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22oo      ΣΣ..ΕΕ..ΚΚ..    ΔΔρράάμμααςς  
ΜΜηηχχααννοολλοογγιικκόόςς  ΤΤοομμέέααςς  

ΒΒ΄́  ΤΤάάξξηη        ΜΜάάθθηημμαα::  ΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  [[ΕΕρργγαασσττήήρριιοο]]  

  

ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ::  ΟΟρρθθοογγώώννιιοο    κκοουυττίί    μμεε    θθηηλλεειιαασσττέέςς    σσυυννδδέέσσεειιςς  
  

ΆΆσσκκηησσηη    33ββ        

 
Να διαμορφώσετε ένα κουτί διαστάσεων 180  Χ 130 mm & ύψους 60 
mm από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους  0,35  mm, σύμφωνα με το 
σχέδιο. 

  

ΣΣκκοοππόόςς  ::  

Με την κατασκευή του έργου αυτού θα εξασκηθείτε στην μέτρηση, χάραξη, γώνιασμα, 
στραντζάρισμα και κοπή λαμαρίνας. Επίσης θα μάθετε να χρησιμοποιείται τη στράντζα, και 
να πραγματοποιείται συνδέσεις ελασμάτων με τη μέθοδο της αναδίπλωσης άκρων (απλή και 
διπλή θηλειαστή σύνδεση). 

  

ΥΥλλιικκάά::  

1. Λαμαρίνα γαλβανισμένη διαστάσεων 250 Χ 200 Χ 0,35 mm 

2. Λαμαρίνα γαλβανισμένη διαστάσεων 140 Χ 65 Χ 0,35 mm  --  2  τεμάχια 

  

ΕΕρργγααλλεείίαα::  

Μετρητική ταινία, Κανόνας, Χαράκτης – σημαδευτήρι, Ορθογωνία, Πόντα, Λίμα για 
αποπεράτωση,  Σφυρί πένας, Μαλακό σφυρί (ματσόλα), Μεταλλοψάλιδο χεριού, Ποδοκίνητο 
μηχανικό ψαλίδι,  Στράντζα. 

  

ΕΕρργγαασσίίεεςς::  

Μέτρηση, Γώνιασμα, Χάραξη, Κοπή με μεταλλοψάλιδο, Λιμάρισμα, Στρανζάρισμα, 
Συγκόλληση. 

  

ΠΠοορρεείίαα  εερργγαασσίίααςς::  

  

 Χαράζουμε και κόβουμε τα ελάσματα Α και Β στις διαστάσεις του κατασκευαστικού 
σχεδίου.  

 Ξεκινώντας από το έλασμα Α, χαράζουμε το ανάπτυγμα, σύμφωνα με το 
κατασκευαστικό σχέδιο.  
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 Χαράζουμε γραμμές και κάνουμε πιο έντονες τις γραμμές κοπής του αναπτύγματος.  

 Με το μεταλλοψάλιδο χεριού κόβουμε το ανάπτυγμα στις έντονες γραμμές.  

 Προετοιμάζουμε τα άκρα του ελάσματος για θηλειαστή σύνδεση.  

 Κάμπτουμε το έλασμα κατά 900 στις γραμμές 1 και 2.  

 Στη συνέχεια χαράζουμε τα δύο ελάσματα Β στις διαστάσεις του κατασκευαστικού 
σχεδίου.  

 Χαράζουμε γραμμές με γωνία 45ο στις γωνίες των ορθογωνίων και κάνουμε πιο 
έντονες τις γραμμές κοπής των αναπτυγμάτων.  

 Κόβουμε τα ελάσματα στις έντονες γραμμές κοπής και τα κάμπτουμε κατά 90ο στις 
γραμμές που είναι σε απόσταση 5mm από τα άκρα τους.  

 Συναρμολογούμε τα ελάσματα Α και Β σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο και τα 
σφυρηλατούμε στα σημεία συνδέσεώς τους.  

 Ασφαλίζουμε τις συνδέσεις αναδιπλώνοντάς τες με σφυρηλασία.  

 Ελέγχουμε την ποιότητα των συνδέσεων και την τελική εμφάνιση της κατασκευής.  

 14. Εφαρμόζουμε κατά την πορεία εκτέλεσης της άσκησης τα προβλεπόμενα μέτρα 
ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας.  

  

ΧΧρρόόννοοςς  ππεερρααίίωωσσηηςς::  

 1 εργαστηριακό μάθημα (4 ώρες) 
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ΚΚαατταασσκκεευυαασσττιικκόό    σσχχέέδδιιοο  

 

 

 


