
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1997  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  
 ΖΗΤΗΜΑ 1ο  

A. 1) Πνηέο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμύ Μεηξηθνύ θαη Αγγιηθνύ ζπεηξώκαηνο (Γνπτηγνπεξζ) 
σο πξνο ηε κνξθή ηνπο, ην βήκα ηνπο θαη ηε ζρέζε ησλ εζσηεξηθώλ δηακέηξσλ θνριία-
πεξηθνριίνπ; 
2) Πσο επηηπγράλεηαη ε ελαιιαμηκόηεηα ζηνπο θνριίεο ζηεξεώζεσο θαη ηη εμππεξεηεί; 
Β. Κνριίαο πξέζζαο ηεηξαγσληθνύ ζπεηξώκαηνο κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν d=50mm θαη 
δηάκεηξν ππξήλα d1=40mm εηλαη θαηαζθεπαζκέλνο απν ράιπβα κε επηηξεπόκελε ηάζε 
ζε=500dN/cm2. Να ππνινγηζηεί ε κεγίζηε επηηξεπόκελε θόξηηζε ηνπ θνριία θαη ε 
επηθαλεηαθή πίεζε ησλ ζπεηξσκάησλ εηλαη Ε=8.  
ΖΗΤΗΜΑ 2ο 
Α. Να αλαπηύμεηε ην ζέκα ηεο ηξηβήο νιηζζήζεσο ζηνπο ζηξνθείο.  
Β. 1) Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα είδε ησλ εδξάλσλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο αηξάθηνπ, 
κε ην είδνο ηεο ηξηβήο θαη κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
2) Κσληθά ξνπιεκάλ: πεξηγξαθή θαη ρξήζε. 
 
ΖΗΤΗΜΑ 3ο  
Α. Να νξίζεηε ην κεηξηθό δηακεηξηθό βήκα (Modul). Πνηά εηλαη ε αλαγθαηόηεηα θαζνξηζκνύ 
ηνπ θαη πνηνί ιόγνη ηππνπνίεζήο ηνπ; 
Β. Κηλεηήξηα άηξαθηνο (1) θέξεη παξάιιειν νδνλησηό ηξνρό Σ1 κε θαλνληθή νδόλησζε, 
γηα ηνλ νπνίν κεηξήζεθαλ: δηάκεηξνο θεθαιώλ dk1=88mm θαη αξηζκόο δνληηώλ Ε1=20. 
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί νδνλησηόο ηξνρόο Σ2, ώζηε λα κεηαδνζεί ε θίλεζε ζε 
άηξαθην (2) κε ζρέζε κεηάδνζεο I=1/3, δεηνύληαη: ε αξρηθή δηάκεηξνο d2, ε δηάκεηξνο 
θεθαιώλ dk2 θαη ν αξηζκόο δνληηώλ Ε2. Εεηείηαη επίζεο ε απόζηαζε α ησλ αμόλσλ ησλ 
νδνλησηώλ ηξνρώλ. 
 
ΖΗΤΗΜΑ 4ο  
Α. Να αλαπηύμεηε ηηο νδεγίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ηκάλησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
απόζηαζε ησλ αηξάθησλ, ζηελ πεξηθεξηαθή ηαρύηεηα θαη ζηελ νιίζζεζε ηνπ ηκάληα. 
Β. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηνπ επίπεδνπ ηκάληα ζε κηα ηκαληνθίλεζε, γηα ηελ νπνία 
δίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 δηάκεηξνο θηλεηήξηαο ηξνραιίαο d=500mm,  
 ζηξνθέο θηλεηήξηαο ηξνραιίαο n=600 ην ιεπηό,  
 κεηεθεξόκελε ηζρύο L=15,7 HP,  
 πάρνο ηκάληα S=5mm,  
 ζπκβαηηθή επηηξεπόκελε ηάζε ζε=15 dN/cm2. 
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 ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 1998  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ  

ΖΗΤΗΜΑ 1ο  
A. 1) Να ζρεδηάζεηε ην ζθαξίθεκα ηεο ηνκήο ηνπ ζπεηξώκαηνο ελνο θνριία ζύλδεζεο θαη 
λα ζεκεηώζεηε παλσ ζε απην ηηο ραξαθηεξηζηηθέο δηακέηξνπο θαη ην βήκα. 

