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 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δεν έχει παραρτήματα εκτός της περιοχής του Αμαρουσίου 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 – ΛΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
Τις λύσεις επιμελήθηκε η κα Αναστασοπούλου Αγγελική καθηγήτρια 

της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

ΘΕΜΑ 1Ο  

α) Σχολικό βιβλίο § 1.6.6 σελ. 42 

β) Η τοιχοποιία πληρώσεως κτίζεται αφού ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και πάντα από πάνω 

της υπάρχει ένα δοκάρι ή μία πλάκα. Η τοιχοποιία ολοκληρώνεται μέχρι ένα σημείο 15-20 εκ. 

χαμηλότερα από το υπερκείμενο δομικό στοιχείο και οι εργασίες σταματούν για μία μέρα περίπου 

ώστε να προλάβει να «καθίσει» το κονίαμα, δηλαδή να μειωθεί το ύψος του, τόσο από το βάρος των 

τούβλων όσο και από τη συστολή του κονιάματος. Στη συνέχεια κτίζουμε την τελευταία ζώνη της 

οποίας το πλάτος είναι λίγο μικρότερο από το μήκος ενός τούβλου. Έτσι οι πλίνθοι τοποθετούνται 

σχεδόν όρθιοι, ώστε να κλείσουν ολόκληρο το κενό. Αυτό είναι και το μοναδικό σημείο της 

τοιχοποιίας όπου επιτρέπεται να τοποθετούνται σχεδόν κάθετα τα τούβλα και ονομάζονται σφήνες ή 

σφήνωμα. Σκαρίφημα σελ.36 σχολικό βιβλίο εικ. 1.2.3 

γ) Επένδυση τοιχοποιίας και φέροντος οργανισμού ενός κτιρίου ονομάζουμε μία μη φέρουσα 

κατασκευή, η οποία τοποθετείται στην εσωτερική ή στην εξωτερική πλευρά της προς επένδυση 

επιφάνειας και μπορεί να κατασκευαστεί με διάφορα υλικά και σε πολλές μορφές. Η επένδυση σκοπό 

έχει: 

!"Την προστασία του κτιρίου από τις καιρικές συνθήκες (θερμομόνωση – υγρομόνωση) 

!"Την ολοκλήρωσή του με ικανοποιητικά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα 

!"Την αποκατάσταση των ανώμαλων επιφανειών του κτιρίου 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 

α) Οι οδηγοί είναι κατακόρυφες λωρίδες με το ίδιο κονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί για το επίχρισμα και 

κατασκευάζονται ανά 1 μέτρο, ώστε το τελικό επιθυμητό πάχος της δεύτερης στρώσης να είναι στο ίδιο 

επίπεδο σε όλη την επιχριομένη επιφάνεια. Σκοπός της είναι η εξομάλυνση του υπόβαθρου και με τους 

οδηγούς δημιουργείται απόλυτα επίπεδη και κατακόρυφη επιφάνεια. 

β) Εσωτερική ταμπλαδωτή (περαστή) μονόφυλλη πόρτα 
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 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δεν έχει παραρτήματα εκτός της περιοχής του Αμαρουσίου 

1. άνω τραβέρσα 

2. τζινέτια 

3. πηχάκι 

4. ταμπλάδες 

5. μεσαία τραβέρσα 

6. μπογιά 

7. κάτω τραβέρσα 

γ) Σχολικό βιβλίο § 2.5.4 σελ. 83,84 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

α) 1. Δάπεδο ονομάζεται η τελική επικάλυψη των οριζόντιων κατασκευών (πατωμάτων) στον εξωτερικό 

και στον εσωτερικό χώρο των κτιρίων. 

α) 2. Σχολικό βιβλίο § 3.1 σελ. 91 «Οι λόγοι για τους οποίους…………βιομηχανικά δάπεδα»  

β) Σχολικό βιβλίο § 4.6 σελ. 179 «Τα παράθυρα από PVC παρουσιάζουν ……………...χρειάζονται συχνό 

καθαρισμό» 

γ) Σχολικό βιβλίο § 3.6.4 σελ. 116 

 

ΘΕΜΑ 4Ο  

α) τα βασικά υλικά κατασκευής των κονιαμάτων στα επιχρίσματα είναι: 

!"το τσιμέντο 

!"ο ασβέστης (υδράσβεστος) 

!"η άμμος 

!"η μαρμαρόσκονη 

!"το νερό 

!"η θηραϊκή γη 

!"τα χημικά πρόσμεικτα 

!"οι χρωστικές 

!"οι τεχνητές ίνες  

β) 1.   Πρέκι ή ανώφλι είναι το επάνω οριζόντιο τμήμα του ανοίγματος 

Ποδιά ή κατώφλι είναι το κάτω οριζόντιο τμήμα του ανοίγματος και το συναντάμε μόνο στα 

παράθυρα 
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 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δεν έχει παραρτήματα εκτός της περιοχής του Αμαρουσίου 

Λαμπάδες ή παραστάδες είναι τα κατακόρυφα άκρα των ανοιγμάτων 

β) 2. Οι διαστάσεις «ανοίγματος κτίστη» είναι αυτές που έχει το άνοιγμα αφού τελειώσει το κτίσιμο 

Οι ωφέλιμες διαστάσεις ή διαστάσεις χρήσης είναι οι διαστάσεις του ελεύθερου (καθαρού) 

ανοίγματος (πλάτος, ύψος) αφού τοποθετηθεί η κάσα και το τελικό δάπεδο 

γ) Vφ=0.015m*200m2=3m3 (φαινόμενος όγκος της άμμου) 

 3m3*0,4=1,2m3=Vk (όγκος κενών) 

 Από τη σχέση Vφ=Vu+Vk =>  

   3m3=Vu+1,2m3 => 

   Vu=3m3-1,2m3 => 

   Vu=1,8m3 (απόλυτος όγκος) 

Επομένως θα χρειαστούμε 3m3 άμμου (φαινόμενος όγκος) η οποία έχει 1,8m3 απόλυτο όγκο και 1,2m3 

όγκο κενών, τον οποίο θα συμπληρώσουμε με ασβέστη.  

Άρα για να λασπώσουμε τα 200m2 της επιφάνειας μας χρειαζόμαστε 3m3 άμμο και 1,2m3ασβέστη. 

 

===================== 


