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ПЕРЕДМОВАПЕРЕДМОВА

Історія розвитку людства є історією роз-

витку різноманітних інструментів та зброї: 

ка м’я ний вік, мідний, залізний. Тепер — 

вік штучних матеріалів. Створюються но ві 

матеріали, але здебільшого вони є важко-

оброблюваними. А отже, нині затребува-

ні інструментальні матеріали, які здатні 

їх «вигризти», тобто надто тверді, супер-

тверді. Так склалося, що в природі єдиним 

таким матеріалом є алмаз. Тільки він за-

лишає подряпину на будь-якому іншому, 

навіть дуже твердому матеріалі. Тому алмаз 

умовно відносять до надтвердих матеріа-

лів (НТМ). У ХХ столітті вченим вдалося 

отримати алмази в лабораторних умовах 

та освоїти їх промисловий випуск.

НТМ — сучасний наукоємний високо-

технологічний продукт, який є важливою 

ланкою у вирішенні питань ефективної 

механообробки важкооброблюваних ма-

теріалів ХХІ століття. Вони мають низку 

унікальних властивостей, які відрізняють їх 

від інших інструментальних матеріалів — 

високі твердість, міцність під час стиску-

вання, хімічну і тріщиностійкість, тепло-

провідність тощо. Завдяки цим уні кальним 

властивостям НТМ широко застосовують 
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у сучасному машинобудуванні як ефективний інструмен-

тальний матеріал. Разом з тим подальшим напрямком під-

вищення результативності використання таких матеріалів 

є новітні розробки щодо створення сучасних інструментів, 

які містять НТМ. Тому в посібнику наведені відомості про 

склад і властивості як самих матеріалів, так і інструментів, 

де вони застосовуються, а також цікава інформація стосов-

но процесів обробки з їх використанням, зокрема алмазно-

го інструменту. 

У розділі 1 книги викладено драматичну історію отри-

мання штучних алмазів, розкрито феномен їхньої принад-

ності. Розділ 2 присвячений пошуку відповіді на питання: 

що це таке — надтверді матеріали? У розділі 3 показано, 

що становлять собою абразивні НТМ. Розділ 4 розпові-

дає про застосування НТМ в абразивному інструменті. У 

розділі 5 висвітлені особливості роботи алмазного інстру-

менту, допитливі читачі дізнаються, як саме це відбуваєть-

ся. Розділ 6 присвячений процесам абразивної обробки з 

уведенням додаткової енергії, аналізується, що є ліпшим 

для НТМ — електроерозія, плазма чи лазер. У розділі 7 

розглянуто питання реального життя: в чому ж цінність 

застосування алмазного інструменту і наскільки він висо-

ковартісний? Розділ 8 показує, як досягти максимальної 

чистоти і точності оброблюваної алмазами поверхні.

 Автор сподівається, що це видання допоможе чита-

чам дізнатися більше і глибше про надтверді матеріали та 

їхнє ефективне використання в нашому житті.

В.І. Лавріненко
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РОЗДІЛ 1
ПОЧАТОК: ПОЧАТОК: 
ПОШУК, ЗНАХІДКА ПОШУК, ЗНАХІДКА 
ТА ПЕРЕМОГАТА ПЕРЕМОГА

1.1. Алмазна планета

Отже, розпочнемо. Епохи зоряних війн 

у нашій галактиці періо дично повторю-

ються. Минуло вже тридцять років після 

загибелі Дарта Вейде ра та Імператора, 

але галактика, однак, знову в небезпе-

ці. Мешканці Землі бачать це наочно на 

екрані в «Зоряних війнах. Пробудження 

сили». Дер жавне утворення Перший Ор-

ден на чолі з таємничим верховним ліде-

ром Сноуком і його правою рукою Кайло 

Реном іде слідами Імперії, намагаю чись 

здобути всю повноту влади. У цей нелег-

кий час доля зводить юну дівчину Рей і ко-

лишнього штурмовика Першого Ордена 

Фіна з героями війни з Імперією — Ханом 

Соло, Чубакою та генералом Леєю. Разом 

вони повинні дати відсіч Пер шому Орде-

ну, але настає момент, коли з’ясовується, 

що лише джедаї здатні зупинити Сноука 

та Кайло Рена. Планета Старкілер пе-

ретворена Першим Орденом на зброю, 

здатну досягти надсвітловими пострілами 

інші зоряні системи. Зі Старкілера по-

стріли сягають планет системи Хосніан і 
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знищують їх. Джедаї вступають у двобій з Першим Орде-

ном, намагаючись знищити зброю Старкілера. Зрештою, 

це їм вдається, і планета зазнає руйнувань. Герої Опору 

святкують перемогу над темними силами.

Усе це фентезі можна сприймати як таке, що відбуло-

ся колись у минулому. А ось ті самі постріли по планетах 

системи Хосніан — вони ж створювали високі температу-

ри і великі тиски. Ну і що, зауважить читач. Але ж високі 

тиски і температури — це одні з головних умов утворення 

надтвердих матеріалів, насамперед алмазів, а тому цілком 

логічно саме в системі Хосніан шукати алмазні планети. 

Ну ось, скаже читач, а як віднайти ту систему? 

А ось і відповідь. В ін тернеті (www.grimuar.info) 15 

жовт ня 2012 року з’яви лося по відомлення про те, що 

астро номи роздивилися незвичну планету в одній із зірок 

су зір’я Рака. Незвична вона тим, що, за оцінками екс-

пертів, скла дається здебільшого з алмазів. Знаходиться ця 

планета від нас на відстані всьо го сорока світлових років. 

Здавалося б, не так далеко. Наприклад, до най ближчої до 

нас зірки α-Центавра чотири світлових роки. Втім, у най-

ближчий час поповнення алмазного фонду Землі нам не 

загрожує. Все ж таки надто далеко ця планета від нас: це 

приблизно 400 трильйонів кілометрів. Зірку, довкола якої 

обертається алмазна планета, можна навіть побачити не-

озброєним оком. Сама планета, яка має назву 55 Cancrie, 

за розмірами вдвічі більша від нашої Землі (рис. 1.1), але 

обертається довкола своєї зірки набагато швидше. Рік там 

дорівнює лише 18 земним добам, маса увосьмеро пере-

вищує земну, а сама вона надто гаряча — її температура 

перевищує півтори тисячі гра дусів за Цельсієм. А ось її 

склад доволі незвичний. «Поверх ня планети, ймовірно, 

покрита графі том та алмазами, а не водою і гранітом», — 

припускає Нікку Мадхусудан, учений з Єльського уні-

верситету (США), резу ль тати астрофізичних праць якого 

публікуються в Astrophy si cal Journal Letters. Дослідження, 

здійснені ним спільно з Олів’є Моусісом у Тулузькому 
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науково-дослідницькому інституті астро фізики та пла-

нетології (Франція), засвідчили, що не менше третини 

маси планети можуть становити алмази. Тобто 55 Cancrie 

унікальна тим, що вона радика льно різниться від раніше 

вив чених планет. За словами Девіда Спер геля, астронома 

з Принстонського універ ситету (США), неважко дізнати-

ся про структуру та історію зірки, якщо знаємо її масу та 

вік. Хоч алмазні планети були відомі й раніше, але ця є 

першою, яку вдається вивчити детальніше. Вона має зо-

всім іншу тектоні чну і теплову еволюцію, аніж планети 

земного типу, бо складається здебільшого з вуглецю. Вче-

ні тепер воліють глибше пізнати цю планету. 

А як же нам вивчати позаземні об’єкти? З чого вони 

реально складаю ться? Саме для цього і необхідні алма-

зи. Наприклад, компанія Honeybee Robotics (див. сайт 

http:galspace.spb.ru/nature.file) розробляє системи для ро-

ботизованого позаземного буріння ще від 1987 року. В се-

редині 1990-х вона побудувала для NASA унікальну бурову 

установку SATM для роботи на кометах з глибиною бурін-

ня до 1,2 м. Тоді ж створили невеликий мобільний агрегат 

Mini-Corer для монтування на марсіанських рове рах. Але 

з різних причин ці проекти відхилили. Першим механіз-

мом компанії, який полетів у космос, став Rock Abrasion 

Tool (RAT) для руки-маніпулятора Robotic Arm (RA) мар-

сіанського позашляховика Lander, що успішно випробува-

ний у 2003 році. RAT — перший буровий агрегат в історії, 

Рис. 1.1. Порівняльні 

розміри Землі та пла-

нети 55 Cancrie
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який просвердлив шурф на іншій планеті. Ця машинка, 

готова працювати ро ками без ремонту й обслуговування, 

оснащена буровою штангою діаметром 4,5 см, титановою 

корон кою з алмазним напиленням і трьома електромотор-

чи ками потужністю 11 Вт кожний. За дві—три години ко-

ронка RAT з обертами до 3000 об/хв могла просвердлити 

надзвичайно тверду породу на глибину 3 см, вийма ючи з 

неї стовпчик керна діаметром 8 см. І це з масою 685 г та 

розмірами з банку коли! Крім того, на RAT був установле-

ний циркулярний рашпіль із совком-уловлювачем, при-

значений для отримання проб із поверхні.

Новий проект Honeybee — MARTE прямо пов’язаний 

із сен саційним відкриттям крижаних масивів на Північ-

ному полюсі Червоної плане ти, прихованих від спостері-

гачів під тонким шаром рихлого ґрунту. На думку астро-

біо логів, у товщі марсіанської криги можуть існувати пев-

ні форми життя. MARTE — це автоматизована система 

буріння із видобутком керна, здатна про никнути вглиб 

марсіанської вічної мерзлоти на 10 м. Її маніпулятор має 

десять рухливих осей, а коронки буро вого механізму по-

силені алмазним напиленням. Уламки породи виймають 

із шурфу шнековим механізмом. MARTE видає керн 

діамет ром 2,7 і завдовжки 25 см. Потужність використо-

вуваної системи не перевищує 150 Вт, а навантаження на 

бур сягає 450 Н. 

А тепер давайте замислимося. Та планета дуже дале-

ко, а наша — в нас під ногами. І алмази в нас є, і далеко 

їхати не треба. 

А навіщо нам, власне, алмази?

Перше, що здебільшого спадає на думку, — це юве-

лірна крамниця, а далі — персні, кулони, намиста, під-

віс ки (три мушкетери — вони якраз і втрапили в історію 

з алмазними підвісками).

Друга асоціація — це отой склоріз із алмазом. Тільки 

ним і можна нашкрябати якесь гарне або, може, не зов-

сім гарне, слово на склі. 
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Третє, що підказує уява, — це улюблена нами техніка. 

Всі ми бажаємо їздити на авто, добре було б на «Славуті», 

краще — на «Сенсі», ще краще — на «Мерседесі». Але для 

цього необхідна добротна абразивна обробка деталей із 

важкооброблю ваних матеріа лів, які є в автомобілях, а для 

цього потрібні саме алмази. 