Πνηά ε ζεκαζία θαζελόο απν ηα ζηνηρεία απηα; 

2) Πνηά νλνκάδνληαη ιεπηά ζπεηξώκαηα ζύλδεζεο θαη πνηά ηα πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα απηώλ; 

Γηα πνηνύο ιόγνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ιεπηά ζπεηξώκαηα ζηηο ζσιελώζεηο; 

Β. Γίλεηαη κε ηππνπνηεκέλνο θνριίαο απν πιηθό κε ζεπ= 1000dN/cm2 θαη δηάκεηξν 
ππξήλα d1=20mm, ν νπνίνο θαηαπνλείηαη ζε εθειθπζκό. 

Εεηνύληαη: 

1) Ζ επηηξεπόκελε δύλακε πνπ κπνξεί λα θέξεη ν θνριίαο. 

2) Ο αξηζκόο (Ε) ησλ ζπλεξγαδόκελσλ (θνριία-πεξηθνριίνπ) θαη ην ύςνο (m) ηνπ 
πεξηθνριίνπ, αλ εηλαη: 

ε επηηξεπόκελε επηθαλεηαθή πίεζε ησλ ζπεηξσκάησλ p=2dN/mm2, ε κέζε δηάκεηξνο ηνπ 
ζπεηξώκαηνο d2=22mm , ην βάζνο επαθήο Ζ2=2mm θαη ην βήκα Ρ=3mm. 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο 

Α. 1) Να ζρεδηάζεηε ζθαξίθεκα ηκήκαηνο νδνλησηήο ζηεθάλεο θαη κε βάζε απηό λα 
νξίζεηε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο δηακέηξνπο ηεο, ην βήκα, ην πάρνο θαη ηα ύςε ησλ δνληηώλ. 

2) Πνηνί νδνλησηνί ηξνρνί νλνκάδνληαη ειηθνεηδείο θαη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη; 

Να αλαπηπμεηε ηα ζρεηηθά κε ηα βήκαηα θαη ηα Modul απησλ. 

Β. Ζιεθηξνθηλεηήξαο, πνπ ζηξέθεηαη κε 100 ζηξνθέο ην ιεπηό, θηλεί κέζσ δεύγνπο 
παξαιιήισλ νδνλησηώλ ηξνρώλ ηύκπαλν δηακέηξνπ D=300mm πνπ αλπςώλεη θνξηίν κε 
ηαρύηεηα u=3,14 m/s. 

Ο αξηζκόο δνληηώλ ηνπ νδνλησηνύ ηξνρνύ ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα εηλαη Ε1=20 θαη ην Modul 
εηλαη m=2mm. 

Εεηνύληαη: 1) Οη ζηξνθέο αλα ιεπηό θαη ν αξηζκόο ησλ δνληηώλ Ε2 ηνπ νδνλησηνύ ηξνρνύ 
ηνπ ηπκπάλνπ. 
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2) Οη αξρηθέο δηάκεηξνη d1 θαη d2 ησλ νδνλησηώλ ηξνρώλ. 

3) Σν βήκα ηεο νδόλησζεο. 

4) Σα ύςε θαη ην πάρνο ησλ δνληηώλ ζε πεξίπησζε πνπ ε νδόλησζε εηλαη θαλνληθή. 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 

Α. Να αλαθεξζνύλ ηα γεληθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη ρξήζεηο θαη ηα είδε (κόλνλ 
νλνκαζηηθά) ησλ θηλεηώλ θαη ησλ ιπόκελσλ ζπλδέζκσλ. 

Β. Να αλαπηπρζεί ην ζέκα ηεο ιίπαλζεο ησλ εδξάλσλ κε νξπθηέιαην (δελ απαηηνύληαη 
ζρήκαηα). 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο 

Α. 1) Να ζρεδηάζεηε ζθαξηθήκαηα ζε εγθάξζηα ηνκή κηαο θνίιεο , κηαο επίπεδεο θαη κηαο 
εθαξκνζηήο ζθήλαο θαη λα ζπγθξίλεηε ηηο ζθήλεο απηέο απν άπνςε δηακόξθσζεο ηνπ 
άμνλα θαη ηθαλόηεηαο κεηαθνξάο ξνπήο. 

2) Ση νλνκάδεηαη άμνλαο γεληθά; 

ε πνηέο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη νη άμνλεο κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη πσο 
θαηαπνλνύληαη; 

Β. Να πεξηγξάςεηε απν θαηαζθεπαζηηθήο πιεπξάο, κε ηε βνήζεηα ζθαξηθήκαηνο 
δηαηνκήο, ηνπο ηξαπεδνεηδείο ηκάληεο θαη λα ηνπο ζπγθξίλεηε κε ηνπο επίπεδνπο. 


