
 

ΤΠΔΠΘ  

ΤΜΒΑΖ 19/2005 

    ΔΙΡΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΥΤΣΟΙΓΗΡΑ ΒΑΗ ΣΤΠΟΤ Β΄ (ΓΔ.010.0) 

 Η βάζε είλαη ρπηνζηδεξά θαη δηαζηάζεσλ 20 cm πεξίπνπ x 

12 cm πεξίπνπ x 1 cm πεξίπνπ, θαη εδξάδεηαη ζε ηέζζεξα 

πόδηα από αλζεθηηθό πιαζηηθό, βηδσκέλα (όρη θνιιεκέλα) 

ζηε βάζε. Σην 1/3 ηνπ κήθνπο ηεο πεξίπνπ, θαη ζην κέζν 

ππάξρεη βηδσκέλνο νξεηράιθηλνο νκθαιόο Φ 22 mm 

πεξίπνπ θαη ύςνπο 60 mm πεξίπνπ κε αμνληθή ηξύπα Φ 10.5 mm θαη νξεηράιθηλνο 

ζθηγθηήξαο ζρήκαηνο Τ γηα ζθίμηκν κε ην ρέξη, θαηάιιεινο γηα ηε ζηήξημε νξζνζηαηώλ 

(κεηαιιηθώλ ξάβδσλ ΓΕ.030.1 ή ΓΕ.030.3) Φ10 mm. Ο ζθηγθηήξαο δελ αθαηξείηαη από ηνλ 

νκθαιό. Η βάζε είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ. Ο νκθαιόο είλαη 

επηληθεισκέλνο. 

ΒΑΖ ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΣΤΠΟΤ Δ΄ (ΓΔ.015.0) 

Έρεη ζρήκα θόινπξνπ θώλνπ κε δηάκεηξν κεγάιεο βάζεο 6 

cm πεξίπνπ,  κηθξήο βάζεο 4,5cm πεξίπνπ θαη ύςνο 4cm 

πεξίπνπ. 

 Σην θέληξν ηεο κηθξήο βάζεο θέξεη νπή Φ 10.5 mm 

πεξίπνπ γηα ηε ζηήξημε ξάβδσλ (ΓΕ.030.1 ή ΓΕ.030.3) Φ 10 

mm πεξίπνπ. Σηελ παξάπιεπξε επηθάλεηα θέξεη θνριία 

ζρήκαηνο Τ θαηάιιειν γηα ζθίμηκν κε ην ρέξη, γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ξάβδσλ, ν νπνίνο 

δελ αθαηξείηαη από ηε βάζε.  

Η βάζε είλαη ρπηνζηδεξά, επηληθεισκέλε, θαη ν θνριίαο επηληθεισκέλνο 

 

ΤΝΓΔΜΟΗ ΑΠΛΟΗ (ΓΔ.020.0) 

Οη ζύλδεζκνη είλαη απινί, επηληθεισκέλνη, 

θαηαζθεπαζκέλνη από νξείραιθν, δηαζηάζεσλ 20 mm x 20 

mm x 40 mm, κε δύν ηξύπεο δηακπεξείο ζε θάζε έδξα θαη Φ 

10,5mm πεξίπνπ. Απόζηαζε θέληξσλ νπώλ 17mm πεξίπνπ. 

Οη απνζηάζεηο ησλ θέληξσλ ησλ νπώλ από ηα άθξα ησλ 



εδξώλ είλαη ίζεο. Σηηο δύν κηθξέο έδξεο  ππάξρνπλ νξεηράιθηλνη θνριίεο-ζθηγθηήξεο 

ζρήκαηνο Τα, θαηάιιεινη γηα ζθίμηκν κε ην ρέξη νη νπνίνη δελ πξέπεη λα αθαηξνύληαη από 

ην ζώκα ηνπ ζπλδέζκνπ. Οη ζύλδεζκνη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε ησλ κεηαιιηθώλ 

ξάβδσλ Φ10mm (ΓΕ 030.1 θαη ΓΕ 030.3)  θαη δηαθόξσλ νξγάλσλ ή εμαξηεκάησλ κε  

ζηειέρε Φ10mm 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ  ΡΑΒΓΟΗ (ΓΔ.030.1 / ΓΔ.030.3)  

Οη ξάβδνη είλαη από ζίδεξν θαιηκπξέ (όρη από αινπκίλην), 

Φ10mm κε άθξα δηακνξθσκέλα «πνκπέ» θαη 

επηληθεισκέλεο θαιά, ζηηο δύν άθξεο θέξνπλ κηθξέο 

δηακπεξείο νπέο γηα ηελ πξόζδεζε λήκαηνο. 

  

ΛΑΒΗΓΔ ΑΠΛΔ (ΓΔ.040.0) 

Οη ιαβίδεο είλαη θαηάιιειεο γηα ζηήξημε  εμαξηεκάησλ 

εύξνπο 10-60mm, έρνπλ εζσηεξηθή επέλδπζε από θειιό. Η 

επέλδπζε ππεξθαιύπηεη ηα ρείιε ηεο ιαβίδαο θαηά 2 mm 

πεξίπνπ θαη έρεη πάρνο 2mm. Τν ζθίμηκν ξπζκίδεηαη κε 

ζύζηεκα ειαηεξίνπ-θνριία κε πεηαινύδα πνπ δελ 

αθαηξείηαη από ην ζώκα ηεο ιαβίδαο. Η ιαβίδα θαηαιήγεη ζε 

ζηέιερνο από επηκεηαιισκέλε ζηδεξέληα ξάβδν Φ 10 mm 

πεξίπνπ, κήθνπο 150 mm θαη άθξν δηακνξθσκέλν πνκπέ. Οη 

ζηαγώλεο ηεο ιαβίδαο είλαη από  ρπηνζίδεξν πεξίπνπ 1,5mm 

 

ΦΗΓΚΣΖΡΔ (ΓΔ.050.0 και ΓΔ.050.1) 

Οη ζθηγθηήξεο είλαη ηύπνπ G κεγάιεο αληνρήο θαηά ηε 

ζύζθημε, κε άλνηγκα 10,5cm νη κεγάινη θαη 5cm νη κηθξνί. 

Τν άθξν ηνπ θνριία έρεη θαηάιιειε θαη ζηαζεξά 

πξνζαξκνζκέλε κεηαιιηθή δηακόξθσζε ώζηε λα κελ 

θαηαζηξέθεη ηνλ πάγθν εξγαζίαο επί ηνπ νπνίνπ ζθίγγεηαη. 

Οη θνριίεο δελ αθαηξνύληαη από ην ζώκα ησλ ζθηγθηήξσλ. Η επηθάλεηα ηνπ πάγθνπ 

εξγαζίαο, επί ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν ζθηγθηήξαο έρεη πάρνο 3cm, εζσηεξηθή εζνρή 

3cm ζην θάησ κέξνο, θαη θαηαιήγεη ζε ζηξνγγπιεκέλα άθξα κε αθηίλα πεξίπνπ 1cm. 

