
Самостійна робота за темою 1 

 

Тема: Триботехніка та її структура 

(Самостійно опрацювати матеріал за темою 1 згідно плану) 

1.1.Етапи розвитку трибології. 

1.2.Трибологія як наука. Структура науки трибологія.  
1.3.Загальні поняття та основні терміни. 

 

Вступ  
Однією з найважливіших задач, що стоять перед технічним 

забезпеченням агропромислового комплексу України, є поліпшення 
експлуатаційних властивостей автотракторної і сільськогосподарської 
техніки за рахунок підвищення надійності, довговічності та економічності.  

Надійність і довговічність колісних і гусеничних транспортних засобів 
та інших видів машин та обладнання багато в чому обумовлені явищами 
тертя і зношування, що відбуваються в трибосистемах. Зношування 
призводить до порушення герметичності вузлів та втрати точності взаємного 
розташування деталей і переміщень. В результаті цього виникають 
заклинювання, удари, вібрації, що призводять до поломок. Тертя викликає 
втрати енергії, перегрів механізмів, зниження переданих зусиль, підвищення 
витрат пального. Позитивна роль тертя полягає в забезпеченні роботи гальм, 
зчеплення, руху коліс. Явища тертя і зношування взаємно обумовлені: тертя 
призводить до зношування, а зношування поверхонь деталей у ході роботи 
викликає зміну робочих параметрів.  

Для ліквідації наслідків зношування проводяться поточні і капітальні 
ремонти, у ході яких зношені деталі і вузли або заміняють, або відновлюють. 
У процесі експлуатації долають зношування шляхом проведення планових 
техобслуговувань.  

З урахуванням перерахованих обставин, трудовитрати за термін 
служби машин розподілені таким чином: 1,4 % – на виготовлення; 45,4 % – 
на технічне обслуговування; 46 % – на поточний ремонт; 7,2 % – на 
капітальний ремонт.  

Проблеми тертя, зносу і мащення в машинах і механізмах вивчає 
трибологія. Прикладними задачами щодо підвищення зносостійкості і 
управління тертям за рахунок застосування нових конструкцій вузлів, 
матеріалів і експлуатаційних прийомів займається тріботехніка.  

Одним з стимулів розвитку науки про тертя, зношування і мащення є 
бурхливий розвиток автомобілебудування та інших видів транспортного 
машинобудування на початку ХХ століття. До теперішнього часу трибологія 
остаточно сформувалася як самостійна галузь знань. У всіх розвинутих 
країнах є наукові трібологічні центри і здійснюється підготовка інженерів- 
трибологів. Вирішення проблем тертя, зношування і мащення дозволило 
досягти високого економічного ефекту. За оцінками міжнародних експертів 
широке впровадження досягнень у цій галузі дасть можливість на третину 
скоротити витрати на ремонт і експлуатацію автотранспортних засобів, 
причому на одну шосту без помітних капітальних вкладень. 



 
Безсумнівно, що розширення застосування досягнень трібології в 

нашій країні теж дозволить істотно підвищити експлуатаційну якість 
технічних засобів і досягти значних економічних і екологічних результатів.  

Основними напрямками робіт з підвищення експлуатаційних 
властивостей машин і механізмів на основі використання трібології є:  

– удосконалення конструкції трібосистем, зниження матеріалоємності, 
підвищення надійності і ресурсу;   

– застосування нових матеріалів і технологій для підвищення 
зносостійкості й несучої здатності трібосистем;   

– розробка і застосування мастильних матеріалів четвертого і п'ятого 
поколінь;   

– використання екологічно чистих методів експлуатації, нових 
антифрикційних і фрикційних матеріалів з покращеними параметрами, в яких 
не міститься: азбест, свинець, сполуки важких металів та інші токсичні і 
канцерогенні речовини;   
– удосконалення конструкцій ущільнень, які забезпечують герметичність   

і виключають потрапляння абразиву в спряження деталей;   
– прискорення переведення транспортних енергетичних установок на 

більш ефективні і екологічно чисті енергоносії: паливний газ, 
електроенергію, водень, сонячну енергію, застосування енергоємних 
акумуляторів енергії як електрохімічних, так і механічних; використання 
ефективних каталітичних пристроїв газоочищення;   

– розробка прогресивних технологій проведення технічного 
обслуговування і ремонту машин та обладнання;   

– підвищення освітнього рівня інженерів-конструкторів, технологів і 
експлуатаційників в галузі тертя, зносу, мащення та інших проблем 
трібології.   

Знання наукових основ трібології в інженерній практиці є обов'язковою 
умовою правильних розрахунків і будування вузлів тертя, підбору 
оптимальних матеріалів трібосистем, включаючи мастильні матеріали і 
присадки до них, визначення раціональних шляхів використання сучасних 
технологій виготовлення, обробки і зміцнення тріботехнічних матеріалів, а 
також забезпечення ефективних режимів експлуатації й обслуговування 
машин і механізмів.  

