
  

 1Вказівки з підготовки до роботи 

 
1.1 Питання для обговорення 

 

        1. Класифікація конструкцій трибосистем на прямі та зворотні. 

Приклади прямих та зворотних трибосистем з практики конструювання. 

Зносостійкість прямих та зворотних трибосистем. 

        2.Внутрішнє тертя структури матеріалів як критерій зносостійкості. 

Приклади вибору матеріалів в трибосистему. 

        3.Оптимізація конструктивного виконання трибосистем на прикладі 

гідростатичного приводу ГСТ-90. 

 

1.2 Порядок проведення самостійної роботи 

 

По кожному питанню 1, 2 та 3, на консультації, перед проведенням 

самостійної роботи, назначаються доповідачі, які за рекомендованою 

літературою готують доклади. 

Під час докладу доповідач висловлює свою думку щодо тих чи інших 

конструкцій трібосистем, наводить приклади з практики як вітчизняної, так і 

закордонної техніки. 

Кожний доклад обговорюється студентами, уточнюються явища, процеси, 

особливості конструкції (проблемні питання). 

Обговорення проходить за сценарієм «круглого столу». 

Оцінювання студентів проводиться по участі в обговоренні питань. 

 

1.3 Рекомендована література 

 

1.Основи трібології / Підручник. За редакцією В.А.Войтова. – Харків: ЧП 

Черв'як, 2008. – 351с. 

2.Войтов В.А., Яхно О.М., Аби Сааб Ф.Х. Принципы конструктивной 

износостойкости узлов трения гидромашин. – К.: КПИ 1999. 192с. 

3.Гаркунов Д.Н. Триботехника. – М.: Машиностроение, 1985. – 424с. 
 

2.Вказівки що до виконання роботи 
 

2.1.Теоретичні відомості 
 

Прямі і зворотні трибосистеми 

 

З аналізу безлічі існуючих конструкцій трибосистем, застосовуваних у 

машинобудуванні, можна виділити чотири умови існування таких 

конструкцій. 

Перша умова – це широко розповсюджена конструкція трибосистем, 
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рухомий елемент якої має високу твердість і велику площу тертя, а 

нерухомий – меншу твердість і меншу площу тертя, тобто: 
 

                         Нр  > Нн ,        Ар  > Ан                                           (1) 

де Нр, Нн – твердості рухомого і нерухомого елементів; 
Ар, Ан – площі тертя рухомого і нерухомого елементів відповідно. 

 

Через масовість застосування такого сполучення матеріалів і площ 

тертя, назвемо таку трибосистему прямою. 

В основу визначення понять прямої і зворотної трибосистем було 

покладене функціональне призначення елементів. Необхідно розрізняти 

елемент, через який потужність підводиться до трибосистеми, і елемент, 

через який вона перетворюється в роботу. 

В усіх трибосистемах потужність підводиться через рухомий елемент, 

з'єднаний із приводом, а перетворюється в роботу на нерухомому елементі. 

Якщо рухомий елемент трибосистеми буде мати високу твердість і велику 

робочу площу тертя, то це забезпечить гарні умови передачі через нього 

потужності або крутного моменту, а також можливість тривалого контакту 

робочої поверхні тертя із середовищем, що поліпшить умови роботи цього 

елемента. Отже, нерухомий елемент повинен мати меншу твердість і меншу 

робочу площу тертя, що забезпечить його швидке припрацювання до 

рухомого елемента. Трибосистема, яка відповідає названим умовам, 

називається прямою трибосистемою. Широко розповсюджений приклад 

такої трибосистеми – обертовий сталевий вал у спряженні з нерухомим 

антифрикційним вкладишем або підшипником (рис. 1). 

