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ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΘΕΜΑ Γ ΘΕΜΑ Δ ΣΥΝΟΛΟ 

     

 
ΘΕΜΑ Α  
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  
 
α. Σκληρές είναι οι συγκολλήσεις όπου η κόλληση λιώνει σε θερμοκρασία μικρότερη από 500ο C 
β. Αν ως πηγή θερμότητας χρησιμοποιηθεί φλόγα καυσίμου αερίου και οξυγόνου, η αυτογενής 
συγκόλληση ονομάζεται ηλεκτροσυγκόλληση.  
γ. Με την τοποθέτηση των σφηνών οδηγών, δεν επιτυγχάνεται σύσφιγξη των συνδεόμενων 
κομματιών, αλλά ολισθαίνει το ένα πάνω στο άλλο. 
δ. Οι σφήνες αποτελούν έναν πολύ εύκολο και συνηθισμένο τρόπο μη λυόμενης σύνδεσης. 
ε. Στις ηλώσεις με αρμοκαλύπτρες, κατά την ήλωση, το ένα έλασμα τοποθετείται πάνω στο άλλο, 
κατά ένα τμήμα του. 
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Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα 
γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα 
γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 
 

ΣΤΗΛΗ Α 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 

ΚΟΧΛΙΑ 

ΣΤΗΛΗ Β 
ΣΥΜΒΟΛΟ 

1. Βήμα του σπειρώματος α.    d 
2. Μέση διάμετρος σπειρώματος β.    d1 

3. Ονομαστική διάμετρος γ.    d2 
4. Γωνία κορυφής δ.    h3 
5. Εσωτερική διάμετρος του 
πυρήνα 

ε.    h (ή P) 

 στ.   α 

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. Να αναφέρετε σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ηλώσεις ανάλογα: 

Β.1.α. με το σκοπό και τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται και 
Β.1.β. με τον τρόπο τοποθέτησης των ελασμάτων. 
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Β.2. Ποια είναι τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι συγκολλήσεις; 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ.1. Σε μία ήλωση με διπλή αρμοκαλύπτρα δίνονται: 
• Φορτίο Q=25120 daN 
• Αριθμός ήλων z=4 
• Αριθμός σειρών n=1 
• Υλικό ήλων με τάση θραύσης τθρ =2000 daN/cm2 

• Συντελεστής ασφαλείας των ήλων νασφ=2 
Ζητούνται : 
α. Η επιτρεπόμενη τάση των ήλων τεπ (μον. 4) 
β. Η διάμετρος των ήλων (μον. 8) 
γ. Η διάμετρος της οπής του ελάσματος (μον. 3) 
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Γ.2. Κοχλίας πρέσας τετραγωνικού σπειρώματος με ονομαστική διάμετρο 30mm, διάμετρο πυρήνα 
20mm, από υλικό με pεπ =100 daN/cm2, υφίσταται σύνθετη καταπόνηση (αξονική και στρεπτική) με 
μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση F=3140 daN. Αν τα συνεργαζόμενα σπειρώματα με το οδηγό 
περικόχλιο είναι z=10, να ελεγχθεί η επιφανειακή πίεση p των σπειρωμάτων.  
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ.1. Σε μια στεγανή ήλωση επικάλυψης με η=1 και z=3 ήλους το πάχος του ελάσματος είναι 
S=5cm. Να βρείτε: 
Δ.1.α. τη διάμετρο της οπής (μον. 5) 
Δ.1.β. το βήμα της ήλωσης (μον. 6) 
Δ.1.γ. την απόσταση των ακραίων ήλων από την άκρη του ελάσματος. (μον. 4) 
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Δ.2. Διαθέτουμε κοχλία με d1=20,319mm, ο οποίος είναι από υλικό με σεπ=1000kp/cm2. Να 
προσδιορίσετε το μέγιστο φορτίο που μπορεί να δεχτεί αν 
Δ.2.α. φορτιστεί σε εφελκυσμό 
Δ.2.β. υφίσταται σύνθετη καταπόνηση. 
Ο υπολογισμός των φορτίων να γίνει ξεχωριστά για τις δύο καταπονήσεις. 
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