 



 

 

 

ΜΑΕΔ (ΓΔ.100.2, ΓΔ.100.3, ΓΔ.100.4 ΚΑΗ ΓΔ.100.5) 

Είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από νξεηράιθηλε επηκεηαιισκέλε 

ξάβδν Φ22mm πεξίπνπ, ζηα θέληξα ησλ θπθιηθώλ εδξώλ 

θέξνπλ 2 νξεηράιθηλνπο επηκεηαιισκέλνπο γάληδνπο 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο ώζηε λα κπνξεί εύθνια λα 

εμαξηεζεί ε κηα κάδα από άιιε. Σηελ κία έδξα ν γάληδνο 

κπνξεί λα ελζσκαηώλεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο κάδαο θαη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ όξζηα θαη ζηαζεξή ζηήξημε ηεο κάδαο επί ηνπ πάγθνπ. Κάζε κάδα θέξεη 

ραξαγκέλε ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο (αξηζκεηηθή ηηκή θαη κνλάδα κέηξεζεο, π.ρ. 150g). Η 

νλνκαζηηθή αλαγξαθόκελε ηηκή ηεο θάζε κάδαο έρεη απόθιηζε  από ηελ πξαγκαηηθή ηηκή 

ηνπο (καδί κε ηνπο γάληδνπο) κηθξόηεξε ηνπ 0,5% (ηα ηε κάδα ησλ 50g ε απόθιηζε είλαη 

κηθξόηεξε από 0,25g). 

 

ΓΙΑΣΗΜΟΜΔΣΡΟ (ΓΔ.250.0) 
 

Τν δηαζηεκόκεηξν είλαη κεηαιιηθό αλνμείδσην, πνπ λα 

κεηξά εζσηεξηθέο - εμσηεξηθέο δηακέηξνπο, θαη βάζνο κε 

κέγηζην άλνηγκα 15cm θαη αθξίβεηα βεξληέξνπ 0,05mm. 

Φπιάζζεηαη ζε πξνζηαηεπηηθή ζηηβαξή θαη θαιαίζζεηε 

πιαζηηθή θαζεηίλα 

 

ΝΖΜΑ ΣΖ ΣΑΘΜΖ (Μ.040.0) 

Απνηειείηαη από κπξνύηδηλν θώλν επηληθεισκέλν, ηνκήο ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ κε πιεπξά 

3cm, πνπ ζην θέληξν ηεο βάζεο θέξεη πξνεμνρή ζηήξημεο 

ηνπ κεηαμσηνύ λήκαηνο κήθνπο  1m, ε άιιε άθξε ηνπ 

νπνίνπ πεξλά από κηθξή νπή ζην θέληξν ηεηξάγσλνπ 

θύιινπ αινπκηλίνπ  πάρνπο 3mm θαη πιεπξάο 3cm, ώζηε 

λα κπνξεί, ζπξόκελν ην λήκα, λα κεηαβάιιεηαη ην κήθνο ηνπ.  

 

ΑΔΡΟΣΑΘΜΗ (ΜΡ.035.0) 



Καηάιιειε γηα νξηδόληηα, θαηαθόξπθε θαη ρξήζε ππό 

γσλία 45 κνηξώλ,  ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη ηδηαίηεξα 

αλζεθηηθή ζε απξόζεθηνπο ρεηξηζκνύο. Μήθνπο 30cm θαη 

ξύζκηζε νξηδνληηόηεηαο. 

ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ΣΔΛΔΥΟ (ΓΔ.070.0) 

Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ζηδεξέληα ξάβδν Φ 4mm 

πεξίπνπ, επηληθεισκέλε θαη ζα έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν 

90mm πεξίπνπ ώζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα ζηήξημε 

ρσληώλ δηήζεζεο κε Φ 10cm. Τν ζηέιερόο ηνπ ζα έρεη 

κήθνο πεξίπνπ 18cm θαη Φ 10mm κε άθξα δηακνξθσκέλα πνκπέ. 

 

ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ (Μ.120.0)  

 Είλαη ζηηβαξήο θαη θαιαίζζεηεο θαηαζθεπήο θαη κπνξεί λα 

ζηαζεξνπνηεζεί ζηνλ πάγθν εξγαζία, κε ελζσκαηνκέλν 

ζθηγθηήξα, γηα ιεηηνπξγία ζε νξηδόληηα και κατακόρσφη 

ζέζε. Ο νκθαιόο ππνδνρήο ησλ πξνο πεξηζηξνθή 

εμαξηεκάησλ είλαη νξεηράιθηλνο θαη θαηάιιεινο γηα 

ζηειέρε Φ 8mm. Η ζηαζεξνπνίεζή ησλ εμαξηεκάησλ 

γίλεηαη κε ηε βνήζεηα βίδαο, θαηάιιειεο γηα ζθίμηκν κε ην 

ρέξη. Η βίδα δελ αθαηξείηαη από ηνλ νκθαιό. Οη άμνλεο 

πεξηζηξνθήο είλαη από ράιπβα επηληθεισκέλν θαη ηα 

έδξαλα ηξηβήο από εηδηθό νξείραιθν (Φσζθνξνύρν). Ο 

αηέξκσλ ηκάληαο είλαη από αλζεθηηθό θανπηζνύθ (rubber). 

Η ζπζθεπή ζπλνδεύεηαη από εθεδξηθό ηκάληα. Η επηθάλεηα 

ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο, επί ηνπ νπνίνπ ζα ζηαζεξνπνηείηαη ε 

θπγνθεληξηθή ζπζθεπή, έρεη πάρνο 3cm, εζσηεξηθή εζνρή 3cm ζην θάησ κέξνο, θαη 

θαηαιήγεη ζε ζηξνγγπιεκέλα άθξα κε αθηίλα πεξίπνπ 1cm. 

 

ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΗΑΥΩΡΗΣΖΡΑ (Μ.125.0) 

Eίλαη ηδηαίηεξα ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, θέξεη ζέζεηο γηα δύν κηθξνύο ππνδνρείο 

δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ.  Τν ζηέιερόο ηνπ έρεη Φ8mm θαη πξνζαξκόδεηαη ζηε 

θπγνθεληξηθή ζπζθεπή ΜΣ 120.0.  Σπλνδεύεηαη από 20 γπάιηλνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο 

αλάινγνπ κεγέζνπο θαη όγθνπ 16ml.. 



 

ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΜΔ ΣΔΛΔΥΟ (Μ.083.0) 

Eίλαη κεηαιιηθή (όρη ρπηό zama). Έρεη δηάκεηξν 5cm 

πεξίπνπ θαη αύιαθα εύξνπο πεξίπνπ 5mm, κε δηαηνκή 

ζρήκαηνο U (όρη ζρήκαηνο V) θαη τείλη ιδιαίτερα 

σπερσυφμένα κατά 5mm, ώζηε λα ζπγθξαηείηαη εύθνια ην 

λήκα κέζα ζε απηήλ. Ο άμνλαο ηεο ηξνραιίαο έρεη δηάκεηξν 3mm θαη είλαη 

πξνζαξκνζκέλνο ζε απιή ηξνραιηνζήθε ε νπνία θαηαιήγεη ζε ζηέιερνο κήθνπο 18cm θαη 

Φ10mm κε άθξα δηακνξθσκέλα πνκπέ ζπκβαηό κε ηνπο απινύο ζπλδέζκνπο. Επί ηεο 

ηξνραιηνζήθεο είλαη ραξαγκέλε ε κάδα ηεο ηξνραιίαο κε ζθάικα κηθξόηεξν ηνπ 0,5%. 

