
Лекция 5 
Равновесие на телата при наличие на триене 
5.1 Триене на телата 
Триенето е гранично явление, при което взаимодействието между телата е 
съпроводено с разсейване (загуба) на механична енергия. Количествено, триенето 
се измерва със силата при транслационното плъзгане, с двоица сили (момент) при 
ротационното движение и със сила и двоица при общото движение на телата. 
Силата на триене и моментът на триене са мярка за разсеяната енергия на телата 
при относителното им преместване на единица разстояние или завъртане на 
единица ъгъл. Силата или моментът на триене, отнесени към единица нормален 
натиск, се нарича коефициент на триене.  
Триенето съществува и в трите агрегатни състояния на веществата: твърдо, течно 
и газообразно.  
Задължителни условия да има триене са: допиране между телата и релативно 
преместване между тях. Триене се наблюдава и при деформиране на телата, т.е. 
при относителното преместване на едни части от тялото спрямо други. В този 
случай триенето се нарича вътрешно. То е особено характерно за течностите и 
газовете. В механиката на твърдите тела се разглежда предимно външно триене. 
То се определя от условието за допиране (контакт) между телата. 
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 Фиг. 5.1 Триене на телата 
 
На фиг. 5.1 в увеличен вид е изобразена областта на допиране между две твърди 
тела, които се преместват транслационно едно спрямо друго (плъзгач и 
направляваща). Повърхнините на телата и след най-прецизни обработки са 
грапави, затова допирането между тях се извършва в отделни зони (контактни 
петна). Две грапавини от плъзгача и направляващата се допират (образуват 
контактно звено), ако върховете им са сближени на разстояние по-малко или равно 
на радиуса на молекулярните сили на отблъскване 3 – 4 Ǻ (1 Ǻ = 10-10 м).   
Основни величини, определящи процеса на триене между двете тела са силата на 
натиск на едното тяло (плъзгача) към другото P

r
и площта на допиране между 

двете тела. Силата на натиск предизвиква реакция в другото тяло N
r

, която е 
равна по големина на P

r
 и с противоположен знак. Тази сила се явява 

равнодействаща на разпределените сили на допира 1N
r

, 2N
r

, 3N
r

.. nN
r

, предизвикани 
от силата на натиск. 
Изследвания от 50 – те години на миналия  век показват, че допирането на 
твърдите тела се осъществява винаги в отделни зони, чиято сумарна площ се 



нарича фактическа площ на допиране. Тя винаги е по-малка от номиналната 
(видимата) площ на контакта и нараства линейно с увеличаване на нормалния 
натиск P

r
. Установено е, че фактическата площ на контакта нараства най-вече за 

сметка на увеличаване на броя на контактните звена. Успоредно със сближаване 
на повърхнините, породено от силата P

r
, намалява и контактната хлабина между 

тях. 
При движението на плъзгача, общият брой контактни звена се запазва, което се 
постига чрез динамичното равновесие между процесите на образуване и 
разрушаване на контактните петна. Енергията, която се изразходва за поддържане 
на тези процеси, е мярка за триенето на телата. Силата на триене се приема 
пропорционална на фактическата площ на контакта т.е. на броя на контактните 
звена, които трябва да се разрушават и образуват в процеса на движение между 
двете тела. Механичната енергия, която се изразходва за разрушаване на звената, 
се оказва по-голяма от тази, която се получава при образуването им. С това се 
обяснява дисипативният характер на процеса на триене.  
Опорната реакция на направляващата N

r
се формира по сложен начин в зоните на 

контакт и в общия случай е по-голяма от пораждащата я сила P
r

, тъй като 
съдържа една допълнителна компонента, породена от молекулното привличане на 
допиращите се повърхнини.  
В зависимост от вида на относителното движение се различават триене при 
плъзгане и триене при търкаляне. В зависимост от характера на допирането се 
различават няколко режима на триене: сухо, гранично, течно и газодинамично.  
При сухото триене на повърхнините няма смазка и допирането се извършва чрез 
пряк контакт не толкова на основния материал на двете тела, колкото чрез 
покрития с окиси и адсорбирани гранични слоеве от газове и вода (влага). При 
граничното триене повърхнините са разделени от тънък слой смазка 0.01 – 0.1 μm 
(1 μm = 10-6 m). Под влияние на твърдата фаза граничната смазка преминава в 
квазитвърдо състояние и е способна да понесе големи натоварвания. Течното и 
газодинамичното триене се характеризират с това, че контактната хлабина е 
изпълнена изцяло с течност или газ под налягане, което уравновесява външния 
натиск и по този начин се изключва непосредствения контакт между триещите се 
повърхнини. Течното и газодинамичното триене е по същество вътрешно триене 
за течностния или газов смазочен слой.  
В дадената таблица са дадено коефициентите на триене при някои характерни 
видове и режими на триене. Данните от таблцата показват, че триенето е 
чувствително контактно явление, което се променя много в зависимост от вида и 
режима. 
 
