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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις µηχανές παρουσιάζεται πολύ συχνά η ανάγκη να µεταδοθεί κίνηση από µία 

άτρακτο σε µία άλλη.  

Η αναλογία της µετάδοσης κινήσεως εκφράζεται ως ο αριθµός εκείνος που 

αναπαριστά το πόσες φορές θα αυξηθεί ή θα µειωθεί η περιστροφική ταχύτητα καθώς 

µεταφέρεται από την κινητήρια στην κινούµενη άτρακτο και υπολογίζεται µε τον 

λόγο: 

i=n1/n2 

όπου, n1 η περιστροφική ταχύτητα κινητήριας ατράκτου και n2 η περιστροφική 

ταχύτητα κινούµενης ατράκτου. 

Ισχύει ακόµα πως η σχέση µετάδοσης κίνησης υπολογίζεται από την σχέση: 

i=z2/z1, 

όπου z1 ο αριθµός οδόντων του κινητήριου τροχού και z2 ο αριθµός οδόντων του 

κινούµενου τροχού. 

Όταν οι γεωµετρικοί άξονες των δύο ατράκτων συµπίπτουν, τότε για την µετάδοση 

της κινήσεως χρησιµοποιούνται οδοντωτοί τροχοί, ενώ όταν οι γεωµετρικοί άξονες 

των ατράκτων δεν συµπίπτουν τότε για την µετάδοση της κίνησης χρησιµοποιούνται, 

οι ιµάντες και οι τροχαλίες, όπως επίσης οι αλυσίδες και οι αλυσοτροχοί, ανάλογα µε 

την εκάστοτε ανάγκη. 

Στο παρόν έγγραφο γίνεται εκτενής περιγραφή και ανάλυση στα βασικά είδη 

µετάδοσης κίνησης (οδοντωτοί τροχοί, ιµάντες, αλυσίδες), συνοδευόµενα από 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

Έχοντας αναλύσει το θεωρητικό υπόβαθρο, παρουσιάζεται η διαδικασία κατασκευής 

και συναρµολόγησης των βοηθηµάτων, τα οποία αναπαριστούν την µετάδοση 

κίνησης µέσω των τριών προαναφερθέντων µεθόδων, εντός του πλαισίου του 

µαθήµατος "Στοιχεία Μηχανών ΙΙ". 

Τέλος γίνεται αναφορά στα κατασκευαστικά σχέδια των βοηθηµάτων και στους 

πίνακες, εκ των οποίων έγινε η επιλογή των επιµέρους χαρακτηριστικών. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Από τα αρχαία χρόνια υπήρξε ανάπτυξη στην Μηχανική και ειδικότερα στη 

µετάδοση κίνησης. Ανευρίσκονται συνεχώς αναφορές και αντικείµενα, όπως µοχλοί, 

τροχαλίες, γρανάζια, µε σπουδαιότερα αυτών το µηχανισµό των Αντικυθήρων και το 

γρανάζι της Σαρδηνίας. 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

Ο µηχανισµός των Αντικυθήρων  (γνωστός  και ως αστρολάβος των Αντικυθήρων ή 

υπολογιστής των Αντικυθήρων) είναι ένα αρχαίο τέχνηµα που πιστεύεται  ότι ήταν 

ένας µηχανικός υπολογιστής και όργανο αστρονοµικών παρατηρήσεων, που 

παρουσιάζει οµοιότητες µε πολύπλοκο ωρολογιακό µηχανισµό. 

 

Ο Μηχανισµός των Αντικυθήρων 

Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο ανοικτά του Ελληνικού νησιού Αντικύθηρα µεταξύ  των 

Κυθήρων και της Κρήτης. Με βάση τη µορφή των ελληνικών επιγραφών που φέρει 

χρονολογείται µεταξύ του 150π.Χ. και του 100π.Χ. , αρκετά πριν από την 

ηµεροµηνία του ναυάγιου, το οποίο ενδέχεται να συνέβη ανάµεσα στο 87π.Χ. και 

63π.Χ. . Θα µπορούσε να ήταν κατασκευασµένο µέχρι µισόν αιώνα πριν το ναυάγιο. 

Ο µηχανισµός είναι η αρχαιότερη σωζόµενη διάταξη µε γρανάζια. Είναι φτιαγµένος 

από µπρούτζο σε ένα ξύλινο πλαίσιο και έχει προβληµατίσει και συναρπάσει πολλούς 

ιστορικούς της επιστήµης και της τεχνολογίας  αφότου ανακαλύφθηκε. Η πιο 

αποδεκτή θεωρία, σχετικά µε την λειτουργία  του, υποστηρίζει ότι ήταν ένας 
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αναλογικός υπολογιστής σχεδιασµένος για να υπολογίζει τις κινήσεις των ουρανίων 

σωµάτων.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι ο µηχανισµός φέρει 30 οδοντωτούς 

τροχούς οι οποίοι  περιστρέφονται γύρω από 10 άξονες. Η λειτουργία του 

µηχανισµού κατέληγε σε τουλάχιστον 5 καντράν, µε ένα ή περισσότερους δείκτες για 

το καθένα. Με την βοήθεια του τοµογράφου έχουν διαβαστεί αρκετές από τις 

επιγραφές που υπήρχαν στις πλάκες και στους περιστρεφόµενους δίσκους, οι οποίες 

εµπεριέχουν αστρονοµικούς και µηχανικούς όρους, και έχουν χαρακτηριστεί από 

τους ειδικούς ως ένα είδος ¨εγχειριδίου χρήσης¨ του οργάνου. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

 

Οµοίωµα του µηχανισµού των Αντικυθήρων 
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Απεικόνιση των άστρων στον µηχανισµό 

 

 

 

Απεικόνιση των γραναζιών  του µηχανισµού των Αντικυθήρων 
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Σύγχρονο οµοίωµα του µηχανισµού των Αντικυθήρων 

 

 

Οµοίωµα  του µηχανισµού 
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Ραδιογράφηµα του µηχανισµού των Αντικυθήρων 
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ΤΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΤΗΣ ΣΑΡ∆ΗΝΙΑΣ     

Το θραύσµα του γραναζιού, που βρέθηκε το 2006 στην Ολβία της Σαρδηνίας, 

χρονολογήθηκε στο δεύτερο µισό του 3ου αιώνα πχ, την εποχή του Αρχιµήδη, τότε, 

που ο Ελληνικός Πολιτισµός είχε φθάσει στη µέγιστη ακµή του στην Κάτω Ιταλία. 

Πρόκειται για το αρχαιότερο γρανάζι, που έχει βρεθεί µέχρι σήµερα, το οποίο από 

την ηµέρα της ανακάλυψής του προκάλεσε το τεράστιο ενδιαφέρον της διεθνούς 

επιστηµονικής κοινότητας. 

 

Είναι κατασκευασµένο από κράµα χαλκού, έχει διάµετρο 43 χιλιοστά και διέθετε 55 

δόντια σε όλη του την περιφέρεια. ∆εδοµένου, ότι ο αριθµός 55 είναι το γινόµενο των 

δύο πρώτων αριθµών 5 και 11, είναι πολύ πιθανόν, ότι το γρανάζι αυτό αποτελούσε 

µέρος µηχανισµού, όπου σε συνεργασία µε άλλα γρανάζια η σχέση µετάδοσης 

αντιστοιχούσε σε κάποιο αστρονοµικό κύκλο. Αυτό επιβεβαιώνει τη µεγάλη ακρίβεια 

των αστρονοµικών µετρήσεων εκείνης της εποχής µε τη χρήση οδοντωτών 

µηχανισµών προσοµοίωσης της Ουράνιας Μηχανικής. 

 

Το Γρανάζι της Σαρδηνίας µε εµφανή την καµπυλότητα οδόντωσης. Η εντυπωσιακή 

οµοιότητά του σε σχήµα και διαστάσεις µε τα γρανάζια της σύγχρονης Τεχνολογίας 

έγινε αντιληπτή µετά την αποκατάσταση και την ακριβή γραφική αναπαράστασή του 

στον υπολογιστή.  
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Η αναλογία µε το κέρµα του ενός ευρώ στην εικόνα µας δίνει µία ιδέα των µικρών 

διαστάσεών του. Οι µικρές του αυτές διαστάσεις µας έκαναν να πιστεύουµε, ότι το 

γρανάζι πιθανόν να αποτελούσε τµήµα κάποιου µηχανισµού παρόµοιου µε τον 

Υπολογιστή των Αντικυθήρων (1ος αιώνας. π.Χ.). Πριν από την αποκατάσταση και 

λόγω της εκτεταµένης οξείδωσης της επιφάνειάς του τα δόντια φαίνονταν σχεδόν σαν 

ακατέργαστα και µε τριγωνικό προφίλ, ίδια µε του Υπολογιστή των Αντικυθήρων.  
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Κεφάλαιο 1: Ο∆ΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Ο∆ΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 

 

∆ιάφοροι τύποι οδοντωτών τροχών 

 

Οδοντωτός τροχός είναι δίσκος που η περιφέρεια του είναι διαµορφωµένη σε εσοχές 

και εξοχές µε κατάλληλη µορφή ώστε να σχηµατίζουν δόντια µε ορισµένη κατατοµή. 