 

ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΜΔ ΑΠΛΖ ΣΡΟΥΑΛΗΟΘΖΚΖ 

(Μ.080.0) 

Eίλαη κεηαιιηθή (όρη από ην ρπηό zama).  Έρεη δηάκεηξν 

5cm θαη αύιαθα εύξνπο πεξίπνπ 5mm κε δηαηνκή ζρήκαηνο 

U (όρη ζρήκαηνο V) θαη τείλη ιδιαίτερα σπερσυφμένα 

κατά 5mm, ώζηε λα ζπγθξαηείηαη εύθνια ην λήκα κέζα ζε απηήλ. Ο άμνλαο ηεο ηξνραιίαο 

έρεη δηάκεηξν 3mm θαη είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζε απιή ηξνραιηνζήθε πνπ ζην θέληξν ηεο 

θέξεη κεηαιιηθό άγθηζηξν γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ή γηα ηελ εμάξηεζε βαξώλ. Τν άγθηζηξν 

είλαη ζπκβαηό κε ηηο ξάβδνπο θαη επηηξέπεη ηελ αμνληθή πεξηζηξνθή ηεο ηξνραιηνζήθεο. Επί 

ηεο ηξνραιηνζήθεο είλαη ραξαγκέλεο ε κάδα ηεο ηξνραιίαο θαη ε κάδα ηεο ηξνραιηνζήθεο 

κε ζθάικα κηθξόηεξν ηνπ 0,5%. 

 

ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΜΔ ΓΗΠΛΖ ΣΡΟΥΑΛΗΟΘΖΚΖ (Μ.082.0) 

Είλαη κεηαιιηθή (όρη από ην ρπηό zama).  Έρεη δηάκεηξν  5cm 

θαη αύιαθα εύξνπο πεξίπνπ 5mm κε δηαηνκή ζρήκαηνο U 

(όρη ζρήκαηνο V) θαη τείλη ιδιαίτερα σπερσυφμένα κατά 

5mm ώζηε λα ζπγθξαηείηαη εύθνια ην λήκα κέζα ζε απηήλ. 

Ο άμνλαο ηεο ηξνραιίαο έρεη δηάκεηξν 3mm θαη είλαη 

πξνζαξκνζκέλνο ζε δηπιή ηξνραιηνζήθε πνπ ζηα δύν άθξα ηεο θέξεη κεηαιιηθά άγθηζηξα 

γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ή γηα ηελ εμάξηεζε βαξώλ. Τα άγθηζηξα είλαη ζπκβαηά κε ηηο 

ξάβδνπο (ΓΕ.030.1 θαη ΓΕ.030.3) θαη επηηξέπνπλ ηελ αμνληθή πεξηζηξνθή ηεο 



ηξνραιηνζήθεο. Επί ηεο ηξνραιηνζήθεο είλαη ραξαγκέλεο ε κάδα ηεο ηξνραιίαο θαη ε κάδα 

ηεο ηξνραιηνζήθεο κε ζθάικα κηθξόηεξν ηνπ 0,5%. 

 

 

ΔΗΡΑ ΔΛΑΣΖΡΗΩΝ (Μ.020.0) 

Απνηειείηαη από πέληε δηαθνξεηηθά ειαηήξηα, κε ζηαζεξέο 

(ζθιεξόηεηεο) από 2N/m, 10N/m, 20N/m, 30N/m, 50Ν/m. 

Οη ηηκέο ζθιεξόηεηαο είλαη ηζνθαηαλεκεκέλεο ζην εύξνο 2-

50 N/m. Όια ηα ειαηήξηα έρνπλ ην ίδην κήθνο θαη ηηο άθξεο 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα ηελ αλάξηεζή ηνπο. 

Δηαηεξνύλ γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ζε επηκεθύλζεηο από ηνπιάρηζηνλ 15cm γηα ην 

ζθιεξόηεξν έσο ηνπιάρηζηνλ 50cm γηα ην καιαθόηεξν. Σην έλα άθξν θάζε ειαηεξίνπ 

ππάξρεη ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλε κηθξή αλεμίηειε κεηαιιηθή πηλαθίδα ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ην κέγηζην επηηξεπηό κήθνο ζην νπνίν κπνξεί αθίλδπλα λα παξακνξθσζεί θαη 

ε αληίζηνηρε κέγηζηε δύλακε κεηξεκέλε ζε N.  Η ζεηξά ζπλνδεύεηαη από έληππν εληόο ηεο 

ζήθεο ζην νπνίν ηαπηνπνηνύληαη ηα ειαηήξηα θαη αλαγξάθνληαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπο 

ζηνηρεία, ε κέγηζηε επηηξεπηή επηκήθπλζε θαη ην κέγηζην επηηξεπηό βάξνο (ζε Ν) γηα 

θαζέλα. Η ζεηξά θπιάζζεηαη ζε θαιαίζζεηε θαη ζηηβαξή πιαζηηθή θαζεηίλα. 

 

ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΟΗ ΓΑΚΣΤΛΗΟΗ ΑΝΑΡΣΖΖ (ΓΔ.075.0) 

Είλαη επηληθεισκέλνη, έρνπλ εζσηεξηθή δηάκεηξν Φ 10,5mm 

πεξίπνπ ώζηε λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο κεηαιιηθέο ξάβδνπο 

(ΓΕ.030.3 θαη ΓΕ.030.1). Φέξνπλ βηδσηό επηληθεισκέλν 

άγθηζηξν, θαηαζθεπαζκέλν από ξάβδν Φ 2-3mm πεξίπνπ, 

γηα ηελ εμάξηεζε δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ ή ηελ πξόζδεζε 

λεκάησλ. Η δηακόξθσζε ηνπ άγθηζηξνπ είλαη ζπκβαηή κε 

ηνπο γάληδνπο ησλ καδώλ (ΓΕ.100.Φ), ησλ βαξώλ ηεο 

Σπζθεπήο δηαηήξεζεο ηεο Μεραληθήο Ελέξγεηαο (ΜΣ.310.0) θαη ησλ δπλακόκεηξσλ 

(ΜΣ.010.Φ). Η ζηαζεξνπνίεζε ησλ δαθηπιίσλ ζηηο ξάβδνπο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

δεύηεξνπ θνριία πνπ δελ αθαηξείηαη από ην ζώκα ηνπ δαθηπιίνπ  

 

 

 



ΜΔΣΡΟΣΑΙΝΙΑ (ΓΔ.240.0) 

Η κεηξνηαηλία είλαη αηζάιηλε, αλνμείδσηε, κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ 5m θαη πιάηνπο 16mm κε ππνδηαηξέζεηο αλά 1 

mm.  

