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Pavadinimas lietuvių kalba: Tribologija 

Pavadinimas anglų kalba: Tribology 

Dalyko apimtis: 9 kreditai,  240 valandų, iš jų kontaktiniam darbui  90 val., savarankiškam darbui  150 val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 54 Pasirengimas paskaitoms 35 

Laboratoriniai darbai 30 Pasirengimas laboratoriniams darbams  15 

Konsultacijos 3 Individualios užduoties parengimas 40 

Egzaminas 3 Pasirengimas egzaminui 60 

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Trečioji Mechanikos inžinerija Pasirenkamas 

 

Studijų dalyko tikslas: Suteikti doktorantui žinias bei gebėjimus apie tribologines sistemas, trinties ir 

dilimo teorijas, savireguliacinius procesus trinties porose,  trinties porų tepimą,  selektyvaus pernešimo 

efektą trinties porose, detalių atsparumo dilimui didinimo metodus, mikro- ir nanotribologiją, trinties porų 

bandymus, tribologinių procesų trinties porose modeliavimą. 

 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Būtinos fundamentaliųjų ir bendrainžinerinių disciplinų žinios 

- Fizika, Medžiagotyra, Medžiagų technologijos, Mašinų elementai, Mašinų gamybos technologija; 

Konstrukcinių medžiagų inžinerija. 

Dalyko studijų rezultatai:  

Žinios: tribologinės sistemos samprata ir jos savybės, procesai, vykstantys tribologiniame kontakte ir 

tepamojoje medžiagoje jos darbo metu,  selektyvaus pernešimo efektas trinties porose, konstrukciniai, 

technologiniai bei eksploataciniai detalių atsparumo dilimui didinimo metodai. 

Specialieji gebėjimai -- analizuoti ir vertinti technikos gedimus dėl nudilimo, planuoti ir vykdyti trinties 

porų bandymus, analizuoti ir modeliuoti tribologinius procesus trinties porose, vertinti trinties porų darbą ir 

parinkti racionalius tribologinių problemų sprendimo variantus. 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

Studijų dalyko sąvokų vartojimas ir analizė; Žinių įsisavinimas, interpretavimas ir integravimas su kitų 

studijų dalykų žiniomis; Studijų rezultatuose įvardintų žinių taikymas taikomųjų uždavinių sprendimui, 

gebėjimas savarankiškai analizuoti užduotį, ieškoti atsakymo remiantis paskaitų medžiaga, laboratoriniais 

darbais, kita literatūra ir daryti išvadas. Tyrimų rezultatų analizė, vertinimas, interpretavimas. Inovacijų 

atpažinimas, vertinimas. 



Anotacija  

Doktorantūros studijų dalykas Tribologija yra skirtas suteikti studijuojantiems žinias apie trinties paviršių 

sąveiką, paviršiuje vykstančius pokyčius ir jų ardymą, trinties porų tepimą. Studijų metu doktorantai 

supažindinami su savireguliaciniais procesais trinties porose – selektyvaus pernešimo efektu. 

Studijuojantieji gauna žinių apie konstrukcines ir tepamąsias medžiagas, jų tribologinius bandymus ir 

parinkimą. Studijuojantieji mokomi analizuoti ir vertinti tribologinius procesus trinties porose, parinkti 

racionalius tribologinių problemų sprendimo variantus.  

Abstract 

Doctoral study subject Tribology is intended to give students knowledge on the interaction of friction 

surfaces, the processes and destruction taking place in surface, the lubrication of the friction pairs. Doctoral 

student introduced to the self-regulating processes of friction pairs - a selective transfer phenomenon. 

Students receive the knowledge of engineering materials and lubricants, their selection and tribological 

testing. Students are taught to analyze and evaluate the tribological processes in friction pairs, to choose the 

rational solutions of tribological problems. 

Dalyko turinys: 

Paskaitos: (P –54 val., Kt – 40 val.) 

1. Įvadas į tribologija. Tribologinės sistemos samprata. 

2. Trinties paviršiai ir jų sąveika.  

3. Trintis ir jos sampratos evoliucija. Trinties teorijos. Netepamų paviršių trintis ir trintis esant 

tepimui. 

4. Dilimas. Dilimo ardymo mechanizmai ir rūšys. 

5. Savireguliaciniai procesai tribosistemose. Selektyvaus pernešimo efektas. Vandenilinis dilimas. 

6. Tribologiniai bandymai. Bandymų tikslas, kategorijos, įranga ir metodika. 

7. Tribotechninės konstrukcinės medžiagos. Trinties paviršiaus savybių įtaka tribologiniams 

procesams. 

8. Tepamosios medžiagos: dujinės, skystos ir kietos. Tepamųjų medžiagų savybės, bandymas ir 

suderinamumas. Biologinės tepamosios medžiagos. Trinties porų tepimas. 

