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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.
α. Το έδρανο κύλισης (ρουλμάν) με κωδικό αριθμό
22316 έχει εσωτερική διάμετρο 80mm.
β. Οι σφήνες αποτελούν έναν πολύ εύκολο και
συνηθισμένο τρόπο μη λυόμενης σύνδεσης.
γ. Στο μετρικό σπείρωμα (Μ) η γωνία κορυφής είναι
55°.
δ. Όσο πιο μεγάλο είναι το βήμα μιας αλυσίδας
κίνησης, τόσο το μέγιστο όριο στροφών της
αλυσοκίνησης περιορίζεται.
ε. Ο δισκοειδής ανήκει στους κινητούς ή εύκαμπτους
συνδέσμους.
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Άτρακτος μεταφέρει στρεπτική ροπή M t =3750daN·cm
από
ηλεκτροκινητήρα
ισχύος
P=37,5 HP
και
καταπονείται μόνο σε στρέψη. Το υλικό της ατράκτου
είναι st 42 με τεπ = 150 daN2 . Να βρείτε τη διάμετρο d και
cm

την ταχύτητα περιστροφής n της ατράκτου σε RPM.
Μονάδες 10
Γ2. Να υπολογιστεί η περιφερειακή ταχύτητα v και η
περιφερειακή δύναμη F που αναπτύσσεται σε
ιμαντοκίνηση, όταν η κινητήρια τροχαλία έχει διάμετρο
d 1 =600 mm, στρέφεται με n 1 =600 RPM (10 στρ./s) και η
ισχύς της είναι P=18,84 PS. Ποια είναι η ροπή της
κινητήριας τροχαλίας (Μ 1 ).
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Σε οδοντωτό τροχό με κανονική οδόντωση δίνεται το ύψος
δοντιού h=4,34 mm. Να υπολογίσετε:
• Το ύψος κεφαλής h k του δοντιού
• Το βήμα t της οδόντωσης
• Το πάχος s του δοντιού

Μονάδες 9

∆2. Ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ P=10 PS και στρέφεται
χωρίς απώλειες με n 1 =1000 RPM. Η κίνηση μεταδίδεται
με ένα ζεύγος παράλληλων οδοντωτών τροχών σε
ανυψωτικό τύμπανο που στρέφεται με n 2 =500 RPM. Το
κινητήριο γρανάζι έχει αρχική διάμετρο d 01 =50 mm και
Z 1 =20 δόντια.
Ζητούνται:
• Η αρχική διάμετρος d 02 και ο αριθμός των δοντιών Z 2
του κινούμενου γραναζιού.
• Οι ροπές των ατράκτων M 1 , M 2 .
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ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με
μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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