 

1.1. Етапи розвитку трибології 

 
Перші наукові дослідження з трибології були здійсненні Леонардо да 

Вінчі (1452 – 1519 рр.). У 1508 р. він провів експерименти і прийшов до 
такого висновку: "Будь-яке тертьове тіло створює при терті опір, що 
дорівнює одній чверті своєї ваги, за умови дотику рівної площини з 
полірованою поверхнею". Отже, він уперше сформулював поняття про 
коефіцієнт тертя. Користуючись сучасною символікою, можна записати 
закон тертя в такому вигляді: F = fN, де N – тиск тіла на площину; f – 
коефіцієнт тертя; F – сила опору ковзання. Цей закон, відкритий Леонардо да 
Вінчі, довгий час помилково називали законом Кулона. 



 
Леонардо да Вінчі вважав, що f залежить від шорсткості поверхні тіла: 

"Тіла з більш гладкою поверхнею мають менше тертя". На його думку тертя 
буває чотирьох родів: обидва тіла шорсткі; тіло котре ковзається, шорстке, а 
поверхня, по якій воно рухається, гладка; тіло, що ковзається, гладке, а 
поверхня нерухомого тіла шорстка; обидва тіла гладкі. Леонардо да Вінчі 
висловив судження про те, що, якщо між двома тілами розташовані круглі 
гладкі зернятка, то тертя зменшується, тобто показав можливість створення 
підшипника кочення.  

Забутий закон Леонардо да Вінчі знову був відкритий французьким 
вченим Гільомом Амонтоном (1663 – 1705 рр.). Суть отриманих ним 
результатів була викладена в статті, представленій Французькій академії наук 
у, 1699 р.  
Г. Амонтон установив, що тертя не залежить від розмірів тертьових тіл, 
коефіцієнт тертя дорівнює 0,3, а сила тертя прямо пропорційна 
навантаженню. Він також припускав, що тертя – це результат підйому одного 
з тіл, що сполучаються, на нерівності іншого. Результати Амонтона були 
експериментально підтверджені на зразках з дерева і мармуру Делагіром, 
який висловив гіпотезу, відповідно до якої тертя обумовлене зачепленням і 
вигином нерівностей, що поводяться подібно до мініатюрних пружин.  

У 1734 р. викладач фізики Оксфордського університету І.Т. Дезагюльє 
опублікував книгу "Курс експериментальної фізики", у якій висловив 
гіпотезу про вплив на тертя сил молекулярної взаємодії. Він вважав, що сила 
тертя повинна зростати зі зменшенням шорсткості тіл, тому що молекулярне 
зчеплення повинно бути вище.   

У роботах французького фізика Ш. Кулона (1736 – 1806 рр.) 
підтверджується думка про те, що тертя залежить від молекулярної взаємодії 
поверхонь, наводяться дані, що збільшення площі поверхонь контакту 
супроводжується зростанням сили тертя. Ним вперше в примітивній формі 
висловлена думка про те, що тертя має двоїсту природу.   

У 1778 р. Ш. Кулон уперше запропонував двочленну формулу, 
відповідно до якої F = А + fN, де А – характеристика зчеплення, що не 
залежить від навантаження (опублікована в книзі "Теорія простих машин" у   
1781 р.). Ця формула була забута, і лише в XX столітті німець Г. Сакс (1924 
р.), англієць Г. Мороу (1930 р.) і радянський вчений Б. Дерягін (1934 р.) 
незалежно один від одного знову запропонували і теоретично обґрунтували 
двочленну формулу закону тертя. Кулон вважав, що зчеплення А мале і ним 
можна знехтувати, а тертя обумовлене в основному взаємним проникненням 
і деформацією (вигинам у напрямку ковзання) нерівностей тертьових тіл (у 
деревини нерівності схожі на ворс щітки). Мастильний матеріал, знаходячись 
між нерівностями, згладжує рельєф і зменшує тертя. Таким чином, у його 
теорії зароджується поняття про фактичну площу дотику тертьових тіл. 
Кулон показав, що коефіцієнт тертя залежить від природи тертьових тіл, 
розмірів поверхні тертя, швидкості, тиску і тривалості контакту, що передує 
ковзанню. Кулон провів також дослідження з тертя кочення дерев'яного 
циліндра по горизонтальних полозах і одержав формулу FК = fkN/R, яка 
використовується і нині.  



Подальша розробка теорії тертя здійснювалася професором 
Единбургського університету Д. Леслі (1766 – 1832 р.). Причину тертя він 
бачив у безперервній зміні форми поверхонь тіл, що сполучаються. Виступи 
одного тіла натискають на виступи іншого, які деформуючи самі, 
вдавлюються в нижчі шари з утворенням впадин. Іншими словами, навколо 
кожного новоствореного виступу утвориться хвиля відтиснутого матеріалу, 
на яку цей виступ безуспішно прагне піднятися і яка чинить опір його 
переміщенню. У процесі тертя йде постійне перемішування 
(передеформування) матеріалу.  

