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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ
ελεξγεηψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Οπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Κχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ο ζεκαληηθφο απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο
Κχπξνπ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα
ηελ Απαζρφιεζε θαη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή
πλνρή, 2007-2013».
Η εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ ζηελ Κχπξν ππνβιήζεθε θαη
εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013. Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν είλαη ην βαζηθφ
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηα
θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Η Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο
γηα πξνψζεζε ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ. θνπφο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ νξηζκνχ Πξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ
Πξνζφλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ
λα απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο.
Η εμέηαζε ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Κέληξα (Ιδξχκαηα Καηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/
Οξγαληζκνχο) ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.
Πξφζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ γηα
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο,
θαζψο θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην χζηεκα Μαζεηείαο, ηα Σαρχξξπζκα
Πξνγξάκκαηα εμ Τπαξρήο Καηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν χζηεκα
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, ην
νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη
επηπηψζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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1.

ΔΙΑΓΩΓΗ

Η Μεηαπνηεηηθή Βηνκεραλία απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο κε κεγάιεο
πξννπηηθέο. Η Μεηαπνίεζε καδί κε ηνλ Σνπξηζκφ ήηαλ νη βαζηθνί κνρινί αλάπηπμεο ηεο θππξηαθήο
νηθνλνκίαο κεηά ην 1974. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Μεηαπνηεηηθή Βηνκεραλία αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο θαη γη απηφ ην ζθνπφ έρνπλ ζρεδηαζζεί εηδηθά κέηξα γηα ελίζρπζε
θαη αλάπηπμή ηεο κε ηελ εηζαγσγή πςειήο θαη επαξθνχο ηερλνινγίαο ζηε παξαγσγή θαζψο θαη
εθζπγρξνληζκφ θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο παξαδνζηαθήο βηνκεραλίαο.
Η ΑλΑΓ κε ηελ εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ
αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπλεπψο ζηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ Μεηαπνηεηηθή Βηνκεραλία.
ηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά ηελ «πγθόιιεζε»
(επίπεδα 2 θαη 3).
Αξρηθά, θαίλεηαη ν πλνπηηθφο Πίλαθαο ησλ Σνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ θαηά επίπεδν, φπνπ γίλεηαη πεξηγξαθή
ηνπ θάζε Πξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο θαη παξνπζίαζε ησλ Σνκέσλ Δξγαζίαο/Δξγαζηψλ
θαη ησλ Μεζφδσλ Δμέηαζεο Απφδνζεο. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ Tνκέσλ Eξγαζίαο φπνπ
θαηαγξάθνληαη ηα Κξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Πεδία Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλψζεηο. ην ηέινο
ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλνληαη σο Παξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ
ησλ Πξφηππσλ θαη ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ηνπ πζηήκαηνο.
Ο Οξηζκφο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ θαη
ζπγγξαθέα θαη κε ηελ εκπινθή ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ,
Οξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ πλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηψλ
ηνκεαθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην
ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑλΑΓ.
Σα Πξφηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί ζθφπηκν,
κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο ηνκεαθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ
Πξνζφλησλ.
Η ηειηθή έγθξηζε ησλ Πξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή.
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3.

ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

3.1.

πγθόιιεζε - Δπίπεδν 2

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Η πγθφιιεζε (επίπεδν 2) δηαιακβάλεη ηε κέηξεζε, ράξαμε, θνπή, δηακφξθσζε, ζπλαξκνιφγεζε θαη
ηε ζπγθφιιεζε κεηάιισλ κε ηε βνήζεηα εηδηθήο ζπζθεπήο ζπγθφιιεζεο. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ εξγαζία ηεο ζπγθφιιεζεο είλαη ε κειέηε ηνπ ζρεδίνπ, ε εθαξκνγή κέηξσλ γηα αζθάιεηα θαη
πγεία θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο ζπγθφιιεζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξφηππνπ BS EN 4872.
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΤΓ1

Αλαγλψξηζε θαη
θαηαλφεζε απινχ
ηερληθνχ ζρεδίνπ

ΤΓ2

Mέηξεζε, ράξαμε πιηθψλ,
θνπή κεηάιισλ θαη
πξνεηνηκαζία πιηθψλ/
εμνπιηζκνχ γηα
ζπγθφιιεζε

ΤΓ3

ΤΓ4

ΤΓ10

πγθφιιεζε ηφμνπ κε
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη
πξνζηαηεπηηθά αέξηα
(MIG-MAG) II

πγθφιιεζε ηφμνπ κε
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην
( MMA) II
Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο
κεραλήο θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε
πιάζκα

ΤΓ11

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο
πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ
ΙΙ

ΤΓ12

Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
θαη νξγάλσζε εξγαζίαο

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΤΓ1.1
ΤΓ2.1
ΤΓ2.2
ΤΓ2.3
ΤΓ3.1
ΤΓ3.2
ΤΓ4.1
ΤΓ4.2
ΤΓ10.1
ΤΓ10.2

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Αλαγλψξηζε, θαηαλφεζε θαη
ζρεδηαζκφο απινχ ηερληθνχ
ζρεδίνπ
Πξνεηνηκαζία, κέηξεζε θαη ράξαμε
πιηθψλ
Κνπή κεηάιισλ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη
εμνπιηζκνχ γηα ζπγθφιιεζε
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε
ηε κέζνδν MIG-MAG ΙΙ
πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ
ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά
αέξηα (MIG-MAG) ΙΙ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε
ηε κέζνδν ΜΜΑ ΙΙ
πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ
ειεθηξφδην (MΜΑ) ΙΙ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ θνπήο/
ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε πιάζκα
Υεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/
ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε πιάζκα

ΔΛ.
14
18
20
22
26
29
32
34
72
75

ΤΓ11.1

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο
ζπγθνιιήζεσλ ΙΙ

80

ΤΓ12.1

Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ

84

ΤΓ12.2

Οξγάλσζε εξγαζίαο

86

5

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΤΓ13.1

ΤΓ13

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ
εξγαζία θαη πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο

ΤΓ13.2

ΤΓ13.3
ΤΓ13.4

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Σήξεζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία, Ννκνζεζίαο
θαη Καιήο Πξαθηηθήο
Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην
ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ
θαη ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ
Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε
αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ
θαηαζηάζεσλ
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

ΔΛ.
90

92

95
97

Δπηιεγόκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Να επηιεγνχλ ηνπιάρηζην 2 απφ 4)
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΤΓ5

ΤΓ6

ΤΓ7

ΤΓ8

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
πγθφιιεζε ηφμνπ κε
ειεθηξφδην βνιθξακίνπ
θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα
(TIG) II
πγθφιιεζε κε
ειεθηξφδην δηάηξεην κε
πάζηα (ζχξκα θνπξέ)
(FCAW) IΙ
Ομπγνλνθφιιεζε (OxyAcetylene ) II
Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο
κεραλήο ζπγθφιιεζεο κε
ηε κέζνδν αληίζηαζεο
(Resistance)

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΤΓ5.1
ΤΓ5.2
ΤΓ6.1
ΤΓ6.2
ΤΓ7.1
ΤΓ.7.2
ΤΓ8.1
ΤΓ8.2

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε
ηε κέζνδν TIG ΙΙ
πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην
βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά
αέξηα (ΣΙG) ΙΙ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε
ηε κέζνδν FCAW ΙΙ
πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην
δηάηξεην κε πάζηα (FCAW) ΙΙ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ Ομπγνλνθφιιεζεο
Ομπγνλνθφιιεζε ΙΙ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο
πγθφιιεζε κε ηε κέζνδν
αληίζηαζεο

ΔΛ.
38
41
46
48
52
55
60
63

Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
ΤΓ9

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο
κεραλήο θνπήο κεηάιισλ
κε Λέηδεξ

ΤΓ9.1

6

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο
θνπήο κεηάιισλ κε Λέηδεξ

ΔΛ.
68

3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο «πγθφιιεζε – Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ
κεζφδσλ εμέηαζεο:


Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο.



Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.



Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο.



Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ησλ δεηγκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ππνςήθηνπ.

3.2.

πγθόιιεζε - Δπίπεδν 3

3.2.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Η πγθφιιεζε (επίπεδν 3) δηαιακβάλεη ηε κέηξεζε, ράξαμε, θνπή, δηακφξθσζε, ζπλαξκνιφγεζε θαη
ηε ζπγθφιιεζε κεηάιισλ κε ηε βνήζεηα εηδηθήο ζπζθεπήο ζπγθφιιεζεο, σο επίζεο, ηελ
θνζηνιφγεζε, εηνηκαζία πξνζθνξψλ, ηελ νξγάλσζε εξγαζίαο θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πξψησλ
πιψλ. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εξγαζία ηεο ζπγθφιιεζεο είλαη ε κειέηε ηνπ ζρεδίνπ, ε
εθαξκνγή κέηξσλ γηα αζθάιεηα θαη πγεία θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο ζπγθφιιεζεο
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ BS ΔΝ 287-1, 2004, Part 1.

3.2.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΤΓ1

Αλαγλψξηζε θαη
θαηαλφεζε απινχ
ηερληθνχ ζρεδίνπ

ΤΓ2

Mέηξεζε, ράξαμε
πιηθψλ, θνπή κεηάιισλ
θαη πξνεηνηκαζία
πιηθψλ/ εμνπιηζκνχ γηα
ζπγθφιιεζε

ΤΓ10

ΤΓ12

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο
κεραλήο θνπήο/
ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ
κε Πιάζκα
Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ
θαη νξγάλσζε εξγαζίαο

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

ΤΓ1.1

Αλαγλψξηζε, θαηαλφεζε θαη
ζρεδηαζκφο απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ

14

ΤΓ2.1

Πξνεηνηκαζία, κέηξεζε θαη ράξαμε
πιηθψλ γηα θνπή κεηάιισλ

18

ΤΓ2.2

Κνπή κεηάιισλ

20

ΤΓ2.3

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη
εμνπιηζκνχ γηα ζπγθφιιεζε

22

ΤΓ10.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ θνπήο/
ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα

72

ΤΓ10.2

Υεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/
ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα

75

ΤΓ12.1

Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ

84

ΤΓ12.2

Οξγάλσζε εξγαζίαο

86

7

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΤΓ13.1

ΤΓ13

Αζθάιεηα θαη πγεία
ζηελ εξγαζία θαη
πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο

ΤΓ13.2

ΤΓ13.3
ΤΓ13.4

ΤΓ14

ΤΓ15

ΤΓ19

ΤΓ20

ΤΓ21
ΤΓ25

πγθφιιεζε ηφμνπ κε
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην
θαη πξνζηαηεπηηθά
αέξηα ( MIG-MAG) IΙΙ

ΤΓ14.1

πγθφιιεζε ηφμνπ κε
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην
( MMA ) IΙΙ

ΤΓ15.1

Γηαζθάιηζε/ έιεγρνο
πνηφηεηαο
ζπγθνιιήζεσλ ΙΙΙ

ΤΓ19.1

Κνζηνιφγεζε
εξγαζίαο/ θαηαζθεπήο
θαη εηνηκαζία
πξνζθνξψλ
Απνηειεζκαηηθή
ρξήζε/ βειηηζηνπνίεζε
πξψησλ πιψλ
Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη
παξάδνζε εξγαζίαο

ΤΓ20.1

ΤΓ14.2

ΤΓ15.2

ΤΓ19.2

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Σήξεζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία, Ννκνζεζίαο
θαη Καιήο Πξαθηηθήο
Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην
ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ
θαη ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ
Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε
αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ
θαηαζηάζεσλ
Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε
ηε κέζνδν MIG-MAG ΙΙΙ
πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ
ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά
αέξηα (MIG-MAG) ΙΙΙ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε
ηε κέζνδν MMA ΙΙΙ
πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ
ειεθηξφδην (MΜΑ) ΙΙΙ
Γηαζθάιηζε/Έιεγρνο Πνηφηεηαο
Καηαζηξεπηηθνί/κε θαηαζηξεπηηθνί
έιεγρνη
Αλάιπζε θαη θνζηνιφγεζε
εξγαζίαο/θαηαζθεπήο

ΔΛ.
90

92

95
97
100
102
106
108
136
139
142

ΤΓ20.2

Δηνηκαζία πξνζθνξψλ

144

ΤΓ21.1

Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/
βειηηζηνπνίεζε πξψησλ πιψλ

148

ΤΓ25.1

Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε
εξγαζίαο

172

Δπηιεγόκελνη Σνκείο Δξγαζίαο (Να επηιεγνχλ ηνπιάρηζην 3 απφ 7)
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΤΓ8

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο
κεραλήο ζπγθφιιεζεο
κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο (Resistance)

ΤΓ16

πγθφιιεζε ηφμνπ κε
ειεθηξφδην
βνιθξακίνπ θαη
πξνζηαηεπηηθά αέξηα
(TIG) IIΙ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΤΓ8.1
ΤΓ8.2
ΤΓ16.1
ΤΓ16.2

8

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο
πγθφιιεζε κε ηε κέζνδν
αληίζηαζεο
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε
ηε κέζνδν TIG ΙΙΙ
πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην
βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά
αέξηα (ΣΙG) ΙΙΙ

ΔΛ.
60
63
112
115

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΤΓ17

πγθφιιεζε κε
ειεθηξφδην δηάηξεην κε
πάζηα (ζχξκα θνπξέ)
(FCAW) IΙΙ

ΤΓ18

Ομπγνλνθφιιεζε
(Oxy-Acetylene) IIΙ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΤΓ17.1
ΤΓ17.2
ΤΓ18.1
ΤΓ18.2
ΤΓ22.1

ΤΓ22

Οξγάλσζε, επνπηεία,
θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε
πξνζσπηθνχ

ΤΓ22.2
ΤΓ22.3
ΤΓ22.4

ΤΓ23

Πξνγξακκαηηζκφο,
ζπληνληζκφο θαη
έιεγρνο παξαγσγήο

ΤΓ24

Δληνπηζκφο θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ
παξαγσγήο

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε
ηε κέζνδν FCAW ΙΙΙ
πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην
δηάηξεην κε πάζηα (FCAW) ΙΙΙ
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε
ησλ παξακέηξσλ Ομπγνλνθφιιεζεο
ΙΙΙ
Ομπγνλνθφιιεζε ΙΙΙ
Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο
πξνζσπηθνχ
Παξαθνινχζεζε, έιεγρνο θαη
επνπηεία πξνζσπηθνχ
Αμηνιφγεζε θαη εληνπηζκφο
αλαγθψλ θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ
Καζνδήγεζε θαη παξνρή
θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ

ΔΛ.
120
123
128
131
152
154
156
158

ΤΓ23.1

Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο

162

ΤΓ23.2

πληνληζκφο & Έιεγρνο Παξαγσγήο

164

ΤΓ24.1

Δληνπηζκφο θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ παξαγσγήο

168

Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ
ΤΓ9

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο
κεραλήο θνπήο
κεηάιισλ κε Λέηδεξ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
ΤΓ9.1

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο
θνπήο κεηάιισλ κε Λέηδεξ

68

3.2.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
H Δμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο «πγθφιιεζε – Δπίπεδν 3» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ
κεζφδσλ εμέηαζεο:


Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο.



Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.



Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ/ιάζνο θαη πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ.



Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ησλ δεηγκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ππνςήθηνπ.

9

10

4.

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ

11

12

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ1

ΙΙ.

Αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα ηερληθά ζρέδηα θαη
ζπλαθή έγγξαθα γηα λα κπνξέζεηο λα εθηειέζεηο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο
ζπγθφιιεζεο, σο επίζεο θαη λα ζρεδηάδεηο απιά ηερληθά ζρέδηα.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ1.1

Αλαγλψξηζε, θαηαλφεζε θαη ζρεδηαζκφο απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ1

ΙΙ.

Αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ1.1

Αλαγλψξηζε, θαηαλφεζε θαη ζρεδηαζκφο απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Tερληθά ζρέδηα θαη
πξνδηαγξαθέο
 ρέδηα ζπζηαηηθψλ κεξψλ
 ρέδηα ζπλαξκνιφγεζεο
 ρέδηα εγθαηάζηαζεο/
επηδηφξζσζεο
 ρεκαηηθά ζρέδηα
 Αλαζεσξεκέλα ζρέδηα
 ρέδηα ζπγθνιιήζεσλ
 Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ
ΠΔ2 Έιεγρνο θαηά ηελ
παξαιαβή ησλ ηερληθώλ ζρεδίσλ
θαη πξνδηαγξαθώλ
 Σξέρνπζα θαη ηζρχνπζα έθδνζε
 Πιεξφηεηα ζρεδίσλ θαη
εγγξάθσλ
ΠΔ3 Απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
 Τιηθά θαη ζπζηαηηθά κέξε
 Γηαζηάζεηο
 Αλνρέο
 Σχπνο θαη κέγεζνο ζπγθφιιεζεο
 Οδεγίεο εξγαζίαο
 Οδεγίεο ζρεδηαζκνχ
 Πξνγξάκκαηα ειέγρσλ θαη
δνθηκψλ
 Οδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ
 Πξνδηαγξαθέο ζπγθνιιήζεσλ
 Αλαθεξφκελα δηαγξάκκαηα θαη
πίλαθεο
 Αλαθεξφκελα πξφηππα
 Πξνγξάκκαηα θαη ζεηξά εξγαζηψλ
ΠΔ4 ύκβνια ζρεδηαζκνύ
 Δπηθάλεηα
 χκβνια ζπγθνιιήζεσλ
 Αλνρέο
 Κιίκαθα θαη δηαζηάζεηο
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
κε ηελ εξγαζία

ΚΑ1

Να εμαζθαιίδεηο φηη έρεηο ηα αλαγθαία ηερληθά
ζρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο.

ΚΑ2

Να πξνβαίλεηο ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαηά
ηελ παξαιαβή ησλ ηερληθώλ ζρεδίσλ θαη
πξνδηαγξαθώλ.

ΚΑ3

Να αλαγλσξίδεηο θαη θαηαλνείο νξζά ηα ηερληθά
ζρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο.

ΚΑ4

Να αλαγλσξίδεηο, εμαγάγεηο θαη εξκελεχεηο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηα ηερληθά ζρέδηα
θαη άιια έγγξαθα.

ΚΑ5

Να αλαγλσξίδεηο θαη εξκελεχεηο ηα δηάθνξα ζύκβνια
θαη ζπληνκνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηερληθά
ζρέδηα.

ΚΑ6

Να ηεθκεξηψλεηο, αλαθέξεηο θαη λα ρεηξίδεζαη
απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα ή ειιείςεηο ησλ
ηερληθώλ ζρεδίσλ θαη πξνδηαγξαθώλ.

ΚΑ7

Να επηζηξέθεηο
πξνδηαγξαθέο
εξγαζηψλ.

ΚΑ8

Να ζρεδηάδεηο ή αλαζεσξείο απιφ ηερληθφ ζρέδην
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
θαη ηα ζύκβνια ζρεδηαζκνύ.

ΚΑ9

Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.

φια ηα ηερληθά ζρέδηα θαη
κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ1.1

Αλαγλψξηζε, θαηαλφεζε θαη ζρεδηαζκφο απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ απινχ ηερληθνχ ζρεδίνπ ειεχζεξν κε ην ρέξη
γηα ζπγθνιιήζεηο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ζρέδηα θαη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο απφ πνπ θαη απφ πνηνλ ζα ιάβεηο ηα ηερληθά ζρέδηα θαη ηηο αλαγθαίεο
πιεξνθνξίεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ ζρεδίσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ έιεγρν
φηη έρεηο ηηο ηειεπηαίεο ηζρχνπζεο εθδφζεηο θαη πιεξνθνξίεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ ηερληθψλ ζρεδίσλ θαη πσο αιιεινζπλδένληαη
κεηαμχ ηνπο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζαη λα εμαγάγεηο απφ ηα
ζρέδηα θαη έγγξαθα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ηεθκεξίσζεο θαη αλαθνξάο πξνβιεκάησλ θαη ειιείςεσλ ζηα
ζρέδηα θαη έγγξαθα.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηα ζχκβνια θαη ηηο ζπληνκνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηερληθά ζρέδηα.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ζρεδίσλ θαη εγγξάθσλ θαη πνπ θαη ζε πνηνπο ζα
παξαδίδεηο ηα ζρέδηα κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

15
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2

ΙΙ.

Mέηξεζε, ράξαμε πιηθψλ, θνπή κεηάιισλ θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ/εμνπιηζκνχ γηα
ζπγθφιιεζε

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία, κέηξεζε, ράξαμε πιηθψλ θαη θνπή κεηάιισλ κε εξγαιεία ρεξηνχ ή κεραληθά
κέζα θαη ηελ πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ζπγθφιιεζε.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ2.1

Πξνεηνηκαζία, κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ

ΤΓ2.2

Κνπή κεηάιισλ

ΤΓ2.3

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ζπγθφιιεζε
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2

ΙΙ.

Mέηξεζε, ράξαμε πιηθψλ, θνπή κεηάιισλ θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ/εμνπιηζκνχ γηα
ζπγθφιιεζε

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2.1

Πξνεηνηκαζία, κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Μέηαιια
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να ιακβάλεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηηο νξζέο  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ κέηξεζε θαη ράξαμε ησλ  Αινπκίλην
κεηάιισλ.
 Κξάκαηα ραιθνχ
ΠΔ2 Ηκηθαηεξγαζκέλα
ΚΑ2 Να
αλαγλσξίδεηο
ηα
εκηθαηεξγαζκέλα ηππνπνηεκέλα πιηθά
ηππνπνηεκέλα πιηθά ησλ κεηάιισλ.
 Λακαξίλεο ζε θχιια
 Γσληέο (κνξθήο Γ)
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια  Γνθνί κνξθήο Σ, Η, U
όξγαλα κέηξεζεο θαη έιεγρνπ γσληώλ.
 σιήλεο
 Παζακάλα
ΚΑ4 Να εθηειείο κεηξήζεηο κε ηα όξγαλα κέηξεζεο.
ΠΔ3 Όξγαλα κέηξεζεο
 Μεηξεηηθέο ηαηλίεο
ΚΑ5 Να εθηειείο κεηξήζεηο θαη έιεγρν γσληψλ κε ηα
 Μεηαιιηθνί θαλφλεο
δηάθνξα όξγαλα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ
 Παρχκεηξα βεξληέξνπ
γσληώλ.
ΠΔ4 Όξγαλα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ
ΚΑ6 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια γσληώλ
 Οξζή ζηαζεξή γσλία
εξγαιεία θαη κέζα ράξαμεο.
 Οξζή ξπζκηδφκελε γσλία
ΚΑ7 Να εθηειείο κε αζθάιεηα ράξαμε ησλ πιηθψλ  χλζεηε γσλία
ζχκθσλα κε ην ζρέδην, ρξεζηκνπνηψληαο ηα  Φαιηζνγσληέο
 Απιφ κνηξνγλσκφλην
θαηάιιεια εξγαιεία θαη κέζα ράξαμεο.
ΠΔ5 Δξγαιεία θαη κέζα ράξαμεο
ΚΑ8 Να ραξάδεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε  Υαξάθηεο
 Τςνκεηξηθφο ραξάθηεο
κέζνδν ράξαμεο.
 Γηαβήηεο ράξαμεο
ΚΑ9 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.  Πιάθεο εθαξκνγήο
 Καλφλεο
 Οξζή ζηεξεή γσλία
 Παξάιιεια V
ΠΔ6 Μέζνδνη ράξαμεο
 Υάξαμε κε ην ρέξη
 Μεραληθή ράξαμε
ΠΔ7 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2.1

Πξνεηνηκαζία, κέηξεζε θαη ράξαμε πιηθψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο κεραλνινγηθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ3

Να έρεηο ηηο βαζηθέο γλψζεηο κεηξνινγίαο θαη κεηξνηερλίαο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα φξγαλα κέηξεζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα φξγαλα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ γσληψλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ην βαζκφ αθξηβείαο κέηξεζεο ηνπ θαζελφο νξγάλνπ κέηξεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία θαη κέζα ράξαμεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο θαη ράξαμεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2

ΙΙ.

Mέηξεζε, ράξαμε πιηθψλ, θνπή κεηάιισλ θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ/εμνπιηζκνχ γηα ζπγθφιιεζε

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2.2

Κνπή κεηάιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Μέηαιια
πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πξνο θνπή.
 Αλνμείδσηνη ράιπβεο
 Αινπκίλην
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηελ θαηάιιειε κέζνδν  Κξάκαηα ραιθνχ
θνπήο κεηάιισλ.
ΠΔ2 Μέζνδνη θνπήο κεηάιισλ
 Θεξκηθή θνπή
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία  Μεραληθή θνπή
θαη εμνπιηζκό γηα ηε κεραληθή θνπή κεηάιισλ.
ΠΔ3 πζθεπέο ζεξκηθή θνπήο
 Με ειεθηξηθφ ηφμν
ΚΑ4 Να ειέγρεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο θαη ξπζκίδεηο ηηο
 Με νμπγνλνθφπηε (κε θιφγα
δηάθνξεο ζπζθεπέο ζεξκηθήο θνπήο κεηάιισλ.
νμπγφλνπ-αζεηηιίλεο)
 Με πιάζκα (plasma)
ΚΑ5 Να ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε ζπζθεπή ζεξκηθήο
ΠΔ4 Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο γηα
θνπήο κεηάιισλ.
κεραληθή θνπή
ΚΑ6 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια εξγαιεία  Λακαξηλνςάιηδα ρεηξφο
 Μεηαιινςάιηδν κε κνριφ
θαη εμνπιηζκό γηα ηελ κεραληθή θνπή κεηάιισλ.
 Μεηαιινπξίνλα ρεηξφο
ΚΑ7 Να εθηειείο κε αζθάιεηα ηελ θνπή κεηαιιηθψλ πιηθψλ  Γηζθνπξίνλν
ζχκθσλα κε ην ζρέδην, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε  Παιηλδξνκηθφ πξηφλη
κέζνδν θνπήο θαη ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπέο,  κπξηδνθφθηεο πάγθνπ
 Φνξεηφο ζκπξηδνηξνρφο
εξγαιεία θαη εμνπιηζκό θνπήο.
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ΚΑ8 Να ρεηξίδεζαη, ζπληεξείο θαη απνζεθεχεηο ηα πιηθά,  Μάζθα ρεηξφο
 Μάζθα θεθαιήο
εμνπιηζκφ, εξγαιεία θαη ζπζθεπέο.
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
ΚΑ9 Να επηιέγεηο θαη ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα  Γεξκάηηλα καλίθηα
πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ  Γεξκάηηλα γάληηα
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
θαηάιιειν εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
ΚΑ10 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2.2

Κνπή κεηάιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο κεραλνινγηθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνηεο κεζφδνπο θνπήο κεηάιισλ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ζπζθεπέο ζεξκηθήο θνπήο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θνπήο κεηαιιηθψλ πιηθψλ κε ειεθηξηθφ ηφμν.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θνπήο κεηαιιηθψλ πιηθψλ κε Ομπγνλνθφπηε ( θιφγα
νμπγφλνπ-αζεηηιίλεο).