Друга умова – це трібосистема, яка має змінене співвідношення 

твердостей матеріалів, а співвідношення площ тертя залишається колишнім, 

як і у прямій трибосистемі: 
 

                                 H р H н , Аар Aан ,                                  (2) 

 

 

Рис. 1 Схеми прямих і зворотних трибосистем для спряження "вал – 

підшипник" 
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тобто рухомий елемент трибосистеми має меншу твердість і більшу площу 

тертя, а нерухомий – твердіший і з меншою площею тертя. Оскільки у такій 

трибосистемі змінене тільки взаємне розташування матеріалів, назвемо її 

зворотною трибосистемою за матеріалами. Приклад такої трибосистеми 

показаний на рис. 1 

     Третя умова – це трибосистема, у якої змінене співвідношення площ 

тертя, а співвідношення твердостей матеріалів залишається колишнім 

порівняно з прямою трибосистемою: 
 

                                 H р H н , Аар Aан .                                   (3) 

 

Рис.2 Схеми прямих і зворотних трибосистем для лабораторних 

випробувань 

 

      Оскільки в цієї пари змінене лише взаємне розташування площ тертя, 

назвемо таку трибосистему зворотною трибосистемою за геометрією. 

Четверта умова – це трибосистема, у якої змінено стосовно прямої 

трибосистеми співвідношення твердостей матеріалів і співвідношення площ 

тертя: 
 

     H р H н ,    Аар Aан                                     (4) 

 

Оскільки в цієї трибосистеми змінене взаємне розташування матеріалів і 

площ тертя стосовно прямої трибосистеми, назвемо таку трибосистему 

зворотною трибосистемою за матеріалами і за геометрією одночасно. 
 

Усі перераховані умови існування трибосистеми досить часто 

зустрічаються в реальних конструкціях машин та механізмів. 

      Зносостійкість прямих та зворотних трибосистем. Схеми   конструктивного 

оформлення прямих і зворотних трибосистем за схемою
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"кільце – кільце" з коефіцієнтом взаємного перекриття 0,2, для лабораторних 

випробувань показані на рис.2 

Швидкість ковзання і навантаження для всього циклу випробувань 

складають: V = 0,5 м/с, N = 800 H. Мастильним матеріалом є гідравлічна 

рідина ВНИИ НП 403, що подається в зону тертя з постійною витратою в часі. 

Як матеріал для твердих зразків застосовується сталь 20Х (HRC 30), для 

м'яких зразків – бронза Бр.АЖ 9-4 (НВ 95). 

Реєструють лінійну інтенсивність зношування рухомого Іhp і нерухомого 

Ihн зразків, шорсткість Ra, мікротвердість поверхонь тертя Нт, глибину 

наклепаного шару hm, коефіцієнт тертя μ, робочу температуру в зоні тертя T, 

час припрацювання tпр і навантаження задирання N3. Результати зведені у 

табл. 1. Крім цього, на всіх зразках проводиться металографічний аналіз з 

метою вивчення будови деформованого поверхневого шару, який 

здійснюється на шліфах, виготовлених перпендикулярно поверхні тертя. 

 

Таблиця 5.1 - Тріботехнічні характеристики різних умов існування 

трибосистем 

 

 
 

Триботехнічна 

характеристика 

і її одиниця 

Трибосистем

а 

 
Пряма 

трибосистем

а Нp > Hн 

Aaр > Aaн 

Зворотна 

трибосистем

а за 

матеріалами 

Нp < Hн 

Aaр > Aaн 

Зворотна 

трибосистем

а за       

геометрією 

Нp > Hн 

Aaр < Aaн 

Зворотна 

трибосистем

а за 

матеріалами 

і геометрією 

Нp < Hн 
Aaр < Aaн 

Іhн · 10
-10

, м/м 78 10 140 1,7 

Іhр· 10
-10

, м/м 0,8 147 13 259 

Іhs· 10
-10

, м/м 78,8 157 153 260,7 

μ 0,041 0,048 0,042 0,045 

T, °C 85 80 75 90 

tпр, хв. 93 185 205 96 

Nз, Н 3750 5100 4500 3400 

 

