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ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ Ι
ΩΡΔ: 2Θ + 2Δ
ΣΑΞΗ : Α΄
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Με ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο :
 Να αλαθέξεη ηηο θπξηφηεξεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζσζηή θαηαζθεπή δηαθνξψλ εηδψλ ηνίρσλ
 Να δηαθξίλεη ηα δηάθνξα είδε, θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρξηζκάησλ
 Να αλαθέξεη ηα είδε πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπήλ ησλ δαπέδσλ - γηα ηα δηάθνξα
είδε δαπέδσλ
 Να δηαθξίλεη ηνπ ηχπνπο ησλ θνπθσκάησλ αλάινγα κε ηελ ζέζε ζην θηίξην θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
ηνπο. Να πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο
 Να πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηακφξθσζε κηαο ζηέγεο. Να γλσξίδεη ηα πιηθά,
ζηνηρεία θαη ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ηνπο
 Να πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ ηδαθηψλ
 Να πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαπλνδφρσλ θαη ησλ κνξθψλ απηψλ
 Να αλαθέξεη ηη είλαη επελδχζεηο θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα είδε απηψλ
 Να είλαη ζε ζέζε ν καζεηήο λα νλνκάζεη θαη λα νξίζεη ηα κέξε πνπ απνηεινχλ κηα θιίκαθα
 Να πεξηγξάςεη ηα είδε ησλ θηγθιηδσκάησλ θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο απηψλ
 Να πξνζδηνξίζεη ηνπο ιφγνπο πνπ θάλνπλ ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ απαξαίηεην
 Να πεξηγξάςεη ηνπο ηξφπνπο ρξσκαηηζκνχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ
 Γηαζηάζεηο νπηφπιηλζσλ
 Δίδε ηνηρνπνηίαο
 Καλφλεο θαη δηαδηθαζίεο νξζήο δφκεζεο
 ελάδ
 Σνηρνπνηίεο απφ δηάθνξα πιηθά
ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ
1. Οξηζκνί επηρξίζκαηνο - αξκνινγήκαηνο
 Γεληθά γηα ηα θνληάκαηα ησλ επηρξηζκάησλ
 εκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρή γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ επηρξηζκάησλ
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο εξγαζίαο
2. Δίδε επηρξηζκάησλ (παηεηά πεηαρηά, αξηηθηζηέι, πεηαρηφ - παηεηφ {εμσηεξηθνί ηνίρνη}
ηξαβερηφ)
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Πξαθηηθή εμάζθεζε ζην εξγαζηήξην
3. Σξηθηά επηρξίζκαηα ρξήζεηο - πξνεξγαζία ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο
 ηξψζεηο
 Πξψηε ζηξψζε - πιηθά - πεξηγξαθή
 Γεχηεξε ζηξψζε - πιηθά - πεξηγξαθή
 Σξίηε ζηξψζε - πιηθά πεξηγξαθή
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Πξαθηηθή εμάζθεζε ζην εξγαζηήξην
4. Τπνινγηζκφο πνζνηήησλ πιηθψλ θνληάκαηνο γηα θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο
 Αλαθνξά ζηνλ απφιπην φγθν (πιήξε) (Vv), ζηνλ φγθν ησλ θελψλ (Ve), ζην θαηλφκελν
βάξνο, ζην απφιπην βάξνο θαη ζην απφιπην βάξνο ελφο πιηθνχ.
 Παξαδείγκαηα γηα ην πσο γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ πιηθψλ ελφο
αζβεζηνθνληάκαηνο (1-2) ζε θάζε m3
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 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Πξαθηηθή εμάζθεζε ζην εξγαζηήξην

5. Βιάβεο επηρξηζκάησλ, θειίδεο (βιάβεο επηζθεπέο επαλζίζκαηα)
 Δληφπηζε απφ ηνπο καζεηέο βιάβεο επηρξηζκάησλ (ζρνιείν , ζπίηη θιπ), πξνηείλνπλ
ηξφπνπο επηζθεπήο
6. Ρήγκαηα (βιάβεο, επηζθεπέο είδε)
 Απνθινηψζεηο (βιάβεο, επηζθεπέο)
 Δληφπηζε απφ ηνπο καζεηέο βιάβεο επηρξηζκάησλ (ζρνιείν , ζπίηη θιπ), πξνηείλνπλ
ηξφπνπο επηζθεπήο
ΓΑΠΔΓΑ
1. Γάπεδα γεληθά. θνπφο ηνπο - ρξεζηκφηεηα επίζηξσζεο παησκάησλ κε δάπεδα.
Σνπνζέηεζε δαπέδσλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
2. Καηαζθεπή κσζατθψλ δαπέδσλ
 Γηάζηξσζε. Λείαλζε, ζηίιβσζε κσζατθψλ δαπέδσλ (απιή αλαθνξά)
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
3. Ζιεθηξνθίλεηεο κεραλέο ιείαλζεο κσζατθψλ. Γάπεδα απφ ηζηκεληνθνλίακα
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
4. Πιαθίδηα επίζηξσζεο δαπέδσλ - πιενλεθηήκαηα ηνπο.
 Σνπνζέηεζε πιαθηδίσλ δαπέδσλ κε θνλία.
 ηάδηα αξκνιφγεζεο κε αξκφζηνθν
 Σνπνζέηεζε πιαθηδίσλ κε θφιιεο
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
5. Καηαζθεπή δαπέδσλ κε ιείεο καξκάξηλεο πιάθεο
 Καηαζθεπή θνιιεηψλ δαπέδσλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
6. Καηαζθεπή μχιηλσλ θαξθσηψλ δαπέδσλ
 ηξψζε. Σν πεξίδσκα (ζνβαηεπί) Λείαλζε
 ηίιβσζε - πιενλεθηήκαηα μχιηλσλ δαπέδσλ
 Βαζηθνί θαλφλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε μχιηλσλ δαπέδσλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
7. Αλάιπζε θάζε κνξθήο παξθεηίλσλ
 Λεπηνκέξεηεο μχιηλσλ δαπέδσλ
 Λεπηνκέξεηεο μχιηλνπ δαπέδνπ κε κφλσζε
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
8. Καηαζθεπή πιαζηηθψλ δαπέδσλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ
1. Γεληθά γηα ηα θνπθψκαηα
 Γηάθξηζε θνπθσκάησλ, θαηαζθεπή θνπθσκάησλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
2. Ξχιηλεο πφξηεο
 Καηαζθεπή θάζαο
 χλδεζε μχισλ θάζαο
 Λεπηνκέξεηεο ζχλδεζεο θάζαο ζηνλ ηνίρν
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
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3. Δζσηεξηθή ηακπιαδσηή (πεξαζηή) κνλφθπιιε πφξηα
 Παξαηεξήζεηο πάλσ ζηηο ηακπιαδσηέο θαη ηηο παισηέο πφξηεο
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
4. Μνλφθπιιε πξεζαξηζηή πφξηα
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
5. Δμσηεξηθή πεξαζηή θαξθσηή (ξακπνηέ) κνλφθπιιε πφξηα
 Πφξηα αζθαιείαο
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
6. Ξχιηλα παξάζπξα
 Γαιιηθφ παξάζπξν (πιαίζην, παινζηάζην, εμψθπιιν)
 Γεξκαληθφ παξάζπξν
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
7. Μεηαιιηθά θνπθψκαηα (Γεληθά)
 Μεηαιιηθά θνπθψκαηα απφ δνκηθφ ράιπβα
 Μεηαιιηθά θνπθψκαηα απφ αινπκίλην
 Λεπηνκεξήο αλαθνξά ζε ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο; απφ αινπκίλην
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
8. Ταινπίλαθεο
 Πνηφηεηεο θαη πάρε παινπηλάθσλ
 Γηπιή παινπίλαθεο
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
9. Πξνκέηξεζε θνπθσκάησλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
10. Πιαζηηθά θνπθψκαηα
 Δίδε πιαζηηθψλ θνπθσκάησλ. Πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
ΣΔΓΔ
1. Γηακφξθσζε επηπέδσλ
 Παξάγνληεο, ζηνηρεία ζηέγεο
 Γηακνξθψζεηο εηδψλ ζηέγεο
 Παξάδεηγκα δηακφξθσζεο ζηέγεο
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
2. Ξχιηλεο ζηέγεο
 Εεπθηά θαη ζπλδέζεηο ησλ ξάβδσλ ηνπο
 Δδξάζεηο μχιηλσλ δεπθηψλ
 χλδεζκνη μχιηλσλ ζηεγψλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
3. Μεηαιιηθέο ζηέγεο
 Γεληθά
 Εεπθηά ζηδεξέλησλ ζηεγψλ
 Έδξαζε ζηδεξέλησλ δεπθηψλ
 χλδεζκνη ζηδεξέλησλ ζηεγψλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
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4. ηέγεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα
 Γεληθά
 Μνξθέο δεπθηψλ θαη δηάηαμε ηνπνζέηεζεο ηνπο
 Έδξαζε δεπθηψλ απφ κπεηφλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
5. Δπηθάιπςε ζηεγψλ
 Με θεξακίδηα παληφο ηχπνπ
 Με ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο
 Με πηζζφραξην
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
6. Δπηθαιχςεηο ζηεγψλ κε θπκαηνεηδή απιαθσηά θχιια
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
ΣΕΑΚΗΑ
1. Σδάθηα





Σξφπνο θαηαζθεπήο
Μέξε ηνπο
Σνπνζέηεζε ηδαθηνχ ζηε θαηάιιειε ζέζε ζε δεδνκέλν ρψξν αηηηνινγψληαο ηελ
ρεδίαζε ζε ηνκή, πξφνςε θαη θάηνςε ην ηδάθη γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά

ΑΓΧΓΟΗ - ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΗ
1. Καπλνδφρνη (νξηζκνί)
 Καηαζθεπέο θαπλνδφρσλ
 Φχιιν αλάζεζεο εξγαζίαο (ζρεδηαζκφο ζθαξηθεκάησλ)
ΔΠΔΝΓΤΔΗ
1. Δπελδχζεηο
 Γεληθά
 Δπελδχζεηο κε πιάθεο
 Φχιν αλάζεζεο εξγαζίαο, απφ φπνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζε ζθαξίθεκα ηνλ ηξφπν
επέλδπζεο κε πιάθεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη κηθξνχ πάρνπο
2. Δίδε επελδχζεσλ αλάινγα κε ηε ζχζηαζε θαη ην κέγεζνο ησλ πιαθψλ
 Με πιάθεο κεγάιεο έθηαζεο θαη κεγάινπ πάρνπο
 Με πιάθεο κεγάιεο έθηαζεο θαη κηθξνχ πάρνπο
 Με πιάθεο κηθξήο έθηαζεο
 Με ςεθίδεο
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
3. Ξχιηλεο επελδχζεηο ρξήζεηο θαη ηξφπνο θαηαζθεπήο
4. Πιαζηηθέο επελδχζεηο ρξήζεηο θαη ηξφπνο θαηαζθεπήο
ΚΛΗΜΑΚΔ
1. Κιίκαθεο (νξηζκφο - ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο)
 Γηαζηάζεηο θιηκάθσλ
 ρεδίαζε ζε ζθαξίθεκα ηελ ηνκή βαζκίδσλ απφ νπιηζκέλν ηζηκεληνζθπξνθνλίακα κε
καξκάξηλε επηθάιπςε
2. Τπνινγηζκνί θιηκάθσλ
 Τπνινγηζκφο ξηθηηνχ (π) θαη παηήκαηνο (π) θιίκαθαο φηαλ δίλεηαη ε δηαθνξά ζηάζκεο (Ζ)
 Παξάδεηγκα εχξεζεο (π) θαη (π) κε ηε βνήζεηα πίλαθα
 Τπνινγηζκφο θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ κηαο θιίκαθαο πνπ δίλεηαη ή πςνκεηξηθή
δηαθνξά
3. Μνξθέο θιίκαθαο
 Δπζχγξακκε θιίκαθα
0
 Δπζχγξακκε θιίκαθα κε ζηξνθή 180 κε δπν βξαρίνλεο θαη έλα κεζφζθαιν
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 Παξάδνζε θχιινπ ειέγρνπ θαη λα ππνινγηζηεί ε κεηαηφπηζε κηαο επζχγξακκεο

θιίκαθαο
4. Δπζχγξακκε θιίκαθα κε ζηξνθή 900
 Μεηαξξχζκηζε πιαηχζθαισλ απηήο
 ρεδίαζε κε ζθαξίθεκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ
πιαηχζθαινπ ηεο επζχγξακκεο θιίκαθαο κε ζηξνθή 900 ρσξίο λα γίλεη γεσκεηξηθή
θαηαζθεπή
5. Δπζχγξακκε θιίκαθα κε ζηξνθή 1800
0
 Δπζχγξακκε θιίκαθα κε 180 κε ηξεηο βξαρίνλεο θαη δχν ελδηάκεζα πιαηχζθαια
0
 Κιίκαθεο κε ζθελνεηδήο βαζκίδεο. Μεηαξξχζκηζε επζχγξακκεο θιίκαθαο κε ζηξνθή 90
(αλαιπηηθή κέζνδνο)
0
 Μεηαξξχζκηζε θιίκαθαο κε ζηξνθή 180 (γξαθηθή κέζνδνο)
 Μέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ελφο θιηκαθνζηαζίνπ θαη ζχκθσλα κε απηέο λα ππνινγηζηνχλ
ηα ζηνηρεία απηήο ηεο θιίκαθαο
6. Κπθιηθή (ειηθνεηδήο) θιίκαθα
 Γηαζηάζεηο απηήο
 Τπνινγηζκφο θπθιηθήο θιίκαθαο
 Παξαδείγκαηα
 Δμέηαζε αλ ζην πξνεγνχκελν θιηκαθνζηάζην κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί θπθιηθή θιίκαθα
ζε απηφ ην ρψξν
7. Καηαζθεπή θιηκάθσλ
 Κιίκαθεο απφ νπιηζκέλν ηζηκεληνζθπξνθνλίακα (Beton Armée)
 Αλάζεζε εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο
8. Δπέλδπζε θιηκάθσλ απφ ηζηκεληνζθπξνθνλίακα
 Τπνινγηζκφο χςνπο ζθαινπαηηψλ (πξψηνπ - ηειεπηαίν) φηαλ ππάξρεη δηαθνξεηηθφ πιηθφ
θαηαζθεπήο ηεο ζθάιαο κε ην δάπεδν νξφθνπ
 Δξγαζία επηινγήο πιηθνχ γηα ηελ επέλδπζε κηαο θιίκαθαο
 Τπνινγηζκφο ηνπ πάρνπο πξψηνπ - ηειεπηαίνπ ζθαινπαηηνχ φηαλ ππάξρεη δηαθνξεηηθφ
πιηθφ ζηνπο δχν νξφθνπο
ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ
1. Κηγθιηδψκαηα γεληθά
 Δίδε θηγθιηδσκάησλ
 Καηαζθεπέο ηνπο
2. Καηαζθεπέο - κνξθέο θηγθιηδσκάησλ
 Μνξθέο θηγθιηδσκάησλ
 Κνππαζηέο
ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ
1. Γεληθά γηα ρξσκαηηζκνχο
 Λφγνη πνπ ηνπο θάλνπλ απαξαίηεηνπο
 Σξφπνη νπ κέλνπλ ζαλ ζπλζεηηθφ ζηνηρείν
 Σξφπνη εθαξκνγήο απηήο
2. Υξσκαηηζκνί κε πδξάζβεζην (αζβέζησκα)
 Υξσκαηηζκνί κε θφιια
 Δθαξκνγή ησλ ζηαδίσλ ρξσκαηηζκψλ ζε δηάθνξεο επηθάλεηεο
3. Απινί ρξσκαηηζκνί
 Απινί ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθψλ ηνίρσλ κε πιαζηηθά ρξψκαηα (ζηάδηα)
 Απινί ρξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ ηνίρσλ κε πιαζηηθφ (ζηάδηα)
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
4. παηνπιάξηζκα - ρξσκαηηζκνί κε πιαζηηθφ (ζηάδηα)
 παηνπιάξηζκα ρξσκαηηζκνί κε πιαζηηθφ (ζηάδηα)
 Απινί ρξσκαηηζκνί ηνίρσλ
 παηνπιαξηζηνί ειαηνρξσκαηηζκνί ηνίρσλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
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5. παηνπιαξηζηέο επηρξψζεηο ηνίρσλ κε ξηπνιίλε
 Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ
 Κνηλνί θαη ζπαηνπιαξηζηνί ειαηνρξσκαηηζκνί θαη ζπαηνπιαξηζηνί κε ξηπνιίλε
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
6. Διαηνρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ
 Διαηνρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ απφ δνκηθφ ράιπβα, ζπαηνπιαξηζηνί θαη ηεο θσηηάο
 Παξαηεξήζεηο
 Δπηρξψζεηο μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε βεξλίθηα
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο
 Καηαζθεπή κνληέισλ ζην εξγαζηήξην
7. Πξνκεηξήζεηο ρξσκαηηζκψλ
 Δμσηεξηθνί - εζσηεξηθνί
2
 Με ρξήζε ηεο θάηνςεο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ m πνπ πξέπεη λα πξνκεηξεζνχλ
γηα ηνπο ρξσκαηηζκνχο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ηνίρσλ.
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Μάθημα:

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΙΙ

ΣΑΞΗ Β΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ : 3

Θ
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ΜΑΘΗΜΑ : ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ Ι Ι
ΩΡΔ: 3Θ
ΣΑΞΗ : Β΄
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
αλ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ζα είλαη ηθαλνί λα :
 Πεξηγξάθνπλ απινχο θέξνληεο νξγαληζκνχο θηηξίσλ, θαζψο θαη έλλνηεο φπσο ζεκειίσζε,
ππνζηπιψκαηα, δνθνί, πιάθεο, θιίκαθεο. Πιαζηηθή ιεηηνπξγία θνξέσλ
 Αλαγλσξίδνπλ απιά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα μπινηχπνπ
 πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο, λα εθηεινχλ κεηξήζεηο, έιεγρν ηδηνηήησλ θαη λα
ζπζρεηίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά κε ζεκειηψζεηο θαη θαηαζθεπέο
 πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο μπινηχπσλ θαη νπιηζκψλ, ηελ παξαγσγή θαη δηάζηξσζε ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ
ΣΟΥΟΙ
Με ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο :
 Θα πεξηγξάθνπλ κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη ράξαμεο μπινηχπσλ γηα ππνζηπιψκαηα, πέδηια, δνθνχο,
πιάθεο
 Θα πεξηγξάθνπλ κεηαιιηθέο ζθαισζηέο
 Θα εμεγνχλ ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο αζθαιείαο γηα ηηο ζθαισζηέο
 Θα εμεγνχλ θαη ζα πεξηγξάθνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ζηδήξνπ νπιηζκνχ ζηηο θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα
 Θα αλαθέξνπλ ηνπο ρξφλνπο αθαίξεζεο μπινηχπσλ απφ ηα δνκηθά ζρέδηα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
1. Ξπιφηππνη - πιηθά - ζπλδέζεηο
 Μέζνδνο θαηαζθεπήο μπινηχπσλ θαη ράξαμεο
 ηχισλ
 Πέδηισλ
 Γνθψλ
 Πιαθψλ
 θαισζηέο - πχξγνη κεηαιιηθνί
 Μεηαιιφηππνη (απιή αλαθνξά)
 Έιεγρνο ζσζηήο θαηαζθεπήο - αζθάιεηα μπινηχπνπ
 Δίδε ησλ μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή
μπινηχπσλ θαη ηελ θαηάιιειε ρξήζε θαη ζχλδεζή ηνπο
 Καηαζθεπή απιά ηκήκαηα μπινηχπσλ κε νξζφ θαη αζθαιή ηξφπν θαη έιεγρνο ηνπ
απνηειέζκαηνο
Εργαστήριο
 ρεδίαζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 Λήςε θσηνγξαθηψλ - ζχγθξηζε ζρεδίσλ μπινηχπσλ κε ηα πξαγκαηνπνηεκέλα ζηελ
πξάμε
 Αλάιπζε εληππψζεσλ ζην εξγαζηήξην
 Καηαζθεπή κνληέισλ
2. Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην μπινηχπσλ
ε απιά ππάξρνληα ζρέδηα μπινηχπσλ ζα γίλνπλ ηα αλαπηχγκαηα νπιηζκνχ θαη νη πίλαθεο
νπιηζκνχ γηα :
 Θεκέιηα
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
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θάιεο - ηνηρεία
Γνθάξηα
Πιάθεο
Τπνζηπιψκαηα
ρεδίαζε απιψλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ζχληαμε πηλάθσλ νπιηζκνχ
Έιεγρνο δηακφξθσζεο νπιηζκψλ ζηελ πξάμε ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα
Εργαστήριο
 ρεδίαζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 Λήςε θσηνγξαθηψλ - ζχγθξηζε ζρεδίσλ μπινηχπσλ κε ηα πξαγκαηνπνηεκέλα ζηελ
πξάμε
 Αλάιπζε εληππψζεσλ ζην εξγαζηήξην
 Καηαζθεπή κνληέισλ
3. Οπιηζκφο
Σνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα μπινηχπσλ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζε :
 Πέδηια
 ηχινπο - ηνηρεία
 Πιάθεο
 Γνθνχο
 σζηή ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ ζηνλ μπιφηππν θαη παξαιαβή βαζηθψλ θαηαζθεπψλ
νπιηζκνχ
Εργαστήριο
 ρεδίαζε θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 Λήςε θσηνγξαθηψλ
 Αλάιπζε εληππψζεσλ ζην εξγαζηήξην
 Καηαζθεπή κνληέισλ
4. θπξνδέηεζε
 Παξαιαβή ζθπξνδέκαηνο
 Έιεγρνο πιηθνχ - ιήςε δνθηκίσλ
 Γνθηκή εμάπισζεο
 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο
 Θεκειίσζε
 ηχινη
 Γνθνί - πιάθεο (θαλφλεο νξζήο ζθπξνδέηεζεο)
 Αθαίξεζε μπινηχπσλ (ρξφλνο, ππνζηπιψκαηα, αζθάιεηα)
 Δλαλζξάθσζε ζθπξνδέκαηνο - αληηπνξηθή
 Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο
Εργαστήριο
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 Λήςε θσηνγξαθηψλ
 Αλάιπζε εληππψζεσλ ζην εξγαζηήξην
 Καηαζθεπή κνληέισλ
5. Υαιχβδηλεο θαηαζθεπέο (νιφζσκεο θαη δηθηπψκαηα)
 Τιηθά
 Γηαηνκέο
 πλδέζεηο
 Απιέο εθαξκνγέο γηα θάζε είδνο
 Απινί ππνινγηζκνί γηα ραιχβδηλνπο δνθνχο θαη ζηχινπο
 Γνκηθά ζηνηρεία ραιχβδηλσλ θαηαζθεπψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην εκπφξην, ηηο
δηαδηθαζίεο επηινγήο ηνπο θαηά πεξίπησζε θαη ηα κέζα ζχλδεζεο ηνπο
 Αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή εθαξκνγψλ ραιχβδηλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπλεζηζκέλα
έξγα (γηα παξάδεηγκα ζε δεπθηά ζηέγεο θ.α.)
 Δθαξκνγή γλψζεσλ κεραληθήο θαη αληνρήο πιηθψλ.
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Εργαστήριο
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 Λήςε θσηνγξαθηψλ
 Αλάιπζε εληππψζεσλ ζην εξγαζηήξην
 Καηαζθεπή κνληέισλ
 Δπίιπζε αζθήζεσλ
 Υξήζε ινγηζκηθνχ
6. Αληηζηεξίδεο
 Γηαθξάγκαηα (κεραλήκαηα, κέζνδνη, πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο)
 Μεηαιιηθνί πάζζαινη
 Πάζζαινη νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
 εκαζία ηεο αληηζηήξημεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο
Εργαστήριο
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 Λήςε θσηνγξαθηψλ
 Αλάιπζε εληππψζεσλ ζην εξγαζηήξην
 Καηαζθεπή κνληέισλ
7. ηνηρεία πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο
 Πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ
 Σερληθέο θαηαζθεπέο
 Πεξηπηψζεηο θαη δηαδηθαζίεο ρξήζεο πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο
Εργαστήριο
 Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 Λήςε θσηνγξαθηψλ
 Αλάιπζε εληππψζεσλ ζην εξγαζηήξην.

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4
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ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 15 απφ 64

ΜΑΘΗΜΑ : ΚΣΙΡΙΑΚΑ ΔΡΓΑ Ι
ΣΑΞΗ : Α΄
ΩΡΔ: 2Θ + 2Δ
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
αλ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ζα είλαη ηθαλνί :
 Να αλαιχνπλ ηε ζεκαζία ησλ θηηξίσλ θαη ηεο θαηνηθίαο ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο
 Να πεξηγξάθνπλ κνξθέο θηηξίσλ ζε δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο
 Να ζπζρεηίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ θηηξίσλ (ηνπ πξντφληνο) κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ
αλαγθψλ, θαζψο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ
 Να αλαθέξνπλ ζηνηρεία κειέηεο θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ, φπσο έδαθνο, θέξνληεο νξγαληζκνί, ζηνηρεία
πιεξψζεσο θαη λα πεξηγξάθνπλ ηε ζηαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία
 Να πεξηγξάθνπλ απινχο θέξνληεο νξγαληζκνχο θηηξίσλ, θαζψο θαη έλλνηεο φπσο ζεκειίσζε,
ππνζηπιψκαηα, δνθνί, πιάθεο, θιίκαθεο, πιαηζηαθή ιεηηνπξγία θνξέσλ
 Να αλαγλσξίδνπλ απιά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα μπινηχπσλ
 Να πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο, λα εθηεινχλ κεηξήζεηο, έιεγρν ηδηνηήησλ θαη
λα ζπζρεηίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά κε ζεκειηψζεηο θαη θαηαζθεπέο
 Να ζπλδένπλ ηελ αληνρή ηνπ εδάθνπο κε ηελ θαηά πεξίπησζε ζεκειίσζε, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο
αληηζηεξίμεηο
 Να πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο μπινηχπσλ θαη νπιηζκψλ, ηελ παξαγσγή θαη δηάζηξσζε
ηνπ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ
 Να πξνηείλνπλ πιηθά θαη δηαδηθαζίεο πιεξψζεσο ηνπ θηηξίνπ κε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ηνίρνπο

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
1. Δίδε εδαθψλ
 Δίδε εδαθψλ : βξαρψδε, γαηψδε, ραιαξά - ζπλεθηηθά εδάθε. Δδαθνηερληθή έξεπλα,
εδαθνηερληθή κειέηε
 Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο / Καζηδήζεηο : δηαλνκήο πίεζεο ζην έδαθνο,
θαζίδεζε θαη ζξαχζε εδάθνπο
Εργαστήριο
 Μηθξνζθνπηθή αλαγλψξηζε εδαθψλ ζε εδαθηθά νξχγκαηα ή εθζθαθέο
 Δπίζθεςε ζε εξγνηάμην θαη παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ιήςεο εδαθηθψλ δεηγκάησλ
2. Θεκειηψζεηο
 χληνκε αλαθνξά ζηηο βαζηέο θαη αβαζείο ζεκειηψζεηο, ζηηο ζεκειηψζεηο ζε λεξφ
 Απιά κεκνλσκέλα ζεκέιηα (κνξθέο, δηαηάμεηο, θαλνληζκνί θαη απινί ππνινγηζκνί
Εργαστήριο
 Υάξαμε κεκνλσκέλσλ ζεκειίσλ ζην έδαθνο
 Τπνινγηζκφο φγθνπ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο
3. Γηαθνξέο ζπζηεκάησλ ζεκειίσζεο
 Πεδηινδνθνί : κνξθή, είδε, πεδίν εθαξκνγήο, δηαηάμεηο, θαλνληζκνί. Γεληθή θνηηφζηξσζε
- παζζαιψζεηο, πεδίν εθαξκνγήο, κνξθή, θαλνληζκνί, δηαηάμεηο
Εργαστήριο
 ρεδίαζε απιψλ ζθαξηθεκάησλ ζεκειίσζεο
4. Φπζηθφο ιίζνο σο δνκηθφ πιηθφ
 Λίζηλεο θαηαζθεπέο. Φπζηθνί ιίζνη, θαηεξγαζία, εξγαιεία
 Ξεξνιηζνδνκέο, αξγνιηζνδνκέο, εκηιαμεπηέο, ιαμεπηέο ιηζνδνκέο, θαλφλεο νξζήο
δφκεζεο, ζρήκαηα δφκεζεο, θνληάκαηα
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4
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Εργαστήριο
 Καηαζθεπή νκνησκάησλ (καθεηψλ)
5. Σερλεηνί ιίζνη (ηζηνξηθφ θαζηέξσζεο)
 Δίδε ηερλεηψλ ιίζσλ, πιενλεθηήκαηα, ζπκπιέγκαηα ηνίρσλ απφ ηερλεηνχο ιίζνπο
νπηνπιηλζνδνκέο, σκνπιηλζνδνκέο, ηζηκεληνιηζνδνκέο). Καλφλεο νξζήο δφκεζεο.
ελάδ. Αλαθνξά ζε ζχγρξνλεο κνξθέο ηνίρσλ κε πεηάζκαηα
Εργαστήριο
 Καηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιηλζνδνκέο : Γνκηθφο - κπαηηθφο - ππεξκπαηηθφο νξζνδνκηθφο κε θελφ θαη ηξφπνο ηνπνζέηεζεο κφλσζεο - δηακφξθσζε ησλ γσληψλ
6. Γηάγλσζε θαη επηζθεπή βιαβψλ ζε ηνηρνπνηίεο
 Δίδε βιαβψλ, κνξθνινγία, αίηηα εκθάληζεο ηνπο θαη ηξφπνη απνθαηάζηαζεο
 Αλαθνξά ζε επηζθεπέο θαη απνθαηαζηάζεηο ιηζνδνκψλ θηηξίσλ κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο
Εργαστήριο
 Δπίζθεςε ζε έξγν απνθαηάζηαζεο παιαηνχ θηηξίνπ θαη παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ θαη
ηερληθψλ επηζθεπήο (εθηνμεπφκελν κπεηφλ, ξεηίλεο, αξκνιφγεκα)
7. Οιηζκφο ζθπξνδέκαηνο
 Αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο σο πιηθνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ζηε
ζχγρξνλε ηερλνινγία.
 Μφξθσζε ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (Γεκηνπξγία ηαηηθνχ Μνληέινπ) γηα ηελ
παξαιαβή θαηαπνλήζεσλ
 Ολνκαζία ησλ κεξψλ ηνπ ζε απιφ θαη ζε ζχλζεην θηηξηαθφ έξγν
Εργαστήριο
 Αλαγλψξηζε δηαθφξσλ ηχπσλ ράιπβα. Κνπή θαη κφξθσζε ζηδήξνπ νπιηζκνχ ζε
εξγνηάμην
 Δπίζθεςε ζε εξγνηάμην θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζε ηκήκαηα ηνπ
μπινηχπνπ, κε επηζήκαλζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ.
 Πξνκέηξεζε εξγαζηψλ θαη πιηθψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Καηάινγνη νπιηζκνχ.
Δπίζθεςε ζε εξγνηάμην αλέγεξζεο ηερληθνχ έξγνπ θαη επεμήγεζε ησλ κεξψλ ηνπ
μπινηχπνπ θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε κνξθνπνίεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο
8. Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηε θαηαζθεπή ιεηηνπξγηψλ θηηξίσλ (αλαινγίεο πιηθψλ, βιαπηηθνί
παξάγνληεο)
 Τιηθά ζθπξνδέκαηνο. Νεξφ, ηζηκέλην, ζθχξα, άκκνο
 Δίδε ζθπξνδεκάησλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο. Μείμε ζθπξνδέκαηνο.
Μεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο,
(έιεγρνη λσπνχ ζθπξνδέκαηνο. Γηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. πκπχθλσζε ηνπ
ζθπξνδέκαηνο. πζθεπέο θαη κέζνδνη )
 πληήξεζε ηνπ δηαζηξσκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ
παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα κεηαβάιινπλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ.
Γηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο (ζθπξφδεκα θάησ απφ ην
λεξφ, ζθπξφδεκα θελνχ). Αλαθνξά ζε : Ηδηφηεηεο ηνπ ζηεξενχ ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίεο
ζθπξνδέκαηνο, εηδηθέο ηδηφηεηεο (αδηαπεξαηφηεηα, αληίζηαζε ζηνλ παγεηφ θιπ) θαη
ειαθξνζθπξνδέκαηα
Εργαστήριο
 Σξφπνη απνζήθεπζεο ηνπ ηζηκέληνπ θαη ησλ αδξαλψλ πιηθψλ
 Δπίζθεςε ζε εξγνζηάζην παξαζθεπήο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο
 Καηαζθεπή νκνησκάησλ - κνληέισλ
 Δπίζθεςε ζε εξγνηάμην γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ μπινηχπσλ πξηλ
απφ ηε δηάζηξσζε, ηε δηαδηθαζία ηεο ζθπξνδέηεζεο θαη ηεο ιήςεο δνθηκίσλ
 Θξαχζε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ζχγθξηζε κε ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο
9. Καλνληζκνί ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο
 Υάιπβαο ζθπξνδεκάησλ. Καηεγνξίεο ράιπβα
 Αλαθνξά θαη επηζήκαλζε βαζηθψλ άξζξσλ ησλ θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4
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 Αλάιπζε ησλ θαλνληζκψλ απφ πιεπξάο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο, νηθνλνκίαο θαη