Перші дослідження, що свідчать про перетворення при терті механічної 

енергії в теплову, були виконані англійським вченим Б. Томпсоном, відомим 

в історії науки під ім'ям графа Румфорда. У 1798 р. він помітив, що при 

свердлінні гарматного ствола вода, поміщена в нього, закипає. Після дослідів 

з тупим свердлом він установив, що джерелом тепла є тертя. У доповіді в 

Лондонському королівському товаристві Б. Томпсон вказував: "Ми не 

повинні випустити з уваги, що джерело тепла, яке виникає при терті в цих 

дослідах, є очевидно, не вичерпним". Фактично він дав підставу вважати, що 

між роботою проти сил тертя і тепловою енергією, яка при цьому 

виділяється, існує кореляція. Надалі Р. Майер (1842 р.) і Д. Джоуль (1843 р.) 

розвили цю ідею й обґрунтували принцип еквівалентності механічної енергії 

і теплоти. 
 

Ці дослідження є початком зародження нової галузі трібології – 
теплової динаміки тертя. Найбільш важливі досягнення в цій сфері були 
зроблені англійськими вченими на початку XX століття. Було показано, що 
теплова енергія, яка виділяється при терті, не розподіляється рівномірно по 
поверхні дотику тертьових тіл, а концентрується на дискретних ділянках – 
плямах фактичного контакту. Так, у 1936 р. Ф. Боуденом і К. Рідлером була 
опублікована робота, у якій наводилися результати експерименту, які 
свідчать про те, що матеріал контактуючих виступів поверхонь тертьових тіл 
імпульсно нагрівається до температури, близької до точки плавлення 
матеріалу одного з цих тіл. Докладно розрахунок температури плям контакту 
при терті був здійснений Х. Блоком.  

У другій половині XIX ст. Б. Тауер випадково відкрив явище 
динамічного тиску при відносному русі шарів мастильних матеріалів. В 1886 
р. на підставі експериментів Тауера О. Рейнольдсом була розроблена 
гідродинамічна теорія мащення. У 1883 р. незалежно від Рейнольдса основи 

гідродинамічної теорії   мащення   були   розроблені   російським вченим 

М.П. Петровим.  За  цією  темою  ним було  опубліковано більше  20 робіт. 

Істотний  внесок у  розвиток  теорії гідродинамічного мащення внесли 
М.Є. Жуковський, С.А. Чаплигін, М.В. Коровчинський та ін. 
Родоначальником одного з найбільш важливих напрямків трібології –  
теорії граничного мащення, є У. Гарді. У 1922 р. він у книзі "Вибрані труди" 
виклав основні положення теорії граничного мащення і розробив концепцію 
структури граничного шару.  

У 30-і рр. XX ст., ґрунтуючись на працях У. Гарді, Ф. Боуден і Д. 



Тейбор створили адгезійну теорію тертя. Основні її положення були 
сформульовані в двох статтях, опублікованих у 1938 р. У 60-і рр. ними була 
запропонована і експериментально підтверджена адгезійно-деформаційна 
теорія тертя.  

Припущення про двоїсту природу тертя вперше обґрунтував видатний 
радянський тріболог І.В. Крагельський у 1939 р. Згодом на базі цієї наукової 
гіпотези І.В. Крагельським і його учнями була розроблена молекулярно-
механічна теорія тертя.  

Широке застосування полімерних матеріалів у трібологічних 
спряженнях призвело до необхідності вивчення природи явищ, що 
відбуваються у контакті при їх фрикційному навантаженні. У 1953 р. А. 
Шамомах висловив гіпотезу про молекулярно-кінетичну природу тертя, яка 
згодом була розвинута в молекулярно-кінетичну теорію тертя.  

Початок досліджень у другій найважливішій галузі трібології – 
зношуванні твердих тіл – було покладено М.В. Ломоносовим. У 1752 р. в 
донесенні до Російської Академії наук він запропонував проводити 
дослідження з опору матеріалів зношуванню шляхом стирання на бруску. На 
думку М.В. Ломоносова опір твердих тіл стиранню пов'язаний з їхньою 
міцністю, обумовленою силами зв'язку між частками.  

Помітний внесок у дослідження зношування матеріалів зробив Д. Рені. 
У 1825 р. він опублікував доповідь Королівському товариству в Лондоні, у 
якому викладалися результати експериментів з тертя і зношування шкіри, 
дерева, металів, текстильних тканин і льоду.  