      З аналізу отриманих результатів випливає, що мінімальна інтенсивність 

зношування, коефіцієнт тертя, час припрацювання характерні для прямої 

трибосистеми. Нерухомий бронзовий (м'який) елемент з меншою площею тертя 

при терті по сталевому (твердому) елементу у процесі припрацювання швидко 

набуває високої мікротвердості, Нтн = 2428 МПа (вихідна мікротвердість бронзи 

Нтн = 1847 Мпа), що наближається до мікротвердості вихідної сталевої поверхні 

(Нтп = 3545 МПа). Усі процеси, що відбуваються при терті, локалізуються в 

тонкому поверхневому шарі, глибина залягання максимальних напруг у 

підповерхневому шарі бронзи hтн = 3,6 мкм. При цьому реалізується мінімальна 

інтенсивність зношування рухомого і нерухомого елементів, однакзнос 

трибосистеми відбувається в основному за рахунок нерухомого елемента 
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(табл.1). 

Утворення такого шару може супроводжуватися перенасиченням 

активованого при терті металу киснем, елементами контртіла або мащення 

завдяки їхній дифузії в процесі тертя. 

У цьому випадку, мабуть, буде спостерігатися переважно окиснювальне 

зношування сталевого зразка і переважно утомне зношування бронзового зразка. 

Ідентичними виявилися в роботі зворотна трибосистема за матеріалами і 

зворотна трибосистема за геометрією. Інтенсивність зношування твердих і 

м'яких зразків в обох трибосистемах виявилися майже однакові (табл. 1). 

Як для зворотної трибосистеми за матеріалами, так і для зворотної 

трибосистеми за геометрією характерний ефект "різця", тобто процес 

проникнення твердого елемента з меншою площею тертя (рис.3, а).  

У першому випадку рухомим є м'який зразок, а в другому – твердий, що 

схематично показано на рис. 3, б. 

      Для цих трібосистем спостерігається груба шорсткість, що формується в  

процесі припрацювання, сам процес припрацювання стає розтягнутим у часі і  не 

яскраво вираженим, у всіх випадках стійко спостерігається перенос бронзи на 

сталеві поверхні, мікротвердість сталевої поверхні майже не збільшувалася в 

порівнянні з вихідною. 
 

 

         Рис. 3 Схеми взаємодії елементів трибосистеми: 

а – для зворотної трибосистеми за матеріалами або для зворотної 

трибосистеми за геометрією; б –для зворотної трибосистеми за матеріалами і 

за геометрією одночасно 

 

Сумарна інтенсивність зношування збільшилася більше, ніж вдвічі 

порівняно з прямою трибосистемою, за рахунок одночасного збільшення 

зносу твердих і м'яких елементів, однак у більшій мірі твердих, які в 

зворотних трибосистемах за матеріалами нерухомі, а в зворотних 

трибосистемах за геометрією рухомі (рис. 2). 

Під час роботи цих трибосистем взаємодія поверхонь головним чином 

складається з адгезійної взаємодії і відповідного їй механізму зношування, що 

полягає в утворенні часток переносу бронзи на сталь, а потім утворення 

часток зносу. У цьому випадку будова деформованого тертям поверхневого 

шару бронзи має східчасту фрагментацію. 

Максимальна сумарна інтенсивність зношування характерна для зворотної 

трибосистеми за матеріалами і за геометрією одночасно, що більше ніж  
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втричі порівняно з прямою трибосистемою (табл.1). При цьому сильно 

зношується рухомий м'який елемент, який має меншу площу тертя. Велика 

інтенсивність зношування цього елемента пов'язана з великою пластичною 

деформацією. Елемент стає схожим на "грибок" (рис. 3, б). При передачі 

крутного моменту через м'який (податливий) елемент наслідок його 

пластичності відбувається більша деформація, ніж у прямій трибосистемі, де 

він нерухомий. Отже, бронзовий елемент може пластично деформуватися 

настільки, наскільки руйнування даного матеріалу за даних умов 

навантаження супроводжується пластичною деформацією. Будова 

поверхневого шару бронзи має монотонно зменшувану з віддаленням від 

поверхні фрагментацію, оскільки швидкість зношування вища за швидкість 

утворення поверхневої "кірки" у результаті процесу пластичної плинності. 