Ну що ж, давайте поринемо в історію надтвердих ма-

теріалів, передусім алмазів. 

1.2. Діаманти в стільцях

У світовій практиці було кілька речей, 

які спокусливо збурювали людство, зану рюючи його у 

своєрідні лихоманки збагачення. Такими є й алмази, що 

в осяжній історії людства завжди трималися в ціні. Ті 

терито рії, де добували алмази, незмінно приваб лювали 

комерсантів, і ці землі вважалися великим надбанням. 

«Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

— В сиденье стула я зашила свои брильянты.»

И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ «Двенадцать стульев»

Багато наших читачів пам’ятають цю захопливу, з 

тонким гумором книжку І. Ільфа та Є. Петрова про при-

годи предводителя дворянства Кіси Воро б’янінова та ви-

нахідливого плутяги Остапа Бендера у пошуках діамантів 

мадам Пєтухової. Багатовікова історія алмазів не менш 

захоп лива, і саме з такою наполегливістю дослідники 

шукають діаманти, які заховала вже не мадам Пєтухова у 

потаємних стільцях, а мадам Природа — у своїх надрах. 

Створюючи алмаз, природа щедро наділила його най-

ціннішими влас тиво стями і найважливішою з них — найви-

щою твердістю, однак надто поскупи лася на його копалини. 

Цей надзвичайно рідкісний мінерал був уперше знайдений 

в Індії ще сивої давнини — близько трьох тисячоліть до на-

шої ери. За два ти сячоліття про нього вже знали стародавні 

греки. Ще через два тисячоліття алмаз з’явився в Європі. За 
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фізичними властиво стями та величиною мінералів алмази 

поділяють на ювелірні та технічні. Штучно огранені алма-

зи мають назву діа мантів. Призначення огранки — надати 

кристалам максимального блиску та гри барвів. Основна 

маса алмазів, які надходять на світовий ринок, добуваєть-

ся з розсипів. Споконвічні поклади алмазів відомі тільки в 

Південній Африці. Там вони представлені трубчастими ті-

лами округлої або овальної форми діаметром  кілька сотень 

метрів і відомі як кімберлітні. Не всі трубчасті тіла містять 

алмазні крис тали. Так, у Південній Африці відомо понад 

250 трубок кімбер літу, і тільки близько 10 % з них містять 

алмаз. Але згадаймо, що і не всі стільці мадам Пєтухової 

були з діаманта ми, лише їх 1/12 частина (приблизно 8 %). 

Як бачимо, наша жартівлива аналогія підтверджується. 

Крім Африки, невелику частину алмазів добувають у Пів-

денній Америці (Бразилії, Венесуелі та Гвінеї), в Азії (в Індії, 

Якутії, на острові Борнео) й Австралії.

«Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, 

расчесал усы … и решительно откашлявшись, рассказал Остапу … 

все, что ему было известно о брильянтах со слов умирающей тещи…

По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изум-

рудный весенний свет. Брильянтовый дым держался под потолком.

Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от голоса 

Остапа.

Выбор неплох. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся 

эта музыка стоит ?

Тысяч семьдесят—семьдесят пять.

Мгу… Теперь, значит, полтораста тысяч.

— Неужели так много ? — обрадовано спросил Воробьянинов».

И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ. «Двенадцать стульев»

Виявлення у покладах великих алмазів, які були би 

цікаві ювелірам, — надзвичайна рідкість, і кожна зна-

хідка — це, безперечно, подія. Бурхливе зростання ви-

добутку алмазів припадає на кінець XIX століття, коли 

відкрили багаті поклади у Південній Африці. Відомо, 

що перший великий алмаз знайшов чорношкірий пас-
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тух поблизу м. Кімберлі, на березі річки Помаранчевої. 

У пастуха його придбали приблизно за 250 фунтів стер-

лінгів, а в подальшому фірма, яка скуповувала алмази, 

заплатила за нього вже 11200 фунтів. Відомості про такі 

прибуткові операції сколихнули Америку, Європу й Ав-

стралію. Алмазна лихоманка спалахнула з такою силою, 

що перевершила спокуси навіть золотошукачів. Ось де 

проявився зв’язок алмазу з таким «мерзенним» металом, 

як золото. Безумовно, всі шукали юве лірні алмази для 

огранення в діаманти. Виняткова рідкість великих алма-

зів у природі, труднощі та висока вартість їхньої обробки 

стрімко підвищили ціну на діаманти. Проте така алмаз-

на лихоманка призвела до того, що потроху на ринок по-

чали надходити і технічні природні алмази, які зайняли 

свою нішу в обробці матеріалів.

«А где же брильянты ? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретка-

ми! Брильянтов, как видите, нет».

И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ. «Двенадцать стульев»

Отримати штучний алмаз учені, насамперед алхіміки, 

намагалися впродовж багатьох століть. Однак вважається, 

що першим вуглецеву природу коштовного каменю виявив 

наприкінці XVII століття Ісаак Ньютон. Згодом його здо-

гадку під твердили інші дослідники, коли спалювали алмаз 

у сконцентрованому сонячному промені. І тоді припусти-

ли, що оскільки цей мінерал за складом по дібний до гра-

фіту, сажі або антрациту, то чому би не спробувати з того ж 

гра фіту отримати алмаз? Намагалися, але спливали роки, 

десятиліття, століття, а дослідники нічого не отримували. 

Зрозуміло, що висока вартість алмазів не давала спокою 

ані алхімі кам, ані шарлатанам, ані науковцям у спробах 

одержати штучні алмази. З новими зусиллями ці спроби 

поновили наприкінці XIX століття. До цього часу навіть 

алхіміки вже особливо не цікавилися питанням отриман-

ня алмазів, оскільки вони вважали це неможливим, навіть 
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за допомогою філософського каменю, який нібито міг 

забезпе чити перетворення неблагород них металів на зо-

лото. Загадковість алмазу в очах алхіміків посилювалася 

ще й тим, що він, згоряючи, «щезав зовсім».

На початку минулого століття в пресі час від часу 

з’являлися різні сен саційні повідомлення про штучно 

отримані алмази. Але здебільшого все це було наслідком 

похибок, що виникали під час аналізу, і переважно отри-

мана речо вина була не алмазом, а карбідом якогось металу, 

найчастіше — заліза. Іноді траплялося, що не тільки преса, 

а й знані фірми ставали жертвами шарлатанів, які прагли 

легкої наживи. В книзі В.М. Бакуля «Работающие алма-

зы» наведено один такий випадок. У 1902 році в Парижі 

молодий спритник М. Лємуан наполегливо афішував свої 

експерименти з виготовлення штучних ал мазів. Він наго-

лошував на тому, що відкрив спосіб виробництва гарних 

юве лірних алмазів значних розмірів та погодився проде-

монструвати свій винахід одному з директорів компанії — 

де Бірсу. Ловкач показав йому свою складну елект ричну 

піч, насипав у тигель небагато якоїсь речовини та виконав 

низку маніпу ляцій, засунув тигель у піч і ввімкнув її. За 15 

хвилин після світської бесіди «дослідник» вимкнув піч, 

обережно витягнув тигель і, на великий подив директора 

компанії, там виявилося кілька кристалів алмаза відмінної 

якості і доволі значних розмірів. Де Бірс, приголомшений 

побаченим, погодився на фінансування винаходу Лємуа-

на у чималих обсягах. Була побудована солідна лаборато-

рія, отримано відповідний аванс, і все йшло гладко, поки 

один торговець алмазами не звернув увагу на те, що «вина-

хідник» систематично скуповує необроблені алмази. Про 

це відразу повідом или директору де Бірсу. Директор велів 

зробити позначки на тих алмазах, які купував Лємуан, а 

його самого попрохав ще раз проде монструвати дослід для 

свого багатого приятеля, майбутнього інвестора. Дослід 

знову завершився успішно, але всі отримані алмази вия-

вилися з позначками. Тоді «прия тель» директора, який на-
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справді був з поліції, показав свої документи, прискіпливо 

огля нув піч і виявив там подвійне дно. Лємуана заарешту-

вали і засудили на шість ро ків за шахрайство. Сенсаційні 

повідомлення про відкриття способу отриман ня штучних 

алмазів і цього разу виявилися передчасними. 

«Остап был холоден:

— Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши 

брильянты почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете 

лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость.»

И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ. «Двенадцать стульев»

Нагадаємо, що природа алмазу тривалий час залиша-

лася для науки загадкою. Те пер кожному допитливому 

відомо, що алмаз і графіт за хімічним складом є чистим 

вуглецем і фактично це тільки різні його модифікації, які 

різнять ся одна від одної розташуванням атомів і структу-

рою ґратки. А раніше про це лише здогадувалися. 

Англія, 1879 рік. Джеймс Баллонтайн Генней, якому 

виповнилося 24 ро ки, член Лондонського хімічного то-

вариства, після серії експеримен тів з розчи нення лужних 

металів в органічних сполуках спостерігав виділення вуг-

лецю у вигляді блискучої луски. Генней замислився над 

питанням: якщо органічні сполуки, розкладаючись під 

час нагрівання у закритій посудині за наявності од ного з 

металів — натрію, калію або літію, виділяють вуглець як 

тверду луску, то що завадить «новонародженому» вуглецю 

виділятися у вигляді алмазу? У брошурі дослідника В. Шу-

валова «Кто подсыпал бриллианты, или Рассказ о забытом 

открытии» детально описані досліди Геннея. Після низки 

невдач за лізна труба разом з чотирма грамами літію напо-

ловину була наповнена сумішшю — 90 % кісткової олії та 

10 % парафінового спирту. Трубу нагрівали до черво ного 

світіння (приблизно 600 °С) та витримували в пічці впро-

довж 14 годин. Після від криття труби з’ясувалося, що вуг-

лець виділився у верхньому її кінці. Добуту з труби спе-

чену масу Генней ретельно перемолов у ступці та під мі-
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кроскопом виявив декілька прозорих кристаликів. Вони 

шкрябали скло. Генней повірив: отримано алмази! Удача 

окрилила його, і він здійснив ще 17 експериментів, у двох 

з них утворювалися такі самі кристалики. В лютому 1880 

року Генней надіслав до друку статтю і того ж року від-

дав зразки на дослідження відомому в тогочасній науко-

вій спільноті професору Н. Сторі-Мескілайну. Професор 

дійшов висновку: отримані Геннеєм зразки, без сумніву, 

алмази, і результати своїх досліджень науковець опубліку-

вав у газеті Таймс. Але далі сталося незрозуміле. Від гуків 

на повідомлення не надійшло — сучасники не надали 

значення алмазам Ген нея. Кристалики десятиліттями ле-

жали у Британському музеї. У 1943 році в нау ковому світі 

згадали про алмази Геннея. Дослідники Ф.А. Банністер 

та Кетлін Лонсдейл зняли рентгенограми з 12 кристали-

ків і 11 з них визнали ал мазами. Такий результат радше 

здивував, аніж наснажив учених. Ця історія — яскра вий 

і поширений приклад долі передчасних досліджень, коли 

стан теорії не дає можливості передбачити та зрозуміти 

результати експерименту.

