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 ABSTRACT 

Tribology, the study of friction and wear of materials, has achieved a new interest because of the need for energy 
and materials conservation. In the paper there are presented, briefly, R&D tribological programmes initiated by 
highly industrialized states. The author proposes new R&D tribological programmes with direct economic 
implications. 

 REZUMAT 

Tribologia, studiind procesele de frecare şi uzare a materialelor, atrage atenţia specialiştilor ca urmare a crizei 
energetice mondiale şi a necesităţii utilizării raţionale a resurselor naturale şi a materialelor.În lucrare sunt 
prezentate, succint, programe tribologice de cercetare – dezvoltare iniţiate de state puternic industrializate. Autorul 
propune noi programe tribologice de cercetare-dezvoltare cu implicaţii economice directe. 

 

1.ASPECTE TEHNICO-ECONOMICE 

În cadrul unui sistem tribologic este implicată inter-
acţiunea a doi factori principali. Unul dintre factori 
este sarcina sau forţa perendiculară pe suprafeţele 
care interacţionează, iar celălalt factor este forţa de 
frecare, paralelă la suprafeţele în mişcare şi care se 
opune mişcării. 

Disiparea energiei apare ca rezultat al lucrului 
mecanic efectuat în timpul învingerii forţelor de 
frecare . Reducerea acestui lucru mecanic poate 
reprezenta o economie directă în consumul de 
energie. Pe lângă acest beneficiu direct, pot fi 
posibile economii indirecte mari dacă studiile şi 
cercetările tribologice conduc la realizarea unor 
mecanisme mai eficiente. O altă posibilitate de 
economii indirecte constă în reducerea vitezei de 
uzură a diferitelor elemente care intră în structura 



mecanismelor/utilajelor, astfel economisind energia 
implicată în producerea materialelor şi în schimbările 
de fabricaţie pentru echipamentul uzat. 

În mod practic există trei sfere ale consumului de 
energie în care aplicarea cercetării tribologice poate 
contribui la reducerea consumului de energie. 
Acestea sunt: energia de frecare, procesul de 
ineficienţă şi uzura. Cele trei procese care contribuie 
direct la disiparea de energie sunt: frecarea în contact 
direct, frecarea vâscoasă şi pierderile prin histerezis. 
Toate acestea sunt manifestări ale forţelor de atracţie 
între atomi sau molecule şi ale existenţei stărilor de 
energie potenţială joasă avantajată care trebuie să fie 
învinse pentru a se obţine mişcarea relativă. Toate 
acestea au ca rezultat transformarea energiei de 
entropie joasă în căldură. 

Influenţa cercetării şi dezvoltării tribologice asupra 
conservării energiei constă atât în controlul efectiv al 
frecării şi reducerea disipării energiei cât şi în 
efectele însemnate ale tribologiei asupra procesului 
de eficienţă. Primele exemple ale acestei interacţiuni 
sunt îmbunătăţiri directe şi indirecte ale eficienţei 
datorită greutăţii sau dimensiunilor de gabarit mai 
reduse ale maşinii. 

Temperaturile la care pot funcţiona lagărele şi 
dispozitivele de etanşare exercită un efect direct 
asupra temperaturilor de funcţionare înalte care pot fi 
tolerate de motoarele termice. De exemplu, 
materialele lagărului care prezintă o frecare redusă şi 
o uzură redusă la temperaturi mari permit lagărelor 
cu gaz să funcţioneze la temperaturi mari. 
Temperaturi de funcţionare mai mari într-un motor 
termic înseamnă eficienţe mai mari ale ciclului 
Carnot şi conservarea energiei în tot cursul duratei de 
funcţionare a maşinii. Condiţii oportune pentru acest 
tip de de economie se află în domeniul turbinelor cu 
gaze şi al motoarelor diesel. În foarte multe situaţii, 
rezultatul temperaturii mai mari îl constituie 
posibilitatea de a proiecta maşini cu dimensiuni mai 
reduse de gabarit şi mai uşoare care au drept rezultat 
economii indirecte de energie. Capacitatea lagărelor 
de a funcţiona la viteze mari permite construcţia unor 
motoare termice cu dimensiuni reduse de gabarit şi 
cu eficienţă ridicată. 

2.PROGRAME TRIBOLOGICE DE   
CERCETARE – DEZVOLTARE 

Primul program tribologic de cercetare-dezvoltare 
privind impactul economic al tribologiei a fost iniţiat 
în anul 1960 în Marea Britanie de către Ministerul 
Educaţiei şi Ştiinţei. Rezultatele acestui program au 
fost publicate în anul 1966 sub forma unui raport 
cunoscut sub denumirea „Jost Report” în onoarea lui 
N.P.Jost conducătorul grupului de cercetători care au 
realizat studiul.. Raportul a apreciat că prin aplicarea 
extensivă a cunoştinţelor de tribologie, industria 
Marii Britanii ar putea înregistra economii de 
aproximativ 515 milioane lire sterline anual. Evident, 
la valoarea lirei sterline din anul 1965. Economii de 
aproximativ 45% din această valoare ar putea fi 
obţinute din micşorarea cheltuielilor de întreţinere a 
maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, iar economii de 
aproximativ 22% se pot obţine din micşorarea 
pierderilor datorate întreruperilor neplanificate ca 
urmare a unor defecţiuni. Economii de aproximativ 
19% se pot obţine prin majorarea duratei de serviciu 
a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor. Sunt estimate, 
de asemenea, economii de aproximativ 4% ca urmare 
a eficienţei mecanice mai mari a echipamentelor 
industriale. În februarie 1976, The Office of 
Technology Assessment US Congress a organizat un 
curs de trei zile pentru a stabili impactul uzurii asupra 
conservării materialelor. Problemele prezentate în 
cadrul acestui curs au fost publicate în septembrie 
1977. Acest curs, primul de acest fel organizat în 
Statele Unite, nu a acoperit întregul spectru al 
industriilor Statelor Unite şi nici nu a încercat să 
ajungă la precizări numerice aşa cum a făcut studiul 
Regatului Unit al Marii Britanii. Cu toate acestea, s-a 
evidenţiat clar importanţa influenţei uzurii şi s-a 
indicat necesitatea acută pentru sistematizarea şi 
prezentarea în forme utilizabile a informaţiilor 
existente privind influenţa uzurii şi a metodelor 
pentru folosirea practică a acestor informaţii de către 
diverse industrii ale Statelor Unite. 

