ιδιοτιτων τουσ
2.7. Θ ςθμαςία των προςμίξεων
2.8. Τα μζταλλα
2.9. Ο ςίδθροσ και οι χάλυβεσ
2.10.Οι ανκρακοφχοι χάλυβεσ
2.11. Θ ςυγκόλλθςθ των aνκρακοφχων χαλφβων
2.12. Θ δθμιουργία φυςαλίδων κατά τθ
ςυγκόλλθςθ
2.13. Θ γιρανςθ των ανκρακοφχων χαλφβων
2.14. Οι κραματοφχοι χάλυβεσ
2.1 5. Θ ςυγκόλλθςθ των κραματοφχων χαλφβων
2.16. Οι χυτοςίδθροι
2.17. Θ ςυγκόλλθςθ των χυτοςιδιρων

Μακθςιακά αποτελζςματα

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 διακρίνουν τουσ κινδφνουσ που
παρουςιάηονται κατά τθν εκτζλεςθ των
ςυγκολλιςεων
 χρθςιμοποιοφν τα κατάλλθλα μζςα
προςταςίασ για κάκε είδουσ ςυγκόλλθςθ
 λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα πρόλθψθσ
ατυχιματοσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να …
 αναφζρουν τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των
μετάλλων.
 κατανοιςουν πϊσ είναι καταςκευαςμζνα τα
μζταλλα και να μποροφν να περιγράφουν τθ
δομι τουσ.
 αναγνωρίηουν τα είδθ των χαλφβων και να
είναι ςε κζςθ να περιγράφουν τα
 βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ
 διαβάηουν τουσ ςυμβολιςμοφσ των
κυριότερων μετάλλων και κραμάτων και
 από το ςυμβολιςμό τουσ να περιγράφουν τα
πλζον βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ.
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2.18. Μθ ςιδθροφχα κράματα
2.19. Οι ονομαςίεσ και θ τυποποίθςθ των
χαλφβων
Άςκθςθ 2.1
Αναγνϊριςθ διαφόρων μετάλλων και χριςθ των
καταλόγων
3. Γενικά για τισ ςυγκολλιςεισ
3.1. Γενικά
3.2. Είδθ ςυγκολλιςεων
3.3. Αυτογενείσ ςυγκολλιςεισ
3.4. Ετερογενείσ ςυγκολλιςεισ
3.5. Συγκολλιςεισ πίεςθσ






Άςκθςθ 3.1
Αναγνϊριςθ των διαφόρων ειδϊν ςυγκολλιςεων



Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
ορίηουν τθν ζννοια τθσ ςυγκόλλθςθσ και να
περιγράφουν τα τεχνικά τθσ χαρακτθριςτικά.
διακρίνουν τα είδθ των ςυγκολλιςεων των
μετάλλων.
περιγράφουν τα μεταλλουργικά φαινόμενα
που ςυμβαίνουν ςτισ διάφορεσ φάςεισ τθσ
ςυγκόλλθςθσ.
Να ζρκουν οι μακθτζσ ςε μία πρϊτθ επαφι
με τισ ςυγκολλιςεισ
Να μάκουν οι μακθτζσ να διακρίνουν τα
διάφορα είδθ των ςυγκολλιςεων από τθν
εμφάνιςι τουσ.

4. Διαμόρφωςθ των προσ ςυγκόλλθςθ άκρων
4.1. Γενικά για τθν προετοιμαςία των άκρων που
κα ςυγκολλθκοφν
4.2. Οι εςωραφζσ ι βυκιςμζνεσ ραφζσ
4.3. Οι εξωραφζσ ι γωνιακζσ ραφζσ
4.4. Μετωπικζσ ι παράλλθλεσ ςυναρμογζσ
άκρων
4.5. Συναρμογζσ με επικάλυψθ των άκρων
4.6. Συναρμογζσ μορφισ
4.7. Συναρμογζσ ειδικϊν περιπτϊςεων
4.8. Κριτιρια επιλογισ του είδουσ τθσ
ςυγκόλλθςθσ,
4.9. Ο ςυμβολιςμόσ των ςυγκολλιςεων
Άςκθςθ 4.1
Τεχνικά χαρακτθριςτικά ςυγκολλιςεων

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 αναγνωρίηουν τουσ τρόπουσ διαμόρφωςθσ
των άκρων των μεταλλικϊν τεμαχίων, που
πρόκειται να ςυγκολλθκοφν.
 είναι ςε κζςθ να επιλζγουν το είδοσ τθσ
διαμόρφωςθσ των άκρων που απαιτεί θ κάκε
περίπτωςθ ςυγκόλλθςθσ.
 μποροφν να κατανοοφν τα ςυνικθ ςφμβολα
ςυγκολλιςεων που ςυναντοφν ςτα ςχζδια.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να




ζρκουν ςε πρϊτθ επαφι με τθν προετοιμαςία
που απαιτοφν τα άκρα δφο μεταλλικϊν
τεμαχίων πριν από τθ ςυγκόλλθςι τουσ.
εξοικειωκοφν με τθ διαδικαςία επιλογισ τθσ
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5. Μαλακζσ ςυγκολλιςεισ
5.1. Γενικά για τισ ετερογενείσ ςυγκολλιςεισ
5.2. Μαλακζσ ςυγκολλιςεισ βαρζων μετάλλων
5.3. Υλικά κακαριςμοφ των μαλακϊν
ςυγκολλιςεων
5.4. Τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςτισ
μαλακζσ ςυγκολλιςεισ

Άςκθςθ 5.1
Συγκόλλθςθ ελαςμάτων με καςςιτεροκόλλθςθ
6. Σκλθρζσ ςυγκολλιςεισ
6.1. Γενικά
6.2. Υλικά κακαριςμοφ των ςκλθρϊν
ςυγκολλιςεων
6.3. Θ ςυςκευι οξυγονοαςετυλίνθσ
6.4. Εργαλεία και εξοπλιςμόσ εργαςίασ του
οξυγονοκολλθτι
6.6. Ρροβλιματα κατά τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ
οξυγονοαςετυλίνθσ
6.7. Ελαττϊματα οξυγονοκολλιςεων
6.8. Κοπι με φλόγα οξυγονοαςετυλίνθσ

Άςκθςθ 6.1
Το άναμμα και το ςβιςιμο τθσ ςυςκευισ 0-Α

απαιτοφμενθσ προετοιμαςίασ των άκρων
μεταλλικϊν τεμαχίων, με βάςθ το πάχοσ τουσ
αςκθκοφν ςτθν ανάγνωςθ των ςυμβολιςμϊν
των ςυγκολλιςεων μεταλλικϊν τεμαχίων

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τθν ζννοια και τα είδθ των
ετερογενϊν ςυγκολλιςεων.
 διακρίνουν τισ μαλακζσ από τισ ςκλθρζσ
ετερογενείσ ςυγκολλιςεισ.
 μποροφν να επιλζγουν και να χειρίηονται τθν
απαιτοφμενθ ςυςκευι για κάκε είδοσ μαλακισ
ετερογενοφσ ςυγκόλλθςθσ.
 επιλζγουν το κατάλλθλο κακαριςτικό και
ςυγκολλθτικό υλικό (κόλλθςθ) για κάκε
περίπτωςθ μαλακισ ςυγκόλλθςθσ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 μποροφν να εκτελοφν μαλακζσ ςυγκολλιςεισ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 διακρίνουν οι μακθτζσ τισ ςκλθρζσ από τισ
μαλακζσ ςυγκολλιςεισ.
 επιλζγουν τα υλικά κακαριςμοφ και το είδοσ
τθσ κόλλθςθσ.
 χειρίηονται με αςφάλεια τθ ςυςκευι
οξυγονοκόλλθςθσ.
 εντοπίηουν ελαττϊματα που μπορεί να
προκφψουν κατά τθν πραγματοποίθςθ των
οξυγονοκολλθςεων
 χειρίηονται με ευχζρεια και αςφάλεια τισ
ςυςκευζσ οξυγονοκοπισ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να







είναι ςε κζςθ να τθροφν τα μζτρα αςφαλείασ
και να χρθςιμοποιεί τα μζςα ατομικισ
προςταςίασ
αποκτιςουν τθ δυνατότθτα να ανάβει και να
ςβινει τθ φλόγα τθσ ςυςκευισ
ρυκμίηουν τθ φλόγα ςτθν πρζπουςα
αναλογία αερίων για κάκε περίπτωςθ
ςυγκόλλθςθσ
ρυκμίηουν και να χειρίηονται τθ ςυςκευι (041

Άςκθςθ 6.2
Δθμιουργία γραμμϊν τιξθσ ςε μεταλλικι
επιφάνεια με τθ χριςθ φλόγασ 0-Α
Άςκθςθ 6.3
Επίςτρωςθ ςυγκολλθτικοφ υλικοφ (κόλλθςθσ) ςε
μεταλλικό τεμάχιο

Άςκθςθ 6.4
Αυτογενισ ςκλθρι ςυγκόλλθςθ δυο μεταλλικϊν
τεμαχίων με ραφι τφπου (I)

Άςκθςθ 6.5
Σφνδεςθ μεταλλικϊν τεμαχίων με επικάλυψθ
των άκρων τουσ και χριςθ μπρουντηοκόλλθςθσ
Άςκθςθ 6.6
Οξυγονοκοπι με οξυγονοκόφτθ χειρόσ

7. Συγκολλιςεισ με θλεκτρικό τόξο
7.1. Βαςικζσ αρχζσ τθσ ςυγκόλλθςθσ τόξου
7.2. Θ προςκικθ υλικοφ ςτο ςθμείο ςυγκόλλθςθσ
7.3. Θ προςταςία τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ από
τθν ατμόςφαιρα
7.4. Τα είδθ των ςυγκολλιςεων τόξου
7.5.Συγκόλλθςθ με επενδυμζνα θλεκτρόδια
7.6. MIG/MAG - Συγκόλλθςθ με ςυμπαγζσ ςφρμα
7.7. Συγκόλλθςθ με ςωλθνωτό ςφρμα που
περιζχει πάςτα
7.8. TIG - Συγκόλλθςθ με μθ αναλϊςιμο
θλεκτρόδιο
7.9. SAW- Συγκόλλθςθ βυκιςμζνου τόξου
7.10 Θλεκτροςυγκόλλθςθ πλάςματοσ

Α)
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 δθμιουργοφν τιξθ του μετάλλου, χωρίσ να το
τρυποφν.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 μποροφν να επιςτρϊνουν μεταλλικζσ
επιφάνειεσ με ςκλθρι κόλλθςθ, και να
εξοικειωκοφν με τισ κινιςεισ που πρζπει να
γίνονται ςε ςυγκολλιςεισ προσ τα αριςτερά και
προσ τα δεξιά.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 μποροφν να επιλζγουν το κατάλλθλο
ακροφφςιο και τθ ςωςτι διάμετρο τθσ κόλλθςθσ
για το πάχοσ των προσ ςυγκόλλθςθ τεμαχίων .
 είναι ςε κζςθ να προετοιμάηουν τα άκρα των
προσ ςυγκόλλθςθ τεμαχίων.
 να πραγματοποιοφν ςυναρμογζσ μεταλλικϊν
τεμαχίων με ραφι τφπου (I).
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 μποροφν να εκτελοφν μπρουντηοκόλλθςθ με
επικάλυψθ των άκρων των μεταλλικϊν τεμαχίων.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τθσ αρχισ λειτουργίασ του
οξυγονοκόφτθ
 επιλζγουν το κατάλλθλο ακροφφςιο για κάκε
περίπτωςθ οξυγονοκοπισ.
 εκτελοφν ςωςτι οξυγονοκοπι
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν οι μακθτζσ τισ βαςικζσ αρχζσ
τθσ ςυγκόλλθςθσ τόξου
 αναφζρουν τα είδθ των
θλεκτροςυγκολλιςεων (ΜΜΑ, MIG, TIG κτλ.)
και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό
 χρθςιμοποιοφν ςωςτά τουσ τεχνικοφσ όρουσ
 αναφζρουν τισ διακζςιμεσ μορφζσ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ και που
χρθςιμοποιοφνται.
 γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ και τον εξοπλιςμό
αςφαλείασ ζναντι ατυχθμάτων.
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7.11. Οι χρθςιμοποιοφμενεσ μορφζσ του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ
7.12. Ρότε χρθςιμοποιείται θ κάκε μορφι
θλεκτρικοφ ρεφματοσ
7.13. Οι μθχανζσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ
7.14. Θ ςφνδεςθ με τθ μθχανι
θλεκτροςυγκόλλθςθσ
7.15. Οι κίνδυνοι και τα μζτρα προςταςίασ του
θλεκτροςυγκολλθτι
Άςκθςθ 7.1
Αναγνϊριςθ του είδουσ των ςυγκολλιςεων

Άςκθςθ 7.2
Εξοικείωςθ με τον εξοπλιςμό των
θλεκτροςυγκολλιςεων

Άςκθςθ 7.3
Θ χριςθ του εξοπλιςμοφ προςταςίασ του
θλεκτροςυyκολλθτι

8. Ρροβλιματα και ζλεγχοσ των ςυγκολλιςεων
8.1. Θ προετοιμαςία των άκρων των τεμαχίων
8.2. Οι τεχνικζσ ζναυςθσ και διατιρθςθσ του
τόξου
8.3. Οι παράμετροι τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ
8.4. Τα τεχνικά προβλιματα κατά τθν
θλεκτροςυγκόλλθςθ
8.5. Το φφςθμα του τόξου
8.6. Κερμικζσ παραμορφϊςεισ
8.7. Οι ρθγματϊςεισ
8.8. Θ αντιμετϊπιςθ ρθγματϊςεων που δεν
οφείλονται ςτο υδρογόνο
8.9. Ο ρόλοσ του υδρογόνου ςτισ ρθγματϊςεισ
8.10. Θ παρουςία πόρων και λοιπϊν
ελαττωμάτων
8.11. Θ προκζρμανςθ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


αναγνωρίηουν τα είδθ των
θλεκτροςυγκολλιςεων, βλζποντασ δείγματα
από μζταλλα που ζχουν θλεκτροςυγκολλθκεί
με διάφορεσ μεκόδουσ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 αναγνωρίηουν τισ μθχανζσ
θλεκτροςuγκόλλθςθσ, ανάλογα με τα είδθ
των εκτελοφμενων θλεκτροςuγκολλιςεων.
 γνωρίηοuν τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν
εκτζλεςθ των θλεκτροςuγκολλιςεων.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τα είδθ του εξοπλιςμοφ ατομικισ
προςταςίασ
 χρθςιμοποιοφν ςωςτά τα μζςα ατομικισ
προςταςίασ.
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τα προβλιματα τθσ
θλεκτροςυγκόλλθςθσ και τον ποιοτικό ζλεγχο
αυτϊν
 γνωρίηουν τον τρόπο που αντιμετωπίηονται
τα τεχνικά προβλιματα των
θλεκτροςυγκολλιςεων
 Το φφςθμα του τόξου (μαγνθτικό ι κερμικό)
 Τισ παραμορφϊςεισ
 Τισ ρθγματϊςεισ και τθ μεγάλθ ςθμαςία που
ζχει θ παρουςία του υδρογόνου
 αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία του ποιοτικοφ
ελζγχου των θλεκτροςυγκολλιςεων.
 πραγματοποιοφν ποιοτικοφσ ελζγχουσ των
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8.12.. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ τθσ
θλεκτροςυγκόλλθςθσ
8.13.. Θ αποδοχι τθσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ μετά
από τον ζλεγχο
8.14. Θ οπτικι επικεϊρθςθ
8.15. Οι μθ καταςτρεπτικζσ δοκιμζσ
8.16. Οι καταςτρεπτικζσ δοκιμζσ
8.17. Το φφλλο του ποιοτικοφ ελζγχου
Άςκθςθ 8.1
Ζvαυςθ και διατιρθςθ του τόξου