αζθάιεηαο
Εργαστήριο
 Δπίιπζε απιψλ ηερλννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζχγθξηζε εθαξκνγήο παιηψλ θαη
λέσλ θαλνληζκψλ
10. Καηαλνκή ησλ δπλάκεσλ - είδνο ηεο θαηαπφλεζεο. Θέζε , κνξθή θαη πνηφηεηα ράιπβα
 Αλαθνξά ζε απινχο ηζνζηαηηθνχο θνξείο.
 Δμήγεζε ηεο θάκςεο, δηάηκεζεο, εθειθπζκνχ θαη ηεο ζιίςεο. Σνπνζέηεζε θαη ζρήκα
ηνπ νπιηζκνχ ζε θάζε πεξίπησζε. Δπηθαιχςεηο ραιχβσλ ζηηο θαηαζθεπέο απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.
 Καηεγνξίεο ραιχβσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πσο αλαγλσξίδνληαη
Εργαστήριο
 Καηαζθεπή νκνησκάησλ ζε νκάδεο
 πγγξαθή γξαπηψλ εθζέζεσλ κε ηερλννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε
11. Καλνληζκνί θαη νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ράιπβα θαη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ε ηήξεζε
ηνπο
 Αλαθνξά ζε φια ηα μέλα πξνο ην ράιπβα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα κεηψζνπλ ηα
επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ ,φπσο : ξχπνη, ιίπνο, ζθσξία, πάγνο
 Αγθπξψζεηο, θάκςε, νπιηζκφο ζπλαξκνιφγεζεο, απνζηαζηνπνηεηέο νπιηζκνχ,
απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζηα δνκηθά ζηνηρεία
 πξνεηνηκαζία θαη ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ κε αλαθνξά ζε βαζηθά ζηνηρεία ελφο Γνκηθνχ
έξγνπ θαη κεκνλσκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ
Εργαστήριο
 Καηαζθεπή νκνηψκαηνο
 πγγξαθή γξαπηψλ εξγαζηψλ κε ηερλννηθνλνκηθά ζηνηρεία
 Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ
12. Δμέιημε ηεο θαηνηθίαο - κειινληηθέο πξννπηηθέο
 Δίδε θαηνηθηψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο θαζψο θαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο.
 πζρέηηζε κε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ
 Αλάιπζε αηηηψλ ππνβάζκηζεο ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ
Εργαστήριο
 Καηαζθεπέο κνληέισλ θαηνηθηψλ δηαθφξσλ πεξηφδσλ θαη πεξηνρψλ
13. χλδεζε ησλ θηηξηαθψλ θαηαζθεπψλ κε ηελ νηθνλνκία
 Δπέλδπζε ζε θηίξηα πνηφηεηαο θαη ζπληήξεζε κφλν φηαλ ππάξρεη πηζαλφηεηα θέξδνπο
θάηη πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ε νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη.
 ε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο δελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε
θαιψλ θαηαζθεπψλ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη νη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ‘’λεθξέο πφιεηο’’
κε γεληθφηεξεο πνιηηηζηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο πξνεθηάζεηο.

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 18 απφ 64

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

Δ
ΔΠ
ΠΑ
Α..
.. Μ
ΜΑ
ΑΘ
ΘΗ
ΗΣ
ΣΔ
ΔΙΙΑ
Α


Μάθημα:

ΚΣΙΡΙΑΚΑ ΔΡΓΑ ΙΙ

ΣΑΞΗ Β΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ : 2

Θ +2Δ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΜΔΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α4

Αθήνα 2008

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 19 απφ 64

ΜΑΘΗΜΑ : ΚΣΙΡΙΑΚΑ ΔΡΓΑ Ι Ι
ΣΑΞΗ : Β΄
ΩΡΔ: 2Θ + 2Δ

ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
αλ απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην κάζεκα απηφ ν καζεηήο ζα :
 Αλαιχεη, ζα πεξηγξάθεη θαη ζα δηακνξθψλεη ζρεδηαζηηθά απινχο θέξνληεο νξγαληζκνχο ζε έλα θηηξηαθφ
ηερληθφ έξγν
 Πεξηγξάθεη θαη ζα ηνπνζεηεί νπιηζκνχο θαη ζπλδεηήξεο ζε πιάθεο, δνθνχο θαη ππνζηπιψκαηα ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο
 Πεξηγξάθεη ηε ιεηηνπξγία ζεκειίσλ γηα κεηαβίβαζε θνξηίσλ ζην έδαθνο θαη ηε κνξθή θαη ηνλ νπιηζκφ
απιψλ πέδηισλ
 ρεδηάδεη κνξθέο απιψλ θιηκαθνζηαζίσλ θαη ζα πεξηγξάθεη απιά ζηνηρεία ηνπο
 Δθηειεί πξνυπνινγηζκνχο θαη επηκεηξήζεηο απιψλ θνξέσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
1. εκαζία - νξζή κνξθή - δηάηαμε θαηαζθεπήο ηερληθνχ έξγνπ
 Αλαθνξά ζηε δηάξζξσζε ηνπ ζηαηηθνχ κνληέινπ κηαο θαηαζθεπήο απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα
 Καλνληζκνί θαη νδεγίεο γηα ηελ δνκή ηνπ, ηα είδε θαη ηα κεγέζε ησλ θνξηίσλ πνπ
αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο
Εργαστήριο
 Δπίζθεςε ζε εξγνηάμηα θαη επηζήκαλζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο
2. Δίδνο θαη κνξθή ελφο θνξέο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ
Απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα απινχο θνξείο
 Γεληθή πεξηγξαθή πεξί πιαθψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, είδε πιαθψλ, ηζρχνληεο
θαλνληζκνί θαη αλαθνξά ζηνπο παιαηφηεξνπο.
 Αλαθνξά ζηνπο θαλνληζκνχο, ζηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο πεξί
πιαθψλ
Εργαστήριο
 Καηαζθεπή κνληέισλ απιψλ θνξέσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ
 Αλαθνξά ζηα θνξηία πνπ κπνξεί λα θέξνπλ
3. Ζ δνθφο
 Ζ δνθφο σο δνκηθφ ζηνηρείν ηκήκα ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.
 ηαηηθή ιεηηνπξγία, θαλνληζκνί, θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο νδεγίεο θαη είδε δνθψλ
Εργαστήριο
 Δπίζθεςε ζε εξγνηάμην ζηε θάζε ζπλαξκνιφγεζεο νπιηζκνχ δνθψλ θαη
ππνζηπισκάησλ
 Καηαζθεπή ζρεδίσλ θαη κνληέισλ απιψλ δνθψλ κε ηνπο νπιηζκνχο ηνπο ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο
4. Τπνζηπιψκαηα - θαηαθφξπθα ζηνηρεία
 Αλαθνξά ζηα είδε θαη ηηο κνξθέο ησλ ππνζηπισκάησλ σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζηελ
θάηνςε ελφο έξγνπ
 Καλνληζκνί, δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ζχκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο.
 Αλαθνξά ζηνπο παιαηφηεξνπο θαλνληζκνχο θαη ζχγθξηζε ηνπο
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Εργαστήριο
 Δπίζθεςε ζε εξγνηάμην ε ηερληθφ γξαθείν
 Καηαζθεπή ζρεδίσλ θαη κνληέισλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο
 Αλαθνξά ζηα θνξηία πνπ κπνξεί λα θέξνπλ
5. σζηή ηνπνζέηεζε ηνπ νπιηζκνχ θαη ησλ ζπλδεηήξσλ ζε δνθνχο θαη ππνζηπιψκαηα
 Παξάζεζε απιψλ παξαδεηγκάησλ ηνπ νπιηζκνχ ελφο θεληξηθά θξνληηδφκελνπ ζηχινπ.
 πλδεηήξεο / πεξίζθημε θαη ξφινο ηνπο ζηηο δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο ησλ
ππνζηπισκάησλ
 Αλαθνξά ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνηρσκάησλ
Εργαστήριο
 Δπίζθεςε ζε εξγνηάμην θαη αλάιπζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ ζε ππνζηπιψκαηα
θαη δνθνχο
 Καηαζθεπή κνληέισλ
6. Θεκέιηα
 Δίδε ζεκειίσλ, κνξθέο, θαλνληζκνί, δηαηάμεηο θαη θαηαζθεπαζηηθέο νδεγίεο ζχκθσλα κε
ηνπο λένπο θαλνληζκνχο - αλαθνξά ζηνπο παιαηφηεξνπο.
 Αξρέο ζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο θεληξηθά θνξηηδφκελνπ κεκνλσκέλνπ ζεκειίνπ.
 Απιφ κεκνλσκέλν ζεκέιην (δηαζηαζηνιφγεζε θαη νπιηζκφο)
 Αλαθνξά ζε δνθνχο ζχλδεζεο ησλ κεκνλσκέλσλ ζεκειίσλ
Εργαστήριο
 Δπίζθεςε ζε εξγνηάμηα θαη αλάιπζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ ζε ζεκέιηα
 Καηαζθεπή ζρεδίσλ θαη κνληέισλ. Με αλαθνξά ζε ελδεηθηηθά θνξηία πνπ πξέπεη λα
θέξνπλ
7. Κιίκαθεο
 Δίδε θιηκάθσλ, θαλνληζκνί, δηαηάμεηο θαη θαηαζθεπαζηηθέο νδεγίεο
Εργαστήριο
 Καινχπσκα ζηδέξσκα θαη ζθπξνδέηεζε απιήο κηθξήο ζθάιαο
 Υξήζε επνπηηθψλ κέζσλ παξνπζίαζε θαη ζεκηλάξηα
 Καηαζθεπή ζρεδίσλ θαη απιψλ κνληέισλ
8. Τιηθά θαη θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ
 ρεδίαζε θαη αλαπηχγκαηα επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ (πιάθεο,
δνθνί, ππνζηπιψκαηα θαη ζεκέιηα)
 Πξνζκέηξεζε ησλ πιηθψλ θαη πηλαθνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ζηηο θαηαζθεπέο απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα
Εργαστήριο
 Κνζηνιφγεζε έξγσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ
καζεηψλ, πξαγκαηνπνίεζε απιψλ επηκεηξεθψλ ζρεδίσλ θαη παξνπζίαζε ησλ
εξγαζηψλ.
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ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
ΣΑΞΗ : Α΄
ΩΡΔ: 2Θ
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
αλ απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην κάζεκα απηφ νη καζεηέο ζα :
 Πεξηγξάθνπλ ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ρξήζεο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ηνπο ηερλννηθνλνκηθνχο
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε απηή
 Γηαθξίλνπλ βαζηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζα αλαθέξνπλ πξνδηαγξαθέο πνπ
πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ, θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηηο ηδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ δνκηθψλ
πιηθψλ
 Πεξηγξάθνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πξνδηαγξαθψλ ησλ πιηθψλ θαη λα αμηνινγνχλ σο πξνο ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαηαζθεπήο

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
ΦΤΗΚΟΗ ΛΗΘΟΗ
1. Πεξηγξαθή - πξνέιεπζε - γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπζηθψλ ιίζσλ
Λίζνη απφ ππξηγελή πεηξψκαηα
 Γεληθά γηα ηνπο ιίζνπο. Πεξηγξαθή θαη πξνέιεπζε. Ολνκαζία δηαζηάζεσλ ηνπο. Γεληθέο
ρξήζεηο ησλ ιίζσλ
 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιίζσλ. Απφ ηη εμαξηάηαη ν θχθινο ηεο δσήο ηνπο
 Καηεγνξίεο ησλ θπζηθψλ ιίζσλ (ζπλνπηηθά)
 ηνηρεία γηα ηα ππξηγελή πεηξψκαηα θαη αλαιπηηθά πεξηγξαθή ηνπ γξαλίηε ζεξπαλίηε,
ηεο αιαθξφπεηξαο, ρξήζεηο θαη ηδηφηεηεο θιπ
2. Λίζνη απφ ζηξσζηγελή θαη κεηακνξθσζηγελή πεηξψκαηα
 Φακκίηεο
 Ηδηφηεηεο, πιενλεθηήκαηα, εθαξκνγέο ζηε ρψξα καο
 ρηζηφιηζνη, Αζβεζηφιηζνη - πξνέιεπζε, ζπλεζηζκέλν πάρνο θαη θπξηφηεξε ρξήζε γηα
ηνπο πξψηνπο. χζηαζε, θαηεγνξίεο θαη ηδηφηεηεο γηα ηνπο δεχηεξνπο
 Γεληθά γηα ηα κεηακνξθσζηγελή πεηξψκαηα. Πσο δεκηνπξγήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο. Γλεχζηνο θαη Μαξκαξπγηαθφο ζρηζηφιηζνο. Μάξκαξν. Πεξηγξαθή κάξκαξα
αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξνέιεπζεο ηνπο
 Υαξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ηνπ θαζελφο
3. Ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ ιίζσλ : ππθλφηεηα, πνξψδεο εηδηθφ βάξνο
πδξναπνξξνθεηηθφηεηα
 γεληθά
 Ππθλφηεηα, πνξψδεο
 Ζ ππθλφηεηα (ξ)
4. Ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ ιίζσλ
 Αληνρή ζε : πχξσζε, ππξθαγηά, ζιίςε, θάκςε, θξνχζε, ηξηβή θαη νμέα
 Αληνρή ζηνλ παγεηφ. χληνκε αλαθνξά. Ηδηφηεηεο ηνπ ιίζνπ πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαζψο
θαη ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν.
 Αληνρή ζηελ πχξσζε θαη ππξθαγηά, ππξίκαρνη ιίζνη
 Αληνρή ζηε ζιίςε
 Αληνρή ζηε θξνχζε
 Αληνρή ζηελ ηξηβή
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 πκπεξάζκαηα
 Δπηιέγνπλ ιίζνπο αλάινγα κε ην έξγν πνπ θαηαζθεπάδνπλ

5. Δπηινγή, εμφξπμε θαη επεμεξγαζία ησλ ιίζσλ
 Δπηινγή θαη πξνδηαγξαθέο
 Δμφξπμε θαη επεμεξγαζία. ηάδηα εμφξπμεο ζην ιαηνκείν
 Σεκαρηζκφο θαη δηαινγή ησλ ιίζσλ
 Δπεμεξγαζία ησλ ιίζσλ - α. ρνλδξνιάμεπζε, β. ιάμεπζε
6. Μνξθέο θαη ρξήζεηο ησλ ιίζσλ
 Αξγνί ιίζνη
 Ζκίμεζηνη ιίζνη
 Ξεζηνί ιίζνη
 Καβφιηζνη
7. Πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ησλ ιίζσλ
 Γεληθά. Πνηνη παξάγνληεο ηνπ επεξεάδνπλ κεηά ηε δφκεζε ηνπο θαη πνηα πξνζηαηεπηηθά
κέηξα απαηηνχληαη
ΛΗΘΗΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
8. Λίζηλα πξντφληα. Γηαίξεζε ιίζηλσλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε. Καηάηαμε
αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ. πιινγή θαη παξαγσγή
 Λίζηλα πξντφληα
 Γηαίξεζε ιίζηλσλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε
 Φπζηθά θαη ηερλεηά αδξαλή
 Γηαίξεζε ιίζηλσλ πξντφλησλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ ηνπο
 πιινγή θαη παξαγσγή
9. Ηδηφηεηεο θαη έιεγρνο ησλ ιίζηλσλ πξντφλησλ
 Δξγνηαμηαθφο έιεγρνο. Πεξηγξαθή
 Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. Πεξηγξαθή
 Πξνζδηνξηζκφο ηεο θνθθνκεηξηθήο ζχλζεζεο
 Πξνζδηνξηζκφο απηήο εξγαζηεξηαθά
 Δίδε θφζθηλσλ
 Τπνινγηζκφο θαη ράξαμε ηεο θνθθνκεηξηθήο θακπχιεο πιηθνχ, πνπ παξηζηάλεη ηα
δηεξρφκελα απφ ην θφζθηλν πνζνζηά
10. Έιεγρνο ιίζηλσλ πιηθψλ πξνδηαγξαθέο - θαλνληζκνί
 Έιεγρνο θαζαξφηεηαο ησλ ιίζηλσλ πιηθψλ
 Πξνζδηνξηζκφο αξγίινπ θαη άιισλ αλφξγαλσλ νπζηψλ
 πξνζδηνξηζκφο νξγαληθψλ νπζηψλ
 Έιεγρνο κεραληθψλ ηδηνηήησλ. Αληνρή ζε ζιίςε, ζε ηξηβή, ζε θξνχζε
 Έιεγρνο αληνρήο ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο
 Άιινη έιεγρνη
 Πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε είδνο αδξαλνχο θαη γηα θάζε
απαίηεζε έξγνπ
11. Δίδε θπζηθψλ αδξαλψλ - ρξήζεηο. Δίδε ηερλεηψλ αδξαλψλ, ρξήζεηο. Δηδηθά αδξαλή
 Δίδε θπζηθψλ αδξαλψλ
 Υαιίθη, άκκνο, ακκνράιηθα, ρψκα
ΤΝΓΔΣΗΚΔ ΤΛΔ (ΚΟΝΗΔ)
12. Πνιηφο. Ξήξαλζε, πήμε θαη ζθιήξπλζε θνλίαο. Καηεγνξίεο θαη είδε θνληψλ
 Γεληθά γηα ηηο ζπλδεηηθέο χιεο. Ση είλαη ζπλδεηηθή χιε ή θνλία
 Πνιηφο. Μείγκα θνλίαο λεξνχ. Καλνληθφο πνιηφο
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 Ξήξαλζε, πήμε, ζθιήξπλζε θνλίαο
 Καηεγνξίεο θνληψλ
 Δίδε θνληψλ

