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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………

ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΘΕΜΑ Γ ΘΕΜΑ Δ ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΜΑ Α

Α1.  Να  χαρακτηρίσετε  τις  προτάσεις  που  ακολουθούν,  γράφοντας  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.1.1. Στο τμήμα ήλωσης του σχήματος η διάμετρος του ήλου είναι 12mm.
                            

Α.1.2. Οι άξονες καταπονούνται μόνο σε κάμψη και οι άτρακτοι μόνο σε στρέψη.
Α.1.3. Τα πολύσφηνα χρησιμοποιούνται σε κιβώτια ταχυτήτων.
Α.1.4. Το περικόχλιο ενός κοχλία καταπονείται σε θλίψη.
Α.1.5. Σε μια ήλωση η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών σειρών ήλων ονομάζεται
βήμα της ήλωσης
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Α.2.  Να αναφέρετε πέντε (5) από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να εκτιμηθούν για την επιλογή
ενός χάλυβα με σκοπό την κατασκευή ατράκτου – άξονα.
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Α.3. 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, της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. 

(ΣΤΗΛΗ Α) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (ΣΤΗΛΗ Β) ΧΡΗΣΗ

1. πλάσματος α. φύλλα από 0,6mm έως 3mm

2. WIG β. λεπτά φύλλα έως 1mm

3. MIG/MAG γ. σύνθετες συγκολλήσεις

4. UP δ. πάχη >10mm

5. δέσμη ηλεκτρονίων ε. χαλύβδινα υλικά
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ΘΕΜΑ Β

Β.1. Σε ποια κατηγορία σφηνών ανήκουν οι πείροι και πώς διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή
τους;
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Β.2. Τι γνωρίζετε για τη λίπανση των εδράνων ολίσθησης με ορυκτέλαιο;
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Β.3. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συγκόλληση τήξης;
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11mm



ΘΕΜΑ Γ

Γ.1. Για τη σύνδεση δύο ελασμάτων χρησιμοποιούνται δύο ίδιοι κοχλίες, οι οποίοι καταπονούνται
ομοιόμορφα  μόνο  σε  εφελκυσμό.  Η  συνολική  εξασκούμενη  δύναμη  εφελκυσμού  των  κοχλιών
(συνολικό φορτίο) είναι P=6280 daN. Για το υλικό των κοχλιών δίνεται σεπ=1000 daN/cm 2 .
Να υπολογίσετε τη διάμετρο d1 του πυρήνα του κοχλία.
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Γ.2. Να υπολογίσετε τη διάμετρο d ατράκτου που μεταφέρει κίνηση από έναν ηλεκτροκινητήρα με
ισχύ P=50HP, ο οποίος στρέφεται με n=716,2 rpm (στροφές το λεπτό). Η άτρακτος καταπονείται
μόνο σε στρέψη. Για το υλικό της ατράκτου δίνεται τεπ =200 daN/cm 2 .
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ΘΕΜΑ Δ

Δ.1. Η άτρακτος  του παρακάτω σχήματος  στηρίζεται  στα άκρα της  Α,  Β σε έδρανα κυλίσεως
(ρουλμάν). Δίνονται: Τα φορτία F1=300 daN και F2=1200 daN. Η διάμετρος ατράκτου d=45 mm.

                FA

                                          F1                                                      FΒ

         A                                                                                         B

                                                                F2

                     200mm             200mm                 200mm

Ζητούνται:
Δ.1.1. Οι αντιδράσεις στήριξης στα Α και Β, FA και FB αντίστοιχα 
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Δ.1.2. Αν ο λόγος φόρτισης είναι C/P=10 (όπου ακτινικό ισοδύναμο φορτίο P = FA για τη θέση Α
και P=FΒ για τη θέση Β), να βρείτε τον τύπο των ρουλμάν που θα χρησιμοποιηθούν στα σημεία
στήριξης Α και Β, με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα:

d(mm) C(σε N) Τύπος ρουλμάν

45

15600 16009

21200 6009

33200 6209

52700 6309

76100 6409
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Δ.2. Κοχλίας  πρέσας  με  ονομαστική  διάμετρο  d=30mm,  διάμετρο  πυρήνα  d1=20mm,
κατασκευασμένος  από  υλικό  με  επιτρεπόμενη  πίεση  Pεπ=200daN/cm2, υφίσταται  σύνθετη
καταπόνηση (αξονική και στρεπτική). Αν η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση είναι  F=6280 daN, να
βρεθεί ο ελάχιστος αριθμός συνεργαζομένων σπειρωμάτων (z) με το οδηγό περικόχλιο.
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