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    ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β΄ (ΓΕ.010.0) 

 Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 

12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα 

πόδια από ανθεκτικό πλαστικό, βιδωµένα (όχι κολληµένα) 

στη βάση. Στο 1/3 του µήκους της περίπου, και στο µέσο 

υπάρχει βιδωµένος ορειχάλκινος οµφαλός Φ 22 mm 

περίπου και ύψους 60 mm περίπου µε αξονική τρύπα Φ 10.5 mm και ορειχάλκινος 

σφιγκτήρας σχήµατος Τ για σφίξιµο µε το χέρι, κατάλληλος για τη στήριξη ορθοστατών 

(µεταλλικών ράβδων ΓΕ.030.1 ή ΓΕ.030.3) Φ10 mm. Ο σφιγκτήρας δεν αφαιρείται από τον 

οµφαλό. Η βάση είναι βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Ο οµφαλός είναι 

επινικελωµένος. 

ΒΑΣΗ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΤΥΠΟΥ Ε΄ (ΓΕ.015.0) 

Έχει σχήµα κόλουρου κώνου µε διάµετρο µεγάλης βάσης 6 

cm περίπου,  µικρής βάσης 4,5cm περίπου και ύψος 4cm 

περίπου. 

 Στο κέντρο της µικρής βάσης φέρει οπή Φ 10.5 mm 

περίπου για τη στήριξη ράβδων (ΓΕ.030.1 ή ΓΕ.030.3) Φ 

10 mm περίπου. Στην παράπλευρη επιφάνεια φέρει κοχλία 

σχήµατος Τ κατάλληλο για σφίξιµο µε το χέρι, για τη σταθεροποίηση των ράβδων, ο οποίος 

δεν αφαιρείται από τη βάση.  

Η βάση είναι χυτοσιδηρά, επινικελωµένη, και ο κοχλίας επινικελωµένος 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ (ΓΕ.020.0) 

Οι σύνδεσµοι είναι απλοί, επινικελωµένοι, 

κατασκευασµένοι από ορείχαλκο, διαστάσεων 20 mm x 20 

mm x 40 mm, µε δύο τρύπες διαµπερείς σε κάθε έδρα και 

Φ 10,5mm περίπου. Απόσταση κέντρων οπών 17mm 

περίπου. Οι αποστάσεις των κέντρων των οπών από τα 



άκρα των εδρών είναι ίσες. Στις δύο µικρές έδρες  υπάρχουν ορειχάλκινοι κοχλίες-

σφιγκτήρες σχήµατος Τα, κατάλληλοι για σφίξιµο µε το χέρι οι οποίοι δεν πρέπει να 

αφαιρούνται από το σώµα του συνδέσµου. Οι σύνδεσµοι χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση 

των µεταλλικών ράβδων Φ10mm (ΓΕ 030.1 και ΓΕ 030.3)  και διαφόρων οργάνων ή 

εξαρτηµάτων µε  στελέχη Φ10mm 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  ΡΑΒ∆ΟΙ (ΓΕ.030.1 / ΓΕ.030.3)  

Οι ράβδοι είναι από σίδηρο καλιµπρέ (όχι από αλουµίνιο), 

Φ10mm µε άκρα διαµορφωµένα «ποµπέ» και 

επινικελωµένες καλά, στις δύο άκρες φέρουν µικρές 

διαµπερείς οπές για την πρόσδεση νήµατος. 

  

ΛΑΒΙ∆ΕΣ ΑΠΛΕΣ (ΓΕ.040.0) 

Οι λαβίδες είναι κατάλληλες για στήριξη  εξαρτηµάτων 

εύρους 10-60mm, έχουν εσωτερική επένδυση από φελλό. Η 

επένδυση υπερκαλύπτει τα χείλη της λαβίδας κατά 2 mm 

περίπου και έχει πάχος 2mm. Το σφίξιµο ρυθµίζεται µε 

σύστηµα ελατηρίου-κοχλία µε πεταλούδα που δεν 

αφαιρείται από το σώµα της λαβίδας. Η λαβίδα καταλήγει 

σε στέλεχος από επιµεταλλωµένη σιδερένια ράβδο Φ 10 mm 

περίπου, µήκους 150 mm και άκρο διαµορφωµένο ποµπέ. 