13. Γχςνο - πνπδνπιάλεο
 Γχςνο, είδε γχςνπ : πιαζηηθφο γχςνο, αδξαλήο γχςνο, άλπδξνο θαη ηξαρχο γχςνο
 Ηδηφηεηεο θαη αλαθνξά ζην θάζε είδνο
 Πνπδνπιάλεο, ζεξατθή γε. χλζεζε - ηδηφηεηεο - ρξήζεηο
14. Άζβεζηνο
 Πξνέιεπζε αζβέζηνπ
 Δίδε θαη ηδηφηεηεο ηεο θακέλεο αζβέζηνπ
 Καηεγνξίεο πδξαζβέζηε
 Ηδηφηεηεο θαη ρξήζεηο
15. Σζηκέληα; (Ηζηνξηθή εμέιημε, πξψηεο χιεο, ζηάδηα παξαζθεπήο)
 Γεληθά γηα ην ηζηκέλην - νξηζκφο ηζηνξηθφο - θπζηθά ηζηκέληα
 Πξψηεο χιεο θαη ζηάδηα παξαζθεπήο ηνπ ηζηκέληνπ
 Πξνπαξαζθεπή θαη αλάκεημε ησλ πξψησλ πιψλ
 Φήζηκν ηνπ κείγκαηνο
 Πξνζζήθε ζπκπιεξσκαηηθψλ νπζηψλ θαη ιεηνηξήβεο
 Απνζήθεπζε
 Απνζήθεπζε θαη ζπζθεπαζία
 πλνπηηθή αλαθνξά
 Δίδε ηερλεηψλ ηζηκέλησλ. Καζαξφ ηζηκέλην Portland
 Αξγηιηθά ηζηκέληα
 ιεπθά θαη εκίιεπθα ηζηκέληα
 Πνπδνπιαληθά ηζηκέληα θαη ηζηκέληα ηνηρνπνηίαο
16. Σζηκέληα (ηδηφηεηεο, έιεγρνη, ρξήζεηο ηνπ ηζηκέληνπ)
 Ηδηφηεηεο ηνπ ηζηκέληνπ - ρξψκα - εηδηθφ βάξνο - πδξαπιηθφηεηα - πήμε - κεραληθή
αληνρή - ζηεγαλφηεηα
 Έιεγρνη πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζηκέληνπ
 ρξήζεηο ηνπ ηζηκέληνπ
 Απνζήθεπζε θαη ξνθχιαμε
17. Άζθαιηνη - πίζζεο. πλζεηηθέο θνλίεο
 Φπζηθέο άζθαιηνη
 Αζθαιηφιηζνη
 Αζθαιηφπηζζεο
 Αζθαιηίηεο
 Σερλεηέο άζθαιηνη
 Άζθαιηνη νδνζηξσζίαο
 Αζθαιηηθά δηαιχκαηα
 Ηδηφηεηεο ρξήζεηο
 πλζεηηθέο θνλίεο
ΛΔΠΣΑ ΚΑΗ ΥΟΝΓΡΑ ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ
18. Λεπηνθνληάκαηα (ζηεξενπνίεζε, γεληθέο ρξήζεηο, ηδηφηεηεο, θαηάηαμε, πνηνηηθφο
έιεγρνο)
 Γεληθά πεξί ιεπηνθνληάκαηνο, παρχ θνλίακα, ηζρλφ θνλίακα, θαλνληθφ θνλίακα
 ηεξενπνίεζε θνληάκαηνο
 ηάδηα ζηεξενπνίεζεο. Υξήζεηο ησλ θνληακάησλ. πλδεηηθά πιηθά. Καιππηηθά πιηθά
 Ηδηφηεηεο ησλ θνληακάησλ. Καηάηαμε θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ θνληακάησλ
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4
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19. Πεινθνληάκαηα. Αζβεζηνθνληάκαηα
 Ηζρλά πεινθνληάκαηα. Παρηά πεινθνληάκαηα
 Αζβεζηνθνληάκαηα. Παξαζθεπή αζβεζηνθνληακάησλ
 Αλαινγίεο πξψησλ πιψλ. Πήμε, ζθιήξπλζε αζβεζηνθνληακάησλ
 Ηδηφηεηεο ηνπ θαη ρξήζεηο
 Δηδηθά αζβεζηνθνληάκαηα
 Μαξκαξνθνληάκαηα. Θεξθνληάκαηα
20. Σζηκεληνθνλίακα. Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα
 Σζηκεληνθνλίακα. Πξνέιεπζε. Παξαζθεπή (παξάδεηγκα)
 Ηδηφηεηεο ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο. Υξήζεηο
 Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα. Ηδηφηεηεο, ζπλήζεηο αλαινγίεο. Δπίιπζε παξαδείγκαηνο
 Πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ αζβεζηνθνληακάησλ θαη ησλ ηζηκεληνθνληακάησλ. Υξήζε
21. Αζθαιηνθνληάκαηα. Δηδηθά θνληάκαηα
 Αζθξαιηνθνληάκαηα
 Αζθαιηηθή καζηίρα
 Υπηή άζθαιηνο
 Πηεζηή άζθαιηνο
 Δηδηθά θνληάκαηα
 Ππξίκαρα, ζεξκνκνλσηηθά ζηεγαλή, πδαξή θαη εληζρπκέλα θνληάκαηα (κηθξή αλάπηπμε
ζην θαζέλα)
22. Υνλδξνθνληάκαηα. Σζηκεληνζθπξφδεκα
 Γεληθά πεξί ρνλδξνθνληάκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά απηνχ
 Σζηκεληνζθπξφδεκα
 Αλαινγίεο κίμεσο ησλ πξψησλ πιψλ
23. Μεηαθνξά θαη ηδηφηεηεο ηζηκεληνζθπξνδέκαηνο. Ηζρλφ θαη άνπιν ζθπξφδεκα.
Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα
 Μεηαθνξά λσπνχ ζθπξνδέκαηνο
 Καηεξγαζία λσπνχ ζθπξνδέκαηνο
 Ηδηφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
 Έιεγρνο ηδηνηήησλ ζθπξνδέκαηνο. Καηεγνξίεο θαη ρξήζεηο
 Ηζρλφ θαη άνπιν ζθπξφδεκα
 Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα
 Πιενλεθηήκαηα έλαληη ηνπ άνπινπ
 Πεξηγξαθή ηνπ νπιηζκνχ, πσο ηνπνζεηείηαη ην ζρήκα ηνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ
 Ση είλαη ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία. Μηθξή αλαθνξά; ζηνπο μπιφηππνπο,
δείρλνληαο κηα δηαθάλεηα
24. Πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα - εηδηθά ζθπξνδέκαηα
 Πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα
 Δηδηθά ζθπξνδέκαηα
 Ση επηηπγράλεηαη κε απηά
 Αξγηιηθά ζθπξνδέκαηα (πεξηγξαθή)
 Διαθξά ζθπξνδέκαηα (πεξηγξαθή
 Αεξνζθπξνδέκαηα (πεξηγξαθή)
 ηεγαλά ζθπξνδέκαηα (πεξηγξαθή)
 Αζθαιηνζθπξνδέκαηα (πξηγξαθή)
ΜΟΝΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ
25. Γεληθά γηα ηα είδε κνλσηηθψλ πιηθψλ. Δίδε κνλψζεσλ
 Γεληθά γηα ηα κνλσηηθά πιηθά, πξνέιεπζε θαη ιφγνη νπ πξνθάιεζαλ ηε δεκηνπξγία ηνπο
 Δίδε κνλψζεσλ : ερνκφλσζε (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ρσξίο ππνινγηζκνχο). Μφλσζε
απφ πγξαζία
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4
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 Μφλσζε γηα αληίζηαζε ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο
 Θεξκνκφλσζε
 Δπίδεημε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ

26. Υξήζεηο ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ
 Γεληθά γηα ηηο ρξήζεηο ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ. Θεξκνκφλσζε πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε
 Λεπηνκεξή αλαθνξά ζε πιηθά πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην γηα θάζε είδνο κφλσζεο
πνπ ζέινπκε
 Μφλσζε απφ πγξαζία. Τιηθά νπ θπθινθνξνχλ
 Δπίδεημε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ
 Αλαθνξά ζε κνλσηηθά πιηθά εμεγψληαο ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ θαζελφο απφ
απηά
ΣΔΥΝΖΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΠΟ ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ
27. Σερλεηά πξντφληα απφ θνληάκαηα
 Πιενλεθηήκαηα ηερλεηψλ πιηθψλ - θεξακηθά πξντφληα
 Δμέιημε ηεο ρξήζεο θεξακηθψλ πξντφλησλ, ρξήζε ηνπο ζηελ νηθνδνκή
 Οπηφιηζνη
 Κέξακνη
 Κεξακηθέο πιάθεο
 Πεινζσιήλεο
 Δίδε πγηεηλήο
 Πιενλεθηήκαηα ηερλεηψλ πιηθψλ
 Σερλεηά πιηθά απφ πεινθνλία
 Σερλεηνί ιίζνη
 Δίδε γηα εγθαηαζηάζεηο θαη κνλψζεηο
28. Οπηφιπηζλνη
 Δίδε , ζπκπαγή, δηάηξεηα ρξήζεο, θαηαζθεπή
 Βάξνο, αληνρή ζε ζιίςε, αληνρή ζε γήξαλζε
 Έιεγρνο ησλ ηδηνηήησλ ησλ ηνχβισλ
29. Ππξίκαρα ηνχβια
 Ππξίκαρα ηνχβια (γεληθά). Δίδε ππξηκάρσλ ηνχβισλ (κηθξή αλάπηπμε)
 Αξγηιηθά ππξφηνπβια
 Ππξηηηαθά ππξφηνπβια
 Γφκεζε ηνπο
 Κεξακίδηα. Σχπνη, δηαζηάζεηο, θαηαζθεπή
 Πιάθεο θαη πιαθίδηα. Γηαζηάζεηο
 Δίδε παξαζθεπήο, πξψηεο χιεο θαηαζθεπήο
30. σιήλεο - ηερλεηά πιηθά απφ αζβέζηε. Σερλεηά πιηθά απφ γχςν
 σιήλεο, κνξθέο, δηαζηάζεηο, είδε
 Πεινζσιήλεο απνρέηεπζεο. Πεινζσιήλεο απνζηξάγγηζεο. Μηθξή αλαθνξά ζηνλ ηξφπν
παξαζθεπήο ηνπο
 Γηαθνζκεηηθά ζηνηρεία. Τδξαπιηθνί ππνδνρείο. Σερλεηά πιηθά απφ αζβέζηε.
Αζβεζηνππξηηηθά πιηθά
 Σερλεηά πιηθά απφ γχςν
 ηνηρεία πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ γχςν
31. Σερλεηά πιηθά απφ ηζηκέλην
 Σζηκεληφιηζνη (δηαζηάζεηο, ρξήζεηο, ηξφπνο παξαζθεπήο)
 Κηζζεξφπιελζνη
 Ογθφιηζνη
 Πιάθεο θαη πιαθίδηα (δηαζηάζεηο, ρξήζεηο, ηξφπνο παξαζθεπήο ηνπο)
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4
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 σιήλεο, δηάθνξα πιηθά (Γηαζηάζεηο, ρξήζεηο, ηξφπνο παξαζθεπήο θαη ηδηφηεηεο ηνπ

θαζελφο)
ΣΟ ΞΤΛΟ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΟΤ (ΓΟΜΗΚΖ ΞΤΛΔΗΑ)
32. Πξνέιεπζε δνκή - θαηεξγαζία μπιείαο
 Πξνέιεπζε θαη θχζε ηνπ μχινπ
 Γεληθά. Γνκή ηνπ μχινπ. Δίδε δέληξσλ δνκηθήο μπιείαο
 Καηεξγαζία μχινπ
33. Ηδηφηεηεο μχινπ
 Ππθλφηεηα - απφιπην θαη θαηλφκελν
 Δηδηθφ βάξνο
 θιεξφηεηα - κεραληθή αληνρή - ειαζηηθφηεηα επθακςία - πγξνζθνπηθφηεηα
 πξξίθλσζε ή ζπζηνιή
34. Διαηηψκαηα θαη αζζελείο ηνπ μχινπ
 Οη ξφδνη - ειηθνεηδείο ίλεο - ξσγκέο - έθθεληξνο θαξδηά θιπ
35. Βιαβεξνί παξάγνληεο θαη κέηξα πξνθχιαμεο
 Ζ πγξαζία
 βαθηήξηα θαη κχθεηεο
 Έληνκα
 Παγεηφο
 Φσηηά
 Πξνιεπηηθά κέηξα πξνζηαζίαο
 Πξφιεςε
 πληήξεζε
 Απνζήθεπζε
36. Μνξθέο, δηαζηάζεηο θαη ρξήζεηο ηεο μπιείαο
 Μνλάδεο κέηξεζεο
 Μνξθέο θαη δηαζηάζεηο μπιείαο
 Δπηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ μχινπ
37. Σερλεηή μπιεία
 Αληηθνιιεηά θχιια (θφληξα πιαθέ)
 πγθνιιεηή μπιεία (ζχλζεηε μπιεία)
 Πιάθεο απφ απνιηλσκέλν μχιν (ηλφπιαθεο)
 Πιάθεο απφ απνξξίκκαηα μχινπ (κνξηφπιαθεο)
 Ξπιάιηλδξν, μπινβάκβαθαο, μπιφκαιιν, μπιφιηζνο
ΓΤΑΛΗ
38. πξνέιεπζε θαη ζχζηαζε γπαιηνχ
 Γεληθά γηα ην γπαιί
 πνπδαηφηεξεο ηδηφηεηεο ηνπ
 Παξαγσγή γπαιηνχ θαη κνξθνπνίεζε γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ. χληνκε αλαθνξά
 Οη ζπνπδαηφηεξεο ηερλνινγηθέο αξεηέο
ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ
39. Πξνέιεπζε ησλ πιαζηηθψλ θαη πξψηεο χιεο
 Γεληθά γηα ηα πιαζηηθά. ε πνηα θαηεγνξία; αλήθνπλ, πνην είλαη ην ζεκειηψδεο
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο
 Υεκηθή αλάιπζε ηεο ζχλζεζεο ησλ κνξίσλ
 Γεληθέο κέζνδνη παξαζθεπήο ησλ πνιπκεξψλ θαη ρξήζεηο απηψλ
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4
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ΥΡΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΒΔΡΝΗΚΗΑ
40. Γεληθά - νξηζκνί - ζθιήξπλζε
 πζηαηηθά ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ βεξληθηψλ
 Υξψκαηα
 Βεξλίθηα
41. Καηεγνξίεο θαη είδε ρξσκάησλ θαη βεξληθηψλ
 Γεληθά, παξαζθεπή
 Υξψκαηα θαη βεξλίθηα κε βάζε έιαηα θαη ξεηίλεο
 Υξψκαηα θαη βεξλίθηα ρσξίο έιαηα
 Γηαιχκαηα ξεηηλψλ
 Βεξλίθηα θαη ρξψκαηα απφ άζθαιην θαη πίζζα
 Τιηθά νδηθψλ ζεκάλζεσλ θαη νδνζηξσκάησλ
42. Γεληθέο ηδηφηεηεο ησλ επηθαιππηηθψλ πιηθψλ
 Γεληθά
 Καιππηηθή ηθαλφηεηα
 ηέγλσκα θαη ζηεξενπνίεζε ηεο κεκβξάλεο
 Ημψδεο θαη δηαιπηφηεηα
 Πξφζθπζε
 Δπθακςία
 Αληνρή ζηε θζνξά θαη ηηο θξνχζεηο
 Αληνρή ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη έλαληη ππξθαγηάο
 Αληνρή ζην θσο θαη ζηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο
 Αληίζηαζε ζηηο ρεκηθέο επηδξάζεηο
 Αλαθιαζηηθή ηθαλφηεηα
43. Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκνχ θαη βεξληθψκαηνο
 Γεληθά
 Δπηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ πιηθνχ βαθήο
 Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ
 Πξνζηαζία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ
 Δμνκάιπλζε αλσκαιηψλ θαη πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο
 Βάςηκν - ηειηθή επίρξσζε
 Μέζνδνη ρξσκαηηζκνχ
 Υξήζεηο ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ βεξληθηψλ
44. Βιάβεο επηρξψζεσλ
 Ρεγκάησζε
 Ξεθινχδηζκα
 Δξππζκφο
 Φπζαιίδεο
 Μχθεηεο
 Απαλζίζκαηα
 Δμαθάληζε ηεο ιάκςεο
 Θάκπσκα