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θνπήο κεηαιιηθψλ πιηθψλ κε Πιάζκα.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηη είδνο εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεραληθή θνπή
κεηάιισλ.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε κέζνδν θνπήο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2

ΙΙ.

Mέηξεζε, ράξαμε πιηθψλ, θνπή κεηάιισλ θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ/εμνπιηζκνχ γηα ζπγθφιιεζε

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2.3

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ζπγθφιιεζε

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Μέηαιια
πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ .
 Αλνμείδσηνη ράιπβεο
 Αινπκίλην
ΚΑ2 Να επηιέγεηο ηα θαηάιιεια κέζα ζπγθξάηεζεο ησλ  Κξάκαηα ραιθνχ
θνκκαηηψλ πξνο ζπγθφιιεζε.
ΠΔ2 Μέζα ζπγθξάηεζεο
ΚΑ3 Να θαζαξίδεηο ηηο επηθάλεηεο πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ κε  θηθηήξεο
κεραληθφ ή/ θαη ρεκηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο ηα  θήλεο
θαηάιιεια εξγαιεία θαζαξηζκνύ.
 Άιιεο ηδηνζπζθεπέο
ΚΑ4 Να ζηεξεψλεηο ηα θνκκάηηα αλάινγα κε ηε ξαθή
ΠΔ3 Ραθή ζπγθόιιεζεο
ζπγθόιιεζεο, κε ηε ζέζε ζπγθόιιεζεο θαη
 Μεησπηθή
ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαη ηηο νδεγίεο.
 Γσληαθή
 Δπηθάιπςεο
ΚΑ5 Να πνληάξεηο ζε ζεκεία ηα θνκκάηηα πξνεηνηκάδνληαο ηα
 Άθξσλ
γηα ζπγθφιιεζε ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαη ηηο νδεγίεο.
 Σαθ
ΚΑ6 Να δηακνξθψλεηο θαη πξνεηνηκάδεηο ηηο αθκέο κε ηηο
αλάινγεο γσλίεο ησλ κεηαιιηθψλ ηεκαρίσλ πνπ ζα ΠΔ4 Θέζε ζπγθόιιεζεο
 Δπίπεδε (PA)
ζπγθνιιεζνχλ.
 Οξηδφληηα (PC)
 Οπξαλνχ PE)
ΚΑ7 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην είδνο ζπγθόιιεζεο.
 Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
ΚΑ8 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη  Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν  Γσληαθή επίπεδε (PB)
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
ΚΑ9 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.

ΠΔ5 Δξγαιεία θαζαξηζκνύ
 πξκαηφβνπξηζεο
 θπξηά
 Σξηθηήξη (ιεηαληηθφο ηξνρφο)
ΠΔ6 Δίδνο ζπγθόιιεζεο
 πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ
ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά
αέξηα (MIG-MAG)
 πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ
ειεθηξφδην (MMA)
 πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην
βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά
αέξηα (TIG)
 πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην
δηάηξεην κε πάζηα (FCAW)
 Ομπγνλνθφιιεζε
 πγθφιιεζε αληίζηαζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2

ΙΙ.

Mέηξεζε, ράξαμε πιηθψλ, θνπή κεηάιισλ θαη πξνεηνηκαζία πιηθψλ/εμνπιηζκνχ γηα ζπγθφιιεζε

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2.3

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ζπγθφιιεζε
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
 Μάζθα ρεηξφο
 Μάζθα θεθαιήο
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
 Γεξκάηηλα γάληηα
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππξνπξνζηαζίαο
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία

23

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ2.3

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ζπγθφιιεζε

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο κεραλνινγηθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα κέζα ζπγθξάηεζεο κεηάιισλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε ξαθψλ θαη ηηο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο θαη ηελ αληίζηνηρε κέζνδν
ζπγθξάηεζεο ησλ θνκκαηηψλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θαζαξηζκνχ κε κεραληθφ ηξφπν.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία θαζαξηζκνχ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαη ηηο νδεγίεο πξνθχιαμεο ζηα δειηία
δεδνκέλα ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηείο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ κεηάιισλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά κέξε θαη ηε δηαδηθαζία ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζπζθεπψλ
(ζπγθνιιήζεσλ) πνληαξίζκαηνο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ3

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) II

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε κεηαιιηθφ
ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG ΙΙ) κε βάζε ην πξφηππν BS EN 4872.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ3.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν
MIG-MAG ΙΙ

ΤΓ3.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) ΙΙ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ3

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ3.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν MIG-MAG ΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Μέηαιια
πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη πξνεηνηκάδεηο/  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
θαζαξίδεηο ηα άθξα πξνο ζπγθφιιεζε.
 Αινπκίλην
 Υαιθφο
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ζχξκα
αλάινγα κε ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέηαιια.
ΠΔ2 Πξνζηαηεπηηθό αέξην
 Ήιην
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Αξγφ
πξνζηαηεπηηθό αέξην αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο  Άδσην
ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ην κέηαιιν.
 CO2
 Μείγκα Αξγνχ θαη CO2
ΚΑ4 Να ρξεζηκνπνηείο ηε θαηάιιειε ζέζε ζπγθόιιεζεο.
ΚΑ5
ΚΑ6

ΚΑ7

ΠΔ3 Θέζε ζπγθόιιεζεο
 Δπίπεδε (PA)
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Οξηδφληηα (PC)
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε  Οπξαλνχ PE)
 Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
ζπγθφιιεζεο.
 Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
Να ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπγθόιιεζεο  Γσληαθή επίπεδε (PB)
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
Να πξνεηνηκάδεηο ηα κέηαιια γηα ζπγθφιιεζε.

Να εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θχιαμεο, ΠΔ4 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο  Μάζθα ρεηξφο
 Μάζθα θεθαιήο
θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
ΚΑ9 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη  Γεξκάηηλα καλίθηα
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν  Γεξκάηηλα γάληηα
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
ΚΑ10 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππξνπξνζηαζίαο
ΚΑ8

ΠΔ5 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Σν είδνο θαη ε δηάκεηξνο ζχξκαηνο
 Σν είδνο θαη ε παξνρή
πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
 Η ηάζε ξεχκαηνο
 Σν κήθνο ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ ηνπ
ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ
ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ηεο
ηζηκπίδαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ3

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ3.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν MIG-MAG ΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ3.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν MIG-MAG ΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ MIG-MAG.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια ζπγθνιινχληαη
κε ηε κέζνδν MIG-MAG.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζπγθφιιεζε MIG-MAG.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχξκαηνο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ
γηα ζπγθνιιήζεηο MIG-MAG.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο θαη
δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS EN 4872.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ
ηελ εξγαζία.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ3

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ3.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) II

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο
πξέπεη:
 Μεραλή πγθφιιεζεο MIG-MAG
 Καιψδηα
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό  Σζηκπίδα ζπγθφιιεζεο
ζπγθόιιεζεο MIG-MAG.
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
 θπξί
ΚΑ2 Να παίξλεηο ηελ θαηάιιειε ζέζε ζπγθόιιεζεο  πξκαηφβνπξηζεο
αλάινγα κε ηελ θνξά ηεο ζπγθφιιεζεο.
 κπξηδνηξνρφο
ΚΑ3 Να πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε ζχκθσλα κε ην ΠΔ2 Θέζε ζπγθόιιεζεο
ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ζπγθφιιεζεο
 Δπίπεδε (PA)
 Οξηδφληηα (PC)
ΚΑ4 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη
 Οπξαλνχ PE)
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν
 Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
 Γσληαθή επίπεδε (PB)
ΚΑ5 Να εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο ζχκθσλα κε
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο.
ΠΔ3 Δμνπιηζκόο αζθάιεηαο
 Μάζθα ρεηξφο
ΚΑ8 Να επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε φηαλ δηαπηζηψλεηο φηη  Μάζθα θεθαιήο
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 Γεξκάηηλα καλίθηα
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ9 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππξνπξνζηαζίαο
ΚΑ7 Να απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο.

ΠΔ4 Ραθή ζπγθόιιεζεο
 Μεησπηθή
 Γσληαθή
 Δπηθάιπςεο
 Άθξσλ
 Σαθ
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ3.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) II

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ MIG-MAG.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν MIG-MAG.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχξκαηνο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ
αεξίσλ γηα ζπγθνιιήζεηο MIG-MAG.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ ΜIG-MAG.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ΜIG-MAG δηαθφξσλ ξαθψλ θαη ζέζεσλ
ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο
θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 4872.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

30

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ4

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MMA) II

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε κεηαιιηθφ
ειεθηξφδην (ΜΜΑ) ΙΙ κε βάζε ην πξφηππν BS ΔΝ 4872.

III.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ4.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν ΜΜΑ ΙΙ

ΤΓ4.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MΜΑ) ΙΙ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ4

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MMA) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ4.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν ΜΜΑ ΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Μέηαιια
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
πξνεηνηκάδεηο/θαζαξίδεηο ηα άθξα πξνο ΠΔ2 Αλαιώζηκα πιηθά
ζπγθφιιεζε.
 Ηιεθηξφδηα
 πξκαηφβνπξηζα καιαθή
ΚΑ2 Να
αλαγλσξίδεηο
θαη
επηιέγεηο
ηα  πξκαηφβνπξηζα ζθιεξή
θαηάιιεια αλαιώζηκα πιηθά θαη ηνλ ΠΔ3 Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο
εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο.
 Μεραλέο πγθφιιεζεο ΜΜΑ
 Σζηκπίδα ΜΜΑ θαη ζψκα γείσζεο κε
ΚΑ3 Να θάλεηο επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ
θαιψδηα
ειεθηξνδίνπ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ  θπξί
κεηάιισλ θαη ηε ζέζε ζπγθόιιεζεο.
 κπξηδνηξνρφο
ΠΔ4 Θέζε ζπγθόιιεζεο
ΚΑ4 Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηε
 Δπίπεδε (PA)
θαηάιιειε ζέζε ζπγθόιιεζεο.
 Οξηδφληηα (PC)
 Οπξαλνχ PE)
ΚΑ5 Να πξνεηνηκάδεηο ηα κέηαιια γηα
 Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
ζπγθφιιεζε.
 Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
ΚΑ6 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Γσληαθή επίπεδε (PB)
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε  Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθάιεηαο
ζέζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Μάζθα ρεηξφο
ΚΑ7 Να ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο  Μάζθα θεθαιήο
ζπγθόιιεζεο
ζχκθσλα
κε
ηηο  Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ8 Να εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο  Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ  Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο
πιηθψλ ζπγθφιιεζεο.
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
ΚΑ9 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα  Ππξνζβεζηήξεο/κέζα ππξνπξνζηαζίαο
πξνζηαζίαο
θαη
πξφιεςεο
θαη
λα ΠΔ6 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό  πλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα DC
 Eλαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα AC
αζθαιείαο.
 Ηιεθηξηθή ηάζε εμφδνπ
ΚΑ10 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Δπηινγή ειεθηξνδίνπ
εξγαζίαο.
ΠΔ7 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ4.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν ΜΜΑ ΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΜΜΑ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν ΜΜΑ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζπγθφιιεζε ΜΜΑ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηελ ηππνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηε κέζνδν επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ
ειεθηξνδίνπ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 4872.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ4

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην ( MMA) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ4.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MΜΑ) ΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Μέηαιια
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1
Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε.  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
ΠΔ2 Αλαιώζηκα πιηθά
ΚΑ2
Να αλαγλσξίδεηο
θαη ρξεζηκνπνηείο ηα  Ηιεθηξφδηα
θαηάιιεια αλαιώζηκα πιηθά θαη ηνλ  πξκαηφβνπξηζα καιαθή
εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο ΜΜΑ.
 πξκαηφβνπξηζα ζθιεξή
ΠΔ3 Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο ΜΜΑ
ΚΑ3
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Μεραλέο πγθφιιεζεο ΜΜΑ
ειεθηξφδην αλάινγα κε ηνλ ηχπν κεηάιινπ θαη  Σζηκπίδα ΜΜΑ θαη ζψκα γείσζεο κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
θαιψδηα
 θπξί, καηζαγθψλη
ΚΑ4
Να
παίξλεηο
ηελ
θαηάιιειε
ζέζε
 κπξηδνηξνρφο
ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε ηελ θνξά ηεο
ΠΔ4 Θέζε ζπγθόιιεζεο
ζπγθφιιεζεο.
 Δπίπεδε (PA)
 Οξηδφληηα πιαγίσο(PC)
ΚΑ5
Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο
 Τπεξάλσ (PE)
θαη πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ
 Καηαθφξπθε
θαηάιιειν εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Πξνο ηα άλσ (PF)
ΚΑ6
Να εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο  Πξνο ηα θάησ (PG)
ζχκθσλα
κε
ηηο
πξνδηαγξαθέο
ηεο  Οξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB)
 Οξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή) (PD)
ζπγθφιιεζεο.
ΠΔ5 Ραθή ζπγθόιιεζεο
ΚΑ7
Να
ξπζκίδεηο
ηηο
παξακέηξνπο
ηεο  Μεησπηθή
ζπγθόιιεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο  Γσληαθή
 Δπηθάιπςεο
ζπγθφιιεζεο.
 Άθξσλ
 Σαθ
ΚΑ8
Να απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο.
ΠΔ6 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ΚΑ9
Να αθήλεηο ηα ζπγθνιιεκέλα θνκκάηηα λα  Μάζθα ρεηξφο
θξπψζνπλ θαη λα αθαηξείο ηελ πάζηα  Μάζθα θεθαιήο
ζπγθφιιεζεο απφ ηα ζπγθνιιεκέλα θνκκάηηα κε  Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
ην καηζαγθψλη.
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ10 Να θαζαξίδεηο ηα ππνιείκκαηα πάζηαο θαη  Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
αθαηξείο ηηο νμεηδψζεηο κε ηελ ζπξκαηφβνπξηζα.  Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο
ΚΑ11 Να
επηζθεπάδεηο
ηε
ζπγθφιιεζε
φηαλ ΠΔ7 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
δηαπηζηψλεηο φηη είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 πλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα DC

Eλαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα AC
ΚΑ12 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο

Ηιεθηξηθή
ηάζε εμφδνπ
εξγαζίαο.
 Δπηινγή ειεθηξνδίνπ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ4

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην ( MMA) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ4.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MΜΑ) ΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ4.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MΜΑ) ΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΜΜΑ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν ΜΜΑ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ ηππνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηε κέζνδν επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ
ειεθηξνδίνπ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζπγθφιιεζε ΜΜΑ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο κε επελδπκέλα ειεθηξφδηα δηαθφξσλ ξαθψλ θαη
ζέζεσλ ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 4872.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) II

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε ειεθηξφδην
βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) ΙΙ κε βάζε ην πξφηππν BS ΔΝ 4872.

III.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ5.1 Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG ΙI
ΤΓ5.2 πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) ΙΙ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG ΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Μέηαιια
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη πξνεηνηκάδεηο/  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
θαζαξίδεηο ηα άθξα πξνο ζπγθφιιεζε.
 Αινπκίλην
ΠΔ2 Τιηθά
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια  Ηιεθηξφδηα
αλαιψζηκα
πιηθά
θαη
ηνλ
εμνπιηζκό  Ράβδνη θφιιεζεο
ζπγθόιιεζεο.
 πξκαηφβνπξηζεο
ΠΔ3 Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Μεραλέο ειεθηξνθφιεζεο TIG κε
πξνζηαηεπηηθό
αέξην
αλάινγα
κε
ηηο
ζηαζεξή έληαζε ξεχκαηνο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ηνλ ηχπν  Σζηκπίδα TIG θαη ζψκα γείσζεο κε
κεηάιινπ.
θαιψδηα
 θπξί
ΚΑ4 Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε
 κπξηδνηξνρφο
ζέζε ζπγθόιιεζεο.
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
ΠΔ4 Πξνζηαηεπηηθό αέξην
ΚΑ5 Να επηιέγεηο ην ειεθηξφδην, ξάβδν ή ζχξκα
 Αξγφ (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά)
θφιιεζεο θαη ην θιφγηζηξν αλάινγα κε ηνλ ηχπν
 Μείγκα αξγνχ - ήιηνπ (ζηα ρνληξά
ησλ κεηάιισλ θαη ηε ζέζε ζπγθόιιεζεο.
ειάζκαηα)
ΠΔ5
Θέζεηο ζπγθόιιεζεο
ΚΑ6 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν

Δπίπεδε
(PA)
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε
 Οξηδφληηα πιαγίσο (PC)
ζπγθφιιεζεο.
 Τπεξάλσ (PE)
ΚΑ7 Ρπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπγθόιιεζεο  Καηαθφξπθε
 Πξνο ηα άλσ (PF)
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Πξνο ηα θάησ (PG)
ΚΑ8 Να εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θχιαμεο,  Οξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB)
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθώλ  Οξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή) (PD)
ζπγθφιιεζεο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ αεξίσλ. ΠΔ6 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
 Μάζθα ρεηξφο
ΚΑ9 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο  Μάζθα θεθαιήο
θαη πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ  Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
θαηάιιειν εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ10 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.  Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα ππξνπξνζηαζίαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG ΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Έληαζε ζπλερνχο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο DC
 Έληαζε ελαιιαζζφκελνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο AC
 Δπηινγή κε αλαιψζηκνπ ειεθηξνδίνπ
 Δπηινγή ξάβδνπ θφιιεζεο (πιηθφ,
δηάκεηξν)
 Δίδνο θαη παξνρή πξνζηαηεπηηθνχ
αεξίνπ
 Ύςνο ηφμνπ
 Σαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο ηζηκπίδαο
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG ΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΣIG.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν TIG.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ ΣIG.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε αλαισζίκσλ ειεθηξνδίσλ, ξάβδσλ ή
ζχξκαηνο θφιιεζεο.

AΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνζηαηεπηηθά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε ΣIG.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο
θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 4872.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (ΣΙG) ΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Μέηαιια
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε.
 Αλνμείδσηνη ράιπβεο
 Αινπκίλην
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ΠΔ2 Πξνζηαηεπηηθό αέξην
ειεθηξφδην, ξάβδν θφιιεζεο αλάινγα κε ηα πξνο  Αξγφ (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά)
ζπγθφιιεζε κέηαιια.
 Μείγκα αξγνχ - ήιηνπ (ζηα ρνληξά
ειάζκαηα)
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ΠΔ3 Τιηθά
πξνζηαηεπηηθό
αέξην
αλάινγα
κε
ηηο  Ηιεθηξφδηα
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ην κέηαιιν.  Ράβδνη θφιιεζεο
 πξκαηφβνπξηζεο
ΚΑ4
Να αλαγλσξίδεηο
θαη ρξεζηκνπνηείο ηα
ΠΔ4 Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο
θαηάιιεια
πιηθά
θαη
εμνπιηζκό
 Μεραλέο ειεθηξνθφιεζεο TIG κε
ζπγθόιιεζεο.
ζηαζεξή έληαζε ξεχκαηνο
 Σζηκπίδα TIG θαη ζψκα γείσζεο κε
ΚΑ5
Να ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε ζέζε
θαιψδηα
ζπγθόιιεζεο.
 Φιφγηζηξα

θπξί
ΚΑ6
Να πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε

κπξηδνηξνρφο
ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
νδεγίεο ζπγθφιιεζεο.
ΠΔ5 Θέζε ζπγθόιιεζεο
ΚΑ7
Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο  Δπίπεδε (PA)
θαη πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ  Οξηδφληηα πιαγίσο (PC)
 Τπεξάλσ (PE)
θαηάιιειν εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Καηαθφξπθε
ΚΑ8
Να εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο  Πξνο ηα άλσ (PF)
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία θαη ζχκθσλα κε ηηο  Πξνο ηα θάησ (PG)
 Οξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB)
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Οξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή) (PD)
ΚΑ9
Να πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο ζηηο παξακέηξνπο ΠΔ6 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ηεο ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε ηε πνηφηεηα  Μάζθα ρεηξφο
 Μάζθα θεθαιήο
ζπγθφιιεζεο.
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
ΚΑ10 Να απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο.
 Γεξκάηηλα καλίθηα
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ11 Να
επηζθεπάδεηο
ηε
ζπγθφιιεζε
φηαλ  Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
δηαπηζηψλεηο φηη είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο
ΚΑ12 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Δμαεξηζκφο ρψξνπ
εξγαζίαο.
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππξνπξνζηαζίαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (ΣΙG) ΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Ραθή ζπγθόιιεζεο
 Μεησπηθή
 Γσληαθή
 Δπηθάιπςεο
 Άθξσλ
 Σαθ
ΠΔ8 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Έληαζε ζπλερνχο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο DC
 Έληαζε ελαιιαζζφκελνπ
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο AC
 Δπηινγή κε αλαιψζηκνπ
ειεθηξνδίνπ
 Δπηινγή ξάβδνπ θφιιεζεο (πιηθφ,
δηάκεηξν)
 Δίδνο θαη παξνρή πξνζηαηεπηηθνχ
αεξίνπ
 Ύςνο ηφμνπ
 Σαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο
ηζηκπίδαο
ΠΔ9 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ5.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (ΣΙG) ΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΣIG.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν TIG.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε αλαισζίκσλ ειεθηξνδίσλ, ξάβδσλ ή
ζχξκαηνο θφιιεζεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ ΣIG.

AΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνζηαηεπηηθά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε ΣIG.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο ΣIG πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο TIG δηαθφξσλ ξαθψλ θαη ζέζεσλ ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ, πιηθψλ θαη
θηαιψλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 4872.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ15 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ6

ΙΙ.

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (ζχξκα θνπξέ) (FCAW) IΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε
ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (FCAW-IΙ) κε βάζε ην πξφηππν BS ΔΝ 4872.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ6.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν
FCAW IΙ

ΤΓ6.2

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (FCAW) ΙI
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ6

ΙΙ.

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (ζχξκα θνπξέ) (FCAW) IΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ6.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν FCAW ΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Μέηαιια
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
πξέπεη:
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε, ηα  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
δηάθνξα είδε αλαιψζηκσλ ειεθηξνδίσλ θαη ηνπ ΠΔ2 Πξνζηαηεπηηθό αέξην
 CO2 (Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα)
ηχπνπο πξνζηαηεπηηθώλ αεξίσλ.
 Μείγκα Αξγνχ
ΚΑ2 Να
πξνεηνηκάδεηο/θαζαξίδεηο
ηα
άθξα
πξνο ΠΔ3 Τιηθά & εμνπιηζκόο
ζπγθόιιεζεο
ζπγθφιιεζε.
 Μεραλή πγθφιιεζεο FCAW
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια  Σζηκπίδα ζπγθφιιεζεο
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
πιηθά θαη εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο.
 θπξί
ΚΑ4 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ζσιελσηφ  πξκαηφβνπξηζεο
ζχξκα θαη πάζηα αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο  κπξηδνηξνρφο
ΠΔ4 Θέζε ζπγθόιιεζεο
ζπγθφιιεζεο.
 Δπίπεδε (PA)
ΚΑ5 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Οξηδφληηα (PC)
πξνζηαηεπηηθό αέξην αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο  Οπξαλνχ PE)
ηεο ζπγθφιιεζεο.
 Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
 Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
ΚΑ6 Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηε θαηάιιειε ζέζε  Γσληαθή επίπεδε (PB)
ζπγθόιιεζεο.
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ΚΑ7 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Μάζθα ρεηξφο
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε  Μάζθα θεθαιήο
ζπγθφιιεζεο
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
ΚΑ8 Να ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπγθόιιεζεο
 Γεξκάηηλα γάληηα
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
ΚΑ9 Να εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θχιαμεο,
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθώλ θαη
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
εμνπιηζκνύ
ζπγθόιιεζεο
θαη
ησλ
ππξνπξνζηαζίαο
πξνζηαηεπηηθώλ αεξίσλ.
ΠΔ6 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
ΚΑ10 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη  Σν είδνο θαη ε δηάκεηξνο ζχξκαηνο
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν  Σν είδνο θαη ε παξνρή
πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Η ηάζε ηφμνπ (V)
 Σν κήθνο ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ
ΚΑ11 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
ηνπ ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ
ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ηεο
ηζηκπίδαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ6.1 Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν FCAW ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ FCAW.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν FCAW.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ FCAW.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχξκαηνο θφιιεζεο θαη πξνζηαηεπηηθνχ
αεξίνπ γηα ζπγθφιιεζε FCAW.

AΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνζηαηεπηηθά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε FCAW.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο
θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 4872.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ6

ΙΙ.

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (ζχξκα θνπξέ) (FCAW) IΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ6.2

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (FCAW) ΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Μέηαιια
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να
αλαγλσξίδεηο
ηα
κέηαιια
πξνο  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
ζπγθφιιεζε.

ΚΑ2

ΚΑ3

ΚΑ4

ΚΑ5
ΚΑ6

ΚΑ7

ΚΑ8

ΚΑ9

ΠΔ2 Πξνζηαηεπηηθά αέξηα
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  CO2 (Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα)
ειεθηξφδην αλάινγα κε ηα πξνο ζπγθφιιεζε  Μείγκα Αξγνχ
κέηαιια.
ΠΔ3 Τιηθά θαη εμνπιηζκόο
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ζπγθόιιεζεο
πξνζηαηεπηηθό αέξην αλάινγα κε ηηο  Μεραλή ζπγθφιιεζεο FCAW
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ην  Σζηκπίδα ζπγθφιιεζεο
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
κέηαιιν.
 θπξί
Να αλαγλσξίδεηο
θαη ρξεζηκνπνηείο ηα  πξκαηφβνπξηζεο
θαηάιιεια
πιηθά
θαη
εμνπιηζκό  κπξηδνηξνρφο
ζπγθόιιεζεο.
ΠΔ4 Θέζε ζπγθόιιεζεο
Να ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε ζέζε  Δπίπεδε (PA)
ζπγθόιιεζεο.
 Οξηδφληηα (PC)
 Οπξαλνχ PE)
Να πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε  Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο  Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
νδεγίεο ζπγθφιιεζεο.
 Γσληαθή επίπεδε (PB)
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο
θαη πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
θαηάιιειν εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Μάζθα ρεηξφο


Να εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο 
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία θαη ζχκθσλα κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.


Να
πξνβαίλεηο
ζε
ξπζκίζεηο
ζηηο

παξακέηξνπο ηεο ζπγθόιιεζεο αλάινγα

κε ηε πνηφηεηα ζπγθφιιεζεο.


ΚΑ10 Να απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο.