 

Οδοντοκίνηση είναι µία διάταξη για την µετάδοση της κινήσεως, η οποία γίνεται µε 

στοιχεία µηχανών γενικού προορισµού που λέγονται οδοντωτοί τροχοί (γρανάζια). 
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1.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Χρησιµοποιούνται για όλες τις σχετικές θέσεις των ατράκτων στο χώρο. 

• Μεταδίδουν  την κίνηση στην κινούµενη άτρακτο µε µικρότερη ή µεγαλύτερη 

περιστροφική ταχύτητα ανάλογα µε τον αριθµό δοντιών των δύο τροχών. 

• Παρουσιάζουν ορισµένη σταθερή σχέση µεταδόσεως της κίνησης και αυτό 

γιατί λόγω της εµπλοκής των δοντιών δεν παρουσιάζεται απώλεια στροφών. 

• Παρουσιάζουν µεγάλη διάρκεια ζωής. 

• Απαιτούν µικρή συντήρηση. 

• Έχουν  πολύ καλό βαθµό απόδοσης , που εξαρτάται από το είδος των τροχών , 

την καλή κατασκευή και την κατάλληλη λίπανση. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Θορυβώδης λειτουργία. 

• Σχετικά υψηλό κόστος κατασκευής. 

• Μετάδοση της κινήσεως κατά µη ελαστικό τρόπο. 
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1.3 ΕΙ∆Η Ο∆ΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 

Από  τη θέση των ατράκτων στο χώρο καθορίζεται το είδος των οδοντωτών τροχών. 

Οι οδοντωτοί τροχοί διακρίνονται στους µετωπικούς, κωνικούς, σε ζευγάρι µε 

ατέρµονα κοχλία και τους κοχλιωτούς. 

Μετωπικοί οδοντωτοί τροχοί 

∆ιακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

Παράλληλοι οδοντωτοί τροχοί 

Τα δόντια είναι παράλληλα µεταξύ τους και προς τον άξονα του τροχού. Η οδόντωση 

µπορεί να είναι εξωτερική  ή εσωτερική. 

Ελικοειδείς οδοντωτοί τροχοί 

Η οδόντωση έχει  κεκλιµένα δόντια είτε µονά είτε διπλά 

Γωνιώδεις οδοντωτοί τροχοί 

Η οδόντωση είναι συνεχής , αρχίζει από το ένα µέτωπο µε ορισµένη κλίση  και από 

την  µέση του πλάτους  µέχρι το άλλο µέτωπο έχει αντίθετη κλίση. 

Ζεύγος οδοντωτού τροχού-οδοντωτού κανόνα 

Ο οδοντωτός τροχός περιστρέφεται και ο οδοντωτός κανόνας κινείται ευθύγραµµα. 

 
Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί 

Χρησιµεύουν για την µετάδοση  κίνηση µεταξύ τεµνόµενων ατράκτων. Οι 

γεωµετρικοί άξονες των ατράκτων  σχηµατίζουν συνήθως γωνία  90ο αλλά µερικές 

φορές µικρότερη ή µεγαλύτερη από  90ο. 

Ζευγάρι ατέρµονα κοχλία- οδοντωτού τροχού (κορώνας) 

Χρησιµεύει για την µετάδοση κινήσεως  µεταξύ δύο ασυµβάτων ατράκτων. Οι 

γεωµετρικοί άξονες των δύο ατράκτων σχηµατίζουν γωνία  συνήθως 90ο και πολύ 

σπάνια διαφορετική γωνία. 

Κοχλιωτοί οδοντωτοί τροχοί 

Είναι ελικοειδείς οδοντωτοί τροχοί  µε κατάλληλη κλίση  στα δόντια για να µπορούν 

να συνδέσουν ατράκτους που είναι διασταυρούµενες χωρίς να τέµνονται. 
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1.4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ Ο∆ΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 

Οι οδοντωτοί τροχοί µε παράλληλους οδόντες χρησιµοποιούνται για µικρές  

περιφερειακές ταχύτητες  και κανονικές  απαιτήσεις π.χ. σε  µειωτήρες γενικής 

χρήσης , µικρά σχετικά ανυψωτικά µηχανήµατα , βαρούλκα, δοµικές και αγροτικές 

µηχανές , κιβώτια αλλαγής ταχυτήτων σε εργαλειοµηχανές. 

1.4.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Πλεονεκτήµατα 

• ∆εν εµφανίζουν κατά την λειτουργία αξονικές δυνάµεις και εποµένως τα 

έδρανα δέχονται µικρότερα φορτία. 

• Ο βαθµός απόδοσης είναι λίγο µεγαλύτερος. 

• Οι οδόντες µπορούν να κατασκευασθούν µε µεγαλύτερο πλάτος. Έτσι 

προκύπτουν µεγαλύτερες επιφάνειες επαφής, µικρότερες πιέσεις επιφάνειας 

και αντίστοιχα µικρότερη φθορά. 

Μειονεκτήµατα 

• Η λειτουργία τους είναι σχετικά θορυβώδης  και όχι τόσο ήρεµη, ιδιαίτερα σε 

υψηλό αριθµό στροφών. 

• Η αντοχή τους, για τις ίδιες διαστάσεις, είναι λίγο µικρότερη. 

• Είναι ευαίσθητοι έναντι λαθών µορφής του οδόντα και πρόσθετων δυναµικών 

φορτίων δηλ. εµφανίζουν ευκολότερα ταλαντώσεις και δυναµικές θραύσεις. 
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1.5 ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ 

Σκοπός του διαφορικού σε κάθε αυτοκίνητο είναι να µεταδίδει µε τον καλύτερο 

τρόπο  τη δύναµη του µοτέρ στο δρόµο. Υπό την λογική αυτή, µία βελτίωση στον 

κινητήρα που θα αποφέρει αύξηση στην ιπποδύναµη δεν θα βελτιώσει δραµατικά και 

τις επιδόσεις αν δεν «περάσει» ολόκληρη στο δρόµο. 

1.5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  

Το διαφορικό είναι ένας µηχανισµός, ο οποίος αποτελείται από κωνικά γρανάζια και 

βρίσκεται µεταξύ του κιβωτίου ταχυτήτων, ενώ η ισχύς µεταφέρεται από εκείνο 

στους τροχούς µέσω ηµιαξονίων. 

Στο εσωτερικό του διαφορικού υπάρχουν οι πλανήτες, που έχουν µόνιµη επαφή µε τα 

ηµιαξόνια και οι δορυφόροι, που βρίσκονται στερεωµένοι εσωτερικά του 

περιβλήµατος. 

      
∆ιαφορικό 

1.5.2 ΕΙ∆Η ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 

∆ιαφορικό Torsen 

Είδος ελεγχόµενου διαφορικού. Η ονοµασία του προέρχεται από τις λέξεις «Torque 

Sensing differential». Σκοπός του είναι να µεταφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό της 

ροπής του κινητήρα στον τροχό ή τον άξονα µε την καλύτερη πρόσφυση, σε αντίθεση 
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µε τα κοινά διαφορικά. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στο συνδυασµό µετωπικών 

και κοχλιωτών οδοντωτών τροχών. 

Κεντρικό διαφορικό (επικυκλικό) 

∆ιαφορικό που χρησιµοποιείται σε αυτοκίνητα µε κίνηση και στους τέσσερις 

τροχούς. Σκοπός του, όπως άλλωστε και κάθε διαφορικού, να επιτρέπει την 

περιστροφή του εµπρός και του πίσω άξονα µε διαφορετικές ταχύτητες. 

Μπλοκέ διαφορικό 

∆ιαφορικό που επιτρέπει µεν την κίνηση των αξόνων  εξόδου µε διαφορετικές 

ταχύτητες, διαθέτει όµως µηχανισµούς που περιορίζουν  τις διάφορες  ταχύτητες , 

ανάλογα µε τον βαθµό εµπλοκής του. Με τον τρόπο αυτό , ένα ποσοστό ροπής 

µεταφέρεται πάντα στον τροχό µε την µεγαλύτερη πρόσφυση, ανάλογα µε τον βαθµό 

περιορισµού της ολίσθησης που το συγκεκριµένο µπλοκέ µπορεί να πετύχει. 