Οη αθκέο ηεο είλαη θαηάιιεια επεμεξγαζκέλεο ώζηε λα κελ 

ηξαπκαηίδνπλ ηνλ απξόζεθην ρξήζηε. 

Πεξηηπιίζζεηαη κε ηε βνήζεηα ηζρπξνύ ειαηεξίνπ ζε αλζεθηηθό πεξίβιεκα. 

Είλαη εθνδηαζκέλε κε θνπκπί STOP πνπ ζηαζεξνπνηεί ην ηκήκα ηεο κεηξνηαηλίαο πνπ 

βξίζθεηαη έμσ από ην πεξίβιεκα. 

Σηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο αλαγξάθεηαη ε δηάζηαζή ηνπ, πνπ 

ελζσκαηώλεηαη ζηε κέηξεζε ηεο κεηξνηαηλίαο. 

 

ΔΙΡΑ ΓΤΝΑΜΟΜΔΣΡΩΝ (Μ.010.Υ) 

Η ζεηξά απνηειείηαη από ηξία δπλακόκεηξα. 

 Δπλακόκεηξν 10 Ν:  Η θιίκαθά ηνπ έρεη 

ππνδηαηξέζεηο αλά 0,1Ν θαη είλαη επθξηλήο. 

 Δπλακόκεηξν 5 Ν: Η θιίκαθά ηνπ έρεη 

ππνδηαηξέζεηο αλά 0,05Ν θαη είλαη επθξηλήο. 

 Δπλακόκεηξν 2,5 Ν: Η θιίκαθά ηνπ έρεη 

ππνδηαηξέζεηο αλά 0,05Ν θαη είλαη επθξηλήο. 

Τα ρξεζηκνπνηνύκελα επηκήθε ειαηήξηα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα θαη ζπκπεξηθέξνληαη 

γξακκηθά ζε όιν ην εύξνο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ώζηε λα ππάξρεη αθξηβήο αληηζηνηρία ηεο 

κεηξνύκελεο δύλακεο θαη ησλ ηζνδηάζηαησλ ππνδηαηξέζεσλ ηεο θιίκαθαο. Υπάξρεη 

δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηεο κεδεληθήο έλδεημεο (θαιηκπξάξηζκα) θαη πξόβιεςε 

πξνζηαζίαο από ηελ εθαξκνγή ππεξβνιηθήο δύλακεο πέξαλ ηνπ αλώηαηνπ, γηα θάζε 

δπλακόκεηξν, νξίνπ κέηξεζεο. Σην έλα άθξν ππάξρεη δαθηύιηνο θαη ζην άιιν άγθηζηξν 

αλάξηεζεο. Τν ζύλνιν ησλ δπλακόκεηξσλ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε θαιαίζζεηε από 

αλζεθηηθό πιηθό πιαζηηθή ζήθε. 

 

 

 

 

 

 



ΤΚΔΤΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (Μ.310.0) 

Η ζπζθεπή απνηειείηαη από ηα παξαθάησ όξγαλα 

(απαράβατος όρος) :  

1. Αηζάιηλν επηληθεισκέλν ειαηήξην δηακέηξνπ 1,7cm θαη 

κήθνπο 20,2 cm κε ζηαζεξά 32 N/m πεξίπνπ. 

2. Δύν επηληθεισκέλα βάξε  0,5 Kg θαη 1Kg ηα νπνία 

αλαγξάθνπλ εγράξαθηα, όρη απηνθόιιεηα, ηε κάδα ηνπο 

κε ζθάικα κηθξόηεξν ηνπ 0,5%. Τν κεγάιν θέξεη 

άγθηζηξν ζηήξημεο ζην θέληξν ηεο κίαο βάζεο θαη ην 

κηθξό θαη ζηηο δύν.  

3. Έλα θαηάιιειν επηκεηαιισκέλν βαξίδη, ώζηε κε ηελ 

αλάξηεζή ηνπ ζην ειαηήξην λα αλνίγνπλ νη ζπείξεο ηνπ 

θαη λα βξίζθεηαη ζηε αξρή ηεο πεξηνρήο ηνπ λόκνπ ηνπ 

Hook. 

4. Έλαλ άζξαπζην πιαζηηθό θαλόλα κήθνπο 1m. Ο θαλόλαο θέξεη θιίκαθα εγράξαθηε 

αλεμίηειε θαη ζηαζεξή ζε επηδξάζεηο αιθννιώλ ή άιισλ ζπλήζσλ νξγαληθώλ 

δηαιπηώλ. Η θιίκαθα έρεη ππνδηαηξέζεηο 1mm θαη αξηζκεηηθέο ελδείμεηο αλά 1cm. Ο 

θαλόλαο κπνξεί λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε θαηαθόξπθε ζέζε κε ηε βνήζεηα ηεο απιήο 

ιαβίδαο (ΓΔ.040.0).  

Τα άγθηζηξα όισλ ησλ βαξώλ είλαη ζπκβαηά κε ηα άγθηζηξα ησλ  καδώλ (ΓΔ 100.Υ). 

Τν ειαηήξην παξνπζηάδεη γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ζε επηκήθπλζε ηνπιάρηζηνλ 50cm. 

Η ζπζθεπή θαη ν θαλόλαο θπιάζζνληαη ζε θαιαίζζεηε θαη από αλζεθηηθό πιηθό πιαζηηθή 

ζήθε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 
 

 

 

 
   

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 ΓΔΝΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΟΙΚΟ: SATYAM ENTERPRISES 
 
ΠΡΟΔΛΔΤΗ: ΙΝΓΙΑ 
 

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ  

  '0ια ηα πξνζθεξόκελα όξγαλα, ζπζθεπέο θαη πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο: 

1. Δμππεξεηνύλ ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ ησλ αληηζηνίρσλ καζεκάησλ γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη. 

2. Δίλαη αζθαιή ζηε ρξήζε ηνπο από ηνπο καζεηέο. 

3. Σα πεηξακαηηθά ηνπο απνηειέζκαηα, αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη αιιηώο κέζα 

ζηηο πξνδηαγξαθέο, παξνπζηάδνπλ ζθάικα κηθξόηεξν ηνπ 10%. 

