
 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

 

 

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2012 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

 

Μάζεκα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ - ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ  
Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Παξαζθεπή, 25 Μαΐνπ, 2012 

 11:00 - 13:30 

 

Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα εμέηαζεο 2,5 ώξεο (150 ιεπηά) 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε (Α΄, Β΄ θαη Γ΄), νθηώ (8) ζειίδεο.  

 

Ο/Ζ θάζε εμεηαδόκελνο/ε λα εθνδηαζηεί κε ηα πην θάησ: 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην 

 Σν ηεηξάδην απαληήζεσλ 

ΟΓΖΓΗΔ:  

1. ΝΑ ΑΠΑΝΣΖΔΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΔΡΩΣΖΔΗ ΣΟ ΣΔΣΡΑΓΗΟ 

ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ   

2. ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΖ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ         

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

ΜΔΡΟ Α΄ (κνλάδεο 48): 
Ζ θάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 4 κνλάδεο 
 
1. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ     
    θαηαζθεπή ηνπ θνζκήκαηνο ζηελ Δηθόλα 1. 
 

 
 

Δηθόλα 1 
 
2. Να εμεγήζεηε: 

(α) γηαηί ν άξγπξνο (αζήκη) 925° νμεηδώλεηαη όηαλ δεζηαζεί. 
(β) πώο θαζαξίδεηαη ν άξγπξνο όηαλ νμεηδσζεί. 
 

3. Να αλαθέξεηε από πνηα κέηαιια απνηειείηαη: 
    (α) Ο άξγπξνο ζηέξιηγθ. 
    (β) Ο θίηξηλνο ρξπζόο 18 θαξαηηώλ. 
 
4. Να θαηνλνκάζεηε νθηώ (8) βαζηθά εξγαιεία ηνπ πάγθνπ ηνπ ρξπζνρόνπ. 
 
5. Να επηιέμεηε δύν (2) πνιύηηκα κέηαιια θαη δύν (2) θξάκαηα από ηελ πην   
    θάησ ιίζηα θαη λα ηα θαηαγξάςεηε. 

 Άξγπξνο 

 Υαιθόο 

 Πιαηίλα 

 Νηθέιην 

 Μπξνύληδνο  

 Υξπζόο 18Κ 

 Αινπκίλην 
 
6. Να αλαθέξεηε: 

(α) Σηο δύν (2) βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπιίλδξνπ ειαζκαηνπνίεζεο. 
(β) Πόηε ρξεζηκνπνηείηαη ην αιαθάηη νιθήο. 

 
7. Να θαζνξίζεηε ην βαζκό ζθιεξόηεηαο γηα ην θαζέλα από ηα πην θάησ είδε  
    θεξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαηά ην ζθάιηζκα πξνηύπνπ θνζκήκαηνο: 

Α. Ρνδ 
Β. Κόθθηλν 
Γ. Μπιε 
Γ. Πξάζηλν 

 
8. Έλα θέξηλν πξόηππν δαθηπιίδη δπγίδεη έλα γξακκάξηo. Να ππνινγίζεηε  
    πόζα γξακκάξηα κέηαιιν ζα ρξεηαζηνύλ εάλ ρπηεπζεί ζε: 
    (α) Άξγπξν    (β) Υξπζό 
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9. Να βάιεηε ζηελ νξζή ζεηξά ηα πην θάησ ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλόπηεζεο  
    ζύξκαηνο: 
 

Α. Σνπνζέηεζε ηνπ αξγπξνύ ζύξκαηνο ζην νμύ γηα λα αζπξίζεη.                              
Β. Οκνηόκνξθν πύξσκα ηνπ ζύξκαηνο κε κηα απαιή θιόγα. 
Γ. Σνπνζέηεζε ηνπ αξγπξνύ ζύξκαηνο ζην λεξό γηα λα θξπώζεη. 
Γ. Απνκάθξπλζε ηνπ ζύξκαηνο από ηε θιόγα όηαλ απηό απνθηήζεη έλα  
    απαιό θόθθηλν ρξώκα. 

 
10. ηελ Δηθόλα 2 θαίλνληαη δύν νκάδεο (ζεη) εξγαιεία.  

(α) Να ηα θαηνλνκάζεηε  
(β) Να αλαθέξεηε ηε ρξήζε ηεο θάζε νκάδαο μερσξηζηά.  

