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1) Αλαθέξεηε ηα δηαθνξεηηθώλ εηδώλ πιαίζηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

κεραληθή δνθηκή πνιπκεξηθώλ, κεηαιιηθώλ θαη θεξακηθώλ πιηθώλ. 

Η κεραλή θόξηηζεο πνιπκεξηθώλ, κεηαιιηθώλ θαη θεξακηθώλ δνθηκίσλ έρεη ηε 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεζζάξσλ πιαηζίσλ θόξηηζεο: 

 Πιαίζην θόξηηζεο δνθηκώλ εθειθπζκνύ.  

 Πιαίζην θόξηηζεο δνθηκώλ ζιίςεο.  

 Πιαίζην θόξηηζεο δνθηκώλ ζιίςεο κε δύν έκβνια. 

 Πιαίζην θάκςεο. 

 

 

2)  Βάζεη πνηώλ θξηηεξίσλ γίλεηαη ε επηινγή δπλακνθπςέιεο; 

 

Η δπλακνθπςέιε ηνπνζεηείηαη κέζα ζηελ νξηδόληηα κπάξα πνπ βξίζθεηε πίζσ 

από θηλνύκελε αξπάγε. Απνηειείηαη από πνιύ ιεπηέο κεκβξάλεο νη νπνίεο 

ελώλνληαη ζηε κέζε κε έλα κεηαιιηθό θνκκάηη θαη ζρεκαηίδνπλ ην γξάκκα «Η» ζε 

νξηδόληην άμνλα. Η δπλακνθπςέιε δέρεηαη παξακνξθώζεηο από ην δείγκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη κέζσ ειεθηξνδίσλ ζηνλ 

ππνινγηζηή. Τν βαζηθόηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο δπλακνθπςέιεο είλαη λα 

γλσξίδνπκε πόζε ζα είλαη ε δύλακε πνπ ζα ηελ ηξαβήμεη ην δνθίκηό καο. Αλ ην 

δνθίκην έρεη πεξηζζόηεξε δύλακε από απηήλ πνπ αληέρεη ε δπλακνθπςέιε, ηόηε 

απηή παξακνξθώλεηαη πιαζηηθά θαη επνκέλσο δε κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί. 

Ελώ αλ ε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε κηα δπλακνθπςέιε κε κεγάιε αληνρή είλαη πνιύ 

κηθξόηεξε, ηόηε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πάξνπκε δε ζα είλαη αμηόπηζηα.  

Η δπλακνθπςέιε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην πείξακά καο είρε αληνρή 

100kg/N.   

 

 

3)  Οη ηηκέο πνηώλ πξσηνγελώλ παξακέηξσλ θαηαγξάθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο απιήο κεραληθήο δνθηκήο ππό κνλόηνλε εθειθπζηηθή κεηαηόπηζε; 

 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο απιήο κεραληθήο δνθηκήο ππό κνλόηνλε εθειθπζηηθή 

κεηαηόπηζε νη ηηκέο πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη νη εμήο: 

 Πιάηνο δνθηκίνπ 

 Πάρνο δνθηκίνπ 

 Αξρηθό ελεξγό κήθνο (ην κέξνο ηνπ δνθηκίνπ πνπ αζθνύληαη νη ηάζεηο, δειαδή 

ην θνκκάηη εθηόο αξπαγώλ) 

 Τειηθό ελεξγό κήθνο 

 

Σην πείξακά καο ην πιάηνο ηνπ δνθηκίνπ ήηαλ 1,2cm, ην πάρνο 2mm, ην 

αξρηθό ελεξγό κήθνο 7cm θαη ην ηειηθό 7,4cm. 
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4)  Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πεξηθεξεηαθά θαηαγξαθηθά όξγαλα ή δηαηάμεηο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ κηαο κεραληθήο δνθηκήο; 

 

Τα ζεκαληηθόηεξα πεξηθεξεηαθά θαηαγξαθηθά όξγαλα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ κηαο κεραληθήο δνθηκήο είλαη ηα εμήο: 

 

 Ηιεθηξνληθόο Υπνινγηζηήο θαη Εθηππσηήο, γηα ηε ξύζκηζε ησλ ζπλζεθώλ 

ηνπ πεηξάκαηνο, ηελ θαηαγξαθή, απνζήθεπζε θαη εθηύπσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Τα δεδνκέλα κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ κε ηε κνξθή 

γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ. 

 

 Εμηελζηόκεηξν, γηα ηε κέηξεζε ηεο παξακόξθσζεο ηνπ 

δνθηκίνπ. Τνπνζεηείηαη πάλσ ζην δείγκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεραληθήο δνθηκήο είηε ζα “καληαιάθη” είηε ζα κεκβξάλε 

πάλσ ζην δνθίκην. 

 

 Θεξκνθάκεξα, γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ζεξκόηεηαο ζην δείγκα 

ώζηε λα βιέπνπκε αλ ε θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ είλαη ζσζηή. Οη ηάζεηο 

ζπγθεληξώλνληαη ζηα ζεξκόηεξα κέξε ηνπ δείγκαηνο. 