Вид на триенето Режим на триене Коефициент на триене 

Сухо  0.1 – 1.0 
Гранично 0.05 – 0.2 
Течно 0.002 – 0.01 

 
Триене при плъзгане 

Газодинамично 0.0001 – 0.0005 
Сухо 0.005 – 0.01 Триене при търкаляне 
Със смазка 0.0005 – 0.005 

Триенето е известно на човека още от древността. С изследването му са се 
занимавали много велики учени като Леонардо да Винчи, Нютон, Кулон, 
Ломоносов, Ойлер и други. Независимо от това и досега има много теоретични и 
приложни проблеми, свързани с триенето, които не са изяснени.  



Известно е, че явлението триене ‘консумира ‘ (разсейва) 50% от цялата 
произвеждана енергия от човечеството. Голямата концентрация на енергия в 
контактните повърхнини води до прегряване и повърхностно разрушаване 
(износване) на детайлите на машините и е най-сериозният враг на 
работоспособността на машините. Явленията при триенето на телата се изучават 
от специална интердисциплинарна наука – трибология, която е с голямо научно и 
стопанско значение. 
 
5.2 Триене при покой 
Както беше уточнено по-горе, като предпоставка за извършване на триене се 
изисква телата да са в относително движение помежду си. Ето защо понятието 
‘триене при покой’ би трябвало да предизвика недоумение. Недоумението ще 
отпадне, когато по-подробно се изследва поведението на частиците в зоната на 
контакта между две тела. Там винаги ще се открият относителни 
микропремествания, въпреки че като цяло телата остават неподвижни едно 
спрямо друго.  
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Фиг 5.2 . Триене при покой 
На фиг. 5.2 а е показано равновесието на двойката сили P

r
и N

r
, където P

r
е 

активната сила, притискаща плъзгача към направляващата, а N
r
е опорната 

реакция, с която направляващата противодейства на този натиск. Ако се 
пренебрегнат молекулярните сили на привличане на телата, от условието за 
равновесие на плъзгача се получава, че двете сили P

r
и N

r
са равни по големина и 

противоположни по посока и образуват статична нула. В този случай липсва сила 
на триене.  
Ако към плъзгача се приложи сила F

r
, тангенциална по отношение на равнината 

на триене (фиг. 5.2б) , с помощта на нишка и ролка и товар закачен на другия край 
на нишката, тази сила ще се стреми да придвижи плъзгача по равнината на 
триене. Ако силата е малка опитът показва, че плъзгачът запазва състоянието 
си на покой. Това негово състояние може да се обясни, ако се допусне, че в 
областта на контакта се е появила тангенциална реакция 

F
r

T
r

, която уравновесява 
действащата активна сила . От условията за равновесие на силите следва, че: F

r

 N = P ;     T = F; 
Тангенциалната реакция се нарича непълна сила на триене при покой. Общата 
опорна реакция е сума от силите: 
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rrr
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и се отклонява от нормалата n към контактната повърхнина в точката на редукция 
на ъгъл ρ: 



  
N
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Ъгъл ρ се нарича непълен ъгъл на триене при покой. 
Изследвания, извършени през 30-те години на XX век са показали, че появата на 
силата е съпроводено с микропреместване δ на плъзгача по направление на 
силата . Установено е също, че δ е една растяща функция на тангенциалната 
сила T: 

T
r

F
r

   δ = f (T) 
Това явление е наречено предварително преместване на телата. По-нови 
изследвания показват, че предварителните тангенциални премествания 
предизвикват сближаване на повърхнините в нормално направление. Всичко това 
доказва, че условието за релативно преместване на телата остава задължително 
за всички видове триене, включително и за триенето при покой. Все още има 
специалисти, които оспорват правилността на понятието „триене при покой”, 
обосновавайки това с липсата на задължителното при триенето разсейване на 
механична енергия.  
Ако силата постепенно се увеличава, това ще доведе до увеличаване на 
величините T, R, ρ и δ. При достигане на определена гранична стойност F