       Характер зношування в даному випадку такий: зношування бронзи 

абразивне, зношування сталі переважно утомне. 

       Цікавим і одночасно складним є питання розподілу зносу між елементами 

трибосистеми. 

Для наочності зобразимо результати у виді гістограми (рис. 4), з  аналізу якої 

можна зробити такі висновки: 

1. Гіпотеза про збільшення зносу на елементах з перемінним контактом, у 

порівнянні з елементами, що мають постійний контакт, не підтверджується, 

оскільки у прямій трибосистемі (ПТ) та зворотній за матеріалами і за 

геометрією одночасно (ЗТМ + ЗТГ) більший знос мають елементи з постійним 

контактом. Для зворотної трибосистеми за матеріалами (ЗТМ) та за геометрією 

(ЗТГ) ця гіпотеза справедлива. 

       Гіпотеза про збільшення зносу на елементах, що мають більшу поверхню 

тертя, у порівнянні з елементами, що мають меншу поверхню, не 

підтверджується, тому що на ПТ і ЗТМ + ЗТГ більший знос мають елементи з 

меншою площею тертя. Для ЗТМ і ЗТГ ця гіпотеза справедлива. 

        Гіпотеза про збільшення зносу на зразках, що обертаються, а отже, більш 

інтенсивно охолоджуються, не підтверджується, тому що на ПТ і ЗТГ рухомі 

елементи зношуються менше. Для ЗТМ і ЗТМ + ОТГ ця гіпотеза  справедлива.           

Сюди можна додати і зв'язок величини зносу з величиною робочої температури 

елементів. У ПТ і ЗТМ + ЗТГ у більшій мірі зношуються елементи, що мають 

більш високу температуру, оскільки знаходяться увесь час у контакті, а в ЗТМ і 

ЗТГ елементи з більш високою робочою температурою зношуються менше. 

Цей аналіз свідчить про складність процесів, що протікають. Зараз можна 

констатувати лише той факт, що розподіл зносу між елементами 

трибосистеми залежить від розташування матеріалів.  

В усіх чотирьох конструктивних варіантах трибосистем більший знос 

завжди присутній у елемента трибосистеми, яка має меншу твердість (рис. 4). 

       Слід зазначити, що наведений аналіз розподілу зносу між елементами 

трибосистеми справедливий лише при терті в умовах граничного мащення, де 

в мастильному середовищі відсутні абразивні частки. 
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       Рис. 4 Гістограма розподілення зносу між елементами трибосистеми:  

ПТ – прямі трибосистеми;  

ЗТМ – зворотні трибосистеми за матеріалами;  

ЗТГ зворотні трибосистеми за геометрією;  

ЗТМ+ЗТГ – зворотні трибосистеми за матеріалами і за геометрією. 

 

При наявності в мастильному середовищі абразивних часток характер 

розподілу зносу між елементами трибосистеми зміниться. Нерухомий м'який 

елемент за рахунок шаржування абразивними частками буде захищений від 

зносу, а зношуватися буде рухомий – твердий елемент трибосистеми. Отже в 

ПТ і ЗТГ більше буде зношуватися твердий рухомий елемент.  В  ЗТМ  і  ЗТМ 

+ ЗТГ рухомим елементом виступає м'який матеріал. У такому випадку 

шаржування абразивних часток у м'який матеріал ускладнене. Абразивні 

частки будуть перекочуватися між поверхнями тертя, гострими краями 

дряпаючи і "проорюючи" їх. У цьому випадку знос елементів трибосистеми 

буде майже однаковим, однак у більшій мірі буде зношуватися м'який 

матеріал. 

Коефіцієнт тертя для всіх чотирьох трибосистем можна вважати постійним 

(табл. 1), тобто незалежним від розташування матеріалів і площ тертя. 

Визначення стійкості при заїданні прямих і зворотних трибосистем дає 

протилежні результати. 