Άςκθςθ 8.2
Εξοικείωςθ με τισ παραμζτρουσ
θλεκτροςυγκόλλθςθσ
Άςκθςθ 8.3
φκμιςθ των παραμζτρων τθσ
θλεκτροςυγκόλλθςθσ
Άςκθςθ 8.4
Αντιμετϊπιςθ μαγvθτικοφ φυςιματοσ του τόξου
Άςκθςθ 8.5
Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ

ςυγκολλιςεων που εκτζλεςαν.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 κάνουν ςωςτι ζναυςθ του θλεκτρικοφ
τόξου και να το διατθροφν κατά τθν διάρκεια
τθσ ςυγκόλλθςθσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 να γνωρίηουν τισ παραμζτρουσ τθσ
ςυγκόλλθςθσ και από τι αυτζσ εξαρτϊνται
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 να επιλζγουν τισ ςωςτζσ παραμζτρουσ τθσ
ςυγκόλλθςθσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 πωσ να αντιμετωπίηουν το μαγνθτικό
φφςθμα του τόξου
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τον τρόπο εκτζλεςθσ μιασ ςωςτισ
ςυγκόλλθςθσ τον ποιοτικό ζλεγχο αυτισ

9. Ηλεκτροςυγκόλλθςθ επενδεδυμζνου
θλεκτροδίου
9.1. Οι κζςεισ θλεκτροςυγκόλλθςθσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν τισ κζςεισ ςυγκόλλθςθσ και τισ
δυςκολίεσ που παρουςιάηει θ κάκε κζςθ
9.2. Θ προετοιμαςία των άκρων
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν τθν αναγκαία προετοιμαςία
των άκρων των προσ ςυγκόλλθςθ
ελαςμάτων
9.3. Οι τρόποι κοπισ και προετοιμαςίασ των προσ Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
ςυγκόλλθςθ άκρων
 γνωρίηουν τουσ τρόπουσ προετοιμαςίασ των
άκρων
9.4. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των
επενδυμζνων θλεκτροδίων

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά των
επενδεδυμζνων θλεκτροδίων και τθν χριςθ
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9.5. Τι ςθμαίνει ο όροσ τυποποίθςθ -Τι είναι τα
πρότυπα
9.6. Τι προβλζπεται για τθν τυποποίθςθ των
θλεκτροδίων

9.7. Θ επιλογι κατάλλθλου θλεκτροδίου

9.8. Ειδικά θλεκτρόδια

9.9. Θ εκτζλεςθ ςυγκολλιςεων με επενδυμζνα
θλεκτρόδια
9.10. Θ διατιρθςθ των θλεκτροδίων

9.11. Θ ςυγκόλλθςθ των ανοξείδωτων χαλφβων

Άςκθςθ 9.1
Θ χριςθ των θλεκτροδίων κυτταρίνθσ

Άςκθςθ 9.2
Συγκόλλθςθ με προετοιμαςία των άκρων και
εξάςκθςθ με το θλεκτρόδιο
Άςκθςθ 9.3
Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ με βαςικά θλεκτρόδια
Άςκθςθ 9.4
Εκτζλεςθ ςυγκόλλθςθσ με ανοξείδωτα
θλεκτρόδια
Άςκθςθ 9.5
Θλεκτροςυγκόλλθςθ ςε διάφορεσ κζςεισ με
θλεκτρόδια κυτταρίνθσ, ρουτιλίου και βαςικά

αυτϊν
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τι είναι τυποποίθςθ και πρότυπο
και πωσ τυποποιοφνται τα θλεκτρόδια
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 κατανοοφν τουσ παράγοντεσ από τουσ
οποίουσ εξαρτάται θ ςωςτι επιλογι ενόσ
θλεκτροδίου
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν ποια είναι τα θλεκτρόδια για
ειδικζσ χριςεισ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν πϊσ γίνεται θ ςωςτι εκτζλεςθσ
μιασ ςυγκόλλθςθσ με επενδεδυμζνο
θλεκτρόδιο
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν πωσ ςυντθροφνται τα θλεκτρόδια
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν πωσ γίνεται θ ςυγκόλλθςθ των
ανοξείδωτων χαλφβων
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν πωσ εκτελείται μια ςυγκόλλθςθ
με θλεκτρόδια κυτταρίνθσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν πωσ γίνεται θ
θλεκτροςυγκόλλθςθ με προετοιμαςία των
άκρων
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν
πωσ
πραγματοποιείται
μια
ςυγκόλλθςθ με τθν χριςθ βαςικοφ
θλεκτροδίου
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν πωσ εκτελείται θ ςυγκόλλθςθ ςε
ανοξείδωτο χάλυβα
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 μποροφν να πραγματοποιιςουν
ςυγκολλιςεισ ςε διαφορετικζσ κζςεισ
ςυγκόλλθςθσ χρθςιμοποιϊντασ
διαφορετικοφσ τφπουσ θλεκτροδίων

10. Ηλεκτροςυγκόλλθςθ με προςτατευτικι
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ατμόςφαιρα αερίων
10.1. Τα προςτατευτικά αζρια
10.2. Θ επίδραςθ του C02 και του οξυγόνου
10.3. Ο ςυμβολιςμόσ και οι εφαρμογζσ των
προςτατευτικϊν αερίων
10.4. Τα ςφρματα και οι ράβδοι
θλεκτροςυγκόλλθςθσ

10.5. Θ θλεκτροςυγκόλλθςθ MIG/MAG
10.6. Οι παράμετροι θλεκτροςυγκόλλθςθσ ςτθν
MIG/MAG
10.7. Τα είδθ του ρεφματοσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ
κατά τθν MIG/MAG
10.8. Θ μεταφορά του υλικοφ από το ςφρμα ςτο
μζταλλο βάςθσ με ρεφμα DC+

10.9. Θ θλεκτροςυγκόλλθςθ των ανοξείδωτων
χαλφβων με MIG/MAG
10.10. Θ θλεκτροςυγκόλλθςθ του αλουμινίου με
MIG
10.11. Θ θλεκτροςυγκόλλθςθ ΤΛG
10.12.Το θλεκτρόδιο ςτθν ςυγκόλλθςθ TIG
10.13. Θ τεχνικι των θλεκτροςυγκολλιςεων με
ΤΛG
10.14. Θ χριςθ των μθχανϊν-ρομπότ ςτθν
θλεκτροςυγκόλλθςθ
Άςκθςθ 10.1
φκμιςθ των παραμζτρων θλεκτροςυγκόλλθςθσ
με MIG/MAG και FCAW
Άςκθςθ 10.2
Θλεκτροςυγκόλλθςθ MIG/MAG ελαςμάτων
πάχουσ >1 mm
Άςκθςθ 10.3
Θλεκτροςυγκόλλθςθ MIG/MAG ςε διάφορεσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν ποια είναι τα αζρια που
χρθςιμοποιοφνται ςτισ ςυγκολλιςεισ και πωσ
αυτά επιδροφν ςτθν ςυγκόλλθςθ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 αναγνωρίηουν ποια είναι τα ςυγκολλθτικά
υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ςυγκολλιςεισ
με αζριο
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τθν λειτουργία τθσ ςυγκόλλθςθσ
MIG/MAG και ποιεσ είναι οι παράμετροι
ςυγκόλλθςθσ ςε αυτιν
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 αναγνωρίηουν τα είδθ του ρεφματοσ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν MIG/MAG και ποιο είδοσ
χρθςιμοποιοφμε κάκε φορά
 πωσ γίνεται θ μεταφορά του λειωμζνου
μετάλλου
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν πωσ ςυγκολλοφνται οι ανοξείδωτοι
χάλυβεσ με MIG/MAG
 γνωρίηουν τθν ςυγκόλλθςθ του αλουμινίου με
MIG/MAG
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τθν λειτουργία τθσ ςυγκόλλθςθσ
TIG και τα θλεκτρόδια που χρθςιμοποιοφνται
ςε αυτιν
 γνωρίηουν τθν τεχνικι τθσ ςυγκόλλθςθσ TIG
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 Τισ εφαρμογζσ των ρομπότ ςτισ εργαςίεσ
ςυγκόλλθςθσ - παραδείγματα εφαρμογϊν
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 κάνουν ςωςτι ρφκμιςθ των παραμζτρων
ςυγκόλλθςθσ για κάκε περίςταςθ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 πραγματοποιοφν ςυγκολλιςεισ με κάκε
είδουσ μθχανι με προςτατευτικι
ατμόςφαιρα αερίου, ςε όλα τα μζταλλα
και ςε όλεσ τισ κζςεισ ςυγκόλλθςθσ
επιλζγοντασ κάκε φορά τισ ςωςτζσ
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κζςεισ
Άςκθςθ 10.4
Θλεκτροςυγκόλλθςθ MIG/MAG ανοξείδωτου
χάλυβα
Άςκθςθ 10.5
Εξάςκθςθ ςτθν θλεκτροςυγκόλλθςθ TIG
11.Ηλεκτροςυγκόλλθςθ με αντίςταςθσ
Άλλεσ μζκοδοι ςυγκόλλθςθσ
11.1.Γενικά για τισ ςυγκολλιςεισ αντίςταςθσ
11.2. Θλεκτροςυγκολλιςεισ αντίςταςθσ κατά
ςθμεία
11.3. Θλεκτροςυγκόλλθςθ αντίςταςθσ ραφισ
11.4. Θλεκτροςυγκόλλθςθ αντίςταςθσ κατά άκρα
11.5. Άλλεσ μζκοδοι ςυγκόλλθςθσ

Άςκθςθ 11.1
Συγκόλλθςθ ελαςμάτων με μθχανι αντίςταςθσ
κατά ςθμεία (θλεκτpοπόντα)
12. Αναγόμωςθ μετάλλων
12.1. Γενικά για τισ αναγομϊςεισ μεταλλικϊν
επιφανειϊν
12.2. Μζκοδοι αναγόμωςθσ
12.3. Αναγόμωςθ με χριςθ ςκλθρϊν κολλιςεων
12.4. Αναγόμωςθ φκαρμζνων εξαρτθμάτων με
ψεκαςμό μεταλλικισ ςκόνθσ
12.5. Μζκοδοσ αναγόμωςθσ με θλεκτρόδιο και
ςφρματα

παραμζτρουσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τθν λειτουργία των μθχανϊν
ςυγκόλλθςθσ με αντίςταςθ
 γνωρίηουν τα είδθ και τισ χριςεισ αυτϊν
 γνωρίηουν τα κριτιρια επιλογισ τθσ
κατάλλθλθσ κάκε φορά ςυγκόλλθςθσ
 γνωρίηουν ποια άλλα είδθ ςυγκολλιςεων
υπάρχουν
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 είναι ικανοί να πραγματοποιοφν
ςυγκολλιςεισ με θλεκτροπόντα
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να …
 γνωρίηουν τουσ λόγουσ που δθμιουργοφν τθν
ανάγκθ για αναγόμωςθ επιφανειϊν
 γνωρίηουν τισ μεκόδουσ αναγόμωςθσ
επιφανειϊν
 γνωρίηουν πωσ πραγματοποιείται θ
αναγόμωςθ με τθν κάκε μζκοδο
 είναι ικανοί να επιλζξουν τθν κατάλλθλθ
κάκε φορά μζκοδο
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ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ
ΙΔΗΡΟΚΑΣΑΚΕΤΕ

ΤΑΞΗ Αϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 1Θ+3Ε
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΙΔΗΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΑΞΗ : Αϋ
ΩΕΣ: 1Θ+3Ε
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:
 ξεχωρίηουν τα χρθςιμοποιοφμενα για τισ καταςκευζσ υλικά και τισ τεχνικζσ παραγωγισ
των μεταλλικϊν καταςκευϊν
 μποροφν να χειριςτοφν όλα τα χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία και μθχανιματα
 αναγνωρίηουν τα είδθ των μεταλλικϊν καταςκευϊν και τισ χριςεισ των
 κατανοοφν τα ςτάδια καταςκευισ των διαφόρων μεταλλικϊν καταςκευϊν
 αποκτιςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθν καταςκευι
και ςυναρμολόγθςθ των μεταλλικϊν καταςκευϊν
 γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ κατά τθν διάρκεια εργαςιϊν και να λαμβάνουν τα κατάλλθλα
μζτρα αςφαλείασ κακϊσ επίςθσ και τα ατομικά μζςα προςταςίασ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΙΔΗΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Διδακτικό αντικείμενο
1. Σίδθροσ – Χάλυβασ
1.1. Σίδθροσ – Ρρϊτθ φλθ
1.2. Κράματα ςιδιρου
1.3. Φυςικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ
1.4. Ραραςκευι
1.5. Χριςεισ ςιδιρου και των κραμάτων του
1.6. Μζκοδοι μορφοποίθςθσ των μετάλλων
1.7. Θ μορφοποίθςθ χαλφβδινων διατομϊν για
μεταλλικζσ καταςκευζσ
1.8. Χριςθ –Μορφζσ
1.9. Κατθγορίεσ προϊόντων χάλυβα
1.10. Ρίνακεσ ελαςμάτων και μορφοςιδιρων
1.11. Συμβολιςμοί διατομϊν μορφοςιδιρων
2. Συνδζςεισ μεταλλικϊν καταςκευϊν
2.1. Θλωτζσ ςυνδζςεισ
2.1.1 Είδθ ιλων
2.1.2. Είδθ θλϊςεων
2.1.3. Καταςκευι θλϊςεων
2.1.4. Ρλεονεκτιματα - μειονεκτιματα
2.1.5. Αςφάλεια κατά τθν εκτζλεςθ των θλϊςεων
και μζτρα προςταςίασ

2.2. Κοχλιοςυνδζςεισ
2.2.1. Είδθ κοχλιϊν
2.2.2. Είδθ κοχλιοςυνδζςεων
2.2.3. Αςφάλιςθ κοχλιοςυνδζςεων
2.3. Συγκολλιςεισ
2.3.1. Είδθ ςυγκολλιςεων
2.3.2. Αυτογενείσ – ετερογενείσ ςυγκολλιςεισ
2.3.4.Αςφάλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ςυγκολλιςεων και λιψθ μζτρων αςφάλειασ
2.4. Κθλειαςτζσ ςυνδζςεισ ελαςμάτων
Άςκθςθ 2.1
Ρραγματοποίθςθ ιλωςθσ ελαςμάτων με
επικάλυψθ