«Есть ! — повторил Остап сорвавшимся голосом. — Держите!»

 И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ. «Двенадцать стульев»

За існуючою теорією, алмази утворюються в надрах 

Землі в умовах великого тиску (близько 200 тисяч атмос-

фер і більше) і високих температур (2500 °С і більше). Під-

креслимо, що теорія реального отримання штучних алмазів 

запропонована в 1939 році українським ученим О.І. Лей-

пунським, який виконав термодинамічний розрахунок 

залежності рівноваги графіт—алмаз від тиску. Згідно з діа-

грамою стану вуглецю за атмосферного тиску термодина-

мічно сталою його формою є графіт. Графіт з підвищенням 

тиску до значень, які характерні для ділянки термодина-

мічної сталості алмазу, одразу не переходить в алмаз. Для 

такого переходу потрібен тиск, який істотно перевищує 

рівноважний. З часом з’ясували, що в разі тисків 80000—
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85000 атмосфер і температур 1500—2500 °С з графіту за на-

явності металу-каталізатора утворюється алмаз.

15 лютого 1953 року в лабораторії Універсальної швед-

ської електричної акціонерної компанії були синтезова-

ні перші в світі штучні алмази. Шведи не оприлюднили 

отриманих результатів і продовжили роботи в умовах 

секрет ності, перевіряючи свої результати. 16 грудня 1954 

року в лабораторії американської компанії «Дженерал 

елект рик» досягли такого самого результату. Американці 

успіху не приховували, і в лютому 1955 року «Джене рал 

електрик» опублікувала повідомлення про перший у світі 

синтез алмазів, а невдовзі з’явилася інформація шведів, 

які відстоювали свій пріоритет. 

Офіційно визнано, що першою людиною, якій вдалося 

отримати штуч ний алмаз, був Трейсі Хол, хімік з компанії 

«Дженерал елект рик». Він зрозумів, що для розв’язання 

проблеми необхідне обладнання, яке б забезпечило висо-

кий тиск. Сам наки дав ескіз такої установки і з друзями 

з механічної майстерні виготовив її у вільний від роботи 

час. Але і після цього дослідника майже рік переслідували 

невдачі. Лише в грудні 1954 року він досяг першого успіху. 

Хол згодом записав у своєму щоденнику: «Руки мої трем-

тіли, частіше стукотіло серце, я відчув слабкість у колінах 

і змушений був сісти. Мої очі впіймали спалахи від дюжин 

дрібних три кутних граней оксаедричних кристалів…, і я 

зрозумів, що насамкінець алмази виготовлені людиною». 

Цей експеримент був виконаний під тиском 70000 атм і 

за температури 1600 °С з використанням графіту і троїліту 

(FeS). У подальшому провели ще декілька експеримен-

тів, які підтвердили успіх Хола. І лише після цього світ 

дізнався про велике відкриття. 14 лютого 1955 року нью-

йоркські газети вийшли з промовистими заголовками: 

«В лабораторії «Дженерал електрик» синтезовано алмаз», 

«Штучний алмаз більше не загадка!». 

Таким чином, алмази в нас є. Справа тепер за їх прак-

тичним застосуванням. Про це — наступна розповідь.
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Візьмемо характерний при клад. Не так 

давно був цікавий ювілей — 150-річчя від дня винаходу 

та пер шого промислового застосування алмазної бурової 

коронки. Тієї самої коронки, якій людство зобов’язане 

багатьма сучасними блага ми. Адже за її допомогою про-

кладено тисячі тунелів у гірських хребтах, побудовано 

метро в сотнях міст світу, пробурено сотні тисяч сверд-

ловин, що забезпечили людство нафтою і газом. І нині 

бурові коронки невпинно працюють у багатьох галузях 

промис ловості та будівництва. Так само, як і інші алмаз-

ні інструменти, без яких тепер не обходиться практично 

жодне виробництво.

Повернімося до нашого прикладу. 1863 рік. Швей-

царський го динникар Лоше, який волею долі став на-

чальником буровибухових робіт, стояв біля вікна робочо-

го помешкання і сумовито дивився на гору. Давня мрія 

поєднати Іспанію з Центральною Європою залізничним 

тунелем, прокладеним крізь Швейцарські Альпи, була 

під загрозою зриву. За півроку робіт вдалося пробити в 

горі лише кілька десятків метрів штольні. А тим часом у 

його розпорядженні була найпередовіша на ті часи тех-

ніка — парова бурильна машина та відмінно загартовані 

сталеві бури. Але просвердлити Альпи ці бури не здатні: 

за дві години роботи вони повністю затуплялися і вже не 

могли «гризти» скелю. У штольні їх лежали цілі купи, а 

робота майже не просувалася. 

У відчаї Лоше перекреслив віконне скло кісточкою 

безіменного пальця, немовби ставлячи хрест і на про-

кладанні тунелю, і на своїй кар’єрі керівника робіт. Але 

що це? На склі з’явилися хрестоподібні лінії, залишені 

діамантовим перснем. І тут Лоше осяяла думка — алмаз! 

Саме він допоможе пробитися крізь гору! Коли він прий-

шов з цією ідеєю до директорів будівельної компанії, ті 

подивилися на нього як на божевільного. Але бурильник 
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не поступався, і зрештою йому вдалося умовити ком-

паньйонів купити 100 каратів алмазів.

Перший буровий верстат з алмазною коронкою 

Лоше виготовив разом з ме ханіком Піге. Верстат мав ви-

гляд труби, на торці якої закріпили алмази. Для кожного 

кристалика висвердлювалося окреме гніздо, а закладе-

ний у нього алмаз запаювався спеціальним металевим 

припоєм. Труба з’єднувалася з порожнистою штангою, 

яка оберталася паровою машиною завдяки системі пере-

дач. Очищували забій від зруйнованої породи стру менем 

води, яку подавали в шпури помпою крізь порожнисту 

штангу. В цьому верстаті, власне, були закладені всі тех-

нічні ідеї та принципи сучасних бурових установок. Лоше 

з напарником виготовили десять таких бурів. Обійшлися 

ці небачені доти інструменти вельми дорого, але працю-

вали вони на той час дуже добре. Алмазні коронки витри-

мували більше двох діб безупинної роботи, тоді як стале-

ві бури виходили з ладу вже за дві години. Проходження 

шпурів пришвидшилося до 30 разів, прокладання тунелю 

різко просунулося вперед. Траплялося, що алмази викри-

шувалися або випадали зі своїх гнізд, однак усі визнали, 

що алмазна коронка Лоше працює відмінно та виправдо-

вує свою вартість. Так почалася ера алмазного інструмен-

ту у промисловості і на будівництві.

І все ж іще майже століття промислові магнати вва-

жали доброю справою при крашати алмазами себе, своїх 

дружин і доньок, а не бурові установки і то карні різці. 

Однак задля справедливості слід зазначити, що лише 

20 % алмазів, які видобувалися в світі, ставали ювелір-

ними виробами, а інші 80 % йшли на технічні цілі. Але і 

вони покривали тільки невелику частину потреб еконо-

міки. І лише в середині ХХ століття відбулася технічна 

революція, описана вище, яка зробила алмазний інстру-

мент демократич ним, тобто доступним для найширших 

мас виробників. Ідеться, звісно ж, про створення синте-

тичних, або штучних алмазів. У світі почався справжній 
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бум алмазного інструменту. В усіх найбільш розвинених 

країнах розгорнули виробництво штучних алмазів для 

промисловості та будівництва. 

«Брильянты превратились в сплошные фасадные стекла и желе-

зобетонные перекрытия… Алмазная диадема превратилась в те-

атральный зал с вертящейся сценой… Сокровище осталось, оно 

было сохранено и даже увеличилось.»

 И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ. «Двенадцать стульев»

У Радянському Союзі синтез алмазів з графіту був здійс-

нений у 1960 році групою вчених Інституту фізики високих 

тисків АН СРСР під керівництвом академіка Л.Ф. Вереща-

гіна. В 1961 році в Києві з метою організації про мислового 

виробництва штучних алмазів заснували Український нау-

ко во-дос лідний конструкторсько-технологіч ний інститут 

синтетичних надтвердих ма теріалів і інструменту (нині 

Інститут над твердих матеріа лів імені В.М. Бакуля НАН 

України). Наприкінці 1961 — на початку 1962 років учені й 

інженери Інституту під керівництвом першого директора 

доктора технічних наук В.М. Бакуля створили техноло гію 

промислового виробництва штучних алмазів (рис. 1.2) і ви-

пустили їх першу промислову партію. 

Успішний синтез алмазів ініціював питання щодо отри-

мання інших штуч них надтвердих матеріалів. Вище ми вже 

звертали увагу на те, що алмаз синте зований із графіту. Але 

є ще один штучний матеріал, схожий на графіт. Це нітрид 

бору. Як і графіт, він кристалізу ється в гексагональну ґратку. 

Густина нітриду бору (2,20—2,25 г/см3) близь ка до густини 

графіту (2,25—2,35 г/см3). Нітрид бору і за іншими власти-

востями дуже нагадує графіт: він такий самий м’який і має 

низький коефіцієнт тертя. У зв’язку із близькістю структур 

і фізичних властивостей графіту і нітриду бору останній, з 

огляду на його колір, часто називають «білим графітом». 

Враховуючи властивості графіту і ніт риду бору, слід зазна-

чити, що в таблиці Д.І. Менделєєва бор і азот стоять в од-

ному ряду з вуглецем — ліворуч і праворуч від нього. Тому 
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природно було припустити, що сполука бору й азоту з се-

редньою атомною масою 12,414, близька до атомної маси 

вуглецю, дасть речовину з близькими йому властивостями. 

Наявність спільних властивостей у графіту і нітриду бору, 

особливо те, що обидві речо вини кристалізуються у схожі 

гексагональні ґратки з близькими параметрами, — все це 

наштовхнуло дослідників на думку, що нітрид бору може 

існувати і в кубічній модифікації.

Кубічний нітрид бору (КНБ) уперше отримав у 1957 

році Роберт Венторф (Robert H. Wentorf Jr.) для компанії 

«Дженерал електрик». У 1969 ро ці компанія зареєстру-

вала торговельну марку «Боразон» для кристалів КНБ. У 

Радянському Союзі кубічний нітрид бору вперше синте-

зували в Ін ституті фізики висо ких тисків Академії наук 

СРСР під керівництвом академіка Л.Ф. Верещагіна. Від 

1965 року ельбор (торговельна марка) синтезувався у про-

мислових масштабах абразивним заводом «Ілліч» (м. Ле-

нінград, нині м. Санкт-Петербург, Росія) за технологією, 

розробленою спільно зі співробітниками ВНДІАШ.