Під стійкістю при заїданні трибосистеми тертя розуміють її здатність 

виконувати задані функції при перевантаженнях без заїдання матеріалів. 

Стійкість при заїданні можна характеризувати навантаженням задирання 

N3, при якій відбувається заїдання або схоплювання матеріалів. 
Навантаження задирання залежить від режиму навантаження при 

випробуваннях. Численні дані про ці навантаження, які надані в довідниках з 

розрахунків деталей машин, неоднозначні і найчастіше суперечливі. При 

довільно призначеному режимі підвищення навантаження результати 

випробувань характеризують режим навантаження і мають порівняльну 
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цінність тільки щодо заздалегідь обговореного режиму. Практично  необмежена 

кількість таких режимів на практиці при застосуванні нестаціонарних методів 

випробувань різко знижує цінність таких результатів. Навантаження задирання 

визначають східчастим навантаженням, величина ступеня навантаження 200 Н, 

час роботи на кожній ступіні – 10 хв. Навантаженням задирання вважається 

таке навантаження, при  якому поведінка моменту тертя стає хитливою і 

досягає величини 7 Н·м. При такій величині відбувається самовимикання 

машини тертя. 

Отримані результати наведені в табл. 1 Як випливає з наведених 

результатів, максимальне навантаження задирання має зворотна трибосистема 

за матеріалами (5100 Н), що на 35% перевищує навантаження задирання 

прямої трибосистеми (3750 Н). Друге місце щодо стійкості при заїданні 

займає зворотна трибосистема за геометрією (4500 Н), що на 20% перевищує 

стійкість при заїданні прямої трибосистеми. І найгіршу стійкість при заїданні 

має  зворотна  трибосистема  за  матеріалами  і  за   геометрією   одночасно (N3 

= 3400 Н), що на 10% нижче, ніж у прямої трибосистеми. 

З цього погляду найслабкішою ланкою, наприклад, в конструкції машин 

будуть зворотні трибосистеми за матеріалами і за геометрією одночасно. Ці 

трибосистеми мають найбільшу інтенсивність зношування і низку стійкість 

при заїданні. Щодо зворотних трибосистем за матеріалами або за геометрією, 

то, програючи прямій трибосистемі в зносостійкості в два і більше разів, такі 

трибосистеми володіють кращою стійкістю при заїданні, що на 20...35%  

вище, ніж у прямої. 

Згідно з отриманими експериментальними даними можна зробити 

висновок, про те, що реалізація різних механізмів зношування на прямих і 

зворотних трибосистемах тертя визначається твердістю спряжених матеріалів, 

їх розташуванням і величиною діючих напруг, що можуть значно 

збільшуватися за рахунок способу передачі крутного моменту, при зміні 

відносності руху елементів трибосистеми. Слід зазначити, що при тому 

самому рівні навантаження і швидкості ковзання спостерігаються чотири види 

зношування, які відрізняються механізмом утворення і відділення часток 

зносу. Це абразивне, адгезійне, утомне і окиснювальне зношування. 

 

Оптимізація конструктивного виконання трибосистеми 

Запропонована методика розрахунку Кф може служити експертною 

оцінкою працездатності спроектованих трибосистем, виявляння "вузьких 

місць" у конструкціях. 

Корисно відзначити, що зворотні трибосистеми при наявності в них 

великих коефіцієнтів форми можуть виявитися більш зносостійкими, ніж 

прямі трибосистеми з низьким коефіцієнтом форми. Такий висновок графічно 

зображений на рис. 5, що складений за результатами лабораторних 

випробувань. Це можна побачити, аналізуючи наведені криві. Прямі 

трибосистеми з коефіцієнтом форми менш 0,11/м будуть мати більшу 

інтенсивність зношування, ніж ЗТГ або ЗТМ, що мають значення  Кф понад   5 

1/м. 

