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Розглянуто термодинамiчну модель плавлення ультратонкої плiвки мастила, затиснутої
мiж двома атомарно-гладкими твердими поверхнями при їх взаємному зсувi. Переходи мiж
структурними станами мастила описано як фазовi перетворення другого роду. Плавлення вiдбувається як за рахунок пiдвищення температури, так i при перевищеннi пружними деформацiями критичного значення. Дослiджено кiнетику процесу в межах механiчного аналога
простої трибологiчної системи. Установлено, що перiодичнi фазовi перетворення другого роду
можуть приводити до появи в системi режиму переривчастого (stick-slip) руху. Дослiджено
вплив змiни зовнiшнiх параметрiв на режими тертя.
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I. ВСТУП

Сучаснi рiзноманiтнi прилади електронiки та приладобудуваня вимагають використовувати нанорозмiрнi деталi. Це породжує багато проблем, зокрема
змащувальний шар мастила в багатьох випадках стає
настiльки тонким, що його стан неможливо описати
з погляду класичної фiзики [1]. Коли товщина мастила не перевищує декiлька атомарних дiаметрiв, система починає працювати в режимi межового тертя,
який принципово вiдрiзняється вiд звичайного сухого та гiдродинамiчного режимiв. Стани плiвки мастила при цьому залежать вiд геометрiї поверхонь,
вiд параметрiв конкретної системи й уже не є стiйкими термодинамiчними фазами. Але є низка експериментальних робiт [2, 3], де за багатьма параметрами (об’єм, коефiцiєнт дифузiї i т. iн.) експериментатори розрiзняють твердоподiбнi й рiдиноподiбнi кiнетичнi стани мастила, мiж якими в процесi зсуву вiдбуваються переходи, якi i є причиною переривчастого руху, що дуже часто призводить до руйнування
деталей, якi труться. Отже, вивчення особливостей
переривчастого режиму має як фундаментальне, так
i прикладне значення. Подiбнi системи у зв’язку зi
складнiстю їх експериментального дослiдження широко вивчають за допомогою методiв молекулярної
динамiки [4]. Наприклад, використання молекулярнодинамiчних моделей дає змогу отримати залежнiсть
коефiцiєнта тертя вiд швидкостi зсуву, навантаження на систему, вiд температури тощо [5]. Однак, оскiльки потужнiсть сучасних комп’ютерiв недостатня
для розрахунку параметрiв систем великих розмiрiв,
то широко використовують феноменологiчнi моделi,
у тому числi i для опису кiнетичних явищ.
Переходи мiж структурними станами мастила залежно вiд конкретних параметрiв системи можуть
вiдбуватися за механiзмами фазового перетворення

першого [2, 6–8] або другого [9, 10] роду. Зокрема,
у працях [9, 11] побудована термодинамiчна теорiя
плавлення ультратонкої плiвки мастила, заснована на
представленнi плавлення як фазового перетворення
другого роду. Ця теорiя виходить iз теорiї фазових
переходiв Ландау [12]. Також у роботi [9] зазначено
вплив поверхонь тертя, що приводить до змiни типу
переходу. Враховано перехiд мастила в рiдиноподiбний стан як за рахунок термодинамiчного плавлення,
так i при перевищеннi напруженнями межi плинностi (зсувне плавлення). За параметр порядку обрано
модуль зсуву, який приймає нульовi значення в рiдиноподiбнiй фазi i ненульовi — у твердоподiбнiй. У
роботах [13–15] дослiджено плавлення тонкої плiвки
мастила при фазових переходах першого роду й показано, що причиною переривчастого руху є саме цей
перехiд. Запропонована стаття є продовженням працi [15]. Її метою є докладнiше вивчення трибологiчних властивостей i поведiнки механiчної трибоcиcтеми в межах моделi [9] при реалiзацiї фазового перетворення другого роду. У роботi показано, що в цьому випадку також може спостерiгатися перiодичний
переривчастий рух, характер якого iстотно залежить
вiд параметрiв системи, таких, як температура, швидкiсть зсуву i т. iн. Дослiджено вплив цих параметрiв
на стацiонарнi режими тертя, що встановлюються в
системi iз часом.

