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ТЕМА :ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА 

МЕХАНІЧНИХВЕЛИЧИН В ОПОРІ МАТЕРІАЛІВ 

 

 

Для вимірювання різних фізичних та механічних величин в опорі 

матеріалів прийнята міжнародна система одиниць, скорочено СІ (система 

інтернаціональна). 

В систему СІ покладено шість основних одиниць, перші три з яких 

безпосередньо відносяться до опору матеріалів: 

одиниця довжини - метр (1 м) 

одиниця маси - кілограм (1 кг) 

одиниця часу - секунда (1с) 

Інші одиниці цієї системи є похідними; до них відносяться, наприклад, 

одиниці, що часто зустрічаються в опорі матеріалів: сила, тиск (механічна 

напруга), момент сили тощо. 

Механічну напругу в подальшому будемо називати просто напругою. 

За одиницю сили прийнято ньютон (Н) - сила, що надає тілу масою в 1 кг 

прискорення, що дорівнює 1 м/с2. Таким чином 1 Н= 1 кг • 1 м 

Н 

За одиницю тиску (напруги) прийнято паскаль (Па); 1 Па = Н м2 

За одиницю моменту сили або пари сил - ньютон-метр (Н • м ) 

За одиницю роботи сили (W) прийнято джоуль (дж) - це абсолютна 

робота сили при переміщенні точки її прикладання в напрямку дії сили на 

відстань 1м, тобто 1дж=1Н •1м . Потужність N виражається у ватах (вт), тобто 

1 вт = 1 дж . 

У зв’язку з тим, що одиниця сили порівняно невелика, прийнято кратні 

одиниці з префіксами: мега (М) і кіло (к), числове значення яких відповідно 

дорівнює 106 та 103. 

1 мегаНьютон (МН) = 1Н • 106 

1 кілоНьютон (КН) = 1Н • 103 



1 мегаПаскаль (МПа) = 1МН м2 

З метою попередження можливих помилок при практичному використанні 

системи СІ треба відмітити, що термін “вага” часто неправильно 

застосовується для характеристики маси. 

Як відомо, в системі СІ одиницею маси є кілограм (кг), а одиницею сили 

(зокрема і сили тяжіння, тобто ваги) - Ньютон (Н). 

У всіх випадках, коли мається на увазі кількість речовини, наприклад, 

витрати матеріалу на елемент конструкції, необхідно говорити про масу, що 

виражається в кілограмах (або тонах, грамах). 

В тих випадках, коли необхідно визначити, наприклад, 

вантажопідйомність крану або навантаження на фундамент, слід говорити про 

силу ваги та виражати її в одиницях сили, тобто в Ньютонах. 

ПОНЯТТЯ ПРО ПРУЖНІ ТА ПЛАСТИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ. ЗОВНІШНІ 

СИЛИ (НАВАНТАЖЕННЯ) ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

В теоретичній механіці тверде тіло розглядається як абсолютно тверде, 

тобто таке, що зовсім не змінює своєї форми та розмірів під дією зовнішніх сил. 

Така уява про тверде тіло хоч і є припущенням, але для теоретичної 

механіки воно прийнятне, так як задовольняє поставленим в ній завданням. В 

опорі матеріалів не можна розглядати тіла як абсолютно тверді, так як вони під 

дією зовнішніх сил змінюють свої розміри та форму. 

Зміна розмірів та форми твердого тіла під дією зовнішніх сил 

називається деформацією. 

Деформація називається пружною, якщо вона зникає після зняття 

навантаження; якщо деформація частково залишається, то вона називається 

залишковою, або пластичною. 

Характер деформації та її величина пов’язані із структурною будовою 

матеріалу, з якого виготовлений даний елемент конструкції. 

В любому тілі між його частками діють внутрішні сили зв’язку, що 

забезпечують його існування як тіла. Зовнішні сили, що діють на нього, 

викликають додаткові внутрішні сили, які чинять опір деформації. В 



подальшому ці додаткові внутрішні сили, що чинять опір деформації та 

намагаються відновити початкову форму і розміри тіла, будемо називати 

просто внутрішніми силами. 

Здатність тіл відновити свою початкову форму та розміри після 

закінчення дії навантаження називається пружністю. 

В природі не існує абсолютно пружних тіл, але багато будівельних 

матеріалів (сталь, дерево та інші) в межах допустимих навантажень отримують 

досить малі залишкові деформації, і тому їх можна розглядати як пружні тіла. 

Здатність тіл отримувати значні залишкові деформації, не руйнуючись, 

називається пластичністю. 

Взагалі, всі матеріали мають пружно-пластичні властивості і від того які з 

них домінують в даних умовах, говорять, що матеріал пружний або 

пластичний. 

Властивість матеріалу легко руйнуватися при ударних навантаженнях 

називається крихкістю. 

Наприклад, сталь при низьких температурах (-50оС) є крихкою, а при 

високих температурах (+300оС) стає пластичною, при цьому нести корисне 

навантаження вже не може. Тому при пожежах, дуже часто, в першу чергу 

руйнуються стальні конструкції покриття будівель та споруд. До крихких 

матеріалів, що традиційно використовуються в будівництві, належать: бетон, 

цегла, скло, чавун та інші. 

В теоретичній механіці розглядалось питання про зовнішні сили та їх 

класифікацію, тому детально на цьому питанні зупинятись не будемо. Додамо 

тільки те, що в опорі матеріалів під зовнішніми навантаженнями розуміють не 

тільки силові, що спричинені іншими тілами, але і теплові, що виникають від 

нерівномірного нагрівання конструкцій та деталей, а також дію на конструкції 

від осідання опор або переміщення окремих частин споруди. 

 