Слід відзначити, що ця галузь трібології розвивалася досить слабко до 
початку XX ст. У першу чергу це пов'язано з відсутністю потреб техніки. 
Типові для того часу вузли тертя машин і механізмів, що експлуатувалися 
при низьких швидкостях, навантаженнях і температурах, відповідали 
вимогам довговічності. Зношування як явище не являло собою особливої 
небезпеки, а проблема підвищення довговічності машин вирішувалася в 
основному шляхом підвищення точності виготовлення тертьових деталей і 
застосування більш сучасних систем мащення. Малий прогрес у цій галузі 
трібології призвів до того, що знання про зношування твердих тіл 
залишалися досить спрощеними до початку XX ст. Процес зношування 
уявляли як зминання, виломлювання або зріз виступів поверхонь 
контактуючих тіл. Більше того, панувала думка, що зношування можна 
вивчати тільки емпірично.  

Початком систематичних досліджень природи зношування твердих тіл 
при терті можна вважати 30-і рр. XX ст., коли були опубліковані роботи В.Д. 
Кузнєцова, а в пізніше, В.Ф. Лоренца, І.В. Крагельського, А.К. Зайцева, Ф. 
Боудена, Д. Тейбора, В.С. Щурова, М.М. Хрущова, Ф. Барвела та ін. 
Перша спроба одержати формулу для розрахунку зносу на основі емпіричних 
даних була зроблена В. Тоном в 1937 р. Через три роки Р. Хольм 
запропонував розраховувати знос, ґрунтуючись на атомарному механізмі 
зношування твердих тіл. Найбільш глибокі і значні дослідження в сфері 
створення розрахункових методів оцінювання зносу почали вестись з 50-х 
років внаслідок розвитку адгезійної й утомної теорій зношування. 



 
Тріботехніка – прикладний розділ трібології, який охоплює кінцеву 

стадію створення трібосистеми(вузлів, деталей і елементів) з урахуванням 
досягнень трібоаналіза , трібоматеріалознавства і тріботехнології.  

Принципи трібології знаходять відображення в методах розрахунку і 
конструювання, виготовлення, випробування, мащення, експлуатації, 
діагностування та ремонту вузлів трібосистем і трібоелементів.  

Цими питаннями задаються конструктори, технологи, 
експлуатаційники, такі ж питання стоять перед дослідниками в сфері тертя, 
зношування і мащення машин.  

При величезному парку машин і устаткування зростання ефективності 
виробництва неможливе без підвищення довговічності техніки і зниження 
витрат на її експлуатацію та ремонт. Перед тріботехнікою стоять складні 
задачі:  

– у 2...3 рази підвищити терміни служби трібосистем, двигунів 
внутрішнього згоряння, компресорів, автомобілів, металообробного 
устаткування та інших машин масового застосування;   

– знизити витрати на ремонт машин та їх технічне обслуговування, для 
чого зменшити регулювальні роботи, у кілька разів скоротити обсяг 
мастильних робіт, виключити дорогі фінішні операції при виготовленні 
трібоелементів, знизити витрату мастильних матеріалів;   

– знизити тертя в машинах, підвищити їх ККД, скоротити час 
припрацювання машин;   

– створити нові конструкції трібосистем з використанням сучасних 
антифрикційних і зносостійких матеріалів, здатних нести навантаження у 
1,5...2 рази більші, ніж колишні;   

– розробити нові мастильні матеріали для роботи при високих 
навантаженнях, швидкостях і температурах, з кращою здатністю мащення, 
яка забезпечує велику стійкість матеріалів до задирання при терті.  

 

1.2. Трибологія як наука. Структура науки трибологія 

 

Термін "трибологія" увійшов в наукову практику з 1966 р. У сучасному 
трактуванні він був використаний головою Міжнародної ради з трібології (м. 
Лондон) професором П. Джостом. У доповіді він звернув увагу уряду 
Великобританії на проблеми пов'язані з втратами в результаті мащення 
машин та механізмів. Слово трибологія, яке походить від грецького "трібос", 
що означає тертя, було визначене як "наука і технологія взаємодії поверхонь, 
що знаходяться у відносному русі, а також позв'язані з цим явища та їхні 
практичні наслідки". 

Значущість трібології в останні десятиліття незмінно підвищується. 
Вона торкається найрізноманітних сфер діяльності людини, але особливу 
важливість придбала у зв'язку з необхідністю підвищення зносостійкості 
машин, приладів, устаткування, інструментів, робочих органів та інших 
виробів, а також зниження втрат на тертя при їх використанні. Вирішення 
задач з застосування досягнень трібології носить яскраво виражений 
міжгалузевий характер і здійснюється на державному рівні в багатьох 



високорозвинених у науково-технічному плані західних країнах.  
Приклад економічної значущості цього напрямку висловив у своєї 

статті проф. П. Джост: "Звіт DES констатує, що тільки в Сполученому 
Королівстві Великобританії можна було б заощадити 515 млн. фунтів 
стерлінгів (за оцінкою 1965 р.) якби більше уваги приділялося трібології. 
Досвід останніх 22 років показав, що ця цифра, яка складає близько 1% 
валового національного доходу, значно занижена. Тепер вважають, що 
належна увага до трібології, особливо на стадії навчання, наукових 
досліджень і використання, могло дати економію засобів від 1,3 до 1,6% 
валового національного доходу. І ще важливіше те, що перші 20% такої 
економії можна одержати без значних капітальних вкладень".  

