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Конструкційні полімерні матеріали все частіше застосовують в сучасному

машинобудуванні,  причому  їх  використовують  в  тих  випадках,  коли  жоден

інший матеріал не відповідає все більш зростаючим вимогам нової техніки. При

механічній обробці композитних матеріалів вибір інструментального матеріалу

і  визначення  оптимальних конструкцій  ріжучого  інструменту  є  вирішальним

фактором, який визначає якість поверхневого шару. Отримана якість обробленої

поверхні  в  свою  чергу  визначає  ефективність  експлуатаційних  показників

готового виробу – характеристики водопоглинання і змочуваності, поверхневого

електрохімічного  потенціалу,  стійкість  і  довговічність  та  ін.  Таким  чином,

інструментальний  матеріал,  що  володіє  більш  впорядкованої  поверхневою

структурою буде забезпечувати стабільно високу якість обробленої  поверхні.

Причому впорядкованість цієї структури повинна зберігатися більш тривалий

час,  а  сама  поверхня  –  володіти  низькими  адгезійними  властивостями,  що

запобігають  налипання  частинок  оброблюваного  матеріалу  і  пов'язані  з  цим

порушення поверхневого шару.

Ключові  слова:  композиційний матеріал,  шпиндельний вузол, трубчасте

алмазне свердло.

Key words: composite material, spindle assembly, , the tubular diamond drill

bit.
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