Оригінальну технологію вироб ництва КНБ створили 

і в Інс титуті надтвердих матеріалів АН УРСР (м. Київ). 

У 1964 році на дос лідному заводі Інституту розпочали 

дослідно-промислове, а в подальшому — і промислове ви-

робництво кубоні ту (рис. 1.3) (торговельна мар ка) й абра-

Рис. 1.2. Штучні ал ма-

зи марки АС6 160/125 

(виробництва ІНМ іме-

ні В.М. Бакуля)
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зивного інст рументу з нього. В умовах високих тисків і 

температур (6,0—8,5 ГПа, 1500—1800 °С) гексагональний 

ніт рид бора переходить у кубічну алмазоподіб ну модифі-

кацію (безбарвні неелектропровідні кристали). 

Зауважимо, що алмаз з його неперевершеною твердіс-

тю і зно состійкістю має, як інструментальний матеріал, 

порівняно низьку теплостій кість: під час нагрівання по-

над 750 °С він починає окиснюватися. Це обмежує швид-

кість обробки алмазним інструментом і в багатьох випад-

ках потребує сут тєвого охолодження. Кубічний нітрид 

бору в цьому сенсі вигідно відріз няється від алмазу — він 

не втрачає своїх різальних властивостей до температур 

1200 °С. Крім того, КНБ не взаємодіє, на відміну від ал-

мазу, із залізовуглецевими сплавами, що і визначає його 

основну сферу застосування.

1.4. Алмази і їхня вартість 

Штучний синтез теоретично уможливив 

отримання такої кількості алма зів, скільки їх необхідно 

для економіки. Причому штучні алмази за своїми влас-

тивостями не тільки не поступаються природним, а й за 

деякими парамет рами можуть їх перевершити. За даними 

Рис. 1.3. Кубоніт мар-

ки КВ 160/125 (ви-

робництво ІНМ імені 

В.М. Бакуля)
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Геологічної служби Сполучених Штатів (USGS), у 2008 

році технічні алмази вироблялися у 32 країнах. Загальний 

обсяг їх виробництва у світі сягнув близько 4,62 млрд ка-

ратів на суму від 1,65 до 2 млрд доларів США. При цьому 

обсяг продукування синтетичних технічних алмазів у світі 

оцінювався у більш як 4,55 млрд каратів. Китай став про-

відною країною з розрахунковим обсягом виробництва 4 

млрд каратів, далі йдуть США, Росія, Ірландія та ПАР.

Згідно з оцінкою, що міститься в доповіді «Самсонов.

ppt» (СВ РАН 26.09.2014) на сайті share.kz.ieie.nsc.ru, у за-

гальному світовому виробництві та споживанні алмазної 

сировини, враховуючи природні та синтетичні алмази 

(8,5 млрд каратів), частка технічних сягає ≈ 98…99 % (за 

масою). Але у вартісній оцінці технічні синтетичні алма-

зи становлять ≈ 10…13 % від загального об сягу світового 

ринку алмазів. Так, у 2012 році в загальному обсязі вироб-

ництва природні алмази вимірювалися 127,96 млн каратів 

(обсяг реалізації — 12,64 млрд доларів США). Синте тичні 

алмази становлять 8,37 млрд каратів (≈ 2 млрд американ-

ських доларів). Серед природних алмазів ювелірні сяга-

ють ≈ 2 %, а технічні — ≈ 80 %. 

Єдиним недоліком ал мазного інструменту можна вва-

жати його відносно високу вартість. Він може бути дорож-

чим за традиційний абразивний інструмент у десятки разів. 

Ціна інструменту насамперед визначається вартістю 

алмазів на ринку. Зрозуміло, що чим більший вихід алма-

зів у переходах графіт—алмаз, тим економнішою є техно-

логія і тим більшим попитом вона користуватиметься у 

промисловості. Вартість карата перших штучних алмазів, 

вироблених 55 років тому в Інституті надтвердих матері-

алів, сягала 135 карбованців. Водночас карат природних 

технічних алмазів для алмазно-абразивного інструмен-

ту коштував три карбованці. За такої суттєвої різни-

ці конкурентоспро можність синтетичних алмазів була 

вкрай примарною. Але завдяки напруже ній праці ко-

лективу Інституту вже у другій половині 1962 року вони 
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коштували 2 карбованці 50 копійок, тобто стали дешев-

шими від природних. За рахунок поліпшення технології 

й автоматизації процесу в другій половині 1960-х років 

вартість алмазів вдалося знизити до 45—75 копійок за ка-

рат. Це стимулювало розробку проектів роз витку алмаз-

ної галузі. Співробітники Інституту надавали безпосеред-

ню допо могу в стано вленні алмазних заводів в Україні — 

Львівського та Полтавського, а також у Вірменії — Єре-

ванського. Як результат — наприкінці 1970-х ро ків вар-

тість карата штучних алмазів для алмазно-абразивного 

інстру менту знизилася до 10—12 копійок. Штучні алмази 

в інструменті почали широко застосову ватися в промис-

ловості для шліфування та заточування твердосплавного 

мета лорізального інструменту, хонінгування, обробки 

наплавлень і напилень, а також неметалевих матеріалів 

(скла, каменю, кераміки, пластмас, шкіри, гуми тощо).

За даними Геологічної служби США, природні та 

синтетичні технічні ал мази значно різняться за вартістю. 

На природні алмази ціна коливається в середньому від 1 

долара за карат за алмазні скалки (борт) до 2,5—10 дола-

рів за карат за більшу частину якісніших кристалів. Од-

нак деякі великі алмази коштують до 200 доларів за карат. 

Ціна на синтетичні технічні алмази значно нижча і змі-

нюється залежно від міцності частинок, розміру, форми, 

криста лічності та відсутності або наявності металічних 

покриттів. Загалом вартість синтетичних алмазів для по-

лірування, шліфування та правлення варіює у діапазоні 

0,1—2 долари за карат.

Зрозуміло, що ті абразивні інструменти, в яких ал-

мази не застосовуються, є де шевшими, але справедливо 

завважують, що не можна купити «Мерседес» за ціною 

«Ланоса». У багатьох промислових галузях використання 

алмазного інструменту є ефек тивнішим від традиційного 

абразивного — за рахунок підвищення продук тивності 

обробки і тривалішого терміну служби, меншої кількості 

замін інструменту та подовження неперервності процесу 
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виробництва. На практиці це означає, що для виконання 

разових невеликих робіт немає потреби платити за висо-

ковартісний інструмент. Водночас для спеціалізованого 

застосування алмазний інструмент завжди буде еконо-

мічним у розрахунку на одиницю виробленої продукції. 

Є чимало причин вважати, що попит на алмазні ін-

струменти зростатиме. Це обумовлено новими, вищими 

та якіснішими вимогами до процесів механооброблення, 

розвитком нафтогазової та будівельної галузей, появою 

нових матеріалів, які потребують спеціальних техноло-

гій їхньої обробки. Так, якщо у будівництві ще 10—12 

років тому багато видів робіт на 90 % викону валися за 

допомогою відбійного молотка і лише 10 % — алмазни-

ми інструмен тами, то нині це співвідношення швидко 

змінюється на користь останнього. Ринок шліфування 

та полірування алмазним інструментом бетонних повер-

хонь з року в рік демонструє високі темпи зростання. 

USGS прогнозує, що синтетичні алмази для абразив-

них інстру ментів і поверхонь тертя деталей у подальшому 

замінюватимуть конкуру ючі матеріали у багатьох галузях 

промисловості завдяки забезпеченню менших допусків, 

а також подовження терміну служби інстру ментів. На-

приклад, вони замінять природний алмаз і вироби з кар-

біду вольфраму, які використовуються нині в бурильно-

му обладнанні та інструментах. Очікується, що попит на 

абразивний матеріал із синтетичного алмазу залишиться 

вищим, аніж на матеріал з природного алмазу. 

1.5. Феномен 
принадності алмазів

Алмазу за його характеристиками може 

позаздрити будь-який інший інстру мент. Підраховано, 

що, наприклад, кристалом масою 1 карат можна розріза-

ти таку кількість скла, що довжина загального зрізу пере-

вищить відстань від Землі до Місяця.
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Тепер поміркуємо над питанням: чому дуже бага-

то країн так прагнуло отримати штуч ні алмази? Відпо-

відь проста: алмазний інструмент більш продуктивний 

і якість обробки ним виробів вища. Інакше кажучи, він 

піднімає рівень виробництва на вищий щабель. Відпо-

відно країни, які його широко застосовують, отримують 

переваги у змаганні економік.

Звичайні кристали штучних алмазів мають жовте за-

барвлення, розмір їх варіює у широкому діапа зоні — від 

мікропорош ків 1 мкм до шліфпорошків 1 мм (рис. 1.4). 

Трапляються кристали як гарно огра нені (кубічного, 

кубооктаедрич ного, октаедричного габіту сів), так і не-

правильної форми. Причому однією з головних відмін-

ностей штучних алмазів від природних є наявність вклю-

чень мета лів-розчинників.

Алмази в системах метал—вуглець отримують у спе-

ціальних апаратах за тисків понад 4 ГПа і в умовах темпе-

ратур, вищих за 1400 за Кельвіном. Як джерело вуглецю 

застосовують графіт. Розчинники вибирають з ряду пере-

хідних металів, до якого входять залізо, ко бальт, нікель, 

рутеній, родій, паладій, осмій, іридій, платина, хром, 

тантал, марганець тощо. Застосування перелічених ме-

талів дає змогу суттєво знизити параметри процесу син-

тезу. Метал при цьому має утворювати твердий розчин 

Рис. 1.4. Штучні алмази 

марки АС250 800/630 

(виробництва ІНМ іме-

ні В.М. Бакуля)



25

1.5. Феномен принадності алмазів

з вуглецем і розчиняти вуглець в умовах високих тисків 

і температур. Загалом застосування в процесі синтезу 

металічних розплавів перехідних металів, здатних добре 

змочувати графіт, позитивно впливає на ступінь перетво-

рення графіту на алмаз.

Використання алмазів у промисловості обумовлено 

їх надзвичайно висо кою твердістю, яка в 1000 разів пере-

вищує твердість кварцу і приблизно в 150 разів — корун-

ду. З алмазом не можуть зрівнятися навіть такі найпоши-

реніші абра зивні матеріали, як карбід кремнію та карбід 

бору — алмаз твердіший від них втричі та вдвічі відповід-

но. А його абразивна здатність (маса матеріалу, що зніма-

ється шліфуванням за певний період часу) більша в сотні 

разів порівняно з іншими матеріа лами. Завдяки своїм не-

звичним властивостям алмазний інструмент незамі нний 

у багатьох сферах діяльності людини. Він задіяний там, 

де необхідно висвердлити найменший отвір, наприклад, 

у годинникових механізмах, і там, де бурять великі гео-

логорозвідувальні та експлуатаційні свердло вини. 

