
ΦΑΕΡ111: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ         (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨH)  

-1- 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 
80.000 N/m3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και Β. 

:  

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Σε έναν χαλύβδινο στύλο ύψους l = 4m, του οποίου η διατομή είναι κυκλικός 
δακτύλιος με εξωτερική διάμετρο D=100 mm και πάχος t = 5 mm, επενεργεί ένα 
αξονικό (κεντροβαρικό) θλιπτικό φορτίο 10 t = 105 Ν με τη bοήθεια μιας άκαμπτης 
πλάκας (Σχ.α). Δίνεται το μέτρο ελαστικότητας του χάλυbα E=210 GN/m2. Ζητείται η 
επιβράχυνση, η ειδική επιβράχυνση, το  τελικό μήκος του στύλ ου κ αθώς κ αι η 
αναπτυσσόμενη ορθή τάση εντός του χάλυΒα. 

: (p.65) 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: (p.30) 
Δύο κυλινδρικές ράβδοι είναι κατάλληλα συγκολλημμένες μεταξύ τους και 
συγκρατούν ένα κατακόρυφο αξονικό φορτίο P=100 KN (10 t) στο σημείο Α. Η επάνω 
ράβδος είναι χαλύβδινη με μήκος lx=3 m και διάμετρο dx=10 cm. Η κάτω ράβδος 
είναι ορειχάλκινη με μήκος lo = 2 m και διάμετρο do = 8 cm. Για το χάλυβα δίνονται γx 
= 7.8 104 N/m3 (7.8 t/m3 ), Ex = 210 GPa και για τον ορείχαλκο γo = 8.2 104 N/m3 (8.2 
t/m3), Eο = 90 GPa. Ζητείται να υπολογιστεί η μέγιστη αναπτυσσόμενη τάση στην 
κάθε ράβδο. 

 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4: (p.84) 
Να υπολογιστεί η επιμήκυνση των δύο ράβδων (Σχ.α) του προηγούμενου 
παραδείγματος. Τα γο,γχ,lο,Ιχ,Ρ είναι γνωστά. 
 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5: (Hobbeler p.84) 
Δοκίμιο αλουμινίου που φαίνεται στο σχήμα έχει διάμετρο dο = 25 mm και μήκος Lo = 
250 mm. Εάν μια δύναμη 165 kN επιμηκύνει το μήκος του κατά 1,20 mm, 
προσδιόρισε το μέτρο ελαστικότητας (Ε). Επίσης, υπολόγισε την μείωση στην 
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διάμετρο που προκαλεί η δύναμη. Μέτρο διάτμησης G(al) = 26 GPa και Τάση 
ελαστικότητας ή διαρροής σΕ=440 MPa. 

