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Забезпечення точності гідроабразивної обробки матеріалів карбон-

карбонової групи типу ВВКМ. Приведено обґрунтування доцільності 

використання гідроабразивного методу для виготовлення зразків для 

визначення властивостей матеріалу з ВВКМ 3-D структури. Показано, що 

струмінь рідини надвисокого тиску створює ударно-динамічне та ковзно-

абразивне високоінтенсивне навантаження, яке веде до когезійного руйнування 

матеріалу без розвитку адгезійних пошкоджень структури. Оскільки при цьому 

в матеріалі не виникає зон деструкції значної ширини, отримані зразки 

адекватно визначають фізико-механічні властивості матеріалу в цілому при 

випробуванні на згин, стиснення та зсув.

Виконано аналіз типових дефектів виробництва та обробки матеріалів 

ВВКМ, розроблені рекомендації щодо їх усунення, що дозволяє більш активно 

впроваджувати дану технологію у виробництво  та зробити процес 

гідроабразивного різання більш якісним та ефективним.    
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