Alexandros Siasos Research and Development Studio
Αλζξανδροσ Χρ. Σιάςοσ
Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ - Ερευνθτισ / Υποψ. Διδάκτωρ ΕΜΠ

www.CNC-Seminars.com

Μαικήνα 54, 15772, Ζωγράφου, Αττική
Τηλ: (+30) 6948230169, (+30) 2130360638
e-mail: info@CNC-Seminars.com

2. Σεμινάριο Μηχανολογικού Σχεδίου
- Ύλη Διαλζξεων Σκοπόσ:
Σκοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ λεπτομζρειεσ που υπειςζρχονται ςτθ
κεωρία και τθν πρακτικι του μθχανολογικοφ ςχεδίου και να εντρυφιςει ςτισ ζννοιεσ τόςο των διαςταςιολογικϊν
όςο και των γεωμετρικϊν ανοχϊν. Με το πζρασ του ςεμιναρίου ο καταρτιηόμενοσ κα μπορεί να δθμιουργιςει
αναλυτικά και πλιρωσ διαςταςιολογθμζνα μθχανολογικά ςχζδια βάςει των διεκνϊν προτφπων (ISO) και κα μπορεί
να κατανοιςει ζνα δεδομζνο μθχανολογικό ςχζδιο.

Διάρθρωςη του Σεμιναρίου:
Για τθν αποτελεςματικι κάλυψθ τθσ διδακτζασ φλθσ το Σεμινάριο χωρίηεται ςε δφο επίπεδα εμβάκυνςθσ:
α. Βαςικό μηχανολογικό – καταςκευαςτικό ςχζδιο (8- 4ωρεσ διαλζξεισ),
β. Προχωρημζνεσ ζννοιεσ μηχανολογικοφ ςχεδίου (6- 4ωρεσ διαλζξεισ)
 Η παρακολοφθηςη του επιπζδου β προαπαιτεί την παρακολοφθηςη του επιπζδου α.
Συνολική Διάρκεια Σεμιναρίου:

32
24
Σφνολο 56

διδακτικζσ ϊρεσ (Επίπεδο α) +
διδακτικζσ ϊρεσ (Επίπεδο β)
διδακτικζσ ϊρεσ

Για τισ ομαδικζσ ςυμμετοχζσ (2+ άτομα) και για όςουσ ςυμμετζχοντεσ δθλϊςουν ςυμμετοχι ςε δφο τουλάχιςτον
από τα ςεμινάρια που διοργανϊνουμε, υφίςταται ζκπτωςη 10% για το κόςτοσ του επιπζδου α.

Υλικοτεχνική Υποςτήριξη:
Κάκε διάλεξθ υποςτθρίηεται από ζντυπο ςυνοδευτικό υλικό που επεξθγεί και αναπτφςςει περεταίρω τθ διδακτζα
φλθ. Το ζντυπο υλικό καλφπτει τόςο τθ κεωρία τθσ κεματολογίασ του Σεμιναρίου όςο και τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ
ςχεδιαςμοφ που αναπτφςςονται ςτισ διαλζξεισ.

Προςοχή:
Για λόγουσ διαςφάλιςθσ τθσ υψθλισ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, διατθρείται περιοριςμζνοσ αρικμόσ
ςυμμετεχόντων ςε κάκε διοργάνωςθ του εν λόγω Σεμιναρίου.
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Διδακτζα Ύλη:
Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ φλθ του ςεμιναρίου ανά επίπεδο:
Επίπεδο α
Ενότητα Περιγραφή Αντικειμζνου
1θ
Βαςικζσ ζννοιεσ καταςκευαςτικοφ ςχεδίου:
 Στοιχεία προβολικισ γεωμετρίασ και αποτφπωςθ όψεων δεδομζνου τεμαχίου
 Διάταξθ όψεων ςτο επίπεδο (1st angle projection, 3rd angle projection)
 Κανόνεσ γραμμογραφίασ
 Σφνταξθ και ανάγνωςθ υπομνιματοσ μθχανολογικοφ ςχεδίου
 Χριςθ διευκρινιςτικϊν πινάκων ςτο μθχανολογικό ςχζδιο
2θ