Μάζθα θεθαιήο
Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
Γεξκάηηλα καλίθηα
Γεξκάηηλα γάληηα
Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
Τπνδήκαηα αζθαιείαο
Δμαεξηζκφο ρψξνπ
Ππξνζβεζηήξεο/κέζα ππξνπξνζηαζίαο

ΠΔ6 Ραθή ζπγθόιιεζεο
ΚΑ11 Να επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε φηαλ  Μεησπηθή
 Γσληαθή
δηαπηζηψλεηο φηη είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 Δπηθάιπςεο
ΚΑ12 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Άθξσλ
 Σαθ
εξγαζίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ6

ΙΙ.

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (ζχξκα θνπξέ) (FCAW) IΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ6.2

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (FCAW) ΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Σν είδνο θαη ε δηάκεηξνο ζχξκαηνο
 Σν είδνο θαη ε ε παξνρή
πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
 Η ηάζε ξεχκαηνο
 Σν κήθνο ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ ηνπ
ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ
ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ηεο ηζηκπίδαο
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ6.2

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (FCAW) ΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ FCAW.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν FCAW.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνδίσλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ
αεξίσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ FCAW.

AΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνζηαηεπηηθά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε FCAW.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο FCAW πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ
αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ10

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ11

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο TIG δηαθφξσλ ξαθψλ θαη ζέζεσλ
ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ12

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ , ζπζθεπψλ,
πιηθψλ θαη θηαιψλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.

ΑΓ13

Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 4872.

ΑΓ14

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ15

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7

ΙΙ.

Ομπγνλνθφιιεζε (Oxy-Acetylene ) II

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη εθαξκνγή Ομπγνλνθφιιεζεο ΙΙ κε
βάζε ην πξφηππν BS ΔΝ 4872.

III.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ7.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ Ομπγνλνθφιιεζεο ΙΙ

ΤΓ7.2

Ομπγνλνθφιιεζε ΙΙ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7

ΙΙ.

Ομπγνλνθφιιεζε (Oxy-Acetylene ) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ Ομπγνλνθφιιεζεο ΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Μέηαιια
ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πνπ κπνξνχλ λα  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
ζπγθνιιεζνχλ
ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ
κέζνδν  Αινπκίλην
Ομπγνλνθφιιεζεο.
ΠΔ2 Μέζα/πιηθά θαζαξηζκνύ
ΚΑ2 Να πξνεηνηκάδεηο θαη θαζαξίδεηο ηα θνκκάηηα πξνο  πξκαηφβνπξηζα καιαθή
ζπγθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια κέζα/  πξκαηφβνπξηζα ζθιεξή
πιηθά θαζαξηζκνύ (κεραληθά ή ρεκηθά).
 κπξηδνηξνρφο
 Βφξαθαο
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα πιηθά θαη  Βνξηθφ νμχ
εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο.
 Δλψζεηο ρισξηδίσλ θαη θζνξηδίσλ
 Δλψζεηο θσζθφξνπ
ΚΑ4 Να αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηεο ζπζθεπήο
Ομπγόλνπ-Αζεηηιίλεο (Ο-Α).
ΠΔ3 Τιηθά θαη εμνπιηζκόο
ζπγθόιιεζεο
ΚΑ5 Να ζπλαξκνινγείο θαη ειέγρεηο ηα δηάθνξα κέξε
 πζθεπή Ομπγφλνπ-Αζεηηιίλεο (Ο-Α)
ηεο ζπζθεπήο Ομπγόλνπ-Αζεηηιίλεο (Ο-Α)
 Δμαξηήκαηα Ομπγνλθφιιεζεο θαη
αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία ζπλαξκνιόγεζεο.
νμπγνλνθνπήο

Δηδηθά θιεηδηά γηα (Ο-Α)
ΚΑ6 Να ειέγρεηο ηηο ζσιήλεο, ζπλδέζεηο θαη βαιβίδεο γηα

Καζαξηζηήξεο αθξνθπζίσλ
ηπρφλ δηαξξνή θαη λα πξνβαίλεηο ζηελ αλάινγε

πηλζεξηζηήο
επηζθεπή.
 Αθξνθχζηα ζπγθφιιεζεο

Ράβδνη ζπγθφιιεζεο
ΚΑ7 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν

Λαβίδεο, πέλζεο, ζθπθηίξεο
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
 θπξηά
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 πξκαηφβνπξηζεο
ΚΑ8 Να εθηειείο ηηο ξπζκίζεηο νμπγνλνθόιιεζεο  Μέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο,  Δμνπιηζκφο αζθαιείαο
πάρνπο κεηάιισλ θαη νδεγίεο θαηαζθεπαζηή.
ΠΔ4 Μέξε ζπζθεπήο νμπγόλνπΚΑ9 Να εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θχιαμεο, αζεηηιίλεο (Ο-Α)
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθώλ θαη  Φηάιεο νμπγφλνπ (Ο) θαη Αζεηηιίλεο (Α)
 Κιείζηξα ησλ θηαιψλ (Ο) θαη (Α)
εμνπιηζκνύ ζπγθόιιεζεο.
 Μαλνκεηξηθνί εθηνλσηέο (Ο) θαη (Α)
ΚΑ10 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη  Διαζηηθνί ζσιήλεο (Ο) θαη (Α)
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν  Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Καπζηήξαο
 Αθξνθχζην
ΚΑ11 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα θηαιψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7

ΙΙ.

Ομπγνλνθφιιεζε (Oxy-Acetylene ) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ Ομπγνλνθφιιεζεο ΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Γηαδηθαζία ζπλαξκνιόγεζεο
 Έιεγρνο ζηεξέσζεο θηαιψλ (Ο) θαη (Α)
 Αθαίξεζε πξνζηαηεπηηθνχ θαιχκκαηνο
απφ ηελ θηάιε θαη θαζαξηζκφο
 Πξνζαξκνγή καλνκέηξσλ (Ο) θαη (Α)
 χλδεζε θαη έιεγρνο ησλ ζσιήλσλ θαη
βαιβίδσλ αζθάιεηαο (λένο εμνπιηζκφο)
 χλδεζε θαπζηήξα
 Δπηινγή θαη ζχλδεζε αθξνθπζίνπ
ΠΔ6 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
 Γεξκάηηλα γάληηα
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα ππξνπξνζηαζίαο
ΠΔ7 Ρπζκίζεηο νμπγνλνθόιιεζεο
 Πηέζεηο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο
 Δπηινγή αθξνθχζηνπ
 Άλακκα κε ζπηλζεξηζηή θαη ξχζκηζε
ηεο παξνρήο αζεηηιίλεο θαη νμπγφλνπ
ζηνλ θαπζηήξα γηα ηελ απαηηνχκελε
θιφγα
 Δπηινγή ξάβδνπ ζπγθφιιεζεο (φπνπ
είλαη αλαγθαίν)
 Σαρχηεηα θίλεζεο αθξνθπζίνπ
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ Ομπγνλνθφιιεζεο ΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία Ομπγνλνθφιιεζεο (Ο-Α).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν (Ο-Α).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη πξνεηνηκαζία κεηάιισλ γηα
νμπγνλνθφιιεζε.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα κέξε ηεο ζπζθεπήο Ομπγφλνπ-Αζεηηιίλεο (Ο-Α) θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ
ηελ απνηεινχλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία, πιηθά θαη εμνπιηζκφ γηα νμπγνλνθφιιεζε (Ο-Α)

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηελ ηππνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηε κέζνδν επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ
ειεθηξνδίνπ γηα νμπγνλνθφιιεζε (Ο-Α).

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο νμπγνλνθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ θαη
εμνπιηζκνχ νμπγνλνθφιιεζεο.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS 4872.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ15 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7

ΙΙ.

Ομπγνλνθφιιεζε (Oxy-Acetylene) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7.2

Ομπγνλνθφιιεζε ΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Μέηαιια
ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο κέηαιια πνπ κπνξνχλ λα  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
ζπγθνιιεζνχλ
ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ
κέζνδν  Αινπκίλην
Ομπγνλνθφιιεζεο.
ΠΔ2 Τιηθά θαη εμνπιηζκόο
ζπγθόιιεζεο
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα πιηθά θαη  πζθεπή Ομπγφλνπ-Αζεηηιίλεο (Ο-Α)
εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο.
 Δμαξηήκαηα Ομπγνλθφιιεζεο θαη
νμπγνλνθνπήο
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Δηδηθά θιεηδηά γηα (Ο-Α)
ειεθηξφδην αλάινγα κε ηνλ ηχπν κεηάιινπ θαη ηηο  Καζαξηζηήξεο αθξνθπζίσλ
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 πηλζεξηζηήο
 Αθξνθχζηα ζπγθφιιεζεο
ΚΑ4 Να παίξλεηο ηελ θαηάιιειε ζέζε ζπγθόιιεζεο.
 Ράβδνη ζπγθφιιεζεο
 Λαβίδεο, πέλζεο, ζθπθηίξεο
ΚΑ5 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη
 θπξηά
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν
 πξκαηφβνπξηζεο
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Μέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε
ΚΑ6 Να πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε ζχκθσλα  Δμνπιηζκφο αζθαιείαο
κε ην ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ΠΔ3 Θέζε ζπγθόιιεζεο
 Δπίπεδε (PA)
νμπγνλνθφιιεζεο.
 Οξηδφληηα πιαγίσο (PC)
ΚΑ7 Να εθαξκφδεηο ηελ ξαθή νμπγνλνθόιιεζεο  Τπεξάλσ (PE)
 Καηαθφξπθε
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Πξνο ηα άλσ (PF)
ΚΑ8 Να πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο νμπγνλνθόιιεζεο  Πξνο ηα θάησ (PG)
 Οξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB)
αλάινγα κε ηε πνηφηεηα ζπγθφιιεζεο.
 Οξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή) (PD)
ΚΑ9 Να θιείλεηο ηελ ζπζθεπή νμπγνλνθφιιεζεο ΠΔ4 Ραθή νμπγνλνθόιιεζεο
 Μεησπηθή
αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο.
 Γσληαθή
ΚΑ10 Να αλαγλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα θαη ηα αίηηα ηνπο  Δπηθάιπςεο
θαηά ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο Ο-Α, θαη λα ηα  Άθξσλ
αληηκεησπίδεηο γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά.
 Σαθ
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ΚΑ11 Να επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε φηαλ δηαπηζηψλεηο  Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
φηη είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 Γεξκάηηλα γάληηα
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
ΚΑ12 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Γεξκάηηλα καλίθηα
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππξνπξνζηαζίαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7

ΙΙ.

Ομπγνλνθφιιεζε (Oxy-Acetylene) II

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7.2

Ομπγνλνθφιιεζε ΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Ρπζκίζεηο oμπγνλνθόιιεζεο
 Πηέζεηο Ομπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο
 Δπηινγή αθξνθχζηνπ
 Άλακκα κε ζπηλζεξηζηή θαη ξχζκηζε
ηεο παξνρήο αζεηηιίλεο θαη
νμπγφλνπ ζην θαπζηήξα γηα ηελ
απαηηνχκελε θιφγα
 Δπηινγή ξάβδνπ ζπγθφιιεζεο (φπνπ
είλαη αλαγθαίν)
 Σαρχηεηα θίλεζεο αθξνθπζίνπ
ΠΔ7 Γηαδηθαζία θιεηζίκαηνο
 βήζηκν θιφγαο θιείλνληαο ηηο
βαιβίδεο αζεηηιίλεο (Α) θαη
νμπγφλνπ (Ο) ζηηο θηάιεο
 Άλνηγκα βαιβίδσλ πξψηα (Α) θαη
κεηά (Ο) ζηνλ θαπζηήξα κέρξη ηα
καλφκεηξα δείμνπλ 0.
 Κιείζηκν ξπζκηζηηθψλ θνριηψλ
πίεζεο (Α) θαη (Ο)
 Πεξηηχιημε ησλ ζσιήλσλ θαη
απνζήθεπζε ζπζθεπήο
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ7.2

Ομπγνλνθφιιεζε ΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία Ομπγνλνθφιιεζεο (Ο-Α).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν (Ο-Α).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία, πιηθά θαη εμνπιηζκφ γηα νμπγνλνθφιιεζε (Ο-Α).

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο νμπγνλνθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία νμπγνλνθφιιεζεο (Ο-Α) δηαθφξσλ ξαθψλ θαη ζέζεσλ
ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, νμπγνλνθφιιεζεο, ηα αίηηα πνπ ηα πξνθαινχλ θαη ηα
δηνξζσηηθά κέηξα γηα αληηκεηψπηζε ηνπο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ , ζπζθεπψλ, πιηθψλ θαη
θηαιψλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 4872.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ15 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο
(Resistance)

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν
αληίζηαζεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ8.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο

ΤΓ8.2

πγθφιιεζε κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο (Resistance)

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Μέηαιια
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1
Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη λα ηα  Αινπκίλην
πξνεηνηκάδεηο γηα ζπγθφιιεζε κε ηε κέζνδν ΠΔ2 Μέζνδνη ζπγθόιιεζεο
αληίζηαζεο
αληίζηαζεο.
 Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο θαηά ζεκεία
ΚΑ2
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηελ θαηάιιειε  Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο ξαθήο (ζπλερήο
ζπγθφιιεζε)
κέζνδν ζπγθόιιεζεο αληίζηαζεο θαη ηελ

Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο θαηά άθξα
θαηάιιειε κεραλή ζπγθόιιεζεο αληίζηαζεο
ΠΔ3
Τιηθά θαη εξγαιεία
αλάινγα κε ηελ εξγαζία (ηνκέα) εθαξκνγήο θαη

Ηιεθηξφδηα
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 θπξί
ΚΑ3
Αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια πιηθά  πξκαηφβνπξηζεο
 κπξηδνηξνρφο
θαη εξγαιεία.
ΠΔ4 Μεραλέο ζπγθόιιεζεο
ΚΑ4
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν αληίζηαζεο
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε κέζνδν  Πνδνθίλεηε ειεθηξνπφληα
ζπγθόιιεζεο
αληίζηαζεο
θαη
ηηο  Μηθξέο θνξεηέο ειεθηξνπφληεο
 Μεραλή ζπγθφιιεζεο ξαθήο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
(ξανπιφπνληαο)
ΚΑ5
Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο  Μεραλή ζπγθφιιεζεο άθξσλ
θαη πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ  Ρνκπνηηθέο κεραλέο ζπγθφιιεζεο
θαηάιιειν εμνπιηζκό αζθαιείαο.
αληίζηαζεο
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ΚΑ6
Να πξνεηνηκάδεηο θαη ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο  Μάζθα ρεηξφο
ηεο ζπγθόιιεζεο θαηά ζεκεία αλάινγα κε ην  Μάζθα θεθαιήο
είδνο θαη ην πάρνο κεηάιινπ πξνο ζπγθφιιεζε  Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.  Γεξκάηηλα καλίθηα
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ7
Να πξνεηνηκάδεηο θαη ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο  Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
ηεο ζπγθόιιεζεο ξαθήο αλάινγα κε ην είδνο  Τπνδήκαηα αζθαιείαο
θαη ην πάρνο κεηάιινπ πξνο ζπγθφιιεζε θαη  Δμαεξηζκφο ρψξνπ
ζχκθσλα κε ην είδνο ξαθήο ζπγθόιιεζεο.
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα ππξνπξνζηαζίαο
ΠΔ6 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
ΚΑ8
Να πξνεηνηκάδεηο θαη ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο θαηά ζεκεία
ηεο ζπγθόιιεζεο θαηά άθξα αλάινγα κε ην
 Έληαζε ξεχκαηνο (Α)
είδνο θαη ην πάρνο κεηάιινπ πξνο ζπγθφιιεζε
 Γχλακε (Ν ή Κg) ή Πίεζεο (kPa ή bar)
θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
 Υξφλνο δηάξθεηαο ζπγθφιιεζεο
ΚΑ9
Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
(πεξίνδνη)
 Γηάκεηξνο ειεθηξνδίνπ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο (Resistance)

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
ξαθήο
 Έληαζε ξεχκαηνο (Α)
 Γχλακε (Ν ή Κg) ή Πίεζεο (kPa ή bar)
αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
 Σαρχηεηα ξαθήο
 Γηάκεηξνο ειεθηξνδίνπ
ΠΔ8 Δίδνο ξαθήο ζπγθόιιεζεο
 ηεγαλή ξαθή
 Ραθή αληνρήο
 Ραθή ζπγθξάηεζεο
ΠΔ9 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
θαηά άθξα
 Έληαζε ξεχκαηνο (Α)
 Γχλακε (Ν ή Κg) ή Πίεζεο (kPa ή bar)
αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
 Υξφλνο παξνρήο ξεχκαηνο (πεξίνδνη)
 Μήθνο δηείζδπζεο ηνπ ελφο άθξνπ
κέζα ζην άιιν (mm)
ΠΔ10 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία, πιηθά θαη εμνπιηζκφ γηα ζπγθφιιεζε κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ ζπγθφιιεζεο αληίζηαζεο
θαη γηα πνηεο εξγαζίεο εθαξκφδνληαη.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηε κεραλή, ηελ
κέζνδν θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο αληίζηαζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ εξγαιείσλ θαη
κεραλψλ ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο (Resistance)

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8.2

πγθφιιεζε κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Μέηαιια
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
ζα πξέπεη:
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1
Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη λα ηα  Αινπκίλην
πξνεηνηκάδεηο γηα ζπγθφιιεζε κε ηε κέζνδν ΠΔ2 Μέζνδνη ζπγθόιιεζεο
αληίζηαζεο
αληίζηαζεο.
 Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο θαηά ζεκεία
ΚΑ2
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηελ θαηάιιειε  Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο ξαθήο
(ζπλερήο ζπγθφιιεζε)
κέζνδν ζπγθόιιεζεο αληίζηαζεο θαη ηελ
θαηάιιειε κεραλή ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε ηελ  Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο θαηά άθξα
εξγαζία (ηνκέα) εθαξκνγήο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΠΔ3 Τιηθά θαη εξγαιεία
 Ηιεθηξφδηα
ζπγθφιιεζεο.
 θπξί
ΚΑ3
Αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια πιηθά θαη  πξκαηφβνπξηζεο
 κπξηδνηξνρφο
εξγαιεία.
ΠΔ4 Μεραλέο ζπγθόιιεζεο
ΚΑ4
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν αληίζηαζεο
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε κέζνδν  Πνδνθίλεηε ειεθηξνπφληα
ζπγθόιιεζεο αληίζηαζεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο  Μηθξέο θνξεηέο ειεθηξνπφληεο
 Μεραλή ζπγθφιιεζεο ξαθήο
ζπγθφιιεζεο.
(ξανπιφπνληαο)
ΚΑ5
Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη  Μεραλή ζπγθφιιεζεο άθξσλ
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν  Ρνκπνηηθέο κεραλέο ζπγθφιιεζεο
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
αληίζηαζεο
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ΚΑ6
Να ρεηξίδεζαη ηηο κεραλέο ζπγθόιιεζεο  Μάζθα ρεηξφο
αληίζηαζεο θαη λα εθηειείο ηελ ζπγθφιιεζε  Μάζθα θεθαιήο
ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαη ηηο πξνδηαγξαθέο.
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
ΚΑ7
Να πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο ζηηο παξακέηξνπο ηεο  Γεξκάηηλα γάληηα
ζπγθόιιεζεο θαηά ζεκεία αλάινγα κε ηε  Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
πνηφηεηα ζπγθφιιεζεο.
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
ΚΑ8
Να πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο ζηηο παξακέηξνπο ηεο  Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ζπγθόιιεζεο ξαθήο αλάινγα κε ηε πνηφηεηα
ππξνπξνζηαζίαο
ζπγθφιιεζεο.
ΠΔ6 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
θαηά ζεκεία
ΚΑ9
Να πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο ζηηο παξακέηξνπο ηεο
 Έληαζε ξεχκαηνο (Α)
ζπγθόιιεζεο θαηά άθξα αλάινγα κε ηε
 Γχλακε (Ν ή Κg) ή Πίεζεο (kPa ή
πνηφηεηα ζπγθφιιεζεο.
bar) αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή

Υξφλνο δηάξθεηαο ζπγθφιιεζεο
ΚΑ10 Να επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε φηαλ δηαπηζηψλεηο
(πεξίνδνη)
φηη είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 Γηάκεηξνο ειεθηξνδίνπ
ΚΑ11 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο (Resistance)

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8.2

πγθφιιεζε κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
ξαθήο
 Έληαζε ξεχκαηνο (Α)
 Γχλακε (Ν ή Κg) ή Πίεζεο (kPa ή
bar) αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
 Σαρχηεηα ξαθήο
 Γηάκεηξνο ειεθηξνδίνπ
ΠΔ8 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
θαηά άθξα
 Έληαζε ξεχκαηνο (Α)
 Γχλακε (Ν ή Κg) ή Πίεζεο (kPa ή
bar) αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
 Υξφλνο παξνρήο ξεχκαηνο
(πεξίνδνη)
 Μήθνο δηείζδπζεο ηνπ ελφο άθξνπ
κέζα ζην άιιν (mm)
ΠΔ9 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ8.2

πγθφιιεζε κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία, πιηθά θαη εμνπιηζκφ γηα ζπγθφιιεζε κε ηε κέζνδν αληίζηαζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ ζπγθφιιεζεο
αληίζηαζεο θαη γηα πνηεο εξγαζίεο εθαξκφδνληαη.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο αληίζηαζεο κε ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη
κεραλέο ζπγθφιιεζεο ζε δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ζπγθφιιεζεο αληίζηαζεο, ηα αίηηα πνπ ηα
πξνθαινχλ θαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα γηα αληηκεηψπηζε ηνπο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, θαη δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ εξγαιείσλ θαη κεραλψλ
ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ9

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο κεηάιισλ κε Λέηδεξ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ηεο θνπήο κε Λέηδεξ.

III.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ9.1

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο κε Λέηδεξ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ9

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο κεηάιισλ κε Λέηδεξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ9.1

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο κεηάιισλ κε Λέηδεξ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Μέηαιια
ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1
Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη λα ηα  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
πξνεηνηκάδεηο/θαζαξίδεηο πξνο θνπή κε Λέηδεξ.
 Αινπκίλην
ΠΔ2 Μέζνδνη θνπήο κε Λέηδεξ
ΚΑ2
Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε  Κνπή ηήμεο (θνπή πςειήο
κέζνδν θνπήο κε ιέηδεξ θαη ηνλ ηύπν αεξίνπ
πίεζεο) γηα αλνμείδσηνπο ράιπβεο
αλάινγα κε ηνλ ηχπν κεηάιινπ πνπ ζα θνπεί θαη
θαη αινπκίλην
ηηο πξνδηαγξαθέο θνπήο.
 Κνπή νμείδσζεο (θνπή κε ππξζφ
ιέηδεξ) γηα αλζξαθνχρνπο
ΚΑ3
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηνλ εμνπιηζκό θαη
ράιπβεο
ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδεζαη γηα ηελ θνπή κε Λέηδεξ. ΠΔ3 Σύπνο αεξίνπ
 Άδσην (θνπή ηήμεο)
ΚΑ4
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηνλ θαηάιιειν
 Ομπγφλν (θνπή νμείδσζεο)
εμνπιηζκό
αζθαιείαο
αλάινγα
κε
ηηο
ΠΔ4 Δμνπιηζκόο θαη εξγαιεία
πξνδηαγξαθέο ηεο θνπήο θαη λα επηιέγεηο θαη
 Μεραλή θνπήο κε Λέηδεξ
ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη
 Μπεθ θνπήο κε Λέηδεξ
πξφιεςεο.
 Δξγαιεία θαζαξηζκνχ
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ΚΑ5
Να επηιέγεηο ηελ θαηάιιειε κεραλή θνπήο κε Λέηδεξ,
 Μάζθα κε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
θαη λα ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο θνπήο αλάινγα
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
κε ηνλ ηχπν ησλ κεηάιισλ, ηελ εξγαζία θνπήο θαη
 Γεξκάηηλα καλίθηα
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο κεραλήο ιέηδεξ.
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ6
Να θφβεηο ην κέηαιιν ζηηο δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε  Τπνδήκαηα αζθαιείαο
ην ζρέδην θαηαζθεπήο, ηηο πξνδηαγξαθέο θνπήο θαη  Ωηναζπίδεο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
ηηο νδεγίεο ηνπο θαηαζθεπαζηή ηεο κεραλήο θνπήο.
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππξνπξνζηαζίαο
ΚΑ7
Να απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή θνπήο Λέηδεξ.
ΠΔ6 Παξάκεηξνη θνπήο κε
ΚΑ8
Να δηαρεηξίδεζαη, ζπληεξείο θαη απνζεθεχεηο ηα Λέηδεξ
 Ιζρχο ηνπ Λέηδεξ
κέηαιια, εμνπιηζκό θαη εξγαιεία.
 πρλφηεηα Παικψλ
 Σχπνο θαη πίεζε ηνπ αεξίνπ θνπήο
ΚΑ9
Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Γηάκεηξνο θαη ηχπνο ηνπ
αθξνθπζίνπ (κπεθ)
 Απφζηαζε κεηαμχ ηνπ κπεθ
θνπήο θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ
πιηθνχ πνπ θφβεηαη
 Δζηηαθή απφζηαζε ησλ Οπηηθψλ
Δζηίαζεο
 Θέζε ηεο Δζηίαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ9

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο κεηάιισλ κε Λέηδεξ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ9.1

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο κεηάιισλ κε Λέηδεξ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)





Κεληξάξηζκα κπεθ (ξχζκηζε
θαθνχ εζηίαζεο ψζηε ε αθηίλα
ιέηδεξ λα είλαη ζην θέληξν ηνπ
ζηνκίνπ κπεθ)
Σαρχηεηα θνπήο
Μέηαιιν πξνο θνπή

ΠΔ7 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ9.1

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο κεηάιισλ κε Λέηδεξ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία θνπήο κε Λέηδεξ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ πνπ θφβνληαη κε Λέηδεξ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία, πιηθά θαη εμνπιηζκφ γηα θνπή κε Λέηδεξ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θνπήο κε Λέηδεξ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ θνπή κεηάιισλ κε Λέηδεξ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα ηελ εξγαζία
θνπήο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θνπήο κε Λέηδεξ γηα ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο θνπήο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
θνπήο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ,
πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη εθαξκνγή ηεο θνπήο θαη ζπγθφιιεζεο κε
Πιάζκα.