Μακθςιακά αποτελζςματα
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τισ ςπουδαιότερεσ μθχανικζσ και
τεχνολογικζσ ιδιότθτεσ του ςιδιρου και των
κραμάτων του
 γνωρίηουν τισ μεκόδουσ μορφοποίθςθσ των
χαλφβδινων διατομϊν
 κατανοοφν τουσ πίνακεσ ελαςμάτων και
μορφοςιδιρων
 γνωρίηουν τισ χριςεισ των προϊόντων
χάλυβα

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να …
 γνωρίηουν τισ μεκόδουσ ςφνδεςθσ των
μεταλλικϊν καταςκευϊν
 κατανοοφν τα πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα κάκε μεκόδου ςφνδεςθσ
 γνωρίηουν τισ χριςεισ κάκε μεκόδου
 γνωρίηουν τα μζςα ςφνδεςθσ
 γνωρίηουν τον τρόπο εκτζλεςθσ κάκε
μεκόδου ςφνδεςθσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 είναι ικανοί να πραγματοποιοφν
οποιαδιποτε ςφνδεςθ μεταλλικϊν
καταςκευϊν
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Άςκθςθ 2.2
Ρραγματοποίθςθ κοχλιοςφνδεςθσ ελαςμάτων



λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ
και προςταςίασ κατά τθν εκτζλεςθ
ςυνδζςεων

Άςκθςθ 2.3.
Κθλιαςτι ςφνδεςθ ελαςμάτων
3. Λαμαρινοκαταςκευζσ
3.1. Χαράξεισ ελαςμάτων
3.1.1. Πργανα, μζςα και τεχνικζσ χάραξθσ
ελαςμάτων.
3.1.2. Χάραξθ αναπτυγμάτων
3.1.3. Βαςικζσ ζννοιεσ και χριςεισ
αναπτυγμάτων
3.1.4. Μζκοδοι χάραξθσ αναπτυγμάτων βαςικϊν
ςτερεϊν ςχθμάτων
3.2. Εργαλεία και ςυςκευζσ κοπισ ελαςμάτων
3.2.1. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ ελαςμάτων
3.2.2. Συςκευζσ ταυτοχρόνου χαράξεωσ και
κοπισ ελαςμάτων
3.2.3.Μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ

3.3. Κάμψθ και διαμόρφωςθ ελαςμάτων
3.3.1. Εργαλεία και ςυςκευζσ κάμψθσ και
διαμόρφωςθσ ελαςμάτων
3.3.2. άουλα, κφλινδροι, ςτράντηεσ, πρζςεσ,
εργαλεία χειρόσ
3.3.3. Μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ

3.4. Αεραγωγοί
3.4.1. Καταςκευαςτικά ςτοιχεία και χριςεισ
αεραγωγϊν
3.4.2. Καταςκευι αεραγωγϊν
3.4.3. Χάραξθ αναπτφγματοσ κόλουρου κϊνου
3.4.4. Χάραξθ αναπτφγματοσ τετραγωνικισ
πυραμίδασ με τθ μικρι βάςθ κυκλικι
3.4.5. Υπολογιςμοί υλικϊν
3.4.6. Μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ
Άςκθςθ 3.1
Χάραξθ αναπτυγμάτων κφβου και ορκογωνίου

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τα όργανα και μζςα χάραξθσ
ελαςμάτων
 αναγνωρίηουν τισ μεκόδουσ χάραξθσ
αναπτυγμάτων ςτερεϊν ςχθμάτων
 είναι ικανοί να χαράξουν αναπτφγματα
βαςικϊν ςτερεϊν ςχθμάτων
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τα εργαλεία και τισ ςυςκευζσ
κοπισ ελαςμάτων
 είναι ικανοί να χειριςτοφν με αςφάλεια τα
μθχανιματα και εργαλεία κοπισ ελαςμάτων
 είναι ικανοί να πραγματοποιιςουν
οποιαδιποτε κοπι ελάςματοσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν για τισ διαμορφϊςεισ των
ελαςμάτων
 γνωρίηουν τα εργαλεία και μθχανιματα
διαμόρφωςθσ ελαςμάτων και τθν χριςθ
αυτϊν
 πραγματοποιοφν διαμορφϊςεισ ελαςμάτων
με αςφάλεια
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 αναγνωρίηουν τισ χριςεισ των αεραγωγϊν
και τισ εφαρμογζσ
 κατανοοφν τα ςτάδια καταςκευισ ενόσ
αεραγωγοφ
 είναι ικανοί να χαράξουν το ανάπτυγμα ενόσ
αεραγωγοφ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 είναι ικανοί να εκτελζςουν όλα τα ςτάδια
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παραλλθλεπιπζδου
Άςκθςθ 3.2
Εξάςκθςθ ςτο χειριςμό εργαλείων κοπισ
ελαςμάτων . Κοπι των δφο ορκογωνίων
παραλλθλογράμμων για τθν καταςκευι
κθλειαςτοφ κουτιοφ.
Άςκθςθ 3.3
Μθχανικι κοπι ελαςμάτων
Χάραξθ, κοπι, διαμόρφωςθ και ςυγκόλλθςθ
ελαςμάτων πάχουσ 1 mm για τθν καταςκευι
αεραγωγοφ ςχιματοσ κόλουρου κϊνου
4. Σιδθροκαταςκευζσ
4.1. Κλίμακεσ (ςκάλεσ)
4.1.1. Γενικά
4.1.2. Μορφζσ κλιμάκων
4.1.3. Στοιχεία ςφνκεςθσ κλιμάκων
4.1.4. Διαςτάςεισ κλιμάκων
4.1.5. Καταςκευαςτικά ςτοιχεία κλίμακασ
4.1.5. Υπολογιςμόσ κλίμακασ
4.2. Κιγκλιδϊματα
4.2.1. Γενικά
4.2.2. Είδθ κιγκλιδωμάτων
4.2.3.. Μορφζσ κιγκλιδωμάτων
4.2.4.. Τρόποι τοποκζτθςθσ μεταλλικϊν
κιγκλιδωμάτων
4.2.5.. Κουπαςτζσ – Χειρολιςκιρεσ
4.3. Ρόρτεσ
4.3.1. Ρόρτεσ
4.3.2. Μθχανιςμοί πόρτασ
4.3.3. Καταςκευι και τοποκζτθςθ πόρτασ

4.4. Ρφλεσ
4.4.1. Στρεφόμενεσ πφλεσ
4.4.2. Συρόμενεσ πφλεσ
4.4.3. Στιριξθ Ρυλϊν

μιασ λαμαρινοκαταςκευισ λαμβάνοντασ όλα
τα μζτρα αςφαλείασ και προςταςίασ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 αναγνωρίηουν τισ μορφζσ των κλιμάκων
 κατανοοφν τα ςτοιχεία ςφνκεςθσ μιασ
κλίμακασ
 κατανοοφν τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία
μιασ κλίμακασ
 υπολογίηουν μια κλίμακα λαμβάνοντασ
υπόψιν τουσ τυχόν περιοριςμοφσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 γνωρίηουν τισ μορφζσ και τισ χριςεισ των
κιγκλιδωμάτων
 γνωρίηουν τουσ τρόπουσ τοποκζτθςθσ και
ςτερζωςθσ των κιγκλιδωμάτων
 γνωρίηουν τισ μορφζσ των κουπαςτϊν μιασ
κλίμακασ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


γνωρίηουν τουσ τφπουσ μιασ πόρτασ και τισ
καταςκευαςτικά τουσ ςτοιχεία



γνωρίηουν τα ςτάδια καταςκευισ μιασ
μεταλλικισ πόρτασ



κατανοοφν τουσ τρόπουσ ςτιριξθσ μια
πόρτασ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


αναγνωρίηουν τα είδθ των πυλϊν και τα
καταςκευαςτικά τουσ ςτοιχεία
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4.5. Γκαραηόπορτεσ
4.5.1. Κατακόρυφεσ γκαραηόπορτεσ
4.5.2. Γκαραηόπορτεσ με ρολλά

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

4.6. Στιριξθ ςιδθροκαταςκευϊν
4.6.1. Στερζωςθ μεταλλικϊν αγκυρίων με
βοικεια ςυνδετικϊν μζςων
4.6.2. Κατευκείαν ςτερζωςθ των αγκυρίων
(καρφιά με καρφωτικό φυςίγγιο)
4.6.3.Στερζωςθ με μεταλλικά βφςματα

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

Άςκθςθ 4.1
Υπολογιςμόσ και καταςκευι ευκφγραμμθσ
ςκάλασ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να



αναγνωρίηουν τα είδθ γκαραηόπορτασ και τισ
καταςκευαςτικζσ τουσ ιδιαιτερότθτεσ



γνωρίηουν τα μζςα ςτερζωςθσ μεταλλικϊν
καταςκευϊν



κατανοοφν τουσ τρόπουσ ςτερζωςθσ των
μεταλλικϊν καταςκευϊν πάνω ςτα δομικά
ςτοιχεία



Άςκθςθ 4.2.
Υπολογιςμόσ και καταςκευι κυκλικισ ςκάλασ
ςε κλίμακα

είναι ικανοί να καταςκευάςουν μια
ολοκλθρωμζνθ ςιδθροκαταςκευι
χειριηόμενοι με αςφάλεια τα
χρθςιμοποιοφμενα εργαλεία και
μθχανιματα λαμβάνοντασ τα απαραίτθτα
μζτρα αςφαλείασ και μζςα προςταςίασ

Άςκθςθ 4.3
Καταςκευι μεταλλικισ πόρτασ
Άςκθςθ 4.4
Στερζωςθ των προθγοφμενων καταςκευϊν ςτα
δομικά ςτοιχεία
5. Μεταλλικά Κτιρια
5.1.Γενικά
5.2. Καταςκευαςτικά ςτοιχεία
5.3. Καταπόνθςθ των τμθμάτων
5.4. Είδθ φορζων
5.4.1. Συνδζςεισ δοκϊν
5.4.2. Ζδραςθ φορζων
5.5. Υποςτθλϊματα
5.5.1. Ρζλματα υποςτθλωμάτων
5.6. Μεταλλικζσ ςτζγεσ
5.6.1. Στζγεσ με χαλφβδινα ηευκτά
5.6.2. Στζγεσ από αλουμίνιο
5.6.3. Χωροδικτυϊματα
5.7.Επικάλυψθ ςτζγθσ
5.7.1. Επικάλυψθ ςτζγθσ με κυματοειδι









Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
αναγνωρίηουν τισ χριςεισ και τα
πλεονεκτιματα των μεταλλικϊν κτθρίων
αναγνωρίηουν τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία
των μεταλλικϊν κτθρίων
κατανοοφν τισ φορτίςεισ των τμθμάτων ενόσ
μεταλλικοφ κτθρίου
κατανοοφν τισ καταςκευαςτικζσ λφςεισ ςτα
διάφορα τμιματα ενόσ μεταλλικοφ κτθρίου
αναγνωρίηουν τουσ τφπουσ μεταλλικϊν
ςτεγϊν
αναγνωρίηουν τουσ τρόπουσ επικάλυψθσ
μιασ μεταλλικισ ςτζγθσ
κατανοοφν καταςκευαςτικά ςχζδια
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αυλακωτά φφλλα
5.7.2. Επικάλυψθ ςτζγθσ με κερμομονωτικά
πάνελ




Άςκθςθ 5.1
Ανάγνωςθ και ανάλυςθ καταςκευαςτικϊν
ςχεδίων
Άςκθςθ 5.2
Δθμιουργία κόμβου ηευκτοφ με κομβοζλαςμα
με κοχλίωςθ
Άςκθςθ 5.3
Δθμιουργία ςυγκολλθτοφ κόμβου από κοίλθ
διατομι
Άςκθςθ 5.4
Ζδραςθ και ςτακεροποίθςθ δοκοφ με αγκφρωςθ,
άρκρωςθ και αςφάλιςθ ςτιριξθσ
6. Δεξαμενζσ
6.1 Καταςκευαςτικά ςτοιχεία κυλινδρικϊν
δεξαμενϊν
6.2. Υπολογιςμόσ του πλάτουσ των ελαςμάτων
από τον υπολογιςμό τθσ μζςθσ διαμζτρου
6.3 Μζκοδοσ κοπισ και ςυγκόλλθςθσ των
ελαςμάτων
6.4. Υπολογιςμόσ απαιτοφμενων θλεκτροδίων
απαιτοφμενθσ διαμζτρου
6.5. Ανάλυςθ φάςεων εργαςίασ για τθν
καταςκευι κυλινδρικϊν δεξαμενϊν
6.6. Μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ

Άςκθςθ 6.1
Καταςκευι ςυγκολλθτισ βάςθσ κυλινδρικισ
δεξαμενισ
Άςκθςθ 6.2
Χάραξθ, κοπι, διαμόρφωςθ και ςυγκόλλθςθ
ελαςμάτων για τθν καταςκευι μιασ δεξαμενισ
υπό κλίμακα
7. Ρροςταςία ςίδθρϊν καταςκευϊν
7.1. Οξείδωςθ – Διάβρωςθ



μεταλλικϊν κτθρίων
κατανοοφν τισ καταςκευαςτικζσ
λεπτομζρειεσ μεταλλικϊν κτθρίων
μποροφν να χρθςιμοποιιςουν με αςφάλεια
τα απαραίτθτα εργαλεία και μθχανιματα
καταςκευάςουν καταςκευαςτικζσ
λεπτομζρειεσ μεταλλικϊν κτθρίων
λαμβάνοντασ τα απαραίτθτα μζτρα
αςφαλείασ

Οι μακθτζσ – τριεσ πρζπει να …
 κατανοοφν τα μζρθ των δεξαμενϊν
 κατανοοφν τισ καταςκευαςτικζσ
λεπτομζρειεσ δεξαμενϊν
 κατανοοφν τα καταςκευαςτικά ςχζδια
δεξαμενϊν
 υπολογίηουν τα απαραίτθτα ελάςματα μιασ
δεξαμενισ
 υπολογίηουν τα απαιτοφμενα θλεκτρόδια
 αναλφουν τοσ φάςεισ καταςκευισ μιασ
δεξαμενισ
 λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα
αςφαλείασ και προςταςίασ κατά τθν
εργαςία τουσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 είναι ικανοί να καταςκευάςουν ςτοιχεία μιασ
μεταλλικισ δεξαμενισ από ςχζδια που κα
τουσ δοκοφν

Οι μακθτζσ – τριεσ πρζπει να
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7.1.1. Διάβρωςθ ςιδιρου
7.2. Τρόποι προςταςίασ μεταλλικϊν επιφανειϊν
7.3. Ρροετοιμαςία επιφάνειασ (αποξείδωςθ,
απολίπανςθ)
7.4. Επιμεταλλϊςεισ
7.4.1 Είδθ επιμεταλλϊςεων
7.5. Βαφζσ μεταλλικϊν επιφανειϊν
7.5.1. Μζςα βαφισ
7.5.2. Χρϊματα και βερνίκια μεταλλικϊν
επιφανειϊν
7.6. Μζτρα αςφαλείασ και προςταςίασ
Άςκθςθ 7.1
Ρροετοιμαςία μεταλλικισ επιφάνειασ για βαφι





κατανοοφν τον μθχανιςμό οξείδωςθσ μιασ
μεταλλικισ καταςκευισ
αναγνωρίηουν τουσ τρόπουσ προςταςίασ τθσ
επιφάνειασ μιασ καταςκευισ
κατανοοφν τθν αναγκαιότθτά προετοιμαςίασ
μιασ επιφάνειασ πριν τθν εφαρμογι

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 εφαρμόηουν ορκι βαφι ςε μεταλλικι
επιφάνεια

Άςκθςθ 7.2
Βαφι με πιςτόλι μεταλλικισ επιφάνειασ
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΑΞΗ Αϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 2 Θ
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ΜΑΘΗΜΑ : ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΞΗ: Α
ΩΕΣ: 2Θ
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:


αναπτφξουν τθν επικοινωνιακι ικανότθτα ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα



ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ και ειδικότερα ςτισ ανάγκεσ
επικοινωνίασ ςτον εργαςιακό τουσ χϊρο,



χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα με ακρίβεια και ευχζρεια ςτισ διάφορεσ επικοινωνιακζσ
περιςτάςεισ που κα παρουςιάηονται ςτο κοινωνικό και επαγγελματικό τουσ
περιβάλλον,



αναπτφξουν επικοινωνιακι ικανότθτα μζςα από τθν κατανόθςθ και τθν παραγωγι
προφορικοφ και γραπτοφ λόγου,



αποκτιςουν γλωςςολογικι και κοινωνιολογικι ικανότθτα, δθλαδι να χρθςιμοποιοφν
το λόγο ανάλογα με τθν επικοινωνιακι περίπτωςθ,



εξοικειωκοφν με διαφορετικά επίπεδα και είδθ λόγου



αποκτιςουν τθν ικανότθτα κατανόθςθσ ανκρϊπων που προζρχονται από διαφορετικό
εκνικό, κοινωνικό και πολιτιςτικό περιβάλλον.