II. ВIЛЬНА ЕНЕРҐIЯ I СТАЦIОНАРНI СТАНИ

Для ультратонкого шару мастила в однорiдному
випадку можна записати густину вiльної енерґiї у виглядi [9, 11]:
a
b
f = α(T − Tc )ϕ2 + ϕ2 ε2el + ϕ4 ,
2
4

(1)
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де T — температура мастила, Tc — критична температура, εel — зсувна компонента пружної деформацiї, α, a, b — додатнi сталi, ϕ — параметр порядку, що
представляє амплiтуду перiодичної складової мiкроскопiчної функцiї густини середовища [9]. Параметр
ϕ дорiвнює нулевi, коли мастило перебуває в рiдиноподiбному станi, та приймає ненульовi значення коли
мастило твердоподiбне.

f, Ⱦɠ/ɦ3

4

2

2

Iз (4) знайдемо критичне значення деформацiї [9]
r
2α(Tc − T )
εel,c =
,
(5)
a
при перевищеннi якого мастило плавиться. Отже, залежнiсть напружень вiд деформацiй приймає вигляд
[9] (див. рис. 2):

 
a 2α(Tc − T ) − aε2el


εel , εel < εel,c ,
b
(6)
σel =


0,
εel > εel,c .
Останнє рiвняння свiдчить про те, що пружнi напруження приймають ненульовi значення лише в твердоподiбнiй фазi. Згiдно з цим в роботах [16, 17], в яких
розробляється синерґетична концепцiя межового тертя, напруження обираються як параметр порядку.
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Рис. 1. Залежнiсть густини вiльної енерґiї f (1) вiд параметра порядку ϕ при α = 0.95 Дж· K−1 / м3 , Tc = 290 K,
a = 4 · 1012 Па, b = 230 Дж/м3 та пружних деформацiях εel = 2.1 · 10−6 . Кривi 1 i 2 вiдповiдають температурам T = 250 К i 300 K. Крива 3 вiдповiдає температурi
T = Tc0 (2).

На рис. 1 зображена густина вiльної енерґiї (1) для
трьох значень температури. Згiдно з рисунком, при
температурi T < Tc0 (крива 1) мастило твердоподiбне, оскiльки реалiзується ненульове стацiонарне значення параметра порядку ϕ0 6= 0. Якщо температура вища за критичне значення T > Tc0 (крива 2), то
мастило рiдиноподiбне, оскiльки встановлюється нульове стацiонарне значення параметра ϕ0 . Критичне
значення температури Tc0 легко знайти з виразу (1):
Tc0 = Tc −

aε2el
.
2α

(2)

Крива 3 на рис. 1 вiдповiдає значенню T = Tc0 , при
якому на залежностi f (ϕ) з’являється плато.
Пружнi напруження визначимо з (1) як σel =
∂f /∂εel [9]:
σel = aϕ2 εel = µεel .

(3)

У рiдиноподiбному станi модуль зсуву µ = 0, а у твердоподiбному вiн приймає ненульовi значення, якi визначимо з умови ∂f /∂ϕ = 0 [9]:
µ=
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Рис. 2. Залежнiсть напружень σel вiд деформацiй εel
при параметрах рис. 1 та температурi мастила T = 260 K.

У попереднiх працях [7, 8] показано, що при взаємному зсувi поверхонь тертя з вiдносною швидкiстю V
в шарi мастила виникає пружна деформацiя
ε0el =

V τε
,
h

(7)

яка залежить вiд товщини мастила h i вiд часу релаксацiї внутрiшнiх напружень τε .
Використовуючи (7) i (5), визначимо критичну
швидкiсть зсуву, при якiй мастило плавиться:
r
h 2α(Tc − T )
Vc0 =
.
(8)
τε
a
Останнiй вираз можна переписати як
Tc0

a
= Tc −
2α



τε V
h

2
,

(9)

де Tc0 — температура плавлення мастила, яку також
обчислюємо за формулою (2).
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III. СИЛА ТЕРТЯ

ɚ



F = σel + k · sgn(V )

|V |
h

γ+1 #
A.