У багатьох офіційних дослідженнях, значно більш широких, ніж у 
Великобританії, наприклад, у Німеччині, Канаді, Китаї та деяких інших 
країнах, у кожному окремому випадку підтверджувалася справедливість 
розміру зазначеної економії від валового національного доходу. Тому слово 
"трибологія" одержало остаточне етимологічне визнання і занесено в додаток 
до Оксфордського словника англійської мови.  

В багатьох університетах і політехнічних ВНЗ світу зараз є 
професорські кафедри і курси з трібології. Трибологія проникла навіть у 
шкільні програми. Трібологічні товариства процвітають у всіх розвинутих 
країнах.  

До кінця 90-х років минулого століття на Україні не існувало подібних 
кафедр або дисциплін при кафедрах, а слово трибологія навіть було невідоме 
більшості інженерів, що займались проектуванням, експлуатацією і ремонтом 
техніки. Необхідно відзначити, що останнім часом відбулися позитивні зміни 
в цьому напрямку. У деяких вищих технічних навчальних закладах України 
як експеримент впроваджуються курси лекцій з трібології. Крім цього, в 
Україні створено "Товариство трібологів" з центром у Київському 
національному авіаційному університеті, метою якого є впровадження 
перспективних ідей і розробок у промисловість.  

Важко навести приклади економічних втрат в Україні, тому що їх 
немає. В друку 1990 р. у журналі "Тертя і знос" академік В.С. Авдуєвський 
описав: "На практиці недостатня зносостійкість призводить до простоїв 
машин через непрацездатність (в сільськогосподарській техніці збитки від 
простоїв у період збирання врожаю складають 2...3 млрд. крб. на рік), 
надзвичайно великого завантаження основних виробничих потужностей для 
виготовлення запасних частин (до 30% по автотракторній техніці), 
розростання мережі ремонтних організацій і майстерень (4 млн. робітників у 
країні зайнято ремонтом), складної і неефективної системи розподілу 
запасних частин".  

На жаль, в провідних конструкторських бюро і підприємства, що 
займаються проектуванням і виготовленням складних агрегатів, бракує 
фахівців –трібологів і вирішують перераховані завдання методом "проб і 
помилок", шляхом стендових випробувань, що малоефективно і не 
економічно. Виходячи з усього сказаного можна констатувати, що розвиток і 



реалізація потенціалу фундаментальних і прикладних знань в галузі 
трібології в багатьох випадках відстають від потреб науково-технічного 
прогресу, а ті знання які є, не повною мірою використовуються провідними 
конструкторськими організаціями через недостачу фахівців у цій області. 
Тому останні два-три десятиліття в усіх промислово розвинених країнах 
характеризуються посиленням уваги до проблем тертя і зношування, 
шкідливі наслідки яких оцінюються значними коштами щорічно. 

 

Структура науки трибологія  
Аналіз наукових публікацій та тематики великих комплексних і 

спеціалізованих науково-технічних конференцій останніх років дає підставу 
виділити в сучасній трібології як сфері знань і її додатків, шість 
найважливіших перспективних галузей (рис. 1.1): трібоаналіз (теоретичні 
положення трібомеханіки, трібофізики і трібохімії); трібоматеріалознавство 
(вивчення тріботехнічних матеріалів і управління їх властивостями); 
тріботехнологія (технологічні методи управління фрикційними 
характеристиками рухомих спряжень); тріботехніка (сукупність технічних 
засобів, що піддаються впливу тертя і зношування); трібомоніторинг (засоби 
і методи діагностики, контролю і випробувань трібосистем); 
трібоінформатика (засоби і методи обробки, збереження і передачі 
трібологічної інформації). 
 

Трібоаналіз – найважливіший розділ трібології, що охоплює проблеми 
накопичення і систематизації наукової інформації про фундаментальні 
дослідження основних фрикційних процесів, а також побудови моделей цих 
процесів з метою прогнозування результатів контактної взаємодії твердих тіл 
у заданих умовах. Трібоаналіз є базисом для побудови і розвитку п'яти 
галузей науки трібології, що залишилися, і має на меті побудову моделей 
процесів для практичного використання результатів у реальних конструкціях 
трібосистем. 

                    
Рис. 1.1 Структура науки "Трибологія" 

Тріботехнічне матеріалознавство (трібоматеріалознавство) складає 
специфічний розділ науки про матеріали для трібосистем.  