αντιλαμβάνονται και εφαρμόηουν τισ οδθγίεσ χριςθσ μθχανθμάτων ςυςκευϊν και
εργαλείων από τα ςχετικά προςπζκτουσ.



αντιλαμβάνονται και χρθςιμοποιοφν ςχετικά εγχειρίδια και καταλόγουσ ςυςτθμάτων
αλουμινίου.



παρακολουκοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ με τθν ανάγνωςθ ξενόγλωςςων βιβλίων και
ειδικϊν περιοδικϊν.



παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ ςτον κλάδο και τισ ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ
χρθςιμοποιϊντασ το διαδίκτυο.
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Διδακτικό αντικείμενο

Μακθςιακά αποτελζςματα

1.Drafting
1.1. Geometric constructions
1.2. Lines and Angles
1.3. Planes and Solids
1.4. Dimensions
1.5. Drafting Media






2.Metals
2.1. Metals Extractions and alloys
2.2. Metals Widely Used
2.3. Classifications of Metals




2.4. Metal Properties



3.Working with Metals



3.1. Bench and Sheet-metal Tools
3.2. Using Hand Tools Correctly



4.1. Methods of Joining Metals




4.2. Joining Metals with Heat Source



4.Joining Metals

4.3. Soldering-Brazing
4.4. Welding
4.5. Equipment Used in Various
Techniques
4.6. Joining Tubes by Brazing
4.7. Joining Metals by Brazing
4.8. Arc Welding
4.9. Arc Welding Equipment
4.10. Arc Welding Techniques
4.11. Gas Metal Arc Welding
4.12. Common Shielding Gases for Arc Welding









5. Steel Constructions



5.1 Steel Beams and Plates



Οι μακθτζσ-τριεσ πρζπει να
μποροφν να δίνουν πλθροφορίεσ ςχετικά
με τθν ποςότθτα αντικειμζνων και υλικϊν
περιγράφουν τθν δομι και ςφνκεςθ ενόσ
υλικοφ ι αντικειμζνου
είναι ικανοί να περιγράφουν τα βαςικά
ςτάδια παραγωγισ ενόσ αντικειμζνου
μποροφν να περιγράψουν τισ ιδιότθτεσ,
τισ χρίςεισ και τθν λειτουργία ενόσ
μθχανιματοσ
είναι ικανοί να εκφράςουν απλζσ
μακθματικζσ ζννοιεσ
μποροφν να ςυνάγουν και εκφράηουν
ςυμπεράςματα
είναι ικανοί να ηθτοφν και να δίνουν
πλθροφορίεσ επαγγελματικισ φφςθσ
περιγράφουν τθν χριςθ και λειτουργία
εργαλείων και μθχανθμάτων
εξθγοφν τα αποτελζςματα μιασ ενζργειασ
ι διαδικαςίασ
μποροφν να υποβάλλουν ζνα αίτθμα
μποροφν να δίνουν οδθγίεσ
επαγγελματικισ φφςεωσ
προειδοποιοφν για κάποιο κίνδυνο ςτθν
εργαςία
ηθτοφν και να δίνουν εξθγιςεισ ςε
τεχνικά κζματα
απευκφνονται ςε κάποιον για
επαγγελματικά κζματα προφορικά ι
γραπτά
ςυμβουλεφουν, να υποδεικνφον και να
προτείνουν λφςεισ ςε τεχνικά κζματα
εκφράηουν απόψεισ
μποροφν να διατυπϊςουν ενναλακτικζσ
προτάςεισ
χαιρετοφν και να απαντοφν ςε
χαιρετιςμοφσ
κάνουν ςυςτάςεισ και να
αυταυτοπαρουςιάηονται ςε τρίτουσ
ανοίγουν μια ςυηιτθςθ και να ειςάγουν
ζνα κζμα
ανακεφαλαιϊνουν, να τελειϊνουν και να
58

5.2. Stairs- Types of Stairs
5.3. Metal Buildings
5.4. Metal Roofing

κλείνουν μια ςυηιτθςθ
 ςυντάςςουν εμπορικι αλλθλογραφία
 ςυντάςςουν μια παραγγελία
ςυντάςςουν ζνα βιογραφικό ςθμείωμα

6. Aluminum Frames
6.1. Existing Ecolabels and Standards for
Windows
6.2. Energy Efficiency Values in Aluminum
Frames
6.3. Increased thermal efficiency in window
products
6.4. Anatomy of an Energy-Efficient Window
6.5. Correct Installation of Frames
7.Language Functions
7.1. Expressing Use /Usefulness / Instrument
7.2. Describing how Things Are Done
7.3. Expressing Purpose
7.4. Expressing Parallel Increase
7.5. Giving Instructions
7.6. Comparing-Contrasting
7.7. Classifying
7.8. Expressing Obligation/Necessity
7.9. Expressing Cause/Reason-Result/
Consequence
8.Grammar
8.1.Simple Tense
8.2.Simple and Continuous TenseAffirmative Form
8.3. Wh…. questions
8.4.Passive Voice
8.5. Conditionals
8.6. Relative Clauses
8.7 Replace a Sentence with a Participle
8.8. Irregular verbs
8.9. Changes in spelling
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9. Model Letters
9.1. Business Inquiry Letter
9.2. Letter for Placing an Order
9.3. Letter of Complaint
9.4. Letter of Application
9.5. Curriculum Vitae
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ΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΑΞΗ Βϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 3Ε
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ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΓΙΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΣΑΞΗ : Β΄
ΩΡΔ: 3Δ
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:










είναι ικανοί να ςχεδιάηουν αναπτφγματα λαμαρινοκαταςκευϊν
είναι ικανοί να υπολογίηουν και να ςχεδιάηουν μεταλλικζσ ςκάλεσ οποιαςδιποτε μορφισ
ςχεδιάηουν, να χρθςιμοποιοφν και να εφαρμόηουν ςχζδια μεταλλικϊν καταςκευϊν
ςχεδιάηουν καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ μεταλλικϊν καταςκευϊν
ςχεδιάηουν όψεισ και κατόψεισ κτθρίων με οποιαδιποτε κλίμακα και να αναγράφουν τισ
ςχετικζσ διαςτάςεισ
ςχεδιάηουν όψεισ, κατόψεισ και τομζσ κουφωμάτων και άλλων δομικϊν καταςκευϊν
αλουμινίου.
ςχεδιάηουν διατομζσ ςυςτθμάτων αλουμινίου και γενικά δομικζσ καταςκευζσ αλουμινίου
αναγνωρίηουν τα δομικά μζρθ των μθχανθμάτων παραγωγισ και επεξεργαςίασ αλουμινίου
από μθχανολογικά ςχζδια.
ςχεδιάηουν όψεισ και κατόψεισ μθχανθμάτων με κλίμακα και αναγραφι των διαςτάςεων.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Διδακτικό αντικείμενο
1. Λαμαρινοκαταςκευζσ Αναπτφγματα

Μακθςιακά αποτελζςματα
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

1.1. Τομι κυλινδρικοφ αγωγοφ από πλάγια και
ανάπτυγμα του μανδφα
1.2. Καταςκευι γωνίασ κυλινδρικοφ αγωγοφ
1.3. Καταςκευι καμπφλθσ κυλινδρικοφ αγωγοφ
1.4. Καταςκευι γωνίασ ορκογϊνιου αγωγοφ
2. Σιδθροκαταςκευζσ




είναι ςε κζςθ να κατανοοφν ςχζδια
αναπτυγμάτων λαμαρινοκαταςκευϊν
μποροφν να ςχεδιάςουν αναπτφγματα
λαμαρινοκαταςκευϊν

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
2.1. Κλίμακεσ (ςκάλεσ)
2.1.1. Μορφι ςκάλασ
2.1.2. Σχεδιαςμόσ ςκάλασ
2.1.3. Χάραξθ ςκάλασ
2.2. Σχεδίαςθ ευκφγραμμθσ ςκάλασ
2.4. Σχεδίαςθ κυκλικισ ςκάλασ
3. Σχεδίαςθ χαλφβδινων καταςκευϊν




μποροφν να υπολογίςουν τα ςτοιχεία μιασ
ςκάλασ
είναι ικανοί να ςχεδιάςουν μια ςκάλα
οποιαςδιποτε μορφισ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
3.1. Σχεδίαςθ δίςτθλου ολόςωμου πλαιςίου
μεταλλικοφ κτθρίου
3.2.Σχεδίαςθ ηευκτοφ ςτζγθσ
3.3. Σφνδεςθ δικτυωτοφ ηυγϊματοσ – ολόςωμου
υποςτυλϊματοσ
3.4.Ζδραςθ δικτυωτοφ ηυγϊματοσ επί
υποςτυλϊματοσ
3.5.Σχεδίαςθ ςυγκολλθτοφ κόμβου από κοίλεσ
διατομζσ
3.6. Σχεδίαςθ καταςκευαςτικϊν λεπτομερειϊν
μεταλλικισ δεξαμενισ
4. Αρχιτεκτονικό ςχζδιο



είναι ικανοί να κατανοοφν καταςκευαςτικά
ςχζδια μεταλλικϊν καταςκευϊν



είναι ικανοί να ςχεδιάςουν καταςκευαςτικζσ
λεπτομζρειεσ μεταλλικϊν καταςκευϊν

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
4.1. Απαραίτθτεσ όψεισ κτθρίου
 είναι ικανοί να κατανοιςουν ζνα
4.1.1. Κλίμακεσ ςχεδίαςθσ
αρχιτεκτονικό ςχζδιο
4.1.2. Αναγραφι διαςτάςεων
 μποροφν να ςχεδιάςουν τισ απαραίτθτεσ
όψεισ ενόσ κτθρίου
4.2. Κζςθ κουφωμάτων ςτθν τοιχοποιία
4.3. Σχεδίαςθ αρχιτεκτονικοφ ςχεδίου με ζμφαςθ
ςτο κοφφωμα
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5. Κουφϊματα
5.1. Σχεδίαςθ διατομϊν προφίλ αλουμινίου
5.2. Τφποι κουφωμάτων – Σχεδίαςθ
5.3. Σχεδίαςθ τομισ πλαιςίου κουφϊματοσ με
κερμοδιακοπι

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να



είναι ικανοί να κατανοιςουν
καταςκευαςτικά ςχζδια κουφωμάτων
είναι ικανοί να ςχεδιάςουν κουφϊματα
αλουμινίου

6. Μθχανιματα επεξεργαςίασ ςιδιρου αλουμινίου
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
6.1 Τφποι μθχανθμάτων επεξεργαςίασ ςιδιρου
Σχθματικι ςχεδίαςθ αυτϊν
6.2.Τφποι μθχανθμάτων επεξεργαςίασ
αλουμινίου. Σχθματικι ςχεδίαςθ αυτϊν
6.3. Τφποι μθχανθμάτων επεξεργαςίασ γυαλιοφ.
Σχθματικι ςχεδίαςθ αυτϊν



αναγνωρίηουν τουσ τφπουσ μθχανθμάτων ςε
καταςκευαςτικά ςχζδια



ςχεδιάηουν ςχθματικά μθχανιματα ςιδιρου
αλουμινίου
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ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ
ΑΛΟΤΜΙΝΟΚΑΣΑΚΕΤΕ

ΤΑΞΗ Βϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 2Θ+6Ε
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΑΞΗ : Βϋ
ΩΕΣ: 2Θ+6Ε
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:
 αποκτιςουν τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςτθν
καταςκευι και ςυναρμολόγθςθ των αλουμινοκαταςκευϊν.
 αναγνωρίηουν και να κατατάςςουν τα κουφϊματα ανάλογα με το είδοσ και τθ χριςθ τουσ
 αναλφουν τα λειτουργικά μζρθ του κουφϊματοσ και τθ χριςθ τουσ
 αναγνωρίηουν και να επιλζγουν τα κατάλλθλα υλικά καταςκευισ κουφωμάτων αλουμινίου
 επιλζγουν τθν κατάλλθλθ για τθν καταςκευι ςειρά, τον κατάλλθλο τφπο υαλοπίνακα, το
ανάλογο με τθ χριςθ εξάρτθμα και τα απαραίτθτα ςτεγανοποιθτικά υλικά
 αξιολογοφν τθν ανάγκθ τοποκζτθςθσ ψευτόκαςασ ανάλογα με τθν εφαρμογι και επιλζγουν
το κατάλλθλο υλικό
 αναλφουν τα διαδοχικά ςτάδια και τθ διαδικαςία παραγωγισ κουφωμάτων
 κατατάςςουν ποιοτικά τα κουφϊματα ανάλογα με τισ τεχνικζσ
απαιτιςεισ κακϊσ και τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ

και τισ λειτουργικζσ

 γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ κατά τθν διάρκεια εργαςιϊν και να λαμβάνουν τα κατάλλθλα
μζτρα αςφαλείασ κακϊσ επίςθσ και τα ατομικά μζςα προςταςίασ
 ξεχωρίηουν τα χρθςιμοποιοφμενα για τισ καταςκευζσ υλικά και
των μεταλλικϊν καταςκευϊν.