9. Konstrukcinių elementų tribologija: slydimo ir riedėjimo guoliai, krumpliaratinės pavaros ir kt.  

10. Mikro- ir nanotribologija. MEMS tribologija. 

11. Tribologiniai procesai aukštose ir žemose temperatūrose, vakuume. Konstrukcinių ir tepamųjų 

medžiagų naudojimo šiomis sąlygomis ypatumai. 

12. Tribologinių sistemų monitoringas. Tribodiagnostika. 

13. Tribologinių problemų sprendimas konstrukciniais, technologiniais ir eksploataciniais metodais. . 

Tribologinio patikimumo didinimo priemonių ekonominis efektyvumas 

Laboratoriniai darbai:  

1. Trinties paviršių kokybės vertinimas (L 6, Pl 2. Tribologiniai konstrukcinių medžiagų bandymai (L 6, Pl 

3); 3. Tribologiniai tepamųjų medžiagų bandymai (L 6, Pl 3); 4. Trinties paviršių tyrimas optiniu ir 

skenuojančiu elektroniniu mikroskopais (L 6, Pl 3); 5. Spektriniai tepamųjų medžiagų ir trinties paviršių 

tyrimo metodai (L 6, Pl 3). 

 
Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: Studentų pasiekimai vertinami 

kompleksiškai ir nuosekliai (kaupiamasis vertinimas): semestro eigoje nuosekliai pateikiama teorinė 

medžiaga, atliekami laboratoriniai darbai. Atsiskaitoma už laboratorinius darbus, individualią užduotį, po to 

laikomas egzaminas. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 

koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Laboratorinių darbų atlikimas ir rezultatų interpretavimas žinios 0,2 Semestro eigoje 

Individuali užduotis 0,2 Semestro eigoje 

Egzaminas 0,6 Paskirtą dieną 



 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Serapinas V. Tribologiniai procesai kinematinėse porose. - Kaunas: Technologija, 1999. – 362p. 

2. Mang T., Wiley W.D. Lubricants and Lubrication. -VCH Verlag, 2007, 850 p. 

3. Bhushan B. Modern Tribology Handbook, Volumes I & II. - New York a.o.: CRC Press, 2000. - 1760p. 

4. Stachowiak G., Batchelor A.W.. Engineering Tribology. - New York a.o.: Butterworth-Heinemann; 

2001. - 744p. 

5. Totten, George E. Handbook of lubrication and tribology. 2nd ed. Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 

2006. 1176 p. 

6. Vižintin J. Tribology of mechanical systems : a guide to present and future technologies New York 

: ASME Press, 2004. 336 p. 

7. Adaptive tribological systems : theory and application / V. Vekteris. Vilnius : Technika, 1996. 203 p. 

8. H.Czichos, K.-H.Habig. Tribologie-Hanbuch: Reibung und Verschleiß; Sistemanalyse, Prüftechnik, 

Werkstoffe und Konstruktionselemente.- Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 2010. 

9. Д. Гаркунов. Триботехника (износ и безызносность).- Москва: Издательство МСХА, 2001. 616 с. 

10. Основы трибологии (трение, износ, смазка) /Е.Д.Браун, Н.А.Буше, И.Я.Буяновский и др./ Под 

ред. А.В.Чичинадзе: - М.: Центр «Наука и техника», 1995. 

 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Tribotechnika. Metodiniai patarimai laboratoriniams darbams atlikti. Sudarė J.Padgurskas. - Kaunas-

Akademija, 2007. - 89p. 

2. Surface analysis methods in materials science / D.J. O'Connor, B.A. Sexton, R.St.C. Smart (eds.). 

Berlin: Springer, 2003. XXVI, 585 p. 

3. Venables, John A. Introduction to surface and thin film processes, Cambridge University Press, 2001. 

372 p. 

4. Handbook of advanced materials: enabling new designs / editor-in-chief James K. Wessel 2004. 

5. ASM Handbook. Volume 18. Friction, Lubrication and Wear Technology. Peter J. Blau, V. 3  

Chairman. Printed in the USA.,  1992.    

6. W.J.Bartz u.a. Additive für Schmierstoffe.- Renningen-Mahlmsheim: Expert Verl., 1994. 

7. W.J.Bartz u.a. Schäden an geschmierten Maschinenelementen: Gleitlager, Wälzlager, Zahnräder.- 

Ehningen bei Böblingen: Expert Verl., 1992. 

8. Справочник по триботехнике: в 3 т. Т. 1-3 / под общ. ред. М.Хебды, А.В.Чичинадзе: - Москва: 

Машиностроение, 1990 

 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Juozas Padgurskas, Jėgos ir transporto mašinų 

inžinerijos institutas 

Kiti dalyko dėstytojai:  
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