Як уже відзначалося, криві на рис. 5 побудовані за результатами 
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лабораторних зразків, коефіцієнт форми в яких не перевищує 5 1/м. Однак у 

трибосистемах реальних машин Кф знаходиться в межах 0,68...102 1/м. У 

зв'язку з цим при великих Кф розглянута залежність не так явно виражена. 

Виходячи з того, що в реальних конструкціях існують зворотні 

трибосистеми за геометрією, де площа тертя в нерухомого елемента більше, ніж 

у рухомого, необхідно внести зміну у формулу Кф, яка отримана для прямих 

трибосистем. На зворотних трібосистемх за геометрією Квз буде перевищувати 

одиницю. 

 

 

 
 

Рис. 5 Залежність сумарної інтенсивності зношування Ih∑ від коефіцієнта 

форми Кф для різних трибосистем: 

ПТ – пряма трибосистема;  

ЗТГ або ЗТМ – зворотна трибосистема за геометріэю або зворотна 

трибосистема за матеріалами;  

ЗТГ + ОТМ – зворотна трибосистема за геометріэю і матеріалами 

одночасно. 

     З урахуванням викладений розрахунок коефіцієнта форми здійснюють за 

формулою: 

 

                                  
      

                    
      
      

  
                                                   (5) 

 

де Аamіn, Aamax – відповідно менша і більша робоча площа тертя одного з 

елементів; 

VAamax,  VAamіn – об'єм  елемента,  що   містить   відповідно   більшу   і меншу 

робочу площу тертя. 
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     За допомогою коефіцієнта форми можна пояснити велику різницю в зносі 

за той самий час випробувань між лабораторними і натуральними 

(стендовими або експлуатаційними) випробуваннями. 

Мається на увазі, що при випробуваннях трибосистем, виготовлених з тих 

самих матеріалів і в одному і тому ж мастильному середовищі, але які 

відрізняються лише геометричними розмірами. Лабораторні зразки на 

машинах тертя зношуються значно швидше, ніж натурні в реальних умовах 

експлуатації (зразки для лабораторних випробувань у кілька разів менші в 

порівнянні з натурними). Пояснюється це тим, що стандартні зразки для 

машин тертя мають значення Кф = 0,05...15 1/м, а значення Кф для реальних 

трибосистем знаходяться в межах 30...100 1/м. 

Залежність, показана на рис. 5, дозволяє оцінити, у скільки разів знос 

лабораторних зразків буде більше зносу натурних трибосистем. А якщо в 

лабораторних випробуваннях використовуються зворотні трибосистеми, то 

різниця в зносі досить чітко ілюструється на рис. 5. 

Відзначимо також, що нанесення будь-яких зносостійких покриттів на 

поверхні тертя елементів призводить до зменшення ефективного об'єму. При 

цьому за об'єм елемента, що лежить під площею тертя, необхідно приймати 

об'єм покриття. І чим менша товщина покриття, тим менший об'єм. У 

результаті коефіцієнт форми в таких трибосистемах буде набувати досить 

великих значень. Тому трибосистеми, що мають зносостійкі покриття, будуть 

дуже зносостійкими не тільки в зв'язку з матеріалами покриття, але і завдяки 

певному конструктивному оформленню трибосистеми. 

У результаті детального вивчення впливу масштабного фактора на 

триботехнічні характеристики трибосистеми – як у лабораторних умовах, так і 

в реальних конструкціях – стало очевидним, що при проектуванні 

трибосистем необхідно обирати оптимальні співвідношення робочих площ і 

об'ємів рухомого і нерухомого елементів трибосистеми. 

Висновки впливу масштабного фактора на знос трибосистеми такі: 

1 При виборі співвідношення робочих площ тертя необхідно прагнути до 

Квз = 0,5, тобто до нижчої кінематичної пари, де контакт здійснюється по 

площі.  У  цьому   випадку   сполучення   матеріалів   повинно   бути "твердий 

+ м'який", що забезпечує швидке припрацювання і стійкість до заїдання. 

Спряження матеріалів "твердий + твердий" застосовується лише на вищих 

кінематичних парах. Зменшення або збільшення Квз від оптимального 

значення буде супроводжуватися збільшенням інтенсивності зношування. 