Οι σιαγώνες της λαβίδας είναι από  χυτοσίδηρο περίπου 

1,5mm 

 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ (ΓΕ.050.0 και ΓΕ.050.1) 

Οι σφιγκτήρες είναι τύπου G µεγάλης αντοχής κατά τη 

σύσφιξη, µε άνοιγµα 10,5cm οι µεγάλοι και 5cm οι µικροί. 

Το άκρο του κοχλία έχει κατάλληλη και σταθερά 

προσαρµοσµένη µεταλλική διαµόρφωση ώστε να µην 

καταστρέφει τον πάγκο εργασίας επί του οποίου σφίγγεται. 

Οι κοχλίες δεν αφαιρούνται από το σώµα των σφιγκτήρων. Η επιφάνεια του πάγκου 

εργασίας, επί του οποίου θα χρησιµοποιείται ο σφιγκτήρας έχει πάχος 3cm, εσωτερική εσοχή 

3cm στο κάτω µέρος, και καταλήγει σε στρογγυλεµένα άκρα µε ακτίνα περίπου 1cm. 



 

 

 

 

ΜΑΖΕΣ (ΓΕ.100.2, ΓΕ.100.3, ΓΕ.100.4 ΚΑΙ ΓΕ.100.5) 

Είναι κατασκευασµένες από ορειχάλκινη επιµεταλλωµένη 

ράβδο Φ22mm περίπου, στα κέντρα των κυκλικών εδρών 

φέρουν 2 ορειχάλκινους επιµεταλλωµένους γάντζους 

κατάλληλα διαµορφωµένους ώστε να µπορεί εύκολα να 

εξαρτηθεί η µια µάζα από άλλη. Στην µία έδρα ο γάντζος 

µπορεί να ενσωµατώνεται στο εσωτερικό της µάζας και να 

εξασφαλίζει την όρθια και σταθερή στήριξη της µάζας επί του πάγκου. Κάθε µάζα φέρει 

χαραγµένη την ονοµαστική τιµή της (αριθµητική τιµή και µονάδα µέτρησης, π.χ. 150g). Η 

ονοµαστική αναγραφόµενη τιµή της κάθε µάζας έχει απόκλιση  από την πραγµατική τιµή 

τους (µαζί µε τους γάντζους) µικρότερη του 0,5% (ια τη µάζα των 50g η απόκλιση είναι 

µικρότερη από 0,25g). 

 

∆ΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ (ΓΕ.250.0) 
 

Το διαστηµόµετρο είναι µεταλλικό ανοξείδωτο, που να 

µετρά εσωτερικές - εξωτερικές διαµέτρους, και βάθος µε 

µέγιστο άνοιγµα 15cm και ακρίβεια βερνιέρου 0,05mm. 

Φυλάσσεται σε προστατευτική στιβαρή και καλαίσθητη 

πλαστική κασετίνα 

 

ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ (ΜΣ.040.0) 

Αποτελείται από µπρούτζινο κώνο επινικελωµένο, τοµής ισόπλευρου τριγώνου µε πλευρά 

3cm, που στο κέντρο της βάσης φέρει προεξοχή στήριξης 

του µεταξωτού νήµατος µήκους  1m, η άλλη άκρη του 

οποίου περνά από µικρή οπή στο κέντρο τετράγωνου 

φύλλου αλουµινίου  πάχους 3mm και πλευράς 3cm, ώστε 

να µπορεί, συρόµενο το νήµα, να µεταβάλλεται το µήκος του.  

 



ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΗ (ΜΡ.035.0) 
Κατάλληλη για οριζόντια, κατακόρυφη και χρήση υπό 

γωνία 45 µοιρών,  στιβαρής κατασκευής και ιδιαίτερα 

ανθεκτική σε απρόσεκτους χειρισµούς. Μήκους 30cm και 

ρύθµιση οριζοντιότητας. 

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΓΕ.070.0) 

Είναι κατασκευασµένος από σιδερένια ράβδο Φ 4mm 

περίπου, επινικελωµένη και θα έχει εσωτερική διάµετρο 

90mm περίπου ώστε να είναι κατάλληλος για στήριξη 

χωνιών διήθησης µε Φ 10cm. Το στέλεχός του θα έχει 

µήκος περίπου 18cm και Φ 10mm µε άκρα διαµορφωµένα ποµπέ. 