Трібоматеріалознавство є сполучною ланкою між результатами 
теоретичних досліджень, проведених в сфері трібоаналіза і комплексом 
знань, втілюваних в тріботехніці у вигляді реальних конструкцій 
трібосистем.  

Ще 30...40 років тому метали та їх сплави відігравали роль основних 
матеріалів для трібосистем. В останні роки вони активно витісняються 
насамперед різноманітними композитами, але в багатьох випадках 
зберігають своє значення і продовжують удосконалюватися. Тому метою цієї 
галузі є розробка вимог до матеріалів для трібосистем, технологій створення 
таких матеріалів, основ їхнього підбору у трібосистеми і аналіз 
закономірності їхньої роботи. Сказане стосується різних мастильних 
матеріалів (твердих; рідких; газоподібних і пластичних).  

Тріботехнологія як і трібоматеріалознавство, є сполучною ланкою між 
трібоаналізом і реальними конструкціями трібосистем і охоплює два великих 
напрямки прикладної трібології: по-перше – вивчення тріботехнічних 
аспектів формоутворення деталей, обробки матеріалів руйнуючими і 
деформуючими способами; по-друге – вивчення і розробка методів 
досягнення необхідних тріботехнічних властивостей поверхонь тертя за 
рахунок зміцнюючих впливів і нанесення спеціальних покриттів.  

Варто підкреслити, що особливо важливою технологічною 
характеристикою поверхні тертя є шорсткість та її орієнтація стосовно 
напрямку переміщення тертьових тіл. Вона визначає коефіцієнт тертя, знос, 
контактну твердість, час припрацювання, фактичну площу дотику, тепло- і 
електропровідність контакту. Оптимальний вибір технологічної шорсткості, 
її орієнтації на деталях дає значне скорочення часу припрацювання виробів і 
зменшення зносу на цьому етапі. При неправильному урахуванні цих 
факторів знос за час припрацювання виробу може досягати величин, що 
дорівнюють зносу за весь період експлуатації, що залишився. 

Трібомоніторинг – самостійна галузь трібології, яка ґрунтуючись на 
трібоаналізі повинна використовуватися як на етапі випробувань і 
допрацювань трібосистем, так і на етапі їхньої експлуатації. Трібомоніторинг 
включає такі два напрямки – трібометрію і трібодіагностику.  

Трібометрія охоплює методи і засоби вимірювання основних 
параметрів процесу тертя і є найважливішим елементом усіх видів 
експериментальних, модельних і натурних досліджень трібосистем. 

Трібодіагностика – як сукупність методів і засобів безперервного 
контролю і керування станом фрикційних параметрів деталей і трібосистем 
машин – один з наймолодших напрямків забезпечення створення сучасної і 
надійної тріботехніки. Одночасне застосування трібометрії і 
трібодіагностики на модельних і реальних конструкціях дозволяє 
забезпечити створення оптимальної конструкції вузла тертя, визначити 
можливі сфери її функціонування і спрогнозувати ресурс. Наявність 
вбудованих систем контролю на реальних конструкціях призводить до 
значного скорочення матеріальних засобів у процесі експлуатації і ремонту 
машин та механізмів. 

У коло проблем моніторингу включається все більше завдань з усіх 



сфер трібоаналіза, трібоматеріалознавства, тріботехнології, тому що всі вони 
служать для створення надійних і довговічних трібосистем, тобто є основою 
для розвитку тріботехніки і трібоінформатики.  

Тріботехніка як прикладна галузь трібології охоплює кінцеву стадію 
процесу створення трібосистем, акумулюючи в них новітні досягнення 
трібоаналізу, трібоматеріалознавства, тріботехнології і трібомоніторингу в 
методах розрахунку і конструювання.  

Однак досвід показує відставання в багатьох випадках практичних 
застосувань тріботехніки від рівня досягнутих результатів наукових 
досліджень, з одного боку, і неготовність трібоаналізу дати відповіді на 
багато питань конструкторів і технологів – з іншого. Дотепер немає надійних 
модельних схем і критеріїв переходу від простих схем випробувань на тертя і 
зношування до реальних трібосистем. Це призводить до того, що в 
конструкцію закладаються завищені запаси "незнання", які нерідко зводять 
до мінімуму використання досягнень в галузі трібоматеріалів і 
тріботехнології.  

Значні резерви підвищення працездатності техніки закладені в 
удосконаленні конструктивних рішень трібосистем.  

Трібоінформатика є замикаючою ланкою в наукових дослідженнях і 
практичних додатках трібології. Метою трібоінформатики є одержання, 
узагальнення, збереження і використання інформації отриманої у всіх 
перерахованих раніше галузях трібології. Ця інформація повинна широко 
використовуватися вченими - трібологами в процесі аналізу, створення нових 

 
матеріалів і технологій для трібосистем, розробки методик діагностування. 
Використання такої інформації на етапі проектування дозволить 
конструктору приймати правильні рішення при створенні нових конструкцій. 

