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ΘΕΜΑ 1ο 

α. Να αναφέρετε τις κατηγορίες συνδέσµων ακριβείας και 
τα πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα κάθε κατηγορίας . 

 Μονάδες 10 
 

β. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της τεχνητής µύλης µε 

άξονα δύο τεµαχίων ; 

 Να περιγράψετε την έµµεση µέθοδο κατασκευής της . 
  

           Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 

α. Ποιοι είναι οι τύποι των γεφυρωµάτων;   

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σωστού και υγιεινού 

γεφυρώµατος; 

            Mονάδες 10 
 

β. Από ποια τµήµατα αποτελείται η τηλεσκοπική στεφάνη ; 
 Να περιγράψετε την εργαστηριακή τεχνική κατασκευής 

του εσωτερικού τµήµατός της . 
   

          Mονάδες 15 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες της ιδανικής κόλλησης . 

Ποιος είναι ο ρόλος των αρτυµάτων και αντιαρτυµάτων 
κράσεως στη συγκόλληση ; 

Μονάδες 10 
β. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα των επιµεταλλωµένων 

κολοβωµάτων. 
 Να περιγράψετε πλήρως κατά στάδια την τεχνική 

επαργύρωσης αποτυπώµατος από ελαστικοµερές 
αποτυπωτικό υλικό. 

           Μονάδες 15 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
α. Να περιγράψετε την τεχνική κατασκευής κολοβώµατος 

από αµάλγαµα και να αναφέρετε πότε το 
χρησιµοποιούµε .  

Μονάδες 10 
 

β. Να αναφέρετε τα σηµεία προσοχής στη σχεδίαση και 
κατασκευή ενός γεφυρώµατος. 

Μονάδες 15 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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