У світі нині налічується понад 5000 типів алмазних 

інструментів, починаючи від карликів розміром у десяті 

частки міліметра і закінчуючи гігантами діаметром 5 мет-

рів. Вміст алмазів у цих інструментах коливається від 0,1 

до 2000 каратів (карат — 1/5 частина грама, або 200 мг).

Залежно від виду робіт алмазний інструмент поділя-

ється на:

• фрезерувальний;

• шліфувальний (грубе, середнє і тонке шліфування);

• полірувальний;

• відрізні диски (пили);

• свердла (бури).

З усіх галузей застосування алмазів вирізнимо такі:

• обробка інструментів і деталей машин з металоке-

рамічних твердих сплавів;

• буріння геологічних і експлуатаційних свердловин 

у твердих й абразивних породах;
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• обробка виробів з високоміцних і жаростійких ма-

теріалів: ке рамік, синтетичного корунду, кварцу, скла, 

напівпровідникових матеріалів — германію та кремнію;

• обробка надтвердих облицювальних матеріалів: 

граніту, мармуру тощо;

• алмазна правка шліфувальних кругів;

• алмазне точіння деталей машин з легких та кольо-

рових металів і спла вів, пластмас та ін.;

• алмазне волочіння тонкого дроту з міді, вольфраму, 

молібдену та інших цінних матеріалів;

• деревообробка;

• ювелірна промисловість.

Але це далеко не повний перелік сфер використан-

ня алмазів. Наведемо лише декілька прикладів ефектив-

ності застосування алмазного інструменту в перелічених 

вище галузях.

Коронки, армовані алмазами, підвищують швидкість 

буріння у 8—15 разів порівняно з бурінням, що ґрунту-

ється на застосуванні твердосплавних коронок. До речі, 

з легкої руки швейцарського годинникаря Лоше на бу-

ріння свердловин тепер щороку витрачаються десятки 

мільйонів каратів алмазів!

У металообробці одна з важливих проблем — зато-

чування різальних інст рументів. Після алмазного за-

точування стійкість інструменту зростає в 1,2—2,5 раза, 

продуктивність обробки підвищується на 50 %, витрати 

знижують ся в 1,5—2,0 рази, поліпшуються умови праці 

та культура виробництва.

Популярність алмазного інструмен ту у будівництві та 

оброб ці каменю зумо влена низкою переваг, властивих 

лише йому. Він працює, на відміну від пер форатор ної і 

відбійної техніки, без особливого шуму та вібра ції, що 

зберігає цілісність конструкцій і не подразнює слух 

(рис. 1.5). Поверх ня ви рі заних за допомогою алмазного 

інстру менту отворів гладка та рівна, не потребує очищен-

ня та шліфування. При цьому продук тивність зростає у 
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де кілька разів. Відомий та-

кий приклад: прокладаючи 

внут ріш ні інженер ні кому-

нікації на бу дівництві те-

лекомплексу в Остан кіно 

(м. Москва), будівельники 

та монтажники просверд-

лили майже 40 ти сяч отво-

рів різних діаметрів. Усі во-

ни були зроблені алмазни-

ми свердлами. Економічний 

ефект на той час становив 

близько 1 млн карбованців, 

затрати праці були зниже-

ні на 30 тис. людино-годин.

Як же виробляються ал-

мазні інструменти?

Від часів швейцарця Лоше винайдено багато техно-

логій кріплення ал мазних зерен безпосередньо до інстру-

менту. Кожна з них має свої перева ги та недоліки. Для 

формування робочого шару прямо на корпусі інструменту 

застосовують такі методи: гальва нічний, срібного паяння, 

гарячого пресуван ня, спікання (холодного пресування).

Гальванічний метод — найпростіший спосіб виготов-

лення алмаз них інструментів. У спеці альні електролітичні 

ванни з алмаза ми та різальними частинами інстру менту 

подають електричний струм. Отримані вироби володіють 

високою продуктивністю за рахунок ал мазів, що виступа-

ють (рис. 1.6), низькою собівартіс тю, але при цьому мають 

невеликий ресурс. Різальний ін струмент, ви готовлений 

за цією технологією, годиться для різання м’якого мате-

ріалу, наприк лад мар муру. Метод холодного пресува ння 

(великий тиск без нагрі вання) також характери зується 

низькою вартістю та зниженим ресурсом отриманого ін-

струменту. Саме ці два методи найбі льш розповсюджені в 

Китаї для виготовлення інструменту еко ном-класу. 

Рис. 1.5. Різання каменю ал-

мазним кругом
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Якщо ж алмазні сегменти виготовляються окремо 

і потім кріпляться до корпусу інструменту, то для цього 

застосовують срібне припаювання або лазерне зварю-

вання. Останнє забезпечує вищу міцність, надійність і 

теплостій кість поєднання робочого сегмента з корпусом. 

Такий інструмент може працювати як з охолодженням, 

так і без нього, тому його називають «сухорізом».

Алмазні інструменти поділяють на класи — залежно 

від кількості та якос ті використаного для їхнього виго-

товлення алмазного порошку. Чим вищі клас, концентра-

ція алмазів у порошку та їхня якість, тим більші ресурс і 

продуктивність інструменту. Від того, для обробки якого 

матеріалу він призначений, залежить і спосіб зв’язування 

алмазів в інструменті. Зв’язка має велике значення. Адже 

алмаз — не тільки найтвер діший, але водночас і крихкий 

матеріал. У роботі алмази затуплюються та сточуються. Зав-

дання зв’язування — утримувати алмаз, поки він ще зали-

шається гострим. Але як тільки затупиться, алмаз слід сво-

єчасно вивільнити зі зв’язки, щоби помістити нові гострі 

зерна. Якщо зв’язка дуже м’яка, то алмази вилітатимуть з 

неї надто рано, і ресурс інструменту буде невеликим. Якщо 

ж зв’язка надто тверда, то відбувається «засалювання» 

інструменту, коли всі алмази на його поверхні вже стер-

лись, але не вилетіли, оголюючи новий шар гострих зерен. 

Рис. 1.6. Алмазні зер-

на, що виступають, в 

інструменті на гальва-

нічній зв’язці
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Так, для обробки м’яких і абразивних матеріалів (керамі-

ка, вапняк, пісковик) необхідний інструмент з твердою 

зв’язкою, здатний протистояти абразивному зношенню. 

А для обробки твердих і малоабразивних матеріалів (гра-

ніт, діабаз) потрібен інструмент з м’якою зв’язкою, яка 

вивільнятиме зношені алмазні частинки, контактуючи з 

твердою поверхнею. Звідси висновок — завжди необхідно 

використовувати інструмент, призначений для обробки 

конк ретного матеріалу. У неправильно підібраного інстру-

менту продук тивність або ресурс можуть бути у десятки 

разів меншими від нормальних значень. 

Алмазні пасти, призначені для доведення та поліру-

вання чорних і кольоро вих металів, сплавів, неметаліч-

них матеріалів, випускаються нормальної (Н), підвище-

ної (П) та високої концентрацій (В), залежно від масової 

частки ал мазного порошку в пасті. Останнім часом бага-

то уваги приділяють наноалма зам, або ультрадисперсним 

алмазам (УДА) з розмірами частинок 1—100 нм, оскільки 

у багатьох випадках добавки УДА в різні композити спри-

яють формуванню дрібнозернистих структур з принци-

пово новими властивостями.

Насамкінець зазначимо, що, за прогнозом Геологіч-

ної служби США, ціни на алмазні інструменти, ймовір-

но, знижуватимуться, оскільки тех нологія виробництва 

штучних алмазів стає дедалі економічнішою.

А як же діаманти, спитає наш читач. Так, і цей напря-

мок залишається ак туальним. Чимало нових результатів 

з’явилося від часу першого повідомлення в 1967 році про 

те, що в Антверпені огранені в діаманти київські синте-

тичні мо нокристали діаметром ледь більше міліметра. 

Ці маленькі камінці, по 50 шт. на 1 карат, жовті та білі, 

кольору чистої води, започаткували нове застосу вання 

штучних алмазів. Фірма «Дженерал електрик» повідоми-

ла в 1970 році про отриман ня великих кристалів алмазів 

ювелірної якості. Тепер із штучних алмазів виробляють 

прикраси у Східній Азії. Нині максимальні розміри мо-
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нокристалів алмазів, вирощених у різних країнах в апа-

ратах високого тиску, становлять 5—6 мм у діаметрі та 

масою 1,0—1,5 карата. У майбутньому ми, ймовірно, чи-

татимемо про успіхи вирощування алмазів великих роз-

мірів і заданої якості.

Але все ж таки повернімося до інструментальних ал-

мазів, які застосову ються у промисловості. Кожному про-

мисловому підприємству, великому чи маленькому, необ-

хідне інструментальне господарство. Це аксіома, і кожен 

розуміє це хоча б із досвіду утримання свого домашнього 

інструментального господарства. Для ефективної роботи 

під приємства бажано мати правильну організацію такого 

господарства, що, звісно, позитивно впливає на показни-

ки виробничої діяльності і собівартість про дукції. Практи-

ка свідчить, що чим складніше і точніше таке виро б ництво, 

тим більш довершеного і різноманітного інструменту воно 

потребує. За даними фахівців Харківського НДІ техноло-

гії машинобудування, в процесі підго тов ки серійного ви-

робництва складних конструкцій машин працемісткість 

проектування та виготовлення спеціального інструменту 

сягає 20—75 % від загальної працемісткості, а його вар-

тість — 85 % загальної суми витрат на технологічну підго-

товку виробництва нової продукції. Приб лизно 1/13—1/17 

частина цехових витрат підприємства становлять витрати 

на ін стру мент. Працемісткість випуску інструменту коли-

вається від 4 до 12 % працемісткості основної продукції. У 

свою чергу, витрати, пов’я зані з виготовленням інструмен-

ту і технологічного оснащення, становлять від 3 до 10 % 

собівартості продукції, а обігові кошти, витрачені на його 

прид бання та виготовлення, — 12—25 % від загальної суми 

обігових коштів підприємства. На низці підприємств вар-

тість використовуваного інструментарію сягає 25—32 % 

від балансової вартості обладнання. 

Як бачимо, інструментальне господарство необхід-

не кожному підприємству, і це плюс, але воно потребує 

чималих витрат, і це мінус. Питання полягає в тому, як 
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поєднати ці протилежності. Загалом поєднати їх вкрай 

складно, тому залишається зменшувати мінус. 