F
r

0 на 
силата , тялото (плъзгача) ще достигне критично състояние, при което и най-
малкото увеличение на силата ще го приведе в движение. Критичното състояние 
на тялото се определя от величините: 
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Величините T0, , ρ0 и δ0 са характерни за контактната двойка и се наричат 
съответно сила на триене, ъгъл на триене и предварително преместване при 
покой.  
Състоянието на покой (равновесие на плъзгача) при наличие на триене се 
определя не с дискретни стойности на величините F, T , ρ и δ, а със съответни 
интервали на изменение: 
 0 ≤ Т ≤ Т0  (0 ≤ F ≤ F0  ) 
 0 ≤ ρ ≤ ρ0   

 0 ≤ δ ≤ δ0   
За метални повърхнини δ0  се изменя от 0.1 до 40 μm в зависимост от грапавостта 
и физическото състояние.  
Опитът показва, че силата на триене Т0 нараства с увеличаване на нормалния 
натиск Р. Първи систематично изследване на тази зависимост прави френският 
физик Кулон (1779 година). Той установява, че Т0 зависи линейно от P: 
 PT ⋅+= βα0 , 
където α и β са коефициенти, различни за различните триещи се двойки. Тази 
зависимост се нарича закон на Кулон за силата на триене при покой. 
Коефициентът α представлява тангенциалната реакция, която се поражда от 
молекулярното привличане на телата. По-често се използва друга форма на тази 
зависимост: 
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Където с μ0 се означава величината: 

 β
ρ
αμ +=
P0 . 

В техническите изчисления μ0 се приема за константа и се нарича коефициент на 
триене при покой. При тези условия горната зависимост PT ⋅= 00 μ изразява 
зависимостта на Т0 и Р и носи названието закон на Амонтон. 
Трябва да се отбележи, че законът на Амонтон не отразява точно сложния процес 
на триенето. Той може да се разглежда като едно първо приближение, достатъчно 
точно за много практически задачи. Големи отклонения от този закон има при 
много малки и много големи натоварвания. 
Въпреки простотата си, законът на Амонтон дава и някои важни следствия. Така 
например, силата на триене съгласно закона на Амонтон не зависи от контактната 
площ, което съвсем не е очевидно. В трибологията се дава следното обяснение: 
тъй като броят на контактните петна е пропорционален на нормалния натиск 
(реакцията N

r
), а силата на триене е пропорционална на броя на контактните 

петна, то и силата на триене Т0 е пропорционална на нормалния натиск. Що се 
отнася до посоката на силата на триене, то тя винаги е обратна на 
микропреместванията на тялото, т. е. По своя характер е съпротивителна сила.  
На основата на проведените разсъждения може да се формулира задачата за 
равновесие на твърдо тяло при наличие на сили на триене. Ако е зададено 
несвободно абсолютно твърдо тяло, т. е. тяло, което се допира до други тела 
(опори) под действие на система активни сили 1P

r
, 2P
r

, 3P
r

,.. nP
r

, да се намерят 
условията за равновесие на тялото, като условията за аналитично равновесие се 
решават съвместно с допълнителните неравенства за триене при покой. С 

, ,1R
r

2R
r

3R
r

,.. nR
r

 се означават опорните реакции в точките на допиране, които имат 

нормални компоненти , ,1N
r

2N
r

3N
r

,.. nN
r

 и тангенциални компоненти , ,1T
r

2T
r

3T
r

,.. nT
r

. 
Условията за триене при покой се записват във вида: 
 T1 ≤ μ1 N1, ………. Tn ≤ μnNn. 
 
5.3. Пример за решаване на задачи при наличие на триене при покой. 
Върху наклонена равнина с ъгъл на наклон α се намира тяло (плъзгач) с тегло G

r
 

(фиг. 5.3). Да се определи максималният ъгъл α,при който тялото остава все още в 
равновесие при коефициент на триене при покой μ0. При зададен ъгъл α, да се 
определи интервала на изменение на сила F

r
, действаща успоредно на 

наклонената равнина, при която плъзгачът остава в равновесие. Както се вижда от 
фигурата, товарът се стреми да се плъзне по наклонената равнина под действие 
на теглото си G

r
. Ако ъгълът α на наклонената равнина е малък, то силата на 

триене уравновесява компонентата на теглото, която се стреми да придвижи 
тялото по наклонената равнина и тялото остава в покой.  
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 Фиг. 5.3. Триене при покой 

Когато ъгълът на наклон е голям, тялото може да остава неподвижно, ако има 
уравновесяваща сила (например, тялото е закачено на пружина, която го 
задържа).  

F
r

В първия случай (без наличие на сила F
r

) аналитичните условия за равновесие са: 
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i
iX  ;     -G sin α + T = 0 ;  Т = G sin α 

0
1

=∑
=

n

i
iY   ;    -G cos α + N = 0 ;   N =  G cos α 

Тези условия еднозначно определят големината на реакцията N
r
и на 

тангенциалната сила . Такива трябва да бъдат стойностите за да е тялото 
неподвижно. 