∆ιαφορικό περιορισµένης ολίσθησης 

ένα  διαφορικό που περιλαµβάνει κι ένα µηχανισµό που περιορίζει τις διαφορές της 

ταχύτητας περιστροφής ανάµεσα στους άξονες εξόδου του. Η περιορισµένη ολίσθηση 

εξασφαλίζει την κατανοµή ροπής  και στους δύο τροχούς, ακόµα και όταν ο ένας 

βρίσκεται πάνω σε πολύ ολισθηρή επιφάνεια. 
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1.5.3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Tο επικυκλικό κεντρικό διαφορικό του Land Rover Discovery της Magna Steyr 

 

∆ιαφορικά  τύπου Torsen 

 

Μπλοκέ διαφορικά 
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∆ιαφορικό σε τοµή 

 

Επικυκλικό κεντρικό διαφορικό Ferguson 
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1.6 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

Σύµπλεγµα οδοντωτών τροχών, που σκοπό έχει να προσαρµόζει τη ροπή και τις 

στροφές του κινητήρα στις ανάγκες της κίνησης. Επινοήθηκε µε βάση το δεδοµένο 

ότι οι βενζινοκινητήρες δεν έχουν σταθερή καµπύλη απόδοσης , για να δίνεται η 

δυνατότητα να λειτουργούν συνεχώς στην ωφέλιµη  περιοχή στροφών τους. Συνήθως 

τα κιβώτια έχουν 5 διαφορετικές  σχέσεις  υπό-πολλαπλασιασµού για την κίνηση  

προς τα εµπρός και µία για την κίνηση προς τα πίσω. Το κιβώτιο ταχυτήτων µπορεί 

να είναι χειροκίνητο ή αυτόµατο. Παρεµβάλλεται ανάµεσα στο στροφαλοφόρο άξονα 

και το διαφορικό. 

Σχέσεις µετάδοσης 

Είναι οι σχέσεις υπό-πολλαπλασιασµού του κιβωτίου ταχυτήτων. Σκοπός της 

ύπαρξής τους  είναι να προσαρµόζουν τη ροπή και τις στροφές  του κινητήρα στις 

ανάγκες της κίνησης, καθώς οι βενζινοκινητήρες  δεν έχουν σταθερή απόδοση σε όλο 

το εύρος των στροφών λειτουργίας τους. Η σχέση υπό-πολλαπλασιασµού της 1ης 

ταχύτητας επιλέγεται µε βάση την επιθυµητή δυνατότητα αναρρίχησης σε ανηφορικό 

δρόµο, ενώ αυτή της τελευταίας , µε βάση την επιθυµητή τελική ταχύτητα  αλλά και 

τον περιορισµό της κατανάλωσης κατά την κίνηση σε ανοικτό δρόµο. οι ενδιάµεσες 

σχέσεις επιλέγονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µια καµπύλη ελκτικής δύναµης όσο 

το δυνατόν πιο κοντά στην επιθυµητή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σχέσεις 

µετάδοσης  είναι πέντε και σε ορισµένες περιπτώσεις έξι στα κιβώτια, και τέσσερις ή 

πέντε στα αυτόµατα.   

 

Κιβώτιο από σασµάν αυτοκινήτου 
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Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 
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Κεφάλαιο 2: ΙΜΑΝΤΕΣ 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΜΑΝΤΩΝ 

Η αυτοκίνηση είναι µία διάταξη που αποτελείται  από τροχαλίες και ιµάντες και έχει 

σαν σκοπό τη µετάδοση  της κινήσεως από µία άτρακτο σε µία άλλη  που βρίσκεται 

σε απόσταση. 

 

Ιµάντας χρονισµού µε διάφορα είδη τροχαλιών χρονισµού 

Στην πιο απλή µορφή ένας ιµάντας  περιβάλλει δύο τροχαλίες την κινητήρια και την 

κινούµενη και αφού τανυστεί µεταφέρει την κίνηση από την κινητήρια στη κινούµενη 

άτρακτο. Άρα η µετάδοση της κινήσεως και της ισχύος  επιτυγχάνεται µε την 

αναπτυσσόµενη πρόσφυση µεταξύ ιµάντα και τροχαλιών. 



 
23 

 

2.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Πλεονεκτήµατα 

• Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία στους τραπεζοειδείς , αλλά και στους επίπεδους, 

όταν µπορεί να αποφευχθεί ο θόρυβος στα σηµεία σύνδεσης. 

• Καλύτερη παραλαβή και απόσβεση των κρούσεων. 

• Απλή διάταξη χωρίς κιβώτιο οδοντώσεων και λίπανση, πρακτικά χωρίς 

συντήρηση. 

• Χρησιµοποιούνται κατά πολλαπλό τρόπο π.χ. για άξονες οµόρροπους, 

αντίρροπους, διασταυρούµενους  ή για κίνηση περισσότερων αξόνων µε ένα 

ιµάντα. 

• Κάλυψη  µεγάλων  αποστάσεων αξόνων χωρίς δέσµευση για µία ορισµένη 

απόσταση. 

• Είναι φθηνότερο σύστηµα ιδιαίτερα για µεγαλύτερη απόσταση αξόνων και 

απλή διάταξη τροχαλιών. 

• Εύκολη αποσύµπλεξη. 

• Στους επίπεδους ιµάντες µε µετάθεση του ιµάντα σε µία ελεύθερη τροχαλία, ή 

µε αφαίρεση της πρότασης π.χ. µε ανύψωση του τροχού τάσης ή µεταβολή 

της απόστασης των αξόνων. 

• Απλή µεταβολή της σχέσης µετάδοσης. Στους επίπεδους ιµάντες µε 

µετατόπιση του ιµάντα πάνω σε βαθµωτές ή κωνικές τροχαλίες. Στους 

τραπεζοειδείς ιµάντες µε µεταβολή των διαµέτρων των τροχαλιών.  

Μειονεκτήµατα  

• Μεγαλύτερες διαστάσεις  κατασκευής και µεγαλύτερη αξονική δύναµη που 

ανάλογα µπορεί να φτάσει το 1,5 έως 6 της περιφερειακής δύναµης. 

• Η διολίσθηση κατά τη µεταφορά της  δύναµης που µεταβάλλεται µε την 

πρόταση, παραµένουσα επιµήκυνση και τον συντελεστή τριβής και δεν 

επιτρέπει µία απόλυτα σταθερή σχέση µετάδοσης. 

• Η παραµένουσα επιµήκυνση του ιµάντα που αυξάνει µε τον χρόνο και τη 

φόρτιση και οδηγεί πολλές φορές σε ολίσθηση και εκτίναξη του ιµάντα. Σε 

περίπτωση εξουδετέρωσής της απαιτεί πρόσθετα έξοδα 

• Η µεταβολή της επιµήκυνσης του ιµάντα µε την θερµοκρασία και την 

υγρασία. 

• Η µεταβολή του συντελεστή τριβής µε την σκόνη, την ακαθαρσία, το λάδι και  

την υγρασία. 



 
24 

 

2.3 ΕΙ∆Η ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΣΕΩΝ   

Ανάλογα µε την µορφή του ιµάντα 

• Ιµαντοκίνηση µε επίπεδο ιµάντα. 

• Ιµαντοκίνηση µε τραπεζοειδή ιµάντα. 

• Ιµαντοκίνηση µε στρογγυλό ιµάντα.  

• Ιµαντοκίνηση µε οδοντωτό ιµάντα. 

Ανάλογα µε το υλικό του ιµάντα 

• Ιµαντοκίνηση µε ιµάντα από δέρµα. 

• Ιµαντοκίνηση µε ελαστικό ιµάντα. 

• Ιµαντοκίνηση µε βαµβακερό ιµάντα. 

• Ιµαντοκίνηση µε συνθετικό ιµάντα. 

Ανάλογα µε την σύνδεση των άκρων του ιµάντα 

• Ιµαντοκίνηση µε ατέρµονα από ιµάντα. 

• Ιµαντοκίνηση µε ιµάντα ραφής. 

• Ιµαντοκίνηση µε ιµάντα συγκολλητό. 

• Ιµαντοκίνηση µε ιµάντα αρµών. 

Ανάλογα µε την θέση των ατράκτων και το τύλιγµα του ιµάντα 

• Ανοικτή διάταξη, και οι δύο άτρακτοι έχουν την ίδια φορά περιστροφής. 

• ∆ιασταυρούµενη διάταξη, η κινούµενη άτρακτος έχει αντίθετη φορά 

περιστροφής. 

• Ηµιδιασταυρούµενη διάταξη, οι δύο άτρακτοι διασταυρώνονται χωρίς να 

τέµνονται. 

• Κατακόρυφη διάταξη. 

• Οριζόντια διάταξη. 

• Πλάγια διάταξη.  
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2.4 ΕΙ∆Η ΙΜΑΝΤΩΝ 

Επίπεδοι ιµάντες 

Οι επίπεδοι ιµάντες κατασκευάζονται από διάφορα υλικά,  τα κυριότερα από τα οποία 

είναι: δέρµα, υφαντά πλέγµατα ή µη, συνθετικά και συνδυασµό υλικών. 

∆ερµάτινοι ιµάντες  

Το δέρµα είναι πολύ κατάλληλο υλικό για ιµάντες, διότι έχει µεγάλο συντελεστή 

τριβής και µικρή επιµήκυνση. Αντοχή και ευκαµψία διαφέρουν στα διάφορα είδη. 

Μειονεκτήµατα είναι ότι για την µεταφορά µεγάλων ισχύων πρέπει να έχουµε ιµάντες 

µε πολλές  στρώσεις από δέρµα δηλαδή µεγάλο πάχος ιµάντα. 