По-перше, це поліпшення організації інструменталь-

ного господарства підприємства. По-друге, модернізація й 

автоматизація операцій обробки як різального інструменту, 

так і процесів обробки цим інстру ментом, з бажаним до-

лученням ручних операцій. По-третє, запровадження за-

ходів щодо підвищення стійкості різального інструменту. 

У рамках цього видання ми не розглядатимемо пер-

ше та друге питан ня, оскільки вони є окремим техніко-

економічним дослідженням і потребують від підприєм-

ства як фінансових, так і організаційних витрат, на що в 

сучасних умовах доволі непросто зважитися. Тому більшу 

увагу звернемо на заходи, які, на наш погляд, підприєм-

ству здійснити легше.

Зазначимо, що і в цьому випадку не все так просто. З 

чим зазвичай стикається інструментальна служба будь-

якого підприємства в разі необхідності придбання інстру-

менту або матеріалів для його виготовлення? Цілком пра-

вильно — з відсутністю чи нестачею коштів, що надають-

ся на таку опе рацію. Якщо грошей мало, а купити треба 

багато, то здебільшого у дилемі між стійкістю та вартістю 

перемагає вартість. Якщо вартість інструменту нижча, то 

жодні аргументи стосовно того, що хоч інший інструмент 

і дорожчий, але він має більшу стійкість, а отже, необхідно 

закуповувати його меншу кількість і менше переточувати, 

зазвичай не мають сили. До речі, на багатьох підприємствах 

є тендерна служба, яка зобов’язана стежити за прайсами 

на інструмент і суворо карати тих, хто закуповує його до-

рожче, ніж за дешевшими прайсами. Зауважимо, що ми не 

закликаємо неодмінно купувати високовартісний інстру-

мент. Купувати потрібно лише той інструмент, який ефек-

тивний для умов підприємства, хоча він і мо же виявитися 

дорожчим. Наприклад, для шліфування та заточування 

твердосп лавного інструменту можна застосовувати дешеві 

абразивні круги з карбіду кремнію зеленого, а можна — і 
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доволі дорогі алмазні круги. Якщо виходити з пріоритету 

вартості, то закуповуємо круги з карбіду кремнію, що і зро-

зуміло: десять абразивних кругів коштують майже стільки, 

як один алмазний. Але в подальшому ми стикаємося з низ-

кою проблем. Абразивні круги швидко зношуються, втра-

чають профіль, їх треба періодично підправляти, а тому 

необхідно додатково придбати високовартісні алмазні 

олівці для правки. Оскільки такими кругами оброб ляють 

переважно без охолодження, то характерною в цьому ви-

падку є наявність тріщин і виколок на обробленій поверхні 

твердо сплавного інструменту. Це погіршує його стійкість, 

а отже, збільшує кількість переточувань, тобто затрати пра-

ці на різальний інстру мент зростатимуть. Оскільки гроші 

на придбання інструменту виділялися інструмен тальному 

господарству, а подальші витрати вже несе основне вироб-

ництво, то зазвичай все описане явно не спостерігається і 

лягає додатковим наванта женням на підприємство.

І все ж візьмемо за аксіому таке твердження: щоб зни-

зити вит рати підприємства, необхідно підвищувати стій-

кість різального інструменту. Як підвищувати стійкість 

в умовах вимушеної закупівлі інструменту або інстру-

ментальних матеріалів за принципом «якомога дешев-

ше»? Тут існують три напрямки. По-перше, поліпшен-

ня самого інструментального матеріа лу. По-друге, його 

ефективна абразивна обробка, шліфування та заточуван-

ня. По-третє, застосування прогресивних методів оброб-

ки матеріалів рі зальним інструментом. Ми розглянемо 

другий напрямок, оскільки він є доволі поширеним і по-

требує окремого викладу. 

Нагадаємо, що другий напрямок підвищення стій-

кості різального інстру менту — це його ефективна абра-

зивна обробка, доведення різальної окрайки, уникнення 

під час цих дій припалу і тріщин. Роль процесів шліфу-

вання в ма шинобудуванні зростає, збільшуються обсяг 

шліфувальних операцій і парк шлі фувальних верстатів. 

Технологія шліфування виходить за рамки чистової об-



33

1.5. Феномен принадності алмазів

робки. Значною мірою це пов’язано із застосуванням у 

машинобудуванні ве ликої групи нових конструкційних 

та інструментальних матеріалів, ефективна механічна 

обробка яких можлива тільки алмазно-абразивними ін-

струментами. Тому останніми роками розв’язання низки 

завдань у галузі технології шліфування ґрунтується на 

застосуванні синтетичних надтвердих матеріалів, що, як 

ми вже зазначали, мають унікальні фізико-механічні та 

різальні властивості.

Алмазні зерна характеризуються малими радіуса-

ми округлення різальних вершин, гострими мікро- та 

субмікроокрайками. Крім того, алмази мають високий 

коефіцієнт теп лопровідності і низький — тертя в парі з 

оброблюваними матеріалами. Теплофізичні властиво сті 

алмазу суттєво впливають на якісні показники про цесу 

шлі фування. Як засвідчили дослідження докторів техніч-

них наук С.С. Си лі на та Н.С. Рикунова, алмазне зерно в 

роботі витрачає значно більшу кількість тепла (20—40 %), 

аніж зерно звичайних абразивів (5—18 %). Тому темпера-

тура на вершинах абразивних зерен сягає високих зна-

чень (1000—1500 °С), тоді як на вершинах алмазних зерен 

за однакових умов вона становить 300—500 °С. Під час 

шліфування звичайним абразивом у деталь іде 40—80 % 

тепла, в стружку — 15—42 %, а в роботі з алмазним кру-

гом — 35—65 % і 15—25 % відповідно.

Для алмазних шліфувальних кругів характерні під-

вищені різальні власти вості, високі продуктивність і 

зносостійкість. Сукупність високих фізико-механічних 

і різальних параметрів алмазних різальних зерен умож-

ливлює шліфування зі значно меншими зусиллями й 

отри мання обробленої поверхні високої якості. В разі 

дотримання оптимальних режимів і умов алмазного шлі-

фування різко знижується напруження в повер хневих 

шарах обробленої поверхні, усуваються мікротріщини і 

не змінюються або лише незначно змінюються вихідна 

структура матеріалу та його твердість.
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Зазначимо, що порівняно із зернами з карбіду крем-

нію зеленого та електрокорунду геометричні параметри 

алмазних зерен, особливо синтетичних алмазів, мають 

розвинені різальні окрайки, більшу загостреність і менші 

радіуси заокруглення. Це у поєднанні зі вказаними вище 

високими фізико-механічними, тепловими й експлуа-

таційними властивостями створює сприятливіші умови 

для зняття оброблюваних матеріалів зрізанням, знижує 

сили і температури різання. В результаті забезпечуються 

висока якість обробки, краща мікрогеометрія поверхонь 

і різальних окрайок інструменту, а отже, суттєво підви-

щується його стійкість.

Як бачимо, навіть якщо ми будемо застосовувати 

один і той самий інстру ментальний матеріал у різаль-

ному інструменті, але обережніше ставитися до його за-

точування і переточування, то тільки на цьому виграємо 

в стійкості як мінімум вдвічі, а тому закуповувати його 

можна менше і витрати на інструментальне господарство 

звичайно знизяться.

Ну що ж, давайте з’ясуємо, що це таке — надтверді 

матеріали?
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РОЗДІЛ 2

2.1. Твердість мінералу 

Щоб зрозуміти властивості надтвердих 

матеріалів, потрібно з’ясувати, а що таке 

твердість мінералу? В мінералогії мирно 

співіснують декілька визначень твердос-

ті мінералів, наприклад таке: твердість 

каменю — це опір, який чинить його по-

верхня в разі дряпання її іншим каменем 

або іншим предметом. Для виміру твер-

дості мінералів застосовували різні мето-

ди, засновані на опорі каменів дряпанню, 

стиранню, свердлінню, деформації по-

верхні. Але всі ці спроби не мали успіху. 

Потрібен був простий, надійний і доступ-

ний метод. І ось, щоби спростити кла-

сифікацію мінералів за твердістю, у 1811 

році ні мецький мінералог Фрідріх Моос 

(F. Mohs) запропонував шка лу твердості, 

яка і нині широко використовується всі-

ма, хто працює з мінералами, — геолога-

ми, мінералогами, обробниками каменю, 

ювелірами. Цю шкалу назвали шкалою 

твердості мінералів, або шкалою Мооса.

Хто ж такий Моос? Німецький мі-

нералог і геолог Карл Фрідріх Христіан 
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Моос народився 29 січня 1773 року в містечку Гернро-

ді (Німеччина), помер 29 вересня 1839 року в м. Агордо 

(Італія). Навчався в Галлі та Фрайбурзі. У 1812 році став 

професором у м. Грац, у 1818-му переїхав викладати в 

Гірничу академію у Фрайбурзі, а в 1826 році працював 

у Відні.

Що таке шкала Мооса і як нею користуватися? Це 

мінералогічна шкала твер дості, набір еталонних мінера-

лів для визначення віднос ної твердості методом дряпан-

ня. Значення шкали від 1 до 10 відповідають десятьом 

достатньо поширеним на той час мінералам — від тальку 

до ал мазу. Причому твердість мінералу за шкалою Мооса 

визначається за номером відпо відного мінералу-еталона, 

наприклад, твердість тальку —1, апатиту — 5, алмазу — 

10. Твердість досліджуваного мінералу з’ясовують шля-

хом пошуку найтвердішого еталонного мінералу, який 

залишає подряпину на досліджуваному мінералі, і/або 

найм’якшого еталонного мінералу, на якому залишає 

подря пину досліджуваний мінерал. Тобто досліджува-

ний мінерал або дряпає ета лонний (його твердість за 

шкалою Мооса вища або дорівнює еталонному), або 

дряпається еталонним мінералом (його твердість нижча 

або дорівнює твердості останнього). Якщо мінерал зали-

шає подряпину на будь-якому еталонному мінералі і сам 

дряпається цим мі нералом, то твердість обох мінералів 

вважають однаковою. Наприклад, якщо досліджу ваний 

мінерал дряпається апатитом, а сам залишає подряпи-

ну на флюориті, то його твердість варіює у діапазоні від 

4 до 5. Шкала Мооса дуже зручна для практичного за-

стосування — для грубої порівняльної (відносної) оцін-

ки твердості матеріалів за системою «м’який—твердий»: 

номер за цією шкалою вказує тільки на порядок у розпо-

ділі міне ралів за твердістю (м’який, твердий, такий са-

мий), але не має будь-якого кількісного значення. 