 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΜΣ.120.0)  

 Είναι στιβαρής και καλαίσθητης κατασκευής και µπορεί να 

σταθεροποιηθεί στον πάγκο εργασία, µε ενσωµατοµένο 

σφιγκτήρα, για λειτουργία σε οριζόντια και κατακόρυφη 

θέση. Ο οµφαλός υποδοχής των προς περιστροφή 

εξαρτηµάτων είναι ορειχάλκινος και κατάλληλος για 

στελέχη Φ 8mm. Η σταθεροποίησή των εξαρτηµάτων 

γίνεται µε τη βοήθεια βίδας, κατάλληλης για σφίξιµο µε το 

χέρι. Η βίδα δεν αφαιρείται από τον οµφαλό. Οι άξονες 

περιστροφής είναι από χάλυβα επινικελωµένο και τα 

έδρανα τριβής από ειδικό ορείχαλκο (Φωσφορούχο). Ο 

ατέρµων ιµάντας είναι από ανθεκτικό καουτσούκ (rubber). 

Η συσκευή συνοδεύεται από εφεδρικό ιµάντα. Η επιφάνεια 

του πάγκου εργασίας, επί του οποίου θα σταθεροποιείται η 

φυγοκεντρική συσκευή, έχει πάχος 3cm, εσωτερική εσοχή 3cm στο κάτω µέρος, και 

καταλήγει σε στρογγυλεµένα άκρα µε ακτίνα περίπου 1cm. 

 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ (ΜΣ.125.0) 

Eίναι ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής, φέρει θέσεις για δύο µικρούς υποδοχείς 

δοκιµαστικών σωλήνων.  Το στέλεχός του έχει Φ8mm και προσαρµόζεται στη 



φυγοκεντρική συσκευή ΜΣ 120.0.  Συνοδεύεται από 20 γυάλινους δοκιµαστικούς σωλήνες 

ανάλογου µεγέθους και όγκου 16ml.. 

 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΜΣ.083.0) 

Eίναι µεταλλική (όχι χυτό zama). Έχει διάµετρο 5cm 

περίπου και αύλακα εύρους περίπου 5mm, µε διατοµή 

σχήµατος U (όχι σχήµατος V) και χείλη ιδιαίτερα 

υπερυψωµένα κατά 5mm, ώστε να συγκρατείται εύκολα το 

νήµα µέσα σε αυτήν. Ο άξονας της τροχαλίας έχει διάµετρο 3mm και είναι 

προσαρµοσµένος σε απλή τροχαλιοθήκη η οποία καταλήγει σε στέλεχος µήκους 18cm και 

Φ10mm µε άκρα διαµορφωµένα ποµπέ συµβατό µε τους απλούς συνδέσµους. Επί της 

τροχαλιοθήκης είναι χαραγµένη η µάζα της τροχαλίας µε σφάλµα µικρότερο του 0,5%. 

 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΟΘΗΚΗ 

(ΜΣ.080.0) 

Eίναι µεταλλική (όχι από το χυτό zama).  Έχει διάµετρο 

5cm και αύλακα εύρους περίπου 5mm µε διατοµή 

σχήµατος U (όχι σχήµατος V) και χείλη ιδιαίτερα 

υπερυψωµένα κατά 5mm, ώστε να συγκρατείται εύκολα το νήµα µέσα σε αυτήν. Ο άξονας 

της τροχαλίας έχει διάµετρο 3mm και είναι προσαρµοσµένος σε απλή τροχαλιοθήκη που 

στο κέντρο της φέρει µεταλλικό άγκιστρο για την ανάρτησή της ή για την εξάρτηση βαρών. 

Το άγκιστρο είναι συµβατό µε τις ράβδους και επιτρέπει την αξονική περιστροφή της 

τροχαλιοθήκης. Επί της τροχαλιοθήκης είναι χαραγµένες η µάζα της τροχαλίας και η µάζα 

της τροχαλιοθήκης µε σφάλµα µικρότερο του 0,5%. 

