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ΜΔΡΟ Α: Γώδεθα (12) εξσηήζεηο.
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.
Γηα ηηο εξσηήζεηο 1-5 λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
1. Γηα κεηάδνζε θίλεζεο κεηαμύ δπν θάζεησλ αηξάθησλ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ:
(α) Σπλδπαζκόο νδνληνηξνρνύ κε νδνλησηό θαλόλα.
(β) Ζεύγνο παξάιιεισλ νδνληνηξνρώλ.
(γ) Εεύγνο θσληθώλ νδνληνηξνρώλ.
(δ) Ζεύγνο εζσηεξηθνύ - εμσηεξηθνύ νδνληνηξνρνύ.
2. Σην θύιιν πξνγξακκαηηζκνύ γηα θαηεξγαζία ζε ηόξλν CNC ν θώδηθαο F
εθθξάδεη:
(α) Τε ζπληεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζεί ην θνπηηθό
εξγαιείν ζηνλ άμνλα Χ.
(β) Τν βάζνο Κνπήο.
(γ) Σελ ηαρύηεηα πξνώζεζεο κε ηελ νπνία πξέπεη λα θηλεζεί ην
θνπηηθό εξγαιείν.
(δ) Τε ζπληεηαγκέλε ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν πξέπεη λα θηλεζεί ην θνπηηθό
εξγαιείν ζηνλ άμνλα Ζ.
3. Τα ζεξκνπιαζηηθά είλαη :
(α) Σπλζεηηθά πιηθά πνπ αληέρνπλ ζε ςειέο ζεξκνθξαζίεο
(β) Σπλζεηηθά πιηθά πνπ αληέρνπλ ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο
(γ) Σπλζεηηθά πιηθά πνπ δελ κπνξνύλ λα ξεπζηνπνηεζνύλ θαη λα
δηακνξθσζνύλ πνιιέο θνξέο
(δ) πλζεηηθά πιηθά πνπ κπνξνύλ λα ξεπζηνπνηεζνύλ θαη λα
δηακνξθσζνύλ δεύηεξε θνξά
4. Η βαιβίδα δηεύζπλζεο ξνήο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 1 είλαη:
Α