Детальніше про це можемо дізнатися з джерела: http://

netler.ru/slovari/minerals/mohs.htm.
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За еталони взято (в порядку зростання твердості): 

1. Тальк, Mg
3
Si

4
O

10
(OH)

2
 (аналогічні мі- Дряпається нігтем

нерали — графіт) 

2. Гіпс (кам’яна сіль), CaSO
4
 · 2H

2
O  Дряпається нігтем

(аналогічні мінерали — хлорит, слюда) 

3. Кальцит (вапняний шпат), CaCO
3
  Дряпається мідною мо-

(аналогічні мінерали — золото, срібло) нетою

4. Флюорит (плавиковий шпат), CaF
2
  Дряпається ножем

(аналогічні мінерали — доломіт, сфа-

лерит) 

5. Апатит Ca
5
(PO

4
)

3
(OH-, F-, Cl-) (ана- Дряпається скалкою ві-

логічні мінерали — лазурит) конного скла

6. Польовий шпат KAlSi
3
O

8
 (аналогічні  Дряпається терпугом

мінерали — опал, рутил) 

7. Кварц SiO
2
 (аналогічні мінерали —  Дряпається алмазом

гранат, турмалін) 

8. Топаз (Al
2
SiO

4
(OH-, F-)

2
 (аналогічні  Дряпається алмазом

мінерали — берил, смарагд, шпінель) 

9. Корунд Al
2
O

3
 (аналогічні мінерали —  Дряпається алмазом

сапфір, рубін, карбід вольфраму) 

10. Алмаз С Найтвердіший мінерал

Слід пам’ятати, що величина твердості, яка визнача-

ється за шкалою Мооса, дуже відносна та неточна. Точні-

ше вимірюють твердість за допомогою склерометра. Для 

практичних («похідних») цілей необхідно запам’ятати, 

що за шкалою Мооса: ніготь людини має твердість 2,5 і 

зали шає подряпину на гіпсі (та м’якших матеріалах); мід-

на монета — 3,5 і є твердішою від кальциту, але м’якшою 

від флюориту; шматочок звичайного віконного скла та 

лезо складаного ножа — 5,5, це дещо м’якше польового 

шпату; терпуг — 6,5, що твердіше польового шпату, але 

трохи м’якше кварцу. Оскільки різні види коштовних ка-

менів мають щонаймен ше таку саму твердість, як і кварц 

(7), їх легко відрізнити від зовнішньо подібних до них 

«м’яких» скляних виробів, які імітують коштовності, за 
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допомогою терпуга (надфіля). До того як почали застосо-

вувати сучасніші методи, то був практично єдиний спо-

сіб пере вірки огранених каменів. 

2.2. Що таке твердий 
і надтвердий матеріал 

Тепер давайте з’ясуємо, а що таке твер-

дість? Як її виміряти й оцінити реально та конкретно? У 

загальному вигляді твердість — це властивість матеріалу 

опиратися про никненню в нього іншого матеріалу, твер-

дішого за шкалою Мооса. У мето дичному та вимірюваль-

ному сенсі твердість — це властивість матеріалу чинити 

опір проникненню в нього тве рдого недеформованого 

сталевого, алмазного або іншого наконечника-індентора 

(кулька, ко нус, піраміда тощо). Чисельно вели чина твер-

дості характеризується відношенням прикладеного на-

вантаження до площі (проекції) відбитка після розванта-

ження та поновлення пружних деформа цій. У разі втис-

нення інден тора плас тична деформація здійснюється за 

умов не рівномірного об’ємного стискування. Тве рдість 

матеріалів пов’язана з комплексом механічних власти-

востей, таких як пружність, пластичність, межі міцності та 

плинності, а також мікро- і нанотвердість — із термо ди-

намічними характеристика ми речовин — енергією крис-

талічної ґратки, енергією розриву крис талічних зв’язків, 

поверхневою енерг ією, температурою плавлення. Твер-

дість суттєво за лежить від кристалічної будови, щільності 

пакування атомів, міжатомної відста ні, типу міжатомно-

го зв’язку й осо бливостей електронної будови [1]. Зага-

лом, якщо підходити науково, твердість характеризує на-

пружений стан, близький до нерівноважного стискуван-

ня, і тому визначає опір контактним напружен ням, які 

виникають у робочій частині інструменту [2]. 

Твердість може вимірюватися різними методами. Гло-

бально ці ме тоди поділяють на статичні та динамічні (зде-
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більшого ударні). Вони розроблені різними дослідника-

ми — Бринелем, Роквелом, Вікерсом, Шором та іншими.

Згідно з методом Бринеля твердість визначається за 

діа метром відбитка, який залишає металева кулька, що 

втискується в поверхню. Твердість обчислюється як від-

ношення зусилля, прикладеного до кульки, до площі 

відбитка (причому остання береться як площа частини 

сфери, а не як площа круга, цей варіант — твердість за 

Мейєром). Розмірність одиниць твер дості за Брине-

лем — МПа. Число твердості за Бринелем записують без 

одиниць виміру. Твердість, визначена за цим методом, 

позначається літерами латинки — HB, де H — hardness (з 

англ. — твердість), B — Бринель.

Метод Роквела характеризується тим, що твердість 

визначається за від носною глибиною втиснення мета-

лічної кульки або алмазного конуса в поверхню тестова-

ного матеріалу. Твердість, що визначається за цим мето-

дом, є безрозмірною і позначається абревіатурами HR, 

HRB, HRC і HRA. Твердість обчислюється за формулою 

HR = 100 (130) – kd, де d — глибина втиснення наконечни-

ка після зняття основного навантаження, k — коефіцієнт. 

Таким чином, максима льна твердість за Роквелом за шка-

лами A та C становить 100, а за шка лою B — 130 одиниць.

Згідно з методом Вікерса твердість визначається за 

пло щею відбитка, який залишає чотиригранна алмазна 

пірамідка після втиснення у поверхню. Твердість вста-

новлюється як відношення навантаження, прикладено-

го до пірамідки, до площі відбитка (остання береться як 

пло ща частини поверхні пірамідки, а не як площа ром-

ба). Розмірність одиниць твердості за Вікерсом — МПа. 

Твердість, визначена цим методом, позначається як HV.

Методи твердості за Шором. За методом втиснення, 

розробленим Шором, твердість визначається глибиною 

проникнення в матеріал спеціальної загартованої ста-

левої голки (індентора) під дією каліброваної пру жини. 

У цьому методі ви мірювальний прилад називають дю-
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рометром. Метод Шора здебільшого викорис товують 

для визначення твердості низькомоду льних матеріалів, 

наприклад полімерів. Метод Шора, описаний стандар-

том ASTM D2240, передбачає 12 шкал вимірювання. За-

звичай застосовують варіанти A (для м’яких мате ріалів) 

або D (для твердіших). Твердість, визначена за цим мето-

дом, позна чається літерою використовуваної шкали, яка 

записується після числа з позначенням методу.

За методом відскоку, запропонованим Шором, твер-

дість дуже твердих (високомодульних) матеріалів, зде-

більшого металів, визначається за висотою, на яку піс-

ля удару відскакує спеціальний бойок (основна частина 

склероскопа — вимі рювального приладу для цього мето-

ду), що падає з певної висоти. Тут твердість оцінюють в 

умовних одиницях, пропорційних висоті від скоку бойка. 

Ос новні шкали — C і D. Позначається твердість латин-

ськими літерами HSx, де H — Нardness, S — Shore та x — 

тип шкали, викорис таний у вимірюванні. 

Слід зауважити, що хоча обидва вказані методи ви-

мірювання твердості, запропоновані тим самим автором, 

ма ють назви та позначення шкал, що збігаються, але це 

не версії одного методу, а два принципово різних мето-

ди з різними значеннями шкал, які описуються різними 

стандартами.

Додатково звернемо увагу ще на деякі методи. 

За методом Кузнецова—Герберта—Ребіндера твер дість 

визначається часом затухання коливань маятника, який 

гальмується внаслідок дряпання досліджуваного металу. 

Згідно з методом Польді — подвійного відбит ка кульки — 

твердість оцінюється порівняно з твер дістю еталона: дослі-

дження відбу вається шляхом ударного втиснення сталевої 

кульки водночас у зразок та еталон. Метод Бухгольця ви-

значає твер дість за допомогою однойменного приладу . Це 

дослідження на твердість полімерних лакофарбових по-

криттів під час втиснення індентора Бухгольця. Метод ре-

гламентують стандарти ISO 2815, DIN 53153, ГОСТ 22233. 
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Для інструментального визначення твердості засто-

совують спеціальні прилади — твердоміри. Методи ви-

значення твердості, залежно від ступеня впливу на об’єкт, 

можуть належати як до неруйнівних, так і до руйнів них. 

Конкретний спосіб визначення твер дості обирають, ви-

ходячи з властивостей матеріалу, завдань вимірювання, 

умо в його проведення, наявної апаратури тощо. Існуючі 

методи визначення твердості цілковито не відображають 

будь-якої однієї фундаментальної властивості матеріа лів, 

тому немає прямого взаємозв’язку між різними шкала-

ми та методами, але є приблизні таблиці, що пов’язують 

шкали окремих методів для певних груп і категорій ма-

теріалів. Зазначимо, що дані таблиці 2.1 наведені тільки 

за результатами експериментальних тестів, і не існує те-

орій, які б уможливили розрахунковим методом перейти 

від одного способу визначення твердості до іншого.

Тепер розглянемо декілька питань, пов’язаних із твер-

дістю матеріалу. 

Як саме твердість корелює з іншими властивостями 

матеріалу? Відомо, що у сталей зі зростанням твердості 

підвищується і їхня міцність. Але відоме й інше — висо-

кій твердості відповідає різке зниження в’язкості [2]. 

А як твердість матеріалу впливає на його оброблюва-

ність? Значною мірою відповідь на це питання залежить 

від оброблюваного матеріалу. Так, твердість керамік на 

основі нітриду і карбіду кремнію чинить на їх об роб-

люваність менший вплив, аніж їхня густина [4]. Під час 

шліфу вання загартованих сталей зусилля різання не за-

лежить від твердості оброблюваного матеріалу [5]. Ми 

з’ясували для інструментальної кераміки, що зі зростан-

ням її твер дості підвищується зношення алмазного шлі-

фувального круга і збільшується ефективна потужність 

шліфування, тобто сам процес стає енергоємнішим. 