τισ τεχνικζσ παραγωγισ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Διδακτικό αντικείμενο

Μακθςιακά αποτελζςματα

1.Αλουμίνιο
1.1.Αλουμίνιο – Ρρϊτθ φλθ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

1.2.Κράματα αλουμινίου



γνωρίηουν τισ ςπουδαιότερεσ μθχανικζσ και
τεχνολογικζσ ιδιότθτεσ του αλουμινίου και
των κραμάτων του



αναγνωρίηουν τισ μορφζσ διάβρωςθσ και τισ
μεκόδουσ προςταςίασ του



επιλζγουν τθν κατάλλθλθ μζκοδο
επιφανειακισ προςταςίασ

1.3.Φυςικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ
1.4.Χριςεισ αλουμινίου
1.5.Επιφανειακζσ κατεργαςίεσ προςταςίασ
1.5.1.Ανοδείωςθ
1.5.2.Θλεκτροςτατικι βαφι
2. Νομικζσ και κανονιςτικζσ απαιτιςεισ
2.1.Σιμανςθ CE

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

2.2.Ευρωπαϊκι νομοκεςία



γνωρίηουν τισ απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ
ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι
νομοκεςία



κατανοοφν τθν υποχρζωςθ ςωςτισ
εφαρμογισ τθσ ςιμανςθσ CE



αναγνωρίηουν τισ απαιτιςεισ των
εναρμονιςμζνων προτφπων για τα προϊόντα
που καταςκευάηουν



εφαρμόηουν ςωςτά τισ απαιτιςεισ τθσ
ςιμανςθσ CE και των ςχετικϊν προτφπων

2.3.Ελλθνικι νομοκεςία
2.4.Απαιτιςεισ εναρμονιςμζνων προτφπων

3. Κουφϊματα αλουμινίου
3.1.Ροιοτικι κατάταξθ κουφωμάτων

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

3.1.1Τεχνικζσ απαιτιςεισ (μζγεκοσ, κζςθ,
τρόποσ ανοίγματοσ)



αναγνωρίηουν τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ των
κουφωμάτων αλουμινίου

3.1.2.Λειτουργικζσ απαιτιςεισ



3.1.3 Φυςικζσ απαιτιςεισ (υδατοςτεγανότθτα,
αεροπερατότθτα, κερμομόνωςθ, θχομόνωςθ,
εξαεριςμόσ)

κατανοοφν τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ των
κουφωμάτων



κατανοοφν τισ φυςικζσ απαιτιςεισ των
κουφωμάτων
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3.1.4.Αιςκθτικι



κατανοοφν τα πλεονεκτιματα των

3.2. Τυπολογία κουφωμάτων



κουφωμάτων αλουμινίου

3.2.1.Ανοιγϊμενα



αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ τυπολογίεσ
κουφωμάτων



κατανοοφν τα κριτιρια επιλογισ των
κουφωμάτων



αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία και τα
λειτουργικά μζρθ ενόσ κουφϊματοσ

3.2.2.Συρόμενα
3.2.3Στακερά
3.2.4.Ρεριςτρεφόμενα
3.2.5.Ρροβαλλόμενα
3.2.6.Ανακλινόμενα
3.2.7.Ρτυςςόμενα υαλοςτάςια
3.2.8.Λοιπζσ κατθγορίεσ και ςυνδυαςμοί
3.3. Κριτιρια επιλογισ κουφωμάτων
3.4. Στοιχεία κουφϊματοσ αλουμινίου
3.5. Λειτουργικά μζρθ κουφϊματοσ
Άςκθςθ 3.1
Αναγνϊριςθ των διαφόρων τφπων κουφωμάτων
Άςκθςθ 3.2
Αναγνϊριςθ των λειτουργικϊν μερϊν του
κουφϊματοσ
4.Υλικά καταςκευισ κουφωμάτων
4.1.Ρροφίλ αλουμινίου

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

4.1.1. Σειρζσ



αναγνωρίηουν τα βαςικά είδθ προφίλ
αλουμινίου και τισ χριςεισ τουσ ςτισ δομικζσ
καταςκευζσ.



αναγνωρίηουν τα είδθ και τα χαρακτθριςτικά
των υαλοπινάκων



γνωρίηουν τα επιμζρουσ εξαρτιματα των
κουφωμάτων



κατανοοφν τα κριτιρια για τθν ςωςτι
επιλογι των υλικϊν



είναι ικανοί να επιλζξουν τα κατάλλθλα
υλικά για τθν καταςκευι του κουφϊματοσ

4.1.2. Επιλογι ςειράσ
4.2. Υαλοπίνακεσ
4.2.1. Χαρακτθριςτικά υαλοπινάκων
4.2.2. Είδθ υαλοπινάκων
4.2.3. Διπλοί – τριπλοί υαλοπίνακεσ
4.2.4. Αζριο πλιρωςθσ
4.2.5. Υπολογιςμόσ βάρουσ υαλοπίνακα
4.2.6. Επιλογι
4.3. Εξαρτιματα κουφωμάτων
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4.3.1. Είδθ – Χριςθ
4.3.2. Στοιχεία ςφνδεςθσ
4.3.3.Ελαςτικά παρεμβφςματα
4.3.4.Οπζσ απορροισ – Τάπεσ ςφράγιςθσ
4.3.5.Επιλογι υλικϊν
Άςκθςθ 4.1.
Εξάςκθςθ ςτθν χριςθ των καταλόγων προφίλ
διαφόρων καταςκευαςτϊν
Άςκθςθ 4.2
Αναγνϊριςθ διαφόρων εξαρτθμάτων
κουφωμάτων
Άςκθςθ 4.3
Αναγνϊριςθ διαφόρων τφπων υαλοπινάκων
5.Λιψθ μζτρων – Ψευτόκαςα
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
5.1.Ρροετοιμαςία ανοιγμάτων



είναι ικανοί να πάρουν τα ςωςτά μζτρα του
ανοίγματοσ για τθν καταςκευι κουφϊματοσ



επιλζγουν τα κατάλλθλα υλικά για τθν
καταςκευι τθσ ψευτόκαςασ



είναι ικανοί να καταςκευάςουν τθν
ψευτόκαςα



να μποροφν τα τοποκετοφν ςωςτά μία
ψευτόκαςα

5.2.Λιψθ μζτρων κουφϊματοσ
5.3.Ψευτόκαςεσ
5.3.1.Επιλογι υλικϊν
5.3.2.Καταςκευι ψευτόκαςασ
5.3.3 Τοποκζτθςθ ψευτόκαςασ

Άςκθςθ 5.1
Λιψθ μζτρων για τθν καταςκευι κουφϊματοσ
Άςκθςθ 5.2
Καταςκευι ψευτόκαςασ ςφμφωνα με τα μζτρα
που πάρκθκαν
Άςκθςθ 5.3.
Τοποκζτθςθ τθσ ψευτόκαςασ
6.Διαδικαςία παραγωγισ
6.1. Γνωριμία με τα μθχανιματα του

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
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εργαςτθρίου και τθν χριςθ τουσ



γνωρίηουν τισ γενικζσ αρχζσ για τθν
υλοποίθςθ ςωςτϊν καταςκευϊν



εντοπίηουν τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ
των τεχνικϊν εγχειριδίων



εφαρμόηουν τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ
καταςκευισ



διενεργοφν τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ
χρθςιμοποιοφν τον κατάλλθλο εξοπλιςμό για
το κάκε ςτάδιο τθσ καταςκευισ



γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ ςτθν εργαςίασ και
να λαμβάνουν τα ενδεδειγμζνα μζτρα
προςταςίασ

6.2.Ρροετοιμαςία κοπϊν μζςω Θ/Υ
6.3.Κοπζσ προφίλ
6.4.Κουρμπάρςιμα προφίλ
6.5.Κατεργαςίεσ
6.6.Γϊνιαςμα τελάρων
6.7.Τοποκζτθςθ λάςτιχων ςτεγάνωςθσ
6.8.Τοποκζτθςθ μθχανιςμϊν
6.9.Τοποκζτθςθ υαλοπινάκων και πάνελ
6.10.Ροιοτικόσ ζλεγχοσ
6.11.Συςκευαςία – αποκικευςθ – αποςτολι
6.12.Ορκζσ καταςκευαςτικζσ πρακτικζσ
6.13.Κίνδυνοι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν –
μζτρα προςταςίασ

Άςκθςθ 6.1
Εξάςκθςθ ςτισ κοπζσ των προφίλ. Κοπι προφίλ
ςτισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ για τθν καταςκευι
του κουφϊματοσ

Άςκθςθ 6.2
Κατεργαςίασ των προφίλ και γϊνιαςμα
(κατεργαςίεσ απορροισ υδάτων, κατεργαςίεσ
μθχανιςμϊν, γωνιϊν κ.λπ.)

Άςκθςθ 6.3
Τοποκζτθςθ λάςτιχων, υαλοπινάκων, πάνελ.

Άςκθςθ 6.4
Ζλεγχοσ κουφϊματοσ
7.Τοποκζτθςθ κουφωμάτων
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7.1.Αλφάδιαςμα – Τακάριςμα κουφϊματοσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

7.2.Στερζωςθ κουφϊματοσ



γνωρίηουν τισ γενικζσ αρχζσ για τθν ορκι
τοποκζτθςθ των καταςκευϊν



βρίςκουν λφςεισ ςε κζματα που προκφπτουν
κατά τθ διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ των
καταςκευϊν



πραγματοποιοφν τον τελικό ζλεγχο τθσ
τοποκετθμζνθσ καταςκευισ



ζχουν τθν δυνατότθτα και τθν αντίλθψθσ για
τθν επίλυςθ πρακτικϊν τεχνικϊν
προβλθμάτων



γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ κατά τθν
τοποκζτθςθ των κουφωμάτων και να
λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ

7.2.1.Στερζωςθ απευκείασ ςτθν τοιχοποιία
7.2.2.Στερζωςθ ςε ψευτόκαςα
7.3.Μόνωςθ – Στεγάνωςθ κουφϊματοσ
7.3.1.Βαςικζσ αρχζσ ςτεγάνωςθσ – μόνωςθσ
7.3.2.Στεγανωτικά υλικά
7.3.3.Μονωτικά υλικά - αφροί
7.4.Ραράδοςθ – Επίδειξθ καλισ λειτουργίασ
7.5. Κίνδυνοι κατά τθν τοποκζτθςθ των
κουφωμάτων και μζτρα προςταςίασ
Άςκθςθ 7.1
Τοποκζτθςθ του κουφϊματοσ. Μόνωςθ και
ςτεγάνωςθ
8.Λοιπζσ καταςκευζσ αλουμινίου
8.1. Ρόρτεσ αςφαλείασ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να …

8.2. ολά, παντηοφρια



γνωρίηουν τισ δομικζσ καταςκευζσ από
αλουμίνιο

8.4. Χωρίςματα εςωτερικϊν χϊρων



8.5. Τριςδιάςτατεσ καταςκευζσ - αίκρια επζκταςθ κατοικίασ

αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία
των δομικϊν καταςκευϊν αλουμινίου



κατανοοφν τισ καταςκευαςτικζσ
ιδιαιτερότθτεσ των δομικϊν καταςκευϊν
αλουμινίου

8.3. Δικτυϊματα αςφαλείασ

8.6. Τοξωτζσ ι τριγωνικζσ επίπεδεσ καταςκευζσ
8.7 .Skylight
8.8. Γκαραηόπορτεσ
8.9. Χωροδικτυϊματα
8.10.Υαλοπετάςματα
8.11. Κιγκλιδϊματα (κάγκελα)
8.12. Ειδικζσ αρχιτεκτονικζσ καταςκευζσ

Άςκθςθ 8.1
Καταςκευι κάγκελων
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9. Σφςτθμα ελζγχου παραγωγισ ποιότθτασ
9.1. Βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ και ελζγχου
ποιότθτασ
9.2. Σφςτθμα ελζγχου παραγωγισ ςτο
εργοςτάςιο
9.3. Διαδικαςίεσ ςυςτιματοσ ελζγχου
παραγωγισ
9.4. Αρχεία ςυςτιματοσ ελζγχου παραγωγισ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να






κατανοοφν τον ζλεγχο ποιότθτασ και τθν
αναγκαιότθτα εφαρμογισ του
αναγνωρίηουν τισ απαιτιςεισ των
ςυςτθμάτων ελζγχου παραγωγισ
εφαρμόηουν ςωςτά τισ διαδικαςίεσ
διεξάγουν τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ
ποιότθτασ τθσ καταςκευισ ςε κάκε ςτάδιο
γνωρίηουν τθν διαδικαςία τεκμθρίωςθσ
εργαςιϊν και ελζγχων και τθν διατιρθςθ των
αρχείων

10. Κοςτολόγθςθ-Τιμολόγθςθ
10.1. Αρχζσ Κοςτολόγθςθσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

10.2. Κόςτοσ υλικϊν



προςδιορίηουν τα προσ κοςτολόγθςθ
προϊόντα ανάλογα με το είδοσ και τα
χαρακτθριςτικά του κάκε ζργου



προςδιορίηουν τα υλικά του κάκε προϊόντοσ
και τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν το
κόςτοσ.



Υπολογίηουν το κόςτοσ υλικϊν, εργαςίασ,
λειτουργικϊν και γενικϊν εξόδων, τισ
αποςβζςεισ των μθχανθμάτων και των
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων.



Υπολογίηει το κζρδοσ τθσ επιχείρθςθσ και
ςυντάςςει προςφορζσ ανάλογα με το ζργο.