III.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ10.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ
κε Πιάζκα

ΤΓ10.2

Υεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/ ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε
Πιάζκα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Μέηαιια
ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη λα ηα  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
πξνεηνηκάδεηο πξνο θνπή/ζπγθφιιεζε κε ηφμν  Αινπκίλην
πιάζκαηνο (Πιάζκα).
ΠΔ2 Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια  Μεραλή ηφμνπ πιάζκαηνο
εξγαιεία θαη εμνπιηζκό.
 Σζηκπίδα ζπγθφιιεζεο πιάζκαηνο
 Φιφγηζηξν θνπήο κε ηφμν πιάζκαηνο
ΚΑ3 Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε  Αεξνζπκπηεζηήο
ζέζε ζπγθόιιεζεο.
 θπξί
 πξκαηφβνπξηζεο
ΚΑ4 Γηα ζθνπνχο ζπγθφιιεζεο λα θάλεηο ηελ επηινγή
 κπξηδνηξνρφο
ηνπ θαηάιιεινπ ειεθηξνδίνπ, ξάβδνπο θφιιεζεο
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
θαη ηζηκπίδαο θαη λα ξπζκίζεηο ηηο παξακέηξνπο
ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ
ΠΔ3 Θέζεηο ζπγθόιιεζεο
κεηάιισλ, πξνδηαγξαθή ζπγθφιιεζεο θαη ηηο
 Δπίπεδε (PA)
νδεγίεο
ηνπ
θαηαζθεπαζηή
ηεο
κεραλήο
 Οξηδφληηα πιαγίσο (PC)
πιάζκαηνο.
 Τπεξάλσ (PE)
 Καηαθφξπθε
ΚΑ5 Γηα ζθνπνχο θνπήο κεηάιισλ λα επηιέμεηο ηελ
 Πξνο ηα άλσ (PF)
θαηάιιειε ζπζθεπή πιάζκαηνο, ην θιφγηζηξν θαη
 Πξνο ηα θάησ (PG)
ηελ πεγή ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη λα ξπζκίζεηο
 Οξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB)
ηηο παξακέηξνπο θνπήο αλάινγα κε ηνλ ηύπν
 Οξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή) (PD)
ησλ κεηάιισλ, ηελ εξγαζία θνπήο θαη ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο κεραλήο πιάζκαηνο.
ΠΔ4 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ΚΑ6 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηνλ θαηάιιειν  Μάζθα κε εηδηθά θίιηξα
εμνπιηζκό
αζθαιείαο
αλάινγα
κε
ηηο  Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
πξνδηαγξαθέο ηεο θνπήο/ζπγθφιιεζεο.
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ7 Γηαρεηξίδεζαη, ζπληεξείο θαη απνζεθεχεηο ηα πιηθά  Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
ζπγθφιιεζεο.
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
ΚΑ8 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη  Δμαεξηζκφο ρψξνπ
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν  Ππξνζβεζηήξεο/κέζα ππξνπξνζηαζίαο
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
ΠΔ5 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
ΚΑ9 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
 Δπηινγή κε αλαιψζηκνπ ειεθηξνδίνπ
 Δπηινγή ξάβδνπ θφιιεζεο (πιηθφ,
δηάκεηξν)
 Ύςνο ηφμνπ
 Σαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο ηζηκπίδαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε
Πιάζκα
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Παξάκεηξνη θνπήο
 Έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
 Δπηινγή θιφγηζηξνπ (ειεθηξφδην,
αθξνθχζην, πξνθχζην ζχζθημεο)
 Πίεζε αέξα
 Ύςνο ηφμνπ
ΠΔ7 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε
Πιάζκα

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία θνπήο/ζπγθνιιήζεσλ κε ηφμν πιάζκαηνο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια θφβνληαη/
ζπγθνιινχληαη κε ηφμν πιάζκαηνο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο, λα δηαβάδεηο θαη λα θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη κεραλψλ θνπήο θαη ζπγθφιιεζεο πιάζκαηνο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κε αλαιψζηκσλ ειεθηξνδίσλ, ξάβδσλ
θφιιεζεο, ηζηκπίδσλ, θιφγηζηξσλ.

AΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο πεπηεζκέλνπ
αέξα.

ΑΓ7

Γλψζεηο ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηφμν πιάζκαηνο ζχκθσλα κε ηελ
δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ γηα ηελ θνπή/ζπγθφιιεζε κε
ηφμν πιάζκαηνο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο θνπήο/ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ11

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ, πιηθψλ θαη
αεξνζπκπηεζηή.

ΑΓ12

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ13

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10.2

Υεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Μέηαιια
ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1
Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πξνο θνπή/  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
ζπγθφιιεζε κε ηφμν πιάζκαηνο (plasma).
 Αινπκίλην
ΚΑ2

ΚΑ3

ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

ΚΑ7

ΚΑ8

ΚΑ9
ΚΑ10
ΚΑ11
ΚΑ12

Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια ΠΔ2 Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο
εξγαιεία θαη εμνπιηζκό γηα θνπή/ζπγθφιιεζε κε  Μεραλή ηφμνπ πιάζκαηνο
ηφμν πιάζκαηνο.
 Σζηκπίδα ζπγθφιιεζεο πιάζκαηνο
 Φιφγηζηξν θνπήο κε ηφμν
Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη
πιάζκαηνο
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν  Αεξνζπκπηεζηήο
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 θπξί
 πξκαηφβνπξηζεο
Να θφβεηο ην κέηαιιν ζηηο δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε
 κπξηδνηξνρφο
ην ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θνπήο.
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε ζέζε
ΠΔ3 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ζπγθόιιεζεο.
 Μάζθα κε εηδηθά θίιηξα
Να πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε ζχκθσλα  Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
κε ην ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο  Γεξκάηηλα καλίθηα
 Γεξκάηηλα γάληηα
ζπγθφιιεζεο.
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο

Τπνδήκαηα αζθαιείαο
Να
εθαξκφδεηο
ηελ
ξαθή ζπγθόιιεζεο
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία θαη ζχκθσλα κε ην  Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
ζρέδην θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππξνπξνζηαζίαο
Να πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο ζηηο παξακέηξνπο
θνπήο ή ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε ηε πνηφηεηα
ΠΔ4 Θέζεηο ζπγθόιιεζεο
θνπήο/ζπγθφιιεζεο.
 Δπίπεδε (PA)
Να επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε/θνπή φηαλ  Οξηδφληηα πιαγίσο (PC)
 Τπεξάλσ (PE)
δηαπηζηψλεηο φηη είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 Καηαθφξπθε
Να απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή θνπήο/ζπγθφιιεζεο  Πξνο ηα άλσ (PF)
ηφμνπ πιάζκαηνο.
 Πξνο ηα θάησ (PG)
 Οξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB)
Γηαρεηξίδεζαη, ζπληεξείο θαη απνζεθεχεηο ηα πιηθά,  Οξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή) (PD)
εξγαιεία θαη ζπζθεπέο.
ΠΔ5 Ραθή ζπγθόιιεζεο
Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.

Μεησπηθή

Γσληαθή

Δπηθάιπςεο

Άθξσλ

Σαθ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10

ΙΙ.

Ρχζκηζε θαη ρεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10.2

Υεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
 Δπηινγή κε αλαιψζηκνπ
ειεθηξνδίνπ
 Δπηινγή ξάβδνπ θφιιεζεο (πιηθφ,
δηάκεηξν)
 Ύςνο ηφμνπ
 Σαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο
ηζηκπίδαο
ΠΔ7 Παξάκεηξνη θνπήο
 Έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
 Δπηινγή θιφγηζηξνπ (ειεθηξφδην,
αθξνθχζην, πξνθχζην ζχζθημεο)
 Πίεζε αέξα
 Ύςνο ηφμνπ
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ10.2

Υεηξηζκφο κεραλήο θνπήο/ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ κε Πιάζκα

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία θνπήο/ζπγθνιιήζεσλ κε ηφμν πιάζκαηνο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
θφβνληαη/ζπγθνιινχληαη κε ηφμν πιάζκαηνο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη κεραλψλ θνπήο θαη ζπγθφιιεζεο
πιάζκαηνο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κε αλαισζίκσλ ειεθηξνδίσλ,
ξάβδσλ θφιιεζεο, ηζηκπίδσλ, θιφγηζηξσλ.

AΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγή θαη δηαλνκήο
πεπηεζκέλνπ αέξα.

ΑΓ7

Γλψζεηο ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηφμν πιάζκαηνο ζχκθσλα κε
ηελ δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ γηα ηελ θνπή/
ζπγθφιιεζε κε ηφμν πιάζκαηνο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο γηα ηελ
θνπή/ζπγθφιιεζε κε ηφμν πιάζκαηνο.

ΑΓ10

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηελ εξγαζία
θνπήο/ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ11

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θνπήο/ζπγθφιιεζεο κε ηφμν πιάζκαηνο ζε δηάθνξεο
ζέζεηο εξγαζίαο

ΑΓ12

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ , ζπζθεπψλ, πιηθψλ
θαη αεξνζπκπηεζηή.

ΑΓ13

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ14

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ11

ΙΙ.

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ IΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ ρξεηάδεζαη γηα ηελ δηαζθάιηζε/έιεγρν
πνηφηεηαο ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζην επίπεδν ΙΙ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ11.1

Γηαζθάιηζε/Έιεγρνο Πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ ΙΙ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ11

ΙΙ.

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ IΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ11.1

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ ΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Πξνβιήκαηα ζπγθνιιήζεσλ
ζα πξέπεη:
 Φχζεκα ηνπ ηφμνπ (καγλεηηθφ ή
ζεξκηθφ θχζεκα)
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο θαη αληηκεησπίδεηο ηα πξνβιήκαηα  Θεξκηθέο παξακνξθψζεηο
ζπγθνιιήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθφιιεζεο  Αηειήο ηήμε
(νπηηθφο έιεγρνο).
 Φησρή δηείζδπζε ζηε ξίδα
 Ρσγκέο, πφξνη/θπζαιίδεο
ΚΑ2 Να εμεηάδεηο/ειέγρεηο νπηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  σζηή κνξθή ζπγθφιιεζεο
ζπγθφιιεζεο ηελ πνηφηεηα ξαθήο θαη αλ ρξεηάδεηαη
λα ηξνπνπνηείο ηηο παξακέηξνπο ζπγθόιιεζεο.
ΠΔ2 Παξακέηξνπο ζπγθόιιεζεο
 Δίδνο ειεθηξνδίνπ
ΚΑ3 Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια όξγαλα  Έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπγθνιιήζεσλ.
 Σαρχηεηα θαη ηξφπνο θίλεζεο ηνπ
ειεθηξνδίνπ
ΚΑ4 Να πξνβαίλεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
 Μήθνο ηφμνπ
ζπγθφιιεζεο θαη εθφζνλ έρεη θαζαξηζηεί ζε νπηηθφ
έιεγρν γηα ηπρφλ άιιεο αηέιεηεο ζπγθόιιεζεο.
ΠΔ3 Άιιεο αηέιεηεο ζπγθόιιεζεο
 σζηή κνξθή ζπγθφιιεζεο
ΚΑ5 Να αλαγλσξίδεηο
ηνπο
θαηαζηξεπηηθνύο/κε
 σζηέο δηαζηάζεηο ζπγθφιιεζεο
θαηαζηξεπηηθνύο ειέγρνπο πνπ κπνξνχλ λα
 Δπηθαλεηαθνί πφξνη
εθαξκνζηνχλ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθφιιεζεο.
 Κξαηήξεο/πξνεμνρέο
ΚΑ6 Να επηζθεπάδεηο ηελ ζπγθόιιεζε φηαλ είλαη εθηφο  Με επαξθήο ζπγθφιιεζε
 Καςίκαηα
πξνδηαγξαθψλ.
 Ρσγκέο (ρξήζε κεγεζπληηθνχ
θαθνχ)
ΚΑ7 Να επηιέγεηο θαη ιακβάλεηο ηα αλαγθαία κέηξα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο
εξγαζίαο.

θαηά

ηελ

επηηέιεζε

ηεο

ΠΔ4 Όξγαλα κέηξεζεο θαη
ειέγρνπ ζπγθνιιήζεσλ
ΚΑ8 Να ηεθκεξηψλεηο θαη λα αλαθέξεηο ηα απνηειέζκαηα  Μεηξηθέο ηαηλίεο
 Μεηαιιηθνί θαλφλεο – ξάγεο
ησλ ειέγρσλ ησλ ζπγθνιιήζεσλ.
 Παρχκεηξα, κηθξφκεηξα
 Μεηξεηηθά ξνιφγηα
ΚΑ9 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Μεηξεηηθνί δηαβήηεο
 Διεγθηήξεο
ΠΔ5 Με θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη
 Με ηε βνήζεηα δηεηζδπηηθψλ πγξψλ
 Με ηε βνήζεηα καγλήηε ή
ειεθηξνκαγλήηε
 Με ππεξήρνπο
 Με αθηηλνγξαθία (αθηίλεο Υ)
ΠΔ6 Καηαζηξεπηηθνί έιεγρνη
 Γνθηκή ζε ζξαχζε
 Γνθηκή ζε εθειθπζκφ
 Γνθηκή ζε θάκςε
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ11

ΙΙ.

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ IΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ11.1

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ ΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Δπηζθεπή ζπγθόιιεζεο
 Σξφρηζκα ξίδαο ζπγθφιιεζεο
 Καζαξηζκφο θαη έιεγρνο
ζπγθφιιεζεο
 Δθαξκνγή λέαο ζπγθφιιεζεο
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ11.1

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ ΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηη έιεγρνπο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα / αηέιεηεο ζπγθνιιήζεσλ θαη πσο κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνηα φξγάλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε θαη έιεγρν ησλ
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνηνη θαηαζηξεπηηθνί θαη κε θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο επηδηφξζσζεο ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζε πξνβιήκαηα / αηέιεηεο
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ12

ΙΙ.

Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Οη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ θαη
επράξηζηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ12.1

Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ

ΤΓ12.2

Οξγάλσζε εξγαζίαο
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ12

ΙΙ.

Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ12.1

Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Οξγαλσηηθή δνκή
πξέπεη:
 Τθηζηάκελνη
 πλάδειθνη ίζνπ επηπέδνπ
ΚΑ1 Να επηδηψθεηο ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη  Πξντζηάκελνο ηεο ίδηαο
ηε δηαηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθσλ
εηδηθφηεηαο
ζνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο.
 Πξντζηάκελνο άιιεο εηδηθφηεηαο
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6
ΚΑ7
ΚΑ8

Να ηεξείο πάληνηε ην σξάξην εξγαζίαο ζνπ θαη λα ΠΔ2 Υώξνη εξγαζίαο
εθαξκφδεηο ηηο εληνιέο ηνπ πξντζηακέλνπ ζνπ.
 Απνζήθε πξψησλ πιψλ
 Απνζήθε εξγαιείσλ θαη
Να ζέβεζαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο.
εμνπιηζκνχ
 Απνζήθε έηνηκσλ θαηαζθεπψλ
Να θαηαλνείο κέρξη πνπ θζάλνπλ ηα φξηα επζχλεο ζνπ.
 Υψξνη παξαγσγήο
(πξνεηνηκαζίαο θαη
Να αλαγλσξίδεηο ηνλ ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
ζπγθφιιεζεο)
άκεζα πξντζηακέλνπ.
Να δηαηεξείο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο νξγαλσκέλνπο, ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
θαζαξνχο, θαη ζπγπξηζκέλνπο.
κε ηελ εξγαζία

Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
Να εμαζθαιίδεηο ηνλ θαηάιιειν κεραληθφ ή θπζηθφ
ηελ εξγαζία
εμαεξηζκφ ζην ρψξν ζπγθφιιεζεο.
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία
Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ12.1

Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ
θαη ζπλεξγαηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ δηαθσλίαο κε ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα θαζήθνληα, επζχλεο θαη ηα φξηα εμνπζίαο ζνπ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνλ ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ άκεζα πξντζηακέλνπ ζνπ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα επλντθά απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε δηαηήξεζε ελφο θαινχ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη επηαμία ησλ ρψξσλ εξγαζίαο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ12

ΙΙ.

Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νξγάλσζε εξγαζίαο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ12.2

Οξγάλσζε Δξγαζίαο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
πξέπεη:
 ηνιέο εξγαζίαο
 Παπνχηζηα αζθάιεηαο
ΚΑ1 Να εηνηκάδεηο ην πξφγξακκα εξγαζίαο ζνπ ιακβάλνληαο  Κξάλνο
ππφςε ηηο εξγαζίεο πνπ ζνπ έρνπλ αλαηεζεί.
 Γπαιηά αζθάιεηαο
 Ωηναζπίδεο
ΚΑ2 Να νξγαλψλεηο θαηάιιεια ηνλ ρψξν εξγαζίαο αλάινγα  Γάληηα
κε ην είδνο εξγαζίαο/ζπγθφιιεζεο.
 Μάζθεο πξνζψπνπ/αλαπλνήο
 Δπηγνλαηίδεο
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο, επηιέγεηο ηα θαη δηαζθαιίδεηο φηη  Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηα αλαγθαία
ππξνπξνζηαζίαο
πιηθά, εξγαιεία, εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο.
 Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο
 Πξνζηαηεπηηθά δηαρσξηζηηθά
ΚΑ4 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηνλ θαηάιιειν
 Γηαθφπηεο αζθάιεηαο
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
ΚΑ5

ΚΑ6
ΚΑ7
ΚΑ8

ΚΑ9

Να εθηειείο ηελ εξγαζία ζνπ ζηα πιαίζηα ησλ
ΠΔ2 Γηαζέζηκνη πόξνη
δπλαηνηήησλ ζνπ θαη ησλ ινγηθψλ πξνζδνθηψλ ηνπ
 Δμνπιηζκφο, εξγαιεία θαη
εξγνδφηε ζνπ.
κεραλήκαηα

Τιηθά
Να ρξεζηκνπνηείο δηαζέζηκεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη
 Υξφλνο
κέζα πνπ κεηψλνπλ ην ρξφλν εξγαζίαο.
 Πξνζσπηθφ
Να θαηαλέκεηο νξζνινγηζηηθά ηνπο δηαζέζηκνπο
ΠΔ3 Καλνληζκνί
πόξνπο πνπ ζνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ εηαηξεία.
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
Να ιακβάλεηο εγθαίξσο απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα
πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε  Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο
κε ηελ εξγαζία
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ.
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία
Να ειαρηζηνπνηείο ηε ζπαηάιε πιηθψλ.

ΚΑ10 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ12.2

Οξγάλσζε Δξγαζίαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ εηαηξεία.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία εηνηκαζίαο πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο εξγαζίαο ηεο εηαηξείαο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πσο ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζπαηάιεο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθάιεηαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εξγαζία.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο θαη θαλνληζκψλ αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ε αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ
θηλδχλσλ θαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθάιεηαο, νη βαζηθέο ελέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο
αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ε εθαξκνγή αξρψλ θαη θαλνληζκψλ πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ13.1

Σήξεζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, Ννκνζεζίαο θαη
Καιήο Πξαθηηθήο.

ΤΓ13.2

Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη
ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ.

ΤΓ13.3

Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ.

ΤΓ13.4

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13.1

Σήξεζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, Ννκνζεζίαο θαη Καιήο
Πξαθηηθήο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Καλνληζκνί αζθάιεηαο &
πξέπεη:
πγείαο
 Με χπαξμε ζην ρψξν εξγαζίαο
ΚΑ1 Να εθαξκφδεηο ηελ πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ
εχθιεθησλ πιηθψλ
Δξγαζία, ηε λνκνζεζία θαη ηελ θαιή πξαθηηθή πνπ  Οξζή επηινγή θαη ρξήζε ησλ
αθνξά ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο.
Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
 Ύπαξμε θαηάιιεισλ
ΚΑ1 Να δηαηεξείο θαζαξφ θαη ζπγπξηζκέλν ην ρψξν εξγαζίαο
ππξνζβεζηή-ξσλ ζηνλ ρψξν
θαη ειεχζεξνπο απφ αληηθείκελα ηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο
δηαθίλεζεο.
 Απνηειεζκαηηθφο εμαεξηζκφο
 Πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία
ΚΑ2 Να απνκαθξχλεηο ηα άρξεζηα πιηθά απφ ην ρψξν  Με χπαξμε ζην ρψξν εξγαζίαο
εξγαζίαο θαη λα ηα ηνπνζεηείο ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο
άιισλ πξνζψπσλ
ρψξνπο.
 Σνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ
δηαρσξηζηηθψλ
ΚΑ3 Να αλπςψλεηο θαη λα κεηαθηλείο κε αζθάιεηα ειαθξηά
 Πηζηή εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ
θνξηία κε ην ρέξη.
θαλνληζκψλ αζθάιεηαο
αλάινγα κε ηελ εξγαζία/
ΚΑ4 Να αλπςψλεηο κε αζθάιεηα θνξηία κε κηθξά κεραληθά
ζπγθφιιεζε
κέζα.
Να ρξεζηκνπνηείο κε αζθάιεηα ειεθηξηθά εξγαιεία, ΠΔ2 Πξνζηαηεπηηθά κέζα
 Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα.
 Πξνζηαηεπηηθά/πξνθπιαθηήξεο
εξγαιείσλ θαη κεραλψλ
ΚΑ6 Να εθαξκφδεηο πηζηά ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο
 Γηαθφπηεο αζθάιεηαο
θαη πγείαο ζηελ εξγαζία.
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
ΚΑ7 Να ρξεζηκνπνηείο φια ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα θαη
παίξλεηο φια ηα κέηξα αζθαιείαο αλάινγα κε ηελ ΠΔ3 Μέζα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο
εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο.
 ηνιέο εξγαζίαο
ΚΑ8 Να επηιέγεηο ηα θαηάιιεια κε ηελ εξγαζία/ζπγθφιιεζε  Παπνχηζηα αζθάιεηαο
 Κξάλνο
Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
 Γπαιηά αζθάιεηαο
ΚΑ9 Να εμαζθαιίδεηο ηνλ θαηάιιειν κεραληθφ ή θπζηθφ  Ωηναζπίδεο
εμαεξηζκφ θαη ηνλ εθαξκφδεηο ζην ρψξν ζπγθφιιεζεο.
 Γάληηα
 Μάζθεο πξνζψπνπ/αλαπλνήο
ΚΑ10 Να αλαγλσξίδεηο ηα ζήκαηα αζθάιεηαο ζην ρψξν  Δπηγνλαηίδεο,
εξγαζίαο.
ΠΔ4 Καλνληζκνί
ΚΑ11 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
κε ηελ εξγαζία
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία
ΚΑ5
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13.1

Σήξεζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, Ννκνζεζίαο θαη Καιήο
Πξαθηηθήο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία, ηε λνκνζεζία θαη ηελ θαιή
πξαθηηθή γηα ηηο εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο θαη θνπήο κεηάιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηηο εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο θαη θνπήο
κεηάιισλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαινχο πξαθηηθήο αλχςσζεο θαη κεηαθίλεζεο θνξηίσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηο γηα θάζε εξγαζία.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα θέξεηο αλάινγα κε ηελ εξγαζία.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο πνπ αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία
ζηελ εξγαζία.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13.2

Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ιήςε
πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Κίλδπλνη
πξέπεη:
 Δγθαχκαηα απφ αθηηλνβνιία
 Αλαζπκηάζεηο θαηά ηελ
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηνπο πηζαλνχο θηλδύλνπο ζην ρψξν
ζπγθφιιεζε (νμείδηα
εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεηο ηα απαξαίηεηα κέηξα
κεηάιισλ)
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο.
 Δγθαχκαηα απφ ζπηλζήξεο
 Ππξθαγηά/έθξεμε
ΚΑ2 Να ιακβάλεηο φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο από  Ηιεθηξνπιεμία
ειεθηξνπιεμία.
 Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο απφ
ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε
ΚΑ3 Να εθηηκάο ηνλ θίλδπλν γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα, ηελ
θνξηίσλ
αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα  θνπληνπθιήκαηα,
ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ πηζαλφλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ
γιηζηξήκαηα
εξγαζία ζνπ.
 Μεραληθνί θίλδπλνη
 Υεκηθνί θίλδπλνη
ΚΑ4 Να ρξεζηκνπνηείο ηηο ρεκηθέο νπζίεο ζχκθσλα κε ηηο
 Πηψζε απφ χςνο
νδεγίεο πξνθχιαμεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα δειηία
ΠΔ2 Μέηξα πξνζηαζίαο &
δεδνκέλσλ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ.
πξόιεςεο
 Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο
ΚΑ5 Να ρεηξίδεζαη ηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε
 Πξνζηαηεπηηθά δηαρσξηζηηθά
ηηο νδεγίεο θαη εγρεηξίδηα ρξήζεο.
 Δμαεξηζκφο (κεραληθφο ή
θπζηθφο)
ΚΑ6 Να κελ ρξεζηκνπνηείο κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη νπζίεο

Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
αλ δελ είζαη ελεκεξσκέλνο γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε
ππξνπξνζηαζίαο
ρξήζε ηνπο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεηο.
 Έιεγρνο θαηάζηαζεο
εμνπιηζκνχ, εξγαιείσλ θαη
ΚΑ7 Να αλαθέξεηο ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ζνπ πηζαλφλ
κεραλεκάησλ
επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα

Μέηξα
γηα πξνζηαζία απφ
πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα.
ειεθηξνπιεμία
ΚΑ8 Να αλαγλσξίδεηο θαη δηαζθαιίδεηο φηη δελ ππάξρνπλ  Πηζηή εθαξκνγή ησλ
θαλνληζκψλ θαη λνκνζεζίαο
εύθιεθηα πιηθά ζην ρψξν ηεο ζπγθφιιεζεο.
 Γειηία Γεδνκέλσλ Υεκηθψλ
Οπζηψλ
ΚΑ9 Να δεηάο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρξήζε πιηθψλ ηα νπνία
 Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
δελ αλαγλσξίδεηο ή ηα νπνία δελ θέξνπλ ζήκαλζε.
 Οδεγίεο αζθαιψλ κεζφδσλ
ΚΑ10 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
εξγαζίαο
ΠΔ3 Μέηξα πξνζηαζίαο από
ειεθηξνπιεμία
 Έιεγρνο θαισδίσλ
 Έιεγρνο ηζηκπίδαο
 Έιεγρνο γείσζεο
 Έιεγρνο απηφκαηεο δηαθνπήο
ξεχκαηνο
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13.2

Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ιήςε
πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
Έιεγρνο ειεθηξηθψλ
εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ
 Καλνληζκνί θαη νδεγίεο
αζθαιείαο αλάινγα κε ηελ
εξγαζία
 Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
(κνλσηηθά παπνχηζηα θαη
εηδηθά γάληηα αζθαιείαο)
ΠΔ4 Δύθιεθηα πιηθά
 Βελδίλε
 Πεηξέιαην
 Θίλεξ, νηλφπλεπκα, λέθηη
 Μπνγηέο
 Φηάιεο γθαδηνχ
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13.2

Αλαγλψξηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ιήςε
πξνιεπηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο πηζαλνχο θίλδπλνπο ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο, ψζηε λα
απνθεχγνληαη ηα αηπρήκαηα θαη νη αζζέλεηεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο έλαληη ειεθηξνπιεμίαο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο αξρέο πξφιεςεο θαη ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ ζε απιά βήκαηα.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο έλαληη ειεθηξνπιεμίαο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηη Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πξέπεη λα θέξεηο αλάινγα κε ην είδνο ηεο
εξγαζίαο/ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία αλαθνξάο θαη ρεηξηζκνχ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαη ηηο νδεγίεο πξνθχιαμεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα δειηία δεδνκέλσλ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα ησλ κεραλεκάησλ,
εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείο ζηελ εξγαζία.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ηηο νδεγίεο πξνθχιαμεο εχθιεθησλ πιηθψλ.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13.3

Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Πεξηζηαηηθά ή
πξέπεη:
ζπκπηώκαηα
 Αίζζεκα ςχρνπο ή δέζηεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο απιά πεξηζηαηηθά ή ζπκπηώκαηα  Δγθαχκαηα
εμσηεξηθψλ παζήζεσλ ή ηξαπκαηηζκψλ πνπ είλαη  Κνςίκαηα
απνηέιεζκα αηπρήκαηνο.
 Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα
 Δκεηφο
ΚΑ2 Να ελεκεξψλεηο ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή  Πηψζε απφ χςνο
πξψησλ βνεζεηψλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή άιισλ  Ηιεθηξνπιεμία
έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ.
 Μψισπεο
 πάζηκν νζηψλ
ΚΑ3 Να επηθνηλσλείο κε ηα αξκφδηα άηνκα θαη ππεξεζίεο  Σχθισζε
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο ζε  Μπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή άιισλ έθηαθησλ  Γεξκαηηθά πξνβιήκαηα
πεξηζηαηηθώλ.
 Γειεηεξίαζε
ΚΑ4
ΚΑ5

ΚΑ6

Να είζαη ελήκεξνο γηα ηε ζέζε ησλ θνπηηψλ πξψησλ
ΠΔ2 Έθηαθηα πεξηζηαηηθά
βνεζεηψλ θαη ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο.
 Ππξθαγηά
 εηζκφο
Να είζαη ελήκεξνο γηα ην ρέδην Γξάζεο θαη γηα ηηο
 Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο
αλαγθαίεο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο ζα πξνβείο ζε
 Έθξεμε
πεξηπηψζεηο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ.
 Αζηνρία ή δπζιεηηνπξγία
εμνπιηζκνχ
Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
κε ηελ εξγαζία
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13.3

Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα απιά πεξηζηαηηθά θαη ζπκπηψκαηα παζήζεσλ ή ηξαπκαηηζκψλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα ππεχζπλα πξφζσπα γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο θαη ηνπο πξψηνπο βνεζνχο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ην ζρέδην δξάζεο θαη ηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ
θαηαζηάζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο πνπ έρεηο αλαθνξηθά κε ην ζρέδην δξάζεο γηα
αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ θαη εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνπ βξίζθνληαη ηα θνπηηά κε ηα είδε πξψησλ βνεζεηψλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13.4

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Δμαεξηζκόο
 Μεραληθφο
 Φπζηθφο

ΚΑ1

Να αλαγλσξίδεηο θαη λα αλαθέξεηο ηε ζεκαζία
πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο.