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΣΑΞΗ Α΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ : 2

Θ+2Δ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΜΔΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α4

Αθήνα 2008
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ΜΑΘΗΜΑ : ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΣΑΞΗ : Α΄
ΩΡΔ: 2 Θ + 2 Δ
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
αλ απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην κάζεκα ν καζεηήο ζα :
 Πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εξγνηαμηαθψλ
ρψξσλ θαηά ηνλ ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη ην κέγηζην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα
 Αλάιπζε δηαδηθαζίεο πνπ ξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα εξγνηάμηα ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ζπλζήθεο
αζθαιείαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
1. Γεληθή αλαθνξά ζηα έξγα - Ζ έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ
 Οξηζκφο εξγνηαμίνπ
 Παξαδείγκαηα εξγνηαμίσλ
 Γηάθξηζε εξγνηαμίσλ ζχκθσλα κε ηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ζε απηά - παξαδείγκαηα
 Οηθνδνκηθά εξγνηάμηα
 Δξγνηάμηα νδνπνηίαο
 Τδξαπιηθά εξγνηάμηα
 Ληκεληθά εξγνηάμηα
 ηνηρεία γηα ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ
2. Δγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίνπ
 Γξαθεία
 Γξαθείν εξγνηαμηάξρε
 Γξαθείν κειεηψλ
 Γξαθείν επηβιεπφλησλ
 Γξαθείν πξνζσπηθνχ
 Λνγηζηήξην - ηακείν
 Απνζήθεο πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ
 πλεξγεία επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο
 Τπφινηπεο εγθαηαζηάζεηο
 Δγθαηαζηάζεηο ζε κεγάια εξγνηάμηα
3. Μεραλήκαηα
 χληνκε πεξηγξαθή θαη θσηνγξαθίεο ησλ βαζηθψλ κεραλεκάησλ. Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ
εθηεινχλ
 Μεραλήκαηα εθζθαθψλ
 Μεραλήκαηα ζθπξνδεηήζεσο
 Μεραλήκαηα νδνπνηίαο
4. Πξνζσπηθφ
 Δηδηθφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ
 Οξγαλφγξακκα
 Υξεζηκφηεηα νξγαλνγξάκκαηνο
5. Γηαδηθαζία εθηέιεζεο Σερληθψλ Έξγσλ
 Ηδησηηθά έξγα
 Γεκφζηα έξγα
 Γηαδηθαζία εθηέιεζεο δεκνζίσλ ηερληθψλ έξγσλ
 Σεχρε δεκνπξάηεζεο
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4
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Σερληθή πεξηγξαθή
Αλάιπζε ηηκψλ
Πξνκέηξεζε
Πξνυπνινγηζκφο
Σηκνιφγην
Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
 Παξάδεηγκα - απιέο εθαξκνγέο
6. Γηαθήξπμε
 Οξηζκφο
 ηνηρεία δηαθήξπμεο
 Γεκνζίεπζε δηαθήξπμεο
7. Γεκνπξαζία έξγνπ
 Γεληθά
 Σξφπνη δεκνπξαζίαο
 Γηεμαγσγή δεκνπξαζίαο
 Απνηειέζκαηα δεκνπξαζίαο

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4
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Μάθημα:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΑΞΗ Α΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ : 2

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΜΔΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α4

Αθήνα 2008

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 33 απφ 64

Δ

ΜΑΘΗΜΑ : ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΑΞΗ : Α΄
ΩΡΔ: 2 Δ
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
- θνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Σνπνγξαθίαο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ ηνπνγξαθηθψλ ελλνηψλ απφ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, ε γλσξηκία κε ηα ηνπνγξαθηθά φξγαλα θαη ηε ρξήζε ηνπο, ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ηνπο
καζεηέο ηθαλνχο βνεζνχο ζε φηη αθνξά ηηο απνηππψζεηο ηδηνθηεζηψλ θαη ηηο εθαξκνγέο ζηα ηερληθά έξγα.
αλ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ζα είλαη ζε ηθαλνί :
- Να αλαιχνπλ ηελ αλάγθε γηα ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο θαη ζρέδηα ζε φιεο ηηο θαηαζθεπέο (θηίξηα,
ζπγθνηλσληαθά θαη πδξαπιηθά έξγα θιπ) ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο ζρεδίαζεο
- Να πεξηγξάθνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηνπνγξαθηθέο κεηξήζεηο θαη ζρέδηα
- Να ρξεζηκνπνηνχλ ηνπνγξαθηθά φξγαλα θαη λα θάλνπλ απνηππψζεηο
- Να απνηππψλνπλ θαη λα εκβαδνκεηξνχλ γήπεδα.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
1. Δηζαγσγή
 Οξηζκφο
 Δθαξκνγέο (απνηππψζεηο - ραξάμεηο - θηεκαηνιφγην
2. Οξηζκνί - βαζηθέο έλλνηεο
 Φπζηθή γήηλε επηθάλεηα (ΦΓΔ) & ζεκεία
 Καηαθφξπθνο
 Μνξθή γεο
 Γεσεηδέο - ειιεηςνεηδέο - ζθαίξα
 Μαγλεηηθφο - γεσγξαθηθφο βνξξάο
 ρέζε θαηαθφξπθεο κε πξνβνιή ζεκείνπ
 Δπίπεδν - νξηδφληην επίπεδν
 Πξνβνιή ζεκείνπ πάλσ ζε νξηδφληην επίπεδν
 Καηαθφξπθν επίπεδν
 Κεθιηκέλν κήθνο
 Οξηδφληην κήθνο - απφζπαζε
 Γσλίεο νξηδφληηεο - θαηαθφξπθεο
 Τςφκεηξν ζεκείν - πςνκεηξηθή δηαθνξά
 Κιίζε επζείαο ζην ρψξν
 Γνξπθνξηθά ζρήκαηα εληνπηζκνχ
 Απνηχπσζε (ζθνπφο - απνηειέζκαηα)
 Ζ έλλνηα ηεο θιίκαθαο
 Αλαπαξάζηαζε κνξθήο Γεο ζε επίπεδν (ράξηεο - ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα)
 Ηζνυςήο θακπχιε
3. Μνλάδεο κέηξεζεο γσληψλ, κήθσλ & επηθαλεηψλ
 Μνλάδεο κήθνπο - εθαξκνγέο
 Μνλάδεο γσληψλ - εθαξκνγέο
 Μνλάδεο επηθαλεηψλ - εθαξκνγέο
 Τπνινγηζκφο κε ρξήζε ππνινγηζηή κεο ρξήζε ππνινγηζηή ζηε ηζέπε
4. Μεηξνχκελα κεγέζε & βαζηθά ηνπνγξαθηθά φξγαλα
ΓΧΝΗΔ (νξηδφληηεο θαηαθφξπθεο)
 Θενδφιηρν (νπηηθνκεραληθφ - ςεθηαθφ, θέληξσζεη, νξηδνληίσζε)
 Μέηξεζε νξηδφληησλ γσληψλ
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 34 απφ 64

 Μέηξεζε θαηαθφξπθσλ γσληψλ
 Βνεζεηηθά φξγαλα (αθφληηα, ζηφρνη, λήκα ζηάζκεο)
 Γεσκεηξηθή ππμίδα

ΜΖΚΖ






Μεηξνηαηλία
Ζ έλλνηα ηεο νξηδφληηαο απφζηαζεο
Ζιεθηξνκαγλεηηθά φξγαλα κέηξεζεο απνζηάζεσλ (EMD)
Γεσδαηηηθνί ζηαζκνί (total stations)
Βνεζεηηθά φξγαλα (ζηπιαηνί - αλαθιαζηήξεο)
ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ
 Υσξνβάηεο (νπηηθφο, ςεθηαθφο - laser) ζηάδηα
 Γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε
 Σξηγσλνκεηξηθή πςνκεηξία
 Τδξαπιηθή ρσξνζηάζκεζε
 Βαξφκεηξν
 Βνεζεηηθά φξγαλα
Εργαστήριο
ΥΡΖΖ ΒΑΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ
 Καηαθνξχθσζε αθνληίνπ
 Κέληξσζε ζθνπεπηηθνχ νξγάλνπ
 Οξηδνληίσζε κε ζσιελσηή αεξνζηάζκε
 νξηδνληίσζε κε ζθαηξηθή αεξνζηάζκε
 ήκαλζε - επηζήκαλζε - εμαζθάιηζε ζεκείνπ
Απιέο ηνπνγξαθηθέο εθαξκνγέο
 Πχθλσζε - επέθηαζε επζπγξακκίαο κε αθφληην
 Πχθλσζε - επέθηαζε επζπγξακκίαο κε ζενδφιηρν
 Πχθλσζε - επέθηαζε επζπγξακκίαο κε νξζφγσλν
 Υάξαμε θαζέηνπ κε ηε κέζνδν ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ
 Υάξαμε θαζέηνπ κε ηε κέζνδν ηνπ ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ
 Υάξαμε θαζέηνπ κε νξζφγσλν
 Υάξαμε θαζέηνπ κε ζενδφιηρν
Εργαστήριο
ΥΑΡΑΞΖ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΑ
 Υάξαμε επζπγξακκίαο κε αθφληηα (πχθλσζε, επέθηαζε)
 Υάξαμε επζπγξακκίαο κε δηπιφ πξηζκαηηθφ νξζφγσλν
 Υάξαμε επζπγξακκίαο κε ηαρχκεηξν
ΥΑΡΑΞΖ ΚΑΘΔΣΧΝ Ζ ΟΡΘΧΝ ΓΧΝΗΧΝ
 Υάξαμε θαζέησλ κε ηε κέζνδν ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ
 Υάξαμε θαζέησλ κε ηε κέζνδν ηνπ ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ
 Υάξαμε θαζέησλ κε ηε ρξήζε νξζνγψλσλ
 Υάξαμε θαζέησλ κε ηε ρξήζε ηαρπκέηξνπ
ΜΔΣΡΖΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΧΝ ΓΣΧΝΗΧΝ
 Μέηξεζε νξηδφληηα γσλίαο κε γεσκεηξηθή ππμίδα
 Μέηξεζε νξηδφληηα γσλίαο κε ηαρχκεηξν
 Μέηξεζε θαηαθφξπθεο γσλίαο κε ηαρχκεηξν
ΜΔΣΡΖΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ ΑΠΟΣΑΔΧΝ
 Μέηξεζε νξηδνληίσλ απνζηάζεσλ κε κεηξνηαηλία
 Μέηξεζε νξηδνληίσλ απνζηάζεσλ κε ηαρχκεηξν
 Μέηξεζε νξηδνληίσλ απνζηάζεσλ κε πξφρεηξα κέζα (κε κεηξηθφ ηξνρφ, κε βεκαηηζκφ κε
δηαβήηε εδάθνπο)
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 35 απφ 64

 Μέηξεζε απνζηάζεσλ κε Laser

Μέζνδνη απνηχπσζεο νηθνπέδσλ
 Απνηχπσζε κε ηε κέζνδν ησλ ηξηγψλσλ
 Απνηχπσζε κε ηε κέζνδν ησλ νξζνγσλίσλ ζπληεηαγκέλσλ
 Απνηχπσζε κε ηε κέζνδν ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ - πνιπγσλνκεηξία
 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε Ζ/Τ ζρεδίαζε ζε ζρεδηνγξάθν
Τπνινγηζκνί εκβαδψλ θαη φγθσλ
 Δκβαδνκέηξεζε κε ηε γξαθηθή κέζνδν
 Δκβαδνκέηξεζε κε ηελ εκηγξαθηθή κέζνδν
 Δκβαδνκέηξεζε κε ηελ αλαιπηηθή κέζνδν
 Δκβαδνκέηξεζε κε ην εκβαδφκεηξν
 Τπνινγηζκφο φγθνπ εθζθαθήο - ρσξνζηάζκεζε επηθάλεηαο
Εργαστήριο
ΑΠΟΣΤΠΧΔΗ ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ (ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ)
 Απνηχπσζε νηθνπέδνπ κε ηε κέζνδν ησλ δηαγσλίσλ
 Απνηχπσζε νηθνπέδνπ κε ηε κέζνδν ησλ νξζνγσλίσλ ζπληεηαγκέλσλ
 Απνηχπσζε νηθνπέδνπ κε ηε κέζνδν ησλ πνιηθψλ ζπληεηαγκέλσλ
 Απνηχπσζε κε ηε κηθηή κέζνδν
ΔΜΒΑΓΟΜΔΣΡΖΔΗ- ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ - ΥΔΓΗΑΔΗ
 Τπνινγηζκφο εκβαδνχ κε αλαιπηηθή κέζνδν
 Τπνινγηζκφο εκβαδνχ γεπέδνπ κε νξζνγψληεο ζπληεηαγκέλεο
 Τπνινγηζκφο εκβαδνχ γεπέδνπ κε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο
 Τπνινγηζκφο εκβαδνχ κε γξαθηθή κέζνδν
 Τπνινγηζκφο εκβαδνχ κε εκηγξαθηθή κέζνδν
 Τπνινγηζκφο εκβαδνχ κε εκβαδφκεηξν

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 36 απφ 64

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
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Μάθημα:

ΥΔΓΙΑΗ ΜΔ Η/Τ

ΣΑΞΗ Α΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ : 3

Δ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΜΔΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α4

Αθήνα 2008

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 37 απφ 64

ΜΑΘΗΜΑ : ΥΔΓΙΑΗ ΜΔ Η/Τ
ΣΑΞΗ : Α΄
ΩΡΔ: 3 Δ
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
- Βαζηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ καζήκαηνο, πνπ ζα γίλεη κε ρξήζε Η/Τ, είλαη νη καζεηέο λα
εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε Η/Τ, λα εηζαρζνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο ζρεδίαζεο κέζσ
Η/Τ, λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επεκβαίλνπλ ζε απιά ζρέδηα ππάξρνληα, λα ζρεδηάδνπλ δηθά ηνπο
ζρέδηα, λα ηα απνζεθεχνπλ θαη λα ηα εθηππψλνπλ.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
1. Ηζηνξία θαη εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο σο ζήκεξα
 Ζ λννηξνπία ηεο ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο
 Γπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο πέξα απφ ηελ ζρεδίαζε
 Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ζρεδίαζεο
 Δμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη
2. Γξακκέο θαη πεξηνρέο
 Γξακκή πξνγξάκκαηνο
 Γξακκή ησλ κελνχ
 Γξακκέο εξγαιείσλ
 Γξακκέο πξνηξνπήο
 Γξακκή θαηάζηαζεο
 Πεξηνρέο ζρεδίαζεο
 Δμάζθεζε
3. Γηαρείξηζε γξακκψλ
 Γηαρείξηζε πεξηνρψλ
 Πιαίζηα θαη ρξήζε ηνπο
 Πιαίζηα θαηάδεημεο
 Πιαίζηα πιεθηξνιφγεζεο
 Υξήζε ησλ κελνχ
 Μελνχ πηπζζφκελα
 Μελνχ εηθνληδίσλ
 Πσο δίδνληαη νη εληνιέο
 Πσο δηαθφπηνληαη νη εληνιέο
 Ση πξέπεη λα παξαθνινπζνχκε ζηελ νζφλε\
 κεηαθίλεζε θαη αιιαγή εκθάληζεο ηνπ δξνκέα πάλσ ζηελ νζφλε
 Βνήζεηα πνπ παξέρνπλ ηα πξνγξάκκαηα
 Δμάζθεζε
4. πληεηαγκέλεο ..... απφιπηεο. ρεηηθέο
 Απεηθφληζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ
 Ζ εληνιή : ‘’γξακκή’’
 Βνεζεηηθφο θάλλαβνο ζρεδίαζεο
 Βεκαηηθή θίλεζε ηνπ ζηαπξνλήκαηνο (έιμε απφ ηνλ θαάλλαβν)
 ρεδίαζε κφλν ζε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε δηεχζπλζε
 Μνξθή κνλάδσλ
 Σα φξηα ελφο ζρεδίνπ
 Κιίκαθα ζρεδίαζεο
 Γηαγξαθή αληηθεηκέλσλ
 Δμάζθεζε
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 38 απφ 64