4. πλνδεύνληαη από εγρεηξίδην ρξήζεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

5. Έρνπλ πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο CE, όπνπ απαηηείηαη 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 

07   ΔΗΡΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Η Σεηξά Γεληθώλ Εξγαζηεξηαθώλ  Οξγάλσλ απνηειείηαη από ηα παξαθάησ όξγαλα θαη ζηηο 

πνζόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα: 

Α/Α 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΠΛΗΘΟ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
Δ ΚΑΘΔ 

ΔΙΡΑ 



1 ΓΔ.010.0 Βάζε Υπηνζηδεξά ηύπνπ Β΄  3 

2 ΓΔ.015.0 Βάζε Υπηνζηδεξά ηύπνπ Δ΄ 2 

3 ΓΔ.020.0 ύλδεζκνο απιόο 6 

4 ΓΔ.030.3 Ράβδνο κεηαιιηθή 0,8 m πεξίπνπ 4 

5 ΓΔ.030.1 Ράβδνο κεηαιιηθή 0,3 m πεξίπνπ 3 

6 ΓΔ.040.0 Λαβίδα απιή 3 

7 ΓΔ.050.0 θηγθηήξαο ηύπνπ G, 10-12 cm 4 

8 ΓΔ.050.1 θηγθηήξαο ηύπνπ G, 5-6 cm 4 

9 ΓΔ.100.5 Μάδα 200 g 1 

10 ΓΔ.100.4 Μάδα 150 g 1 

11 ΓΔ.100.3 Μάδα 100 g 1 

12 ΓΔ.100.2 Μάδα 50 g 2 

13 ΓΔ.250.0 Γηαζηεκόκεηξν 1 

14 Μ.040.0 Νήκα ηεο ηάζκεο 1 

15 ΜΡ.035.0 Αεξνζηάζκε 1 

16 ΓΔ.070.0 Γαθηύιηνο Μεηαιιηθόο κε ηέιερνο 2 

17 Μ.120.0 
Φπγνθεληξηθή πζθεπή (2 ανά 
εργαζηήριο, όχι μια ανά ζειρά) 

------ 

18 Μ.125.0 Φπγνθεληξηθόο δηαρσξηζηήξαο 2 

19 Μ.083.0 Σξνραιία κε ζηέιερνο 2 

20 Μ.080.0 Σξνραιία κε απιή ηξνραιηνζήθε 2 

21 Μ.082.0 Σξνραιία κε δηπιή ηξνραιηνζήθε 2 

22 Μ.020.0 εηξά ειαηεξίσλ 2 

23 ΓΔ.075.0 Οξεηράιθηλνη Γαθηύιηνη Αλάξηεζεο 5 

24 ΓΔ.240.0 Μεηξνηαηλία  1 

25 Μ.010.Υ εηξά δπλακόκεηξσλ 1 

26 Μ.310.0 
πζθεπή δηαηήξεζεο Μεραληθήο 
Δλέξγεηαο 

1 



 

 

ΥΤΣΟΙΓΗΡΑ ΒΑΗ ΣΤΠΟΤ Β΄ (ΓΔ.010.0) 

   Η βάζε είλαη ρπηνζηδεξά θαη δηαζηάζεσλ 20 cm πεξίπνπ x 12 cm πεξίπνπ x 1 

cm πεξίπνπ, θαη εδξάδεηαη ζε ηέζζεξα πόδηα από αλζεθηηθό πιαζηηθό, βηδσκέλα (όρη 

θνιιεκέλα) ζηε βάζε. Σην 1/3 ηνπ κήθνπο ηεο πεξίπνπ, θαη ζην κέζν ππάξρεη βηδσκέλνο 

νξεηράιθηλνο νκθαιόο Φ 22 mm πεξίπνπ θαη ύςνπο 60 mm πεξίπνπ κε αμνληθή ηξύπα Φ 

10.5 mm θαη νξεηράιθηλνο ζθηγθηήξαο ζρήκαηνο Τ γηα ζθίμηκν κε ην ρέξη, θαηάιιεινο γηα 

ηε ζηήξημε νξζνζηαηώλ (κεηαιιηθώλ ξάβδσλ ΓΕ.030.1 ή ΓΕ.030.3) Φ10 mm. Ο 

ζθηγθηήξαο δελ αθαηξείηαη από ηνλ νκθαιό. Η βάζε είλαη βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή 

βαθή θνύξλνπ. Ο νκθαιόο είλαη επηληθεισκέλνο. 

 

ΒΑΖ ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΣΤΠΟΤ Δ΄ (ΓΔ.015.0) 

Έρεη ζρήκα θόινπξνπ θώλνπ κε δηάκεηξν κεγάιεο βάζεο 6 cm πεξίπνπ,  κηθξήο βάζεο 

4,5cm πεξίπνπ θαη ύςνο 4cm πεξίπνπ. 

 Σην θέληξν ηεο κηθξήο βάζεο θέξεη νπή Φ 10.5 mm πεξίπνπ γηα ηε ζηήξημε ξάβδσλ 

(ΓΕ.030.1 ή ΓΕ.030.3) Φ 10 mm πεξίπνπ. Σηελ παξάπιεπξε επηθάλεηα θέξεη θνριία 

ζρήκαηνο Τ θαηάιιειν γηα ζθίμηκν κε ην ρέξη, γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ξάβδσλ, ν νπνίνο 

δελ αθαηξείηαη από ηε βάζε. Η βάζε είλαη ρπηνζηδεξά, επηληθεισκέλε, θαη ν θνριίαο 

επηληθεισκέλνο. 

 

ΤΝΓΔΜΟΗ ΑΠΛΟΗ (ΓΔ.020.0) 

Οη ζύλδεζκνη είλαη απινί, επηληθεισκέλνη, θαηαζθεπαζκέλνη από νξείραιθν, 

δηαζηάζεσλ 20 mm x 20 mm x 40 mm, κε δύν ηξύπεο δηακπεξείο ζε θάζε έδξα θαη Φ 10,5mm 

πεξίπνπ. Απόζηαζε θέληξσλ νπώλ 17mm πεξίπνπ. Οη απνζηάζεηο ησλ θέληξσλ ησλ νπώλ από 

ηα άθξα ησλ εδξώλ είλαη ίζεο. Σηηο δύν κηθξέο έδξεο  ππάξρνπλ νξεηράιθηλνη θνριίεο-

ζθηγθηήξεο ζρήκαηνο Τα, θαηάιιεινη γηα ζθίμηκν κε ην ρέξη νη νπνίνη δελ πξέπεη λα 

αθαηξνύληαη από ην ζώκα ηνπ ζπλδέζκνπ. Οη ζύλδεζκνη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε ησλ 

κεηαιιηθώλ ξάβδσλ Φ10mm (ΓΕ 030.1 θαη ΓΕ 030.3)  θαη δηαθόξσλ νξγάλσλ ή εμαξηεκάησλ 

κε  ζηειέρε Φ10mm. 

 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ  ΡΑΒΓΟΗ (ΓΔ.030.1 / ΓΔ.030.3)  



Οη ξάβδνη είλαη από ζίδεξν θαιηκπξέ (όρη από αινπκίλην), Φ10mm κε άθξα 

δηακνξθσκέλα «πνκπέ» θαη επηληθεισκέλεο θαιά, ζηηο δύν άθξεο θέξνπλ κηθξέο 

δηακπεξείο νπέο γηα ηελ πξόζδεζε λήκαηνο. 