∆ιακρίνονται σε: 

• Ιµάντες HG (εύκαµπτους µε περιεχόµενο λίπος µέχρι 7%).  

Είναι γενικής χρήσης, ειδικά για υψηλή καταπόνηση, ταχύτητα και συχνότητα 

κάµψεων. Επίσης είναι κατάλληλοι για µεταδόσεις µε µικρή απόσταση αξόνων 

και για λειτουργία µε τροχούς τάσης , οδηγούς τροχαλίες και Ηµιδιασταυρούµενη 

διάταξη. 

• Ιµάντες G (εύκαµπτους  µε περιεχόµενο λίπος 14%). 

Χρησιµοποιούνται για κανονικές µεταδόσεις, επίσης για διασταυρούµενες 

µεταδόσεις και κωνικές τροχαλίες. 

• Ιµάντες S (στάνταρντ, µε περιεχόµενο λίπος 25%). 

Χρησιµοποιούνται σε µικρότερες περιφερειακές ταχύτητες. Ιδιαίτερα σε 

βαθµωτές τροχαλίες και σε διατάξεις  αποσύµπλεξης. Είναι κατάλληλοι για 

σκληρή λειτουργία στο ύπαιθρο, µε περιβάλλον γεµάτο σκόνη. 

Ιµάντες από συνθετικά υλικά 

Ιµάντες από συνθετικά υλικά όπως πολυαµίδη, νάιλον, και περλών διαθέτουν υψηλή 

αντοχή και σχεδόν  καθόλου επιµήκυνση. Χρησιµοποιούνται όµως σπάνια διότι έχουν 

κακό συντελεστή τριβής. 

Υφαντοί ιµάντες 

Κατασκευάζονται από οργανικά υλικά (π.χ. βαµβάκι, τρίχες καµήλας ή κατσίκας, 

φυσικό µετάξι, καννάβι ) ή από συνθετικά υλικά (π.χ. νάιλον, περλών, ορλόν, τεχνητό 

µετάξι). 



 

Έναντι των δερµάτινων

κατασκευασθούν ατέρµονες

είναι ότι έχουν µεγαλύτερη

θραύσεις.  

• 

 

Σύνθετοι ιµάντες 

Είναι ένας συνδυασµός συνθετικού

από 2 έως 3 στρώσεις και συγκεκριµένα

συντελεστή τριβής ,µια στρώση

εφελκυσµό και µικρή  

προστατευτική στρώση από

καταπόνηση. Οι ιµάντες αυτοί

λιπαντικά και καιρικές συνθήκες

ζωής, δυνατότητα µεταφοράς

κατάλληλοι για µεγάλες σχέσεις

µεγάλες ταχύτητες.  

Τραπεζοειδείς ιµάντες 

Οι τραπεζοειδείς ιµάντες έχουν

ιµάντες διότι έχουν τριπλάσια

και πρακτικά χωρίς ολίσθηση

έτσι µεγάλες σχέσεις µετάδοσης

καταλαµβάνουν είναι εποµένως

ιµάντων τοποθετηµένων ο

ελαστικό και έχουν τραπεζοειδή

26 

δερµάτινων ιµάντων έχουν το πλεονέκτηµα ότι 

ατέρµονες και εµφανίζουν έτσι πιο ήρεµη λειτουργία

µεγαλύτερη ευαισθησία  στις πλευρές, πράγµα που

• Επίπεδοι ιµάντες 

συνδυασµός συνθετικού υλικού και δέρµατος. Αποτελούνται

στρώσεις και συγκεκριµένα µία στρώση από δέρµα που παρέχει

µια στρώση από συνθετικό υλικό που παρέχει υψηλή

µικρή  επιµήκυνση. Επιπλέον µπορεί να υπάρχει

στρώση από δέρµα ή από πλαστικοποιηµένο υφαντό για

ιµάντες αυτοί είναι πολύ ελαστικοί και δεν επηρεάζονται

καιρικές συνθήκες. Έχουν καλό βαθµό απόδοσης, µεγάλη

µεταφοράς τριπλάσιας ισχύος από τους δερµάτινους

µεγάλες σχέσεις µετάδοσης (1:20), µικρές αποστάσε

ιµάντες έχουν εκτοπίσει σε µεγάλο βαθµό τους κοινούς

τριπλάσια ικανότητα µεταφοράς ισχύος, εργάζονται

ολίσθηση. Απαιτούν µικρότερη γωνία περιέλιξης, επιτυγχάνοντας

µετάδοσης και µικρότερες αποστάσεις αξόνων. 

εποµένως µικρότερος, όπως και η δυνατότητα εργασίας

τοποθετηµένων ο ένας δίπλα στον άλλο. Είναι κατασκευασµένοι

τραπεζοειδή διατοµή. Στο άνω µέρος, ενσωµατωµένα

 

ότι µπορούν να 

λειτουργία. Μειονέκτηµα 

πράγµα που οδηγεί σε 

 

Αποτελούνται κατά κανόνα 

που παρέχει µεγάλο 

παρέχει υψηλή αντοχή σε 

υπάρχει µια τρίτη 

υφαντό για µονόπλευρη 

επηρεάζονται από 

απόδοσης µεγάλη διάρκεια 

δερµάτινους και είναι 

αποστάσεις αξόνων και 

τους κοινούς επίπεδους 

εργάζονται πιο µαλακά 

περιέλιξης, επιτυγχάνοντας 

αξόνων. Ο χώρος που 

δυνατότητα εργασίας πολλών 

κατασκευασµένοι από 

ενσωµατωµένα στο 



 

ελαστικό, υπάρχουν ενισχυτικά

δυνάµεων. Όλο το σώµα είναι

φόρµες. 

Οι κανονικοί τραπεζοειδείς

µε µια γωνία  πλευρών α=32

από 100 έως 18000 mm.  

  

Οδοντωτοί ιµάντες 

Οι οδοντωτοί ιµάντες  φέρουν

συνεργάζονται µε οδοντωτές

της δύναµης και της κίνησης

εφελκυσµού παραλαµβάνεται

ενσωµατωµένοι στον, από

χαλύβδινοι αυτοί κλώνοι προσδίνουν

αντίσταση σε επιµηκύνσεις

Το συνθετικό υλικό του ιµάντα

επιδράσεις από λάδι, βενζίνη

Επειδή οι ιµάντες αυτοί απαιτούν

Η θερµοκρασία λειτουργίας
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ενισχυτικά νήµατα για την παραλαβή των εφελκυστικών

σώµα είναι τυλιγµένο σε ύφασµα και βουλκανιζάρεται

τραπεζοειδείς ιµάντες  κατασκευάζονται σε τυποποιηµένες

πλευρών α=32ο…38ο σε 12 µεγέθη κατά  DIN2215 και εσωτερικά

 

Τραπεζοειδείς ιµάντες και τροχαλίες 

φέρουν οδόντες στο άνω ή στο άνω και στο κάτω

οδοντωτές τροχαλίες. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή

της κίνησης µε ταχύτητα ιµάντα µέχρι 80 m/sec

παραλαµβάνεται από κλώνους χαλύβδινων συρµατιδίων

από συνθετικό υλικό κατασκευασµένο, ατέρµονα

κλώνοι προσδίνουν στον ιµάντα ασυνήθιστη ευκαµψία

επιµηκύνσεις. 

του ιµάντα  διαθέτει µεγάλη αντοχή σε φθορά, σε γήρανση

βενζίνη, οινόπνευµα και ηλιακό φως. 

αυτοί απαιτούν µικρή πρόταση, τα φορτία στα έδρανα

λειτουργίας επιτρέπεται να φτάσει µέχρι τους 80οC. 

 

 

των εφελκυστικών 

βουλκανιζάρεται µέσα σε 

τυποποιηµένες διαστάσεις 

και εσωτερικά µήκη 

 

στο κάτω µέρος που 

δυνατή η µεταφορά 

sec. Η δύναµη 

συρµατιδίων, που είναι 

ατέρµονα ιµάντα. Οι 

ευκαµψία και µεγάλη 

σε γήρανση και σε 

έδρανα είναι µικρά. 
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Οδοντωτός ιµάντας χρονισµού 

Ειδικές κατηγορίες ιµάντων 
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2.5 ΕΙ∆Η ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ 

Η τροχαλία στην πιο απλή της µορφή  είναι ένας δίσκος µε ορισµένες διαστάσεις, 

κατάλληλο υλικό και περιφέρεια επίπεδη ή αυλακωτή πάνω στην οποία  τυλίγεται ο 

ιµάντας. 

Οι τροχαλίες µοιάζουν στην µορφή µε οδοντωτούς τροχούς µε την διαφορά ότι οι 

τελευταίοι έχουν στην περιφέρεια τους δόντια. Το υλικό των τροχαλιών, η 

κατασκευαστική και ο τρόπος στερεώσεως  αυτών διαφέρει από κατασκευή σε 

κατασκευή. 

Στην ποικιλία των κατασκευαζόµενων τροχαλιών µπορεί να γίνει η εξής κατάταξη: 

• Ανάλογα µε το υλικό που είναι κατασκευασµένες. 