Departamentul de Cercetări Navale al S.U.A. şi 
Consiliul de Administraţie al Departamentului 
Energetic al S.U.A. au solicitat în luna decembrie 
1976 Departamentului ASME, specializat în cercetări 
privind lubrifierea sistemelor mecanice, elaborarea 
unui studiu privind impactul tribologiei asupra 
conservării energiei. Obiectivul acestui studiu îl 



constituia elaborarea unui program complex de 
cercetare-dezvolatare în domeniul tribologiei cu 
posibilităţi de implementare în economia ţării de 
către guvernul S.U.A.  

Studiul ASME estimează că tribologia ar putea să 
conducă la economii de aproximativ 11% din 
consumul total de energie al S.U.A. ceea ce ar 
echivala cu aproximativ 16 miliarde de dolari anual. 
În plus studiul ASME a identificat transportul rutier 
ca fiind sectorul în care se pot realiza cele mai mari 
economii. Aceste economii pot să ajungă la 
aproximativ 7,4% din consumul total de energie al 
Statelor Unite ceea ce înseamnă aproximativ 12 
miliarde de dolari anual.Alte economii se pot obţine 
în următoarele zone ale economiei: generatoare de 
energie electrică: 0,2%din consumul total de energie 
al S.U.A. echivalând cu aproximativ 0,3 miliarde de 
dolari anual; turbomaşini: 0,5% din consumul total de 
energie al S.U.A. echivalând cu aproximativ 0,75 
miliarde de dolari anual; maşini şi procese 
industriale: 2,8% din consumul total de energie al 
S.U.A. ceea ce echivalează cu aproximativ 4,2 
miliarde de dolari. 

Începând cu anul 1970 Japonia acordă o atenţie 
deosebită programelor tribologice de cercetare-
dezvoltare. În acel moment s-a apreciat că utilizarea 
eficientă a resurselor energetice poate să conducă la 
economii de aproximativ 2 trilioane de dolari 
anual,ceea ce echivalează cu un procent de 
aproximativ 2,6% din profitul naţional brut (GNP). 
Programele tribologice de cercetare- dezvoltare 
iniţiate în Japonia în anul 1970 au vizat domeniul 
lagărelor de alunecare şi al lagărelor de rostogolire. 
Cercetările au fost orientate în direcţia realizării de 
lagăre cu dimensiuni reduse de gabarit , mai uşoare şi 
cu performanţe superioare. 

 

3.NOI PROGRAME TRIBOLOGICE  DE   
CERCETARE – DEZVOLTARE 

În ultimii ani cercetările specialiştilor în tribologie au 
avut în vedere aspecte majore ale sistemului complex 
tribologie – conservarea energiei - utilizarea eficientă 
a resurselor naturale. Rezultatele economice ale 
programelor tribologice de cercetare dezvoltare au 
evidenţiat cât se poate de clar importanţa lor. 

Autorul propune, pentru viitor, un set de programe 
tribologice de cercetare-dezvoltare în domeniile 
lubrifianţilor, uzării, reducerii frecării, 
hidrodinamicii, lubrifierii elastohidrodinamice şi 
lubrifierii în mediul solid. Teme de cercetare aferente 
acestor programe tribologice de cercetare – 
dezvoltare pot fi: 

- Condiţii limită în lubrifierea fracţionată 

- Uzura provocată de particulele reziduale din 
lagărele de rostogolire 

- Prformanţele de lubrifiere ale 2MoS în 

funcţie de orientarea asperităţilor 
suprafeţelor conjugate 

- Testări ale lagărului axial cu manşon 
rabatabil. Influenţa debitului de lubrifiant 
asupra temperaturii şi a pierderii de energie 

- Configuraţia peliculei de lubrifiant în regim 
elastohidrodinamic. Comparaţie între 
rezultatele teoretice şi rezultatele 
experimentale 

4. CONCLUZII 

Autorul apreciază că un program tribologic complex 
de cercetare – dezvoltare în domeniul conservării 
energiei prin folosirea lubrifianţilor biodegradabili, 
pe bază de plante, cu performanţe superioare are o 
importanţă majoră. Lubrifianţii pe bază de plante au o 
toxicitate redusă, fiind obţinuţi din diverse culturi de 
plante tehnice. Proprietăţile lor de lubrifiere sunt 
certe. Lubrifianţii pe bază de plante se degradează 
rapid atunci când, după utilizare, sunt împrăştiaţi pe 
teren deschis sau sunt deversaţi în apă (bazine 
speciale pentru degradarea lor). Astfel, utilizarea 
lubrifianţilor biodegradabili contribuie, în mod 
esenţial, la diminuarea poluării mediului ambiant. 
Agenţiile de protecţie a mediului acceptă utilizarea 
lor chiar şi în vecinătatea cursurilor de apă. În 
prezent, există lubrifianţi biodegradabili care pot fi 
folosiţi practic în toate sectoarele industriei: 
hidraulică, motoare, transmisii, compresoare, turbine, 
prelucrarea metalelor. 
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