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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :   ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)

ΘΕΜΑ 1ο

Α. 1. Σε ποιες περιπτώσεις οι ηλώσεις ως µέσο µόνιµης
σύνδεσης κοµµατιών είναι αναντικατάστατες ;

Μονάδες 6

2. Να αναφέρετε τις χρήσεις των κοχλιών .
Μονάδες 7

Β. Κοχλίας πρέσσας µε ονοµαστική διάµετρο d=60 mm και

διάµετρο πυρήνα d1=50 mm, από υλικό µε σεπ=1000 2cm
daN

και pεπ=150 2cm
daN , υφίσταται σύνθετη καταπόνηση

(θλίψη και στρέψη).

Ζητούνται:

α) Η µέγιστη επιτρεπόµενη φόρτιση F του κοχλία .
Μονάδες 5

β) Ο απαιτούµενος αριθµός των συνεργαζοµένων
σπειρωµάτων κοχλία-περικοχλίου z .

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 2ο

Α. 1. Τι ονοµάζεται άξονας, τι άτρακτος και σε τι φορτία
υπόκεινται ;

Μονάδες 6

2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα έδρανα (χωρίς
σχήµατα):

α) ανάλογα µε τη θέση των ατράκτων τις οποίες
στηρίζουν .

Μονάδες 2



ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β) ανάλογα µε το είδος της τριβής που αναπτύσσεται
σε αυτά.

Μονάδες 2
γ) ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας .

Μονάδες 2

Β. Άτρακτος ηλεκτροκινητήρα µε ισχύ P=400 HP µεταφέρει

κίνηση και στρέφεται µε n=716,2 RPM (στροφές ανά

λεπτό).

Η επιτρεπόµενη τάση του υλικού της ατράκτου είναι

τεπ=200 2cm
daN .

Ζητούνται:

α) Η µεταφερόµενη ροπή στρέψης Μt .
Μονάδες 6

β) Η διάµετρος d της ατράκτου .
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο

Α. 1. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των συγκολλήσεων ;
Μονάδες 8

2. Τι είναι οι σύνδεσµοι και σε ποια είδη διακρίνονται,
ανάλογα µε τις λειτουργικές τους λεπτοµέρειες και το
σκοπό που επιτελούν ;

Μονάδες 4

Β. Σε ζεύγος παράλληλων οδοντωτών τροχών δίνονται :

• ∆ιάµετρος κεφαλών κινητήριου τροχού 
1k

d =48 mm.

• Αριθµός δοντιών κινητήριου τροχού z1=22.

• Σχέση µετάδοσης i =
4

1
.
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Ζητούνται:
α) To modul m της οδόντωσης .

Μονάδες 4

β) Ο αριθµός δοντιών z2 του κινούµενου τροχού.

Μονάδες 3

γ) Οι αρχικές διάµετροι d1 (ή )d 10  και d2 (ή )d 20  των

οδοντωτών τροχών.
Μονάδες 3

δ) Η απόσταση α των αξόνων τους .
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 4ο

Α. 1. Πώς επιδρά η περιφερειακή ταχύτητα στην καλή
λειτουργία και στη διάρκεια ζωής µιας ιµαντοκίνησης ;

Μονάδες 6

2. Να αναφέρετε τις βασικές διαστάσεις των αλυσίδων .
Μονάδες 6

Β. Σε ιµαντοκίνηση µε επίπεδο ιµάντα δίνονται :

• πλάτος ιµάντα  b=120 mm

• πάχος ιµάντα s=5 mm

• επιτρεπόµενη τάση σεπ=25 2cm
daN

• διάµετρος κινητήριας τροχαλίας d=500 mm

• στροφές ανά λεπτό κινητήριας τροχαλίας

n=600 RPM.

Ζητούνται:

α) Η περιφερειακή δύναµη του ιµάντα F.
Μονάδες 4

β) H περιφερειακή ταχύτητα του ιµάντα v.
Μονάδες 5

γ) H µεταφερόµενη από τον ιµάντα ισχύς Ρ .
Μονάδες 4
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους)

1. Στο τετράδιο  να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά  άλλη σηµείωση .
Κατά την αποχώρησή  σας να παραδώσετε  µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα , τα οποία θα
καταστραφούν  µετά το πέρας της εξέτασης .

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

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

διανοµή των φωτοαντιγράφων  και όχι πριν τις 10:00
π .µ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