Προχωρθμζνα κζματα ςχεδιαςμοφ:
 Τομζσ, θμιτομζσ
 Αποτφπωςθ λεπτομερειϊν
 Σχεδιαςμόσ ςπειρωμάτων
 Σχεδιαςμόσ αξόνων
 Αποτφπωςθ νεφρων

3θ

Σχεδιαςμόσ ςυνικων ςτοιχείων μθχανϊν:
 Κοχλιωτζσ ςυνδζςεισ (κοχλίεσ, περικόχλια, ροδζλεσ)
 Οδοντωτοί τροχοί (μετωπικοί τροχοί, κωνικοί, ατζρμονασ κοχλίασ – κορϊνα)
 Τροχαλίεσ ιμαντοκίνθςθσ, ιμάντεσ
 Τροχαλίεσ αλιςοκίνθςθσ, αλυςίδεσ
 Ζδρανα ολιςκιςεωσ, ζδρανα κυλίςεωσ
 Ελατιρια
 Σφινεσ, πολφςφθνα, εξαρτιματα ςφνδεςθσ
 Ηλεκτροςυγκολλιςεισ
 Κολλιςεισ

4θ

Ειςαγωγι ςτθν ορκι χριςθ λογιςμικοφ CAD για τθν δθμιουργία πλιρων καταςκευαςτικϊν ςχεδίων:
 Είδθ εμπορικϊν λογιςμικϊν CAD
 Σθμεία προςοχισ για τθ ςωςτι χριςθ λογιςμικϊν CAD
 Διαχείριςθ αρχείων CAD
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Επίπεδο β
Ενότητα Περιγραφή Αντικειμζνου
1θ
Συμβολιςμόσ ποιότθτασ επιφανείασ:
 Βαςικζσ ζννοιεσ ποιότθτασ επιφανείασ – τραχφτθτα
 Συμβολιςμόσ κατά ISO
 Πρακτικζσ προεκτάςεισ και καταςκευαςιμότθτα
 Μζτρθςθ ποιότθτασ επιφανείασ
2θ

Διαςταςιολογικζσ ανοχζσ τεμαχίων και ςυναρμογϊν:
 Συμβολιςμόσ διαςταςιολογικϊν ανοχϊν
 Διαςταςιολογικζσ ανοχζσ ςυναρμογϊν
 Συναρμογι άξονα τρφματοσ – ςυμβολιςμόσ κατά ISO
 Επιτευξιμότθτα διαςταςιολογικϊν ανοχϊν και πρακτικοί περιοριςμοί
 Επαλλθλία ανοχϊν (tolerance accumulation)
 Πρακτικζσ εφαρμογζσ διαςταςιολογικϊν ανοχϊν ανά ποιότθτα
 Ζλεγχοσ τεμαχίων ζναντι διαςταςιολογικϊν ανοχϊν

3θ

Γεωμετρικζσ ανοχζσ:
 Συμβολιςμόσ γεωμετρικϊν ανοχϊν κατά ISO
 Γεωμετρικζσ ανοχζσ μορφισ, προςανατολιςμοφ, κζςθσ, run-out
 Κακοριςμόσ περιοχισ ανοχϊν
 Επίπεδα και άξονεσ αναφοράσ
 Απαίτθςθ μζγιςτου υλικοφ (maximum material requirement)
 Envelop requirement
 Απαίτθςθ ελάχιςτου υλικοφ (least material requirement)
 Ζλεγχοσ τεμαχίων ζναντι γεωμετρικϊν ανοχϊν

4θ

Γενικζσ ανοχζσ:
 Γενικζσ ανοχζσ διαςταςιολογικϊν αποκλίςεων
 Γενικζσ ανοχζσ γεωμετρικϊν αποκλίςεων
 Συμβολιςμόσ γενικϊν ανοχϊν κατά ISO

5θ

Εφαρμογι και ςυμβολιςμόσ ανοχϊν ςε περιβάλλον λογιςμικοφ CAD:
 Σθμείωςθ γεωμετρικϊν ανοχϊν ςε 3D περιβάλλον λογιςμικοφ CAD
 Σθμεία προςοχισ ςτθν εφαρμογι ανοχϊν ςε περιβάλλοντα λογιςμικϊν CAD
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