 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6:  
Η συναρμολόγηση που φαίνεται στο σχήμα αποτελείται από ένα σωλήνα αλουμινίου 
ΑΒ που έχει ένα εμβαδόν διατομής 400 mm2. Η ράβδος που περνά μέσα από το 
σωλήνα είναι από χάλυβα και έχει διάμετρο 10 mm.  Εάν ένα φορτίο εφελκυσμού 80 
kN εφαρμόζεται στη ράβδο, να υπολογιστεί η μετατόπιση του άκρου C της ράβδου. 
(Est = 200 GPa, Εal = 70 GPa). 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7:  
Η βίδα που φαίνεται στο σχήμα είναι κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου 2014 
T6 και σφίγγεται έτσι ώστε να συμπιέζει ένα κυλινδρικό σωλήνα από κράμα 
μαγνησίου. Ο σωλήνας έχει εξωτερική ακτίνα 10 mm. Η εσωτερική ακτίνα του 
σωλήνα και η ακτίνα του κοχλία είναι 5 mm. Οι ροδέλες στην κορυφή και πυθμένα 
του σωλήνα θεωρείται ότι είναι άκαμπτα και έχουν αμελητέο πάχος. Αρχικά το 
παξιμάδι σφίγγεται με το χέρι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα γαλλικό κλειδί, το 
παξιμάδι σφίγγεται περαιτέρω κατά μισή στροφή. Εάν η βίδα έχει 25 σπείρες ανά 25 
mm, υπολογίστε την τάση στην βίδα. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8:  
Ο κύλινδρος αλουμινίου που φαίνεται στο σχήμα είναι ενισχυμένος με έναν πυρήνα 
από ορείχαλκο. Αν αυτό το σύστημα δέχεται μία αξονική θλιπτική φόρτιση Ρ = 45 kN 
η οποία εφαρμόζεται στο άκαμπτο κάλυμμα, να προσδιορίσετε τη τάση στο αλουμίνιο 
και τον ορείχαλκο. (Eal = 70.000 Mpa, Ebr = 105.000 MPa). 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9:  
Η χαλύβδινη ράβδος που εμφανίζεται στο σχήμα έχει διάμετρο 10 mm. Στερεώνεται 
στον τοίχο στο Α, και πριν να εφαρμοστεί δύναμη, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του 
τοιχώματος ίσο με 0.2 mm. Προσδιορίστε τις αντιδράσεις στα Α και Β’ όταν η δύναμη 
είναι 20 ΚΝ. (Est= 200 Gpa). 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 10:  
Η άκαμπτη δοκός ΑΒ που φαίνεται στο σχήμα στηρίζεται σε δύο ράβδους. Η ράβδος 
AC είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με διάμετρο 20 mm. Η ράβδος BD είναι 
κατασκευασμένη από αλουμίνιο και έχει διάμετρο 40 mm. Υπολογίστε τη μετατόπιση 
της δοκού εάν ένα κάθετο φορτίο 90 kN εφαρμόζεται πάνω στο σημείο F. (Est=200 
GPa, Eal=70 GPa). 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 11:  

Η δοκός AC που εμφανίζεται στο σχήμα υποβάλλεται σε μία κάθετη δύναμη ίση με 3 
kN. Προσδιορίστε τη θέσης Χ αυτής της δύναμης, έτσι ώστε η μέση θλιπτική τάση 
στο σημείο C να είναι ίση με τη τάση εφελκυσμού στην συνδετική ράβδο ΑΒ. Η 
ράβδος έχει εμβαδό διατομής 400 mm2 και η επιφάνεια στο C είναι 650 mm2. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 12:  
Ένας σωλήνας από αλουμίνιο 2014 Τ6 έχει εγκάρσια διατομή 600 mm2 και 
χρησιμοποιείται ως χιτώνιο για ένα μπουλόνι από χάλυβα που έχει εμβαδό διατομής 
400 mm2. Όταν η θερμοκρασία είναι 15 °C, το περικόχλιο συγκρατεί την συναρμογή 
σε μια άνετη θέση τέτοια ώστε η αξονική δύναμη στον κοχλία είναι αμελητέα. Εάν η 
θερμοκρασία αυξηθεί στους 80 °C, να υπολογιστεί η δύναμη στο μπουλόνι και το 
χιτώνιο. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 13: 
Πλάκα μήκους 1,00 m στους 20οC, από διακοσμητικό πέτρωμα με συντελεστή 
γραμμικής θερμικής διαστολής α = 3,6 ∙ 10 -6 (οC-1), όταν η θερμοκρασία της θα 
αυξηθεί στους 60 οC θα έχει θεωρητική αύξηση του μήκους της: 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 14:  
Η ράβδος στο σχήμα είναι από χάλυβα. Αναγκάζεται να ταιριάξει ακριβώς ανάμεσα 
σε δύο σταθερά στηρίγματα όταν η θερμοκρασία είναι 30 °C. Εάν η θερμοκρασία 
ανεβεί στους 60 °C, να υπολογίσετε την τάση που αναπτύσσεται.  

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 15: (p.88) 
Μία χάλκινη αβαρής ράβδος ΑΒ με μήκος l = 1.5 m και διατομή A =20 cm2 είναι 
στερεωμένη ανάμεσα σε δύο τοίχους (Σχ.). Σε θερμοκρασία 20°C η ράβδος ήταν 
ελεύθερη τάσεων. Να υπολογιστεί η τάση της ράβδου αν η θερμοκρασία κατέλθει 
στους -5°C. Τα άκρα Α και Β θεωρούνται ακλόνητα. Για το χαλκό δίνεται ο 
συντελεστής γραμμικής διαστολής a = 20*10-6 grad-1 και E=120 GN/m2. 

 


