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ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Το φροντιστήριο των Επα.λ. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α.  Να γράψετε στο τετράδιο το γράµµα καθεµίας από τις παρακάτω   

προτάσεις και  δίπλα τη λέξη Σωστό αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος , αν 
είναι λανθασµένη.    

α. Κόπωση µιας ατράκτου ονοµάζεται η επαναλαµβανόµενη φόρτιση των 
ινών της ατράκτου σε κάµψη και εφελκυσµό .  

β. Τα πολύσφηνα φέρουν στην περιφέρεια τους πολλές σφήνες, που  

    διαµορφώνονται πάνω στην άτρακτο.  

γ. Τριβέας είναι το εξάρτηµα που έρχεται σε επαφή µε το στροφέα . 

δ. Η διαµόρφωση της δεύτερης κεφαλής µπορεί να γίνει εν ψυχρώ ή εν  
    θερµώ, αν ο ήλος έχει διάµετρο µεγαλύτερη από 10 mm .  

ε. Τα βήµα της οδόντωσης t ενός γραναζιού είναι η απόσταση δυο  
    αντίστοιχων σηµείων  δύο διαδοχικών δοντιών που µετριούνται πάνω  
    στην περιφέρεια κεφάλων 

ζ. Στην καταπόνηση µε στρέψη αναπτύσσονται κυρίως ορθές τάσεις .  

η. Ως βάση για την δηµιουργία του σπειρώµατος λαµβάνεται η  ελικοειδής  

    γραµµή .  
θ. Βαθµός απόδοσης ορίζεται ως ο λόγος των ισχύων των αξόνων (ισχύς  
    κινητηρίου προς ισχύ κινούµενου) . 

ι.  Επικίνδυνη διατοµή είναι η διατοµή που από την ανάλυση προκύπτει ότι  
    δέχεται τη µεγαλύτερη σε µέγεθος φόρτιση . 

 

 (µονάδες 9) 
 

Β. Ποια στοιχεία πρέπει να δώσουµε για την προµήθεια ενός ήλου ;  
 

                                                                                                    ( µονάδες 5) 

 
Γ.   Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα έδρανα (χωρίς σχήµατα) : 

      α) Ανάλογα µε τις δυνάµεις που παραλαµβάνουν . 
      β) Ανάλογα µε το είδος της τριβής που αναπτύσσεται σε αυτά . 
      γ) Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας . 

                                                                                                    ( µονάδες11) 
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ΘΕΜΑ 2
Ο
 

Α.  Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ποσό της ενέργειας που        
      καταναλώνεται για την περιστροφή τους, στα έδρανα ολίσθησης και  

       κύλισης ;      

  ( µονάδες 5) 

 

Β.   Άτρακτος ηλεκτροκινητήρα µε ισχύ P = 300 ΗΡ µεταφέρει κίνηση και 
στρέφεται µε n = 1432,4 RPM (στροφές ανά λεπτό). Η επιτρεπόµενη 

τάση του υλικού της ατράκτου είναι  τεπ = 75 daN/cm
2
. Να υπολογιστεί η 

µεταφεροµένη ροπή στρέψης Mt και η διάµετρος d της ατράκτου.   

 

  (µονάδες 15) 
 

Γ.  ∆ύο ελάσµατα  καταπονούνται  σε διάτµηση, αν η επιτρεπόµενη τάση 
είναι τεπ  = 1000 kp/cm2  και η τάση θραύσεως  τθρ = 3000 kp/cm2   , να 

βρεθεί  ο συντελεστής ασφάλειας Vασφ. 
 

                                                                                                   ( µονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ 3
Ο
 

Α. Να αναφέρετε  τα µειονεκτήµατα των συγκολλήσεων .                                            
     ( µονάδες 8) 

 

B. Να υπολογισθεί η περιφερειακή ταχύτητα v, η περιφερειακή δύναµη F αν  
     η ισχύς Ρ = 9,42 Ps όταν η κινούµενη τροχαλία έχει διάµετρο d2 = 900  

     mm, η κινητήρια τροχαλία στρέφεται µε n1=  600 RPM . Να  
     υπολογισθούν επίσης οι ροπές Μ1 της κινούσας και Μ2 της κινούµενης  

     τροχαλίας µε i=1/3.    
( µονάδες 12) 

 

Γ.  Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τις µορφές των διαµήκων σφηνών . 

    
( µονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ 4
Ο 

Α.   Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τους τύπους των εδράνων κύλισης 

     (ρουλµάν) .  

 ( µονάδες 9) 
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Β. ∆υο παράλληλοι οδοντωτοί τροχοί µε ευθεία κανονική οδόντωση  

    εµπλέκονται. Η αξονική τους απόσταση είναι α= 240 mm.Ο κινητήριος  
    τροχός  έχει Ζ1 =40 δόντια και η περιφερειακή του  ταχύτητα είναι v =  

    3,768 m/s Το µήκος (ή πλάτος) δοντιού  είναι b = 28,26 mm µε  

     συντελεστή µορφής y = 3. Το κινητήριο γρανάζι µεταφέρει  ισχύ Ρ1 = 40  
     Ps µε βαθµό απόδοσης η = 0, 9.  Να βρεθεί η σχέση µετάδοσης i, οι       

     στροφές του κινητήριου n1 και κινουµένου n2 γραναζιού και οι ροπές Μ1,   

         Μ2 . 

( µονάδες 16) 
 

Επιµέλεια θεµάτων:   Κακουλάς  Γ.  Νικόλαος  
 


