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Άδειες Χρήσης 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς.  
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Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει 
χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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Σκοποί  ενότητας 

• Να εισάγει τον αναγνώστη στο αντικείμενο 
των οδοντωτών τροχών. 
• Να παρουσιάσει τα είδη και τους διάφορους 
τύπους οδοντωτών τροχών – γραναζιών. 
• Να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα τους. 
• Να παρουσιάσει εφαρμογές χρήσης των 
οδοντωτών τροχών. 

4 



Περιεχόμενα ενότητας 

1. Εισαγωγή στους οδοντωτούς τροχούς - 
γρανάζια 

2. Μετάδοση κίνησης με ιμάντες 
3. Μετάδοση κίνησης με τροχαλίες 
4. Μετάδοση κίνησης με αλυσίδες 
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1. Εισαγωγή στους οδοντωτούς 
τροχούς - γρανάζια 



Οδοντωτός τροχός είναι ο 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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Οδοντωτοί τροχοί (γρανάζια) 



Πλεονεκτήματα: 
• 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 
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Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 
Οδοντωτών τροχών (1/2) 



Πλεονεκτήματα: 
• Παρουσιάζουν μεγάλη διάρκεια ζωής. 
• Απαιτούν μικρή συντήρηση. 
• Έχουν πολύ καλό βαθμό απόδοσης που εξαρτάται 

από το είδος των τροχών, την καλά κατασκευή και 
την κατάλληλη λίπανση. 

Μειονεκτήματα: 
• Θορυβώδης λειτουργία. 
• Σχετικά υψηλό κόστος κατασκευής. 
• Μετάδοση της κινήσεως κατά μη ελαστικό τρόπο. 
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Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 
Οδοντωτών τροχών (2/2) 



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. 
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Είδη Οδοντωτών τροχών (1/2) 



Ζεύγος οδοντωτού τροχού – οδοντωτού κανόνα 
Ο οδοντωτός τροχός περιστρέφεται και ο οδοντωτός κανόνας 
κινείται ευθύγραμμα. 
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Είδη Οδοντωτών τροχών (2/2) 



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. 
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Παράλληλοι οδοντωτοί τροχοί 



Πλεονεκτήματα: 
• Δεν εμφανίζουν κατά τη λειτουργία αξονικές δυνάμεις. 
• Ο βαθμός απόδοσης είναι λίγο μεγαλύτερος. 
• Οι οδόντες μπορούν να κατασκευαστούν 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 
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Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 
παράλληλων οδοντωτών τροχών 



2. Μετάδοση κίνησης με ιμάντες 



Αποτελείται από τροχαλίες και 
ιμάντες και έχει σκοπό τη 
μετάδοση της κίνησης από μία 
άτρακτο σε μία άλλη που 
βρίσκεται σε απόσταση 

15 

Μετάδοση κίνησης με ιμάντες – 
Ιμαντοκίνηση (1/2) 



Στην πιο απλή μορφή ένας 
ιμάντας περιβάλλει δύο 
τροχαλίες την κινητήρια και την 
κινούμενη και αφού τανυστεί 
μεταφέρει την κίνηση από την 
κινητήρια στην κινούμενη 
άτρακτο. Άρα η μετάδοση της 
κινήσεως και της ισχύος 
επιτυγχάνεται με την 
αναπτυσσόμενη πρόσφυση 
μεταξύ ιμάντα και τροχαλιών. 
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Μετάδοση κίνησης με ιμάντες – 
Ιμαντοκίνηση (2/2) 



1. Επίπεδοι 
Κατασκευάζονται από διάφορα υλικά, όπως το 
πλαστικό, δέρμα, υφαντά πλέγματα και συνδυασμό 
υλικών. 
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Είδη Ιμάντων (1/3) 



2. Τραπεζοειδής 
Οι τραπεζοειδείς ιμάντες είναι 
κατασκευασμένοι από ελαστικό 
(καουτσούκ) και έχουν τραπεζοειδή 
διατομή.   
Έχουν εκτοπίσει σε μεγάλο βαθμό τους 
κοινούς επίπεδους ιμάντες διότι έχουν 
τριπλάσια ικανότητα μεταφοράς ισχύος & 
εργάζονται πρακτικά χωρίς ολίσθηση. 
Επιτυγχάνονται έτσι μεγάλες σχέσεις 
μετάδοσης και μικρότερες αποστάσεις 
αξόνων.  Ο χώρος που καταλαμβάνουν είναι 
μικρότερος και υπάρχει η δυνατότητα 
εργασίας πολλών ιμάντων τοποθετημένων 
ο ένας δίπλα στον άλλο. 
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Είδη Ιμάντων (2/3) 



3. Οδοντωτοί  
Οι ιμάντες αυτοί φέρουν οδόντες στο άνω ή 
στο άνω και κάτω μέρος και συνεργάζονται 
με τροχαλίες.  
 
