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Кількість кредитів ЄКТС 3 

Загальна кількість годин 90 

Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна "Основи триботехніки в системах 

галузевого машинобудування" (ОТСГМ) охоплює теоретичні і практичні компоненти 

в загальній проблемі тертя, змащувальної дії і зношування матеріалів. Кожен новий 

крок з розвитку машин, механізмів і приладів пов’язаний з вивченням явищ, що 

відбуваються на контакті спряжених деталей, з урахуванням міцності поверхні і їх 

руйнування (зношування). В боротьбі зі зношуванням на першому місці стоїть 

завдання створення загальної теорії опору зношування матеріалів. Ця теорія 

необхідна для обґрунтованого застосування конструкційних, технологічних і 

експлуатаційних засобів, недопущення патологічних процесів пошкоджуваності й 

досягнення мінімального зношування у вузлах тертя. Важливе значення має 

розроблення методів розрахунків нормального зношування і граничних умов 

переходу до патологічних процесів руйнування при терті . 

Тертя, змащування та зношування в машинах органічно пов’язані між собою. 

Неможливо говорити про вирішення завдання зносостійкості без допомоги теорії 

тертя і зношування чи про розроблення змащувальної техніки і матеріалів без 

розуміння природи явищ тертя і зношування. Нерозривний зв’язок між задачами 

тертя, змащування і зношування твердих тіл завжди виступає на перший план у 

дослідницьких роботах, що мають прикладний напрямок. Між тим, ці три 

взаємопов’язані області в багатьох теоретичних роботах розглядають окремо, як 

самостійні. 

Метою Мета навчальної дисципліни ОТСГМ - вивчення загальних питань 

тертя, зношування й змащування трибоспряжень машин та обладнання; придбання 
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теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для надійної експлуатації 

техніки, встановлення причин зношування і шляхи підвищення їх зносостійкості 

Завдання дисципліни полягає у вивченні основних трибологічних 

закономірностей для вирішення конкретних конструкторських, технологічних і 

експлуатаційних завдань, пов'язаних з тертям, зношуванням і змащенням вузлів 

машин і механізмів, а також цілеспрямований вибір матеріалів з необхідними фізико-

механічними властивостями з врахуванням їх умов експлуатації. 

 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

133 Галузеве 

машинобудування 

ЗК1.Здатність 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології. 

ЗК2.Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК3. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК5. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК8. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення. 

 

ФК2. Критичне 

осмислення 

передових для 

галузевого 

машинобудування 

наукових фактів, 

концепцій, теорій, 

принципів та 

здатність їх 

застосовувати для 

розв'язання 

складних 

задач 

галузевого 

машинобудування 

і 

забезпечення сталого 

розвитку. 

ФК4.Усвідомлення 

перспективних 

завдань сучасного 

виробництва, 

спрямованих 

на 

задоволення 

потреб 

споживачів, 

володіння 

тенденціями 

інноваційного 

розвитку технологій 

галузі. 

 

РН1) Знання і розуміння засад 

технологічних, фундаментальних 

та інженерних наук, 

що лежать в основі галузевого 

машинобудування відповідної 

галузі. 

РН2) Знання та розуміння 

механіки і машинобудування та 

перспектив їхнього 

розвитку. 

РН4) Здійснювати інженерні 

розрахунки для вирішення 

складних задач і 

практичних проблем у галузевому 

машинобудуванні. 

РН5) Аналізувати інженерні 

об'єкти, процеси та методи. 

РН6) Відшуковувати потрібну 

наукову і технічну інформацію в 

доступних джерелах, 

зокрема, іноземною мовою, 

аналізувати і оцінювати її. 

РН7) Готувати виробництво та 

експлуатувати вироби галузевого 

машинобудування 

протягом життєвого циклу. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Триботехніка та її структура.  

2. Характеристика повеpхнi твердих тіл.  

3. Фiзико-хiмiчнi властивостi поверхонь тертя.  

4. Види зношування і пошкоджуваності поверхонь. 