(10)
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Перший доданок у дужках зумовлений пружними напруженнями, i вiн дорiвнює нулевi, коли мастило рiдиноподiбне. Другий доданок у дужках чисельно дорiвнює в’язким напруженням σv , якi зi збiльшенням
швидкостi зростають. Показник γ < 0 описує псевдопластичнi рiдини, γ > 0 — дiлатантнi, а значення γ =
0 вiдповiдає ньютонiвськiй рiдинi, для якої в’язкiсть
не залежить вiд ґрадiєнта швидкостi [18, 19]. Також
тут введено коефiцiєнт пропорцiйностi k (Па·сγ+1 ).
Згiдно з теорiєю Єпiфанова [20, 21], збiльшення сили тертя при зростаннi нормального навантаження на
блок вiдбувається за рахунок збiльшення площi A. Це
здiйснюється через те, що мастило видавлюється зпiд нерiвностей поверхонь, унаслiдок чого стає можливим зчеплення шорсткостей одна з одною й тертя
окремих дiлянок без мастила. У випадку межового
тертя розглядаємо ковзання двох атомарно-гладких
твердих поверхонь, якi роздiленi шаром мастила сталої товщини h. У таких умовах площа контакту A
наближається до площi поверхонь тертя й не залежить вiд прикладеного нормального навантаження,
тому його в цiй моделi не враховуємо.
Дослiдiмо докладнiше пружний складник напружень. З умови ∂σel /∂εel = 0 визначмо швидкiсть, при
якiй вона досягає максимального значення [9]:
h
V =
τε
∗

r

2α(Tc − T )
.
3a

(11)

При цьому вiдповiдне максимальне значення σel дорiвнює [9]
∗
σel

3/2
√ 
2 a 2
=
α(Tc − T )
.
b
3

(12)

Отже, напруження σel зi зростанням швидкостi V
збiльшуються, досягають максимального значення
(12) у точцi V ∗ , а далi зменшуються i при перевищеннi критичного значення Vc0 дорiвнюють нулевi. З подальшим зростанням швидкостi зсуву вiдмiнний вiд
нуля лишається лише в’язкий складник напружень
σv .
Залежнiсть повної сили тертя F (10) вiд температури мастила T та швидкостi зсуву V представлена на
рис. 3. При фiксованому значеннi V (рис. 3,а), оскiльки температура T входить до (6) в першому степенi,
маємо лiнiйну залежнiсть сили тертя вiд температури.

3

4

2

1

0
0

100

T, K

200

300
ɛ

2
F, ɦɇ

"

20
F, ɦɇ

Пiд час зсуву мiж поверхнями виникає сила тертя, яку визначаємо як добуток повних напружень та
площi контакту поверхонь тертя A [13, 14]:
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Рис. 3. Залежнiсть сили тертя F (10) вiд температури мастила T i швидкостi зсуву V при параметрах рис. 1
i γ = −2/3, A = 0.6 · 10−9 м2 , k = 5 · 104 Па·с1/3 ,
τε = 10−8 с, h = 10−9 м: а — кривi 1–4 вiдповiдають
сталим швидкостям V = 400, 677, 900, 1200 нм/с; б — кривi 1–3 вiдповiдають фiксованим значенням температури
T = 230, 260, 300 K вiдповiдно. Штриховi кривi вiдповiдають рiдиноподiбнiй структурi мастила, суцiльнi — твердоподiбнiй.

Як можна бачити з кривої 1, що побудована при
значеннi V1 , сила тертя зменшується з пiдвищенням
температури i при перевищеннi критичного значення
Tc0 (9) мастило плавиться, а пружний складник напружень дорiвнює нулевi. Далi сила тертя має лише
в’язкий складник (другий доданок у дужках у формулi (10)). Крива 2 на рис.3,а побудована при швидкостi
V2 ≈ V ∗ |T =0 . Тут ми бачимо максимальне значення
сили F при T = 0 щодо iнших наведених кривих. Iз
рисунка видно, що зi збiльшенням швидкостi зсуву
мастило плавиться при менших температурах T , що
випливає з виразу (9). Четверта крива на рис. 3 побудована при швидкостi V4 > Vc0 |T =0 , коли мастило
1002-3

