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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

8.  Συνδέσεις

Γενικά ονομάζουμε συνδέσεις τις άμεσες ενώσεις δύο εξαρτημάτων ή μηχανικών 
οργάνων. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να είναι:

Κινητές, όπου τα συνδεδεμένα κομμάτια έχουν την δυνατότητα να εκτελούν κινήσεις το 
ένα σε σχέση με το άλλο, π.χ. ο τροχός σε σχέση με τον άξονα.

Σταθερές, όπου τα δύο εξαρτήματα δεν έχουν καμιά δυνατότητα σχετικής κίνησης.

Σχήμα 8.1 α) Αποσυνδεδεμένη και β) συνδεδεμένη.
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8.1  Κινητές συνδέσεις

Οι κινητές συνδέσεις διακρίνονται σε:

1. Συνδέσεις περιστροφής
2. Πρισματικές συνδέσεις.

8.1.1  Συνδέσεις περιστροφής

Ο τύπος αυτός της σύνδεσης επιτρέπει την περιστροφή του ενός εξαρτήματος, σε 
σχέση με τον άλλο (παράδειγμα τροχός - άξονας). Οι ενώσεις αυτές παραστατικά αποτε-
λούνται από τον κορμό και από την οπή (Σχ. 8.1).

Η διάμετρος του κορμού πρέπει να είναι πάντα μικρότερη από την διάμετρο της 
οπής, αν θέλουμε να έχουμε εξασφαλισμένη την σχετική περιστροφική κίνηση. Οι αξονι-
κές μετατοπίσεις εμποδίζονται από κατάλληλα συστήματα, όπως οι σφήνες κ.α. (Σχ. 8.2).

Σχήμα 8.2  α) Αποσυνδεδεμένη και β) συνδεδεμένη.

8.1.2  Πρισματικές συνδέσεις

Οι συνδέσεις αυτές επιτρέπουν την αξονική μετατόπιση (κατά μήκος) του ενός 
εξαρτήματος, σε σχέση με το άλλο. Στο Σχ. 8.3(α) έχουμε σύνδεση με τετράγωνο πρί-
σμα, ενώ στο Σχ. 8.3(β), με ορθογώνιο πρίσμα. Στο Σχ. 8.4(α), έχουμε σύνδεση με προφίλ 
«ουράς χελιδονιού» και στο Σχ. 8.4(β), σύνδεση με καρέ.

Σχήμα 8.3(α), 8.3(β)
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Σχήμα 8.4(α), 8.4(β)

8.2  Σταθερές συνδέσεις

Οι συνδέσεις αυτές μπορεί να είναι με κομμάτια εκ περιστροφής ή πρισματικά. 
Η σύνδεση προκύπτει σταθερή, αν η διάμετρος του κορμού είναι μεγαλύτερη από της 
οπής. Η σύνδεση απαιτεί ειδική θερμική διαδικασία ή την χρήση ειδικών μηχανικών εξαρ-
τημάτων όπως είναι: οι κοχλιοσυνδέσεις, οι ηλώσεις ή οι συγκολλήσεις.

Οι σταθερές συνδέσεις γίνονται με την επαλληλία δύο τμημάτων και βασίζονται 
στην επιλογή της ανοχής μεταξύ της ατράκτου και της οπής. Χρησιμοποιούνται για την 
μετάδοση μεγάλων δυνάμεων κατά την εφαπτομενική και την αξονική διεύθυνση. Παρου-
σιάζουν μεγάλη ασφάλεια, και κατασκευάζονται σε απλές μηχανικές μορφές. Παραμένουν 
αμετάβλητες με τον χρόνο, παρουσιάζουν κυρίως δυσκολίες όμως κατά την συναρμολό-
γηση. Η δυσκολία αυτή μπορεί να ξεπεραστεί προσφεύγοντας στην θερμική διαστολή, 
θερμαίνουμε το εξωτερικό στοιχείο και ψύχουμε το εσωτερικό. Ο τρόπος της επεξεργα-
σίας αυτής χρησιμοποιείται γενικά όταν έχουμε ευμεγέθη εξαρτήματα. Η αποσυναρμολό-
γηση δεν μπορεί να γίνει με θερμική διαστολή, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση απαιτούνται 
μεγαλύτερες θερμοκρασίες από εκείνες της συναρμολόγησης αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου 
θερμαινόμενο, διαστέλλεται και το εσωτερικό εξάρτημα. Η αποσύνδεση γίνεται με βίαιη 
ολίσθηση των δύο τμημάτων, χωρίς να έχουμε βέβαια την δυνατότητα να χρησιμοποιή-
σουμε λιπαντικά, οπότε είναι αναγκαίες μεγάλες δυνάμεις και υπάρχει κίνδυνος ραβδώ-
σεων και παραμορφώσεων.

