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Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τρία µέρη (Α, Β, Γ) και τέσσερις (4)
σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
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ΜΕΡΟΣ Α: ∆ώδεκα (12) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες
Για τις ερωτήσεις 1 µέχρι 5 να γράψετε την ορθή απάντηση.
1.

Ο κώδικας Μ30 στις φρέζες µε νουµερικό προγραµµατισµό εργασίας (CNC),
δίνει εντολή στον υπολογιστή της εργαλειοµηχανής για:
α) Έναρξη του προγράµµατος και δεξιόστροφης περιστροφής της ατράκτου
β) Τέλος του προγράµµατος, σταµάτηµα της ατράκτου και επαναφορά του
προγράµµατος στην πρώτη εντολή.
γ) Γρήγορη κίνηση του κοπτικού εργαλείου
δ) Αλλαγή του κοπτικού εργαλείου

2.

Οι ιδιοσυσκευές διάνοιξης οπών είναι ειδικά επιπρόσθετα προσαρτήµατα που
χρησιµοποιούνται στα δράπανα για:
α) Συγκράτηση της εργασίας, αποφυγή της χάραξης και καθοδήγηση του
κοπτικού εργαλείου.
β) Να αυξηθεί η ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου
γ) Βελτίωση της κατεργασµένης επιφάνειας
δ) Τη συγκράτηση του κοπτικού εργαλείου

3.

Σε τόρνο µε νουµερικό προγραµµατισµό εργασίας (CNC), δόθηκε εντολή G84 µε
διαίρεση κοπής Η=50 για να ξεχονδριστεί άξονας µε διάµετρο 24mm σε 20mm.
Για την κατεργασία αυτή ο κώδικας G84 θα εκτελέσει:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

4.

Υδραυλικά συστήµατα µετάδοσης κίνησης είναι τα συστήµατα στα οποία:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

5.

Η µετάδοση της κίνησης γίνεται µε τη βοήθεια υγρών.
Η µετάδοση της κίνησης γίνεται µε τη βοήθεια αέρα.
Η µετάδοση της κίνησης γίνεται µε τη βοήθεια υγρού και αέρα.
Γίνεται διανοµή του νερού στις κατοικηµένες περιοχές.

Σε σχέση µε τα βιοµηχανικά µεταλλικά υλικά, τα πλαστικά (συνθετικά) υλικά
έχουν συνήθως:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

6.

8 περάσµατα.
2 περάσµατα.
6 περάσµατα.
4 περάσµατα.

Μικρότερη πυκνότητα.
Μεγαλύτερη πυκνότητα.
Τις πυκνότητές τους περίπου τις ίδιες.
Άλλα µικρότερη και άλλα µεγαλύτερη πυκνότητα.

Στους υπολογισµούς κοπής οδοντοτροχών άλλοτε χρησιµοποιείται το µοντούλ
και άλλοτε το διαµετρικό βήµα. Να αναφέρετε δύο (2) διαφορές που υπάρχουν
µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων.
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7.

Να κατονοµάσετε τέσσερις (4) µήτρες διαµόρφωσης που χρησιµοποιούνται στις
πρέσες.

8.

Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήµατα της χύτευσης σε µεταλλικούς τύπους
έναντι της χύτευσης σε άµµο.

9.

Να κατονοµάσετε δύο (2) ιδιοσυσκευές που χρησιµοποιούνται στις φρέζες και
δύο (2) εργαλειοφόρες ιδιοσυσκευές.

10.

Να αναφέρετε ποια είναι η κύρια αποστολή του οδοντωτού κανόνα στα
συστήµατα µετάδοσης κίνησης.

11.

Να γράψετε δύο (2) από τις κατηγορίες στις οποίες ταξινοµούνται τα πλαστικά
(συνθετικά) υλικά.

12.

Να αναφέρετε δύο (2) βασικά µειονεκτήµατα των υδραυλικών συστηµάτων
έναντι των άλλων µεθόδων µετάδοσης κίνησης.

ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες.
13.

Με τη βοήθεια απλού σχήµατος να εξηγήσετε πώς µετατρέπεται η περιστροφική
κίνηση του κινητήρα σε παλινδροµική κίνηση του κριού στις πρέσες µε
µηχανισµό µοχλού - γονάτου.

14.

Μια µέθοδος µετάδοσης κίνησης είναι ο συνδυασµός ατέρµονα κοχλίαοδοντοτροχού.
α)
β)
γ)

Να περιγράψετε µε λίγα λόγια τον τρόπο λειτουργίας αυτού του
συνδυασµού.
Να εξηγήσετε τι επιτυγχάνεται µε τη χρήση αυτού του συνδυασµού;
Να αναφέρετε τέσσερις (4) πρακτικές εφαρµογές αυτού του συνδυασµού στη
βιοµηχανία.

15.

Στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά εργατικών ατυχηµάτων
κατά την κοπή µε κοπτικές µήτρες στις πρέσες. Να σχολιάσετε γιατί
παρατηρείται το γεγονός αυτό και να εισηγηθείτε τρία (3) προστατευτικά µέτρα
που µπορούν να εφαρµοστούν για την ελάττωση του κινδύνου αυτού.

16.

Να σχολιάσετε και να δικαιολογήσετε γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
διεθνώς ραγδαία εξάπλωση της χρήσης των συνθετικών υλικών (πλαστικών),
αλλά και γιατί παράλληλα παρατηρείται έντονος προβληµατισµός για την
αλόγιστη και υπερβολική χρήση τους.
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ΜΕΡΟΣ Γ: ∆ύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες.
17.

Κατά τη διαδικασία χύτευσης:
α) το καλούπι κατασκευάζεται µε διαστάσεις διαφορετικές από τις διαστάσεις του
χυτού.
β) το χυτό κατασκευάζεται µε διαστάσεις διαφορετικές από το τελικό προϊόν.
Να σχολιάσετε τα πιο πάνω και να δικαιολογήσετε τις τοποθετήσεις σας.

18.

Σε ακατέργαστο τεµάχιο από αλουµίνιο, διαµέτρου 25mm, πρέπει να
κατεργαστούν σε τόρνο µε νουµερικό προγραµµατισµό εργασίας (CNC) τρεις (3)
διαβαθµίσεις, όπως φαίνεται στο σχήµα 1. Να γράψετε στο τετράδιο
απαντήσεών σας πρόγραµµα κατεργασίας χρησιµοποιώντας τη µορφή
προγραµµατισµού που φαίνεται στο σχήµα 2. Το πρόγραµµα να γίνει στο
απόλυτο σύστηµα, να περιλαµβάνει ξεχόνδρισµα και αποπεράτωση του
αντικειµένου και να χρησιµοποιηθεί όπου χρειάζεται ο κοπτικός κύκλος G84 και
η παράµετρος διαίρεσης κοπής Η.
45
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