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Дана оцінка напруженого стану різальної частини інструменту на основі
аналізу властивостей інструментальних матеріалів, механізму їх руйнування та
критеріїв міцності, особливо втомної; досліджено аналіз руйнування різальної
частини  інструменту  та  класифікацію  її  руйнування  в  залежності  від
інструментального матеріалу та умов експлуатації різального інструменту. 

Зміна властивостей інструментальних матеріалів під дією нерівномірного
температурного  поля  та  різні  закони  розподілу  контактних  навантажень  на
фасонних  гранях  інструменту  призводять  не  тільки  до  пружних,  а  й  до
пластичних  деформацій.  Приведена  методика  дозволяє  оцінити  міцність
різального  інструменту  в  різних  умовах  його  експлуатації,  а  отже  і
спрогнозувати  його  поведінку  в  цих  умовах;  враховує  практично  усі
особливості  умов  деформування  різальної  частини  інструменту  складної
форми, навантаженої контактними навантаженнями з різною епюрою і тої, що
піддається дії нерівномірного температурного поля. 

Метод  кінцевих  елементів  полягає  у  тому,  що  рішення  тут  досягається
шляхом  оперування  з  матрицями  (цей  метод  іноді  називають  матричним
методом  розрахунку  напруг),  що  полегшує  застосування  ЕОМ  і  дозволяє
повністю автоматизувати весь складний процес розрахунку. За допомогою цього
методу можуть бути вирішені не тільки плоскі, а й об'ємні задачі пружності та
пружно-пластичні,  що  враховують  анізотропію  матеріалу  різального
інструменту і всі згадані особливості умов його роботи.
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