ΚΑ2

Να θάλεηο ρξήζε πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ

ΚΑ3

Να κελ ξππαίλεηο ην πεξηβάιινλ κε άρξεζηα πιηθά
θαηά ηε δηεθπεξαίσζε κηαο εξγαζίαο.

ΚΑ4

Να θξνληίδεηο λα ππάξρεη θαηάιιεινο εμαεξηζκόο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζπγθφιιεζεο.

ΚΑ5

Να θξνληίδεηο φηη ηα πξνο απφξξηςε πιηθά , εξγαιεία,
εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα λα παξαδίδνληαη γηα
αλαθχθιεζε.

ΚΑ6

Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
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ΠΔ2 Καλνληζκνί
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί
ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο
κε ηελ εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ13.4

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πσο πξνζηαηεχνπκε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε ρψξνπο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο θνπήο θαη ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνηα είλαη ηα θηιηθά θαη πνηα ηα επηβιαβή πιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πνπ
ρξεζηκνπνηείο ζην ηνκέα ησλ ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία απφξξηςεο θαη παξάδνζε πιηθψλ θαη εξγαιείσλ, εμνπιηζκνχ θαη
κεραλεκάησλ γηα αλαθχθιεζε.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ αλαγθαηφηεηα θαηάιιεινπ εμαεξηζκνχ αλάινγα κε ηελ εξγαζία
ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνπ λα ελαπνζέηνληαη ηα επηβιαβή πξνο ην πεξηβάιινλ απφβιεηα.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ14

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) III

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε κεηαιιηθφ
ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) ΙΙΙ κε βάζε ην πξφηππν ΒS EN 287-1, 2004,
PART 1.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ14.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν
MIG-MAG ΙΙΙ

ΤΓ14.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) ΙΙΙ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ14

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα ( MIG-MAG) IΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ14.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν
MIG-MAG ΙΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Μέηαιια
ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1
Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη πξνεηνηκάδεηο/  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
θαζαξίδεηο ηα άθξα πξνο ζπγθφιιεζε.
 Αινπκίλην
 Υαιθφο
ΚΑ2
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ζχξκα ΠΔ2 Πξνζηαηεπηηθό αέξην
αλάινγα κε ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέηαιια.
 Ήιην
 Αξγφ
ΚΑ3
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Άδσην
πξνζηαηεπηηθό
αέξην
αλάινγα
κε
ηηο  CO2
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ην κέηαιιν.
 Μείγκα Αξγνχ θαη CO2
ΠΔ3 Θέζε ζπγθόιιεζεο
ΚΑ4
Να
ρξεζηκνπνηείο
ηελ
θαηάιιειε
ζέζε
 Δπίπεδε (PA)
ζπγθόιιεζεο.
 Οξηδφληηα (PC)
 Οπξαλνχ PE)
ΚΑ5
Να πξνεηνηκάδεηο ηα κέηαιια γηα ζπγθφιιεζε
 Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
ΚΑ6
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε  Γσληαθή επίπεδε (PB)
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
ζπγθφιιεζεο.
ΠΔ4 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ΚΑ7
Να
ξπζκίδεηο
ηηο
παξακέηξνπο
ηεο  Μάζθα ρεηξφο
ζπγθόιιεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο  Μάζθα θεθαιήο
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
ζπγθφιιεζεο.
 Γεξκάηηλα καλίθηα
ΚΑ8
Να εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θχιαμεο,  Γεξκάηηλα γάληηα
δηαρείξηζεο
θαη
ζπληήξεζεο
ησλ
πιηθψλ  Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
ζπγθφιιεζεο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
ΚΑ9
Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη  Ππξνζβεζηήξεο/κέζα ππξνπξνζηαζίαο
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν ΠΔ5 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Σν είδνο θαη ε δηάκεηξνο ζχξκαηνο
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Σν είδνο θαη ε παξνρή πξνζηαηεπηηθνχ
ΚΑ10 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
αεξίνπ
 Η ηάζε ξεχκαηνο
 Σν κήθνο ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ ηνπ
ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ηεο ηζηκπίδαο
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ14.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν
MIG-MAG ΙΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ MIG-MAG.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια ζπγθνιινχληαη
κε ηε κέζνδν MIG-MAG.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζπγθφιιεζε MIG-MAG.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχξκαηνο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ
γηα ζπγθνιιήζεηο MIG-MAG.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο θαη
δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒS EN 287-1,2004, PART 1.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ
ηελ εξγαζία.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ14

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα ( MIG-MAG) IΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ14.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) ΙΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο
πξέπεη:
 Μεραλή πγθφιιεζεο MIG-MAG
 Καιψδηα
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηνλ εμνπιηζκό  Σζηκπίδα ζπγθφιιεζεο
ζπγθόιιεζεο MIG-MAG.
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
 θπξί
ΚΑ2 Να παίξλεηο ηελ θαηάιιειε ζέζε ζπγθόιιεζεο  πξκαηφβνπξηζεο
αλάινγα κε ηελ θνξά ηεο ζπγθφιιεζεο.
 κπξηδνηξνρφο
ΚΑ3 Να πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε ζχκθσλα κε ην ΠΔ2 Θέζε ζπγθόιιεζεο
ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο νδεγίεο ζπγθφιιεζεο.
 Δπίπεδε (PA)
 Οξηδφληηα (PC)
ΚΑ4 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη
 Οπξαλνχ PE)
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν
 Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
 Γσληαθή επίπεδε (PB)
ΚΑ5 Να εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο ζχκθσλα κε
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο.
ΠΔ3 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
 Μάζθα ρεηξφο
ΚΑ8 Να επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε φηαλ δηαπηζηψλεηο φηη  Μάζθα θεθαιήο
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 Γεξκάηηλα καλίθηα
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ9 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππξνπξνζηαζίαο

ΚΑ7 Να απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο.

ΠΔ4 Ραθή ζπγθόιιεζεο
 Μεησπηθή
 Γσληαθή
 Δπηθάιπςεο
 Άθξσλ
 Σαθ
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
κε ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ14.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (MIG-MAG) ΙΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ MIG-MAG.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια ζπγθνιινχληαη
κε ηε κέζνδν MIG-MAG.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχξκαηνο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ
γηα ζπγθνιιήζεηο MIG-MAG.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ ΜIG-MAG.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ΜIG-MAG δηαθφξσλ ξαθψλ θαη ζέζεσλ
ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο
θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒS EN 287-1, 2004, PART 1.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ
ηελ εξγαζία.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ15

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην ( MMA) IΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε
κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (ΜΜΑ ΙΙΙ), κε βάζε ην πξφηππν ΒS EN 287-1, 2004, PART 1.

III.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ15.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν
ΜΜΑ ΙΙΙ

ΤΓ15.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MΜΑ) ΙΙΙ

105

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ15

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MMA) IΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ15.1 Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν ΜΜΑ ΙΙΙ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ΠΔ1 Μέηαιια
ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
πξνεηνηκάδεηο/θαζαξίδεηο ηα άθξα πξνο ΠΔ2 Αλαιώζηκα πιηθά
ζπγθφιιεζε.
 Ηιεθηξφδηα
 πξκαηφβνπξηζα καιαθή
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα  πξκαηφβνπξηζα ζθιεξή
θαηάιιεια αλαιώζηκα πιηθά θαη ηνλ ΠΔ3 Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο
εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο.
 Μεραλέο πγθφιιεζεο ΜΜΑ
 Σζηκπίδα ΜΜΑ θαη ζψκα γείσζεο κε θαιψδηα
ΚΑ3 Να θάλεηο επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ  θπξί
ειεθηξνδίνπ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ  κπξηδνηξνρφο
κεηάιισλ
θαη
ηε
ζέζε ΠΔ4 Θέζε ζπγθόιιεζεο
ζπγθόιιεζεο.
 Δπίπεδε (PA)
 Οξηδφληηα (PC)
ΚΑ4 Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηε
 Οπξαλνχ PE)
θαηάιιειε ζέζε ζπγθόιιεζεο.
 Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
 Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
ΚΑ5 Να πξνεηνηκάδεηο ηα κέηαιια γηα
 Γσληαθή επίπεδε (PB)
ζπγθφιιεζε.
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
ΚΑ6 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
θαηάιιειν εμνπιηζκό αζθαιείαο  Μάζθα ρεηξφο
αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο  Μάζθα θεθαιήο
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο
 Γεξκάηηλα καλίθηα

Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ7 Να ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο

Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
ζπγθόιιεζεο
ζχκθσλα
κε
ηηο

Τπνδήκαηα
αζθαιείαο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο
ΚΑ8 Να εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο  Δμαεξηζκφο ρψξνπ
θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο  Ππξνζβεζηήξεο/κέζα ππξνπξνζηαζίαο
ΠΔ6 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο.
 πλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα DC
ΚΑ9 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα  Eλαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα AC
πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο θαη λα  Ηιεθηξηθή ηάζε εμφδνπ
ρξεζηκνπνηείο
ηνλ
θαηάιιειν  Δπηινγή ειεθηξνδίνπ
ΠΔ7 Καλνληζκνί
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία
ΚΑ10 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία
εξγαζίαο.
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ15.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν ΜΜΑ-ΙΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΜΜΑ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν ΜΜΑ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζπγθφιιεζε ΜΜΑ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηελ ηππνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηε κέζνδν επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ
ειεθηξνδίνπ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο .

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΒS EN 287-1, 2004, PART 1.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ15

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MMA) IΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ15.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MΜΑ) ΙΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Μέηαιια
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1
Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε.  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
ΚΑ2

ΚΑ3

ΚΑ4

Να αλαγλσξίδεηο
θαη ρξεζηκνπνηείο ηα ΠΔ2 Αλαιώζηκα πιηθά
θαηάιιεια αλαιώζηκα πιηθά θαη ηνλ  Ηιεθηξφδηα
εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο ΜΜΑ.
 πξκαηφβνπξηζα καιαθή
 πξκαηφβνπξηζα ζθιεξή
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν
ειεθηξφδην αλάινγα κε ηνλ ηχπν κεηάιινπ θαη ΠΔ3 Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο ΜΜΑ
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Μεραλέο πγθφιιεζεο ΜΜΑ

Να
παίξλεηο
ηελ
θαηάιιειε
ζέζε
ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε ηελ θνξά ηεο

ζπγθφιιεζεο.


ΚΑ5

Σζηκπίδα ΜΜΑ θαη ζψκα γείσζεο κε
θαιψδηα
θπξί, καηζαγθψλη
κπξηδνηξνρφο

Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο
ΠΔ4 Θέζε ζπγθόιιεζεο
θαη πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ
 Δπίπεδε (PA)
θαηάιιειν εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Οξηδφληηα πιαγίσο (PC)

Τπεξάλσ (PE)
ΚΑ6
Να εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο

Καηαθφξπθε
ζχκθσλα
κε
ηηο
πξνδηαγξαθέο
ηεο

Πξνο
ηα άλσ (PF)
ζπγθφιιεζεο.
 Πξνο ηα θάησ (PG)

Οξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB)
ΚΑ7
Να
ξπζκίδεηο
ηηο
παξακέηξνπο
ηεο

Οξηδφληηα
ππεξάλσ (γσληαθή) (PD)
ζπγθόιιεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ζπγθφιιεζεο.
ΠΔ5 Ραθή ζπγθόιιεζεο
 Μεησπηθή
ΚΑ8
Να απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο
 Γσληαθή
ΚΑ9
Να αθήλεηο ηα ζπγθνιιεκέλα θνκκάηηα λα  Δπηθάιπςεο
θξπψζνπλ θαη λα αθαηξείο ηελ πάζηα  Άθξσλ
ζπγθφιιεζεο απφ ηα ζπγθνιιεκέλα θνκκάηηα κε  Σαθ
ην καηζαγθψλη
ΠΔ6 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ΚΑ10 Να θαζαξίδεηο ηα ππνιείκκαηα πάζηαο θαη  Μάζθα ρεηξφο
αθαηξείο ηηο νμεηδψζεηο κε ηελ ζπξκαηφβνπξηζα.  Μάζθα θεθαιήο
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
ΚΑ11 Να
επηζθεπάδεηο
ηε
ζπγθφιιεζε
φηαλ  Γεξκάηηλα καλίθηα
δηαπηζηψλεηο φηη είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ12 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
εξγαζίαο.
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ15

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MMA) IΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ15.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MΜΑ) ΙΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 πλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα DC
 Eλαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα AC
 Ηιεθηξηθή ηάζε εμφδνπ
 Δπηινγή ειεθηξνδίνπ
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ15.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε κεηαιιηθφ ειεθηξφδην (MΜΑ) ΙIΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΜΜΑ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν ΜΜΑ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ ηππνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηε κέζνδν επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ
ειεθηξνδίνπ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ γηα ζπγθφιιεζε ΜΜΑ

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο κε επελδπκέλα ειεθηξφδηα δηαθφξσλ ξαθψλ θαη
ζέζεσλ ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 287-1.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) IIΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε ειεθηξφδην
βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG-IΙΙ) κε βάζε ην πξφηππν BS ΔΝ 287-1.

III.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ16.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG ΙIΙ

ΤΓ16.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (ΣΙG) ΙΙΙ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) IIΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16.1 Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG IΙΙ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Μέηαιια
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1
Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια θαη πξνεηνηκάδεηο/  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
θαζαξίδεηο ηα άθξα πξνο ζπγθφιιεζε.
 Αινπκίλην
ΠΔ2 Τιηθά
ΚΑ2
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα θαηάιιεια  Ηιεθηξφδηα
αλαιψζηκα
πιηθά
θαη
ηνλ
εμνπιηζκό  Ράβδνη θφιιεζεο
ζπγθόιιεζεο.
 πξκαηφβνπξηζεο
ΠΔ3 Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο
ΚΑ3
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Μεραλέο ειεθηξνθφιεζεο TIG κε
πξνζηαηεπηηθό αέξην αλάινγα κε ηηο
ζηαζεξή έληαζε ξεχκαηνο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ηνλ ηχπν  Σζηκπίδα TIG θαη ζψκα γείσζεο κε
κεηάιινπ.
θαιψδηα
 θπξί
ΚΑ4
Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηελ θαηάιιειε
 κπξηδνηξνρφο
ζέζε ζπγθόιιεζεο.
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
ΠΔ4 Πξνζηαηεπηηθό αέξην
ΚΑ5
Να επηιέγεηο ην ειεθηξφδην, ξάβδν ή ζχξκα
 Αξγφ (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά)
θφιιεζεο θαη ην θιφγηζηξν αλάινγα κε ηνλ
 Μείγκα Αξγνχ - ήιηνπ (ζηα ρνληξά
ηχπν
ησλ
κεηάιισλ
θαη
ηε
ζέζε
ειάζκαηα)
ζπγθόιιεζεο.
ΠΔ5 Θέζεηο ζπγθόιιεζεο
ΚΑ6
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Δπίπεδε (PA)
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε  Οξηδφληηα πιαγίσο (PC)
 Τπεξάλσ (PE)
ζπγθφιιεζεο.
 Καηαθφξπθε

Πξνο ηα άλσ (PF)
ΚΑ7
Ρπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπγθόιιεζεο

Πξνο
ηα θάησ (PG)
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Οξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB)
ΚΑ8
Να εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θχιαμεο,  Οξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή) (PD)
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθώλ ΠΔ6 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
ζπγθφιιεζεο
θαη
ησλ
πξνζηαηεπηηθώλ  Μάζθα ρεηξφο
 Μάζθα θεθαιήο
αεξίσλ.
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
ΚΑ9
Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο  Γεξκάηηλα καλίθηα
θαη πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ  Γεξκάηηλα γάληηα
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
θαηάιιειν εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
ΚΑ10 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο
εξγαζίαο.
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο / κέζα
ππξνπξνζηαζίαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) IIΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16.1 Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν TIG IΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Έληαζε ζπλερνχο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο DC
 Έληαζε ελαιιαζζφκελνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο AC
 Δπηινγή κε αλαιψζηκνπ ειεθηξνδίνπ
 Δπηινγή ξάβδνπ θφιιεζεο (πιηθφ,
δηάκεηξν)
 Δίδνο θαη παξνρή πξνζηαηεπηηθνχ
αεξίνπ
 Ύςνο ηφμνπ
 Σαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο ηζηκπίδαο
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν
TIG IΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΣIG.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν TIG.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ ΣIG.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε αλαισζίκσλ ειεθηξνδίσλ, ξάβδσλ ή
ζχξκαηνο θφιιεζεο.

AΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνζηαηεπηηθά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε ΣIG.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο
θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 287-1.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) IIΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (ΣΙG) ΙIΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Μέηαιια
ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1
Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε.
 Αλνμείδσηνη ράιπβεο
 Αινπκίλην
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ΠΔ2 Πξνζηαηεπηηθό αέξην
ειεθηξφδην, ξάβδν θφιιεζεο αλάινγα κε ηα πξνο  Αξγφ (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά)
ζπγθφιιεζε κέηαιια.
 Μείγκα Αξγνχ - ήιηνπ (ζηα ρνληξά
ειάζκαηα)
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ΠΔ3 Τιηθά
πξνζηαηεπηηθό
αέξην
αλάινγα
κε
ηηο  Ηιεθηξφδηα
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ην κέηαιιν.
 Ράβδνη θφιιεζεο
 πξκαηφβνπξηζεο
ΚΑ4
Να αλαγλσξίδεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια
ΠΔ4 Δμνπιηζκόο ζπγθόιιεζεο
πιηθά θαη εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο.
 Μεραλέο ειεθηξνθφιεζεο TIG κε
ζηαζεξή έληαζε ξεχκαηνο
ΚΑ5
Να
ρξεζηκνπνηείο
ηελ
θαηάιιειε
ζέζε
 Σζηκπίδα TIG θαη ζψκα γείσζεο κε
ζπγθόιιεζεο.
θαιψδηα

Φιφγηζηξα
ΚΑ6
Να πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε

θπξί
ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο
 κπξηδνηξνρφο
νδεγίεο ζπγθφιιεζεο.
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
ΚΑ7
Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ΠΔ5 Θέζε ζπγθόιιεζεο
θαη πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν  Δπίπεδε (PA)
 Οξηδφληηα πιαγίσο (PC)
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Τπεξάλσ (PE)
ΚΑ8
Να εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο  Καηαθφξπθε
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία θαη ζχκθσλα κε ηηο  Πξνο ηα άλσ (PF)
 Πξνο ηα θάησ (PG)
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Οξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB)
ΚΑ9
Να πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο ζηηο παξακέηξνπο  Οξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή ) (PD)
ηεο ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ΠΔ6 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
 Μάζθα ρεηξφο
ζπγθφιιεζεο.
 Μάζθα θεθαιήο
ΚΑ10 Να απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο.
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
ΚΑ11 Να
επηζθεπάδεηο
ηε
ζπγθφιιεζε
φηαλ  Γεξκάηηλα γάληηα
δηαπηζηψλεηο φηη είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
ΚΑ12 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.  Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κάζθαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππξνπξνζηαζίαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16

ΙΙ.

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (TIG) IIΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (ΣΙG) ΙIΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Ραθή ζπγθόιιεζεο
 Μεησπηθή
 Γσληαθή
 Δπηθάιπςεο
 Άθξσλ
 Σαθ
ΠΔ8 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Έληαζε ζπλερνχο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο DC
 Έληαζε ελαιιαζζφκελνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο AC
 Δπηινγή κε αλαιψζηκνπ
ειεθηξνδίνπ
 Δπηινγή ξάβδνπ θφιιεζεο (πιηθφ,
δηάκεηξν)
 Δίδνο θαη παξνρή πξνζηαηεπηηθνχ
αεξίνπ
 Ύςνο ηφμνπ
 Σαρχηεηα κεηαθίλεζεο ηεο ηζηκπίδαο
ΠΔ9 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ16.2

πγθφιιεζε ηφμνπ κε ειεθηξφδην βνιθξακίνπ θαη πξνζηαηεπηηθά αέξηα (ΣΙG) ΙIΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ ΣIG.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν TIG.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε αλαισζίκσλ ειεθηξνδίσλ, ξάβδσλ ή
ζχξκαηνο θφιιεζεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ ΣIG.

AΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνζηαηεπηηθά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε ΣIG.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο ΣIG πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο TIG δηαθφξσλ ξαθψλ θαη ζέζεσλ ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ , ζπζθεπψλ, πιηθψλ θαη
θηαιψλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 4872.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ15 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17

ΙΙ.

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (ζχξκα θνπξέ) (FCAW) IΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή ζπγθφιιεζεο κε
ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (FCAW-ΙIΙ) κε βάζε ην πξφηππν ΔΝ 287-1.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ17.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν
FCAW ΙΙΙ

ΤΓ17.2

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (FCAW) ΙΙΙ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17

ΙΙ.

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (ζχξκα θνπξέ) (FCAW) IΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17.1 Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν FCAW ΙΙΙ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Μέηαιια
πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε, ηα  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
δηάθνξα είδε αλαιψζηκσλ ειεθηξνδίσλ θαη ηνπ ηχπνπο
πξνζηαηεπηηθώλ αεξίσλ.
ΠΔ2 Πξνζηαηεπηηθό αέξην
 CO2 (Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα)
ΚΑ2
Να
πξνεηνηκάδεηο/θαζαξίδεηο
ηα
άθξα
πξνο  Μείγκα Αξγνχ
ζπγθφιιεζε.
ΠΔ3 Τιηθά θαη εμνπιηζκόο
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο
θαη ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια ζπγθόιιεζεο
πιηθά θαη εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο.
 Μεραλή πγθφιιεζεο FCAW
 Σζηκπίδα ζπγθφιιεζεο
ΚΑ4
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
ζσιελσηφ ζχξκα θαη πάζηα αλάινγα κε ηηο
 θπξί
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο.
 πξκαηφβνπξηζεο
 κπξηδνηξνρφο
ΚΑ5
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν
πξνζηαηεπηηθό αέξην αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ΠΔ4 Θέζε ζπγθόιιεζεο
ηεο ζπγθφιιεζεο.
 Δπίπεδε (PA)

Οξηδφληηα (PC)
ΚΑ6
Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηε θαηάιιειε ζέζε

Οπξαλνχ
PE)
ζπγθόιιεζεο.
 Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
ΚΑ7
Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε  Γσληαθή επίπεδε (PB)
 Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
ζπγθφιιεζεο.
Να ξπζκίδεηο ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπγθόιιεζεο ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
 Μάζθα ρεηξφο
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Μάζθα θεθαιήο
ΚΑ9 Να εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θχιαμεο,  Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθώλ θαη  Γεξκάηηλα καλίθηα
εμνπιηζκνύ
ζπγθόιιεζεο
θαη
ησλ  Γεξκάηηλα γάληηα
 Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
πξνζηαηεπηηθώλ αεξίσλ.
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
ΚΑ10 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη  Δμαεξηζκφο ρψξνπ
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν  Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
ππξνπξνζηαζίαο

ΚΑ8

ΚΑ11 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17

ΙΙ.

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (ζχξκα θνπξέ) (FCAW) IΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17.1 Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν FCAW ΙΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Σν είδνο θαη ε δηάκεηξνο
ζχξκαηνο
 Σν είδνο θαη ε παξνρή
πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
 Η ηάζε ηφμνπ (V)
 Σν κήθνο ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ
ηνπ ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ
ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ηεο
ηζηκπίδαο
ΠΔ7 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Σν είδνο θαη ε δηάκεηξνο
ζχξκαηνο
 Σν είδνο θαη ε παξνρή
πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
 Η ηάζε ηφμνπ (V)
 Σν κήθνο ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ
ηνπ ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ
ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ηεο
ηζηκπίδαο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17.1 Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο κε ηε κέζνδν FCAW ΙΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ FCAW.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια ζπγθνιινχληαη
κε ηε κέζνδν FCAW.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ FCAW.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχξκαηνο θφιιεζεο θαη πξνζηαηεπηηθνχ
αεξίνπ. γηα ζπγθφιιεζε FCAW.

AΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνζηαηεπηηθά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε FCAW.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο
θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 287-1.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ αθνξνχλ
ηελ εξγαζία.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17

ΙΙ.

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (ζχξκα θνπξέ) (FCAW )IΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17.2

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (FCAW) ΙΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Μέηαιια
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να
αλαγλσξίδεηο
ηα
κέηαιια
πξνο  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
ζπγθφιιεζε.
ΠΔ2 Πξνζηαηεπηηθά αέξηα
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν  CO2 (Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα)
ειεθηξφδην αλάινγα κε ηα πξνο ζπγθφιιεζε  Μείγκα Αξγνχ
κέηαιια.
ΠΔ3 Τιηθά θαη εμνπιηζκόο
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν ζπγθόιιεζεο
πξνζηαηεπηηθό αέξην αλάινγα κε ηηο  Μεραλή πγθφιιεζεο FCAW
πξνδηαγξαθέο ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ην  Σζηκπίδα ζπγθφιιεζεο
κέηαιιν.
 Φηάιε πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
 θπξί
ΚΑ4 Να αλαγλσξίδεηο
θαη ρξεζηκνπνηείο ηα
 πξκαηφβνπξηζεο
θαηάιιεια
πιηθά
θαη
εμνπιηζκό
 κπξηδνηξνρφο
ζπγθόιιεζεο.
ΠΔ4 Θέζε ζπγθόιιεζεο
 Δπίπεδε (PA)
 Οξηδφληηα (PC)

Οπξαλνχ PE)
ΚΑ6 Να πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε
ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηηο  Καηαθφξπθε αλεβαηή (PF)
 Καηαθφξπθε θαηεβαηή (PG)
νδεγίεο ζπγθφιιεζεο.
 Γσληαθή επίπεδε (PB)
ΚΑ7 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο  Γσληαθή νπξαλνχ (PD)
θαη πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
θαηάιιειν εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Μάζθα ρεηξφο
ΚΑ8 Να εθαξκφδεηο ηελ ξαθή ζπγθόιιεζεο  Μάζθα θεθαιήο
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία θαη ζχκθσλα κε  Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Γεξκάηηλα γάληηα
ΚΑ9 Να πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο ζηηο παξακέηξνπο  Άθαπζην θάιπκκα θεθαιήο
ηεο ζπγθόιιεζεο αλάινγα κε ηε πνηφηεηα  Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
ζπγθφιιεζεο.
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ΚΑ10 Να απελεξγνπνηείο ηελ κεραλή ζπγθφιιεζεο.
ππξνπξνζηαζίαο
ΚΑ5

Να ρξεζηκνπνηείο
ζπγθόιιεζεο .

ηελ

θαηάιιειε

ζέζε

ΚΑ11 Να επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε φηαλ ΠΔ6 Ραθή ζπγθόιιεζεο
δηαπηζηψλεηο φηη είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 Μεησπηθή
 Γσληαθή
ΚΑ12 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο  Δπηθάιπςεο
εξγαζίαο.
 Άθξσλ
 Σαθ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17

ΙΙ.

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (ζχξκα θνπξέ) (FCAW )IΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17.2

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (FCAW) ΙΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ7 Παξάκεηξνη ζπγθόιιεζεο
 Σν είδνο θαη ε δηάκεηξνο ζχξκαηνο
 Σν είδνο θαη ε ε παξνρή
πξνζηαηεπηηθνχ αεξίνπ
 Η ηάζε ξεχκαηνο
 Σν κήθνο ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ ηνπ
ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπ
ζχξκαηνο
 Η ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ηεο
ηζηκπίδαο
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ17.2

πγθφιιεζε κε ειεθηξφδην δηάηξεην κε πάζηα (FCAW) ΙΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ FCAW.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν FCAW.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνδίσλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ
αεξίσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα είδε εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ FCAW.

AΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνζηαηεπηηθά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε FCAW.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο ζπγθφιιεζεο FCAW πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ10

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ11

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο TIG δηαθφξσλ ξαθψλ θαη ζέζεσλ ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ12

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ , ζπζθεπψλ, πιηθψλ
θαη θηαιψλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.

ΑΓ13

Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 4872.

ΑΓ14

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ15

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18

ΙΙ.

Ομπγνλνθφιιεζε (Oxy-Acetylene) IIΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ, ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ε εθαξκνγή Ομπγνλνθφιιεζεο (OxyAcetylene) ΙΙΙ κε βάζε ην πξφηππν BS ΔΝ 287-1.

III.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ18.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ Ομπγνλνθφιιεζεο ΙΙΙ

ΤΓ18.2

Ομπγνλνθφιιεζε ΙΙΙ

127

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18

ΙΙ.

Ομπγνλνθφιιεζε (Oxy-Acetylene) IIΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ Ομπγνλνθφιιεζεο ΙΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Μέηαιια
ζα πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα κέηαιια πνπ κπνξνχλ λα  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
ζπγθνιιεζνχλ
ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ
κέζνδν  Αινπκίλην
Ομπγνλνθφιιεζεο.
ΠΔ2 Μέζα/πιηθά θαζαξηζκνύ
ΚΑ2 Να πξνεηνηκάδεηο θαη θαζαξίδεηο ηα θνκκάηηα πξνο  πξκαηφβνπξηζα καιαθή
ζπγθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια κέζα/  πξκαηφβνπξηζα ζθιεξή
πιηθά θαζαξηζκνύ (κεραληθά ή ρεκηθά).
 κπξηδνηξνρφο
 Βφξαθαο
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηα πιηθά θαη  Βνξηθφ νμχ
εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο.
 Δλψζεηο ρισξηδίσλ θαη θζνξηδίσλ
 Δλψζεηο θσζθφξνπ
ΚΑ4 Να αλαγλσξίδεηο ηα δηάθνξα κέξε ηεο ζπζθεπήο
Ομπγόλνπ-Αζεηηιίλεο (Ο-Α).
ΠΔ3 Τιηθά θαη εμνπιηζκόο
ζπγθόιιεζεο
ΚΑ5 Να ζπλαξκνινγείο θαη ειέγρεηο ηα δηάθνξα κέξε
 πζθεπή Ομπγφλνπ-Αζεηηιίλεο (Ο-Α)
ηεο ζπζθεπήο Ομπγόλνπ-Αζεηηιίλεο (Ο-Α)
 Δμαξηήκαηα νμπγνλθφιιεζεο θαη
αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία ζπλαξκνιόγεζεο.
νμπγνλνθνπήο

Δηδηθά θιεηδηά γηα (Ο-Α)
ΚΑ6 Να ειέγρεηο ηηο ζσιήλεο, ζπλδέζεηο θαη βαιβίδεο γηα
ηπρφλ δηαξξνή θαη λα πξνβαίλεηο ζηελ αλάινγε  Καζαξηζηήξεο αθξνθπζίσλ
 πηλζεξηζηήο
επηζθεπή.
 Αθξνθχζηα ζπγθφιιεζεο

Ράβδνη ζπγθφιιεζεο
ΚΑ7 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ηνλ θαηάιιειν
εμνπιηζκό αζθαιείαο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο  Λαβίδεο, πέλζεο, ζθπθηίξεο
 θπξηά
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 πξκαηφβνπξηζεο
ΚΑ8 Να εθηειείο ηηο ξπζκίζεηο νμπγνλνθόιιεζεο  Μέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο,  Δμνπιηζκφο αζθαιείαο
πάρνπο κεηάιισλ θαη νδεγίεο θαηαζθεπαζηή.
ΠΔ4 Μέξε ζπζθεπήο ΟμπγόλνπΚΑ9 Να εθαξκφδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θχιαμεο, Αζεηηιίλεο (Ο-Α)
δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθώλ θαη  Φηάιεο νμπγφλνπ (Ο) θαη Αζεηηιίλεο (Α)
 Κιείζηξα ησλ θηαιψλ (Ο) θαη (Α)
εμνπιηζκνύ ζπγθόιιεζεο.
 Μαλνκεηξηθνί εθηνλσηέο (Ο) θαη (Α)
ΚΑ10 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη  Διαζηηθνί ζσιήλεο (Ο) θαη (Α)
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν  Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 Καπζηήξαο
 Αθξνθχζην
ΚΑ11 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα θηαιψλ
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18

ΙΙ.

Ομπγνλνθφιιεζε (Oxy-Acetylene) IIΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ Ομπγνλνθφιιεζεο ΙΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Γηαδηθαζία ζπλαξκνιόγεζεο
 Έιεγρνο ζηεξέσζεο θηαιψλ (Ο) θαη
(Α)
 Αθαίξεζε πξνζηαηεπηηθνχ
θαιχκκαηνο απφ ηελ θηάιε θαη
θαζαξηζκφο
 Πξνζαξκνγή καλνκέηξσλ (Ο) θαη (Α)
 χλδεζε θαη έιεγρνο ησλ ζσιήλσλ θαη
βαιβίδσλ αζθάιεηαο (λένο
εμνπιηζκφο)
 χλδεζε θαπζηήξα
 Δπηινγή θαη ζχλδεζε αθξνθπζίνπ
ΠΔ6 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
 Γεξκάηηλα γάληηα
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα ππξνπξνζηαζίαο
ΠΔ7 Ρπζκίζεηο Ομπγνλνθόιιεζεο
 Πηέζεηο Ομπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο
 Δπηινγή αθξνθχζηνπ
 Άλακκα κε ζπηλζεξηζηή θαη ξχζκηζε
ηεο παξνρήο αζεηηιίλεο θαη νμπγφλνπ
ζην θαπζηήξα γηα ηελ απαηηνχκελε
θιφγα
 Δπηινγή ξάβδνπ ζπγθφιιεζεο (φπνπ
είλαη αλαγθαίν)
 Σαρχηεηα θίλεζεο αθξνθπζίνπ
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18.1

Πξνεηνηκαζία πιηθψλ θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ Ομπγνλνθφιιεζεο ΙΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία Ομπγνλνθφιιεζεο (Ο-Α).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν (Ο-Α).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα πιηθά θαη ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη πξνεηνηκαζία κεηάιισλ γηα
νμπγνλνθφιιεζε.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα κέξε ηεο ζπζθεπήο Ομπγφλνπ-Αζεηηιίλεο (Ο-Α) θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ηελ
απνηεινχλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία, πιηθά θαη εμνπιηζκφ γηα νμπγνλνθφιιεζε (Ο-Α).

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηελ ηππνπνίεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηε κέζνδν επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ
ειεθηξνδίνπ γηα νμπγνλνθφιιεζε (Ο-Α).

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο νμπγνλνθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ πιηθψλ θαη
εμνπιηζκνχ νμπγνλνθφιιεζεο.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 287-1.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ15 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18

ΙΙ.

Ομπγνλνθφιιεζε (Oxy-Acetylene) IIΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18.2

Ομπγνλνθφιιεζε ΙΙΙ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Μέηαιια
πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Μαιαθνί ράιπβεο
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο κέηαιια πνπ κπνξνχλ λα  Αλνμείδσηνη ράιπβεο
ζπγθνιιεζνχλ
ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ
κέζνδν  Αινπκίλην
Ομπγνλνθφιιεζεο.
ΠΔ2 Τιηθά θαη εμνπιηζκόο
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο θαη ρξεζηκνπνηείο ηα πιηθά θαη ζπγθόιιεζεο
εμνπιηζκό ζπγθόιιεζεο.
 πζθεπή Ομπγφλνπ-Αζεηηιίλεο (Ο-Α)
 Δμαξηήκαηα Ομπγνλνθφιιεζεο θαη
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο θαη επηιέγεηο ην θαηάιιειν
νμπγνλνθνπήο
ειεθηξφδην αλάινγα κε ηνλ ηχπν κεηάιινπ θαη ηηο  Δηδηθά θιεηδηά γηα (Ο-Α)
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Καζαξηζηήξεο αθξνθπζίσλ
 πηλζεξηζηήο
ΚΑ4 Να παίξλεηο ηελ θαηάιιειε ζέζε ζπγθόιιεζεο.
 Αθξνθχζηα ζπγθφιιεζεο
 Ράβδνη ζπγθφιιεζεο
ΚΑ5 Να ιακβάλεηο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο θαη
 Λαβίδεο, πέλζεο, ζθπθηίξεο
πξφιεςεο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ θαηάιιειν
 θπξηά
εμνπιηζκό αζθαιείαο.
 πξκαηφβνπξηζεο
ΚΑ6 Να πνληάξεηο ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέξε ζχκθσλα κε  Μέηαιια πξνο ζπγθφιιεζε
ην
ζρέδην
θαηαζθεπήο
θαη
ηηο
νδεγίεο  Δμνπιηζκφο αζθαιείαο
νμπγνλνθφιιεζεο.

ΚΑ7
ΚΑ8
ΚΑ9

ΠΔ3 Θέζε ζπγθόιιεζεο
Να εθαξκφδεηο ηελ ξαθή νμπγνλνθόιιεζεο  Δπίπεδε (PA)
 Οξηδφληηα πιαγίσο (PC)
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.
 Τπεξάλσ (PE)
Να πξνβαίλεηο ζε ξπζκίζεηο νμπγνλνθόιιεζεο  Καηαθφξπθε
 Πξνο ηα άλσ (PF)
αλάινγα κε ηε πνηφηεηα ζπγθφιιεζεο.
 Πξνο ηα θάησ (PG)
Να
θιείλεηο
ηελ
ζπζθεπή
νμπγνλνθφιιεζεο  Οξηδφληηα πιαγίσο (γσληαθή) (PB)
 Οξηδφληηα ππεξάλσ (γσληαθή) (PD)
αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο.

ΚΑ10 Να αλαγλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα θαη ηα αίηηα ηνπο ΠΔ4 Ραθή νμπγνλνθόιιεζεο
θαηά ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο Ο-Α, θαη λα ηα  Μεησπηθή
αληηκεησπίδεηο γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά.
 Γσληαθή
 Δπηθάιπςεο
ΚΑ11 Να επηζθεπάδεηο ηε ζπγθφιιεζε φηαλ δηαπηζηψλεηο φηη  Άθξσλ
είλαη εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 Σαθ
ΚΑ12 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18

ΙΙ.

Ομπγνλνθφιιεζε (Oxy-Acetylene) IIΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18.2

Ομπγνλνθφιιεζε ΙΙΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Δμνπιηζκόο αζθαιείαο
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
 Γεξκάηηλα γάληηα
 Γεξκάηηλεο πνδηέο ή πνπθάκηζα
 Γεξκάηηλα καλίθηα
 Τπνδήκαηα αζθαιείαο
 Δμαεξηζκφο ρψξνπ
 Ππξνζβεζηήξεο/κέζα
ππξνπξνζηαζίαο
ΠΔ6 Ρπζκίζεηο Ομπγνλνθόιιεζεο
 Πηέζεηο Ομπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο
 Δπηινγή αθξνθχζηνπ
 Άλακκα κε ζπηλζεξηζηή θαη
ξχζκηζε ηεο παξνρήο αζεηηιίλεο
θαη νμπγφλνπ ζην θαπζηήξα γηα
ηελ απαηηνχκελε θιφγα
 Δπηινγή ξάβδνπ ζπγθφιιεζεο
(φπνπ είλαη αλαγθαίν)
 Σαρχηεηα θίλεζεο αθξνθπζίνπ
ΠΔ7 Γηαδηθαζία θιεηζίκαηνο
 βήζηκν θιφγαο θιείλνληαο ηηο
βαιβίδεο αζεηηιίλεο (Α) θαη
νμπγφλνπ (Ο) ζηηο θηάιεο
 Άλνηγκα βαιβίδσλ πξψηα (Α) θαη
κεηά (Ο) ζηνλ θαπζηήξα κέρξη ηα
καλφκεηξα δείμνπλ 0.
 Κιείζηκν ξπζκηζηηθψλ θνριηψλ
πίεζεο (Α) θαη (Ο)
 Πεξηηχιημε ησλ ζσιήλσλ θαη
απνζήθεπζε ζπζθεπήο
ΠΔ8 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ18.2

Ομπγνλνθφιιεζε IΙΙ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία Ομπγνλνθφιιεζεο (Ο-Α).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηάιισλ θαη πνηα κέηαιια
ζπγθνιινχληαη κε ηε κέζνδν (Ο-Α).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο νμπγφλνπ θαη αζεηηιίλεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία, πιηθά θαη εμνπιηζκφ γηα νμπγνλνθφιιεζε (Ο-Α).

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο νμπγνλνθφιιεζεο πνπ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηη εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζα ρξεζηκνπνηείο αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία νμπγνλνθφιιεζεο (Ο-Α) δηαθφξσλ ξαθψλ θαη ζέζεσλ
ζπγθφιιεζεο.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, νμπγνλνθφιιεζεο, ηα αίηηα πνπ ηα πξνθαινχλ θαη ηα
δηνξζσηηθά κέηξα γηα αληηκεηψπηζε ηνπο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θχιαμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εξγαιείσλ , ζπζθεπψλ, πιηθψλ θαη
θηαιψλ πξνζηαηεπηηθψλ αεξίσλ.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS ΔΝ 287-1.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
ΑΓ15 Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ19

ΙΙ.

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε/έιεγρν
πνηφηεηαο ησλ ζπγθνιιήζεσλ, φζνλ αθνξά θαηαζηξεπηηθνχο θαη κε θαηαζηξεπηηθνχο ειέγρνπο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ19.1

Γηαζθάιηζε/Έιεγρνο Πνηφηεηαο

ΤΓ19.2

Καηαζηξεπηηθνί/κε θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ19

ΙΙ.

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ19.1

Γηαζθάιηζε/Έιεγρνο Πνηφηεηαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Πξνβιήκαηα
ζα πξέπεη:
ζπγθνιιήζεσλ
 Φχζεκα ηνπ ηφμνπ (καγλεηηθφ
ΚΑ1 Να
αλαγλσξίδεηο
θαη
αληηκεησπίδεηο
ηα
ή ζεξκηθφ θχζεκα)
πξνβιήκαηα ζπγθνιιήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα  Θεξκηθέο παξακνξθψζεηο
ηεο ζπγθφιιεζεο (νπηηθφο έιεγρνο).
 Αηειήο ηήμε
 Φησρή δηείζδπζε ζηε ξίδα
ΚΑ2 Να εμεηάδεηο/ειέγρεηο νπηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  Ρσγκέο, πφξνη/θπζαιίδεο
ζπγθφιιεζεο ηελ πνηφηεηα ξαθήο θαη αλ ρξεηάδεηαη  σζηή κνξθή ζπγθφιιεζεο
λα ηξνπνπνηείο ηηο παξακέηξνπο ζπγθόιιεζεο.
ΠΔ2 Παξάκεηξνη
ΚΑ3 Να επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο νξζά ηα θαηάιιεια ζπγθόιιεζεο
όξγαλα
κέηξεζεο
θαη
ειέγρνπ
ησλ  Δίδνο ειεθηξνδίνπ
ζπγθνιιήζεσλ.
 Έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
 Σαρχηεηα θαη ηξφπνο θίλεζεο
ΚΑ4 Να πξνβαίλεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
ηνπ ειεθηξνδίνπ
ζπγθφιιεζεο θαη εθφζνλ έρεη θαζαξηζηεί ζε νπηηθφ
 Μήθνο ηφμνπ
έιεγρν ηεο ζπγθφιιεζεο γηα ηπρφλ άιιεο
αηέιεηεο.
ΠΔ3 Άιιεο αηέιεηεο
ζπγθόιιεζεο
ΚΑ5 Να επηζθεπάδεηο ηελ ζπγθόιιεζε φηαλ είλαη
 σζηή κνξθή ζπγθφιιεζεο
εθηφο πξνδηαγξαθψλ.
 σζηέο δηαζηάζεηο
ζπγθφιιεζεο
ΚΑ6 Να ειέγρεηο ηελ πνηφηεηα ζπγθνιιήζεσλ ησλ

Δπηθαλεηαθνί
πφξνη
πθηζηάκελσλ ζνπ θαη λα επηιέγεηο θαη επηπξφζζεηα

Κξαηήξεο/πξνεμνρέο
δηνξζσηηθά κέηξα.
 Με επαξθήο ζπγθφιιεζε
ΚΑ7 Να επηιέγεηο θαη ιακβάλεηο ηα αλαγθαία κέηξα  Καςίκαηα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ επηηέιεζε ηεο  Ρσγκέο (ρξήζε κεγεζπληηθνχ
θαθνχ)
εξγαζίαο.
ΚΑ8 Να ηεθκεξηψλεηο θαη λα αλαθέξεηο ηα απνηειέζκαηα ΠΔ4 Όξγαλα κέηξεζεο θαη
ειέγρνπ ζπγθνιιήζεσλ
ησλ ειέγρσλ ησλ ζπγθνιιήζεσλ.
 Μεηξηθέο ηαηλίεο
 Μεηαιιηθνί θαλφλεο – ξάγεο
ΚΑ9 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Παρχκεηξα, κηθξφκεηξα
 Μεηξεηηθά ξνιφγηα
 Μεηξεηηθνί δηαβήηεο
 Διεγθηήξεο
ΠΔ5 Δπηζθεπή ζπγθόιιεζεο
 Σξφρηζκα ξίδαο ζπγθφιιεζεο
 Καζαξηζκφο θαη έιεγρνο
ζπγθφιιεζεο
 Δθαξκνγή λέαο ζπγθφιιεζεο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ19

ΙΙ.

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ19.1

Γηαζθάιηζε/Έιεγρνο Πνηφηεηαο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη
πγείαο ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
κε ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ19.1

Γηαζθάιηζε/Έιεγρνο Πνηφηεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδην θαη ηα ζχκβνια ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηη έιεγρνπο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα/αηέιεηεο ζπγθνιιήζεσλ θαη πσο κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνηα φξγαλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε θαη έιεγρν ησλ
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνηνη κε θαηαζηξεπηηθνί θαη κε θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο επηδηφξζσζεο ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζε πξνβιήκαηα/αηέιεηεο
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ19

ΙΙ.

Γηαζθάιηζε/έιεγρνο πνηφηεηαο ζπγθνιιήζεσλ ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ19.2

Καηαζηξεπηηθνί/κε θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Με θαηαζηξεπηηθνί
ζα πξέπεη:
έιεγρνη
 Με ηε βνήζεηα δηεηζδπηηθψλ
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηνπο κε θαηαζηξεπηηθνύο
πγξψλ
ειέγρνπο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαηά ηνλ  Με ηε βνήζεηα καγλήηε ή
έιεγρν ηεο ζπγθφιιεζεο.
ειεθηξνκαγλήηε
 Με ππεξήρνπο
ΚΑ2 Να αλαγλσξίδεηο ηνπο θαηαζηξεπηηθνύο ειέγρνπο  Με αθηηλνγξαθία (αθηίλεο Υ)
πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθφιιεζεο.
ΠΔ2 Καηαζηξεπηηθνί έιεγρνη
ΚΑ3 Να ζπλεξγάδεζαη κε δηαπηζηεπκέλα εμσηεξηθά  Γνθηκή ζε ζξαχζε
εξγαζηήξηα γηα ηελ δηελέξγεηα θαηαζηξεπηηθψλ θαη κε  Γνθηκή ζε εθειθπζκφ
θαηαζηξεπηηθψλ ειέγρσλ.
 Γνθηκή ζε θάκςε
ΚΑ4 Να εμαζθαιίδεηο γηα ηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ
ΠΔ3 Καλνληζκνί
δεηγκάησλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ θαηαζηξεπηηθψλ κε
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
θαηαζηξεπηηθψλ ειέγρσλ.
ηελ εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη
ΚΑ5 Να ηεθκεξηψλεηο θαη λα αλαθέξεηο ηα απνηειέζκαηα
πγείαο ζηελ εξγαζία
ησλ ειέγρσλ ησλ ζπγθνιιήζεσλ.
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
κε ηελ εξγαζία
ΚΑ6 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ19.2

Καηαζηξεπηηθνί/κε θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πνηνη κε θαηαζηξεπηηθνί θαη κε θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία θαη δηαδηθαζία εθηέιεζεο κε θαηαζηξεπηηθψλ ειέγρσλ απφ
ηα εξγαζηήξηα ειέγρνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ20

ΙΙ.

Κνζηνιφγεζε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο θαη εηνηκαζία πξνζθνξψλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η θνζηνιφγεζε θαη ε εηνηκαζία, ππνβνιή θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνζθνξψλ εξγαζηψλ
ζπγθφιιεζεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ20.1

Αλάιπζε θαη θνζηνιφγεζε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο

ΤΓ20.2

Δηνηκαζία πξνζθνξψλ

141

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ20

ΙΙ.