 

1.3. Загальні поняття та основні терміни 

 
Згідно з ДСТУ 2823–94 "Зносостійкість виробів тертя, зношування та 

мащення. Терміни та визначення" використовуються такі поняття.  
Абразивне зношування – механічне зношування внаслідок дії твердих 

тіл або твердих частинок, які ріжуть чи дряпають поверхню матеріалу.  
Адгезійне зношування – зношування внаслідок локального з'єднання 

двох твердих тертьових тіл та глибинного виривання матеріалу з їхніх 
поверхневих шарів. 

Адгезія в умовах тертя; адгезія – явище локального з'єднання двох 
твердих тіл, яке відбувається внаслідок дії молекулярних сил під час тертя.  

Газове, рідинне, тверде мащення – мащення, в умовах якого 
розділення поверхонь тертя тіл, що рухаються одне відносно одного, 
відбувається за рахунок газоподібного, рідкого, твердого мастильного 
матеріалу. 

Гідроабразивне, газоабразивне зношування – абразивне зношування 
внаслідок дії твердих тіл або твердих частинок, що їх переносить потік 
рідини.  



Гідродинамічне (газодинамічне)    мащення – рідинне    (газове)  
мащення, в умовах якого повне розділення поверхонь тертя відбувається за 
рахунок тиску, що самовільно виникає в шарі рідини (газу) під час руху 
поверхонь одна відносно одної.  

Гідроерозійне (газоерозійне) зношування – механічне зношування 
внаслідок дії потоку рідини (газу).  
Гідростатичне (газостатичне) мащення – рідинне (газове) мащення, в  
умовах якого повне розділення поверхонь тертя тіл, які перебувають у стані 
відносного руху чи спокою, відбувається за допомогою рідини (газу), що 
подається під зовнішнім тиском у проміжок між поверхнями тертя.  

Граничне мащення – мащення, в умовах якого тертя та зношування 
поверхонь, що рухаються одна відносно одної, визначаються їх 
властивостями, а також тими властивостями мастильного матеріалу, які 
відрізняються від об'ємної в'язкості.  

Електроерозійне зношування – зношування матеріалу внаслідок дії 
на поверхню тертя електричних розрядів.  

Еласто-гідродинамічне мащення – мащення, в умовах якого 
характеристики тертя і товщина плівки рідкого мастильного матеріалу між 
двома поверхнями, що рухаються одна відносно одної, визначаються 
пружними властивостями матеріалів поверхонь тертя, а також реологічними 
властивостями мастильного матеріалу.  

Елемент трібосистеми (трібоелемент) – тіла, що перебувають у 
контакті, а також мастильний матеріал і навколишнє середовище, які беруть 
 

безпосередню участь у процесі тертя.  
Інтенсивність зношування – відношення величини зносу до шляху 

тертя, вздовж якого відбувалося зношування.  
Заїдання – нестаціонарний стан трібосистеми, який характеризується 

саморозвитком процесу зростання сили тертя і пошкодження поверхонь 
тертя внаслідок адгезії переносу матеріалу.  

Зовнішнє тертя (тертя) – явище опору відносному переміщенню, яке 
виникає між двома тілами в зонах контакту їх поверхонь, тангенціально до 
них. 

Зношування – процес відокремлювання матеріалу від поверхні тертя 
твердого і (чи) збільшення його залишкової деформації в умовах тертя, що 
виявляється у поступовому змінюванні розмірів, форми і (чи) маси тіла.  

Знос – наслідок зношування, визначений у прийнятих одиницях: 
довжини, об'єму, маси тощо.  

Зносостійкість – властивість матеріалу чинити опір зношуванню у 
певних умовах тертя, яка оцінюється величиною, оберненою до швидкості 
зношування чи інтенсивності зношування.  

Змащування – підведення і (або) нанесення мастильного матеріалу до 
(на) поверхні тертя  

Змішане мащення – мащення, під час застосування якого відбувається 
частково гідродинамічне,частково граничне мащення.  

Кавітаційне зношування – механічне зношування в умовах руху 



твердого тіла в рідині, під час якого бульбашки газу руйнуються біля 
поверхні, що призводить до створення локального високого ударного тиску 
чи високої температури.  

Коефіцієнт зчеплення – відношення найбільшої сили тертя спокою до 
нормальної сили, що притискує тіла одне до одного.  

Коефіцієнт тертя – відношення сили тертя до нормальної сили, що 
притискує тіла одне до одного.  

Мастильний матеріал – матеріал, який підводять (наносять) до 
поверхні тертя для зменшення сили тертя і (чи) зносу.  