10.3. Κόςτοσ εργατικϊν
10.3.1. Απαιτοφμενεσ εργατοϊρεσ
10.3.2. Κόςτοσ εργατοϊρασ
10.4. Λειτουργικά και γενικά ζξοδα
10.5. Άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ
10.6. Αρχζσ τιμολόγθςθσ
10. Σωςτι διαχείριςθ

72

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

ΤΑΞΗ Βϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 2Θ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΕΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ : Βϋ
ΩΕΣ: 2Θ
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:
 ζχουν τθν ικανότθτα αντίλθψθσ των βαςικϊν εννοιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
 γνωρίηουν τισ βαςικζσ νομοκετικζσ απαιτιςεισ
 είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιοφν τα βαςικά ενεργειακά μεγζκθ για τον υπολογιςμό τθσ
αποδοτικότθτασ των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων
 είναι ςε κζςθ να εκτελοφν τισ επιμζρουσ εργαςίεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με βζλτιςτο
τρόπο
 κατανοιςουν τα πλεονεκτιματα των κουφωμάτων αλουμινίου ωσ προσ τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ.
 δθμιουργοφν τουσ κατάλλθλουσ ςυνδυαςμοφσ υλικϊν για τθ μζγιςτθ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ.
 γνωρίηουν τισ απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι
Νομοκεςία
 εξαςφαλίηουν ικανοποιθτικά ποςοςτά εξοικονόμθςθσ ενζργειασ με τισ προςφερόμενεσ
καταςκευζσ
 κατανοιςουν τον ζλεγχο ποιότθτασ και τθν αναγκαιότθτα εφαρμογισ του.
 εφαρμόηουν ςωςτά τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν εγχειριδίων
 κατανοιςουν τον ζλεγχο ποιότθτασ και τθν αναγκαιότθτα εφαρμογισ του
 Να αναγνωρίηουν λεπτομζρειεσ και να εφαρμόηουν λφςεισ ςε κζματα που προκφπτουν
κατά τθ διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ των καταςκευϊν
 γνωρίηουν τθν ζννοια τθσ κερμογζφυρασ και πωσ αυτι δθμιουργείται κατά τθν τοποκζτθςθ
των κουφωμάτων
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΕΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Διδακτικό αντικείμενο
1. Κανονιςμοί και νομοκετικζσ απαιτιςεισ
1.1. Νομοκετικζσ απαιτιςεισ – Ευρωπαϊκό
πλαίςιο Σχετικι Νομοκεςία
1.2. Εκνικι πολιτικι για τθν ενεργειακι
αποδοτικότθτα
1.3. Εκνικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί για τα
κτίρια και υποχρεϊςεισ για τισ ΑΡΕ ςτα κτίρια
1.4.Ριςτοποιιτικό ενεργειακισ απόδοςθσ
κτθρίου
2. Βαςικά ενεργειακά μεγζκθ
2.1.Ειςαγωγι
2.2.Μετάδοςθ κερμότθτασ
2.2.1.Μετάδοςθ με αγωγι
2.2.2.Μετάδοςθ με μεταφορά
2.2.3.Μετάδοςθ με ακτινοβολία
2.3.Κερμικι άνεςθ
2.4.Κζρμανςθ των χϊρων
2.5.Κερμοφυςικζσ ιδιότθτεσ των δομικϊν
υλικϊν
2.6.Κερμικζσ απϊλειεσ
2.7.Κερμογζφυρεσ
3. Συςτιματα αλουμινοκαταςκευϊν
ενεργειακϊν επιδόςεων για κτίρια
3.1 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και
αλουμινοκαταςκευζσ
3.2.Είδθ προφίλ Αλουμινίου
3.3. Βαςικζσ Τυπολογίεσ Κουφωμάτων
Αλουμινίου
3.3.1 Ανοιγόμενα κουφϊματα
3.3.2 Συρόμενα κουφϊματα
3.3.3 Στακερά
3.4. Ρλεονεκτιματα κουφωμάτων αλουμινίου
3.6. Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ μζςω των
κουφωμάτων Αλουμινίου
4.Απαιτιςεισ για ενεργειακά προϊόντα
αλουμινίου

Μακθςιακά αποτελζςματα
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να …




γνωρίηουν τισ ευρωπαϊκζσ και ελλθνικζσ
νομοκετικζσ απαιτιςεισ για τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ
γνωρίηουν τισ εκνικζσ προδιαγραφζσ και
υποχρεϊςεισ για τισ ΑΡΕ ςτα κτιρια
γνωρίηουν για πιςτοποιθτικό ενεργειακισ
απόδοςθσ κτθρίων

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να




γνωρίηουν τισ κερμοφυςικζσ ιδιότθτεσ των
δομικϊν υλικϊν
γνωρίηουν τουσ τρόπουσ μετάδοςθσ τθσ
κερμότθτασ
κατανοοφν τον ρόλο των κερμογεφυρϊν ςτισ
κερμικζσ απϊλειεσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να …




γνωρίηουν τα είδθ των προφίλ αλουμινίου
γνωρίηουν τουσ τφπουσ των κουφωμάτων
αλουμινίου
γνωρίηουν για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ
μζςω των κατάλλθλων κουφωμάτων
αλουμινίου
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4.1. Κερμικι ςυμπεριφορά κουφωμάτων
4.2. Ρροφίλ αλουμινίου
4.3. Υαλοπίνακεσ
4.3.1. Ενεργειακοί Υαλοπίνακεσ
4.4. Κουτί ολοφ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να



γνωρίηουν ποια είναι θ κερμικι ςυμπεριφορά
των κουφωμάτων αλουμινίου
γνωρίηουν τισ ενεργειακζσ απαιτιςεισ για τα
υλικά καταςκευισ των κουφωμάτων

5. Επιλογι βζλτιςτων ενεργειακά υλικϊν
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
5.1. Eνεργειακι ςυμπεριφορά και αποδοτικότθτα
κουφωμάτων
5.2. Αεροδιαπερατότθτα κουφϊματοσ
5.3. Υδατοςτεγανότθτα κουφϊματοσ
5.4. Κερμοπερατότθτα κουφϊματοσ
5.5. Συντελεςτισ θλιακοφ κερμικοφ κζρδουσ
υαλοπινάκων και κουφωμάτων
5.6.Επιλογι βζλτιςτου τφπου ενεργειακοφ
υαλοπίνακα
5.7. Επιλογι ρολϊν
6. Ζλεγχοσ ποιότθτασ υλικϊν
6.1. Βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ και ελζγχου
ποιότθτασ
6.2. Σφςτθμα ελζγχου παραγωγισ ςτο
εργοςτάςιο
6.3. Διαδικαςίεσ & Αρχεία Συςτιματοσ Ελζγχου
Ραραγωγισ
6.4. Ζλεγχοσ Ροιότθτασ Ειςερχομζνων Υλικϊν
6.4.1 Ζλεγχοσ Ρροφίλ
6.4.2 Ζλεγχοσ Εξαρτθμάτων
6.4.3 Ζλεγχοσ Ελαςτικϊν
6.4.4 Ζλεγχοσ Υαλοπινάκων
7. Ενεργειακά αποδοτικι καταςκευι
κουφϊματοσ
7.1.Βαςικζσ αρχζσ ορκισ καταςκευαςτικισ
πρακτικισ
7.2. Κοπζσ και κατεργαςίεσ προφίλ
7.3. Μοντάριςμα κουφωμάτων
7.4.Τοποκζτθςθ υαλοπινάκων
7.5.Τοποκζτθςθ επικακιμενου ρολοφ
8. Ζλεγχοσ ποιότθτασ κουφϊματοσ





γνωρίηουν τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν
τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά ενόσ
κουφϊματοσ
είναι ικανοί να υπολογίςουν τθν
κερμοπερατότθτα ενόσ κουφϊματοσ
είναι ικανοί να επιλζξουν τα κατάλλθλα
υλικά για τθν καταςκευι βζλτιςτων
ενεργειακϊν κουφωμάτων

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να




γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ και
ελζγχου ποιότθτασ
γνωρίηουν το ςφςτθμα ελζγχου παραγωγισ
ςε ζνα εργοςτάςιο κουφωμάτων
εφαρμόηουν ζλεγχο ποιότθτασ ςτα
ειςερχόμενα υλικά για τθν καταςκευι των
κουφωμάτων

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να:



γνωρίηουν τισ αρχζσ ορκισ πρακτικισ για
τθν καταςκευι ενεργειακϊν κουφωμάτων
εφαρμόηουν τισ αρχζσ ορκισ πρακτικισ ςε
όλα τα ςτάδια παραγωγισ ενόσ
κουφϊματοσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
8.1.Βαςικζσ αρχζσ ελζγχου ποιότθτασ
κουφωμάτων



γνωρίηουν τισ αρχζσ ελζγχου ποιότθτασ των
κουφωμάτων
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8.3. Ζλεγχοσ κοπϊν και κατεργαςίασ των προφίλ
8.4. Ζλεγχοι κατεργαςίασ
8.5. Ζλεγχοι μονταρίςματοσ
8.6. Ζλεγχοσ τοποκζτθςθσ υαλοπινάκων
8.7. Τελικόσ ζλεγχοσ κουφϊματοσ
9.Τοποκζτθςθ πρόκαςασ και αποφυγι
κερμογεφυρϊν
9.1. Βαςικζσ αρχζσ τοποκζτθςθσ
9.2. Τοποκζτθςθ ψευτόκαςασ
9.3. Στερζωςθ Κουφωμάτων
10. Ενεργειακά αποδοτικι εφαρμογι
κουφϊματοσ επί τθσ τοιχοποιίασ
10.1. Θ επίδραςθ των κερμογεφυρϊν ςτθ
κερμικι άνεςθ
10.2. H αντιμετϊπιςθ των κερμογεφυρϊν
10.2.1. Στισ παραςτάδεσ και τα υπζρκυρα των
ανοιγμάτων
10.2.2. Tα ςθμεία ςυναρμογισ των κουφωμάτων
με τισ τοιχοποιίεσ
10.2.3. Τα κουτιά των περιελιςςόμενων
περςίδων των κουφωμάτων
10.3. Τοποκζτθςθ κουφωμάτων αλουμινίου
11. Τελικι ςτεγανοποίθςθ καταςκευισ
11.1.Οφζλθ ςωςτισ ςτεγανοποίθςθσ
11.2. Αρμολόγθςθ - Στεγανοποίθςθ
11.3.Τελικόσ ζλεγχοσ – Ραράδοςθ



εφαρμόηουν τισ αρχζσ ελζγχου ποιότθτασ
κουφωμάτων ςε όλα τα ςτάδια παραγωγισ
του

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


εφαρμόηουν ορκζσ πρακτικζσ για τθν
αποφυγι των κερμογεφυρϊν κατά τθ
τοποκζτθςθ τθσ ψευτόκαςασ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να



γνωρίηουν τα ςθμεία δθμιουργίασ
κερμογεφυρϊν κατά τθν τοποκζτθςθ του
κουφϊματοσ
αντιμετωπίηουν ςωςτά τθν δθμιουργία των
κερμογεφυρϊν

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να



γνωρίηουν τα οφζλθ ςτεγανοποίθςθσ τθσ
καταςκευισ
επιλζγουν τα ςωςτά υλικά και να κάνουν
ςωςτι εφαρμογι τουσ

11. Συςτιματα θλιοπροςταςίασ
12.1.Ειςαγωγι
12.2.Ρρόβολοι
12.3.Εξϊφυλλα ανοιγμάτων
12.4.ολλά
12.5.Τζντεσ
12.6.Εξωτερικζσ περςίδεσ – Ρτερφγια

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να



γνωρίηουν τθν ςθμαςία τθσ ςκίαςθσ των
ανοιγμάτων ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ
κτθρίου
γνωρίηουν τα ςυςτιματα θλιοπροςταςίασ και
να επιλζγουν το κατάλλθλο για κάκε
περίιπτωςθ
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΙΔΗΡΟΤ - ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

ΤΑΞΗ Βϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 2Θ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ : Βϋ
ΩΕΣ: 2Θ
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:
















αναγνωρίηουν τα μθχανιματα κοπισ και επεξεργαςίασ ςιδιρου
γνωρίηουν τθν λειτουργία των μθχανθμάτων κοπισ και επεξεργαςίασ ςιδιρου
είναι ικανοί να χειριςτοφν τα μθχανιματα αυτά
αναγνωρίηουν τα μθχανιματα κοπισ και επεξεργαςία αλουμινίου
γνωρίηουν τον τρόπο λειτουργίασ των μθχανθμάτων κοπισ και κατεργαςίασ του
αλουμινίου
είναι ικανοί να χειριςτοφν τα μθχανιματα κοπισ και επεξεργαςίασ αλουμινίου
γνωρίηουν τα μθχανιματα επεξεργαςίασ υαλοπινάκων
είναι ικανοί να χειριςτοφν τα μθχανιματα επεξεργαςίασ υαλοπινάκων
γνωρίηουν τα μθχανιματα αμμοβολισ μεταλλικϊν επιφανειϊν
γνωρίηουν τα ςυςτιματα βαφισ μεταλλικϊν επιφανειϊν
είναι ικανοί να επιλζγουν τα κατάλλθλα εργαλεία - παρελκόμενα για τθν λειτουργία
των μθχανιματων αυτϊν
είναι ικανοί να αναγνωρίηουν τουσ κινδφνουσ ςτθν χριςθ των μθχανθμάτων αυτϊν
είναι ικανοί να λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ και προςταςίασ κατά τθν
χριςθ των μθχανθμάτων
είναι ικανοί να αναγνωρίηουν τισ βλάβεσ των μθχανθμάτων
είναι ικανοί να καταςτρϊνουν προγράμματα ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων αυτϊν
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Διδακτικό αντικείμενο

Μακθςιακά αποτελζςματα

1. Μθχανιματα κοπισ ςιδιρου – χάλυβα
1.1. Διςκοπρίονο

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

1.1.1. Τφποι διςκοπρίονων



1.1.2. Λειτουργία και χριςεισ



1.2. Σιδθροπρίονο ταινίασ
1.2.1. Τφποι ςιδθροπρίονου ταινίασ
1.2.2. Λειτουργία και χριςεισ




1.3. Ψαλίδια ελαςμάτων
1.3.1. Τφποι ψαλιδιϊν



1.3.2. Λειτουργία και χριςεισ



1.4. Ηουμποψάλιδο
1.4.1. Λειτουργία και χριςεισ

αναγνωρίηουν τα μθχανιματα κοπισ
ςιδιρου
γνωρίηουν τθν λειτουργία των μθχανθμάτων
κοπισ ςιδιρου
επιλζγουν το κατάλλθλο μθχάνθμα για κάκε
εργαςία κοπισ
είναι ικανοί να ςυντθριςουν τα μθχανιματα
κοπισ ςιδιρου
γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ από τθν χριςθ
των μθχανθμάτων κοπισ ςιδιρου
λαμβάνουν τα μζτρα αςφαλείασ και
προςταςίασ κατά τθν χριςθ των
μθχανθμάτων κοπισ ςιδιρου

1.5. Γωνιοκόπτθσ
1.5.1. Λειτουργία και χριςεισ
1.6. Κοπι με πλάςμα
1.6.1. Λειτουργία κοπισ με πλάςμα
1.7. Κοπι με λζιηερ
1.7.1 Λειτουργία κοπισ με λζιηερ
1.8. Υδροκοπι
1.8.1. Λειτουργία υδροκοπισ
1.9. Μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ κατά τθν
χριςθ των μθχανθμάτων κοπισ
2.Μθχανιματα διαμόρφωςθσ ελαςμάτων και
μορφοςιδιρων
2.1. Κφλινδροσ λαμαρίνασ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

2.1.1. Τφποι και λειτουργία



2.1.2. Χριςεισ Κυλίνδρου



αναγνωρίηουν τα μθχανιματα διαμόρφωςθσ
ςιδιρου
γνωρίηουν τθν λειτουργία των μθχανθμάτων
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2.2. Στράντηα
2.2.1. Τφποι και λειτουργία



2.2.2. Χριςεισ τθσ ςτράντηασ



2.3. Μθχανιματα κάμψθσ μορφοςιδιρων
(αουλιζρεσ)



2.3.1. Τφποι ραουλιζρασ



2.3.2. Λειτουργία και χριςεισ
2.4. Υδραυλικόσ κουρμπαδόροσ

διαμόρφωςθσ ςιδιρου
επιλζγουν το κατάλλθλο μθχάνθμα για κάκε
εργαςία διαμόρφωςθσ
είναι ικανοί να ςυντθριςουν τα μθχανιματα
διαμόρφωςθσ ςιδιρου
γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ από τθν χριςθ
των μθχανθμάτων διαμόρφωςθσ ςιδιρου
λαμβάνουν τα μζτρα αςφαλείασ και
προςταςίασ κατά τθν χριςθ των
μθχανθμάτων διαμόρφωςθσ ςιδιρου