5. Αξρή λένπ ζρεδίνπ
 Απνζήθεπζε ζρεδίνπ
 Απνζήθεπζε αιιαγψλ
 Γεκηνπξγία αληηγξάθσλ ζρεδίνπ
 Δπαλαθνξά ππάξρνληνο ζρεδίνπ
 Γηαγξαθή ππάξρνληνο ζρεδίνπ
 Μεηαθνξά ζρεδίσλ ζε δηζθέηεο
 Δμάζθεζε
6. ηξψζεηο
 Σχπνη γξακκψλ
 Υξψκαηα
 Δμάζθεζε
7. Έιεγρνο ηκεκάησλ ηνπ ζρεδίνπ
 Γηαρείξηζε κηαο άπνςεο ηνπ ζρεδίνπ
 Δμάζθεζε
8. εκείν





Γξακκή
Κχθινο
Σφμν
Δμάζθεζε

9. Γηαρείξηζε ζρεδίνπ
 Ξεθίλεκα πξνγξάκκαηνο
 Άλνηγκα θαη θιείζηκν
 Φχιαμε
 Παξαγσγή αληηγξάθνπ
 Κιείζηκν πξνγξάκκαηνο
 Αζθήζεηο ζε έηνηκα ζρέδηα
10. πληεηαγκέλεο, έιεγρνο ρψξνπ, γξαθηθή ζρεδίαζε
 Έιεγρνο κνλάδσλ
 πζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ
 Δξγαιεία, ζπλαξκνγέο, θέληξα θχθισλ
 Αζθήζεηο ζε άδεην ρψξν
11. Απιέο ξπζκίζεηο ζρεδηαζηηθνχ ρψξνπ
 Απιέο ξπζκίζεηο ζρεδίνπ (βήκα πνληηθηνχ)
 Γέζκεπζε θίλεζεο πνληηθηνχ (νξηδφληηεο, θάζεηεο, ινμέο γξακκέο)
 Αζθήζεηο ζε έηνηκα ζρέδηα
12. Απεηθφληζε ζρεδίνπ
 Δπεμεξγαζία ζρεδίνπ (θνληά, καθξηά, δεμηά, αξηζηεξά)
 Οξηζκφο νζφλεο
 Δπαλαυπνινγηζκφο ζηνηρείσλ γηα ζσζηή πξνβνιή ζηελ νζφλε
 Αζθήζεηο ζε έηνηκα ζρέδηα
13. Σξνπνπνηεηηθέο εληνιέο
 Μεηαθηλήζεηο αληηγξαθέο (ζηξνθή, κεγέλζπζε, ράξαμε παξαιιήισλ θιπ)
14. Γηαρείξηζε γξακκψλ - ρεδίαζε απιήο θάηνςεο
 Πελάθηα
 Υξψκαηα
 Δίδε γξακκψλ
 Δκθάληζε ελνηήησλ
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 39 απφ 64

 Αζθήζεηο ζε έηνηκα ζρέδηα
 Άζθεζε ζρεδίαζεο απιήο θάηνςεο απφ ππφδεηγκα.

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 40 απφ 64

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
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Μάθημα:

ΠΡΟΜΔΣΡΗΔΙ - ΔΠΙΜΔΣΡΗΔΙ

ΣΑΞΗ Α΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ : 2

Δ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΜΔΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α4

Αθήνα 2008

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 41 απφ 64

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΜΔΣΡΗΔΙ - ΔΠΙΜΔΣΡΗΔΙ
ΩΡΔ: 2Δ
ΣΑΞΗ : Α΄
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
- Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο Πξνζκεηξήζεηο - Δπηκεηξήζεηο είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο
ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ πξνκεηξήζεσλ θαη επηκεηξήζεσλ
 Θα εθηεινχλ πξνκεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο
 Θα ζπλδένπλ ηηο πξνκεηξήζεηο θαη ηηο επηκεηξήζεηο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ
 Θα γλσξίδνπλ ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη θαη ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο νηθνλνκηθήο άδεηαο
 Θα ζπληάζζνπλ πξνγξάκκαηα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεηηθά δηαγξάκκαηα απιψλ έξγσλ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
1. Πξνκεηξήζεηο
 Γεληθή έλλνηα πξνκεηξήζεσλ, παξαδείγκαηα. Γηάθνξά πξνκέηξεζεο - επηκέηξεζεο
 Πξνκεηξήζεηο βαζηθψλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ
 Πξνκέηξεζε ζθπξνδέκαηνο απφ ζρέδηα μπινηχπσλ
 Πξνκέηξεζε ηνηρνπνηίαο απφ ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα
 Πξνκέηξεζε ζνβάδσλ
 Πξνκέηξεζε δαπέδσλ (καξκάξηλσλ, μχιηλσλ θαη πιαθάθηα)
 Πξνκέηξεζε ρξσκαηηζκψλ
 Πξνκέηξεζε βαζηθψλ άιισλ εξγαζηψλ
 χληαμε πξνκεηξήζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο
2. Πξνυπνινγηζκφο
 Γεληθή έλλνηα πξνυπνινγηζκνχ
 Πξνυπνινγηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξνκεηξεζεί
 Πξνυπνινγηζκφο ζθπξνδέκαηνο
 Πξνυπνινγηζκφο ηνηρνπνηίσλ
 Πξνυπνινγηζκφο ζνβάδσλ
 Πξνυπνινγηζκφο δαπέδσλ
 Πξνυπνινγηζκφο ρξσκαηηζκψλ
 Πξνυπνινγηζκφο άιισλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ
 πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο
3. Έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο
 Έλλνηα νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη αλαγθαηφηεηα έθδνζεο ηεο
 ε πνίεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα
 ηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο
 Έιεγρνο - δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο
 Τπνινγηζκφο εκεξνκηζζίσλ θιπ γηα θάζε νηθνδνκηθή εξγαζίαο
4. Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ
 Αλαθνξά φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ
 Πίλαθεο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ
 Σήξεζε ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ.

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 42 απφ 64

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
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Μάθημα:

ΥΔΓΙΟ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΣΑΞΗ Β΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ : 3

Δ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΜΔΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α4

Αθήνα 2008

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 43 απφ 64

ΜΑΘΗΜΑ : ΥΔΓΙΟ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΩΡΔ: 3 Δ
ΣΑΞΗ : Β΄
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
αλ απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ζα είλαη ηθαλνί :
 Να ζρεδηάδνπλ θαηφςεηο, πξνφςεηο ηνκέο θηηξίσλ θαζψο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ
 Να ζρεδηάδνπλ μπιφηππν πιαθψλ εμνπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο δνθνχ,
ππνζηπιψκαηνο, κε αλαπηχγκαηα νπιηζκψλ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
Η. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΚΑΣΟΦΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ
1. Κάηνςε θαηνηθίαο ρσξίο ιεπηνκέξεηεο
2. Κάηνςε θαηνηθίαο κε ιεπηνκέξεηεο (δηαζηάζεηο εζσηεξηθψλ - εμσηεξηθψλ ρψξσλ, είδε
πγηεηλήο, έπηπια θνπδίλαο, λεξνρχηεο, έπηπια δσκαηίσλ, ζέζεηο ηνκψλ, δηαζηάζεηο
αλνηγκάησλ, ζηάζκεο)
3. Κάηνςε θαηνηθίαο ζε δχν επίπεδα κε ιεπηνκέξεηεο
Εργαστήριο
 Δπηζθέςεηο ζε ηερληθά γξαθεία θαη θαηαζθεπέο
 Φσηνγξάθεζε θηηξίσλ θαη αλάιπζε ησλ ζρεδίσλ
 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ απφ ηνπο καζεηέο
ΗΗ. ΣΟΜΔ
1. Σνκέο Α-Α’, Β-Β’
2. Σνκέο ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο
3. Σνκέο ιεπηνκεξεηψλ
Εργαστήριο
 Δπηζθέςεηο ζε ηερληθά γξαθεία θαη θαηαζθεπέο
 Φσηνγξάθεζε θηηξίσλ θαη αλάιπζε ησλ ζρεδίσλ
 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ απφ ηνπο καζεηέο
ΗΗΗ. ΠΡΟΟΦΔΗ
1. Πξνφςεηο θαηνηθίαο κε έλα φξνθν
2. πξνφςεηο θαηνηθίαο κε δχν επίπεδα
Εργαστήριο
 Δπηζθέςεηο ζε ηερληθά γξαθεία θαη θαηαζθεπέο
 Φσηνγξάθεζε θηηξίσλ θαη αλάιπζε ησλ ζρεδίσλ
 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ απφ ηνπο καζεηέο
IV. ΞΤΛΟΣΤΠΟ ΚΑΣΟΦΖ
1. Γηαδνθίδσζε ζχκθσλα κε ηελ θάηνςε ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ ρεδίνπ
2. Δπηινγή πιαθψλ
3. εκείσζε δνθψλ θαη ππνζηπισκάησλ
V. ΞΤΛΟΣΤΠΟ ΘΔΜΔΛΗΧΝ
1. Γηάγξακκα εθζθαθψλ
2. Μνλαρηθά πέδηια - χλδεην δνθνί
3. Πεδηινδνθνί
4. Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ - αλαπηχγκαηα
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 44 απφ 64

VI. ΚΑΛΔ
1. Υάξαμε ζθάιαο βάζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ (θάηνςε - πξφνςε - ηνκή θιίκαθα
1:10)
2. Λεπηνκέξεηεο ζθάιαο
3. Ξπιφηππνο ζθάιαο - αλαπηχγκαηα νπιηζκνχ
Εργαστήριο
 Δπηζθέςεηο ζε ηερληθά γξαθεία θαη θαηαζθεπέο
 Φσηνγξάθεζε θηηξίσλ θαη αλάιπζε ησλ ζρεδίσλ
 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ απφ ηνπο καζεηέο
VII. ΜΟΝΧΔΗ
1. Ρχζεηο δψκαηνο
2. Λεπηνκέξεηεο κνλψζεσλ βαηνχ θαη άβαηνπ δψκαηνο
3. ηεζαία, αξκνί δηαζηνιήο
4. Μφλσζε ζηέγεο
5. Μφλσζε ππνγείνπ
Εργαστήριο
 Δπηζθέςεηο ζε ηερληθά γξαθεία θαη θαηαζθεπέο
 Φσηνγξάθεζε θηηξίσλ θαη αλάιπζε ησλ ζρεδίσλ
 Πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ απφ ηνπο καζεηέο.

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 45 απφ 64

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
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Μάθημα:

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ

ΣΑΞΗ Β΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ :

2Δ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΜΔΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α4

Αθήνα 2008

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 46 απφ 64

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ
ΩΡΔ: 2 Δ
ΣΑΞΗ : Β΄
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Με ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα
θαηαλννχλ ηηο ζπλζεηηθέο ηδέεο ηνπ κεραληθνχ ζηα πξνζρέδηα ψζηε απηέο λα ηηο πινπνηνχλ ζηα νξηζηηθά
ζρέδηα
 Να ζρεδηάδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ, κε επαγγεικαηηθφ ηξφπν, ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα
 Να εμνηθεησζνχλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε νξνινγία ζην Γεληθφ Οηθνδνκηθφ
Καλνληζκφ (Γ.Ο.Κ)

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
Η. ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΥΔΓΗΟ
1. Σνπνγξαθηθφ ζρέδην νηθνπέδνπ κε κνλψξνθν θηίζκα κε θιεηζηφ νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν.
ηνηρεία Γ.Ο.Κ.
2. Σνπνγξαθηθφ ζρέδην νηθνπέδνπ κε πνιπψξνθν θηίζκα ζε νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν.
ηνηρεία Γ.Ο.Κ.
Εργαστήριο
 Υξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ
 Τπνδείγκαηα ζρεδίσλ
 ρεδηαζηηθέο αζθήζεηο
 Παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ
ΗΗ. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΦΖ
1. Γηάγξακκα θάιπςεο θηίζκαηνο κέζα ζε έλα νηθφπεδν. ηνηρεία Γ.Ο.Κ.
2. Γηακφξθσζε ηνπ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ηνηρεία Γ.Ο.Κ.
Εργαστήριο
 Υξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ
 Τπνδείγκαηα ζρεδίσλ
 ρεδηαζηηθέο αζθήζεηο
 Παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ
ΗΗΗ. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ (ΚΑΣΑΣΖΜΑ Δ ΓΤΟ ΔΠΗΠΔΓΑ)
1. ρέδην δηαγξάκκαηνο θάιπςεο
2. ρέδην θαηφςεσλ
3. ρέδην ηνκψλ
4. ρέδην φςεσλ
5. ρέδηα ιεπηνκεξεηψλ θιηκαθνζηαζίνπ
6. ρέδηα ιεπηνκεξεηψλ κφλσζεο δψκαηνο
7. ρέδηα ιεπηνκεξεηψλ κφλσζεο ππνγείνπ
8. ρέδηα ιεπηνκεξεηψλ κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ
9. Αμνλνκεηξηθφ ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ
Εργαστήριο
 Υξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ
 Τπνδείγκαηα ζρεδίσλ
 Πνιπκέζα
 ρεδηαζηηθέο αζθήζεηο

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 47 απφ 64

IV. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΛΤΧΡΟΦΟΤ ΥΔΓΗΟΤ
1. ρέδην ηνπνγξαθηθφ
2. ρέδην δηαγξάκκαηνο θάιπςεο
3. ρέδην θαηφςεσλ
4. ρέδην ηνκψλ
5. ρέδην φςεσλ
6. ρέδην ιεπηνκεξεηψλ θιηκαθνζηαζίνπ
7. ρέδην ιεπηνκεξεηψλ κφλσζεο δψκαηνο
8. ρέδην ιεπηνκεξεηψλ μχιηλσλ θνπθσκάησλ
9. ρέδην ιεπηνκεξεηψλ μχιηλεο ζηέγεο
10. ρέδην αμνλνκεηξηθφ εζσηεξηθνχ ρψξνπ
11. ρέδην αμνλνκεηξηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ
Εργαστήριο
 Υξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ
 Τπνδείγκαηα ζρεδίσλ
 Πνιπκέζα
 ρεδηαζηηθέο αζθήζεηο

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 48 απφ 64

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
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Μάθημα:

Ο Η/Τ ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΣΑΞΗ Β΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ :

3Δ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΜΔΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α4