 

 
Α                                                         Β 

 
Δηθόλα 2 

 
 

11. Να αλαθέξεηε ην βαζκό πεξηεθηηθόηεηαο αξγύξνπ αλά ρίιηα κέξε γηα ηηο πην  
      θάησ πεξηπηώζεηο θξακάησλ: 
 

Α. Καζαξόο άξγπξνο γηα ηξηθνύξη 
Β. Κξάκα αξγύξνπ ζηέξιηγθ γηα θνζκήκαηα 
Γ. Κξάκα αξγύξνπ γηα αζεκέληα θνπηαιάθηα 
Γ. Κξάκα αξγύξνπ  γηα αξγπξά ζθεύε 

 
12. Να ππνινγίζεηε πόζα γξακκάξηα ιέγαο (ζπκπιεξσκαηηθά κέηαιια) ζα  
      ρξεηαζηνύλ γηα λα κεηαηξέςεηε είθνζη (20) γξακκάξηα θαζαξνύ ρξπζνύ ζε  
      θξάκα ρξπζνύ 18 θαξαηηώλ.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α' 
ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΣΟ ΜΔΡΟ Β` 
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ΜΔΡΟ Β΄ (κνλάδεο 32): 
Ζ θάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 8 κνλάδεο 
 
13. (α) Να επηιέμεηε ηηο ηέζζεξηο (4) νξζέο πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε  
            ζέζε ηνπ πνιύηηκνπ ιίζνπ ηεο Δηθόλαο 3 ζεκεηώλνληάο ηηο ζην  
            ηεηξάδην απαληήζεσλ. 
 
. 
 

 
 

Δηθόλα 3 
 

Α. Ζ ζέζε απηή είλαη θαηάιιειε γηα κνλόπεηξν δαθηπιίδη. 
Β. Ζ ζέζε απηή είλαη θαηάιιειε  γηα πέηξεο θαπνζηόλ. 
Γ. Ζ ζέζε απηή είλαη θαηάιιειε γηα πέηξεο ρσξίο έδξεο. 
Γ. Ζ ζέζε απηή δελ αθήλεη ην θσο λα πεξάζεη θαη λα θσηίζεη ηελ  
    πέηξα 
Δ. πλήζσο ηέηνηεο ζέζεηο θαηαζθεπάδνληαη από ζθιεξό  κέηαιιν  
    όπσο πιαηίλα. 
Ε. Ζ ζέζε απηή δελ είλαη θαηάιιειε γηα αδηαθαλείο πέηξεο. 
Ζ. Ζ ζέζε απηή κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ζην ρέξη ή ζην ρπηήξην. 

 
 
      (β) Να θαηνλνκάζεηε ηα είδε δεζίκαηνο πνιύηηκσλ ιίζσλ πνπ θαίλνληαη  
           ζηελ Δηθόλα 4 θαη λα ππνδείμεηε έλα πνιύηηκν κέηαιιν πνπ είλαη   
           θαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε θάζε πεξίπησζε. 
 
 
 

 
           4α                      4β                              4γ                              4δ 

 
Δηθόλα 4 
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14. Να εληνπίζεηε ηηο νθηώ (8) νξζέο πξνηάζεηο ζεκεηώλνληάο ηηο ζην  
      ηεηξάδην απαληήζεσλ. 
 

Α. Σν γπαιόραξην 600 βαζκώλ είλαη πην ρνληξό από εθείλν ησλ 1000    
     βαζκώλ. 
Β. Ζ πξηνλνιεπίδα κε αξηζκό 2/0 είλαη πην ρνληξή από απηή κε αξηζκό 1. 
Γ. Σν νμύ ή «άζπξε» ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ην γπάιηζκα ηνπ θνζκήκαηνο.  
Γ. Τπάξρεη καιαθή, ζθιεξή θαη κέηξηα θόιιεζε. 
Δ. Ο βόξαθαο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε ζπγθόιιεζε ηνπ ρξπζνύ θαη ηνπ  
     αξγύξνπ γηα λα κελ νμεηδώλεηαη ην κέηαιιν εθεί πνπ ζα θνιιεζεί. 
Ε. Ζ ιίκα θόβεη ζε θίλεζε από θάησ πξνο ηα πάλσ, ελώ ε ζέγα  
    (ζηγαηζάθη) θόβεη από πάλσ πξνο ηα θάησ. 
Ζ. Ζ ιίκα κε  αξηζκό 3 (βαζκόο ηξαρύηεηαο)  θόβεη πεξηζζόηεξν από ηε  
    ιίκα κε αξηζκό 0. 
Θ. Σν ρνληξό αξγπξό ζύξκα θόβεηαη κε ην ςαιίδη. 
  Η. Σν θιόγηζηξν ηνπ ρξπζνρόνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε  νμπγόλν θαη  
      πγξαέξην (γθάδη) ή κόλν κε πγξαέξην. 
Κ.  Καηά ην γπάιηζκα ελόο θνζκήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη πξώηα ε  
     πάζηα ηνπ ινύζηξνπ θαη κεηά ηεο ζύξαο.   
Λ.  Ζ ζπζθεπή ππεξήρσλ (ultrasonic) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αθαηξεί ηελ  
     πάζηα ηεο ζύξαο θαη ηνπ ινύζηξνπ από ην θόζκεκα. 
Μ. Ο ρξπζόο έρεη πην κεγάιν εηδηθό βάξνο από ην αζήκη. 
Ν. Σν ρεκηθό ζύκβνιν ηνπ αξγύξνπ είλαη Au. 
Ξ. Ο  ρξπζόο είλαη ην πην όιθηκν από ηα πνιύηηκα κέηαιια. 
Ο. Ο άξγπξνο  είλαη πην ειαηό κέηαιιν από ην ρξπζό. 
Π. Ο ρξπζόο έρεη πην ρακειή ζεξκνθξαζία ηήμεο από ηνλ άξγπξν. 
 
