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ΘΕΜΑ Α
1.
a.
b.
c.
d.
2.

Η διπλανό εικόνα απεικονύζει:
Ήλο
Κοχλύα
Περικόχλιο
Σφόνα
Να ονομϊςετε τα μϋρη του διπλανού εξαρτόματοσ
Α………………………………
Β………………………………

Α

Β

3. Στοιχεύο λυόμενησ ςύνδεςησ δεν εύναι:
a. Οι ηλώςεισ
b. Οι ςυγκολλόςεισ
c. Οι κοχλιώςεισ
d. Οι ςφόνεσ
4. Στουσ κοχλύεσ κύνηςησ το ςπεύρωμα που χρηςιμοποιεύται εύναι:
a. Τριγωνικό
b. Τριγωνοειδϋσ
c. Πριονοειδϋσ
d. Δεν ϋχει ςημαςύα

5. Ο ςυμβολιςμόσ 30 x 90 DIN 124 ςημαύνει ότι ο όλοσ ϋχει μόκοσ
a. 90 mm
b. 30 mm
c. 124 mm
d. 30 cm
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6. Λεβητόκαρφα ονομϊζονται οι όλοι με διϊμετρο μεγαλύτερη από :
a. 10 mm
b. 20 mm
c. 5 mm
d. 30 mm

7.
I.
II.
III.
IV.
V.

8.
a.
b.
c.
d.
9.

Ερωτόςεισ Σωςτό-Λϊθοσ
Οι κοχλύεσ ϋχουν πϊντα δεξιόςτροφο ςπεύρωμα.
Για ςτεγανότητα δεν μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ηλώςεισ.
Οι ςυγκολλόςεισ ϋχουν μεγαλύτερο βϊροσ από τισ ηλώςεισ
Ένα βαςικό κριτόριο για την επιλογό μεγϋθουσ ενόσ εξαρτόματοσ εύναι να εύναι εμπορικϊ
διαθϋςιμο
Λυόμενεσ ςυνδϋςεισ ονομϊζονται οι μόνιμεσ ςυνδϋςεισ.

Στην εικόνα φαύνεται
Διπλόσ ςειρϊσ με επικϊλυψη
Απλόσ ςειρϊσ με επικϊλυψη
Απλόσ ςειρϊσ με αρμοκαλύπτρα
Διπλόσ ςειρϊσ με αρμοκαλύπτρα.
Να αντιςτοιχόςετε τα παρακϊτω εύδη των κοχλύων.
A. αγκυρώςεωσ
B. μπουζόνι
C. κεφαλόσ
D. περαςτόσ

10. η παρακϊτω εικόνα απεικονύζει
a. κοχλύα
b. εγκϊρςια ςφόνα
c. διαμόκη ςφόνα
d. όλωςη με αρμοκαλύπτρα
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ΘΕΜΑ Β
1. Να αναφϋρετε τρεισ τουλϊχιςτον χρόςεισ των κοχλιών

2. Ποια εύναι τα πλεονεκτόματα και ποια τα μειονεκτόματα των παρακϊτω ςυνδϋςεων
a. Των κοχλιοςυνδϋςεων
Πλεονεκτήματα

μειονεκτήματα

b. Των ηλώςεων
Πλεονεκτήματα

c. Των ςυγκολλόςεων
πλεονεκτήματα
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3. Να αναφϋρετε τα πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα των ςυγκολλόςεων

4. Να αναφϋρετε τα βαςικϊ κριτόρια για την επιλογό ενόσ εξαρτόματοσ.
Για παρϊδειγμα τι θα ϋπρεπε να λϊβετε υποψιν ςασ αν θϋλετε να καταςκευϊςετε μια ςτεγανό
δεξαμενό με τη μϋθοδο των ηλώςεων;

5. Τι εννοούμε με τον όρο ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ;
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ΘΕΜΑ Γ
Στο διπλανό ςχήμα φαίνεται μια ςφνδεςη η οποία
αποτελείται από μονή ςειρά με 5 ήλουσ ςτο οποίο
αςκοφνται δυνάμεισ.
a. τι καταπόνηςη δϋχεται το ςτοιχειό ςύνδεςησ ?

b. Ποιοσ εύναι ο τύποσ υπολογιςμού?

c. Από τι εξαρτϊται η αντοχό τησ ςύνδεςησ?

d. Αν δύναμη εύναι P=10000N και η διϊμετροσ ενόσ όλου εύναι 2mm πόςη εύναι η τϊςη?

e. Αν χρηςιμοποιούςαμε 2 ςειρϋσ από 5 καρφιϊ τι θα ϊλλαζε?

f.

Αν η επιτρεπόμενη τϊςη ενόσ υλικού εύναι ςεπ=100Ν/mm2 θα μπορούςαμε να
χρηςιμοποιόςουμε αυτό το υλικό?
Δύνεται : π=3,14
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