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Σπειρώματα
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Δημιουργία ελίκωσης

Η φορά με την οποία το τρίγωνο τυλίγεται στο σχήμα πάνω στον
κύλινδρο διακρίνει τα σπειρώματα σε δεξιόστροφα ή
αριστερόστροφα ενώ η γωνία α καλείται γωνία της έλικας και το
ύψος P καλείται βήμα της ελίκωσης και ισούται με:

P=π∙d∙tanα
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Δεξιόστροφο και αριστερόστροφο σπείρωμα
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Κοχλίες με διαφορετική φορά ελίκωσης και σπειρώματα κίνησης
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Γεωμετρικά στοιχεία & κατηγορίες σπειρωμάτων

Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός σπειρώματος είναι :

• Η εξωτερική ή ονομαστική διάμετρος του κοχλία D ή του περικοχλίου d. Η διάμετρος αυτή μαζί με τον
κατάλληλο συμβολισμό του σπειρώματος (π.χ. Μ για μετρικό σπείρωμα) ορίζει το σπείρωμα (π.χ. Μ20).
• Το βήμα του σπειρώματος P. Το βήμα σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχει στο συμβολισμό του σπειρώματος
(π.χ. σε τραπεζοειδές σπείρωμα Tr10x2).

Επιπλέον γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός σπειρώματος είναι :

• Η διάμετρος του πυρήνα του κοχλία ή εσωτερική διάμετρος σπειρώματος d3

• Η μέση διάμετρος του κοχλία D2 ή του περικοχλίου d2 που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς των κοχλιών
• Η γωνία των πλευρών του σπειρώματος β
• Το ύψος κατατομής Η
• Το πραγματικό βάθος σπειρώματος h3

• Η ακτίνα καμπυλότητας στον πυθμένα του σπειρώματος R
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Ταξινόμηση σπειρωμάτων

Τα σπειρώματα διακρίνονται με κριτήριο τη μορφή, το σύστημα μέτρησης, τη χρήση και τα
γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά. Στον Πίνακα παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των
σπειρωμάτων ανάλογα το εκάστοτε κριτήριο.
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Είδη σπειρωμάτων ανάλογα τη μορφή
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Συμβολισμοί σπειρωμάτων

Τα σπειρώματα συμβολίζονται με ένα γράμμα που
σχετίζεται με τη μορφή του σπειρώματος που πάντα
συνοδεύεται από έναν αριθμό που δίνει την ονομαστική του
διάμετρο
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Κοχλίες επανακυκλοφορούντων σφαιρών
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Μετρικό σπείρωμα

Το Μετρικό σπείρωμα κατά
ISO είναι αυτό που έχει
επικρατήσει στην Ευρώπη.

Κυκλοφορεί σε δύο κατη-
γορίες, το κανονικό και το
λεπτό σπείρωμα.

Τα λεπτά μετρικά σπειρώματα
έχουν μικρότερο πραγματικό
βάθος και μικρότερο βήμα σε
σχέση με τα κανονικά Μετρικά
σπειρώματα και έτσι έχουν
περίπου 15% υψηλότερη
αντοχή αλλά όμως μεγαλύτερο
κόστος.
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Μετρικό τραπεζοειδές σπείρωμα

Τα τραπεζοειδή σπειρώματα είναι σπειρώματα κίνησης. Κατασκευάζονται σε μια ποικιλία βημάτων για την ίδια
ονομαστική διάμετρο προκειμένου να καλύψουν μεγάλο εύρος ταχυτήτων κίνησης.
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Πριονωτό σπείρωμα

Όπως και τα τραπεζοειδή σπειρώματα, έτσι και τα πριονωτά είναι σπειρώματα κίνησης.
Κατασκευάζονται και αυτά σε ποικιλία βημάτων για την ίδια ονομαστική διάμετρο προκειμένου να
καλύψουν μεγάλο εύρος ταχυτήτων κίνησης.
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Στρογγυλό σπείρωμα

Τα στρογγυλά σπειρώματα είναι κυρίως
σπειρώματα κίνησης. Ειδικά στρογγυλά
σπειρώματα χρησιμοποιούνται σε ιατρικές
εφαρμογές, ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. το
σπείρωμα της λάμπας πυρακτώσεως) κ.λπ..
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Σπείρωμα Whitworth

Το σπείρωμα Whitworth είναι από τα παλαιότερα σπειρώματα. Πριν από το μέσο του 19ου αιώνα οι κοχλίες και
τα περικόχλια ήταν χειροποίητα, πλήρως συγκεκριμένα για κάθε εφαρμογή και προφανώς όχι τυποποιημένα. Οι
σοβαρές προσπάθειες να τυποποιηθούν τα σπειρώματα των κοχλιών άρχισαν το 1841, όταν πρότεινε ο Sir
Joseph Whitworth μια τυποποιημένη μορφή σπειρωμάτων βασισμένη σε σταθερή γωνία σπειρώματος 55°. Αυτό
έγινε γνωστό ως σπείρωμα Whitworth, και κέρδισε την αποδοχή στη Βρετανική βιομηχανία. Σήμερα το σπείρωμα
Whitworth χρησιμοποιείται κυρίως για συνδέσεις σε σωληνώσεις.
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Είδη οπών
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Διαμόρφωση οπών
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Διαμόρφωση οπών για κοχλία με  κυλινδρική κεφαλή Allen
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Σπειρωτόμηση οπών
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Τεμάχια με οπές για κοχλιοσύνδεση
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Κοχλίες - Περικόχλια
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Διαστάσεις κοχλία - Περικοχλίου
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Άκρες κοχλιών διαφόρων τύπων
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Κοχλίες με εξαγωνική κεφαλή κατά DIN EN 24014, 24017, 28676, 28765