Κνζηνιφγεζε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο θαη εηνηκαζία πξνζθνξψλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ20.1

Αλάιπζε θαη θνζηνιφγεζε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Δίδνο ζπγθόιιεζεο
πξέπεη:
 Ομπγνλνθνιιήζεηο
 Ηιεθηξνθνιιήζεηο
ΚΑ1 Να αλαιχεηο θαη εθηηκάο ην θφζηνο ζπγθνιιήζεσλ ΠΔ2 Παξάγνληεο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο εληνιήο θαη αλάινγα κε ην είδνο θνζηνιόγεζεο
ζπγθόιιεζεο.
 Έμνδα πξψησλ πιψλ
 Δξγαηηθά έμνδα
ΚΑ2 Να ιακβάλεηο ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο  Έμνδα αλάινγα κε ην είδνο
θνζηνιόγεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο.
ηεο ζπγθφιιεζεο
 Έμνδα δηνίθεζεο θαη
ΚΑ3 Αλάινγα κε ην είδνο ζπγθνιιήζεσλ λα ιακβάλεηο
πσιήζεσλ
ππφςε ηα έμνδα γηα νμπγνλνθνιιήζεηο θαη έμνδα γηα  Δπηζπκεηφ θέξδνο
ζπγθνιιήζεηο.
ΠΔ3 Έμνδα γηα
νμπγνλνθνιιήζεηο
ΚΑ4 Να θαηαλέκεηο ηα έμνδα δηνίθεζεο θαη πσιήζεσλ ζηελ ππφ
 Κφζηνο ησλ αεξίσλ
θνζηνιφγεζε εξγαζία.
(νμπγφλνπ, αζεηειίλεο)
 Κφζηνο εξγαζίαο ηνπ ηερλίηε
ΚΑ5 Να ρξεζηκνπνηείο ηα αλάινγα εξγαιεία θνζηνιφγεζεο
ζπγθνιιεηή
εξγαζηψλ φπσο εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ή
 Κφζηνο ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ
θχιια εξγαζίαο.
πιηθνχ (θφιιεζεο)
 Κφζηνο ησλ πιηθψλ
θαζαξηζκνχ
 Έμνδα ζπληήξεζεο ησλ
ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη
ησλ εμαξηεµάησλ ηνπο
(αθξνθχζηα, ιαζηηρέληνη
ζσιήλεο θηι.)
 Κφζηνο ηεο ρξήζεο
ηδηνζπζθεπψλ θαη εμαεξηζµνχ
ΠΔ4 Έμνδα γηα
ειεθηξνθνιιήζεηο
 Κφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
πνπ θαηαλαιψλεη ε ζπζθεπή
γηα ηελ παξαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο
 Κφζηνο εξγαζίαο ηνπ ηερλίηε
ειεθηξνζπγθνιιεηή
 Κφζηνο ησλ ειεθηξνδίσλ
 Κφζηνο ησλ αεξίσλ πνπ ηπρφλ
ρξεζηκνπνηείηαη (π.ρ.MIG,TIG)
 Έμνδα ζπληήξεζεο
 Έμνδα απνζβέζεσλ
 Κφζηνο ησλ πιηθψλ
θαζαξηζκνχ
 Κφζηνο ηεο ρξήζεο
ηδηνζπζθεπψλ θαη εμαεξηζµνχ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ20.1

Αλάιπζε θαη θνζηνιφγεζε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο θνζηνιφγεζεο εξγαζηψλ γηα ζπγθνιιήζεηο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο θαη θαηνλνκάδεηο ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ
θνζηνιφγεζε.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ηηκέο αγνξάο ησλ πξψησλ πιψλ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο αλαιπηηθά ηα έμνδα ζε πξνεγνχκελεο παξφκνηεο εξγαζίεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηελ κεζνδνινγία εθηίκεζεο ησλ αλαγθαίσλ εξγαηηθψλ σξψλ θαη ησλ
επηκέξνπο εμφδσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ εμφδσλ Γηνίθεζεο θαη πσιήζεσλ ζηελ ππφ
θνζηνιφγεζε εξγαζία.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θνζηνιφγεζεο γηα ζπγθνιιήζεηο (εμεηδηθεπκέλα
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, ινγηζηηθά θχιια εξγαζίαο).
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ20

ΙΙ.

Κνζηνιφγεζε εξγαζίαο/θαηαζθεπήο θαη εηνηκαζία πξνζθνξψλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ20.2

Δηνηκαζία πξνζθνξψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο
ζα πξέπεη:
 Δίδνο εξγαζίαο ζπγθφιιεζεο
 Σερληθφ ζρέδην
ΚΑ1 Να αλαιχεηο θαη θαηαλνείο ηηο αλαγθαίεο
 Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ
πιεξνθνξίεο ησλ φξσλ εληνιήο γηα ηελ εηνηκαζία
 Πξνδηαγξαθέο ζπγθφιιεζεο
ηεο πξνζθνξάο.
 Πξφγξακκα εξγαζηψλ/
ρξνλνδηάγξακκα
ΚΑ2 Να έρεηο δηαζέζηκε ηελ αλαιπηηθή θνζηνιφγεζε ησλ
 Ηκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο
εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο.
 Άιιεο πιεξνθνξίεο
ΚΑ3 Να εηνηκάδεηο ηελ πξνζθνξά ζηελ κνξθή πνπ ΠΔ2 Μνξθή πξνζθνξάο
αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο εληνιήο ή αλ δελ
 Έληππε
αλαθέξεηαη ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο
 Ηιεθηξνληθή
επηρείξεζεο.
ΠΔ3 Σξόπνη επηθνηλσλίαο
 Πξνζσπηθά
 Σειεθσληθά
ΚΑ5 Να παξνπζηάδεηο, επεμεγείο θαη δηαπξαγκαηεχεζαη
 Ηιεθηξνληθά
ηελ πξνζθνξά κε ηνλ πειάηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο
ελδεδεηγκέλνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο.
ΚΑ4 Να ππνβάιεηο έγθαηξα ηελ πξνζθνξά ζηνλ πειάηε.

ΚΑ6 Να παξαθνινπζείο ηηο πξνζθνξέο
ηεθκεξηψλεηο ηηο επαθφινπζεο ελέξγεηεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ20.2

Δηνηκαζία πξνζθνξψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο θαηαλφεζεο ησλ φξσλ εληνιήο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα
ζπγθνιιήζεηο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδεζαη γηα ηελ εηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ
ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη παξαθνινχζεζεο
πξνζθνξψλ γηα ζπγθνιιήζεηο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηερληθέο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ21

ΙΙ.

Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πξψησλ πιψλ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η παξαγγειία, παξαιαβή, απνζήθεπζε, δηαηήξεζε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη
βειηηζηνπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ ζηηο εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ21.1

Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πξψησλ πιψλ
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ21

ΙΙ.

Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πξψησλ πιψλ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ21.1

Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πξψησλ πιψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πξώηεο ύιεο θαη πιηθά
πξέπεη:
 Αλζξαθνχρνη ράιπβεο
 Αλνμείδσηνη ράιπβεο
ΚΑ1 Να παξαγγέιιεηο ηηο αλαγθαίεο πξώηεο ύιεο θαη
 Αινπκίλην
πιηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ην πξφγξακκα
 Υαιθφο
παξαγσγήο.
 Αλαιψζηκα πιηθά
ΚΑ2

ΚΑ3
ΚΑ4

Να ειέγρεηο θαηά ηελ παξαιαβή ηηο πξψηεο χιεο θαη ΠΔ2 Καλνληζκνί
πιηθά φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο παξαγγειίαο θαη νη  Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
ηελ εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
Να θξνληίδεηο γηα ηελ θχιαμε θαη απνζήθεπζε ησλ
ζηελ εξγαζία
πξώησλ πιώλ θαη πιηθώλ.
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
κε ηελ εξγαζία
Να πξνζδηνξίδεηο θαη εθνδηάδεηο ηηο απαξαίηεηεο
πξώηεο ύιεο θαη πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.

ΚΑ5

Να ρξεζηκνπνηείο απνηειεζκαηηθά ηηο πξώηεο ύιεο
θαη πιηθά απνθεχγνληαο ηελ άζθνπε ρξήζε, ηελ
θζνξά θαη απψιεηα ηνπο.

ΚΑ6

Να θαηαγξάθεηο ηελ αλάισζε ησλ πξώησλ πιώλ θαη
πιηθώλ.

ΚΑ7

Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ21.1

Απνηειεζκαηηθή ρξήζε/βειηηζηνπνίεζε πξψησλ πιψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία πιηθψλ γηα ζπγθνιιήζεηο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο, θαηαλνείο θαη αλαιχεηο ην ηερληθφ ζρέδην γηα ηνλ ππνινγηκφ
ησλ αλαγθψλ ζε πξψηεο χιεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία παξαγγειίαο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ παξαιαβήο θαη θχιαμεο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζίεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ
αθνξνχλ ηελ εξγαζία.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22

ΙΙ.

Οξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η νξγάλσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία ηνπ
πξνζσπηθνχ, σο επίζεο ε αμηνιφγεζε θαη ν εληνπηζκφο αλαγθψλ θαηάξηηζεο θαη ε παξνρή
θαζνδήγεζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ22.1

Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ

ΤΓ22.2

Παξαθνινχζεζε, έιεγρνο θαη επνπηεία πξνζσπηθνχ

ΤΓ22.3

Αμηνιφγεζε θαη εληνπηζκφο αλαγθψλ θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ

ΤΓ22.4

Καζνδήγεζε θαη παξνρή θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22

ΙΙ.

Οξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22.1

Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Γεδνκέλα πξνγξακκαηηζκνύ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Παξαγγειίεο/ζπκβφιαηα
 Πξνγξάκκαηα εξγαζηψλ ζπκβνιαίσλ
ΚΑ1 Να νξγαλψλεηο θαη λα εηνηκάδεηο ην πξφγξακκα  Γεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, γλψζεηο
εξγαζηψλ/πξνζσπηθνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηα
πξνζσπηθνχ
δεδνκέλα πξνγξακκαηηζκνύ.
 Πξνυπνινγηζκφο πξνζσπηθνχ
 Άδεηεο πξνζσπηθνχ
ΚΑ2 Να θαηαξηίδεηο ζρέδην δξάζεο γηα επίηεπμε ησλ  Ιδηαηηεξφηεηεο πειαηψλ
ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο ζνπ.
ΠΔ2 Γηαζέζηκνη πόξνη
ΚΑ3 Να πξνγξακκαηίδεηο θαη λα αλαζέηεηο εξγαζίεο  Τθηζηάκελνη
ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ.
 Δμνπιηζκφο, εξγαιεία θαη κεραλήκαηα
 Τιηθά
ΚΑ4 Να
θαηαλέκεηο
νξζνινγηζηηθά
ηνπο
 Γηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο εξγαζίαο
δηαζέζηκνπο πόξνπο πνπ ζνπ πξνζθέξνληαη
απφ ηνλ νξγαληζκφ.
ΠΔ3 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
ΚΑ5 Να
αλαηξνθνδνηείο/ελεκεξψλεηο
ηνπο
εξγαζία
πθηζηακέλνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο.
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
ΚΑ6 Να
ιακβάλεηο
έγθαηξα
απνηειεζκαηηθά
δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ ελ ψξα εξγαζίαο.

ΚΑ7

Να αθνινπζείο
εξγαζίαο.

ηνπο

θαλνληζκνύο
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22.1

Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο πξνζσπηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εηνηκαζία ηνπ
πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε κεζνδνινγία πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγαζηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο/ελεκέξσζεο πθηζηακέλσλ θαη
πξντζηακέλνπ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22

ΙΙ.

Οξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22.2

Παξαθνινχζεζε, έιεγρνο θαη επνπηεία πξνζσπηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Πξνδηαγξαθέο εξγαζηώλ
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Ση εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη
 Μέρξη πφηε πξέπεη λα έρνπλ
ΚΑ1
Να παξαθνινπζείο θαη λα επηβιέπεηο
ηνπο
γίλεη
πθηζηακέλνπο ζνπ θαηά ηελ ψξα εξγαζίαο ηνπο.
 πγθεθξηκέλνη ζηφρνη πνπ
πξέπεη λα επηηεπρζνχλ
ΚΑ2
Να ειέγρεηο φηη νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ  Πξφηππα πνηφηεηαο πνπ πξέπεη
ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο
λα αθνινπζνχληαη
πξνδηαγξαθέο εξγαζηώλ.
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη
ΚΑ3
Να παξέρεηο ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ηελ
ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη ελ ψξα εξγαζίαο.
ΠΔ2 Αιιαγέο
ΚΑ4
ΚΑ5

ΚΑ6

ΚΑ7

ΚΑ8

ΚΑ9

Να ελεκεξψλεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ γηα
ηπρφλ αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.





Να ππνδεηθλχεηο ιάζε θαη λα θάλεηο δηνξζψζεηο

ζηνλ ηξφπν πνπ εθηειείηαη κηα εξγαζία κε ηξφπν
πνπ λα κελ πξνζβάιεη ηνλ δέθηε.


Πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπο
Πνπ αθνξνχλ ηα σξάξηα ηνπο
ηνλ εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα
ηηο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο
ηνπ νξγαληζκνχ
ε ζέκαηα πγηεηλήο, αζθάιεηαο
θαη πγείαο

Να αλαηξνθνδνηείο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ κε
ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα δηαηεξνχλ θαη λα
ΠΔ3 Αλαηξνθνδόηεζε
βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο.
 Πξνθνξηθή
Να θάλεηο επνηθνδνκεηηθέο θαη ελζαξξπληηθέο  Γξαπηή
εηζεγήζεηο
πνπ
ζα
βνεζήζνπλ
ηνπο  Δλ ψξα εξγαζίαο
πθηζηακέλνπο ζνπ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε  Πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε–
αμηνιφγεζε απφδνζεο εξγαζίαο
ηνπο.

Να κεηαθέξεηο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ΠΔ4 Απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη
επηθνηλσλίαο ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ηηο πιεξνθνξίεο
 Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο νδεγίεο
απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο.
θαη πιεξνθνξίεο απφ δηεπζπληέο
θαη πξντζηακέλνπο
Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο νδεγίεο,
πιεξνθνξίεο θαη κελχκαηα απφ
πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη
ζπλαδέιθνπο
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
κε ηελ εξγαζία

154

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22.2

Παξαθνινχζεζε, έιεγρνο θαη επνπηεία πξνζσπηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
νξγαληζκνχ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη αιιαγέο πνπ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ ζηελ εξγαζία.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλνληαη νη πθηζηάκελνη γηα ηπρφλ
αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζέρεηο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνδεηθλχεηο
έλα ιάζνο ή πξνηείλεηο κηα δηνξζσηηθή ελέξγεηα ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηξφπνη αλαηξνθνδφηεζεο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη νδεγίεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεηο
ζηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο πψο κεηαθέξνληαη νη νδεγίεο θαη νη πιεξνθνξίεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22

ΙΙ.

Οξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22.3

Αμηνιφγεζε θαη εληνπηζκφο αλαγθψλ θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 ηόρνη
ζα πξέπεη:
 Μεηξήζηκνη
 Πνζνηηθνί
ΚΑ1 Να αμηνινγείο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ ζχκθσλα κε  Πνηνηηθνί
ηνπο πξνζσπηθνχο θαη ηκεκαηηθνχο ζηόρνπο.
ΠΔ2 Γπλαηόηεηεο/αδπλακίεο
ΚΑ2 Να ειέγρεηο ηνπο πθηζηακέλνπο ζνπ θαηά ηελ  Πξνζσπηθφηεηα
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.
 Δπαγγεικαηηζκφο
 Γλψζεηο/Ιθαλφηεηα εξγαζίαο
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο ηηο δπλαηόηεηεο θαη αδπλακίεο  Οκαδηθφηεηα
ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ.
 Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία
 Οξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο
ΚΑ4 Να εληνπίδεηο ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ
 Πξσηνβνπιία
πθηζηακέλσλ ζνπ.
ΚΑ5

Να ρξεζηκνπνηείο ηηο
αλαγθώλ θαηάξηηζεο.

κεζόδνπο

εληνπηζκνύ

ΚΑ6

Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.

ΠΔ3 Αλάγθεο θαηάξηηζεο
 Αξρηθή θαηάξηηζε
 Καηάξηηζε ελ ψξα εξγαζίαο
 πλερηδφκελε θαηάξηηζε
 Καηάξηηζε γηα λέεο ηερλνινγίεο
 Καηάξηηζε γηα λέεο κεζφδνπο
εξγαζίαο
ΠΔ4 Μέζνδνη εληνπηζκνύ
εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ
 Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε
εξγαζίαο
 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε
αμηνιφγεζε
 Δξσηεκαηνιφγηα
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
κε ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22.3

Αμηνιφγεζε θαη εληνπηζκφο αλαγθψλ θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πνην είλαη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη ν νξγαληζκφο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πσο αλαγλσξίδνληαη θαη θαζνξίδνληαη νη πξνζσπηθνί ζηφρνη ησλ
πθηζηακέλσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηκεκαηηθνί ζηφρνη.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδνληαη νη αλάγθεο θαηάξηηζεο
ησλ πθηζηακέλσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πσο πξνσζνχληαη ηα επξήκαηα γηα θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22

ΙΙ.

Οξγάλσζε, επνπηεία, θαζνδήγεζε/θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22.4

Καζνδήγεζε θαη παξνρή θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Αλάγθεο θαηάξηηζεο
ζα πξέπεη:
 Αξρηθή θαηάξηηζε
 Καηάξηηζε ελ ψξα εξγαζίαο
ΚΑ1 Να παξέρεηο θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα ζηνπο  πλερηδφκελε θαηάξηηζε
πθηζηακέλνπο ζνπ φηαλ ηελ ρξεηάδνληαη.
 Καηάξηηζε γηα λέεο ηερλνινγίεο
 Καηάξηηζε γηα λέεο κεζφδνπο
ΚΑ2 Να
πξνγξακκαηίδεηο
θαη
λα
νξγαλψλεηο
εξγαζίαο
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα/ ή θαη δξαζηεξηφηεηεο
κε βάζε ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ ΠΔ2 Δθπαηδεπηηθέο
πθηζηακέλσλ ζνπ.
δξαζηεξηόηεηεο
 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
ΚΑ3 Να
ζπλεηζθέξεηο
απνηειεζκαηηθά
ζηηο  Καηάξηηζε ελ ψξα εξγαζίαο
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
 Πξαθηηθή εμάζθεζε
 Αλαηξνθνδφηεζε
ΚΑ4 Να είζαη ζε ζέζε λα αλαηξνθνδνηείο ηνπο
πθηζηακέλνπο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπο .
ΠΔ3 Αλαηξνθνδόηεζε
 Πξνθνξηθή
ΚΑ5 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Γξαπηή
 Δλ ψξα εξγαζίαο
 Πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε –
αμηνιφγεζε απφδνζεο εξγαζίαο
ΠΔ4 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ22.4

Καζνδήγεζε θαη παξνρή θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηξφπνη θαζνδήγεζεο ησλ πθηζηακέλσλ ζνπ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεηο ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ
πθηζηακέλσλ ζνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζε
πθηζηακέλνπο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηξφπνη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο απφδνζεο ησλ πθηζηακέλσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ23

ΙΙ.

Πξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο απνηειεζκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ23.1

Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο

ΤΓ23.2

πληνληζκφο θαη Έιεγρνο Παξαγσγήο
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ23

ΙΙ.

Πξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ23.1

Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ΠΔ1 Γεδνκέλα παξαγσγήο
ζα πξέπεη:
 Παξαγγειίεο/ζπκβφιαηα πειαηψλ
 Υξνλνδηαγξάκκαηα παξάδνζεο
ΚΑ1 Να ιακβάλεηο θαη επεμεξγάδεζαη φιεο ηηο αλαγθαίεο  Γηαζεζηκφηεηα θαη ηθαλφηεηα
πιεξνθνξίεο (δεδνκέλα παξαγσγήο) γηα λα
πξνζσπηθνχ
εηνηκάδεηο ην Πξφγξακκα Παξαγσγήο.
 Γηαζεζηκφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα
παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ
ΚΑ2 Να εηνηκάδεηο ην πξόγξακκα παξαγσγήο  Γηαζεζηκφηεηα πξψησλ πιψλ
ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα παξαγσγήο.
 Άιιεο πιεξνθνξίεο
ΚΑ3

ΚΑ4

ΚΑ5

ΚΑ6

ΚΑ7

Να πξνγξακκαηίδεηο θαη λα δηαζθαιίδεηο γηα ηελ
δηαζεζηκφηεηα ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο πξψησλ
πιψλ ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη άρξεζηα
απνζέκαηα αιιά θαη λα κελ παξαηεξνχληαη
ειιείςεηο.

ΠΔ2 Πξόγξακκα παξαγσγήο
 Δξγαζίεο
 Μεραλήκαηα εμνπιηζκφο
 Πξνζσπηθφ
 Πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία/ψξα
έλαξμεο
Να επηιέγεηο ηνπο θαηάιιεινπο θαη ηθαλνχο ηερλίηεο
 Πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία/ψξα
γηα
θάζε
κεράλεκα
ή
ζέζε
εξγαζίαο
απνπεξάησζεο
εμαζθαιίδνληαο πςειή παξαγσγηθφηεηα.
ΠΔ3 Καλνληζκνί
Να νξίδεηο θαη πξνγξακκαηίδεηο ηηο επηκέξνπο
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζίεο ελφο Έξγνπ ή ηεο παξαγσγηθήο
εξγαζία
δηαδηθαζίαο.
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία
Να αλαζεσξείο θαηάιιεια ην πξόγξακκα

Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
παξαγσγήο ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμνπλ ηα
εξγαζία
δεδνκέλα παξαγσγήο.
Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ23.1

Πξνγξακκαηηζκφο Παξαγσγήο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο εξγαζηψλ
ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο (ζηάδηα παξαγσγήο, απαηηνχκελα κεραλήκαηα
θαη πξνζσπηθφ γηα θάζε ζηάδην, απνηέιεζκα θάζε ζηαδίνπ).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε δπλακηθφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ κεραλεκάησλ
θαη εμνπιηζκνχ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο γηα ηηο παξαγγειίεο θαη πξφλνηεο ζπκβνιαίσλ ησλ πειαηψλ φζν αθνξά ηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη εκεξνκελίεο παξάδνζεο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ23

ΙΙ.

Πξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο παξαγσγήο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ23.2

πληνληζκφο θαη Έιεγρνο Παξαγσγήο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Πξόγξακκα παξαγσγήο
Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία,
 Δξγαζίεο
ζα πξέπεη:
 Μεραλήκαηα εμνπιηζκφο
ΚΑ1 Να θξνληίδεηο φηη ηεξείηαη ην πξόγξακκα θαη νη  Πξνζσπηθφ
 Πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία/
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο.
ψξα έλαξμεο

Πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία/
ΚΑ2 Να πξνβαίλεηο ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο
ψξα απνπεξάησζεο
παξαγσγήο.
Να ειέγρεηο ηελ επηαμία θαη θαζαξηφηεηα ησλ ΠΔ2 Απαξαίηεηνη έιεγρνη
παξαγσγήο
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ρψξσλ παξαγσγήο.
 Αξρηθνί έιεγρνη πξηλ ηελ έλαξμε
παξαγσγήο
ΚΑ4 Να ζπληνλίδεηο θαη ειέγρεηο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα
ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο πξψησλ πιψλ ψζηε λα  Έιεγρνη θαηά ηελ παξαγσγή
κελ δεκηνπξγνχληαη άρξεζηα απνζέκαηα αιιά θαη  Σειηθφο έιεγρνο πξντφλησλ
λα κελ παξαηεξνχληαη ειιείςεηο.
ΠΔ3 Βειηηώζεηο
ΚΑ5 Να ζπληνλίδεηο θαη ειέγρεηο ηηο εξγαζίεο ηνπ  Βειηίσζε Πνηφηεηαο
πξνζσπηθνχ.
 Μείσζε θφζηνπο παξαγσγήο
 Αχμεζε αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία
ΚΑ6 Να ειέγρεηο ηελ πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ησλ  Αιιαγέο πιηθψλ
εξγαιείσλ,
εμνπιηζκνχ
θαη
κεραλεκάησλ
παξαγσγήο.
ΠΔ4 Γεδνκέλα παξαγσγήο
 Παξαγγειίεο/ζπκβφιαηα πειαηψλ
ΚΑ7 Να θξνληίδεηο φηη ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη  Υξνλνδηαγξάκκαηα παξάδνζεο
πιεξνχλ φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα  Γηαζεζηκφηεηα θαη ηθαλφηεηα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
πξνζσπηθνχ
 Γηαζεζηκφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα
ΚΑ8 Να πξνηείλεηο βειηηώζεηο ζηελ παξαγσγηθή
παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ
δηαδηθαζία.
 Γηαζεζηκφηεηα πξψησλ πιψλ
 Άιιεο πιεξνθνξίεο
ΚΑ9 Να αλαζεσξείο θαηάιιεια ην πξόγξακκα
παξαγσγήο ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμνπλ ηα
ΠΔ5 Καλνληζκνί
δεδνκέλα παξαγσγήο.
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
ηελ εξγαζία
ΚΑ10 Να ηεξείο θαη επηβιέπεηο ζηελ ηήξεζε ησλ

Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
θαηάιιεισλ αξρείσλ ειέγρνπ παξαγσγήο.
ζηελ εξγαζία

Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ΚΑ11 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
ηελ εξγαζία
ΚΑ3
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ23.2

πληνληζκφο θαη Έιεγρνο Παξαγσγήο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο
εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ παξαγσγήο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο απαηηνχκελνπο έιεγρνπο παξαγσγήο πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη είηε
απφ εζέλα είηε απφ άιινπο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε δπλακηθφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηα αλαγθαία κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ, εξγαιεία θαη πιηθά.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθψλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο πνηα αξρεία ειέγρνπ παξαγσγήο πξέπεη λα ηεξνχληαη.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ24

ΙΙ.

Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Οη ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο θαη
εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ24.1

Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ24.1

ΙΙ.

Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ24.1

Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα ΠΔ1 Πξνβιήκαηα παξαγσγήο
πξέπεη:
 Καζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλ (κε ηήξεζε
ΚΑ1 Να εληνπίδεηο θαη λα επηιχεηο απνηειεζκαηηθά
πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο/
πξνβιήκαηα
παξαγσγήο
πνπ
πηζαλφλ
λα
ρξνλνδηαγξακκάησλ παξάδνζεο)
πξνθχςνπλ.
 Έιιεηςε απαξαίηεησλ
πιεξνθνξηψλ/εγγξάθσλ
ΚΑ2 Να δηεξεπλάο ηα αίηηα κε ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  Αλεπάξθεηα/κε ηθαλφηεηα
παξαγσγήο θαη λα ην αλαζεσξείο θαηάιιεια.
πξνζσπηθνχ
 Με νξγαλσκέλνη, θαζαξνί θαη
ΚΑ3 Να ειέγρεηο θαη εληνπίδεηο ηπρφλ ειιείςεηο ζε
ζπγπξηζκέλνη ρψξνη εξγαζίαο
αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο/έγγξαθα γηα εθηέιεζε ηεο  Έιιεηςε αλαγθαίσλ πξψησλ πιψλ,
παξαγσγήο.
αλαισζίκσλ πιηθψλ, εξγαιεία,
εμνπιηζκφο
ΚΑ4 Να ρεηξίδεζαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ  Βιάβεο κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ
απνπζίεο πξνζσπηθνχ (άδεηεο, απνρσξήζεηο) κε
θαη εξγαιείσλ
αλαπιήξσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
 Αλεπάξθεηα ειέγρσλ θαη δνθηκψλ
 Με ζπκκνξθνχκελα πιηθά θαη
ΚΑ5 Να εληνπίδεηο αδπλακίεο ζηηο δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο ηνπ
πξντφληα
πξνζσπηθνχ θαη λα πξνβαίλεηο ζε δηνξζσηηθά κέηξα
 Με ηήξεζε αξρείσλ παξαγσγήο θαη
(θαηάξηηζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιινλ ηθαλφ).
απνηειεζκάησλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ
ΚΑ6 Να ειέγρεηο θαη εληνπίδεηο αλνξγάλσηνπο ρψξνπο  Με νξζή ηήξεζε δηαδηθαζηψλ
παξαγσγήο
εξγαζίαο (επηαμία, θαζαξηφηεηα, δηάηαμε ζέζεο

Αλεπαξθή ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο
εξγαζίαο, ειιείςεσλ ζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ) θαη λα
ιακβάλεηο δηνξζσηηθά κέηξα.