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 
μεταφορά της δύναμης και της κίνησης με 
ταχύτητα ιμάντα μέχρι 80 m/sec. Στο 
κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό 
εσωτερικό τους, υπάρχουν ενσωματωμένα 
χαλύβδινα συρματίδια.  
Τεράστια ακαμψία στον ιμάντα και μεγάλη 
αντίσταση σε επιμηκύνσεις. Παρουσιάζουν 
μεγάλη αντοχή σε φθορά, γήρανση, και σε 
επιδράσεις από λάδι, βενζίνη και ηλιακό 
φως. Έχουν θερμοκρασία λειτουργίας έως 
80C. 
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Είδη Ιμάντων (3/3) 
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Μετάδοση Κίνησης με Ιμάντες 
(εφαρμογές) 



• Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία. 
• Απλή διάταξη χωρίς κιβώτιο οδοντώσεων και λίπανση, 

πρακτικά χωρίς συντήρηση. 
• Χρησιμοποιούνται κατά πολλαπλό τρόπο π.χ. άξονες 

ομόρροπους, αντίρροπους, διασταυρούμενους ή για κίνηση 
περισσότερων αξόνων μ’ 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. 
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Μετάδοση Κίνησης με Ιμάντες 
Πλεονεκτήματα 



• 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. 

• 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. 
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Μετάδοση Κίνησης με Ιμάντες 
Μειονεκτήματα 



3. Μετάδοση κίνησης με 
τροχαλίες 



Η τροχαλία στην πιο απλή της μορφή είναι ένας δίσκος με 
ορισμένες διαστάσεις, κατάλληλο υλικό και περιφέρεια 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. 
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Είδη Τροχαλιών (1/2) 



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 τη διατομή του ιμάντα ή την μορφή της στεφάνης 
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Είδη Τροχαλιών (2/2) 
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Μετάδοση Κίνησης με Τροχαλίες 
(εφαρμογές) 



4. Μετάδοση κίνησης με 
αλυσίδες 



Η αλυσίδα είναι ένα σύνθετο μηχανικό εξάρτημα, το οποίο 
αποτελείται από σειρές κρίκων, ελλειψοειδούς συνήθως 
σχήματος αλληλένδετων και ελεύθερα κινούμενων.  
Αποτελεί ένα συνεχές σύνολο που μπορεί να συσσωρεύεται όταν 
δεν είναι τεταμένο. Χρησιμοποιείται για μετάδοση κίνησης, 
μετάδοση ελκτικής δύναμης όπως η ανάρτηση βαρών και 
φορτίων. 
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Μετάδοση Κίνησης με Αλυσίδες 



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. 
 
Ανάλογα με το υλικό κατασκευής: 
• Αλυσοτροχοί από χάλυβα. 
• Αλυσοτροχοί από χυτοσίδηρο. 
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Είδη Αλυσοτροχών (1/2) 



Ανάλογα με το 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. 
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Είδη Αλυσοτροχών (2/2) 



• 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%. 
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Μετάδοση Κίνησης με Αλυσίδες 
Πλεονεκτήματα (1/2) 



• Χαμηλό κόστος σε σχέση με τους οδοντωτούς 
τροχούς. 

• Οικονομία χώρου σε σχέση με τους επίπεδους 
ιμάντες. 

• Ευκαμψία που οφείλεται στην αρθρωτή κατασκευή 
της αλυσίδας. 

• Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Η 
αλυσίδα τοποθετείται στους αλυσοτροχούς και μετά 
γίνεται σύνδεση των ακρών της με ειδικό κρίκο. 
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Μετάδοση Κίνησης με Αλυσίδες 
Πλεονεκτήματα (2/2) 



• 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. 
• Δεν είναι δυνατή η μεταφορά μεγάλης ισχύος. 
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Μετάδοση Κίνησης με Αλυσίδες 
Μειονεκτήματα 



Τέλος Ενότητας 
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