  

ΛΑΒΗΓΔ ΑΠΛΔ (ΓΔ.040.0) 

Οη ιαβίδεο είλαη θαηάιιειεο γηα ζηήξημε  εμαξηεκάησλ εύξνπο 10-60mm, έρνπλ 

εζσηεξηθή επέλδπζε από θειιό. Η επέλδπζε ππεξθαιύπηεη ηα ρείιε ηεο ιαβίδαο θαηά 

2 mm πεξίπνπ θαη έρεη πάρνο 2mm. Σν ζθίμηκν ξπζκίδεηαη κε ζύζηεκα ειαηεξίνπ-

θνριία κε πεηαινύδα πνπ δελ αθαηξείηαη από ην ζώκα ηεο ιαβίδαο. Η ιαβίδα 

θαηαιήγεη ζε ζηέιερνο από επηκεηαιισκέλε ζηδεξέληα ξάβδν Φ 10 mm πεξίπνπ, 

κήθνπο 150 mm θαη άθξν δηακνξθσκέλν πνκπέ. Οη ζηαγώλεο ηεο ιαβίδαο είλαη από  

ρπηνζίδεξν πεξίπνπ 1,5mm 

 

ΦΗΓΚΣΖΡΔ (ΓΔ.050.0 και ΓΔ.050.1) 

Οη ζθηγθηήξεο είλαη ηύπνπ G κεγάιεο αληνρήο θαηά ηε ζύζθημε, κε 

άλνηγκα 10,5cm νη κεγάινη θαη 5cm νη κηθξνί. Σν άθξν ηνπ θνριία έρεη 

θαηάιιειε θαη ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλε κεηαιιηθή δηακόξθσζε ώζηε λα κελ 

θαηαζηξέθεη ηνλ πάγθν εξγαζίαο επί ηνπ νπνίνπ ζθίγγεηαη. Οη θνριίεο δελ 

αθαηξνύληαη από ην ζώκα ησλ ζθηγθηήξσλ. Η επηθάλεηα ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο, 

επί ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν ζθηγθηήξαο έρεη πάρνο 3cm, εζσηεξηθή 

εζνρή 3cm ζην θάησ κέξνο, θαη θαηαιήγεη ζε ζηξνγγπιεκέλα άθξα κε αθηίλα 

πεξίπνπ 1cm. 

ΜΑΕΔ (ΓΔ.100.2, ΓΔ.100.3, ΓΔ.100.4 ΚΑΗ ΓΔ.100.5) 

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο από νξεηράιθηλε επηκεηαιισκέλε ξάβδν 

Φ22mm πεξίπνπ, ζηα θέληξα ησλ θπθιηθώλ εδξώλ θέξνπλ 2 

νξεηράιθηλνπο επηκεηαιισκέλνπο γάληδνπο θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνπο ώζηε λα κπνξεί εύθνια λα εμαξηεζεί ε κηα 

κάδα από άιιε. ηελ κία έδξα ν γάληδνο κπνξεί λα 

ελζσκαηώλεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο κάδαο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

όξζηα θαη ζηαζεξή ζηήξημε ηεο κάδαο επί ηνπ πάγθνπ. Κάζε κάδα 



θέξεη ραξαγκέλε ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο (αξηζκεηηθή ηηκή θαη 

κνλάδα κέηξεζεο, π.ρ. 150g). Η νλνκαζηηθή αλαγξαθόκελε ηηκή 

ηεο θάζε κάδαο έρεη απόθιηζε  από ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπο 

(καδί κε ηνπο γάληδνπο) κηθξόηεξε ηνπ 0,5% (ηα ηε κάδα ησλ 50g 

ε απόθιηζε είλαη κηθξόηεξε από 0,25g). 

 

ΓΙΑΣΗΜΟΜΔΣΡΟ (ΓΔ.250.0) 
 

Σν δηαζηεκόκεηξν είλαη κεηαιιηθό αλνμείδσην, πνπ λα κεηξά εζσηεξηθέο - 

εμσηεξηθέο δηακέηξνπο, θαη βάζνο κε κέγηζην άλνηγκα 15cm θαη αθξίβεηα βεξληέξνπ 

0,05mm. 

Φπιάζζεηαη ζε πξνζηαηεπηηθή ζηηβαξή θαη θαιαίζζεηε πιαζηηθή θαζεηίλα 

 

ΝΖΜΑ ΣΖ ΣΑΘΜΖ (Μ.040.0) 

Απνηειείηαη από κπξνύηδηλν θώλν επηληθεισκέλν, ηνκήο ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ 

κε πιεπξά 3cm, πνπ ζην θέληξν ηεο βάζεο θέξεη πξνεμνρή ζηήξημεο ηνπ κεηαμσηνύ 

λήκαηνο κήθνπο  1m, ε άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ πεξλά από κηθξή νπή ζην θέληξν 

ηεηξάγσλνπ θύιινπ αινπκηλίνπ  πάρνπο 3mm θαη πιεπξάο 3cm, ώζηε λα κπνξεί, 

ζπξόκελν ην λήκα, λα κεηαβάιιεηαη ην κήθνο ηνπ.  

 

ΑΔΡΟΣΑΘΜΗ (ΜΡ.035.0) 
Καηάιιειε γηα νξηδόληηα, θαηαθόξπθε θαη ρξήζε ππό γσλία 45 κνηξώλ,  ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο θαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθή ζε απξόζεθηνπο ρεηξηζκνύο. Μήθνπο 30cm θαη ξύζκηζε 

νξηδνληηόηεηαο. 

ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΜΔ ΣΔΛΔΥΟ (ΓΔ.070.0) 

Είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ζηδεξέληα ξάβδν Φ 4mm πεξίπνπ, επηληθεισκέλε θαη ζα 

έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν 90mm πεξίπνπ ώζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα ζηήξημε ρσληώλ 

δηήζεζεο κε Φ 10cm. Τν ζηέιερόο ηνπ ζα έρεη κήθνο πεξίπνπ 18cm θαη Φ 10mm κε άθξα 

δηακνξθσκέλα πνκπέ. 

 

ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ (Μ.120.0)  

   Δίλαη ζηηβαξήο θαη θαιαίζζεηεο θαηαζθεπήο θαη κπνξεί λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηνλ 



πάγθν εξγαζία, κε ελζσκαηνκέλν ζθηγθηήξα, γηα ιεηηνπξγία ζε νξηδόληηα και 

καηακόρυθη ζέζε. Ο νκθαιόο ππνδνρήο ησλ πξνο πεξηζηξνθή εμαξηεκάησλ είλαη 

νξεηράιθηλνο θαη θαηάιιεινο γηα ζηειέρε Φ 8mm. Η ζηαζεξνπνίεζή ησλ εμαξηεκάησλ 

γίλεηαη κε ηε βνήζεηα βίδαο, θαηάιιειεο γηα ζθίμηκν κε ην ρέξη. Η βίδα δελ αθαηξείηαη 

από ηνλ νκθαιό. Οη άμνλεο πεξηζηξνθήο είλαη από ράιπβα επηληθεισκέλν θαη ηα έδξαλα 

ηξηβήο από εηδηθό νξείραιθν (Φσζθνξνύρν). Ο αηέξκσλ ηκάληαο είλαη από αλζεθηηθό 

θανπηζνύθ (rubber). Η ζπζθεπή ζπλνδεύεηαη από εθεδξηθό ηκάληα. Η επηθάλεηα ηνπ 

πάγθνπ εξγαζίαο, επί ηνπ νπνίνπ ζα ζηαζεξνπνηείηαη ε θπγνθεληξηθή ζπζθεπή, έρεη 

πάρνο 3cm, εζσηεξηθή εζνρή 3cm ζην θάησ κέξνο, θαη θαηαιήγεη ζε ζηξνγγπιεκέλα 

άθξα κε αθηίλα πεξίπνπ 1cm. 