(διαστάσεις σε mm)



Κοχλίες διάτμησης με εξαγωνική κεφαλή κατά DIN 609
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(διαστάσεις σε mm)
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Κοχλίες με κυλινδρική κεφαλή Allen DIN EN ISO 4762, DIN 7984

(διαστάσεις σε mm)
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Κοχλίες με κυλινδρική κεφαλή κατά DIN EN ISO 1207 

(διαστάσεις σε mm)

28

Κοχλίες χωρίς κεφαλή κατά DIN 913 έως 916 – DIN EN 27434, 27435, 27436, 27766

(διαστάσεις σε mm)
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Κοχλίες με φακοειδή κεφαλή κατά DIN EN ISO 2010 και 7047 

(διαστάσεις σε mm)

Κοχλίες με φραιζάτη κεφαλή κατά DIN 7991
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(διαστάσεις σε mm)
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Κοχλίες DIN EN ISO 7046 

(διαστάσεις σε mm)
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Φυτευτοί κοχλίες κατά DIN 835, 938 και 939

(διαστάσεις σε mm)
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Κοχλίες DIN EN ISO 2009

(διαστάσεις σε mm)
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Περικόχλια διαφόρων τύπων
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Περικόχλια κατά DIN EN 24032, 24034, 24035, 24036, 28673, 28675 και DIN 985

(διαστάσεις σε mm)
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Περικόχλια κατά DIN 935 και DIN 979 

(διαστάσεις σε mm)
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Τυποποίηση εργαλείων κατά DIN 475 μέρος 1 & 2

(διαστάσεις σε mm)
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Σχεδίαση κοχλία

Ο κοχλίας συνήθως σχεδιάζεται σε τομή. Επειδή είναι τυποποιημένο εξάρτημα δε διαγραμμίζεται ενώ το
σπείρωμά του σχεδιάζεται, όπως και στις οπές, με λεπτή συνεχή γραμμή. Το τέλος του σπειρώματος του
κοχλία, αν αυτός δεν έχει σπείρωμα σε όλο τον κορμό του, σχεδιάζεται με παχειά συνεχή γραμμή
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Ροδέλες κατά DIN 125 - DIN 433 και ασφάλειες κατά DIN128

(διαστάσεις σε mm)
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Συνοδευτικά στοιχεία μηχανών - Ασφάλειες - Κοπίλιες

(διαστάσεις σε mm)

DIN 6797 και DIN6798

DIN EN ISO 1234
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Σχεδίαση κοχλιοσύνδεσης με εξαγωνικό κοχλία σε τυφλή οπή
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Κοχλίας

Περικόχλιο

Κοχλιοσύνδεση με εξαγωνικό κοχλία και περικόχλιο
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Κοχλιοσύνδεση με εξαγωνικό κοχλία και περικόχλιο
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Κοχλιοσύνδεση με εξαγωνικό κοχλία και περικόχλιο
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Κοχλιοσύνδεση με εξαγωνικό κοχλία και περικόχλιο
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Κοχλιοσύνδεση με κοχλία τύπου Allen και με κοχλία με φραιζάτη κεφαλή
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Κοχλιοσύνδεση με φυτευτό κοχλία
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Κοχλιοσύνδεση με φυτευτό κοχλία και περικόχλιο
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Σχεδίαση σπειρωμάτων σε κοχλιοσύνδεση
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Είδη κοχλιών σε απλοποιημένη μορφή
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Απλοποιημένη ονομασία και σχεδίαση κοχλιοσυνδέσεων
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Παραδείγματα κοχλιοσυνδέσεων
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Ήλοι κατά DIN 660, DIN124 και DIN661

Ήλοι κατά DIN 302 και DIN6972

54



Διατάξεις ηλώσεων
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Για την περίπτωση μιας ήλωσης που συνδέει δύο επικαλυπτόμενα ελάσματα, ανοίγονται συγχρόνως
οπές στα δύο αυτά ελάσματα και στη συνέχεια τοποθετείται ένας ήλος σε κάθε μία οπή. Ο ήλος πρέπει να
έχει διάμετρο μικρότερη από τη διάμετρο της οπής. Με κατάλληλο εργαλείο διαμορφώνεται με πλαστική
παραμόρφωση του κυλινδρικού άκρου του ήλου η δεύτερη κεφαλή ενώ από την παραμόρφωση ο κορμός
του ήλου αυξάνει τη διάμετρό του μέχρι τη διάμετρο της οπής.

Ασκήσεις
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Ασκήσεις
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