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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. 

 

i. Οι μη λυόμενες συνδέσεις χρησιμοποιούνται, όταν υπάρχει ανάγκη στεγανότητας της 

κατασκευής. 

 

ii. Στις ηλώσεις επικάλυψης, το ένα έλασμα τοποθετείται πάνω στο άλλο κατά ένα τμήμα του. 

 

iii. Κατά τη σύσφιγξη ο κοχλίας καταπονείται σε εφελκυσμό και τα κομμάτια σε θλίψη. 

 

iv. Στις ετερογενείς συγκολλήσεις τα κομμάτια θερμαίνονται σε θερμοκρασία χαμηλότερη από το  

     σημείο τήξης τους  και από το σημείο τήξης της κόλλησης. 

 

v. Οι σφήνες οδηγοί είναι διαμήκεις σφήνες αλλά διαφέρουν από αυτές ως προς το υλικό τους. 
 

 

Μονάδες 10 

 

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. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ / Γ’ ΕΠΑ.Λ 
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Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Τι είναι οι σφήνες οδηγοί, τι επιτυγχάνεται και τι δεν επιτυγχάνεται με την τοποθέτησή τους; 

 

Μονάδες 10 

 

Β2.  Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η συγκόλληση τήξης; Να γίνει και περιγραφή των τρόπων. 

 

Μονάδες 15 

 ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Έχουμε περιστροφική κίνηση δύο τροχών με n1 = 4000 rpm και n2 = 1000 rpm. Η διάμετρος 

του δεύτερου είναι d2 = 10 m και η ισχύς που δίνει ο πρώτος τροχός στον δεύτερο είναι P1 = 100 PS. 

 

Ζητούνται: 

 

1. Η σχέση μετάδοσης i 

Μονάδες 1 

 

2. Η διάμετρος του πρώτου τροχού d1 

Μονάδες 3 

 

3. Οι ροπές M1 και M2 

Μονάδες 6 

Γ2. Κινητήρια άτρακτος περιστρέφεται με n1 =1000 rpm και μεταδίδει κίνηση σε κινούμενη 

άτρακτο με σχέση μετάδοσης  𝐢 =
𝟏

𝟐
  και διάμετρο d2 = 6m. 

Να βρεθούν οι στροφές της κινούμενης ατράκτου (n2) και η ταχύτητα v περιστροφής σε (m/sec). 

 

                                                                                                                                                                       

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Δ 
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Δ1. 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/cm2. 

Να υπολογίσετε τη διάμετρο d1 του πυρήνα του ενός κοχλία. 

Μονάδες 10 

Δ2.  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 daΝ/cm2   

• Συντελεστής ασφαλείας των ήλων νασφ = 2  

Ζητούνται :  

α. Η επιτρεπόμενη τάση των ήλων τεπ (μον. 3)  

β. Η διάμετρος d των ήλων (μον. 9)  

γ. Η διάμετρος d1 της οπής του ελάσματος (μον. 3)     

 Μονάδες 15 

                            