 

ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΗΑΥΩΡΗΣΖΡΑ (Μ.125.0) 

Eίλαη ηδηαίηεξα ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, θέξεη ζέζεηο γηα δύν κηθξνύο ππνδνρείο 

δνθηκαζηηθώλ ζσιήλσλ.  Τν ζηέιερόο ηνπ έρεη Φ8mm θαη πξνζαξκόδεηαη ζηε θπγνθεληξηθή 

ζπζθεπή ΜΣ 120.0.  Σπλνδεύεηαη από 20 γπάιηλνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο αλάινγνπ 

κεγέζνπο θαη όγθνπ 16ml.. 

 

ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΜΔ ΣΔΛΔΥΟ (Μ.083.0) 

Eίλαη κεηαιιηθή (όρη ρπηό zama). Έρεη δηάκεηξν 5cm πεξίπνπ θαη αύιαθα εύξνπο 

πεξίπνπ 5mm, κε δηαηνκή ζρήκαηνο U (όρη ζρήκαηνο V) θαη τείλη ιδιαίτερα σπερσυφμένα 

κατά 5mm, ώζηε λα ζπγθξαηείηαη εύθνια ην λήκα κέζα ζε απηήλ. Ο άμνλαο ηεο ηξνραιίαο έρεη 

δηάκεηξν 3mm θαη είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζε απιή ηξνραιηνζήθε ε νπνία θαηαιήγεη ζε 

ζηέιερνο κήθνπο 18cm θαη Φ10mm κε άθξα δηακνξθσκέλα πνκπέ ζπκβαηό κε ηνπο απινύο 

ζπλδέζκνπο. Επί ηεο ηξνραιηνζήθεο είλαη ραξαγκέλε ε κάδα ηεο ηξνραιίαο κε ζθάικα 

κηθξόηεξν ηνπ 0,5%. 

 

ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΜΔ ΑΠΛΖ ΣΡΟΥΑΛΗΟΘΖΚΖ (Μ.080.0) 

Eίλαη κεηαιιηθή (όρη από ην ρπηό zama). Έρεη δηάκεηξν 5cm θαη αύιαθα εύξνπο 

πεξίπνπ 5mm κε δηαηνκή ζρήκαηνο U (όρη ζρήκαηνο V) θαη χείλη ιδιαίηερα 

υπερυψωμένα καηά 5mm, ώζηε λα ζπγθξαηείηαη εύθνια ην λήκα κέζα ζε απηήλ. Ο 

άμνλαο ηεο ηξνραιίαο έρεη δηάκεηξν 3mm θαη είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζε απιή 

ηξνραιηνζήθε πνπ ζην θέληξν ηεο θέξεη κεηαιιηθό άγθηζηξν γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ή 

γηα ηελ εμάξηεζε βαξώλ. Σν άγθηζηξν είλαη ζπκβαηό κε ηηο ξάβδνπο θαη επηηξέπεη ηελ 



αμνληθή πεξηζηξνθή ηεο ηξνραιηνζήθεο. Δπί ηεο ηξνραιηνζήθεο είλαη ραξαγκέλεο ε 

κάδα ηεο ηξνραιίαο θαη ε κάδα ηεο ηξνραιηνζήθεο κε ζθάικα κηθξόηεξν ηνπ 0,5%. 

 

ΣΡΟΥΑΛΗΑ ΜΔ ΓΗΠΛΖ ΣΡΟΥΑΛΗΟΘΖΚΖ (Μ.082.0) 

Δίλαη κεηαιιηθή (όρη από ην ρπηό zama).  Έρεη δηάκεηξν  5cm θαη αύιαθα 

εύξνπο πεξίπνπ 5mm κε δηαηνκή ζρήκαηνο U (όρη ζρήκαηνο V) θαη χείλη ιδιαίηερα 

υπερυψωμένα καηά 5mm ώζηε λα ζπγθξαηείηαη εύθνια ην λήκα κέζα ζε απηήλ. Ο 

άμνλαο ηεο ηξνραιίαο έρεη δηάκεηξν 3mm θαη είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζε δηπιή 

ηξνραιηνζήθε πνπ ζηα δύν άθξα ηεο θέξεη κεηαιιηθά άγθηζηξα γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ή 

γηα ηελ εμάξηεζε βαξώλ. Σα άγθηζηξα είλαη ζπκβαηά κε ηηο ξάβδνπο (ΓΔ.030.1 θαη 

ΓΔ.030.3) θαη επηηξέπνπλ ηελ αμνληθή πεξηζηξνθή ηεο ηξνραιηνζήθεο. Δπί ηεο 

ηξνραιηνζήθεο είλαη ραξαγκέλεο ε κάδα ηεο ηξνραιίαο θαη ε κάδα ηεο ηξνραιηνζήθεο 

κε ζθάικα κηθξόηεξν ηνπ 0,5%. 

 

 

ΔΗΡΑ ΔΛΑΣΖΡΗΩΝ (Μ.020.0) 

Απνηειείηαη από πέληε δηαθνξεηηθά ειαηήξηα, κε ζηαζεξέο (ζθιεξόηεηεο) από 2N/m, 

10N/m, 20N/m, 30N/m, 50Ν/m. Οη ηηκέο ζθιεξόηεηαο είλαη ηζνθαηαλεκεκέλεο ζην εύξνο 2-50 

N/m. Όια ηα ειαηήξηα έρνπλ ην ίδην κήθνο θαη ηηο άθξεο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα ηελ 

αλάξηεζή ηνπο. Δηαηεξνύλ γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ζε επηκεθύλζεηο από ηνπιάρηζηνλ 15cm γηα 

ην ζθιεξόηεξν έσο ηνπιάρηζηνλ 50cm γηα ην καιαθόηεξν. Σην έλα άθξν θάζε ειαηεξίνπ 

ππάξρεη ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλε κηθξή αλεμίηειε κεηαιιηθή πηλαθίδα ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ην κέγηζην επηηξεπηό κήθνο ζην νπνίν κπνξεί αθίλδπλα λα παξακνξθσζεί θαη ε 

αληίζηνηρε κέγηζηε δύλακε κεηξεκέλε ζε N.  Η ζεηξά ζπλνδεύεηαη από έληππν εληόο ηεο ζήθεο 

ζην νπνίν ηαπηνπνηνύληαη ηα ειαηήξηα θαη αλαγξάθνληαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπο ζηνηρεία, ε 

κέγηζηε επηηξεπηή επηκήθπλζε θαη ην κέγηζην επηηξεπηό βάξνο (ζε Ν) γηα θαζέλα. Η ζεηξά 

θπιάζζεηαη ζε θαιαίζζεηε θαη ζηηβαξή πιαζηηθή θαζεηίλα. 

