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ΘΕΜΑ 1ο 

 

1.1. Σε ήλωση επικάλυψης δίνονται:  
 αριθμός σειρών n=1 
 αριθμός ήλων z=4  
 φορτίο F=6000 daN 
 διάμετρος ήλων d=9mm 
 πλάτος ελασμάτων b=140mm  
 επιτρεπόμενη τάση εφελκυσμού σεπ=1200 daN /cm2. 

 
 Ζητούνται : α/η διάμετρος της καρφότρυπας d1 β/το απαιτούμενο πάχος των ελασμάτων s. 

 
(Μονάδες 10) 

 
1.2. Σε ήλωση με διπλή αρμοκαλύπτρα δίνονται :  

 αριθμός σειρών n=1 
 αριθμός ήλων:z=4 
 φορτίο Q=25120 daN 
 τεπ=1000 daN /cm2. 

 
 Ζητούνται :α/η διάμετρος των ήλων d,β/ η διάμετρος οπών των ελασμάτων d1 και γ/αν η τάση 
θραύσης είναι τθρ= 2000 daN /cm2, να βρεθεί ο συντελεστής ασφαλείας ν των ήλων.  
 

(Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ 2
Ο 

 
2.1.  Κοχλίας πρέσας τετραγωνικού σπειρώματος με ονομαστική διάμετρο d=40mm ,είναι 

κατασκευασμένος από υλικό με σ
επ

= 1200 daN/cm
2
και p

επ
= 150daN/cm

2 
,καταπονείται σε σύνθετη 

καταπόνηση με φορτίο F=6480 daN.Ο αριθμός των συνεργαζόμενων σπειρωμάτων κοχλία-
περικοχλίου z=10. ,Ζητούνται: α/ η διάμετρος πυρήνα d

1 
και β/να ελεγχθεί η επιφανειακή πίεση p 

των σπειρωμάτων. 
(Μονάδες 15) 

 
2.2. Δίνεται κοχλίας με διάμετρο πυρήνα d1=20mm που καταπονείται σε σύνθετη καταπόνηση. 
Δίνεται για το υλικό του κοχλία σθρ=2000 daN/cm2 και συντελεστής ασφαλείας ν=2. Ζητούνται: 
α/η επιτρεπόμενη τάση σεπ και β/ η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση F του κοχλία σε σύνθετη 
καταπόνηση 
 

(Μονάδες 10) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ/ Γ’ ΕΠΑΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  
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ΘΕΜΑ 3
Ο 

 
3.1. Άτρακτος μεταφέρει κίνηση από ένα ηλεκτροκινητήρα. Δίνονται:  

 Μεταφερόμενη ροπή στρέψης Μt=30000 daN cm  

 Μεταφερόμενη ισχύς P = 300 HP  

 Υλικό ατράκτου με τεπ =150 daN/cm2  

Να υπολογιστεί η διάμετρος της ατράκτου d, και οι στροφές της n. 

(Μονάδες 10) 
 

 

3.2. Να υπολογίσετε τη διάμετρο d ατράκτου που μεταφέρει κίνηση από έναν ηλεκτροκινητήρα με 
ισχύ P = 50 HP, o οποίος στρέφεται με n = 716,2 rpm (στροφές το λεπτό). Η άτρακτος καταπονείται 
μόνο σε στρέψη. Για το υλικό της ατράκτου δίνεται τθρ =600 daN /cm2 και συντελεστής ασφαλείας 
ν=3 

(Μονάδες 15) 
 

ΘΕΜΑ 4
Ο 

 

4.1. Η διάμετρος του άξονα του σχήματος είναι d = 55mm η δύναμη F3=4000N και η F4=2000N. Να 

βρεθούν α) Οι αντιδράσεις στήριξης στα σημεία Α και Β ( F1 και F2 αντίστοιχα). 

 

(Μονάδες 25) 
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