Η σύνδεση και αποσύνδεση των εξαρτημάτων μπορεί επίσης να γίνει εν ψυχρώ με 
μικρότερες σχετικά δυνάμεις, εισάγοντας λιπαντικά υπό πίεση μεταξύ των συνδεδεμένων 
επιφανειών. Μ’ αυτό τον τρόπο πράγματι η τριβή μεταξύ των επιφανειών μειώνεται σημα-
ντικά.

Οι επιφάνειες των στοιχείων που θα συνδέσουμε πρέπει να έχουν λειανθεί εκ των 
προτέρων, ώστε να αντιστοιχούν σε μικρές τιμές τραχύτητας. Πράγματι, αν οι επιφάνειες 
έχουν μεγάλη τραχύτητα, δεν είναι σε θέση να μεταδώσουν μεγάλα φορτία / πιέσεις, γιατί 
οι πραγματικές επιφάνειες επαφής είναι ένα μικρό μέρος από την συνολική διαθέσιμη 
επιφάνεια. 
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Επομένως εύκολα θα υπάρξει η φθορά των εξωτερικών μερών (γρέζια), με ακό-
λουθη μείωση της διαμέτρου περιέλιξης, επομένως καταντά να έχουμε μια σύνδεση που 
να αντιστοιχεί σε πιο μικρή επαλληλία από την θεωρητική, οπότε οι χαρακτηριστικές της 
σταθερότητας να μην είναι καλές. Γι’ αυτό οι επιφάνειες, τόσο της ατράκτου όσο και της 
οπής, πρέπει να έχουν λειανθεί και να έχουν μικρό βαθμό τραχύτητας.

8.3  Συναρμόσεις με τετραγωνική ακμή

Στη σύνδεση αυτή η άτρακτος έχει ένα τμήμα επεξεργασμένο σε τετράγωνη δια-
τομή, αυτό εισάγεται στη βάση που διαθέτει μια επεξεργασμένη πρισματική οπή (Σχ. 8.5).

Σχήμα 8.5

Η επαφή μεταξύ των δύο διαφορετικών τμημάτων λαμβάνει χώρα μεταξύ των 
πλευρικών επιφανειών του κορμού και της βάσης υποδοχής (Σχ. 8.6).

Σχήμα 8.6
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Πίνακας 8.1

Η σύνδεση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μετάδοση μικρού μεγέθους 
στροφικών ροπών, χρησιμοποιείται κυρίως στις εργαλειομηχανές.
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Το επεξεργασμένο τμήμα γίνεται στο άκρο της ατράκτου αφήνοντας αμετάβλητη 
την διάμετρο του κυρίως σώματος (Σχ. 8.7).

Σχήμα 8.7

8.4  Ηλώσεις

Οι συνδέσεις με ήλους (καρφιά ή πιρτσίνια) αφορούν: λαμαρίνες, φλάντζες, δοκούς, 
κ.λ.π. Για την κατασκευή των ήλων χρησιμοποιείται κυρίως μαλακός σίδηρος. Υπάρχουν 
όμως ήλοι από χαλκό, αλουμίνιο, κ.α. Οι ήλοι χαρακτηρίζονται από την κεφαλή και από το 
στέλεχος. Το στέλεχος εισάγεται στις οπές των εξαρτημάτων που πρόκειται να συνδεθούν, 
οπότε και πιέζεται το άκρο του, ώστε να δημιουργήσει ένα είδος κεφαλής και να εξασφα-
λίσει την σύνδεση (Σχ. 8.8).

Σχήμα 8.8

Ο σχηματισμός της κεφαλής σύνδεσης γίνεται εν ψυχρώ, για ήλους μικρών διαμέ-
τρων, ενώ η εν θερμώ επεξεργασία είναι απαραίτητη για ήλους μεγάλων διατάσεων.