 

ΟΡΔΗΥΑΛΚΗΝΟΗ ΓΑΚΣΤΛΗΟΗ ΑΝΑΡΣΖΖ (ΓΔ.075.0) 

 Είλαη επηληθεισκέλνη, έρνπλ εζσηεξηθή δηάκεηξν Φ 10,5mm πεξίπνπ ώζηε λα 

πξνζαξκόδνληαη ζηηο κεηαιιηθέο ξάβδνπο (ΓΕ.030.3 θαη ΓΕ.030.1). Φέξνπλ βηδσηό 

επηληθεισκέλν άγθηζηξν, θαηαζθεπαζκέλν από ξάβδν Φ 2-3mm πεξίπνπ, γηα ηελ εμάξηεζε 



δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ ή ηελ πξόζδεζε λεκάησλ. Η δηακόξθσζε ηνπ άγθηζηξνπ είλαη 

ζπκβαηή κε ηνπο γάληδνπο ησλ καδώλ (ΓΕ.100.Φ), ησλ βαξώλ ηεο Σπζθεπήο δηαηήξεζεο 

ηεο Μεραληθήο Ελέξγεηαο (ΜΣ.310.0) θαη ησλ δπλακόκεηξσλ (ΜΣ.010.Φ). Η 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ δαθηπιίσλ ζηηο ξάβδνπο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δεύηεξνπ θνριία πνπ 

δελ αθαηξείηαη από ην ζώκα ηνπ δαθηπιίνπ  

 

ΜΔΣΡΟΣΑΙΝΙΑ (ΓΔ.240.0) 

Η κεηξνηαηλία είλαη αηζάιηλε, αλνμείδσηε, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 5m θαη πιάηνπο 16mm 

κε ππνδηαηξέζεηο αλά 1 mm. 

Οη αθκέο ηεο είλαη θαηάιιεια επεμεξγαζκέλεο ώζηε λα κελ ηξαπκαηίδνπλ ηνλ 

απξόζεθην ρξήζηε. 

Πεξηηπιίζζεηαη κε ηε βνήζεηα ηζρπξνύ ειαηεξίνπ ζε αλζεθηηθό πεξίβιεκα. 

Δίλαη εθνδηαζκέλε κε θνπκπί STOP πνπ ζηαζεξνπνηεί ην ηκήκα ηεο κεηξνηαηλίαο πνπ 

βξίζθεηαη έμσ από ην πεξίβιεκα. 

ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο αλαγξάθεηαη ε δηάζηαζή ηνπ, πνπ 

ελζσκαηώλεηαη ζηε κέηξεζε ηεο κεηξνηαηλίαο. 

 

ΔΙΡΑ ΓΤΝΑΜΟΜΔΣΡΩΝ (Μ.010.Υ) 

Η ζεηξά απνηειείηαη από ηξία δπλακόκεηξα. 

 Γπλακόκεηξν 10 Ν:  Η θιίκαθά ηνπ έρεη ππνδηαηξέζεηο αλά 0,1Ν θαη είλαη 

επθξηλήο. 

 Γπλακόκεηξν 5 Ν: Η θιίκαθά ηνπ έρεη ππνδηαηξέζεηο αλά 0,05Ν θαη είλαη 

επθξηλήο. 

 Γπλακόκεηξν 2,5 Ν: Η θιίκαθά ηνπ έρεη ππνδηαηξέζεηο αλά 0,05Ν θαη είλαη 

επθξηλήο. 

 

Σα ρξεζηκνπνηνύκελα επηκήθε ειαηήξηα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη γξακκηθά ζε όιν ην εύξνο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο ώζηε λα ππάξρεη 

αθξηβήο αληηζηνηρία ηεο κεηξνύκελεο δύλακεο θαη ησλ ηζνδηάζηαησλ ππνδηαηξέζεσλ 

ηεο θιίκαθαο. Τπάξρεη δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηεο κεδεληθήο έλδεημεο 

(θαιηκπξάξηζκα) θαη πξόβιεςε πξνζηαζίαο από ηελ εθαξκνγή ππεξβνιηθήο δύλακεο 

πέξαλ ηνπ αλώηαηνπ, γηα θάζε δπλακόκεηξν, νξίνπ κέηξεζεο. ην έλα άθξν ππάξρεη 

δαθηύιηνο θαη ζην άιιν άγθηζηξν αλάξηεζεο. Σν ζύλνιν ησλ δπλακόκεηξσλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζε θαιαίζζεηε από αλζεθηηθό πιηθό πιαζηηθή ζήθε. 



 

 

ΤΚΔΤΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (Μ.310.0) 

Η ζπζθεπή απνηειείηαη από ηα παξαθάησ όξγαλα (απαράβατος όρος) : 

5. Αηζάιηλν επηληθεισκέλν ειαηήξην δηακέηξνπ 1,7cm θαη κήθνπο 20,2 cm κε 

ζηαζεξά 32 N/m πεξίπνπ. 

6. Γύν επηληθεισκέλα βάξε  0,5 Kg θαη 1Kg ηα νπνία αλαγξάθνπλ εγράξαθηα, όρη 

απηνθόιιεηα, ηε κάδα ηνπο κε ζθάικα κηθξόηεξν ηνπ 0,5%. Σν κεγάιν θέξεη 

άγθηζηξν ζηήξημεο ζην θέληξν ηεο κίαο βάζεο θαη ην κηθξό θαη ζηηο δύν.  

7. Έλα θαηάιιειν επηκεηαιισκέλν βαξίδη, ώζηε κε ηελ αλάξηεζή ηνπ ζην ειαηήξην λα 

αλνίγνπλ νη ζπείξεο ηνπ θαη λα βξίζθεηαη ζηε αξρή ηεο πεξηνρήο ηνπ λόκνπ ηνπ Hook. 

8. Έλαλ άζξαπζην πιαζηηθό θαλόλα κήθνπο 1m. Ο θαλόλαο θέξεη θιίκαθα εγράξαθηε 

αλεμίηειε θαη ζηαζεξή ζε επηδξάζεηο αιθννιώλ ή άιισλ ζπλήζσλ νξγαληθώλ 

δηαιπηώλ. Η θιίκαθα έρεη ππνδηαηξέζεηο 1mm θαη αξηζκεηηθέο ελδείμεηο αλά 1cm. Ο 

θαλόλαο κπνξεί λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε θαηαθόξπθε ζέζε κε ηε βνήζεηα ηεο απιήο 

ιαβίδαο (ΓΔ.040.0).  

Σα άγθηζηξα όισλ ησλ βαξώλ είλαη ζπκβαηά κε ηα άγθηζηξα ησλ  καδώλ (ΓΔ 

100.Υ). 

Σν ειαηήξην παξνπζηάδεη γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ζε επηκήθπλζε ηνπιάρηζηνλ 

50cm. 

Η ζπζθεπή θαη ν θαλόλαο) θπιάζζνληαη ζε θαιαίζζεηε θαη από αλζεθηηθό πιηθό 

πιαζηηθή ζήθε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