• Ανάλογα µε την κατασκευαστική τους διαµόρφωση. 

• Ανάλογα µε τον τρόπο στερέωσης. 

• Ανάλογα µε την θέση της ή τον σκοπό που εξυπηρετεί. 

• Ανάλογα µε την διατοµή του ιµάντα ή την µορφή της στεφάνης. 

 

∆ιάφορες τροχαλίες χρονισµού 
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2.6 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

Ένα είδος ιµάντα είναι και οι µεταφορικές ταινίες. Οι µεταφορικές ταινίες  εκτελούν 

σηµαντικές λειτουργίες σε όλων των ειδών τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις ανά τον 

κόσµο. Υπάρχουν µεταφορικές  ταινίες που έχουν ιµάντα µεταφοράς από προφίλ 

αλουµινίου. Τον ρόλο των τροχαλιών παίζουν τα τύµπανα  τα οποία διαθέτουν 

επενδύσεις ελαστικές και ελαστοκεραµικές που συντελούν στην εύρυθµη λειτουργία, 

στην αξιοπιστία και την εξασφάλιση διάρκειας ζωής κάθε συστήµατος µεταφοράς. 

Για ενίσχυση των ελαστικών µεταφορικών ταινιών χρησιµοποιούνται: 

• Ενίσχυση µε λινά και συρµατόσχοινο. 

• Ειδικές επικαλύψεις ελαστικού (αντιτριβικές) για αντοχή σε θερµοκρασία, λάδια, 

οξέα. 

• Ταινίες µε κυµατοειδείς παραπέτο και τακούνια 

 

Μεταφορική ταινία σε αεροδρόµιο για µεταφορά βαλιτσών 

 

 

∆ιάφορες µεταφορικές ταινίες στην βιοµηχανία 
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Ταινία µεταφοράς ξηρών καρπών 

 

Ταινία µεταφοράς  χωµάτων από το µηχάνηµα κοπής στην καρότσα φορτηγού 



 

2.7 ΚΙΒΩΤΙΟ CVT 

H αρχή λειτουργίας των

κατανόηση όσο και στην κατασκευή

χαλύβδινο ιµάντα που συνδέει

περισσότεροι κατασκευαστές

σχήµατος. Η µία τροχαλία είναι

άλλη µε τον άξονα µετάδοσης

δίσκους που αποκλίνουν ή

αυξοµειώνοντας το πλάτος

ακτίνα περιστροφής  και κατ

λόγο των δύο διαµέτρων.  

Το αποτέλεσµα είναι το 

κινητήρα διατηρούνται σταθερές

µε τα συµβατικά κιβώτια

κινητήρας  να φτάσει σε ιδανικ

ο τρόπος λειτουργίας του

αντοχή του ιµάντα σε αντίθεση

επιφανειακών τάσεων κατά

ιµάντα µε ιδιαίτερα αυξηµένες

µεταφέρει σχεδόν όλη την ισχύ
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λειτουργίας των κιβωτίων (CVT) είναι θεωρητικά απλή

στην κατασκευή. Η επικρατέστερη µορφή αποτελείται

που συνδέει δύο τροχαλίες µεταβαλλόµενης διαµέτρου

κατασκευαστές χρησιµοποιούν ένα χαλύβδινο ιµάντα τραπεζοειδούς

τροχαλία είναι συνδεδεµένη µε την έξοδο ισχύος του κινητήρα

µετάδοσης κίνησης. Η κάθε τροχαλία  αποτελείται

αποκλίνουν ή συγκλίνουν µε την βοήθεια ενός υδραυλικού

πλάτος έδρασης του ιµάντα σε σχήµα V. Έτσι µεταβάλλεται

και κατ’ επέκταση η σχέση µετάδοσης, η οποία ισούται

 

 

Κιβώτιο CVT 

είναι το αυτοκίνητο να αυξάνει ταχύτητα, ενώ οι

διατηρούνται σταθερές - συνήθως κοντά στη µέγιστη απόδοση

κιβώτια όπου πρέπει να αλλάζουµε συνεχώς σχέσεις

σε ιδανικούς ρυθµούς περιστροφής. Όσο απλός και

λειτουργίας του συγκεκριµένου, το µεγαλύτερο πρόβληµα

σε αντίθεση µε τα µασίφ γρανάζια. Η ανάπτυξη

κατά τη µεταβολή της διαµέτρου των τροχαλιών

αυξηµένες µηχανικές ιδιότητες καθώς αυτός

την ισχύ του κινητήρα. 

 

απλή τόσο στην 

αποτελείται από ένα 

µεταβαλλόµενης διαµέτρου. Οι 

ιµάντα τραπεζοειδούς 

του κινητήρα και η 

αποτελείται από δύο 

αυλικού συστήµατος, 

Έτσι µεταβάλλεται η 

οποία ισούται µε τον 

ενώ οι στροφές του 

απόδοση- σε αντίθεση 

συνεχώς σχέσεις ώστε ο 

απλός και αν φαντάζει 

πρόβληµα αφορά στην 

ανάπτυξη υψηλών 

ιών απαιτεί έναν 

αυτός καλείται να 
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Σχέση µετάδοσης κιβώτιου CVT 

 

Κιβώτιο CVT σε τοµή 

 

 

Κιβώτιο CVT σε τοµή 
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2.8 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Κιβώτιο CVT επεξήγηση γραφικά 

 

Ιµάντας  του κιβωτίου CVT 

 

Οδοντωτός ιµάντας σε κιβώτιο 

 

 

Ιµάντας αυξοµείωσης  Ιµάντας επίπεδος 
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Ιµάντας non-fric   Ιµάντας ριγωτός 

 

 

Ιµάντας καταναλωτός  Ιµάντας εξάγωνος 

 

 

Κωνικές τροχαλίες µε άπειρες σχέσεις µετάδοσης 
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Το πρώτο µηχανάκι µε µετάδοση κίνησης µε ιµάντα 
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Κεφάλαιο 3: ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ 

3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

Είναι µηχανικό εξάρτηµα, από τα πλέον ευφυή πρακτικά δηµιουργήµατα του 

ανθρώπινου πνεύµατος. Αλυσίδα ονοµάζεται η σειρά κρίκων, ελλειψοειδούς συνήθως 

σχήµατος αλληλένδετων και ελεύθερα κινουµένων, αποτελώντας έτσι ένα σύνολο 

συνεχές που µπορεί όµως να συσσωρεύεται όταν δεν είναι τεταµένο.  

 

Αλυσίδες µε ρόλους. 

Στην µηχανολογία αλλά και γενικότερα χρησιµοποιείται για µετάδοση ελκτικής 

δύναµης (ανάρτηση φορτίων και βαρών, ρυµουλκήσεις κλπ.). Επίσης χρησιµοποιείται 

για µετάδοση ανθιστάµενης δύναµης (αγκυροβολία), καθώς και γενικά για µετάδοση 

κίνησης. 
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3.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ       

Πλεονεκτήµατα 

• Αθόρυβη λειτουργία  σε σχέση µε τους οδοντωτούς τροχούς.  

• Μετάδοση της κίνησης  χωρίς ολισθήσεις, που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει απώλεια 

στροφών.  

• Μετάδοση της κίνησης µε σταθερή σχέση µεταδόσεως αφού δεν υπάρχουν 

απώλειες στροφών. 

• Υψηλός βαθµός απόδοσης, λόγω µικρών απωλειών ισχύος, που µπορεί να φτάσει 

το 98%. 

• Χαµηλό κόστος σε σχέση µε τους οδοντωτούς τροχούς. 

• Οικονοµία χώρου σε σχέση µε τους επίπεδους ιµάντες. 

• Μικρότερη φόρτιση των ατράκτων. 

• Ευκαµψία που οφείλεται στην αρθρωτή κατασκευή της αλυσίδας. 

• Απλή κατασκευή. Με αυτή µπορούν να λυθούν δύσκολα προβλήµατα µετάδοσης 

και να παραλειφθούν  πολλοί  ενδιάµεσοι οδοντωτοί τροχοί. 

• Εύκολη συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση. Η αλυσίδα τοποθετείται στους 

αλυσοτροχούς και µετά γίνεται σύνδεση  των άκρων της µε ειδικό κρίκο. 

• ∆υνατότητα µεταδόσεως κινήσεως µεταξύ ατράκτων που βρίσκονται σε µεγάλη 

απόσταση. 

• ∆υνατότητα µεταδόσεως κινήσεως σε διαφορετικές ατράκτους και µε 

διαφορετική φορά περιστροφής.       

Μειονεκτήµατα: 

• Θορυβώδη λειτουργία σε σχέση µε την ιµαντοκίνηση. 

• Μεγαλύτερα έξοδα συντήρησης  απ’ ότι στις ιµαντοκινήσεις. 

• Μεγαλύτερο κόστος σε σχέση µε την ιµαντοκίνηση. 

• Ταλαντώσεις στις υψηλές ταχύτητες. 