Я. О. ЛЯШЕНКО, А. М. ЗАСКОКА

при будь-якiй температурi має рiдиноподiбну структуру. З подальшим зростанням V сила тертя не залежить вiд T , оскiльки в межах цiєї моделi враховується
залежнiсть ефективної в’язкостi лише вiд швидкостi
зсуву.
На рис. 3,б зображено залежнiсть сили тертя вiд
швидкостi при фiксованiй температурi T . Тут, вiдповiдно до (10), на початковому етапi сила F збiльшується за рахунок зростання пружної та в’язкої компонент напружень. При перевищеннi швидкiстю значення V ∗ (11) пружна компонента напружень σel спадає,
а σv продовжує зростати. При швидкостi V > Vc0 мастило рiдиноподiбне, тому подальше збiльшення сили
F вiдбувається лише за рахунок зростання в’язких
напружень (другий доданок у формулi (10)). При вищiй температурi мастила (крива 2) вiдповiдно до (12)
зменшується максимальне значення сили тертя. Якщо ж температура T > Tc , змащувальний матерiал
рiдиноподiбний при будь-яких швидкостях V , i сила
тертя має лише в’язку компоненту. Вiдзначимо, що
пiсля плавлення значення сили тертя для всiх температур збiгаються, оскiльки в цьому випадку F не
залежить вiд T . У загальнiшому випадку необхiдно
враховувати залежнiсть ефективної в’язкостi мастила не лише вiд швидкостi, а й вiд температури [19],
тодi цi кривi пiсля плавлення не збiгатимуться.
Кривi, зображенi на рис. 3, не здатнi вiдобразити повну картину тертя, оскiльки вони є лише зрiзом тривимiрної поверхнi площинами V = const та
T = const. На рис. 4 додатково наведено тривимiрну
залежнiсть F (V, T ) вiд обох головних параметрiв.

IV. КIНЕТИКА ПЛАВЛЕННЯ
ТА ПЕРЕРИВЧАСТИЙ РЕЖИМ

Для вивчення особливостей кiнетичних явищ дослiдимо поведiнку трибологiчної системи, що зображена
на рис. 5.
V

X
M

F

h

K V0

Рис. 5. Схема трибологiчної системи.

Система складається з двох блокiв, якi розташованi один на одному та роздiленi ультратонкою плiвкою
мастила товщиною h. Нижнiй блок нерухомий, а до
верхнього, маса якого M , крiпиться пружина з жорсткiстю K. Вiльний кiнець пружини приводиться в рух
зi швидкiстю V0 . Пiд час ковзання мiж блоками виникає сила тертя F (10), яка перешкоджає перемiщенню
верхнього блока, тому швидкостi V i V0 у загальному
випадку не збiгаються. У такiй системi можлива реалiзацiя переривчастого (stick-slip) режиму руху [2, 7].
Позначмо поточну координату верхнього блока X,
тодi вiдповiдне рiвняння руху має вигляд [2, 9, 22]
M Ẍ = K∆X − F.

(13)

Тут ∆X — величина розтягнення пружини:
Zt
∆X =

V0 dt0 − X,

(14)

0

де t — час руху вiльного кiнця пружини. Для вивчення кiнетики використаймо вiдповiдне рiвняння Ланжевена [23]:
1
∂f
ϕ̇ = −
+ ξ(t),
δ
∂ϕ

(15)

де δ — кiнетичний коефiцiєнт, який характеризує iнерцiйнi властивостi системи, а випадковий процес ξ(t)
подає малi адитивнi флуктуацiї типу бiлого шуму з
моментами
hξ(t)i = 0;

Рис. 4. Тривимiрна залежнiсть сили тертя F (V, T ) (10)
при параметрах рис. 3.

Ця залежнiсть пiдтверджує зробленi ранiше висновки.
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hξ(t)ξ(t0 )i = Dδ(t − t0 ),

(16)

де введено iнтенсивнiсть стохастичного джерела D,
яка у випадку теплового шуму залежить вiд температури та кiнетичного коефiцiєнта: D = 2kB T /δ. Така
iнтенсивнiсть адитивного шуму не здатна вплинути
на процес, однак його введення в розгляд зумовлене особливостями подальшого числового розрахунку
[7,8]. Вiдзначимо, що якщо шум є не внутрiшнiм (тепловим), а зовнiшнiм, його дiя може спричиняти появу
нових стацiонарних станiв, що значно ускладнює поведiнку системи. Наприклад, система може проявляти мультифрактальну поведiнку, що докладно дослiджено в роботi [16]. Однак у цiй статтi фактично розглядаємо детермiнiстичну теорiю, тому iнтенсивнiсть
шуму D при розрахунках обираємо дуже малою.

ПЛАВЛЕННЯ УЛЬТРАТОНКОЇ ПЛIВКИ МАСТИЛА. . .