Β

RP S
Σρήκα 1
(α) βαιβίδα 2/5
(β) βαιβίδα 5/2
(γ) βαιβίδα 4/2
(δ) βαιβίδα 3/2
5. Οη δαθηπιησηνί νδεγνί είλαη βαζηθά ζηνηρεία ησλ ηδηνζπζθεπώλ:
(α) δηάλνημεο νπώλ
(β) θξεδαξίζκαηνο
(γ) ηόξλεπζεο
(δ) ιείαλζεο
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6. Να θαηνλνκάζεηε ηέζζεξηο ηδηνζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην
κεραλνπξγείν.
(α) Ηδηνζπζθεπέο ηόξλεπζεο:
- Απηόκαηνο ζθηγθηήξαο (ηζηώθ) κε ηξεηο ζηαγόλεο
- Απηόκαηνο ζθηγθηήξαο (ηζηώθ) κε ηέζζεξηο ζηαγόλεο
- Αλεμάξηεηνο ζθηγθηήξαο (ηζηώθ) κε ηέζζεξηο ζηαγόλεο
- Κηλεηήξηα πιάθα γηα ηε ζπγθξάηεζε εξγαζηώλ κεηαμύ θέληξσλ
- Πιάθα ζπγθξάηεζεο εξγαζηώλ
- Μαγλεηηθή πιάθα
- πζηειιόκελνη ζθηρηήξεο
- ηαζεξά θαη ζπζηειιόκελα καλδξίιηα κε θώληθν ζηέιερνο
- Σν κηθξό θαη εγθάξζην θνξείν ηνπ ηόξλνπ σο κέζα
ζπγθξάηεζεο ηεο εξγαζίαο
- Ηδηνζπζθεπέο γηα έθθεληξε ηόξλεπζε
(β) Ηδηνζπζθεπέο θξεδαξίζκαηνο
- Μέγγελε
- Ηδηνζπζθεπέο θξεδαξίζκαηνο πνιιαπιήο ζύζθηγμεο
- Γίδπκεο ηδηνζπζθεπέο
- Αλαζηξεθόκελεο ηδηνζπζθεπέο
- Γηαηξέηεο
7. Γηα θάζε κηα από ηηο κήηξεο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, λα δώζεηε έλα
ηππηθό πξντόλ πνπ παξάγεηαη κε απηέο.
(α) κήηξεο ηύπσζεο
(β) κήηξεο εμέιαζεο
- λνκίζκαηα
- ζσιελάξηα
- κεηάιιηα
- θνίια δνρεία
- κεηαιιηθά ζήκαηα κε
αλάγιπθεο παξαζηάζεηο
- θιεηδηά
(γ) κήηξεο θνίιαλζεο
(δ) κήηξεο ζπζηξνθήο – θάκςεο
- θαηζαξόιεο
- κεληεζέδεο
- βάδα
- ελώζεηο <<πηληηξκέ>>
- θύπεια
- εληζρπηηθόο γύξνο δνρείσλ
- θνίια δνρεία
8. Να γξάςεηε ηέζζεξα παξαδείγκαηα πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ
πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο, ζε κεραλνινγηθέο
θαηαζθεπέο.
(α) ζύζηεκα πέδεζεο απηνθηλήηνπ
(β) ζύζηεκα πδξαπιηθνύ ζπκπιέθηε ηνπ απηνθηλήηνπ
(γ) πδξαπιηθόο αλειθπζηήξαο
(δ) πδξαπιηθόο αλπςσηήξαο
(ε) εθζθαθέαο (ηξαθηέξ)
(ζη) πδξαπιηθέο πξέζεο
Γηα ηηο εξσηήζεηο 9 θαη 10 λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά:
9. Σηνπο πεξηζηξεπηνύο ππξγίζθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο
εκηαπηόκαηνπο ηόξλνπο ηνπνζεηνύληαη πνιιά θνπηηθά εξγαιεία.
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10. Τα πξνζαξηήκαηα ή ζπζηήκαηα αληηγξαθήο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο
εκηαπηόκαηνπο ηόξλνπο γηα ηόξλεπζε κνξθήο.
11. Να αλαθέξεηε ηί δειώλνπλ ηα πην θάησ όηαλ γίλεηαη πξνγξακκαηηζκόο
ελόο ηόξλνπ C.N.C.
(α) Κώδηθαο G00 – γξήγνξε θίλεζε ηνπ θνπηηθνύ εξγαιείνπ
(β) Κώδηθαο G01 – θνπηηθή θίλεζε ηνπ θνπηηθνύ εξγαιείνπ (γ) Κώδηθαο Μ03 – εθθίλεζε πξνγξάκκαηνο
(δ) Κώδηθαο M30 – ηέινο πξνγξάκκαηνο
12. Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ηέζζεξηο (4)
δηαθνξεηηθέο κνξθέο νδνληνθίλεζεο όπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην
ζρήκα 2.

(1) παξάιιεινη (2) νδνληνηξνρνί
νδνληνηξνρνί
ςαξνθόθθαιν

(3) νδνλησηόο
(4) αηέξκνλαο
θαλόλαο θνριίαο –
νδνληνηξνρόο νδνληνηξνρόο
Σρήκα 2

ΜΔΡΟ Β: Σέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε νθηώ (8) κνλάδεο.
13. Να ζρεδηάζεηε ην πδξαπιηθό θύθισκα ειέγρνπ θπιίλδξνπ δηπιήο
ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηξία πδξαπιηθά ζύκβνια πνπ θαίλνληαη
ζην ζρήκα 3. Ο έιεγρνο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θπιίλδξνπ λα αζθείηαη ζηελ
έθηαζε ηνπ εκβόινπ

Α

Β

RP S
ζρήκα 3
4

14. Σην ζρήκα 4 θαίλεηαη κέξνο παξάιιεινπ νδνληνηξνρνύ κε ίζηα δόληηα. Να
θαηνλνκάζεηε ηα ζηνηρεία d, df, da, h, ha, hf, S θαη P ηνπ νδνληνηξνρνύ, όπσο
απηά ζπκβνιίδνληαη ζην ζρήκα.

ζρήκα 4
d – αξρηθή δηάκεηξνο
df – δηάκεηξνο πνδηώλ
da, – δηάκεηξνο θεθαιώλ
h – ύςνο δνληηνύ
ha – ύςνο θεθαιήο
hf – ύςνο πνδηνύ
S – πάρνο δνληηνύ
P – πεξηθεξεηαθό βήκα
15. Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε ηεο θακπηηθήο κήηξαο πνπ θαίλεηαη
ζην ζρήκα 5.

ζρήκα 5
1.
2.
3.
4.
5.