Αθήνα 2008

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 49 απφ 64

ΜΑΘΗΜΑ : Ο Η/Τ ΣΟΝ ΥΩΡΟ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΩΡΔ: 3 Δ
ΣΑΞΗ : Β΄
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
- Βαζηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ καζήκαηνο, πνπ ζα γίλεη κε ρξήζε Η/Τ, είλαη νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε
ρξήζε ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ Η/Τ, λα εηζαρζνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο
ζρεδίαζεο κέζσ Η/Τ, λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επεκβαίλνπλ ζε απιά ζρέδηα ππάξρνληα, λα
ζρεδηάδνπλ δηθά ηνπο ζρέδηα, λα ηα απνζεθεχνπλ θαη λα ηα εθηππψλνπλ. Να ζρεδηάδνπλ θαηφςεηο, πξνφςεηο
ηνκέο θηηξίσλ θαζψο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ.
Να ζρεδηάδνπλ μπιφηππν πιαθψλ εμνπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο δνθνχ,
ππνζηπιψκαηνο, κε αλαπηχγκαηα νπιηζκψλ.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
1. ρεδίαζε απιήο θάηνςεο
 Άζθεζε
2. Δηδηθέο ζρεδηαζηηθέο εληνιέο
 Γηαγξάκκηζε, πνιιαπιέο γξακκέο
 Κακπχιεο
 Πνιχγσλα
 Αζθήζεηο
3. Κείκελα -Γξακκαηνζεηξέο
4. Βηβιηνζήθεο
 Καηαζθεπή θαη απνζήθεπζε ζπκβφισλ
 Αλά ζρέδην - ζε θεληξηθή βηβιηνζήθε
 Άζθεζε
5. Γηαζηάζεηο
 Σνπνζέηεζε δηαζηάζεσλ (γξακκηθέο, αθηίλεο, γσλίεο θιπ)
 Αιιαγή ζέζεο δηαζηάζεσλ
 Σξνπνπνίεζε δηαζηάζεσλ
 Δκθάληζε δηαζηάζεσλ βειάθηα, κέγεζνο αξηζκψλ, γξακκαηνζεηξά, κνξθή κνλάδαο)
 Άζθεζε ζρεδίαζεο πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο θάηνςεο - ηνκέο θαη φςεηο
 ρεδίαζε πιήξνπο θάηνςεο - ηνκέο θαη φςεηο - ιεπηνκέξεηεο νηθνδνκήο
 Απνζήθεπζε
6. Δθηππψζεηο
 Δπηινγή εθηππσηή
 Δπηινγή κέξνπο ηνπ ζρεδίνπ πνπ ζα εθηππσζεί
 Δπηινγή - ηνπνζέηεζε ραξηηνχ
 Κιίκαθα
 Πελάθηα
 Πξνεπηζθφπεζε - έιεγρνο
7. Αλαζθφπεζε εξγαιείσλ ζρεδίνπ κα Ζ/Τ
 ρεδηαζηηθέο εληνιέο
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
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8. Δληνιέο επεμεξγαζίαο
 Άζθεζε ζε έηνηκε θάηνςε (αιιαγή δηαξξχζκηζεο)
 Μεηαθνξά - δηαγξαθή - αληηγξαθή
9. Απιφ ηνπνγξαθηθφ ζρέδην - εηζαγσγή
 Θεσξεηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ ζρεδίαζε απινχ νηθνπέδνπ
 Παξνπζίαζε ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ αξρψλ ζε έηνηκν ζέκα
 Καηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ
10. ρεδίαζε δηζδηάζηαηνπ νηθνπέδνπ κε Ζ/Τ
 Γεδνκέλα ζηνηρεία - φξηα νηθνπέδνπ - φξηα δφκεζεο - εκβαδφλ
 Γηαζηαζηνιφγεζε - θιίκαθα ππφκλεκα
 Δμνηθείσζε ζηε ζρεδίαζε - εκβαδνκέηξεζε νηθνπέδνπ
11. ρεδηαζκφο θάηνςεο νηθνδνκήο κε Ζ/Τ
 Δπίδεημε ζρεδίαζεο ηνίρσλ - ηνπνζέηεζε αλνηγκάησλ - ζηαζεξψλ επίπισλ ζε θάηνςε
 Κιίκαθα ζρεδίαζεο - δηαζηαζηνιφγεζε - ππφκλεκα
12. ρεδηαζκφο ηνκήο κε Ζ/Τ - Τςφκεηξα
 Πξνβνιή κεγεζψλ ζε θαηαθφξπθν επίπεδν - πξνζδηνξηζκφο πςφκεηξσλ - δηαρσξηζκφο
πξνβαιιφκελσλ θαη ηεκλφκελσλ ζηνηρείσλ - δηαζηαζηνιφγεζε - ζπκβνιηζκνί - θιίκαθα
ζρεδίαζεο - ππφκλεκα
13. ρεδίαζε πξφνςεο ηνπ θηηξίνπ κε Ζ/Τ - Τςφκεηξα
 Πξνβαιιφκελα επίπεδα - ζήκαλζε πιηθψλ φςεσλ - πςφκεηξα
 Κιίκαθα ζρεδίαζεο - ππφκλεκα
14. ρεδηαζκφο ζχλζεηεο θάηνςεο κε Ζ/Τ
 Σνπνζέηεζε επίπισλ απφ έηνηκε βηβιηνζήθε θαη εκπινπηηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο κε λέα ζχκβνια
 Παξνπζίαζε νινθιεξσκέλεο θάηνςεο ζε ζθαξίθεκα
 Δπίδεημε κε ηερληθά ζχκβνια - ζχκβνια επίπισζεο & ηνπνζέηεζε ηνπο ζηε ζσζηή ζέζε
ζηε θάηνςε
 Γηαζηαζηνιφγεζε - θιίκαθα - ππφκλεκα
15. Οηθνδνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνκή πιαθνδνθνχ
 Άζθεζε : απφ ζθαξίθεκα ην πέξαζκα ησλ ζρεδίσλ κε Ζ/Τ
 πκβνιηζκφο πιηθψλ
16. ρεδηαζκφο θιίκαθαο κε Ζ/Τ
 Δπίδεημε ζρεδίαζεο κηαο θιίκαθαο κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή
 Γηαζηάζεηο - θιίκαθα – ππφκλεκα
17. ρεδίαζε ζηέγεο κε Ζ/Τ
 Δπίδεημε ζρεδίαζεο ζηέγεο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
 ήκαλζε πιηθψλ ζηέγεο - πςφκεηξα
 Γηαζηάζεηο - θιίκαθα - ππφκλεκα
18. Δζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο
 Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο
 Δξγαιεία ζρεδίαζεο
 Δπίδεημε ζπκβφισλ :
 ε ππάξρνπζα θάηνςε ηζνγείνπ
 Σνπνζέηεζε ππνδνρέσλ
 χλδεζε ζσιελψζεσλ
 Σνπνζέηεζε εμαξηεκάησλ θιπ κε Ζ/Τ
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19. ρεδίαζε δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο νηθνδνκήο κε Ζ/Τ
 ε ππάξρνπζα θάηνςε - ηνκή δηψξνθνπ νηθνδνκήο
 ρεδίαζε δηζδηάζηαηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο κε Ζ/Τ
20. ρεδηαζκφο δηθηχνπ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε Ζ/Τ
 Δπίδεημε ησλ ζπκβφισλ γηα ηελ ζρεδίαζε θαισδηψζεσλ εζσηεξηθψλ
 Ζιεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
 Άζθεζε ζηε ζρεδίαζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ζε απιή θάηνςε νηθνδνκήο
21. Λεπηνκέξεηεο ζε θέξνληα ζηνηρεία : Αλάπηπγκα δνθψλ - Σνπνζέηεζε νπιηζκνχ ζηα
ππνζηπιψκαηα - ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ ζηηο πιάθεο
 Παξνπζίαζε ηνπ θάζε ζέκαηνο ζε ζθαξίθεκα - ζρεδηαζκφο κε Ζ/Τ
 Γηαζηάζεηο - θιίκαθα - ππφκλεκα
22. ρεδηαζκφο μπινηχπνπ απιήο ζεκειίσζεο (πέδηια & ζπλδεηήξηνη δνθνί) κε Ζ/Τ
Κάηνςε - πξφνςε - ηνκέο πέδηινπ
 Άζθεζε :
 ρεδίαζε ζεκειίσζεο απφ ζθαξίθεκα κε Ζ/Τ
 ρεδίαζε ιεπηνκεξεηψλ πέδηινπ απφ ζθαξίθεκα.
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Μάθημα:

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΡΓΑ - ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ

ΣΑΞΗ Β΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ :

2Θ
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ΜΑΘΗΜΑ : ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΡΓΑ - ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ
ΩΡΔ: 2 Θ
ΣΑΞΗ : Β΄
ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ
- ηε επνρή καο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρχηαηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κε ηελ Διιάδα ζην
θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα, λα αγσλίδεηαη λα θζάζεη ηηο άιιεο πξνεγκέλεο ρψξεο, κε ηελ αικαηψδε εμέιημε, ε
αλάγθε κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ελφο ζχγρξνλνπ θαη ππθλνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαζίζηαηαη
επηηαθηηθή.
- Οη κεηαθνξέο απνηεινχλ θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηα
ζπγθνηλσληαθά αληαλαθινχλ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν κηαο ρψξαο.

ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
- θνπφο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε, εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ , ελλνηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, πξνκειέηεο θαη κειέηεο κηαο νδνχ, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ
φζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ γηα απεηθφληζε πεξηνρήο νδνχ θαζψο επίζεο θαη
ηνπο ηξφπνπο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ νδψλ, ψζηε νη καζεηέο απηνί λα απνηειέζνπλ έλα θαηαξηηζκέλν
ηερληθφ πξνζσπηθφ ζην ρψξν ησλ Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ.
αλ απνηέιεζκα ησλ εθαξκνγψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ζα είλαη ηθαλνί :
 Να αλαθέξνπλ ηελ εμέιημε ησλ κεηαθνξψλ θαη ηε ζεκαζία ηνπο, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ησλ
ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία θαη θνηλσλία
 Να πεξηγξάθνπλ κνξθέο ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ θαη ηελ εμέιημε ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ
αλαγθψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο
 Να εθηεινχλ απαηηνχκελεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο γηα απεηθφληζε πεξηνρψλ κε ρξεζηκνπνίεζε θαη
πςνκεηξηθψλ θακππιψλ θ.α. γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή νδψλ
 Ν αλαιχζνπλ δηαδηθαζίεο κειέηεο ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ θαη εηδηθφηεξα ηηο θάζεηο - πξνκειέηε,
ηερλννηθνλνκηθή κειέηε, εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ιήςε ηειηθψλ απνθάζεσλ.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

Α. ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΡΓΑ
Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
 Δηζαγσγή
 Οηθηζκνί
 Καηνηθία
 Κεληξηθέο ιεηηνπξγίεο
 Βηνκεραλίεο
 Διεχζεξνη ρψξνη
 Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
 Μεηαθνξέο - θπθινθνξία
 Πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο (ζχληνκε αλαθνξά ζηηο παξαπάλσ έλλνηεο)
ΗΗ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΟΓΟΤ
 Δηζαγσγή
 Γηαίξεζε ησλ νδψλ
ΗΗΗ. ΜΔΡΖ ΣΖ ΟΓΟΤ
 Βαζηθνί νξηζκνί αλαθεξφκελνη ζηελ θαηαζθεπή νδνχ
 Οδφζηξσκα
 Πιάηνο νδνζηξψκαηνο
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Δπηθάλεηα νδνζηξψκαηνο
Κιίζε ηνπ νδνζηξψκαηνο
ηεξεά εγθηβσηηζκνχ
Σάθξνη
Πξαλή εθρσκάησλα θαη επηρσκάησλ
Πεξηθξάγκαηα

IV. ΒΑΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΟΓΧΝ
 Γεληθά
 Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο ηεο νδνχ
 ηνηρεία θπθινθνξίαο (ηξέρνπζα, κειινληηθή θπθινθνξία, κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ φγθνπ
ηεο θπθινθνξίαο)
 Υαξαθηεξηζηηθά νδνχ
 Παξάγνληεο θφζηνπο
V. ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΟΓΟΤ
 Δπζχγξακκα θαη θακπχια ηκήκαηα
 ηνηρεία θισζνεηδνχο θαη θπθιηθψλ ηφμσλ
VI. ΜΔΛΔΣΖ ΥΑΡΑΞΖ ΣΖ ΟΓΟΤ - ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖ ΟΓΟΤ
 Δθινγή ηεο γεληθήο πνξείαο ράξαμεο
 Γεληθέο αξρέο ράξαμεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξηδνληηνγξαθία θαη ηελ κεθνηνκή ηεο νδνχ
 θνπφο ηεο αλαγλψξηζεο
 Βαξνκεηξηθή αλαγλψξηζε (εξγαζίεο γξαθείνπ, εξγαζίεο ππαίζξνπ)
 Σαρπκεηξηθή αλαγλψξηζε
VII. ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΟΓΟΤ
 Γεληθά
 Μέζνδνη απνηχπσζεο ηεο εδαθηθήο δψλεο θαηά κήθνο ηεο νδνχ :
 Σαρπκεηξηθή κέζνδνο απνηχπσζεο
 Καζνξηζκφο ηεο πνιπγσληθήο φδεπζεο
 Απνηχπσζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ
 εηξά ησλ εξγαζηψλ ηεο απνηχπσζεο πάλσ ζην έδαθνο
 χληαμε θαη ζρεδίαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο πςνκεηξηθήο νξηδνληηνγξαθίαο
 Αεξνηνπνγξαθηθή κέζνδνο απνηχπσζεο (γεληθά)
VIII. ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΟΓΟΤ
 Γεληθά
 Δξγαζίεο Τπαίζξνπ
 Καζνξηζκφο πάλσ ζην έδαθνο ησλ επζπγξακκηψλ ηεο πνιπγσληθήο
 Μέηξεζε ησλ γσληψλ ηεο πνιπγσληθήο
 Παζζάισζε ησλ θπξίσλ ζεκείσλ ησλ θακππιψλ ηνπ άμνλα ηεο νδνχ
 ήκαλζε θαη εμαζθάιηζε ησλ θνξπθψλ ηεο πνιπγσληθήο
 Παζζάισζε ησλ επζπγξακκηψλ ηεο ράξαμεο
 Γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκηζε ησλ παζζάισλ ηεο ράξαμεο
 Λήςε ζηνηρείσλ θαηά πιάηνο δηαηνκψλ
 Λήςε ζηνηρείσλ γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ζέζεσλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ
 Λήςε ζηνηρείσλ θηεκαηνινγίνπ
 Δξγαζίεο γξαθείνπ
 Οξηδνληηνγξαθία
 Μεθνηνκή
 Γηαηνκέο
 Κηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα θαη πίλαθα
 πκπιήξσζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο
IX. ΔΚΣΔΛΔΖ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
 Γεληθά (ηη θαινχληαη ρσκαηνπξγηθά)
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 Δθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ
 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο
 Καηαζθεπή νξπγκάησλ (θαηά ζηξψκαηα - θαηά δψκαηα)
 Καηαζθεπή επηρσκάησλ
 Δπηρσκάησζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ

X. ΟΓΟΣΡΧΗΑ
 Γεληθά
 Γηάθξηζε νδνζηξσκάησλ
 Μέξε νδνζηξψκαηνο
 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο
 Γεληθνί θαλφλεο ζπκπχθλσζεο κε νδνζηξσηήξα
 Γηακφξθσζε ππφβαζεο νδνχ
 Γηακφξθσζε βάζεο
 Μέζνδνη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο γηα ηε δεκηνπξγία νδνζηξψκαηνο
 Με άξγηιν
 Με ηζηκέλην
 Ληζφζηξσηα νδνζηξψκαηα (θαηαζθεπή)
 νδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα (ζεκειίσζε, απνρή, αξκνί, Παξαζθεπή θαη δηάζηξσζε
ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πξνζηαζία απηνχ)
 Τδαηνπηθά ζθπξσηά νδνζηξψκαηα (πιηθά - θαηαζθεπή)
 Κπθινθνξηφπεθηα νδνζηξψκαηα )πιηθά θαηαζθεπή)
XI. ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ
 Σνίρνη αληηζηήξημεο (είδε - θνξηία - κνξθέο)
 Ορεηνί (γεληθά)
 ήξαγγεο (γεληθά)
 Γέθπξεο (γεληθά)
 ηάδηα ράξαμεο ηερληθψλ έξγσλ ελ ζπληνκία