2.4.1 Λειτουργία και χριςεισ
2.5. Βιδολόγοσ ςωλινων
2.5.1. Λειτουργία και χριςεισ
2.6. Μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ κατά τθν
χριςθ των μθχανθμάτων διαμόρφωςθσ
3. Μθχανιματα βαφισ
3.1. Μθχανιματα και ςυςτιματα αμμοβολισ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

3.1.1 Τφποι ςυςτθμάτων αμμοβολισ
3.1.2. Λειτουργία των ςυςτθμάτων αμμοβολισ




3.2. Μθχανιματα και ςυςτιματα βαφισ



3.2.1. Κάλαμοσ βαφισ
3.2.2. Αντλία βαφισ



3.2.3. Συςτιματα απορρόφθςθσ αποβλιτων
βαφισ



3.3. Μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ κατά τισ
εργαςίεσ βαφισ



αναγνωρίηουν τα μθχανιματα βαφισ
γνωρίηουν τθν λειτουργία των μθχανθμάτων
βαφισ
επιλζγουν το κατάλλθλο μθχάνθμα για κάκε
εργαςία βαφισ
είναι ικανοί να ςυντθριςουν τα μθχανιματα
βαφισ
γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ από τθν χριςθ
των μθχανθμάτων βαφισ
λαμβάνουν τα μζτρα αςφαλείασ και
προςταςίασ κατά τισ εργαςίεσ βαφισ

4. Μθχανιματα κοπισ αλουμινίου
4.1.Διςκοπρίονα αλουμινίου

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

4.1.1.Τφποι διςκοπρίονων



4.1.2. Λειτουργία διςκοπρίονων



4.2. Συςτιματα τροφοδοςίασ
4.2.1. αουλιζρα απλι
4.2.2. Μετροραουλιζρα αλουμινοπρίονου




αναγνωρίηουν τα μθχανιματα κοπισ
αλουμινίου
γνωρίηουν τθν λειτουργία των μθχανθμάτων
κοπισ αλουμινίου
επιλζγουν το κατάλλθλο μθχάνθμα για κάκε
εργαςία κοπισ
είναι ικανοί να ςυντθριςουν τα μθχανιματα
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4.3.Μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ κατά τθν
κοπι αλουμινίου




κοπισ αλουμινίου
γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ από τθν χριςθ
των μθχανθμάτων κοπισ αλουμινίου
λαμβάνουν τα μζτρα αςφαλείασ και
προςταςίασ κατά τθν χριςθ των
μθχανθμάτων κοπισ αλουμινίου

5. Μθχανιματα κατεργαςίασ αλουμινίου
5.1. Ραντογράφοσ αλουμινίου

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

5.1.1. Ραντογράφοσ μονόσ



5.1.2. Ραντογράφοσ διπλόσ



5.1.3. Λειτουργία και χριςθ παντογράφου
5.2.Ξελουριςτιρι
5.2.1 Λειτουργία και χριςθ




5.3. CNC κζντρο κατεργαςίασ αλουμινίου
5.3.1 λειτουργία και χριςθ CNC



5.4. Μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ κατά τθν
χριςθ των μθχανθμάτων κατεργαςίασ αλουμινίου



αναγνωρίηουν τα μθχανιματα κατεργαςίασ
αλουμινίου
γνωρίηουν τθν λειτουργία των μθχανθμάτων
κατεργαςίασ αλουμινίου
επιλζγουν το κατάλλθλο μθχάνθμα για κάκε
κατεργαςία
είναι ικανοί να ςυντθριςουν τα μθχανιματα
κατεργαςίασ
γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ από τθν χριςθ
των μθχανθμάτων κατεργαςίασ αλουμινίου
λαμβάνουν τα μζτρα αςφαλείασ και
προςταςίασ κατά τθν χριςθ τουσ

6.Μθχανιματα ςυναρμολόγθςθσ
6.1. Γωνιάςτρα

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

6.1.1. Χριςθ γωνιάςτρασ



6.2. Ράγκοσ μονταρίςματοσ
6.3. Ράγκοσ ελζγχου




6.4. Μθχανιματα ςυςκευαςίασ
6.5.Μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ κατά το
μοντάριςμα των κουφωμάτων



αναγνωρίηουν τα μθχανιματα
ςυναρμολόγθςθσ κουφωμάτων αλουμινίου
γνωρίηουν τθν χριςθ τουσ
γνωρίηουν τα μθχανιματα ςυςκευαςίασ
κουφωμάτων
λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ
και προςταςίασ κατά τθν ςυναρμολόγθςθ
των κουφωμάτων

7. Μθχανιματα επεξεργαςίασ υαλοπινάκων
7.1. Μθχανιματα κοπισ υαλοπινάκων

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

7.2. Μθχανιματα επεξεργαςίασ υαλοπινάκων



7.2.1. Ρλυντιρια υαλοπινάκων



7.2.2. Κερμοκολλθτικζσ μθχανζσ hot-melt
7.2.3. Μθχανιματα γεμίςματοσ αερίου
7.3. Αυτόματεσ μονάδεσ καταςκευισ διπλϊν




αναγνωρίηουν τα μθχανιματα επεξεργαςίασ
υαλοπινάκων
γνωρίηουν τθν λειτουργία των μθχανθμάτων
επεξεργαςίασ υαλοπινάκων
επιλζγουν το κατάλλθλο μθχάνθμα για κάκε
επεξεργαςία
είναι ικανοί να ςυντθριςουν τα μθχανιματα
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υαλοπινάκων
7.4. Μθχανιματα μεταφοράσ και αποκικευςθσ



7.4.1 Βεντοφηεσ μεταφοράσ υαλοπινάκων
7.4.2. Αυτόματεσ κυρίδεσ αποκικευςθσ



αυτά
γνωρίηουν τουσ κινδφνουσ από τθν χριςθ
των μθχανθμάτων επεξεργαςίασ
υαλοπινάκων
λαμβάνουν τα μζτρα αςφαλείασ και
προςταςίασ κατά τθν χριςθ τουσ
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ΣΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕ ΧΡΗΗ Η/Τ

ΤΑΞΗ Βϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 3Ε
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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΗΣΗ Η/Υ
ΤΑΞΗ : Βϋ
ΩΕΣ: 3Ε
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:
 γνωρίςουν και εξοικειωκοφν με τα εμπορικά προγράμματα υπολογιςμοφ κοπισ και
ζκδοςθσ προςφορϊν με Θ/Υ
 κάνουν διαχείριςθ πωλιςεων και δθμιουργία προςφορϊν
 ικανοί να προγραμματίηουν τισ εργαςίεσ παραγωγισ ανάλογα με τθν δυναμικότθτα των
μθχανϊν
 ςχεδιάηουν κουφϊματα αλουμινίου ςφμφωνα με τα μζτρα και τισ επικυμίεσ του
πελάτθ και να δθμιουργοφν λίςτεσ εργαςίασ για το εργοςτάςιο
 είναι ικανοί να διαχειριςτοφν τα αποκζματα τθσ αποκικθσ και να δθμιουργοφν
παραγγελίεσ πρϊτων υλϊν
 καταρτίηουν προγράμματα ελζγχων για τθν ςιμανςθ CE
 εκδίδουν τα απαραίτθτα ζγγραφα (τιμολόγια κλπ)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΗΣΗ Η/Υ
Διδακτικό Αντικείμενο

Μακθςιακά αποτελζςματα

1. Διαχείριςθ πωλιςεων
1.1. Οριςμόσ τιμοκαταλόγων πϊλθςθσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

1.2. Ρροςφορζσ και παραγγελίεσ από
τιμοκατάλογο



είναι ικανοί να ςυντάςςουν αναλυτικζσ
προςφορζσ

1.3. Διαχείριςθ δικτφου πωλιςεων μζςω
διαδικτφου



δίνουν προςφορζσ μζςα από τον κατάλογο

1.4. Αναλυτικζσ προςφορζσ
2. Ρρογραμματιςμόσ και διαχείριςθ
παραγγελιϊν
2.1. Οριςμόσ χρονοδιαγράμματοσ εργαςίασ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

2.2. Ρρογραμματιςμόσ δραςτθριοτιτων των
πόρων τθσ εταιρείασ




3.2. Ρροκεςμίεσ δραςτθριοτιτων ανά
θμερομθνία, παραγγελία, τμιμα



4.2.Ζλεγχοσ εξζλιξθσ των δραςτθριοτιτων

κατανοοφν τθν ζννοια του προγραμματιςμοφ
είναι ικανοί να προγραμματίηουν τισ
εργαςίεσ για κάκε παραγγελία
γνωρίηουν τον ζλεγχο εξζλιξθσ των εργαςιϊν
τθσ παραγγελίασ

3.Σχεδίαςθ και υπολογιςμόσ
3.1. Σχεδίαςθ κουφωμάτων και υαλοπεταςμάτων Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
3.2. Σχεδίαςθ επεξεργαςιϊν
3.3. Βελτιςτοποίθςθ κοπισ υαλοπινάκων και
φφλλων



3.4. Υπολογιςμόσ λίςτασ υλικοφ




3.5. Υπολογιςμόσ κερμοπερατότθτασ
κουφϊματοσ



είναι ικανοί να ςχεδιάηουν τα κουφϊματα
τθσ παραγγελίασ χρθςιμοποιϊντασ τισ
βιβλιοκικεσ του προγράμματοσ
ςχεδιάηουν τισ απαιτοφμενεσ επεξεργαςίεσ
δθμιουργοφν βζλτιςτεσ κοπζσ για
εξοικονόμθςθ υλικοφ
είναι ικανοί να υπολογίςουν τθν
κερμοπερατότθτα του κουφϊματοσ

4. Διαχείριςθ αγορϊν αποκικθσ
4.1. Διαχείριςθ πολλαπλϊν προμθκευτϊν

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

4.2. Δθμιουργία παραγγελιϊν αγοράσ πρϊτθσ
φλθσ, εργαςίασ, εμπορικϊν προϊόντων




4.3. Διαχείριςθ πολλαπλϊν αποκθκϊν



κατανοοφν τθν ζννοια του αποκζματοσ
μποροφν να διαχειριςτοφν τα αποκζματα
των υλικϊν
δθμιουργοφν εντολζσ παραγγελίασ αγοράσ
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4.4. Διαχείριςθ αποκεμάτων και αναγκϊν υλικοφ

πρϊτων υλϊν και υλικϊν

5. Δθμιουργία λιςτϊν εργαςίασ
5.1. Δθμιουργία λιςτϊν κοπισ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

5.2. Δθμιουργία λιςτϊν επεξεργαςιϊν



5.3. Σχεδιαγράμματα ςυναρμολόγθςθσ
5.4. Ρρογράμματα ελζγχου ποιότθτασ/ςιμανςθσ
CE




είναι ικανοί να δθμιουργοφν λίςτεσκοπισ και
επεξεργαςίασ των υλικϊν
δθμιουργοφν τα ςχεδιαγράμματα
ςυναρμολόγθςθσ
μποροφν να καταςτρϊςουν προγράμματα
ελζγχου ποιότθτασ

6. Διαχείριςθ παραγωγισ
6.1. Ρρογραμματιςμόσ φάςεων παραγωγισ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

6.2.Ξεκίνθμα παραγωγισ



6.3. Ζλεγχοσ εξζλιξθσ παραγωγισ
6.4. Κοςτολόγθςθ και βιομθχανικι λογιςτικι




μποροφν τα προγραμματίςουν τισ φάςεισ
παραγωγισ
ελζγχουν τθν πρόοδο παραγωγισ
είναι ικανοί να κοςτολογιςουν το
παραγόμενο προϊόν

7. Διοικθτικι διαχείριςθ
7.1. Διαχείριςθ πελατϊν και προμθκευτϊν

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

7.2. Λογιςτικζσ κινιςεισ, αποςπάςματα
λογαριαςμϊν, πιςτωτικά όρια Ενεργά και
πακθτικά ζγγραφα (Δελτία αποςτολισ,
Τιμολόγια)




γνωρίηουν τθν διαχείριςθ πελατϊν και
προμθκευτϊν
γνωρίηουν να δθμιουργοφν τα απαραίτθτα
ζγγραφα (δελτία αποςτολισ, τιμολόγια )

7.3. Σφνδεςθ με λογιςμικά διαχείριςθσ
λογιςτικισ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΑΞΗ Βϋ

ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 1Θ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΠΤΗΤΑ
ΤΑΞΗ : Βϋ
ΩΕΣ: 1Θ
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:
 αποκτιςουν πρϊτα μια ςυνολικι εικόνα του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ και των
παραμζτρων που το ςυναποτελοφν και το διαμορφϊνουν.
 εξοικειωκοφν με τισ βαςικζσ ζννοιεσ και παραμζτρουσ ,που κακορίηουν το χϊρο τθσ
εργαςίασ( π.χ τθν επαγγελματικι ςυμπεριφορά, τθν επικοινωνία, τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, το
οργανόγραμμα του χϊρου εργαςίασ, τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ κ.λ.π.)
 αναπτφξουν οργανωτικότθτα, ςυλλογικότθτα, πρωτοτυπία ςτισ ιδζεσ, κριτικι αντίλθψθ
μιασ πραγματικισ κατάςταςθσ, δυνατότθτα εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων, δεξιότθτα
επικοινωνίασ και ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων με πολφπλευρθ δραςτθριότθτα ςε ατομικό
και ςυλλογικό ( ομαδικό επίπεδο).
 κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ επιχειρθματικότθτασ κακϊσ επίςθσ τθ χρθςιμότθτα και τθ
μεκοδολογία τθσ
 γνωρίςουν τισ νομικζσ μορφζσ των επιχειριςεων και τισ διαδικαςίεσ ίδρυςθσ αυτϊν
 γνωρίςουν και να εφαρμόηουν τισ τεχνικζσ πωλιςεων
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ:ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΑΣΑΣ - ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διδακτικό αντικείμενο
1.Ρεριβάλλον εργαςίασ: Το γενικό πλαίςιο

Μακθςιακά αποτελζςματα

1.1.Το εργαςιακό περιβάλλον
1.2.Το νζο μοντζλο εργαςίασ
1.3. Ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν το εργαςιακό περιβάλλον του
επαγγζλματοσ
 περιγράφουν τισ μορφζσ εργαςίασ

2. Αναηιτθςθ εργαςίασ
2.1. Αναηιτθςθ εργαςίασ.
2.2. Δυνατότθτα απαςχόλθςθσ-Τρόποι εφρεςθσ
εργαςίασ
2.3.Ρωσ αντιμετωπίηουμε τισ αποτυχίεσ, όταν
αναηθτοφμε εργαςία.
2.4.Το βιογραφικό ςθμείωμα-δομι βιογραφικοφ
ςθμειϊματοσ
2.5.Ρρακτικζσ οδθγίεσ για μια πετυχθμζνθ
ςυνζντευξθ.