2 Коефіцієнт форми трибосистем, до якого входять робочі площі і об'єми 

рухомого і нерухомого елементів, виявляється функцією інтенсивності 

зношування, коефіцієнта тертя і процесів, що відбуваються в поверхневих 

шарах. Чим вищий коефіцієнт форми, тим кращі триботехнічні 

характеристики мають трибосистеми. Збільшувати коефіцієнт форми 

трибосистеми можна шляхом збільшення робочої площі тертя нерухомого 

елемента з одночасним зменшенням об'ємів елементів трибосистем. 

3 За допомогою коефіцієнта форми можна поділяти трибосистеми на вищі 

і нижчі. При значеннях Кф < 1 трибосистема є вищою, при Кф > 1 – нижчою. 

Трибосистема з Кф = 1 є перехідною трибосистемою. 
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4 За допомогою коефіцієнта форми можна здійснювати експертне 

оцінювання спроектованих трибосистем і виявляти шляхи підвищення їхньої 

зносостійкості на етапі проектування. 

 

3.Питання для самоконтролю 

1. Чим відрізняються конструкції прямих та зворотних трибосистем? 

1.1. Об’ємом трибоелементів і їх площами тертя 

1.2. Твердістю трибоелементів і їх об’ємом 

1.3. Площами тертя і твердістю трибоелементів 
2. До якої трибосистеми відноситься конструкція «колінчастий вал – 

вкладиш» ДВЗ? 

2.1. Прямої трибосистеми 

2.2. Зворотної трибосистеми за матеріалами 

2.3. Зворотної трибосистеми за геометрією 

2.4. Зворотної трибосистеми за матеріалами і геометрією одночасно 
3. До якої трибосистеми відноситься конструкція «гільза циліндра – 

поршневе компресійне кільце» ДВЗ? 

3.1. Прямої трибосистеми 

3.2. Зворотної трибосистеми за матеріалами 

2.3. Зворотної трибосистеми за геометрією 

3.4. Зворотної трибосистеми за матеріалами і геометрією одночасно 
4. До якої трибосистеми відноситься конструкція «гільза циліндра – 

поршень» ДВЗ? 

4.1. Прямої трибосистеми 
4.2. Зворотної трибосистеми за матеріалами 

4.3. Зворотної трибосистеми за геометрією 

4.4. Зворотної трибосистеми за матеріалами і геометрією одночасно 
5. Яка конструкція трибосистеми, при однакових умовах експлуатації, 

буде мати максимальний ресурс? 

5.1. Пряма трибосистема 

5.2. Зворотна трибосистема за матеріалами 

5.3. Зворотна трибосистема за геометрією 

5.4. Зворотна трибосистема за матеріалами і геометрією одночасно 
6. Яка конструкція трибосистеми, при однакових умовах експлуатації, 

буде мати максимальне навантаження задиру? 

6.1. Пряма трибосистема 

6.2. Зворотна трибосистема за матеріалами 

6.3. Зворотна трибосистема за геометрією 

6.4. Зворотна трибосистема за матеріалами і геометрією одночасно 
7. На який параметр не впливають прямі та зворотні конструкції 

трибосистем? 

7.1. На шорсткість поверхонь 

7.2. На швидкість зношування 

7.3. На інтенсивність зношування 
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7.4. На коефіцієнт тертя 

8. Що забезпечує вибір сумісних матеріалів в трибосистему? 
8.1. Низький коефіцієнт тертя 

8.2. Низьку швидкість зношування 

8.3. Низьку температуру в зоні тертя 

8.4. Низький коефіцієнт тертя і швидкість зношування 

9. По якому параметру вибирають сумісні матеріали в трибосистему? 

9.1. По параметру твердості матеріалів 

9.2. По параметру шорсткості поверхонь тертя 

9.3. По параметру внутрішнього тертя структури матеріалів 
9.4. По параметру відношень площ тертя трибоелементів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


