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УРОК № 5 

ТЕМА:   «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ» 

Тема уроку: Практична робота №1: Визначення механічних властивостей 

електротехнічних матеріалів. 

Мета уроку: 

 Формування знань по темі електротехнічні матеріали, їх класифікації.  
 Вивчити основні аспекти 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Механі́чні власти́вості матеріа́лу ) — сукупність показників, що 

характеризують здатність матеріалу чинити опір навантаженням, які діють на 

нього та його здатність до деформування при цьому, а також особливості його 

поведінки у процесі руйнування. 

Одиниці вимірювання[ 

Механічні властивості матеріалу можуть вимірюватись напруженнями 

(зазвичай у МПа чи МН/м²), відносними деформаціями (у %), питомою 

роботою деформування та руйнування (зазвичай у МДж/м²), швидкістю 

розвитку процесу руйнування при статичних чи циклічних навантаженнях 

(переважно, у мм/с чи в мм за 1000 циклів повторень навантажування, 

мм/кцикл). Механічні властивості матеріалу визначаються при механічних 

випробуваннях зразків різної форми в умовах різних способів навантажування. 

Види навантажень 

У загальному випадку матеріали в конструкціях можуть зазнавати різних за 

видом навантажень, що спричиняють появу різних видів деформацій: розтягу, 

стискання, згину, кручення, зсув тощо або їх сукупності. Різноманітними є і 

умови експлуатації матеріалів за температурою, видом навколишнього 

середовища, швидкістю прикладання навантаження та законом його зміни у 

часі. Тому існує багато показників механічних властивостей і, відповідно, 

багато методів механічних випробувань. Для металів та конструкційних 

пластмас найпоширенішими є випробування 

на розтягування, твердість, згинання та ударний згин; крихкі конструкційні 

матеріали (наприклад, скло, кераміку, металокераміку) переважно 

випробовують на стискання і статичний згин; механічні властивості 

композиційних матеріалів важливо оцінювати, також, в умовах випробування 

на зсув або кручення. 

Механічні властивості матеріалів. Під механічними властивостями розуміють 

характеристики, які визначають поведінку матеріалу під дією зовнішнього 

навантаження. Міцність, тобто опір матеріалу деформації та руйнуванню є 

важливою характеристикою матеріалів. Деформація (від лат. deformatio — 

викривлення) – змінювання положення точок твердого тіла, за якого змінюється 

відстань між ними в результаті зовнішніх впливів. Пружна деформація – коли 

вона зникає після виключення впливу і пластична – якщо повністю вона не 
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зникає. Найбільш прості види деформації – розтягування, стискання, згинання, 

кручіння. 

ЗАВДАННЯ: 

1. Обераємо електротехнічний матеріал. Описуємо його в звичайному стані. 

2. Визначаємо механічні властивості: 

a) Чинити опір під дією навантаження; 

b) Вплив певної деформації; 

c) Пластична деформація; 

d) Пружна деформація; 

e) Розтяг; 

f) Стискання; 

g) Згинання; 

h) Кручення; 

3. Заключне визначення. 

   Запитання до учнів: 

1.Що таке електротехнічні матеріали? 

2.Що таке ізоляція? 

3.Що таке електрична міцність? 

4.Що таке діелектрика? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Самостійно опрацювати матеріал в підручнику П1 с.18-19 

 Виконані завдання надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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