T
r

Силата на триене зависи от коефициента на триене μT
r

0 и от нормалния натиск 
N
r

, като граничната стойност се записва във вида: 
  NT ⋅= 00 μ . 

Следователно, тялото ще остане неподвижно, ако тангенциалната сила T
r
има 

стойност по-малка от тази гранична стойност: 
 NTT 00 μ≤≤  или G sin α ≤ μ0 G cos α 

 
или tg α ≤ μ0  ; α ≤ arctg μ0 е условието товарът да остава неподвижен върху 

наклонената повърхнина.  
При наличие на сила  са възможни две критични състояния: преплъзване нагоре 
при стойности на силата F = F

F
r

1, когато силата на триене Т1 = μ0 N е насочена 
надолу, и  F = F2, когато силата на триене Т2 = μ0 N е насочена нагоре. Границите в 
които се променя F трябва да бъдат: 
 F2 ≤ F ≤ F1
За случай 1 условията за равновесие са: 
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iX 1 -G sin α - T1 = 0 ;    
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i
iY   ;    N - G cos α = 0 ;     

и  NT ⋅= 01 μ  
В тази система уравнения има три неизвестни (F1, T1,N) и за стойността на F1 се 
получава: 
 F1 = G (sin α + μ0 cos α) 



По аналогичен начин за стойността на F2 се получава: 
 F2 = G (sin α - μ0 cos α) 
Условието за покой на тялото добива вида: 
 F2 = G (sin α - μ0 cos α) ≤ F ≤ F1 = G (sin α + μ0 cos α) 
 
5.4 Триене при плъзгане 
Ако се разгледа отново примера на фиг. 4.2 и се предположи нарастване на   
тангенциалната сила  от нула до граничната стойност F

r
0F
r

, плъзгачът ще остане 
неподвижен. При нарастване на тангенциалната сила над граничната стойност Т0 , 
плъзгачът преминава в движение, а както показват експерименталните 
изследвания, силата на триене при този преход започва да спада, след което 
запазва една постоянна стойност. Зависимостта на силата на триене Т на 
плъзгача от относителното преместване е показана на фиг. 5.4. 
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 Фиг. 5.4. Триене при плъзгане 
Както показват изследванията, законът на Амонтон запазва вида си и при 
плъзгане: 
 NT ⋅= μ  
т.е силата на тирене при плъзгане е пропорционална на нормалната реакция на 
плъзгача и е насочена обратно на посоката на преместването му. 
 Коефициентът на пропорционалност μ се нарича коефициент на триене при 
плъзгане. Той обикновено е по-малък от този при покой ( μ < μ0 ). 
 
4.5. Триене при търкаляне 
От механична гледна точка триенето при търкаляне е вид съпротивление, което се 
поражда при търкаляне на едно тяло по повърхността на друго тяло. Това явление 
не може да се обясни с модела за абсолютно твърдо тяло. Проведените 
изследвания показват, че в областта на контакта между телата се получава 
деформация. Вследствие на това допирането се осъществява не в точка, а в 
контактна площадка. Последната е симетрична, когато тангенциалната сила F

r
е 

нула и несиметрична при наличие на сила F
r

 - фиг. 5.5. Несиметрията в областта 
на контакта е причина силите P

r
и N

r
 да имат различни директриси (силата N

r
е 

отместена в посока на действие на силата F
r

) и двете образуват двоица. За да се 
уравновеси моментът на тази двоица е необходими да се въведе момент на 
реакцията М, който се явява момент на реакцията N

r
спрямо центъра на въртене 

на тялото О по равнината. 
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Фиг. 5.5. Триене при търкаляне 

 
Моментът М се нарича триещ момент при търкаляне и има вида: 
  NfM тр ⋅=

При увеличаване на силата нараства силата на триене F
r

T
r
и моментът на триене 

Мтр. Нарастването на моментът на триене  се осъществява чрез нарастване на 
рамото f. Както трябва да се очаква, изменението на f е ограничено от размерите 
на контактната площадка, т.е за всяка контактна двойка съществува величина f0, 
която не може да бъде надвишена по стойност: 
 0 ≤ f  ≤  f0
и триещ момент M0 = f0 N, който е граничен за равновесното състояние на 
търкалящото се тяло. Величината f0, която има дименсия на дължина, се нарича 
коефициент на триене при търкаляне.  
Коефициентът f0 е толкова по-малък, колкото по-малка е контактната площадка. 
Ето защо по-твърдите тела се характеризират с по-малък коефициент на триене 
при търкаляне.  