Мастильна здатність – властивість мастильного матеріалу знижувати 
знос і силу тертя.  

Мащення – дія мастильного матеріалу, в результаті якої зменшується 
знос, пошкодження поверхні і (чи) сили тертя.  

Механічне зношування – зношування матеріалу внаслідок механічних 
впливів під час тертя.  

Механохімічне зношування – зношування матеріалу внаслідок 
механічних впливів під час тертя, що супроводжуються хімічною і (чи) 
електрохімічною взаємодією матеріалу з середовищем.  

Найбільша сила тертя спокою – сила тертя спокою, перевищення якої 
призводить до виникнення переміщення одного тіла по поверхні іншого.  
          Окислювальне  зношування – механохімічне  зношування,  під  час 
якого переважає хімічна реакція матеріалу з киснем чи окисним 
середовищем.  

Перенос матеріалу – явище, яке виникає під час тертя твердих тіл і 
полягає в тому, що матеріал першого тіла з’єднується з другим і, 
відокремлюючись від першого, залишається на поверхні другого.  

Поверхня тертя – поверхня тіла, що бере участь у процесі тертя.  
Попереднє зміщення – відносне мікрозміщення двох твердих тіл в  

момент переходу від стану спокою до відносного руху.  
Припрацювання – процес переходу трібосистеми до стаціонарного 

стану, зумовлений зміною геометрії поверхонь тертя, складу та фізико-
механічних властивостей поверхневих шарів тертьових тіл, а також фізико-
хімічних властивостей мастильних матеріалів.  

Припрацьовуваність – властивість матеріалів тертьових тіл в процесі 
припрацювання змінювати геометрію поверхонь тертя та фізико-механічні 
властивості поверхневих шарів, внаслідок чого відбувається зменшення сили 
тертя і зносу.  

Прострибування – явище, що полягає в самочинному чергуванні і 
спокою або в чергуванні збільшення і зменшення відносної швидкості 
ковзання під час тертя руху.  

Пристосовуваність – властивість трібосистеми в умовах зовнішнього 
впливу змінювати і стійко відтворювати свою структуру в енергетично 
вигідному напрямку.  

Стійкість заїдання – властивість трібосистеми працювати без заїдання 
під навантаженням.  

Сила тертя – сила, що чинить опір відносному переміщенню одного 



тіла по поверхні іншого під дією зовнішньої сили, і яка спрямована 
тангенційно до спільної границі між цими тілами.  

Стале тертя – стаціонарний стан трібосистеми, який характеризується 
динамічною рівновагою та саморегулюванням процесів у трібосистемі, в 
якому характеристики тертя і зношування залишаються сталими.  

Структура трібосистеми – елементи трібосистеми, їхні властивості і 
зв'язки між ними, що виникають у процесі тертя.  

Сумісність в умовах тертя – властивість матеріалів тертьових тіл і 
мастильного матеріалу разом забезпечувати задані характеристики тертя і 
зношування та запобігати адгезії в умовах тертя.  

Теплостійкість в умовах тертя – властивість трібосистеми працювати 
без заїдання під час розігрівання.  

Тертя кочення – тертя руху, під час якого швидкості тіл однакові за 
величиною і напрямком, принаймні, в одній точці зони контакту.  

Тертя кочення з проковзуванням – тертя руху двох тіл з одночасним 
тертям кочення і ковзання в зоні контакту.   

Тертя ковзання – тертя руху, під час якого швидкості тіл в точках 
дотику відрізняються за величиною і (чи) напрямком.  

Тертя руху – тертя двох тіл, що рухаються одне відносно одного. 
Тертя спокою – тертя двох тіл при відсутності їх руху одне відносно  
одного.  

Трибологія – наука про явища і закономірності тертя, зношування, 
мащення та взаємодії двох тіл під час їх переміщення одне відносно одного.  

Тріботехніка – сукупність знань про методи і засоби, які 
використовуються у прикладних галузях трібології.  

Трібосистема – сукупність усіх трібоелементів, що беруть участь у 
терті і зношуванні, їхніх властивостей і зв'язків, параметрів, які впливають 
ззовні на трібоелементи, а також характеристики тертя та зношування.  

Утомне зношування – механічне зношування внаслідок руйнування 
від утоми в умовах багаторазового деформування мікрооб'ємів матеріалу 
поверхневого шару.  

Фретингове зношування – механічне зношування тіл, що 
перебувають у контакті, в умовах малих коливальних відносних їх 
переміщень.  

Фретинг-корозійне зношування – механохімічне зношування тіл, що 
перебувають у контакті, в умовах їх малих коливальних відносних 
переміщень.  

Швидкість ковзання – різниця між швидкостями тіл в точках їх 
дотику в умовах ковзання.  

Шлях тертя – відстань, яка проходить точка поверхні тертя одного 
тіла по поверхні іншого тіла. 