Β. ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΔΡΓΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΚΟΠΟ
- Με ηελ δηδαζθαιία απηνχ ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα αμηνινγνχλ ηε ζεκαζία ησλ
πδξαπιηθψλ έξγσλ (πδξαπιηθά δίθηπα, απνρεηεπηηθά δίθηπα , θξάγκαηα, αξδεχζεηο θ.α.) ζηε ζχγρξνλε
νηθνλνκία θαη θνηλσλία.
αλ απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ζα είλαη ηθαλνί :
 Να ζπζρεηίδνπλ δηάθνξεο κνξθέο πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ησλ
ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ θαη λα εθηηκνχλ κειινληηθέο εμειίμεηο
 Να εξεπλνχλ ζέκαηα φπσο αμηνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ, πδξνζηαηηθή πίεζε, δεμακελέο, θξάγκαηα,
πδξαπιηθά δίθηπα γηα ηελ δηαθίλεζε λεξνχ
 Να πξαγκαηνπνηνχλ απιή πεξηγξαθή θαη ζρεδίαζε δηθηχσλ θαη λα αλαθέξνπλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπο
 Να πεξηγξάθνπλ βαζηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε απνρεηεπηηθά δίθηπα φκβξησλ, θαη αθαζάξησλ
 Να αλαγλσξίδνπλ απιά ζηνηρεία ζηα ζρέδηα δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη χδξεπζεο κηθξψλ νηθηζκψλ πφιεσλ θαη λα εθαξκφδνπλ απινχο ππνινγηζκνχο
 Να πεξηγξάθνπλ δηάθνξα αξδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη λα ζπζρεηίδνπλ κε πδξαπιηθά ζηνηρεία
 Να πεξηγξάθνπλ δηαδηθαζίεο γηα γεσηξήζεηο θαη ζπζηήκαηα άληιεζεο
 Να αλαθέξνπλ δηαδηθαζίεο δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηελ επηινγή ησλ αληηζηνίρσλ
αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ
1. Γεληθά
 Γηάθξηζε πδξνζηαηηθήο (λεξφ ζε ηζνξξνπία)
 Γηάθξηζε πδξνδπλακηθήο (λεξφ ζε θίλεζε)
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 Γεληθά γηα ηελ πδξνζηαηηθή
 Γεληθά γηα ηελ πδξνδπλακηθή
 Παξαδείγκαηα πδξαπιηθψλ έξγσλ ζηελ πδξνζηαηηθή θαη πδξνδπλακηθή

2. Τδξνζηαηηθή πίεζε
 εκαζία ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο
 Τδξνζηαηηθή πίεζε πάλσ ζηα ηνηρψκαηα δνρείσλ δηαθφξσλ ζρεκάησλ
3. Παξνρή
 Έλλνηα ηεο παξνρήο
 Σχπνο ηεο παξνρήο. Q = EU, επεμήγεζε ησλ ζπκβφισλ
 Παξνρή ζε αγσγφ, κεηαβνιή δηαηνκήο
 Απιέο εθαξκνγέο αζθήζεηο
4. Αλνηρηνί θαη θιεηζηνί
 Ρνή ζηνπο αλνηρηνχο αγσγνχο ζρήκαηα παξαδείγκαηα
 Πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα
 Ρνή ζηνπο θιεηζηνχο αγσγνχο, ζρήκαηα παξαδείγκαηα
 Πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα
 Απιά πξνβιήκαηα ζηνπο αλνηρηνχο θαη θιεηζηνχο αγσγνχο
5. Αληιίεο
 Υξεζηκφηεηα ησλ αληιηψλ
 Μεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αληιία
 Παξνρή
 Μαλνκεηξηθφ χςνο
 Απφδνζε
 Ηζρχο
 Παξαδείγκαηα - εθαξκνγέο
6. Γίθηπν χδξεπζεο
 Γεληθά γηα ην δίθηπν χδξεπζεο ηεο πφιεο
 ηνηρεία πνπ ζρεκαηίδεηαη ην δίθηπν χδξεπζεο. Δίδε ζσιήλσλ χδξεπζεο
 Ζ παξνρή ζην δίθηπν χδξεπζεο
 Παξαδείγκαηα θαη απινί ππνινγηζκνί παξνρήο ηνπ δηθηχνπ
 πλδέζεηο ζσιήλσλ χδξεπζεο (αλαθνξά - ζρήκα)
7. Γίθηπν απνρέηεπζεο
 Γεληθά γηα ην δίθηπν απνρέηεπζεο
 Απνρέηεπζε φκβξησλ
 Απνρέηεπζε αθαζάξησλ
 Παληνξξντθφ ζχζηεκα - ραξαθηεξηζηηθά
 Υσξηζηφ ζχζηεκα - ραξαθηεξηζηηθά
 Δίδε ζσιήλσλ απνρέηεπζε
 Ζ παξνρή ζην δίθηπν απνρέηεπζεο
 Παξαδείγκαηα - Απινί ππνινγηζκνί - Παξνρή ηνπ δηθηχνπ
8. Αληηπιεκκπξηθά έξγα
 Γεληθά πσο δεκηνπξγνχληαη νη πιεκκχξεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ
 Έξγα θαηά ησλ πιεκκχξσλ
 Έξγα αληηπιεκκπξηθά. Έξγα ζηνπο ρείκαξξνπο
 Φξάγκαηα, κνξθέο ηνπο, παξαδείγκαηα, ζρήκαηα
 Σερλεηέο ιίκλεο. Αλαθνξά ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ λεξνχ απφ ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα
9. Αξδεχζεηο
 ηνηρεία ππνινγηζκψλ.
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Μάθημα:

ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ – ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ

ΣΑΞΗ Β΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ :

2 Θ + 1Δ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΜΔΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α4

Αθήνα 2008
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ΜΑΘΗΜΑ : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ – ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΓΚΑΡΑΣΑΔΙ
ΩΡΔ: 2 Θ + 1Δ
ΣΑΞΗ : Β΄
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ
Α. ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
- Να εθηεινχλ νη καζεηέο βαζηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ
πνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο ζηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ.
αλ απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ζα είλαη ηθαλνί :
 Να εμεγνχλ ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηα κέξε ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο
 Να πεξηγξάθνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πφζηκνπ λεξνχ
 Να αλαγλσξίδνπλ ηα είδε ησλ πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο
 Να δηαθξίλνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα κέξε κηαο απνρέηεπζεο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
πιηθψλ
 Να ζρεδηάδνπλ απιά δίθηπα απνρέηεπζεο θαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη
 Να δηαθξίλνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηνπο ηξφπνπο απνρέηεπζεο φκβξησλ ζηεγψλ, ηαξαηζψλ θαη αθαιχπησλ
ρψξσλ
 Να δηαθξίλνπλ ηα είδε ησλ βφζξσλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο
 Να γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ αθαζάξησλ κε ην δίθηπν ηεο πφιεο
 Να πεξηγξάθνπλ ηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ
 Να γλσξίδνπλ ηηο κνλάδεο θαζαξηζκνχ
Η. ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΔΝΝΟΗΔ
 Γεληθή έλλνηα θαη ζηφρνη πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο
 Ύδξεπζε
 Απνρέηεπζε αθαζάξησλ
 Απνρέηεπζε φκβξησλ
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 ρεδίαζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ
ΗΗ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ
 Δμσηεξηθφ δίθηπν δηαλνκήο, δεμακελήο, ζσιήλεο, εμαξηήκαηα, είδε ζπλδέζεσλ
 Δζσηεξηθφ δίθηπν δηαλνκήο
 Τδξνκεηξεηέο
 Δίδε ζσιήλσλ, πιηθά
 Γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο - είδε, ηδηφηεηεο, δηαζηάζεηο
 Υαιθνζσιήλεο - είδε, ηδηφηεηεο, δηαζηάζεηο
 Πιαζηηθνί ζσιήλεο χδξεπζεο - είδε, δηαζηάζεηο, ηδηφηεηεο
 πλδέζεηο ζσιήλσλ
 Όξγαλα δηαθνπήο θαη ειέγρνπ
 Γηαγξάκκαηα νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζσιήλσζεο
 Βιάβεο θαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 ρεδίαζε πδξαπιηθψλ δηθηχνπ πφζηκνπ λεξνχ θαη ηηο ζπλδέζεηο ηνπ κε ην δίθηπν κεηαθνξάο
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ΗΗΗ. ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΗ ΤΠΟΓΟΥΔΗ
 Δίδε θαη ρξεζηκφηεηα πδξαπιηθψλ ππνδνρψλ
 Πεξηγξαθή πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ (ιεθάλεο, ληπηήξεο, ινπηήξεο, λεξνρχηεο θ.α.)
 Λεηηνπξγία ππνδνρέσλ
 Γηαζηάζεηο πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ
 Σνπνζέηεζε πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ θαη θαηαζηεκάησλ πψιεζεο πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ
IV. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ
 Υξεζηκφηεηα ηεο απνρέηεπζεο
 σιήλεο θαη εμαξηήκαηα
 πλδέζεηο ζσιήλσλ
 ηθψληα
 Φξεάηηα
 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζηθσλίσλ
 Καηαζθεπή θξεαηίνπ θαη ζεκείσλ ειέγρνπ
 χλδεζε ππνδνρέσλ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο
 Αεξηζκφο δηθηχνπ απνρέηεπζεο
 Οξηδφληην θαη θαηαθφξπθν δηάγξακκα απνρέηεπζεο
 Καλνληζκνί
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ θαη θαηαζηεκάησλ πψιεζεο πδξαπιηθψλ
 ρεδίαζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ απνρέηεπζεο
V. ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ
 Υξεζηκφηεηα εγθαηάζηαζεο φκβξησλ
 Απνρέηεπζε ζηεγψλ θαη ηαξαηζψλ
 Απνρέηεπζε αθαιχπησλ
 σιελψζεηο θαη εμαξηήκαηα
 Γηαγξάκκαηα δηθηχνπ φκβξησλ
 Καλνληζκνί
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 ρεδίαζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ απνρέηεπζεο φκβξησλ
VI. ΒΟΘΡΟΗ - ΤΠΟΝΟΜΟΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ
 Γηάζεζε ησλ ιπκάησλ
 Δίδε βφζξσλ
 επηηθνί βφζξνη
 Απνξξνθεηηθνί βφζξνη
 Γηνρέηεπζε ιπκάησλ - ζχλδεζε κε ην δίθηπν αθαζάξησλ ηεο πφιεο
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 ρεδίαζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ - βφζξσλ θαη ππνλφκσλ
VII. ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ
 Υξεζηκφηεηα ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ
 Δπεμεξγαζία θαζαξηζκνχ ιπκάησλ
 Μέζνδνη επεμεξγαζίαο
 ηάδηα θαζαξηζκνχ
 Μνλάδεο θαζαξηζκνχ
 Γηάζεζε - δηαρείξηζε απνβιήησλ
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 ρεδίαζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ - βηνινγηθφο θαζαξηζκφο
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 60 απφ 64

Β. ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΚΟΠΟ
- Να εθηεινχλ νη καζεηέο βαζηθέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ
πνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο ζηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ.
αλ απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ζα είλαη ηθαλνί :
 Να γλσξίδνπλ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δίθηπα ηειεθψλνπ θαη ελδνεπηθνηλσλίαο
 Να απνθηήζνπλ γεληθέο γλψζεηο γηα ηα ειεθηξηθά ησλ θηηξίσλ θαη λα γλσξίδνπλ ηηο
ρξεζηκνπνηνχκελεο κνλάδεο ησλ ειεθηξνινγηθψλ κεγεζψλ ζηελ πξάμε
 Να ζρεδηάδνπλ ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζε κία θάηνςε θηηξίνπ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα
ειεθηξνινγηθά πιηθά
 Να απνθηήζνπλ γεληθέο γλψζεηο γηα ην θσηηζκφ
 Να δηαθξίλνπλ ηα είδε ιακπηήξσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα ηα επηιέγνπλ απφ πίλαθεο
 Να γλσξίδνπλ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θσηνζήκαλζε θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηε
θσηνζήκαλζε ζε κηα θάηνςε θηηξίνπ
Η. ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
 Γεληθά, ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ζηα ηειεθσληθά δίθηπα
 ρεδίαζε ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο ζε δνζκέλε θάηνςε
 ρεδίαζε εγθαηάζηαζεο ελδνεπηθνηλσλίαο
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 ρεδίαζε απφ καζεηέο ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο
ΗΗ. ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ
 Γεληθά
 Κχξηα ειεθηξηθά κεγέζε. ρφιηα ζρεηηθά κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ
 πζηήκαηα δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα
 ρεδίαζε ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ
 Δλδνδαπέδηα ζπζηήκαηα αγσγψλ. Οξηδφληηα δηαλνκή ξεχκαηνο
 Τπνζηαζκνί ππνβηβαζκνχ κέζεο ηάζεο ξεχκαηνο ζε ρακειή
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 ρεδίαζε απφ ηνπο καζεηέο ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ
ΗΗΗ. ΦΧΣΟΣΔΥΝΗΑ
 Ση είλαη ην θσο
 Ζ έλλνηα ηνπ θσηηζκνχ
 Πεγέο θσηηζκνχ - είδε ιακπηήξσλ. Λακπηήξεο ππξάθησζεο, θζνξηζκνχ, αηκψλ,
λαηξίνπ, πςειήο πίεζεο
 Σερλεηφο θσηηζκφο εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Δθαξκνγέο
 Φσηηζκφο πξνζφςεσλ θηηξίσλ κε πξνβνιείο
 Φσηηζκφο εμσηεξηθψλ αζιεηηθψλ ρψξσλ κε πξνβνιήο
 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ην θσηηζκφ
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 ρεδίαζε απφ ηνπο καζεηέο θσηηζκέλσλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ
IV. ΦΧΣΟΖΜΑΝΖ
 Γεληθά πεξί θσηνζήκαλζεο - ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά
 ρεδίαζε θσηνζήκαλζεο ζε δνζκέλε θάηνςε
 ρεδίαζε δηαγξάκκαηνο θσηνζήκαλζεο
Δξγαζηήξην
 Δπίζθεςε ζε ρψξνπο θαηαζθεπψλ
 ρεδίαζε απφ ηνπο καζεηέο θσηνζήκαλζεο
ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 61 απφ 64

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

Δ
ΔΠ
ΠΑ
Α..
.. Μ
ΜΑ
ΑΘ
ΘΗ
ΗΣ
ΣΔ
ΔΙΙΑ
Α


Μάθημα:

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΙΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΣΑΞΗ Β΄
ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ : 1 Θ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΜΔΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Α4

Αθήνα 2008

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 62 απφ 64

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΙΑ - ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΩΡΔ: 1Θ
ΣΑΞΗ : Β΄
ΚΟΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
- Να ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο θαη λ’ απνθηήζνπλ έλα ππφβαζξν γλψζεσλ πνπ ζα
ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
- Να εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηηο βαζηθέο έλλνηεο, ζηε ρξεζηκφηεηα απφ πξαθηηθή
πιεπξά, θαζψο επίζεο ζηε κεζνδνινγία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
- Να ηνπο δψζεη ην βαζηθφ ππφβαζξν γλψζεσλ, ρξήζηκσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο ζηαδηνδξνκία.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΙΑ
Α΄ ΔΝΟΣΗΣΑ
 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο: Σν γεληθφ πιαίζην
 Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
 Σν λέν κνληέιν εξγαζίαο
 Δπέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο

Β΄ ΔΝΟΣΗΣΑ


Σερληθέο εχξεζεο εξγαζίαο
 Σξφπνη εχξεζεο εξγαζίαο
 Ζ ηερληθή έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο: Σν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα-δνκή βηνγξαθηθνχ
ζεκεηψκαηνο

Γ΄ ΔΝΟΣΗΣΑ


Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο
 Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο θαη ηα είδε ηεο
 Υξνληθά φξηα ηεο εξγαζίαο
 Ακνηβή ηεο εξγαζίαο
 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Α΄ ΔΝΟΣΗΣΑ


Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα
 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, επηρεηξεκαηίαο, επηρείξεζε, δηνίθεζε επηρείξεζεο

Β΄ ΔΝΟΣΗΣΑ


Καηλνηoκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα
 Έξεπλα θαη αλάπηπμε: Ζ δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο
 Δθαξκνγή θαη κέζνδνη εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο

Γ΄ ΔΝΟΣΗΣΑ


Σα πξψηα βήκαηα κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο
 Πνηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ ζα νξγαλσζεί κηα επηρείξεζε
 Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο λνκηθήο κνξθήο θαη νη δηαδηθαζίεο ίδξπζεο κηαο επηρείξεζεο
 Γηαδηθαζία ίδξπζεο κηαο αηνκηθήο επηρείξεζεο
 Γηαδηθαζία ίδξπζεο εηαηξείαο (νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο,
αλψλπκεο)

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 63 απφ 64

Γ ΄ ΔΝΟΣΗΣΑ


Οη Δπηρεηξεκαηηθέο δπζθνιίεο
 Ση ζεκαίλεη επηρεηξεκαηηθή απνηπρία;
 Οη αηηίεο ησλ απνηπρηψλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ
 Σα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θξίζεσλ

Δ΄ ΔΝΟΣΗΣΑ


Ζ Δπηηπρεκέλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
 Ζγεηηθά πξνζφληα επηρεηξεκαηία
 Αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο.

ΟΑΔΓ ΔΠΑ.. ΜΑΘΗΣΔΙΑ
Γηεχζπλζε Α4

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ζει 64 απφ 64