 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΤΡΟΧΑΛΙΟΘΗΚΗ (ΜΣ.082.0) 

Είναι µεταλλική (όχι από το χυτό zama).  Έχει διάµετρο  

5cm και αύλακα εύρους περίπου 5mm µε διατοµή σχήµατος 

U (όχι σχήµατος V) και χείλη ιδιαίτερα υπερυψωµένα 

κατά 5mm ώστε να συγκρατείται εύκολα το νήµα µέσα σε 

αυτήν. Ο άξονας της τροχαλίας έχει διάµετρο 3mm και είναι 

προσαρµοσµένος σε διπλή τροχαλιοθήκη που στα δύο άκρα της φέρει µεταλλικά άγκιστρα 

για την ανάρτησή της ή για την εξάρτηση βαρών. Τα άγκιστρα είναι συµβατά µε τις 



ράβδους (ΓΕ.030.1 και ΓΕ.030.3) και επιτρέπουν την αξονική περιστροφή της 

τροχαλιοθήκης. Επί της τροχαλιοθήκης είναι χαραγµένες η µάζα της τροχαλίας και η µάζα 

της τροχαλιοθήκης µε σφάλµα µικρότερο του 0,5%. 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ (ΜΣ.020.0) 

Αποτελείται από πέντε διαφορετικά ελατήρια, µε σταθερές 

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

Οι τιµές σκληρότητας είναι ισοκατανεµηµένες στο εύρος 

2-50 N/m. Όλα τα ελατήρια έχουν το ίδιο µήκος και τις 

άκρες κατάλληλα διαµορφωµένες για την ανάρτησή τους. 

∆ιατηρούν γραµµική συµπεριφορά σε επιµηκύνσεις από τουλάχιστον 15cm για το 

σκληρότερο έως τουλάχιστον 50cm για το µαλακότερο. Στο ένα άκρο κάθε ελατηρίου 

υπάρχει σταθερά προσαρµοσµένη µικρή ανεξίτηλη µεταλλική πινακίδα στην οποία 

αναφέρονται το µέγιστο επιτρεπτό µήκος στο οποίο µπορεί ακίνδυνα να παραµορφωθεί και 

η αντίστοιχη µέγιστη δύναµη µετρηµένη σε N.  Η σειρά συνοδεύεται από έντυπο εντός της 

θήκης στο οποίο ταυτοποιούνται τα ελατήρια και αναγράφονται τα κατασκευαστικά τους 

στοιχεία, η µέγιστη επιτρεπτή επιµήκυνση και το µέγιστο επιτρεπτό βάρος (σε Ν) για 

καθένα. Η σειρά φυλάσσεται σε καλαίσθητη και στιβαρή πλαστική κασετίνα. 

 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΓΕ.075.0) 

Είναι επινικελωµένοι, έχουν εσωτερική διάµετρο Φ 10,5mm 

περίπου ώστε να προσαρµόζονται στις µεταλλικές ράβδους 

(ΓΕ.030.3 και ΓΕ.030.1). Φέρουν βιδωτό επινικελωµένο 

άγκιστρο, κατασκευασµένο από ράβδο Φ 2-3mm περίπου, 

για την εξάρτηση διαφόρων εξαρτηµάτων ή την πρόσδεση 

νηµάτων. Η διαµόρφωση του άγκιστρου είναι συµβατή µε 

τους γάντζους των µαζών (ΓΕ.100.Χ), των βαρών της 

Συσκευής διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας (ΜΣ.310.0) και των δυναµόµετρων 

(ΜΣ.010.Χ). Η σταθεροποίηση των δακτυλίων στις ράβδους πραγµατοποιείται µέσω 

δεύτερου κοχλία που δεν αφαιρείται από το σώµα του δακτυλίου  

 

 



 

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ (ΓΕ.240.0) 

Η µετροταινία είναι ατσάλινη, ανοξείδωτη, µήκους 

τουλάχιστον 5m και πλάτους 16mm µε υποδιαιρέσεις ανά 1 

mm.  

Οι ακµές της είναι κατάλληλα επεξεργασµένες ώστε να µην 

τραυµατίζουν τον απρόσεκτο χρήστη. 