ΚΑ7 Να πξνιαβαίλεηο ηηο βιάβεο κεραλεκάησλ θαη
εμνπιηζκνχ κε ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή
πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζζνχλ βιάβεο λα δηαζθαιίδεηο
ηελ έγθαηξε επηδηφξζσζε ηνπο.
ΚΑ8 Να εμαζθαιίδεηο φηη εθηεινχληαη ηεθκεξησκέλα νη
απαξαίηεηνη πνηνηηθνί έιεγρνη πξντφλησλ/εξγαζηψλ,
θαη λα αλαθέξεηο/απνθαζίδεηο ην είδνο ησλ
δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ κε ζπκκνξθνχκελσλ
πξντφλησλ (πξντφλ = πξντφλ απφ εξγαζία θνπήο ή
ζπγθφιιεζεο).

ΠΔ2 Πξόγξακκα παξαγσγήο
 Δξγαζίεο
 Μεραλήκαηα εμνπιηζκφο
 Πξνζσπηθφ
 Πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία/
ψξα έλαξμεο
 Πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία/
ψξα απνπεξάησζεο

ΠΔ3 Αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο/
έγγξαθα
 Όξνη εληνιήο εξγαζηψλ
 Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ, πξντφλησλ,
εξγαζηψλ
ΚΑ9 Να
εληνπίδεηο
ηπρφλ
απνθιίζεηο
εθαξκνγήο  Σερληθά ζρέδηα
δηαδηθαζηψλ, νδεγηψλ εξγαζίαο, ηήξεζεο αξρείσλ θαη  Γηαδηθαζίεο , νδεγίεο εξγαζίαο,
έληππα
κέηξσλ αζθαιείαο θαη λα ιακβάλεηο κέηξα γηα ηελ
 Σερληθά εγρεηξίδηα εμνπιηζκνχ,
πηζηή ηήξεζε ηνπο.
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ
ΚΑ10 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Πξφηππα
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ24.1

ΙΙ.

Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ24.1

Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ4 Πνηνηηθνί έιεγρνη
 Έιεγρνη πξψησλ πιψλ/
αλαιψζηκσλ πιηθψλ
 Έιεγρνη ξπζκίζεσλ κεραλεκάησλ
θαη εμνπιηζκνχ
 Έιεγρνη θαηά ηελ παξαγσγή
 Απνηειέζκαηα κε θαηαζηξεπηηθψλ/
θαηαζηξεπηηθψλ ειέγρσλ
ΠΔ5 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο
 Απφξξηςε πξντφληνο
 Τπνβάζκηζε πξντφληνο γηα άιιε
ρξήζε/εξγαζία
 Δπηδηφξζσζε πξντφληνο/εξγαζίαο
ΠΔ6 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Καλνληζκνί αζθάιεηαο θαη πγείαο
ζηελ εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε
ηελ εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ24.1

Δληνπηζκφο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ παξαγσγήο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο, πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ
παξαγσγήο εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο/θνπήο κεηάιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο (ζηάδηα παξαγσγήο, απαηηνχκελα
κεραλήκαηα θαη πξνζσπηθφ γηα θάζε ζηάδην, απνηέιεζκα θάζε ζηαδίνπ).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα παξαγσγήο ζηε ζπγθφιιεζε θαη θνπή
κεηάιισλ θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπο.

ΑΓ4

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ θαη θνπήο κεηάιισλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο λα θαηαλνείο θαη δηαβάδεηο Σερληθφ ζρέδην αλαθνξηθά κε ζπγθνιιήζεηο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο πνηνπο πνηνηηθνχο έιεγρνπο ζπγθνιιήζεσλ πξέπεη λα εθηεινχληαη.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα πιηθά, εμνπιηζκφ, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο θαη θνπήο κεηάιισλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ,
εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ25

ΙΙ.

Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ ρξεηάδεζαη γηα ηνλ πνηνηηθφ
έιεγρν ησλ πξντφλησλ/εξγαζηψλ θαη παξάδνζε εξγαζίαο.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΤΓ25.1

Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ25

ΙΙ.

Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ25.1

Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Πνηνηηθνί έιεγρνη
εξγαζία, ζα πξέπεη:
 Πνηνηηθνί έιεγρνη πξψησλ
πιψλ/αλαιψζηκσλ πιηθψλ
ΚΑ1 Να εμαζθαιίδεηο φηη εθηεινχληαη ηεθκεξησκέλα νη
 Πνηνηηθνί έιεγρνη θαηά ηελ παξαγσγή
απαηηνχκελνη πνηνηηθνί έιεγρνη.
 Σειηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο
ΚΑ2 Να εμαζθαιίδεηο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ησλ πξώησλ πιώλ θαη ΠΔ2 Πνηνηηθόο έιεγρνο πξώησλ
πιηθώλ.
πιώλ/πιηθώλ
ΚΑ3 Να εμαζθαιίδεηο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ  Έιεγρνο πξνδηαγξαθψλ θαη
πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο
απαηηνχκελσλ πνηνηηθώλ έιεγρσλ θαηά ηελ

Δπαιήζεπζε πνηφηεηαο κέζσ
παξαγσγή.
κεηξήζεσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ
ΚΑ4 Να πξνβαίλεηο ζηνλ ηειηθό πνηνηηθό έιεγρν γηα
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ
λα δηαπηζηψλεηο ηελ ζπκκφξθσζε
ησλ
πξντφλησλ/εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο.
ΠΔ3 Πνηνηηθνί έιεγρνη θαηά ηελ
ΚΑ5 Να ιακβάλεηο φια ηα δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά παξαγσγή
κέηξα ψζηε ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη  Έιεγρνη ξπζκίζεσλ ησλ παξακέηξσλ
ζπγθφιιεζεο θαη θνπήο
εξγαζηψλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο θαη
 Οπηηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο
ηηο πξνδηαγξαθέο.
ζπγθφιιεζεο ή θνπήο
ΚΑ6 Να ηεθκεξηψλεηο θαη λα αλαθέξεηο ηα  Με θαηαζηξεπηηθνί έιεγρνη θαηά ηελ
απνηειέζκαηα ησλ πνηνηηθώλ ειέγρσλ.
παξαγσγή
ΚΑ7 Να εμαζθαιίδεηο φηη ν ηερληθφο θάθεινο είλαη  Καηαζηξεπηηθνί έιεγρνη θαηά ηελ
παξαγσγή
πιήξσο ζπκπιεξσκέλνο κε φια ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο.
ΠΔ4 Σειηθόο πνηνηηθόο έιεγρνο
ΚΑ8 Να παξαδίδεηο ηα πξντφληα/εξγαζίεο εθφζνλ φια
 Έιεγρνο πξνεγνχκελσλ πνηνηηθψλ
έρνπλ ειεγρζεί θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο
ειέγρσλ
θαη ηνπο φξνπο εληνιήο.
 Απνηειέζκαηα ειέγρσλ θαη δνθηκψλ
(εθζέζεηο, πηζηνπνηεηηθά)
ΚΑ9 Να αθνινπζείο ηνπο θαλνληζκνύο ηεο εξγαζίαο.
 Έιεγρνο πξνδηαγξαθψλ ηειηθψλ
πξντφλησλ
 Αλαγθαία/απαηηνχκελα έγγξαθα
ΠΔ5 Καλνληζκνί
 Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
εξγαζία
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί κε ηελ
εξγαζία
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΤΓ25.1

Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη παξάδνζε εξγαζίαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να έρεηο ηηο γλψζεηο γηα ηελ ηερλνινγία ζπγθνιιήζεσλ θαη θνπήο κεηάιισλ

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο λα δηαβάδεηο θαη θαηαλνείο ηερληθφ ζρέδίν θαη ηα ζχκβνια
ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνηνη πνηνηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη ζηελ ζπγθφιιεζε θαη θνπή
κεηάιισλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζηελ ζπγθφιιεζε θαη θνπή
κεηάιισλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο θαη θαηνλνκάδεηο ηνπο θαηαζηξεπηηθνχο θαη κε θαηαζηξεπηηθνχο
ειέγρνπο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα/αηέιεηεο ζηελ ζπγθφιιεζε θαη θνπή κεηάιισλ
θαη πσο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηη φξγάλα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγθφιιεζε
θαη θνπή κεηάιισλ.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο επηδηφξζσζεο ζπγθνιιήζεσλ.

ΑΓ10

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρσλ.

ΑΓ11

Να γλσξίδεηο ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1:
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ΓΛΩΑΡΙΟ
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ΓΛΩΑΡΙΟ
Οη αθφινπζνη νξηζκνί δίδνληαη γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξφηππν:
Αδξαλέο αέξην

Δπγελέο αέξην ην νπνίν πνηέ δελ αληηδξά κε ην νμπγφλν θαη νχηε
ζρεκαηίδεη αληηδξάζεηο γξήγνξα.

Αέξην πξνζηαζίαο

Αέξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ξεπζηνπνηεκέλεο
ξαθήο ζπγθφιιεζεο απφ ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα.

Άδσην

Έλα ελεξγεηηθφ αέξην πξνζηαζίαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεξηθέο
κεζφδνπο ζπγθφιιεζεο κε ηφμν.

Αινπκίλην

Με ζηδεξνχρν κέηαιιν ηνπ νπνίνπ ην εηδηθφ βάξνο είλαη ην 1/3 ηνπ
ράιπβα.

Αλαιώζηκν ειεθηξόδην

Σν ειεθηξφδην (ή ε θφιιεζε) ην νπνίν ιεηψλεη κέζα ζηε ξαθή
ζπγθφιιεζεο θαη αλακηγλχεηαη κε ην βαζηθφ κέηαιιν.

Αλεβαηή ζπγθόιιεζε

Η ζπγθφιιεζε πνπ γίλεηαη πξνο ηα επάλσ, αληίζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηεο βαξχηεηαο.
Υάιπβαο πνπ πεξηέρεη άλζξαθα θαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ
δηαρσξίδεηαη ζε:

Αλζξαθνύρνο ράιπβαο



Αλζξαθνύρνο ράιπβαο ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άλζξαθα
(πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα απφ 0,1%-0,3%)



Αλζξαθνύρνο ράιπβαο κέζεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άλζξαθα
(πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα απφ 0,3%-0,45%)



Αλζξαθνύρνο ράιπβαο πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άλζξαθα
(πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα απφ 0,45%-0,65%)



Αλζξαθνύρνο ράιπβαο πνιύ πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε
άλζξαθα (πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα απφ 0,65%-1,5%)

Αλνμείδσηνο ράιπβαο

Κξακαηνχρνο ράιπβαο ν νπνίνο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 12% ρξψκην θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ αληηδηαβξσηηθφ κέηαιιν.

Αξγό

Αδξαλέο αέξην πξνζηαζίαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεξηθέο
ζπγθνιιήζεηο ηφμνπ.

Αζεηηιίλε

Τδξνγνλάλζξαθαο ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ επίδξαζε ηνπ λεξνχ πάλσ
ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην.

Βνιθξάκην

Υεκηθφ ζηνηρείν ην νπνίν έρεη ην πςειφηεξν ζεκείν ηήμεο απφ φια ηα
γλσζηά κέηαιια (3410 C°) θαζψο θαη ζεκείν βξαζκνχ (5970 C°).

Γηαδηθαζία–κέζνδνο
ζπγθόιιεζεο

Οη ιεπηνκεξείο νδεγίεο νη νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα
επηηεπρζεί κηα ζπγθφιιεζε πνηφηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα δεδνκέλε
κέζνδν.

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα
(CO2)

Δλεξγεηηθφ αέξην πξνζηαζίαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεξηθέο
ζπγθνιιήζεηο ηφμνπ.

Δλεξγό αέξην

Αέξην (φπσο είλαη ην CO2) ην νπνίν ζρεκαηίδεη ελψζεηο ακέζσο. Δάλ
ρξεζηκνπνηεζεί ην CO2 ζαλ αέξην πξνζηαζίαο, ηφηε ζα ππάξμεη κεξηθή
νμείδσζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ζπγθφιιεζεο.
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Δπέλδπζε ειεθηξόδηνπ

Απνηειείηαη απφ έλα πιηθφ πξνζηαζίαο θαη θαζαξηζκνχ, ην νπνίν θαιχπηεη
ην ειεθηξφδην.

Ηιεθηξόδην

Έλα αλαιψζηκν ή έλα κε αλαιψζηκν πιηθφ, δηα κέζνπ ηνπ νπνίνπ ξέεη
ειεθηξηθφ ξεχκα γηα ην ζρεκαηηζκφ ηφμνπ.

Ηιεθηξόδην
βνιθξακίνπ

Η κε αλαιψζηκε άθξε ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο, φπνπ ζρεκαηίδεηαη
έλα ζηαζεξφ ηφμν ζπγθφιιεζεο ή θνπήο.

Ηιεθηξνθνπή

Η κέζνδνο θνπήο κεηάιισλ κε ηφμν ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηα ίδηα
ειεθηξφδηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ ζπγθφιιεζε.

πγθόιιεζε

Μέζνδνο ζπγθφιιεζεο κε ην ζρεκαηηζκφ ειεθηξηθνχ ηφμνπ κεηαμχ ελφο
επελδπκέλνπ ζπλήζσο αλαιψζηκνπ ειεθηξνδίνπ θαη ησλ πξνο ζπγθφιιεζε
θνκκαηηψλ.

πγθόιιεζε κε αέξην

Μέζνδνο ζπγθφιιεζεο κε ηφμν ζε θαηαθφξπθε ζέζε, θαηά ηελ νπνία ε
παξαγφκελε ζεξκφηεηα απφ ην ηφμν ιεηψλεη ηελ θφιιεζε θαη ηα πξνο
ζπγθφιιεζε κέηαιια, ελψ απαηηείηαη αέξην πξνζηαζίαο ηεο ζπγθφιιεζεο.

Ήιην

Αδξαλέο αέξην πξνζηαζίαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε νξηζκέλεο
κεζφδνπο ζπγθφιιεζεο.

Καηαθόξπθε ζέζε
ζπγθόιιεζεο

Η ζέζε θαηά ηελ νπνία ην επίπεδν ηεο ζπγθφιιεζεο ζρεκαηίδεη γσλία απφ
15° έσο 100°.

Καηεβαηή ζπγθόιιεζε

Η ζπγθφιιεζε ε νπνία γίλεηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, θαη ζηελ νπνία
κεγάιν ξφιν παίδεη ε βαξχηεηα.

Κόιιεζε

Σν κέηαιιν ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζε κηα ζχλδεζε.

Κνπή κε αθηίλεο
“Laser”

Μέζνδνο θνπήο ησλ κεηάιισλ, θαηά ηελ νπνία ε ζεξκφηεηα ησλ αθηηλψλ
“Laser” ιεηψλεη ην κέηαιιν.

Κνπή κε ηόμν

Μέζνδνο θνπήο ησλ κεηάιισλ, θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ζεξκφηεηα
κεηαμχ ελφο ειεθηξνδίνπ θαη ηνπ βαζηθνχ κεηάιινπ.

Κνπή κε ηόμν αεξίνπ

Μέζνδνο θνπήο ησλ κεηάιισλ, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην
ειεθηξφδην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπγθφιιεζε κε ηφμν αεξίνπ.

Κνπή κε ηόμν
πιάζκαηνο

Μέζνδνο θνπήο κε ηφμν, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ηνληζκέλν αέξην.

Κνπή κε θιόγα
νμπγνλναζεηπιίλεο

Μέζνδνο θνπήο κεηάιισλ, ε νπνία απαηηεί ηε ρξήζε νμπγφλνπ θαη
αζεηπιίλεο.

Με αλαιώζηκν
ειεθηξόδην

Ηιεθηξφδην ην νπνίν δελ ιεηψλεη ηαρέσο κέζα ζηε ξαθή ζπγθφιιεζεο.

Μήθνο ηόμνπ

Η απφζηαζε ηνπ ειεθηξφδηνπ απφ ηε ιεησκέλε ξαθή ζπγθφιιεζεο.

Μεραλή ζπγθόιιεζεο

Σν κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ, ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ζπγθφιιεζε, γηα
θνπή ή θαη γηα ηα δχν.

Ομπγόλν

Έλα ζηνηρείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ππφ πίεζε ζηηο ζπγθνιιήζεηο θαη
ζηελ θνπή κεηάιισλ. Σν νμπγφλν απνηειεί ην 21% ηνπ αηκνζθαηξηθνχ
αέξα, θαη φηαλ δελ ξπζκηζηεί κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο
ζπγθφιιεζεο.
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Οπηηθόο έιεγρνο

Η εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπγθφιιεζεο κε ηα κάηηα.

Οξηδόληηα ζέζε
ζπγθόιιεζεο

Μηα ζέζε ζπγθφιιεζεο θαηά ηελ νπνία ην επίπεδν ζπγθφιιεζεο ζρεκαηίδεη
γσλία απφ 15° έσο 100°.

Πεπηεζκέλνο αέξαο

Ο αέξαο ν νπνίνο είλαη απνζεθεπκέλνο ππφ πίεζε, ε νπνία είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. Οη αεξνζπκπηεζηέο ηξνθνδνηνχλ
κε πεπηεζκέλν αέξα δηάθνξα κεραληθά εξγαιεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

Πιάζκα

Ινληζκέλα αέξηα ζε πνιχ πςειή ζεξκνθξαζία.

Πνηνηηθόο έιεγρνο

Η δηαδηθαζία επηζεψξεζεο, ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο κηαο
θαηαζθεπήο ή πξντφληνο.

Πνληάξηζκα

ήκαλζε γξακκψλ ραξάμεσο θαη ζεκείσλ κε κηθξά θνηιψκαηα ζην
κεηαιιηθφ ηεκάρην.

Ράβδνη ζπγθόιιεζεο

πξκάηηλνη ξάβδνη θφιιεζεο, κήθνπο 1 m θαη δηακέηξσλ απφ 1.5 mm έσο
10mm.

Ραθή ζπγθόιιεζεο

Μηα ζεηξά απφ ζπλερφκελεο ζεκεηαθέο ζπγθνιιήζεηο κεηαμχ δχν
θνκκαηηψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζή ηνπο.

Ρίδα ζπγθόιιεζεο

Σν ζεκείν ζην νπνίν ε ζπγθφιιεζε δηεηζδχεη ζηε ξίδα ζχλδεζεο, θαη είλαη
ην πιαηχηεξν ζεκείν απφ ην πξφζσπν ζπγθφιιεζεο.

εκεηαθή ζπγθόιιεζε

Μηθξή πξνζσξηλή ζπγθφιιεζε (ηζίκπεκα), ε νπνία ρξεζηκεχεη ζηε
ζπγθξάηεζε ησλ πξνο ζχλδεζε θνκκαηηψλ έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε
ζπγθφιιεζε.

εκεηαθή ζπγθόιιεζε
αληίζηαζεο
(ειεθηξνπόληα)

Μέζνδνο ζπγθφιιεζεο αληίζηαζεο, θαηά ηελ νπνία ε ζχλδεζε δπν
θνκκαηηψλ κε επηθάιπςε γίλεηαη θαηά ζεκεία κεηαμχ δπν ειεθηξνδίσλ.

ηαζεξή ηάζε

Η ηάζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ έμνδν θαηά ηελ ζπγθφιιεζε, ε
νπνία παξακέλεη ζηαζεξή ελψ κεηαβάιιεηαη ην κήθνο ηνπ ηφμνπ.

πγθνιιήζεηο
αληίζηαζεο

Οκάδα κεζφδσλ ζπγθφιιεζεο, θαηά ηηο νπνίεο ε ζπγθφιιεζε
επηηπγράλεηαη απφ ηελ αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ην βαζηθφ κέηαιιν ζηε
ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, παξάγνληαο έηζη ζεξκφηεηα.

πγθόιιεζε

Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε πιηθψλ
κεηαμχ ηνπο, κε ηε βνήζεηα ηεο ζεξκφηεηαο.

πγθόιιεζε κε ηόμν
αεξίνπ

Ηκηαπηφκαηε κέζνδνο ζπγθφιιεζεο θαηά ηελ νπνία ην ζχξκα ηεο
θφιιεζεο ηξνθνδνηείηαη ζπλέρεηα κέζα ζηε ιεησκέλε ξαθή ζπγθφιιεζεο
ε νπνία πξνζηαηεχεηαη απφ αέξην.

πγθόιιεζε κε αθηίλεο
“Laser”

Μέζνδνο ζπγθφιιεζεο, θαηά ηελ νπνία ε ζεξκφηεηα ε νπνία παξάγεηαη
απφ ηηο αθηίλεο “Laser” ιεηψλεη ηα πξνο ζπγθφιιεζε κέηαιια.

πγθόιιεζε κε ηόμν
αεξίνπ βνιθξακίνπ

Μέζνδνο ζπγθφιιεζεο αεξίνπ, θαηά ηελ νπνία παξάγεηαη έλα ηφμν ζηελ
άθξε ελφο κε αλαιψζηκνχ ειεθηξνδίνπ απφ βνιθξάκην.

πγθόιιεζε κε ηόμν
πιάζκαηνο

Μέζνδνο ζπγθφιιεζεο, θαηά ηελ νπνία έλα ζηελφ αιιά εζηηαζκέλν ηφμν
ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ελφο κε αλαιψζηκνπ ειεθηξνδίνπ θαη ηνπ βαζηθνχ
κεηάιινπ.
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πγθόιιεζε κε θιόγα
νμπγνλναζεηπιίλεο

Μέζνδνο ζπγθφιιεζεο, θαηά ηελ νπνία ε απαηηνχκελε ζεξκφηεηα
παξάγεηαη απφ θιφγα νμπγνλναζεηπιίλεο.

πγθόιιεζε ηόμνπ

Οπνηαδήπνηε ζπγθφιιεζε ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα ηφμν ην νπνίν
παξάγεηαη κε ηνλ ειεθηξηζκφ.

ύκβνιν ζπγθόιιεζεο

Η βάζε ησλ νδεγηψλ κηαο ζπγθφιιεζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην βέινο
(ηφμν), ηε γξακκή αλαθνξάο θαη ηελ νπξά.

ύλδεζε θαη’ άθξα

Η ζχλδεζε θαηά ηελ νπνία ηα πξνο ζχλδεζε θνκκάηηα ηαηξηάδνληαη θαη
επζπγξακκίδνληαη κεησπηθά.

Σάζε

Η δχλακε πνπ αζθείηαη ζηε κνλάδα επηθάλεηαο ελφο πιηθνχ.

Σάζε ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο

Η κέηξεζε ηεο δχλακεο ε νπνία πξνθαιεί ηε ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο.

Σόμν ζπγθόιιεζεο

Ρπζκηδφκελν βξαρπθχθισκα, φπνπ ην ειεθηξηθφ ξεχκα πξνθαιεί έληνλε
ζεξκφηεηα ζε κηα ξεπζηή ξαθή, κεηαμχ ηνπ ειεθηξνδίνπ θαη ηνπ βαζηθνχ
κεηάιινπ.

Τιηθό βάζεο

Οπνηνδήπνηε πιηθφ ζπλδέεηαη κε ζπγθφιιεζε.

Φηάιε αεξίνπ (πςειήο
πίεζεο)

Κπιηλδξηθή θηάιε ε νπνία είλαη ζρεδηαζκέλε λα ζπγθξαηεί έλα αέξην ππφ
πίεζε. Σέηνηεο θηάιεο απαηηνχλ ην νμπγφλν θαη ην αξγφλ, ψζηε λα
απνθεχγνληαη ηα αηπρήκαηα.

Φιόγηζηξν

Μεραληζκφο ν νπνίνο κεηαθέξεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ή ηα αέξηα γηα
ζπγθφιιεζε ή θνπή.

Φύζεκα ηόμνπ

Αθαλφληζην ηφμν ην νπνίν αξλείηαη λα ππαθνχζεη ζηηο εληνιέο ηνπ
ζπγθνιιεηή θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ζχλδεζε.

Υαιθόο

Μέηαιιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή
ραιθνζσιήλσλ. Σα πιένλ ρξεζηκνπνηεκέλα θξάκαηα ηνπ είλαη ν
κπξνχληδνο θαη ν νξείραιθνο.

Υάξαμε

ήκαλζε ησλ δηαζηάζεσλ κε γξακκέο ζην κεηαιιηθφ ηεκάρην.

Υηύπεκα

Σερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθθίλεζε ηεο ζπγθφιιεζεο,
ρηππψληαο ηεο άθξε ηνπ ειεθηξνδίνπ ζην βαζηθφ κέηαιιν θαη
αλαζεθψλνληαο ην ακέζσο.

Hertz (Hz)

Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ζπρλφηεηαο ε νπνία ηζνχηαη κε θχθινπο αλά
δεπηεξφιεπην.

Αθξσλύκηα
ΠΔΠ

Πξφηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα

ΤΓ

πγθφιιεζε

ΚΑ

Κξηηήξην Απφδνζεο

ΠΔ

Πεδίν Δθαξκνγήο

ΑΓ

Απαξαίηεηεο Γλψζεηο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2:

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ

183

184

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΙΠΔΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΟΝΣΩΝ

Σα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ
γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ επζχλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε
πέληε επίπεδα. Οη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν
μερσξηζηά θαζψο θαη ηελ πξφνδν απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη
κεηαμχ ηνπο:
ΔΠΙΠΔΓΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Δπίπεδν 1

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνχ επηπέδνπ
ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ
επαλαιακβαλφκελεο θαη πξνβιεπηέο.

Δπίπεδν 2

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ
ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθνχ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζε δηάθνξα πεδία
εθαξκνγήο. Οξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο είλαη πεξίπινθεο ή κε επαλαιακβαλφκελεο
θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη απηνλνκίαο. πρλά απαηηείηαη
ζπλεξγαζία κε άιινπο, ίζσο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο.

Δπίπεδν 3

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ
ζηελ δηεθπεξαίσζε κεγάινπ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζε δηάθνξα πεδία
εθαξκνγήο,
πεξηζζφηεξεο
ησλ
νπνίσλ
είλαη
πεξίπινθεο
θαη
κε
επαλαιακβαλφκελεο. Απαηηείηαη κεγάινο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη απηνλνκίαο
θαη ζπρλά επίβιεςε ή θαζνδήγεζε άιισλ.

Δπίπεδν 4

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ ζε έλα κεγάιν θάζκα δηαθφξσλ
πεξίπινθσλ ηερληθψλ ή επαγγεικαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε δηαθνξά
πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθφ βαζκφ πξνζσπηθήο επζχλεο θαη απηνλνκίαο.
πρλά αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ εξγαζία άιισλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ
πφξσλ.

Δπίπεδν 5

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο θάζκαηνο βαζηθψλ αξρψλ κέζα ζε
δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά
απξφβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιχ ζεκαληηθή
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιχ κεγάινο βαζκφο επζχλεο γηα ηελ εξγαζία
άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνχ κέξνπο ησλ πφξσλ θαζψο επίζεο
ππεπζπλφηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, εθαξκνγή
θαη αμηνιφγεζε.
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