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Розглядається орієнтована на чисельний експеримент 
математична модель процесу тертя в присутності масти-
ла, до складу якого входять тверді частинки з анізотропни-
ми властивостями. Для розв’язання задачі чисельного моде-
лювання застосовано модифікований метод розв’язання си-
стем лінійних рівнянь.  
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Висновки. В статті розглянуто математичну модель процесу 

тертя між пласкими поверхнями, що рухаються площинно-
паралельно, в присутності рідкого мастильного матеріалу, до скла-
ду якого входять в якості домішки частинки з анізотропними влас-
тивостями. Проведено чисельний експеримент з моделювання гід-
родинамічних процесів у мастилі з урахуванням впливу анізотроп-
них частинок та наночастинок. В результаті чисельного експериме-
нту отримано приклади залежностей еквівалентної в’язкості оливи 
з домішками від параметрів та концентрації домішок. 

Перспективними напрямками дослідження може бути 
розв’язання задач чисельного моделювання процесу тертя в інших 
конфігураціях поверхонь, наприклад – процесу гідродинамічного 
тертя.  
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Рассматривается математическая модель процесса трения в присутствии 
смазочного материала, в состав которого входят частицы с анизотропны-
ми свойствами. Для решения задачи численного моделирования применен 
модифицированный метод решения систем линейных уравнений.  
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Glazok O.M. Numerical modeling of friction at presence of aniso-
tropic admixtures in the lubricant composition  
The mathematical model of process of friction in presence of a lubricant con-
taining rigid particles with anisotropic properties is examined. The model is 
oriented to the numerical experiment. For solving the problem of numerical 
modeling the modified method of solving of systems of linear equations is ap-
plied. 
Keywords: lubricant, anysotropy, shear.  


