
УРОКИ 14-15 (02.05.2022) Практичне заняття № 4 Опір матеріалів.  

ТЕМА : РОЗТЯГ-СТИСК 

 

Здобувачі освіти повинні знати: послідовність застосування методу 

перерізів для визначення ВСФ; правило знаків для визначення нормальних сил 

та нормальних напруг при розтязі-стиску; ознаки пластичних та крихких 

матеріалів. 

Здобувачі освіти повинні вміти: визначати вид навантаження: розтяг чи 

стик у залежності від напряму дії зовнішніх сил; будувати епюри нормальних 

сил та нормальних напруг; застосовувати умову міцності при розтязі-стиску. 

 

Послідовність виконання завдання з практичної роботи № 4 

Для заданного двоступеневого бруса побудувати епюри повздовжніх сил 

та нормальних напруг. Перевірити міцність брусу у відповідностві до 

матеріалу, з якого від виготовлений. 

Дано: 

Сталь 45   F1= 30 кН 

F2= 38 кН 

F3= 42 кН А1=1,9 см2 А2 = 3,1 см2 N - ? 

σ - ? 

 



Розв’язання 

 

1 Розбиваємо брус на ділянки і визначаємо повздовжню силу на кожній із 

ділянок: 

N1=0 N2=F1=30 kH N3=F1 =30 kH 

N4=F1-F2 = - 8 kH N5=F1-F2-F3 = - 50 kH 

Будуємо епюру повздовжніх сил не дотримуючись масштабу (рис.б). 2 

Розраховуємо значення нормальних напруг: 

σ1= N1/А1=0 

σ2= N2/А1=158 Н/мм2=158 Мпа σ3= N3/А2=96,8 Н/мм2=96,8 МПа 

σ4= N4/А2= - 25,8 Н/мм2= - 25,8 МПа σ5= N5/А2= - 163 Н/мм2= - 163 МПа 

Будуємо епюри нормальних напруг (рис. в)3 Переріряємо міцність 

заданого бруса, який виготовлений із Сталі 45. Сталі відносять до

 пластичних матеріалів, отже вони добре опираються як розтягуючим, так 

і стискаючим навантаженням. Приймаємо [σ] = 160 Н/мм2 Для кожної ділянки 

перевіряємо міцність за умовою: σ ≤ [σ]: 

σ1 = 0; 

σ2= 158 Н/мм2 ≤ 160 Н/мм2; 

σ3= 96,8 Н/мм2 ≤ 160 Н/мм2; σ4= - 25,8 Н/мм2 ≤ 160 Н/мм2; 

σ5= - 163 Н/мм2 > 160 Н/мм2. Визначимо, на скільки відсотків 

робоче навантаження на п’ятій ділянці перевищую допустиме: 

(σ5 - [σ])100% / [σ] = (163-160)100% / 160 = 1,875%. Таке перевантаження 

не перевищує допустимих 5%, отже брус відповідає умові міцності. 

 

 

Інструкція для виконання практичної роботи №2 Тема: Розтяг-стиск 

1 Мета: 

Набуття навиків виконання розрахунків на міцність бруса при розтязі-

стиску. 

2 Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення: 

2.1 Індивідуальне завдання (схема навантаження бруса) 



2.2 Калькулятор 

3 Теоретичні відомості 

Нормальна (повздовжня) сила у будь якому поперечному перерізі бруса 

дорівнює алгебраїчній сумі проекцій зовнішніх сил ось z: N = Σ Fiz Нормальні 

напруги при розтязі-стиску розташовуються рівномірно по площини 

поперечного перерізу і визначаються за формулою: 

σ = N/A, де А – площа поперечного перерізу бруса.  

 

Контрольні питання: 

5.1. Який вид деформації називається розтягом? 

5.2. Що таке епюра ВСФ, які функції вона виконує? 

5.3. Позитивна нормальна сила відповідає розтягу чи стиску? 

 