• ∆εν είναι δυνατή  η µεταφορά µεγάλης  ισχύος. 

• ∆εν παρουσιάζουν  την ελαστικότητα  των ιµαντοκινήσεων.       
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3.3 ΕΙ∆Η ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ  

Αλυσίδες δυνάµεως 

Χρησιµοποιούνται κυρίως για την ανύψωση φορτίων µε µικρή ταχύτητα και για αυτό 

τον λόγο ονοµάζονται αλυσίδες δυνάµεως. Η αλυσίδα αυτή τυλίγεται πάνω σε 

αλυσοτροχό ειδικής µορφής που λέγεται εξέλικτρο. 

Οι αλυσίδες αυτές  κατασκευάζονται από σίδηρο κυκλικής διατοµής σε τρεις µορφές:  

• επιµήκεις,  

• κοντές,  

• ενισχυµένες. 

Αλυσίδες κινήσεως  

Από τις βιοµηχανίες κατασκευάζονται διάφορα είδη αλυσίδων κίνησης αλλά 

χρησιµοποιούνται περισσότερο: 

• Οι αλυσίδες µε ρόλους. 

• Οι αλυσίδες µε δόντια. 

Οι αλυσίδες µε ρόλους είναι οι πιο διαδεδοµένες και κατασκευάζονται συνήθως σε 

τρεις τύπους: 

• Απλή αλυσίδα κίνησης µε ρόλους. 

• ∆ιπλή αλυσίδα κίνησης µε ρόλους 

• Τριπλή αλυσίδα κίνησης µε ρόλους.  

 

Είδη αλυσίδων 
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3.4 ΕΙ∆Η ΑΛΥΣΟΤΡΟΧΩΝ 

Οι αλυσοτροχοί κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε το υλικό κατασκευής, µε 

το τρόπο συνδέσεως µε την άτρακτο, µε την θέση ή τον σκοπό που εξυπηρετεί, µε το 

είδος της αλυσίδας, µε τους κλάδους της αλυσίδας, µε τον τρόπο που είναι 

διαµορφωµένοι. 

Ανάλογα µε το υλικό κατασκευής 

• Αλυσοτροχοί από χάλυβα. 

• Αλυσοτροχοί από χυτοσίδηρο. 

Ανάλογα µε τρόπο συνδέσεως µε την άτρακτο 

• Σταθερός  αλυσοτροχός. Σφηνώνεται στην άτρακτο. 

• Ελεύθερος αλυσοτροχός. 

Ανάλογα µε την θέση ή τον σκοπό που εξυπηρετεί: 

• Κινητήριος αλυσοτροχός. 

• Κινούµενος αλυσοτροχός. 

• Αλυσοτροχός τανύσεως. 

Ανάλογα µε το είδος της αλυσίδας: 

• Αλυσοτροχός για αλυσίδα µε ρόλους. 

• Αλυσοτροχός για οδοντωτή αλυσίδα. 

• Αλυσοτροχός για αλυσίδα δυνάµεως. 

Ανάλογα µε τους κλάδους της αλυσίδας: 

• Αλυσοτροχός  απλής αλυσίδας. 

• Αλυσοτροχός διπλής αλυσίδας. 

• Αλυσοτροχός τριπλής αλυσίδας. 

Ανάλογα µε τον τρόπο που είναι διαµορφωµένοι: 

• Αλυσοτροχός ολόσωµος. 

• Αλυσοτροχός µε βραχίονες. 
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Αλυσοτροχοί  κινήσεως 

3.5 ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ   

Επειδή κάθε αλυσίδα περιβάλλει τους αλυσοτροχούς  µε την µορφή πολυγώνου, κατά 

την λειτουργία η διάµετρος ενέργειας κυµαίνεται µεταξύ: 

dmax=d και dmin=d * cos(τ/2) 

,όπου τ η γωνία βήµατος 

και αντίστοιχα η ταχύτητα της αλυσίδας µεταξύ: 

umax=u και umin=u * cos(τ/2) 

Αυτό συµβαίνει διότι το µήκος της αλυσίδας που περιβάλλει τον αλυσοτροχό είναι 

µικρότερο από την περίµετρο του αρχικού  κύκλου. Η διαφορά ∆υ µεταξύ  umax  και 

umin αυξάνει όσο µικρότερος είναι ο αριθµός οδόντων του αλυσοτροχού, πράγµα που 

οδηγεί σε ανοµοιόµορφη λειτουργία της αλυσοκίνησης και σε κραδασµούς. Επιπλέον 

εµφανίζεται στον αλυσοτροχό µε τον µικρότερο αριθµό οδόντων µία µεγαλύτερη 

φθορά στις αρθρώσεις, ιδιαίτερα σε µεγάλους αριθµούς στροφών. Αυτό συµβαίνει 

διότι τα µέλη της αλυσίδας εκτελούν εδώ µεγαλύτερη διαδροµή κάµψης. 
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3.6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Αλυσίδες κίνησης µε ρόλους 

 

 

Αλυσίδες ανυψώσεως   Μεταφορικές αλυσίδες 
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Αλυσίδα από “Audi” multi-tronic κιβώτιο 

 

 

Μαλακτήρας µπετόν µε µετάδοση κίνησης µε αλυσίδα 
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Κεφάλαιο 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ" 

4.1 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ 

Σκοπός της κατασκευής των βοηθηµάτων είναι η κατανόηση της µετάδοσης κίνησης 

από τους φοιτητές της σχολής του τµήµατος της Μηχανολογίας, κυρίως επειδή ένα 

από τα κύρια  σηµεία της εκπαίδευσης τους είναι η µελέτη και κατασκευή 

µειωτήρων.  

Συγκεκριµένα µε την κατασκευή αυτή ο φοιτητής µπορεί να έρθει σε επαφή µε τα 

στοιχεία µηχανών (π.χ. ασφάλειες, έδρανο (ρουλεµάν), γρανάζια, κοχλίες) από τα 

οποία θα κατανοήσει την λειτουργία του βλέποντας το σε κίνηση. 

 

Και τα τρια βοηθηµατα σε φωτογραφια 
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Όλα τα βοηθήµατα κατασκευάστηκαν µε κύριο υλικό το αλουµίνιο. Ο κύριος λόγος 

ήταν ότι χρειαζόταν µια ελαφριού τύπου κατασκευή έτσι ώστε να είναι εύκολη στην 

µεταφορά και ο όγκος τους που έπρεπε να είναι κάπως µεγάλος, ώστε να είναι 

ευδιάκριτα τα επιµέρους αντικείµενα (στοιχεία µηχανών), από τα οποία απαρτίζονται. 

Έχοντας αυτή την ιδέα, κρίθηκε αναγκαίο η κατασκευή να είναι ευδιάκριτη από 

πολλές οπτικές γωνίες έτσι ώστε ο φοιτητής να µπορεί να κατανοήσει τα βασικά µέρη 

του βοηθήµατος, όπως επίσης την εφαρµογή και την επαφή των στοιχείων µηχανών 

που έχουν χρησιµοποιηθεί στην κάθε κατασκευή. Έτσι εκτός του αλουµινίου που έχει 

χρησιµοποιηθεί ένα µεγάλο µέρος του έχει καλυφθεί µε διάφανο πλαστικό τζάµι για 

τους λόγους που αναφέραµε παραπάνω, όπως επίσης και ως µέτρο προστασίας. 
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4.2 Κοινά µέρη βοηθηµάτων 

Σε όλα τα βοηθήµατα υπήρξαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως η κύρια βάση 

πάνω στην οποία τοποθετήθηκαν τα υπόλοιπα αντικείµενα, η βάση από πλαστικό 

τζάµι των καβαλέτων, τα καβαλέτα, οι άτρακτοι και το έλασµα (στο οποίο ενώνεται 

µε τη µία άτρακτο και το χερούλι), που επεξεργάστηκαν προσωπικά, ενώ τα έδρανα 

(ρουλεµάν), το χερούλι, και οι βίδες, αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν δίχως 

περαιτέρω επεξεργασία. 

Έχοντας αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, κατασκευάστηκαν τρία πανοµοιότυπα 

τεµάχια, ένα για κάθε βοήθηµα. 

4.2.1 Κύρια βάση 

Η κύρια βάση είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα αλουµινίου πάχους 3mm. Έχει 

επεξεργαστεί πρώτον σε ψαλίδι για να πάρει το σωστό σχήµα, βάσει των 

κατασκευαστικών σχεδίων που έχουµε εκπονήσει, έτσι ώστε να επιτευχτεί το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.  

Μετά που κόπηκε η λαµαρίνα στο προβλεπόµενο µέγεθος, χρειάστηκε  στη συνέχεια 

η χρήση στράτζας. Εκεί ο χειριστής τοποθέτησε τα κατάλληλα καλούπια ώστε να 

δηµιουργηθούν οι περιµετρικές γωνίες (χειλάκια). 