Οι ήλοι διακρίνονται, τόσο ανάλογα των διαστάσεων, όσο και ανάλογα με την μορ-
φή της κεφαλής. Έτσι έχουμε τους παρακάτω τύπους:

�� Ήλοι με καμπυλωτή ευρεία κεφαλή,

�� Ήλοι με καμπυλωτή ευρεία κεφαλή προέκταση,

�� Ήλοι με καμπυλωτή στενή κεφαλή,

�� Ήλοι με στενή κωνική κεφαλή,
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�� Ήλοι με κωνική κεφαλή,

�� Ήλοι με κωνική κεφαλή με λαιμό,

�� Ήλοι με κεφαλή επίπεδου βάζου,

�� Ήλοι με κεφαλή επίπεδου βάζου και με κοιλότητα.

Ο Πίνακας 8.1 μας δείχνει τα είδη των ηλώσεων.

Η σχέση που ορίζει τη δύναμη Ρ που δρα στην σύνδεση, με διάμετρο d του στελέ-
χους του ήλου, και τ την επιτρεπτή τάση κοπής και n τον αριθμό των ήλων, είναι,

Στο Σχ. 8.9 παρουσιάζεται παράδειγμα εφαρμογής συνδεσμολογίας με ήλωση (η 
κωδικοποίηση είναι κατά UNI).

Σχήμα 8.9

8.5  Όργανα σύνδεσης στην μετάδοση κίνησης

Για να εξασφαλισθεί η μετάδοση κίνησης μεταξύ ενός περιστροφικού κορμού ή 
ενός οποιουδήποτε άλλου οργάνου, χρησιμοποιούνται ειδικές σφήνες, οι οποίες εξασφα-
λίζουν την σταθερότητα σύνδεσης, οπότε και την μετάδοση της κίνησης  μεταξύ των δύο 
κομματιών. Οι σφήνες ανάλογα με την γεωμετρία τους διακρίνονται σε:

�� Σφήνες εγκιβωτισμένες,

�� Σφήνες μικρού ύψους,

�� Σφήνες με προεξοχή,
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�� Σφήνες εφαπτομενικές,

�� Σφήνες με κοιλότητα,

�� Σφήνες επιμήκεις.

Οι Πίνακες 8.2 – 8.6 δίνουν την γεωμετρία αλλά και την τυποποίηση τους.

Πίνακας 8.2
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Πίνακας 8.3
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8.6  Σφηνοδηγοί (κλείδες)

Πρόκειται για ένα πρίσμα με παράλληλες πλευρές, το οποίο γενικά χρησιμοποιείται 
για την μετάδοση μιας περιστροφικής ροπής, αλλά επίσης και για την μετάδοση αξονικής 
σχετικής κίνησης, π.χ. μεταξύ του κορμού και μιας τροχαλίας. Επιτρέπει δε την ταχεία απο-
σύνδεση μεταξύ των εξαρτημάτων της σύνδεσης.

Πίνακας 8.4

Στον Πίνακα 8.7 έχουμε τρεις τύπους σφηνοδηγών: α) ευθύγραμμες και εγκιβωτι-
σμένες χωρίς οπή, β) ευθύγραμμες και εγκιβωτισμένες με οπή και γ) αμερικάνικου τύπου.

Στους Πίνακες 8.8 - 8.10, παρουσιάζονται οι κωδικοποιημένες διαστάσεις των σφη-
νοδηγών.
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Πίνακας 8.5

8.7  Πολύσφηνα

Ονομάζουμε σύνδεση με πολύσφηνο, μια σύνδεση όπου στην άτρακτο έχουμε 
δημιουργήσει οδόντες, των οποίων οι πλευρές είναι ευθύγραμμες και παράλληλες και 
αντίστοιχα στην οπή υπάρχουν ανάλογες εσοχές.

Εφαρμόζεται στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη μετάδοσης μεγάλων περιστρο-
φικών φορτίων ή ακόμη όταν έχουμε απότομες αλλαγές της διεύθυνσης κίνησης και των 
φορτίων.

Ο υπολογισμός μιας σύνδεσης με πολύσφηνο στηρίζεται στα εξής:

�� στην ακέραιη διάμετρο d της ατράκτου,

�� στον αριθμό των αυλακώσεων, του μήκους και του βάθους τους,

�� στον τύπο του υλικού,

�� στην φύση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή.


