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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальної дисципліни «Основи трибохімічних
процесів» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та
оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в
дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі хімічної
технології та інженерії.
Метою викладання дисципліни є формування наукового світогляду
студента щодо закономірностей формування контактної зони тертя твердих тіл
під впливом властивостей їх поверхонь, природи мастильного матеріалу та
оточуючого середовища і розвиток у студента практичних навичок з питань
підбору та оцінки якості пально-мастильних матеріалів для їх подальшого
застосування в системах, де відбувається тертя та зношування твердих тіл.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
положення теорії тертя та зношування поверхонь твердих тіл;
положення теорії змащування деталей машин та механізмів паливномастильними матеріалами;
вимоги сучасної вітчизняної та зарубіжної нормативної документації з
питань визначення антифрикційних, протизносних та протизадирних
характеристик мастильних матеріалів;
загальна класифікація паливно-мастильних матеріалів у співставленій з їх
характерними трибологічними властивостями.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
- головні види тертя та зношування твердих тіл;
- моделі контактної зони тертя, структуру та фізико-хімічні властивості
поверхневого шару на границях поділу фаз у контактній зоні тертя,
методи їх визначення;
- загальні закономірності впливу поверхнево-активних речовин у
складі пально-мастильних матеріалів на процеси тертя та зношування
твердих тіл;
- загальну класифікацію паливно-мастильних матеріалів, а також
сучасну національну та закордонну термінологію (українську, російську,
англійську) в галузі пально-мастильних матеріалів, тертя та змащування;
- специфічні
властивості
поверхнево-активних
речовин,
що
виявляються в механохімічних процесах формування структури
поверхонь тертя (хімічна активність, навуглецювання поверхневих шарів
твердого тіла, ефект Ребіндера, тощо);
- види твердих антифрикційних покриттів, вплив наповнювачів у складі
мастильних матеріалів на формування структури контактної зони тертя;
- загальні закономірності впливу компонентів мастильного матеріалу
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(базових олив, загусників, присадок, наповнювачів) на його трибологічні
властивості;
- перелік та вимоги сучасної вітчизняної та зарубіжної нормативної
документації (ДСТУ, ГОСТ, ASTM, тощо) з питань визначення
антифрикційних, протизносних та протизадирних характеристик
мастильних матеріалів.
Вміти:
- вірно використовувати сучасну національну та зарубіжну термінологію
(українську, російську, англійську) в галузі пально-мастильних
матеріалів, тертя та змащування;
- користуватися сучасною вітчизняною та зарубіжною нормативною
документацією (ДСТУ, ГОСТ, ASTM, тощо) з визначення
антифрикційних, протизносних та протизадирних характеристик
мастильних матеріалів, розуміти значення відповідних показників якості,
що визначаються;
- розрізняти на практиці різновиди тертя та зношування твердих тіл
(сухого, граничного та рідинного тертя; нормального механохімічного
зношування та патологічного схоплення; тощо);
- пояснювати взаємозв'язок між процесами тертя та процесами
утворення частинок зносу твердих тіл, спираючись на набуті знання про
закономірності подрібнення структури їх поверхневого шару під час
тертя;
- ставити завдання на дослідження хімічних властивостей поверхонь
тертя;
- обґрунтовувати
вибір
поверхнево-активних
речовин
як
антифрикційних, протизношувальних або протизадирних присадок,
використовуючи знання про закономірності їх впливу на формування
структури контактної зони тертя;
- застосовувати наповнювачі до мастильного матеріалу з метою
формування антифрикційного покриття поверхонь тертя.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним
принципом і складається з одного навчального модуля, а саме:
навчального модуля №1 «Основи трибохімічних процесів», який є
логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної
роботи та аналіз результатів її виконання.
Навчальна дисципліна «Основи трибохімічних процесів» базується на
знаннях таких дисциплін, як: «Фізика», «Технологія первинної переробки
нафти», «Загальна та неорганічна хімія», «Вища математика» та є базою для
вивчення таких дисциплін, як: «Організація випробувань альтернативних
моторних палив і мастильних матеріалів», «Основи проектування хімічних
виробництв».
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 «Основи трибохімічних процесів».
Тема 2.1.1. Вступ. Виникнення і розвиток трибології. Види тертя та
зношування твердих тіл. Контактна зона тертя.
Виникнення і розвиток трибології. Значення трибології, історія та
перспективи розвитку. Хімічний зв'язок. Міжмолекулярні сили. Різновиди
сухого, рідинного та граничного тертя. Нормальне тертя та схоплення.
Зварювання поверхонь тертя. Контактна зона тертя.
Тема 2.1.2. Сучасна національна і закордонна термінологія в галузі
пально-мастильних матеріалів та трибології.
Структура, фізико-хімічні властивості, моделі, методи дослідження.
Моделі контактної зони тертя, структура та фізико-хімічні властивості
поверхневих шарів у контактній зоні тертя, сучасні інструментальні методи
визначення їх властивостей.
Тема 2.1.3. Структура, фізико-хімічні властивості, моделі, методи
дослідження.
Закономірності впливу поверхнево-активних речовин на процеси тертя та
зношування твердих тіл. Поверхнево-активні речовини та їх роль у формуванні
контактної зони тертя.
Тема 2.1.4. Закономірності
впливу поверхнево-активних речовин на
процеси тертя та зношування твердих тіл.
Трибологічні характеристики паливно-мастильних матеріалів. Методи
визначення, нормативна документація. Методи визначення антифрикційних,
протизносних та
протизадирних характеристик паливно-мастильних
матеріалів, вимоги нормативної документації
на випробування.
Тема 2.1.5. Трибологічні
характеристики
паливно-мастильних
матеріалів. Методи визначення, нормативна документація.
Класифікація пально-мастильних матеріалів,
сучасна національна і
закордонна термінологія
в галузі паливно-мастильних матеріалів та
трибології - ДСТУ, ГОСТ, ASTM тощо.
Тема 2.1.6. Присадки, їх типи, вплив на формування структури
поверхонь тертя та трибологічні характеристики
пально-мастильних
матеріалів.
Загальні закономірності впливу базових компонентів
мастильного
матеріалу
на властивості контактної
зони
тертя
та трибологічні
характеристики. Присадки, їх типи, вплив на формування структури
поверхонь
тертя
та
трибологічні характеристики пально-мастильних
матеріалів.
Тема 2.1.7. Технологічні
методи
забезпечення зносостійкості
трибосполучень.
Методи обробки матеріалів для забезпечення їх зносостійкості. Тверді
антифрикційні покриття. Наповнювачі мастильних матеріалів, їх вплив на
формування структури контактної зони тертя та трибологічні характеристики.
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Наповнювачі мастильних матеріалів,
їх
вплив на формування структури
контактної зони тертя та трибологічні характеристики.
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