 

15. Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή πώιεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θέξδνπο  
      θαη ηνπ ΦΠΑ) ελόο ρξπζνύ κεληαγηόλ ιακβά́λνληαο ππόςε ηα αθόινπζα: 

   Βάξνο κεληαγηόλ: 5 γξακά́ξηα  

   Σηκή́ ρξπζνύ: 42 επξώ ην γξακκά́ξην  

 Γηά́ξθεηα θαηαζθεπήο: 5 ώξεο  

 Δξγαηηθά: 15 επξώ ηελ ώ́ξα  

 Κέξδνο: 50%  

 ΦΠΑ: 17% 
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16. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο πην θάησ εηθόλεο νξγάλσλ κέηξεζεο, κε ηηο νξζέο  
      έλλνηεο πνπ αθνινπζνύλ. 
 
 

                                 
5α                                                                                    5β 

 
 

                                      
5γ                                                                                   5δ 

 
Δηθόλα 5 

 
Α. Μέηξεζε βάξνπο κεηάιινπ 
Β. Μέηξεζε κεγέζνπο δαθηύινπ 
Γ. Μέηξεζε κεγέζνπο πνιύηηκνπ ιίζνπ 
Γ. Μέηξεζε ζθιεξόηεηαο κεηάιινπ 
Δ. Μέηξεζε κεγέζνπο δαθηπιηδηνύ 
Ε. Μέηξεζε πάρνπο κεηάιινπ κέρξη 10 ρηι. (10mm) / (ςαιηδόκεηξν) 
Ζ. Μέηξεζε  κεγέζνπο γσλίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Β' 
ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΣΟ ΜΔΡΟ Γ` 
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ΜΔΡΟ Γ΄ (κνλάδεο 20):  
Ζ θάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο 
 
17. Να βάιεηε ζε ζεηξά ηηο πην θάησ εηθόλεο θαη λα πεξηγξάςεηε ην θάζε  
      ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ βνπιθαληζκνύ θαινππηνύ ζηελ πξέζα. 
 

       
 6α.                                                                                                     6β. 

 

                                  
 6γ.                                                                                                     6δ. 

 

                          
6ε.                              6δ. 

 

                
       6ε.                                                                                                     6ζ. 

Δηθόλα 6 
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18. (α) Να αλαθέξεηε ην βαζηθό ζθνπό ηνπ Οξγαληζκνύ ήκαλζεο  
            αληηθεηκέλσλ από πνιύηηκα κέηαιια. 
 

(β) Να βάιεηε ζε ζεηξά ηηο πην θάησ πξνηάζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηε  
      δηαδηθαζία ειέγρνπ βαζκνύ θαζαξόηεηαο ρξπζνύ όπσο εθηειείηαη από     
      ηνλ Οξγαληζκό ήκαλζεο.  
 

Α. Γεκηνπξγία κπίιηαο ρξπζνύ θαη ηξάβεγκα ηεο ζε έιαζκα 
Β. Γεηγκαηνιεςία 
Γ. Σνπνζέηεζε δείγκαηνο ζην θνύξλν 
Γ. ύγθξηζε αξρηθνύ θαη ηειηθνύ βάξνπο 
Δ. θξάγηζε θνζκήκαηνο 
Ε. Εύγηζκα δείγκαηνο 
Ζ. Σνπνζέηεζε ειάζκαηνο ζην νμύ θαη δηαρσξηζκόο ρξπζνύ από  
     άιια κέηαιια 
Θ. Καηά πξνζέγγηζε πξνζδηνξηζκόο θαηεγνξίαο θξάκαηνο κε ηε  
     ρξήζε ηεο Λπδίαο ιίζνπ.  
 

 (γ) Να εληνπίζεηε ηα ηέζζεξα (4) θνζκήκαηα πνπ πξέπεη λα     
      ζθξαγηζηνύλ θαη λα θαζνξίζεηε ηε ζθξαγίδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί     
      ζην θάζε θόζκεκα. 

    
             Κνζκήκαηα 

Α.  Έλα θόζκεκα από ρξπζό 14Κ§ 
Β.  Μηα επαξγπξσκέλε θαξθίηζα από ραιθό  
Γ.  Μία αζεκέληα θαξθίηζα από ηξηθνύξη  
Γ.  Έλα κεληαγηόλ από ρξπζό 9Κ   
Δ. Έλα ράιθηλν δαθηπιίδη 
Ε.  Έλα δαθηπιίδη από ιεπθό θαη θίηξηλν ρξπζό 18Κ 
 

Δίδε ζθξαγίδωλ 
 

θξαγίδα 1       

 
 

θξαγίδα 2        
  
 

θξαγίδα 3       
 
 

θξαγίδα 4       

 
  

ΣΔΛΟ ΓΟΚΗΜΗΟΤ 