Κατά την επόµενη διεργασία, σηµαδεύτηκαν τα σηµεία στα οποία στη συνέχεια θα 

δηµιουργηθούν οι οπές από τις οποίες θα περάσουν οι άτρακτοι, όπως επίσης και οι 

οπές για τις βίδες στις οποίες θα βιδωθούν τα καβαλέτα.  

Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί πως για κάθε βοήθηµα οι αποστάσεις µεταξύ των 

ατράκτων διαφέρουν, έχοντας ως συνέπεια και την διαφοροποίηση των οπών σε κάθε 

κύρια βάση. 
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Η κύρια βάση σε τρισδιάστατη απεικόνιση 

Το τελικό στάδιο για τις κύριες βάσεις ήταν η δηµιουργία των οπών. Έτσι έγινε η 

διάτρηση στα σηµεία που είχαν σηµαδευτεί εκ των προτέρων και ολοκληρώθηκε το 

πρώτο αντικείµενο των βοηθηµάτων.  

 



 
48 

 

4.2.2 Βάση καβαλέτων 

Η βάση καβαλέτων είναι κατασκευασµένη από πλαστικό διάφανο τζάµι. Επιλέχθηκε 

το συγκεκριµένο υλικό καθώς, όπως προαναφέρθηκε, είναι αναγκαία η ορατότητα 

των επιµέρους στοιχείων του βοηθήµατος. Επίσης είναι αρκετά ελαστικό, κάτι που το 

καθιστά ασφαλές σε ενδεχόµενη πτώση, αφού αφενός δεν σπάει τόσο εύκολα όσο το 

γυαλί και αφετέρου σε περίπτωση θραύσης δεν είναι αυχµηρό. 

Παράλληλα είναι απαραίτητο µέτρο προστασίας.  

 

Βάση καβαλέτων (plexiglass) σε τρισδιάστατη απεικόνιση 

Κατά την αγορά του πλαστικού τζαµιού έγινε κοπή από το κατάστηµα µε τη χρήση 

ειδικού εργαλείου κοπής πλαστικών.  

Έχοντας το τεµάχιο έτοιµο στις απαραίτητες διαστάσεις, σύµφωνα µε το 

κατασκευαστικό σχέδιο, το επόµενο βήµα ήταν η διάτρηση των οπών. Αφού 

σηµαδεύτηκαν οι οπές έγινε η διάτρηση τους και ολοκληρώθηκε το δεύτερο 

αντικείµενο των βοηθηµάτων. 

Λόγω του ότι είναι αρκετά εύθραυστο υλικό, η κοπή των οπών έγινε µε ειδικό δίσκο 

και µε ιδιαίτερη προσοχή.  
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4.2.3 Καβαλέτο  

Ένα σηµαντικό κοµµάτι του βοηθήµατος είναι το καβαλέτο. Χρησιµοποιείται ως 

βάση, εντός του οποίου τοποθετείται το έδρανο (ρουλεµάν). Το καβαλέτο είναι 

αλουµινένιο, όπως και τα υπόλοιπα αντικείµενα, για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν. 

Βάσει των κατασκευαστικών σχεδίων χρειαζόταν 12 καβαλέτα, στο καθένα εξ αυτών 

να υπάρχει η εσωτερική τρύπα, η πατούρα που θα τοποθετηθούν τα έδρανα 

(ρουλεµάν) (απαραίτητα για τη δηµιουργία έδρασης) καθώς και δύο οπές µέσω των 

οποίων θα γίνει η σύνδεση µε την αντίστοιχη βάση, χρησιµοποιώντας βίδες. 

 

Καβαλέτο σε τρισδιάστατη απεικόνιση 

 

Για την κατασκευή του χρησιµοποιήθηκε ως πρώτη ύλη άξονας αλουµινίου, 

διαµετρήµατος 55mm. Με τη χρήση τόρνου CU582, έγινε αρχικά η εσωτερική τρύπα. 

Έπειτα το υλικό επεξεργάστηκε κατάλληλα και δηµιουργήθηκε η πατούρα, εντός της 

οποίας θα τοποθετηθεί το έδρανο (ρουλεµάν). 

Τέλος, αφού τοποθετήθηκε διαιρέτης στη (συµβατική) καλουπόφρεζα, έγινε η 

διάτρηση των δύο οπών και ολοκληρώθηκε η κατασκευή των καβαλέτων.  



 
50 

 

4.2.4 Άτρακτοι  

Η άτρακτος χρησιµοποιείται για τη µετάδοση κίνησης. Συγκεκριµένα πακτώνονται 

πάνω του τα έδρανο (ρουλεµάν) καθώς επίσης και τα στοιχεία εκείνα από τα οποία 

θέλουµε να µεταδώσουµε κίνηση (οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, κ.ά). 

 

Άτρακτοι σε τρισδιάστατη απεικόνιση 

Για την κατασκευή των ατράκτων χρησιµοποιήθηκε ως πρώτη ύλη άξονας 

αλουµινίου, διαµέτρου 20mm. Με τη χρήση τόρνου CU582 έγιναν οι εγκοπές για τις 

ασφάλειες και στον ένα εκ των δύο έγινε εσωτερική οπή µε σπείρωµα Μ8 για την 

µελλοντική τοποθέτηση του χερουλιού. 

4.2.5 Έδρανο 

Το έδρανο (ρουλεµάν) χρησιµοποιείται για τη στήριξη περιστρεφόµενου άξονα ενός 

αντικειµένου και την ελάττωση της τριβής, το οποίο αποτελείται από δύο 

οµόκεντρους µεταλλικούς δακτυλίους µε κυλιόµενες σφαίρες ή κυλίνδρους στο 

ενδιάµεσό τους διάστηµα 

 

Έδρανο κύλισης 

Για την κατασκευή των βοηθηµάτων χρησιµοποιήθηκαν 4 έδρανα σε κάθε κατασκευή 

βοηθήµατος, δυο σε κάθε άτρακτο. 
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4.2.6 Λοιπά Στοιχεια Μηχανων 

Στις κατασκευές των βοηθηµατων χρησιµοποιήθηκαν βασικά στοιχεια µηχανων όπως 

ασφάλειες βίδες περικόχλια. 

Βίδες και περικόχλια  

Οι βίδες  που χρησιµοποιήθηκαν ήταν δυο τύπων. Η πρώτη ήταν τύπου Allen  κατά 

DIN 912 - M3x0,5x12  η οποία χρησιµοποιήθηκε για να γίνει η ένωση των 

καβαλέτων µε την κύρια βάση και την βάση των καβαλέτων. Η δεύτερη ήταν 

εξάγωνη M8x1,25 η οποία χρησιµοποιήθηκε στην ένωση του άξονα µε το λαµπάκι 

και µε το πόµολο για να δηµιουργηθεί η µανιβέλα έτσι ώστε να µπορεί να 

δηµιουργηθεί η κίνηση. Στην βίδα τύπου Allen χρησιµοποιήθηκαν και περικόχλια 

εξάγωνα τύπου κατά  DIN 934 – M3x0,5. 

 

Βίδα τύπου Allen    Περικόχλιο 

 

Εξάγωνη βίδα 
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Ασφάλειες 

Οι ασφάλειες ήταν τύπου κατά DIN 471 - 20x1,2 οι οποίες χρησίµευαν για την 

σταθεροποίηση των αξόνων και των εδράνων. 

 

Ασφάλεια DIN 471 



 
53 

 

4.3 Κατασκευή βοηθήµατος οδοντωτών τροχών 

Οδοντωτοί τροχοί 

Το βασικότερο κοµµάτι της κατασκευής µας είναι οι οδοντωτοί τροχοί. Στην 

συγκεκριµένη κατασκευή δεν υπολογίσαµε δυνάµεις καθώς δεν υπάρχει φορτίο. Αυτό 

που πήραµε υπόψη µας είναι η οπτική επαφή που θα έχει ο φοιτητής έτσι ώστε να 

γίνεται όσο το δυνατότερων µεγαλύτερη κατανόηση της µετάδοσης κίνησης σε 

πρακτικό επίπεδο και µε βάσει τις θεωρητικές γνώσεις να έχει µια ολοκληρωµένη 

εικόνα από την συγκεκριµένη µετάδοση κίνησης. 

 

Οδοντωτοί τροχοί σε τρισδιάστατη απεικόνιση 

Οι οδοντωτοί τροχοί είναι από το εµπόριο µε συγκεκριµένες διαστάσεις βάσει 

προτύπων και είναι κατασκευασµένα από χάλυβα St37.  

