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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. Ο οδοντωτός κανόνας είναι μια ράβδος, συνήθως ορθογωνικής αρχικής διατομής. 

 

ii. Στην περίπτωση του ζεύγους οδοντωτού τροχού – κανόνα, μετατρέπεται η  

περιστροφική κίνηση σε ευθύγραμμη, αλλά όχι αντίθετα 

 

iii. Ο χυτοσίδηρος έχει μικρή αντοχή στη διάβρωση και στις φθορές από σκόνες, άμμο κ.λ.π. και 

γι’ αυτό τον προτιμάμε για εργασίες σε περιβάλλον με τέτοια στοιχεία ή υγρασία. 

 

iv. Ο ελάχιστος αριθμός δοντιών ενός γραναζιού δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 18 περίπου, 

με ειδικές χαράξεις μπορεί να είναι και 14 ή τουλάχιστον 12. 

 

v. Τα χυτά δόντια είναι κατάλληλα για περιφερειακές ταχύτητες μεγαλύτερες από 2 m/s. 

 

 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. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Μονόσφαιρα πλάγιας επαφής α. 

Χρησιμοποιούνται σε βαριές κατασκευές όπου 

παρουσιάζονται μεταβαλλόμενα και μεγάλου 

μεγέθους αξονικά και ακτινικά φορτία 

2. Μονοκύλινδρα β. 
Πολλές χρήσεις. Φέρουν ακτινικά και μικρά 

αξονικά φορτία. 

3. Μονόσφαιρα γ. 

Μεγάλος αριθμός σφαιρών. Φέρουν μεγάλα 

ακτινικά και αξονικά φορτία κατά τη μια μόνο 

αξονική φορά καταπόνησης. Πρέπει να υπάρχει 

πάντα αξονική πίεση, για να λειτουργήσουν. 

4. Δικύλινδρα αυτορυθμιζόμενα δ. 

Φέρουν μεγάλα ακτινικά φορτία. Απαιτούν 

τέλεια ευθυγράμμιση ατράκτων και εδρών. 

Επιτρέπουν μικρή αξονική μετατόπιση. 

5. Αξονικά ε. 

 

Φέρουν μεγάλα ακτινικά και αξονικά φορτία με 

μεταβαλλόμενο μέγεθος φορτίου. 

Τοποθετούνται κατά ζεύγη. 

  στ. 
Φέρουν τεράστια αξονικά φορτία αλλά όχι 

ακτινικά. 

Μονάδες 15 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/03/2020 
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ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Τι γνωρίζεται για τον σύνδεσμο τύπου Σέλλερς; 

 

Μονάδες 10 

Β2.  Ποιους σκοπούς επιτελούν τα έδρανα; 

 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Άτρακτος ηλεκτροκινητήρα με ισχύ P = 300 HP μεταφέρει κίνηση και στρέφεται με n = 1432,4 

RPM. Η επιτρεπόμενη τάση του υλικού της ατράκτου είναι τεπ = 75 daN/cm
2
.  

 

Ζητούνται: 

 

1. Η μεταφερόμενη ροπή στρέψης Mt 

Μονάδες 5 

 

2. Η διάμετρος της ατράκτου d 

Μονάδες 5 

 

 

Γ2. Άτρακτος μειωτήρα μήκους 7m στηρίζεται στα άκρα σε ρουλεμάν και καταπονείται με τις 

δυνάμεις FA και FB όπως αυτές φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Θεωρήστε ότι ο λόγος φόρτισης 

C/P = 14,8. 

 

α) Να υπολογιστούν οι αντιδράσεις στήριξης στα άκρα Α και Β της ατράκτου. 

 

Μονάδες 6 

 

β) Να επιλεγούν τα κατάλληλα έδρανα κύλισης στα σημεία αυτά από τον πίνακα που σας δίνεται. 

 

Μονάδες 6 

 

γ) Να υπολογίσετε την εσωτερική διάμετρο των εδράνων που θα επιλέξετε. 

Μονάδες 3 
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C σε N Τύπος Ρουλεμάν 

19900 16012 

29600 60012 

47500 62012 

81900 63012 

108000 64012 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Σε οδοντοκίνηση με παράλληλους οδοντωτούς τροχούς με κανονική οδόντωση δίνονται: 

 Απόσταση αξόνων α = 150mm 

 Αρχική διάμετρος κινητήριου τροχού d01 = 60 mm 

 Στροφές κινητήριας ατράκτου n1 = 100 rpm 

 Αριθμός δοντιών κινητήριου τροχού z1 = 20 δόντια 

 

Ζητούνται: 

α) Η σχέση μετάδοσης (i) 

β) Το ύψος κεφαλής (hk) 

γ) Το ύψος του δοντιού (h) 

δ) Το πάχος δοντιού (s) 

 

Μονάδες 10 

Δ2. Σε ζεύγος παράλληλων οδοντωτών τροχών δίνονται: 

 Αρχική διάμετρος κινητήριου τροχού do1 = 120 mm 

 Αριθμός δοντιών κινητήριου τροχού z1 = 30 δόντια και κινούμενου τροχού z2 = 150 δόντια 

 

Ζητούνται: 

α) Το module της οδόντωσης (m) 

β) Η σχέση μετάδοσης (i) 

γ) Η διάμετρος κεφαλών (dk1, dk2) 

δ) Η απόσταση (α) των αξόνων τους 

ε) Το ύψος κεφαλής (hk), το ύψος ποδιού (hf) και το ύψος του δοντιού (h) 

 

 

Μονάδες 15 

  


