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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Метою дисципліни є надання знань з методології проведення 

випробувань на тертя та зношування. Розглядаються 

загальноприйнятні підходи до випробувань матеріалів пар тертя, 

питання стандартизування трибологічних випробувань, оцінювання 

похибок експериментальних даних. Завданнями дисципліни є 

послідовне викладення лекційного курсу, проведення лабораторних 

робіт і контроль самостійної роботи студентів. 
 

 

2 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Тема 1 – 4 години 

Значення триботехнічних випробувань для машинобудування. 

Трибомониторінг як основний спосіб прогнозування якості 

трибоспряжень. Трибометрія. Трибодіагностика. Стандартизовані 

методи випробувань матеріалів на тертя й зношування. 

Самостійна робота – 15 годин. 

Література: 3, 5, 6, 10, стандарти СНД та інших держав 

Тема 2 – 2 год. 

Раціональний цикл триботехнічних випробувань. Сумісність 

матеріалів у парі тертя. Модельні випробування на малогабаритних 

зразках. Стендові й натурні випробування. Експлуатаційні 

випробування. 

Самостійна робота – 13 год. 

Література: 3, 5, 6 

Тема 3 – 2 години. 

Випробувальна техніка для триботехнічних досліджень та її 

класифікація. Функціональні блоки машин тертя та випробувальних 

стендів. Вітчизняні й зарубіжні машини тертя. Трибофатіка: 

зносовтомні випробування. Схеми зносовтомних випробувань. 

Спеціалізоване обладнання для випробувань матеріалів і вузлів тертя 

в квазістаціонарних й нестаціонарних режимах тертя. 

Самостійна робота – 13 год. 

Література: 3, 5 
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Тема 4 – 4 години. 

Способи вимірювань під час триботехнічних випробувань і 

похибки таких вимірювань. Підвищення точності визначення 

результатів випробувань на тертя та зношування. Сертифікація вузлів 

тертя і матеріалів для їх елементів.  

Самостійна робота – 13 год. 

Література: 3, 4, 8, 9, 10 

Тема 5 – 2 години. 

Особливості триботехнічних випробувань мастильних 

матеріалів. Комплекс методів кваліфікованої оцінки якості 

мастильних матеріалів. Випробування на чотирикульковій машині. 

Вдосконалення цього методу випробувань. 

Самостійна робота – 13 год. 

Література: 1, 2, 3, 7, 10 

Тема 6 – 4 години. 

Методи зменшення необхідного обсягу інженерних 

експериментів, який є достатнім для отримання об’єктивної 

інформації про трибологічні процеси. Математичне планування 

експерименту. Метод групового обліку аргументів. Кластерний аналіз. 

Методи імітаційного моделювання. Спосіб зменшення обсягу 

відбірних трибологічних випробувань з одночасним збереженням 

необхідної інформативності.    

Самостійна робота – 13 год. 

Література: 3, 5 

 

 

3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

 

1. Трибомониторінг. 

2. Стандартизовані методи випробувань матеріалів на тертя й 

зношування. 

3. Раціональний цикл триботехнічних випробувань. 

4. Функціональні блоки машин тертя та випробувальних 

стендів. Вітчизняні й зарубіжні машини тертя. 

5. Схеми зносовтомних випробувань. 

6. Вимірювання і похибки вимірювань під час триботехнічних 

випробувань. 
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7. Триботехнічні випробування мастильних матеріалів. 

8. Методи зменшення необхідного обсягу триботехнічних 

експериментів. 
 

 

4. ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  
 

 

1. Визначення похибок вимірювання відносної зносостійкості 

металевих матеріалів під час випробувань на абразивне зношування за 

умов ГОСТ 17367-71. 

2. Визначення припустимої швидкості ковзання зразків по 

абразиву під час випробувань на зношування за умов ГОСТ 17367-71. 

3. Дослідження впливу твердості абразиву на зносостійкість 

матеріалів. 
 

 

5. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

 

1. Раціональний цикл триботехнічних випробувань. 

2. Комплекс методів кваліфікованої оцінки якості мастильних 

матеріалів. 
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