Пiдставляючи в (15) енерґiю (1), отримаємо рiвняння в явному виглядi

1
ϕ̇ = − 2α(T − Tc )ϕ + aϕε2el + bϕ3 + ξ(t).
δ

(17)

Щоб отримати часовi залежностi параметрiв системи,
необхiдно розв’язувати спiльно рiвняння (13), (17),
враховуючи зв’язок Ẋ = V . При цьому натягнення
пружини ∆X визначаємо з (14), силу тертя F — з
(10), а пружнi напруження σel — з (3), (7). Для чисельного розв’язання використовуємо метод Рунґе–
Кутти 4 порядку точностi, обираючи при цьому крок
iнтеґрування за часом ∆t = 10−8 с.
Результат розрахункiв показано на рис. 6.
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При обраних параметрах у станi спокою мастило твердоподiбне, оскiльки при εel = 0 виконується
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Рис. 6. Залежностi повної сили тертя F , швидкостi руху V , координати верхнього блока X, довжини розтягнення пружини ∆X та пружних напружень σel вiд часу t при параметрах рис. 3 i M = 0.4 кг, K = 650 Н/м,
δ = 100 Дж−1 ·м3 /с, T = 260 K, V0 = 300 нм/с.
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умова1 T < Tc0 . У момент часу t = 0 правий кiнець
пружини починає рухатися зi сталою швидкiстю V0 ,
при цьому сам блок також приводиться в рух, але його швидкiсть менша за швидкiсть зовнiшнього приводу V < V0 , оскiльки пружина розтягується. Мiж
поверхнями виникає сила тертя F , яка збiльшується за рахунок зростання обох складникiв напружень.
Згiдно з рисунком натягнення пружини монотонно
збiльшується, а швидкiсть V зростає. При виконаннi умови V > Vc0 мастило плавиться, пружнi напруження стають рiвними нулевi σel = 0, за рахунок чого
F рiзко зменшується. При цьому пружина стискується, а швидкiсть блоку стрiмко збiльшується. Вiдповiдно, збiльшуються в’язкi напруження, тому вiдбувається подальше зростання сили тертя (верхня панель
на рис. 7).
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8.8

Рис. 7. Збiльшенi фраґменти залежностей, зображених
на рис. 6. На вставках до рисункiв зображенi збiльшенi
областi вiдповiдних залежностей.

При числовому розрахунку обираємо початкове значення ϕ0 = 0.5.
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Певний час виконується умова V > V0 (друга панель рис. 7 та вставка до неї), тому натягнення пружини ∆X продовжує зменшуватися, що є причиною
зменшення швидкостi блока V . I згодом настає момент V < Vc0 , а мастило при цьому твердне. Вiдтак вiдбувається пiкоподiбне збiльшення сили тертя
F (див. вставку до верхньої панелi на рис. 7), оскiльки
пружнi напруження рiзко приймають ненульовi значення (нижня панель рис. 7). При цьому на залежностi V (t) проглядається рiзке зменшення швидкостi
блока. Оскiльки тепер мастило твердоподiбне, а значення V мале, то пружина знову розтягується. Указаний процес перiодичний у часi.

V. ВПЛИВ ЗМIНИ ЗОВНIШНIХ ПАРАМЕТРIВ

Зазначимо, що при малих швидкостях зсуву V
та низьких температурах реалiзується режим сухого тертя, оскiльки структура мастила завжди твердоподiбна. З перевищенням швидкiстю (або температурою) критичного значення Vc0 (Tc0 ) мастило плавиться i встановлюється режим рiдинного тертя. Наявнiсть пружини мiж зовнiшнiм приводом та блоком
суттєво змiнює таку картину тертя, оскiльки V0 не
задає однозначно значення V . Реалiзацiя рiзних режимiв показана на рис. 8.
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Рис. 8. Залежнiсть сили тертя F вiд часу t при параметрах рис. 6 i швидкостях V01 = 250, V02 = 350,
V03 = 450 нм/с. Верхня панель вiдповiдає температурi
мастила T1 = 250 К, нижня — T2 = 280 K.