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να …
 αναφζρουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
μποροφν να αναηθτιςουν εργαςία
 αντιμετωπίηουν τισ τυχόν αποτυχίεσ ςτθν
αναηιτθςθ εργαςίασ
 ςυντάςςουν ζνα επιτυχθμζνο βιογραφικό
ςθμείωμα
 δϊςουν μια επιτυχιμενθ ςυνζντευξθ
εργαςίασ

3. Η εξζλιξθ τθσ βιομθχανίασ
3.1. Λςτορικι εξζλιξθ τθσ βιομθχανίασ
3.2. Μοντζλα οργάνωςθσ τθσ βιομθχανικισ
παραγωγισ
3.3. Επίπεδα τεχνολογικισ ανάπτυξθσ.
3.4. Θ βιομθχανικι επανάςταςθ
3.4.1. Θ πρϊτθ βιομθχανικι επανάςταςθ
3.4.2. Δεφτερθ βιομθχανικι επανάςταςθ
3.4.3. Τρίτθ βιομθχανικι επανάςταςθ
3.4.4. Τζταρτθ βιομθχανικι επανάςταςθ
4.Εργαςιακζσ ςχζςεισ και αςφάλιςθ
4.1. Θ ςφμβαςθ εργαςίασ και τα είδθ τθσ
4.2. Λιξθ ςφμβαςθσ εργαςίασ –
4.3. Αποηθμιϊςεισ
4.4. Χρονικά όρια τθσ εργαςίασ
4.5. Αμοιβι τθσ εργαςίασ
4.6. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ
4.7. Κοινωνικι αςφάλιςθ
4.8. Συνδικαλιςμόσ
5. Επιχειρθματικότθτα
5.1. Θ επιχειρθματικότθτα

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν τθν εξζλιξθ τθσ βιομθχανίασ
 αναφζρουν ποια είναι τα μοντζλα τθσ
βιομθχανικισ παραγωγισ
 περιγράφουν τθν βιομθχανικι επανάςταςθ
και τθν επίδραςθ αυτισ ςτθν ςφγχρονθ
κοινωνία

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 περιγράφουν τισ μορφζσ τθσ ςφμβαςθσ
εργαςίασ, τα δικαιϊματα τουσ και τισ
υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από αυτζσ
 περιγράφουν τισ άδειεσ επαγγζλματοσ που
μποροφν να αποκτιςουν και τθν ςχετικι
νομοκεςία
 αναφζρουν τα δικαιϊματα τουσ ςτθν
αςφάλιςθ και τον ςυνδικαλιςμό
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
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5.2. Επιχειρθματίασ-Επιχείρθςθ-Διοίκθςθ
Επιχείρθςθσ
5.3. Καινοτομία και επιχειρθματικότθτα
5.4. Ερευνα και ανάπτυξθ: θ δθμιουργία τθσ
καινοτομίασ
5.5. Εφαρμογι και μζκοδοι εφαρμογισ τθσ
καινοτομίασ.
6.Τα πρϊτα βιματα μιασ επιχειρθματικισ
πρωτοβουλίασ
6.1. Ροιοσ είναι ο τρόποσ που κα οργανωκεί μια
επιχείρθςθ
6.2. Νομικζσ μορφζσ επιχειριςεων
6.3. Θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ νομικισ μορφισ
6.4. Διαδικαςία ίδρυςθσ μιασ επιχείρθςθσ
6.4.1 .Διαδικαςία ίδρυςθσ ατομικισ εταιρείασ
6.4.2 Διαδικαςία ίδρυςθσ ομόρρυκμθσ εταιρείασ
6.4.3. Διαδικαςία ίδρυςθσ ετερόρρυκμθσ
εταιρείασ
6.4.4. Διαδικαςία ίδρυςθσ Ε.Ρ.Ε.& Α.Ε.
6.4.5. Διαδικαςία ίδρυςθσ ΛΚΕ
6.5. Θ χρθματοδότθςθ μιασ επιχείρθςθσ
7. Οι Επιχειρθματικζσ δυςκολίεσ
7.1. Τι είναι θ επιχειρθματικι αποτυχία;
7.2. Οι αιτίεσ των αποτυχιϊν των νζων
επιχειριςεων
7.3. Τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των κρίςεων
8.Επιτυχθμζνθ επιχειρθματικότθτα
8.1. Χαρακτθριςτικά μιασ πετυχθμζνθσ
επιχείρθςθσ
8.2. Θγετικά προςόντα επιχειρθματία
8.3. Ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα επιχείρθςθσ

9. Ρωλιςεισ
9.1. Εξυπθρζτθςθ των πελατϊν
9.2. Θ επικοινωνία με τουσ πελάτεσ
9.3. Τρόποι ομιλίασ
9.4. Θ γλϊςςα του ςϊματοσ – Μθ λεκτικι






περιγράφουν τθν ζννοια τθσ
επιχειρθματικότθτασ
αναλφουν τισ ζννοιεσ επιχειρθματίασεπιχείρθςθ
κατανοοφν τθν ςχζςθ μεταξφ καινοτομίασ
και επιχειρθματικότθτασ
περιγράφουν τουσ τρόπουσ δθμιουργίασ τθσ
καινοτομίασ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 αναπτφςςουν τουσ τρόπουσ οργάνωςθσ
μιασ επιχείρθςθσ
 περιγράφουν τισ νομικζσ μορφζσ μιασ
επιχείρθςθσ
 περιγράφουν τθν διαδικαςία ίδρυςθσ μιασ
επιχείρθςθσ οποιαςδιποτε μορφισ
 να αναπτφςςουν τουσ τρόπουσ
χρθματοδότθςθσ μιασ επιχείρθςθσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 αναπτφςςουν τθν ζννοια τθσ
επιχειρθματικισ αποτυχίασ
 να περιγράφουν τισ αιτίεσ τθσ αποτυχίασ
και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να
 κατανοοφν τα χαρακτθριςτικά μιασ
επιτυχθμζνθσ επιχείρθςθσ
 κατανοοφν τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα
μιασ επιχείρθςθσ
 αναλφουν τα θγετικά προςόντα ενόσ
επιχειρθματία
Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να …
 περιγράφουν τισ τεχνικζσ των πωλιςεων
 εφαρμόηουν τισ τεχνικζσ πωλιςεων.
 αντιμετωπίηουν και να χειρίηονται με
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επικοινωνία
9.5. Θ γνϊςθ τουσ προϊόντοσ
9.6. Τα κακικοντα του πωλθτι
9.7. Θ διαδικαςία τθσ πϊλθςθσ
9.8. Τεχνικζσ επιτυχθμζνων πωλιςεων
9.9. Επαφι μετά τθν πϊλθςθ



μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα όλεσ τισ
καταςτάςεισ που προκφπτουν ςε μία πϊλθςθ
κλείνουν πωλιςεισ και παραγγελίεσ με
μεγαλφτερθ άνεςθ και ςιγουριά

92

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ

ΤΑΞΗ Βϋ
ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΛΑΛΑΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ : 2Θ
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ΜΑΘΗΜΑ: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΤΑΞΗ : Βϋ
ΩΕΣ: 2Θ
ΣΚΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο τθσ φλθσ του μακιματοσ ζχει αναπτυχκεί με ςκοπό οι μακθτζσ να:










κατανοιςουν τισ επιπτϊςεισ ςτον άνκρωπο τθσ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ
κατανοιςουν τθν ανάγκθ για προςταςία του περιβάλλοντοσ
αποκτιςουν περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ
γνωρίςουν τθν νομοκεςία προςταςίασ του περιβάλλοντοσ
γνωρίςουν τισ κυρϊςεισ που προκφπτουν από τθν νομοκεςία
κατανοιςουν τισ ζννοιεσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ
κατανόθςθ του ρόλου τθσ ανακφκλωςθσ του αλουμινίου ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ
γνωρίςουν τθν ανακφκλωςθ του γυαλιοφ
γνωρίςουν τα ςτάδια ανακφκλωςθσ του χάλυβα
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Διδακτικό αντικείμενο

Μακθςιακά αποτελζςματα

1. Ρροςταςία περιβάλλοντοσ
1.1. Βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

1.1.1. Ζννοια περιβάλλοντοσ (φυςικό,
πολιτιςτικό κλπ)



1.1.2. Ζννοια ρυπάνςεωσ
1.1.3. Είδθ προςβολισ του περιβάλλοντοσ




1.2. Αιτίεσ - επιπτϊςεισ ρυπάνςεωσ
1.2.1. Αιτίεσ ρυπάνςεωσ του περιβάλλοντοσ



1.2.2. Επιπτϊςεισ ρυπάνςεωσ

γνωρίηουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ για τθν
μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ
κατανοοφν τισ αιτίεσ τθσ ρυπάνςεωσ
αναφζρουν τισ επιπτϊςεισ τθσ
ρφπανςθσ ςτο περιβάλλον και ςτον
άνκρωπο
κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα λιψθσ
μζτρων για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ

1.2.3. Ειδικότερεσ επιπτϊςεισ ρυπάνςεωσ
ςτον άνκρωπο
1.2.3.1. Άμεςεσ επιπτϊςεισ
1.2.3.2. Ζμμεςεσ επιπτϊςεισ
1.3. Αναγκαιότθτα προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ
2. Νομοκεςία προςταςίασ περιβάλλοντοσ
2.1. Ελλθνικι, κοινοτικι νομοκεςία
περιβάλλοντοσ (αναφορά)

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


2.1.2. Τρόποι προςταςίασ (άμεςοσ –
ζμμεςοσ)



2.1.3. Νομοκετικζσ προβλζψεισ και
διατάξεισ



2.1.4. Βαςικζσ αρχζσ προςταςίασ (αναφορά)



2.1.5. Πργανα προςταςίασ (αναφορά)
2.2. Υποχρεϊςεισ - Κυρϊςεισ που
απορρζουν από νομοκεςία

γνωρίηουν τθν νομοκεςία για τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ
γνωρίηουν τισ αρχζσ και τα όργανα
προςταςίασ περιβάλλοντοσ
κατανοοφν τισ υποχρεϊςεισ που
απορρζουν από τθν νομοκεςία
γνωρίηουν για τισ κυρϊςεισ ςε
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν
νομοκεςία για το περιβάλλον

2.2.1. Υποχρεϊςεισ βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν
κλπ.
2.2.2. Κακοριςμόσ ορίων
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2.2.3. Κυρϊςεισ ςε περιπτϊςεισ μθ
ςυμμόρφωςθσ (ποινικζσ – αςτικζσ)
3. Κυκλικι οικονομία
3.1. Ειςαγωγι

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

3.2..Βαςικζσ αρχζσ τθσ κυκλικισ οικονομίασ



3.3. Ρορεία προσ μια κυκλικι οικονομία



3.4. οζσ υλικϊν ςτθν οικονομία
3.5. Διαχείριςθ αποβλιτων



3.6. Επανάχρθςθ

κατανοοφν τθν ζννοια τθσ κυκλικισ
οικονομίασ
γνωρίηουν για τισ ροζσ των υλικϊν ςτθν
οικονομία
κατανοοφν τισ ζννοιεσ διαχείριςθ
αποβλιτων, ανάκτθςθ ενζργειασ

3.6. Ανάκτθςθ ενζργειασ

4. Ανακφκλωςθ
4.1. Ειςαγωγι

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

4.1.1. Νομοκετικό πλαίςιο



4.1.2. Οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ



4.1.3. Οικονομικά δεδομζνα ανακφκλωςθσ

γνωρίηουν το νομοκετικό πλαίςιο για τθν
ανακφκλωςθ
γνωρίηουν τα οφζλθ που προκφπτουν
από τθν ανακφκλωςθ

4.2. Ανακυκλϊςιμα υλικά

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

4.2.1. Χειριςμόσ και διαλογι ςτθν πθγι



4.2.2. Οργάνωςθ προγράμματοσ
ανακφκλωςθσ



4.2.3. Μζκοδοι ανακφκλωςθσ οικιακϊν
απορριμμάτων



4.3. Συςτιματα ανακφκλωςθσ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

4.3.1.Αξιολόγθςθ ςυςτθμάτων
ανακφκλωςθσ




4.4. Οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ
4.4.1. Οικονομικά δεδομζνα ανακφκλωςθσ
4.5. Σιματα Ανακφκλωςθσ



αναγνωρίηουν τα υλικά που μποροφν να
ανακυκλωκοφν
είναι ικανοί να οργανϊςουν ζνα
πρόγραμμα ανακφκλωςθσ ςτθν πθγι
γνωρίηουν τισ μεκόδουσ ανακφκλωςθσ
οικιακϊν απορριμμάτων

γνωρίηουν τα ςυςτιματα ανακφκλωςθσ
μποροφν να περιγράψουν τα οφζλθ τθσ
ανακφκλωςθσ
κατανοοφν τα οικονομικά οφζλθ από
τθν ανακφκλωςθ

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


αναγνωρίηουν τθν ςθμαςία του ςιματοσ
CE

5. Ανακφκλωςθ αλουμινίου και
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εξοικονόμθςθ ενζργειασ
5.1. Οικολογικό προφίλ - ανακφκλωςθ
αλουμινίου

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να


5.1.1. Διάγραμμα ροισ του μετάλλου
5.2. Εξοικονόμθςθ ενζργειασ από
ανακφκλωςθ αλουμινίου



5.3. Ανάλυςθ κφκλου ηωισ προϊόντων
βιομθχανίασ αλουμινίου



5.4. αντικατάςταςθ και ανακφκλωςθ
παλαιϊν κουφωμάτων αλουμινίου



γνωρίηουν για τθν διάγραμμα ροισ του
αλουμινίου
Κατανοοφν τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ
που επιτυγχάνετε με τθν ανακφκλωςθ
αλουμινίου
Κατανοοφν τθν ανάλυςθ του κφκλου
ηωισ του αλουμινίου
γνωρίηουν για τθν ανακφκλωςθ των
παλαιϊν κουφωμάτων αλουμινίου

5.5. Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ
αποβλιτων βιομθχανιϊν αλουμινίου
6. Ανακφκλωςθ γυαλιοφ
6.1. Συλλογι / Διαλογι

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

6.2. Τεμαχιςμόσ



6.3. Τιξθ



6.4. Επαναμορφοποίθςθ

γνωρίηουν τα ςτάδια τθσ ανακφκλωςθ
του γυαλιοφ
κατανοοφν τα αποτελζςματα από τθν
ανακφκλωςθ του γυαλιοφ

6.5 Αποτζλεςμα ανακφκλωςθσ
6.5.1. Εξοικονόμθςθ ενζργειασ
6.5.2. Εξοικονόμθςθ πρϊτων υλϊν

7. Ανακφκλωςθ χάλυβα
7.1. Συλλογι

Οι μακθτζσ - τριεσ πρζπει να

7.2. Διαχωριςμόσ και ταξινόμθςθ



7.3. Ανακφκλωςθ υλικϊν



κατανοοφν τθν ανάγκθ ανακφκλωςθσ
του χάλυβα
περιγράφουν τα ςτάδια ανακφκλωςθσ
του χάλυβα
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