Περιτυλίσσεται µε τη βοήθεια ισχυρού ελατηρίου σε ανθεκτικό περίβληµα. 

Είναι εφοδιασµένη µε κουµπί STOP που σταθεροποιεί το τµήµα της µετροταινίας που 

βρίσκεται έξω από το περίβληµα. 

Στην εξωτερική επιφάνεια του περιβλήµατος αναγράφεται η διάστασή του, που 

ενσωµατώνεται στη µέτρηση της µετροταινίας. 

 

ΣΕΙΡΑ ∆ΥΝΑΜΟΜΕΤΡΩΝ (ΜΣ.010.Χ) 

Η σειρά αποτελείται από τρία δυναµόµετρα. 

• ∆υναµόµετρο 10 Ν:  Η κλίµακά του έχει 

υποδιαιρέσεις ανά 0,1Ν και είναι ευκρινής. 

• ∆υναµόµετρο 5 Ν: Η κλίµακά του έχει 

υποδιαιρέσεις ανά 0,05Ν και είναι ευκρινής. 

• ∆υναµόµετρο 2,5 Ν: Η κλίµακά του έχει 

υποδιαιρέσεις ανά 0,05Ν και είναι ευκρινής. 

Τα χρησιµοποιούµενα επιµήκη ελατήρια είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και συµπεριφέρονται 

γραµµικά σε όλο το εύρος της κλίµακας µέτρησης ώστε να υπάρχει ακριβής αντιστοιχία της 

µετρούµενης δύναµης και των ισοδιάστατων υποδιαιρέσεων της κλίµακας. Υπάρχει 

δυνατότητα προσαρµογής της µηδενικής ένδειξης (καλιµπράρισµα) και πρόβλεψη 

προστασίας από την εφαρµογή υπερβολικής δύναµης πέραν του ανώτατου, για κάθε 

δυναµόµετρο, ορίου µέτρησης. Στο ένα άκρο υπάρχει δακτύλιος και στο άλλο άγκιστρο 

ανάρτησης. Το σύνολο των δυναµόµετρων είναι τοποθετηµένο σε καλαίσθητη από 

ανθεκτικό υλικό πλαστική θήκη. 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΣ.310.0) 

Η συσκευή αποτελείται από τα παρακάτω όργανα 

(απαράβατος όρος) :  

1. Ατσάλινο επινικελωµένο ελατήριο διαµέτρου 1,7cm και 

µήκους 20,2 cm µε σταθερά 32 N/m περίπου. 

2. ∆ύο επινικελωµένα βάρη  0,5 Kg και 1Kg τα οποία 

αναγράφουν εγχάρακτα, όχι αυτοκόλλητα, τη µάζα τους 

µε σφάλµα µικρότερο του 0,5%. Το µεγάλο φέρει 

άγκιστρο στήριξης στο κέντρο της µίας βάσης και το 

µικρό και στις δύο.  

3. Ένα κατάλληλο επιµεταλλωµένο βαρίδι, ώστε µε την 

ανάρτησή του στο ελατήριο να ανοίγουν οι σπείρες του 

και να βρίσκεται στη αρχή της περιοχής του νόµου του 

Hook. 

4. Έναν άθραυστο πλαστικό κανόνα µήκους 1m. Ο κανόνας φέρει κλίµακα εγχάρακτη 

ανεξίτηλη και σταθερή σε επιδράσεις αλκοολών ή άλλων συνήθων οργανικών 

διαλυτών. Η κλίµακα έχει υποδιαιρέσεις 1mm και αριθµητικές ενδείξεις ανά 1cm. Ο 

κανόνας µπορεί να σταθεροποιηθεί σε κατακόρυφη θέση µε τη βοήθεια της απλής 

λαβίδας (ΓΕ.040.0).  

Τα άγκιστρα όλων των βαρών είναι συµβατά µε τα άγκιστρα των  µαζών (ΓΕ 100.Χ). 

Το ελατήριο παρουσιάζει γραµµική συµπεριφορά σε επιµήκυνση τουλάχιστον 50cm. 

Η συσκευή και ο κανόνας φυλάσσονται σε καλαίσθητη και από ανθεκτικό υλικό πλαστική 

θήκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