 

Οδοντωτοί τροχοί µαζί µε έδρανα και καβαλέτα 
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Οι συγκεκριµένοι οδοντωτοί τροχοί έχουν module 2mm, έχουν z1=28 και z2=42 (όπου 

z=αριθµός δοντιών των οδοντωτών τροχών). Από τον τύπο i=z2/z1 υπολογίζεται πως η 

µετάδοση κίνησης ισούται µε: 

� �
��

��
� 1.5 

Βοήθηµα µε οδοντωτούς τροχούς  (φωτογραφια) 

Συναρµολόγηση 

Έχοντας κατασκευάσει τα επιµέρους τεµάχια της κάθε κατασκευής το επόµενο 

στάδιο είναι η συναρµολόγηση τους έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή µας. 
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Τρισδιάστατη απεικόνιση βοηθήµατος µετάδοσης κίνησης µε οδοντωτούς τροχούς 

Πρώτα έγινε η τοποθέτηση της βάσης των καβαλέτων πάνω στην κύρια βάση της 

κατασκευής µας. Στην συνέχεια έγινε η τοποθέτηση των καβαλέτων πάνω στις βάσεις  

που έχουν δηµιουργηθεί. Για να γίνει αυτή σύνδεση χρησιµοποιήσαµε δυο βίδες µε 

περικόχλια τύπου Allen για κάθε καβαλέτο, έτσι έγινε η σύνδεση των καβαλέτων µε 

τις βάσεις. Επόµενη κίνηση ήταν να τοποθετήσουµε  τα έδρανα µας µέσα στα 

καβαλέτα καθώς και η τοποθέτηση των αξόνων. Άδω η τοποθέτηση είχε ειδική 

διαδικασία έτσι ώστε να τοποθετηθούν σωστά οι οδοντωτοί τροχοί και οι ασφάλειες 

καθώς και η τοποθέτηση του άξονα στο δεύτερο έδρανο. Στην συνέχεια 

τοποθετήσαµε το κάλυµµα έτσι ώστε να κλείσει η κατασκευή µας και έγινε η 

σύνδεση του άξονα µε το λαµπάκι και το πόµολο για να δηµιουργήσουµε την 

µανιβέλα µας. Έτσι ολοκληρώθηκε η κατασκευή των οδοντωτών τροχών. 
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4.4 Κατασκευή βοηθήµατος µε ιµάντα χρονισµού 

Ιµαντοκίνηση 

 

Τροχαλίες χρονισµού 

Το βασικότερο κοµµάτι της κατασκευής µας είναι οι τροχαλίες χρονισµού και ο 

ιµάντας χρονισµού. Στην συγκεκριµένη κατασκευή δεν υπολογίσαµε δυνάµεις καθώς 

δεν υπάρχει φορτίο. Αυτό που πήραµε υπόψη µας όπως και στην παραπάνω 

κατασκευή είναι η οπτική επαφή που θα έχει ο φοιτητής έτσι ώστε να γίνεται όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερη κατανόηση της µετάδοσης κίνησης σε πρακτικό επίπεδο και µε 

βάσει τις θεωρητικές γνώσεις να έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα από την 

συγκεκριµένη µετάδοση κίνησης.  

 

Ιµάντας και τροχαλίες χρονισµού µαζί µε καβαλέτα και έδρανα 

Οι τροχαλίες χρονισµού και ο ιµάντας χρονισµού είναι από το εµπόριο µε 

συγκεκριµένες διαστάσεις βάσει προτύπων.  
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O ιµάντας είναι τύπου 169L και οι συγκεκριµένες τροχαλίες είναι τύπου L050 z1=12 

και z2=24, όπου z αριθµών δοντιών τροχαλίας χρονισµού. 

Από τον τύπο i=z2/z1 υπολογίζεται πως η µετάδοση κίνησης ισούται µε: 

� �
��

	�
� 2 

Βοηθηµα µε ιµαντα (φωτογραφια) 
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Συναρµολόγηση 

Έχοντας κατασκευάσει τα επιµέρους τεµάχια της κάθε κατασκευής το επόµενο 

στάδιο είναι η συναρµολόγηση τους έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή µας. 

 

Πρώτα έγινε η τοποθέτηση της βάσης των καβαλέτων πάνω στην κύρια βάση της 

κατασκευής µας. Στην συνέχεια έγινε η τοποθέτηση των καβαλέτων πάνω στις βάσεις  

που έχουν δηµιουργηθεί. Για να γίνει αυτή σύνδεση χρησιµοποιήσαµε δυο βίδες µε 

περικόχλια τύπου Allen για κάθε καβαλέτο, έτσι έγινε η σύνδεση των καβαλέτων µε 

τις βάσεις. Εποµένη κίνηση ήταν να τοποθετήσουµε  τα έδρανα µας µέσα στα 

καβαλέτα καθώς και η τοποθέτηση των αξόνων. Εδώ η τοποθέτηση είχε ειδική 

διαδικασία έτσι ώστε να τοποθετηθούν σωστά οι τροχαλίες ιµάντας χρονισµού και οι 

ασφάλειες  καθώς και η τοποθέτηση του άξονα στο δεύτερο έδρανο. Στην συνέχεια 

τοποθετήσαµε το κάλυµµα έτσι ώστε να κλείσει η κατασκευή µας και έγινε η 

σύνδεση του άξονα µε το λαµπάκι και το πόµολο για να δηµιουργήσουµε την 

µανιβέλα µας. Έτσι ολοκληρώθηκε η κατασκευή του βοηθήµατος µε ιµάντα. 
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4.5 Κατασκευή βοηθήµατος µε αλυσίδα 

Αλυσοκίνηση 

 

Αλυσοτροχοί 

Το βασικότερο κοµµάτι της κατασκευής µας είναι οι αλυσοτροχοί και η αλυσίδα µε 

ρόλους. Στην συγκεκριµένη κατασκευή δεν υπολογίσαµε δυνάµεις καθώς δεν υπάρχει 

φορτίο. Αυτό που πήραµε υπόψη µας είναι η οπτική επαφή που θα έχει ο φοιτητής 

έτσι ώστε να γίνεται όσο το δυνατότερων µεγαλύτερη κατανόηση της µετάδοσης 

κίνησης σε πρακτικό επίπεδο και µε βάσει τις θεωρητικές γνώσεις να έχει µια 

ολοκληρωµένη εικόνα από την συγκεκριµένη µετάδοση κίνησης.  

 

Αλυσοτροχοί και αλυσίδα µαζί µε καβαλέτα και έδρανα 

Οι αλυσοτροχοί και η αλυσίδα µε ρόλους  είναι από το εµπόριο µε συγκεκριµένες 

διαστάσεις βάσει προτύπων .  
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Η αλυσίδα είναι µε ρόλους και είναι τύπου 06Β-1 3/8 και οι συγκεκριµένοι 

αλυσοτροχοί είναι τύπου για αλυσίδα µε ρόλους και έχουν διάσταση 3/8x7/32 , έχουν 

z1=14 και z2=28, όπου z=αριθµός δοντιών των γραναζιών. 

Από τον τύπο i=z2/z1 υπολογίζεται πως η µετάδοση κίνησης ισούται µε: 

� �
��

	�
� 2 

Βοηθηµα µε αλυσιδα (φωτογραφια) 
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Συναρµολόγηση 

Έχοντας κατασκευάσει τα επιµέρους τεµάχια της κάθε κατασκευής το επόµενο 

στάδιο είναι η συναρµολόγηση τους έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή µας. 

 

Πρώτα έγινε η τοποθέτηση της βάσης των καβαλέτων πάνω στην κύρια βάση της 

κατασκευής µας. Στην συνέχεια έγινε η τοποθέτηση των καβαλέτων πάνω στις βάσεις  

που έχουν δηµιουργηθεί. Για να γίνει αυτή σύνδεση χρησιµοποιήσαµε δυο βίδες µε 

περικόχλια τύπου Allen για κάθε καβαλέτο, έτσι έγινε η σύνδεση των καβαλέτων µε 

τις βάσεις. Εποµένη κίνηση ήταν να τοποθετήσουµε  τα έδρανα µας µέσα στα 

καβαλέτα καθώς και η τοποθέτηση των αξόνων. Άδω η τοποθέτηση είχε ειδική 

διαδικασία έτσι ώστε να τοποθετηθούν σωστά οι αλυσοτροχοί και οι ασφάλειες 

καθώς και η τοποθέτηση του άξονα στο δεύτερο έδρανο. Στην συνέχεια 

τοποθετήσαµε την αλυσίδα µε ρόλους καθώς το κάλυµµα έτσι ώστε να κλείσει η 

κατασκευή µας και έγινε η σύνδεση του άξονα µε το λαµπάκι και το πόµολο για να 

δηµιουργήσουµε την µανιβέλα µας. Έτσι ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 

βοηθήµατος µε αλυσίδα. 
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Παράρτηµα Α': ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
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Παράρτηµα Β': ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ο∆ΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 

 

Πίνακας οδοντωτών τροχών που χρησιµοποιήθηκαν για τα βοηθήµατα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  

 

Πίνακας τροχαλιών χρονισµού που χρησιµοποιήθηκαν για τα βοηθήµατα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

 

                                                              

Πίνακας ιµάντα χρονισµού που χρησιµοποιήθηκε για τα βοηθήµατα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΥΣΟΤΡΟΧΩΝ 

 

Πίνακας αλυσοτροχών που χρησιµοποιήθηκαν για τα βοηθήµατα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΜΕ ΡΟΛΟΥΣ 

 

Πίνακας αλυσίδας που χρησιµοποιήθηκε για τα βοηθήµατα 
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