 

 Λέηδεξ, γηα θαζκαηνζθνπηθή θαηαγξαθή ησλ θνξπθώλ πνπ παξάγεη ην δείγκα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

 

 Φνύξλνο, γηα δνθηκέο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ππό 

πεξηβάιινλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο. Τνπνζεηείηαη γύξσ από 

ηηο αξπάγεο θαη κπνξεί αλ αθαηξεζεί κεηά από ηε κεραλή 

εθειθπζκνύ. 

 

 

 

 

 

5)  Αλαθέξαηε ηα θπξηόηεξα είδε κεραληθώλ δνθηκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ησλ κεραληθώλ θαη ζξαπζηνκεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ ζύλζεησλ 

πιηθώλ, θαζώο θαη ηα δηεζλή πξσηόθνιια (ASTM ή DIN: ηίηινο θαη θσδηθόο) 

βάζεη ησλ νπνίσλ δηεμάγνληαη νη δνθηκέο. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ κεραληθώλ θαη ζξαπζηνκεραληθώλ ηδηνηήησλ 

ζπλζέησλ πιηθώλ ρξεζηκνπνηνύληαη δνθηκέο εθειθπζκνύ, ζιίςεο, ζηξέςεο, 

δηάηκεζεο, θάκςεο θαη θξνύζεο. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κεραληθώλ δνθηκώλ εθαξκόδνληαη δηάθνξα δηεζλή 

πξόηππα, όπσο είλαη ηα ISRM, ASTM, BS, DIN θηι. Βάζε απηώλ ξπζκίδνπκε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ην ζρήκα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ δνθηκίνπ θαζώο θαη ηελ 

ηαρύηεηα θαη ηε δύλακε πνπ ζα δηεμαρζεί ην πείξακα καο. 
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6) Αλαθέξαηε ηηο θπξηόηεξεο γεσκεηξίεο δνθηκήο ζπλζέησλ πιηθώλ γηα 

ππνινγηζκό ησλ κεραληθώλ θαη ζξαπζηνκεραληθώλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

 

Οη θπξηόηεξεο γεσκεηξίεο δνθηκήο ζπλζέησλ πιηθώλ είλαη νη εμήο: 

 

 Οξζνγώληα πεπιαηπζκέλα δνθίκηα (θπξίσο γηα δνθηκέο εθειθπζκνύ θαη 

ζιίςεο) 

 Οξζνγώληα κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαη “V” ζηα πιάγηα (θπξίσο γηα δνθηκέο 

θξνύζεο) 

 Κπιηλδξηθά δνθίκηα (θπξίσο γηα δνθηκέο ζιίςεο) 

 Dog-bone  (θπξίσο γηα εθειθπζκό) 

 

 

7)  Πεξηγξάςαηε ηε δηαδηθαζία δνθηκήο δνθηκίσλ δηπιήο εληνκήο πνιύζηξσηεο 

πιάθαο ζύλζεηνπ πιηθνύ κήηξαο επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη ελίζρπζεο 

κνλνδηεύζπλησλ ηλώλ αξακηδίνπ πνπ παξαθνινπζήζαηε ζηελ εξγαζηεξηαθή 

επίδεημε. 

 

Αξρηθά, αθνύ κεηξήζακε ην πιάηνο (1,2cm) θαη ην πάρνο (2mm) ηνπ 

νξζνγώληνπ δείγκαηνο, ην ηνπνζεηήζακε αλάκεζα ζηηο αξπάγεο ηεο εθειθπζηηθήο 

κεραλήο θαη κεηξήζακε ην αξρηθό ελεξγό κήθνο (7cm). Τν δείγκα καο είρε θνπεί κε 

πίδαθα λεξνύ θαη είρε δύν κηθξέο εγθνπέο ζηε κέζε ώζηε ην θνξηίν λα θαηαλεκεζεί 

εθεί. Πξνζέμακε λα ηνπνζεηήζνπκε ην δείγκα όζν ην δπλαηόλ πην θάζεην ζηε 

δπλακνθπςέιε θαη λα πεξηέρεηαη αξθεηό πιηθό κέζα ζηηο αξπάγεο ώζηε λα κε 

γιηζηξάεη. 

 Σηε ζπλέρεηα, ξπζκίζακε κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο ηνπ ππνινγηζηή ηελ 

ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηνύληαλ ην πείξακα εθειθπζκνύ (1mm/min). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, ηα δεδνκέλα εκθαληδόληνπζαλ ζηελ νζόλε κε ηε 

κνξθή δηαγξάκκαηνο δύλακεο-κεηαηόπηζεο. Έπεηηα, απηό ην δηάγξακκα κπνξεί 

εύθνια λα κεηαηξαπεί ζε ηάζεο-παξακόξθσζεο. 

 

 
 

Σην δηάγξακκα παξνπζηάζηεθαλ κεξηθά επζύγξακκα ηκήκαηα θαζώο θαη 

απόηνκα θαηεβάζκαηα, ηα νπνία ππνδειώλνπλ είηε όηη ην πιηθό γιηζηξάεη ιίγν κέζα 

ζηηο αξπάγεο είηε όηη δελ είλαη ηέιεηα επζπγξακκηζκέλν. 
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