При швидкостi зсуву V01 в системi встановлюється
режим сухого тертя, коли сила F досягає певного значення, яке потiм не змiнюється. Це значення можна
визначити з рис. 4, оскiльки в такому стацiонарному
режимi швидкiсть блока V = const. Зi збiльшенням
швидкостi до значення V02 установлюється переривчастий рух, при якому значення сили тертя перiодично змiнюються. З подальшим збiльшенням швидкостi до значення V03 мастило приймає рiдиноподiбну
структуру (SF режим).
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Пiдвищення температури в системi також критично
впливає на режими тертя. Нижня панель рис. 8 побудована при вищiй температурi, але при тих самих
швидкостях V0 . Iз рисунка видно, що пiсля плавлення
мастило вже не твердне, хоча при нижчiй температурi цiй швидкостi вiдповiдає режим сухого тертя (DF)
(верхня панель). Iз подальшим пiдвищенням швидкостi мастило залишається рiдиноподiбним. Вiдзначимо, що подiбна залежнiсть сили тертя вiд часу при
рiзних значеннях температури спостерiгалась i для
плавлення мастила при фазовому переходi першого
роду [7].
На рис. 9 зображенi залежностi максимальних значень сили тертя F , а також пружних σel та в’язких
σv напружень вiд швидкостi руху вiльного кiнця пружини. У режимах сухого (DF), переривчастого (SS) i
рiдинного (SF) тертя залежнiсть F (t) подiбна до вiдповiдних залежностей, зображених на рис. 8. При обранiй температурi й малих швидкостях руху зовнiшнього приводу в системi реалiзується режим сухого
тертя (DF). З збiльшенням швидкостi V0 зростає величина натягнення пружини ∆X i настає момент, коли
поведiнка системи стає подiбною до тiєї, яка зображена на рис. 6 та рис. 7. Ця ситуацiя вiдповiдає реалiзацiї в системi переривчастого (stick-slip) режиму.
Оскiльки при цьому вiдбувається перiодичне плавлення/тверднення мастила, швидкiсть блока пiд час руху змiнюється на кiлька порядкiв, i максимальне значення в’язкої компоненти напружень зростає (нижня
панель на рис. 9) у порiвняннi зi сухим тертям (DF).
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Рис. 9. Залежностi максимальних значень сили тертя Fmax , пружних σel,max i в’язких σv,max напружень вiд
швидкостi зсуву V0 при параметрах рис. 6, у тому числi i
при температурi T = 260 К.

ПЛАВЛЕННЯ УЛЬТРАТОНКОЇ ПЛIВКИ МАСТИЛА. . .

Пружнi напруження зi збiльшенням V0 досягають
∗
своїх максимальних значень σel
(12). Iз подальшим
зростанням V0 наступає момент, коли мiнiмальна
швидкiсть Vmin > Vc0 i мастило вже не твердне. Ця ситуацiя вiдповiдає режиму рiдиноподiбного тертя (SF).
Вiдзначимо, що подiбну картину спостерiгаємо i для
залежностi сили тертя за пiдвищення температури
мастила T при фiксованiй швидкостi зсуву.

жимiв рiдиноподiбного (SF) та твердоподiбного (DF)
стану мастила, стає можливою реалiзацiя переривчастого (stick-slip) режиму руху, при якому мастило перiодично плавиться i твердне. Отриманi результати
якiсно збiгаються з результатами експериментiв та з
даними, отриманими в результатi комп’ютерного моделювання плавлення ультратонкої плiвки мастила
при фазовому переходi першого роду.

У статтi розглянуто термодинамiчну модель плавлення ультратонкої плiвки мастила, затиснутої мiж
двома атомарно-гладкими твердими поверхнями.
Плавлення/тверднення мастила описано як фазовий
перехiд другого роду. На основi моделi дослiджено механiчний аналог простої трибологiчної системи. Установлено, що плавлення мастила вiдбувається як при
перевищеннi зсувними напруженнями, так i температурою критичних значень. Окрiм двох кiнетичних ре-
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VI. ВИСНОВКИ

MELTING OF THE ULTRATHIN LUBRICANT FILM BETWEEN ATOMICALLY-FLAT
SOLID SURFACES AS SECOND-ORDER PHASE TRANSITION
1

I. A. Lyashenko1,2 , A. M. Zaskoka2
Peter Grünberg Institut-1, FZ-Jülich, 52425 Jülich, Germany
2
Sumy State University, 40007 Sumy, Ukraine
e-mail: nabla04@ukr.net, zaskoka23@ukr.net

The thermodynamic model of ultrathin lubricant film melting, which is contained between two atomically-flat
solid surfaces at their reciprocal motion is considered. The transitions between lubricant structural conditions are
described as second-order phase transitions. The melting occurs both at the temperature increasing and when
elastic strain exceeds the critical value. The kinetics of the system has been investigated within the framework of
the mechanical analogue of a simple tribological system. It is established that the periodical second-order phase
transitions can lead to the stick-slip motion mode in the system. The influence of the external parameters changes
on the mode of friction has been studied.
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