Τπνδνρή
Κακπηηθόο δνπκπάο
Κηλεηέο ζηαγόλεο
Δξγαζία
Κακπηηθή πιάθα
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16. Να πεξηγξάςεηε κε ιίγα ιόγηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ
πξνζαξηήκαηνο αληηγξαθήο γηα ηόξλεπζε κνξθήο, πνπ θαίλεηαη ζην
ζρήκα 6.

ζρήκα 6
Όηαλ ν ηρλειάηεο θηλεζεί πξνο ηα έμσ ζα θιείζεη ην θύθισκα ηνπ
ειεθηξνλόκνπ Α κέζσ ηεο επαθήο Α. Έηζη ελεξγνπνηείηαη ν
ειεθηξνλόκνο Α, ν νπνίνο έιθεη ηνλ θεληξηθό επαθέα ηνπ ειεθηξνλόκνπ γηα λα θιείζεη ην ειεθηξηθό θύθισκα. Απηό ελεξγνπνηεί ην
καγλεηηθό ζπκπιέθηε Α ν νπνίνο πεξηζηξέθεηαη θαη δίλεη ζηνλ θνριία
αξηζηεξόζηξνθε θίλεζε. Απηή κεηαηξέπεηαη ζε επζύγξακκε θίλεζε
ηνπ θνπηηθνύ εξγαιείνπ πξνο ηα έμσ.
Όηαλ νιόθιεξν ην ζύζηεκα θηλεζεί αξηζηεξόηεξα θαη ν ηρλειάηεο
θηλεζεί πξνο ηα κέζα, ζα ελεξγνπνηεζεί ν ειεθηξνλόκνο Β κέζσ ηεο
επαθήο Β θαη ζα θιίζεη ην ειεθηξηθό θύθισκα ηνπ καγλεηηθνύ
ζπκπιέθηε Β. Απηόο ζα κεηαδώζεη δεμηόζηξνθε θίλεζε ζηνλ θνριία
θαη ην θνπηηθό εξγαιείν ζα θηλεζεί πξνο ηα κέζα.

ΜΔΡΟ Γ: Γύν (2) εξσηήζεηο.
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.
17. Να ππνινγίζεηε από ηε ζρέζε F= ℓ·S·ηΒ ηε δύλακε θνπήο πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ απνθνπή κε θνπηηθή κήηξα ηεο εξγαζίαο πνπ θαίλεηαη
ζην ζρήκα 7. Ωο πξώηε ύιε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ισξίδα ειάζκαηνο
ράιπβα πάρνπο 2 mm κε αληνρή εθειθπζκνύ Rm = 300 N/mm2.
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Σρήκα 7

F= ℓ·S·ηΒ
ηΒ =4/5·Rm
F = (30 + 30 + 20 + 20 + 10 + 10 + 5 + 5) mm x 2 mm x (4/5 x 300 N/mm2 )
F = 260 mm2 x 240 N/mm2
F = 62 400 N
F = 62,4 kN
18. Σε αθαηέξγαζην ηεκάρην άμνλα δηακέηξνπ 30 mm, πξέπεη λα
θαηεξγαζηνύλ ζε ηόξλν κε λνπκεξηθό πξνγξακκαηηζκό εξγαζίαο (CNC)
δπν (2) δηαβαζκίζεηο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 8. Να γξάςεηε ζην
ηεηξάδην απαληήζεώλ ζαο πξόγξακκα θαηεξγαζίαο, ζην απόιπην
ζύζηεκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε κνξθή πξνγξακκαηηζκνύ πνπ θαίλεηαη
ζηνλ πίλαθα 1. Τν πξόγξακκα λα πξνλνεί γηα θαηεξγαζία μερνλδξίζκαηνο
θαη απνπεξάησζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Όπνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί
ν θνπηηθόο θύθινο G84 θαη ε παξάκεηξνο δηαίξεζεο θνπήο Η. Τν κέγηζην
επηηξεπόκελν βάζνο θνπήο ηεο εξγαιεηνκεραλήο είλαη 0,5 mm.
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Σρήκα 8
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Ø28
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Πίλαθαο 1
N
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

G(M)
M03
92
00
84
00
84
00
01
01
01
01
01
01
00
M30

X

Z

3100
3000
2820
2820
2520
00
00
2500
2500
2800
2800
3100
3100

500
100
-3480
100
-1480
100
00
00
-1500
-1500
-3500
-3500
500

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟΤ ΓΟΚΗΜΗΟΤ
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F

H

60

50

60

50

30
30
30
30
30
30