А як твердість пов’язана з шорсткістю оброблюваної 

поверхні матеріалу? Відомо, що шорсткість поверхні під-

вищується в разі зниження твердості [6]. Із зростанням 
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Таблиця 2.1. Переведення значень твердості [3] 
за умов вимірювання різними методами — Вікерса (HV), 
Бринеля (HB), Роквела (HRB, HRC)

Межа 

міцності, 

Н/мм2

Твердість Межа 

міцності, 

Н/мм2

Твердість

HV HB HRC HRB HV HB HRC

255 80 76,0 — — 1030 320 304 32,2

270 85 80,7 — 41,0 1060 330 314 33,3

285 90 85,5 — 48,0 1095 340 323 34,4

305 95 90,2 — 52,0 1125 350 333 35,5

320 100 95,0 — 56,2 1155 360 342 36,6

350 110 105 — 62,3 1190 370 352 37,7

385 120 114 — 66,7 1220 380 361 38,8

450 140 133 — 75,0 1290 400 380 40,8

480 150 143 — 78,7 1320 410 390 41,8

510 160 152 — 81,7 1350 420 399 42,7

545 170 162 — 85,0 1385 430 409 43,6

575 180 171 — 87,5 1420 440 418 44,5

610 190 181 — 89,5 1485 460 437 46,1

640 200 190 — 91,5 1555 480 — 47,7

660 205 195 — 92,5 1595 490 — 48,4

675 210 199 — 93,5 1630 500 — 49,1

690 215 204 — 94,0 1665 510 — 49,8

705 220 209 — 95,0 1700 520 — 50,5

720 225 214 — 96,0 1740 530 — 51,1

740 230 219 — 96,7 1775 540 — 51,7

770 240 228 20,3 98,1 1810 550 — 52,3

800 250 238 22,2 99,5 1845 560 — 53,0

820 255 242 23,1 — 1880 570 — 53,6

835 260 247 24,0 (101) 1920 580 — 54,1

850 265 252 24,8 — 1955 590 — 54,7

865 270 257 25,6 (102) 1995 600 — 55,2

900 280 266 27,1 — 2030 610 — 55,7

930 290 276 28,5 (105) 2070 620 — 56,3

950 295 280 29,2 — 2105 630 — 56,8

965 300 285 29,8 — 2145 640 — 57,3

995 310 295 31,0 — 2180 650 — 57,8 
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твердості поліпшує ться чистота поверхні оброблюваного 

металу [2]. Ми також з’ясували, що зі збільшенням твер-

дос ті твердих сплавів шорсткість оброблюваної по верхні 

знижується: 
Rа = 3,72 — 3,74 ·10–2 H

ТС
.

А як впливає температура мате ріалу на його твердість? 

Доволі сильно. Так, дослі дниками встановлено, що з під-

вищенням температу ри показники мікротвердос ті різних 

абразив них матеріа лів значно зни жуються (рис. 2.1).

Ну що ж, з твердими матеріа лами ми дещо проясни-

ли. А що таке — надтверді матеріа ли? Давайте з’ясуємо 

це у порівнянні. 

За даними роботи [7], твердість різних матеріалів, 

зок рема надтвердих, мож на подати в такому вигляді 

(рис. 2.2).

То де ж тут надтверді матеріали? Давайте з’ясуємо. 

Рис. 2.1. Температур-

на залежність мікро-

твердості : 1 — алмаз, 

2 — КНБ, 3 — карбід 

кремнію, електроко-

рунди: 4 — титанис-

тий, 5 — цирконіє-

вий, 6 — хромистий, 

7 — білий, 8 — нор-

мальний, 9 — цирко-

нієвий (50 %)
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Традиційно до цього класу відносять головно мате ріали 

з ковалентними спрямованими зв’язками і з мікротвер-

дістю, вищою, аніж у природного корунду (або понад 

20 ГПа) [1]. Як бачимо з рисунка 2.2, в такому випадку до 

надтвердих матеріа лів слід віднести карбід кремнію, ку-

бічний нітрид бору (сBN) та алмаз. Пізніше, на Першій 

міжнародній нараді з надтвердих матеріалів, що відбулася 

у Франції [8], запропонували відносити до надтвердих ма-

теріалів ті, твердість яких понад 40 ГПа, а до ультратвер-

дих — вища за 70—80 ГПа. 

Автори [9] такий поділ вважають не зовсім обґрунто-

ваним, оскільки з розряду надтвердих випадає низка по-

лікрис талічних компози ційних матеріалів на основі алма-

зу та кубі чного ніт риду бору, наприклад амбо рит або кибо-

рит, які традицій но зараховують до надтвердих матеріалів. 

Тому ці автори запропонували відносити до над твердих 

матеріали з твердістю 20—120 ГПа, тобто твердість яких 

вища за твердість природного корунду і може  сягати твер-

дості грані (111) моно кристалів природного алмазу зраз-

ка ІІа. Цьому визначенню відповідають такі матеріали, 

як алмаз, кубічний нітрид бору (cBN), карбонітрид бору 

(BC
2
N), AlMgB

14
, AlB

40
C

4 
, ромбічний γ-В

28
 тощо. Зазначи-

мо, що при цьому теоретична (межова) твердість алмазів 

не повинна перевищувати 210 ГПа [10]. 

Рис. 2.2. Твердість різних матеріалів порівняно з надтвердими ма-

теріалами — кубічним нітридом бору й алмазом
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Тепер виникає питання: чим же ще істотно різняться 

надтверді ма теріали від інших? Є ще одна важлива власти-

вість — теплопро відність. Так, порівняльна (у відносних 

одиницях) теплопровідність різних матеріалів, зокрема 

надтвердих, наведена на рисунку 2.3 (за даними роботи 

[7]). Як бачимо, тепло провідність кубічного нітриду бору 

й алмазу суттєво перевищує аналогічний показник най-

більш тепло провідного металу — міді.

З наведеного напрошується висновок, що вартість 

надтвердих матеріалів не може бути низькою. І це ми ба-

чимо з порівняльної вартості зерен аб разивних матеріалів 

з однаковою масою матеріалу (рис. 2.4) (за даними [7]).

Рис. 2.3. Порівняльна теплопровідність різних матеріалів, зокрема 

надтвердих (за початок відліку взяли скло)

Скло

Оксид алюмінію

Вольфрамовий твердий сплав 

Алюміній

Карбід кремнію

Золото

Мідь

Кубічний нітрид бору

Алмаз

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

20

13

4

3

2,5

2,4

0,84

0,35

0,01

Рис. 2.4. Порівняльна вартість зерен різних абразивних матеріалів 
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Як бачимо з наведеного, вартість кубічного нітриду 

бору більш як у 4000 разів, а алмазу — більш як у 7500 ра-

зів перевищує вартість карбіду кремнію. А це означає, що 

застосування надтвердих матеріа лів є недешевим і потре-

бує детального економічного опрацювання. 

Насамкінець зауважимо, що твердість кристалів алмазу 

різна в різних кристалографічних площинах, що необхідно 

врахову вати у їх механічній обробці. Так, дослідженнями на 

твердість крис талів синтетичних алмазів з різним умістом 

домішок бору й азоту встановлено, що твердість пірамід рос-

ту <111>, які містять домішки бору, в середньому ви ща, аніж 

у піра мід <111> та <100>, де є домішки азоту. Підвищення 

кон цент рації азоту зменшує твердість си нтетичних алмазів, 

натомість бору — певною мірою збільшує. Твер дість най-

більш довершених кристалів окта едричного габітусу вища, 

ніж у кристалів кубічного габітусу, які містять більшу кіль-

кість домішок [11]. Загалом для алмазу характерна анізотро-

пія твердості, яка обумовлює різну зносостійкість і шліфова-

ність алмазів залежно від кристалографічного напрямку. Ал-

маз важче піддається обробці по грані октаедра, легше — по 

грані ромбододекаедра, а найлегше — по грані куба [12].

2.3. Алмази та їхні види 

Нагадаємо, що алмаз — це кристалічний 

матеріал, який є поліморфною мо дифі кацією вуглецю ку-

бічної сингонії [13]. Це атомарна тривимірна кристаліч-

на структура вуглецю, що харак те ризується тетраедрич-

ним розташуванням атомів вуглецю у ґратці, поєднаних 

ковален тними зв’язками. Алмаз — найтвер діший при-

родний вуглецевий ма теріал.

Штучний алмаз мо жна синтезувати з графіту за тем-

ператур 1700—1800 °С у реакційній комірці під тиском 

6—8 ГПа [14].

Властивості монокристала такі: густина, ×103 кг/м3 — 

3,52 [15]; твердість, за Вікерсом, ГПа — 80 [16], 115 [17]; 



47

2.3. Алмази та їхні види

твердість, за Кнупом, ГПа — 57—104 [15], 63 [17]; модуль 

пружності, ГПа — 1141 [15, 17], 1200 [16]; модуль зрушен-

ня, ГПа — 553; об’ємний модуль, ГПа — 442 [15]; коефіці-

єнт Пуассона, ν — 0,07 [15], 0,1 [16]; частка пластичної де-

формації у загальній пружно-пласти чній деформації, δ
Н

 — 

0,161 [16]; тріщиностійкість, МПа · м0,5 — 3,4 [15], 5 [17]; 

теплопровід ність, Вт/(м · К) — 500—2000 [15], 680—2400 

(для природ них) [18]; КЛТР, ×10–6 — 1,18 [19]. У криста-

лів алмаза без видимих включень міцність на стискування 

становить 17,5 ГПа (теоретична міцність — не менше 112 

ГПа) [20]. Алмаз горить у повітрі за температур 800—900 °С. 

Для графітизації алмазу з відчутною швидкістю необхідна 

температура 1500—1600 °С. Пластична деформація алмазу 

відбувається за температури 1600 °С [21].

За наявності певної кількості домішок алмаз може 

бути діелектриком (бездомішковим), напівпровідником і 

надпровідником. Електроопір алмазів залежить від сис-

теми, в якій їх синтезува ли. Алмази, отримані в систе-

мі Zn—C, мають електроопір в 6×1013 Ом, тобто вони є 

ізоляторами. Найменший електроопір спос терігається 

у крис талів, отриманих за наявності сплавів, багатих на 

магній (3×104 Ом) [22]. Дослідження монокристалів роз-

міром 260—815 мкм, син тезованих у системі на основі 

магнію, засвідчили, що за кімнатної темпе ратури вони 

мали електроопір від 2,6×102 до 2×106 Ом [23]. 

Порівняння теплопровідності монокристалів природ-

ного та синтети чного алмазів наведено в роботі [18]. При-

родні алмази на кшталт Іа за температури 100 °С мають 

теп лопровідність — 730—770 Вт/(м · К), а за 280 °С — 

520 Вт/(м · К). Теплопровідність синтетичних алмазів 

(40 °С) — 520—660 Вт/(м · К), 280 °С — 400 Вт/(м · К) [18]. 

Ентальпія і теплоємність природних і синтетичних алма-

зів за температури 350 К відповідно становлять: природ-

ний алмаз — 75,75 кДж/кг та 0,706 кДж/(кг · К), балас — 

81,38 кДж/кг и 0,713 кДж/(кг · К), САМ — 79,79 кДж/кг и 

0,740 кДж/(кг · К) [24].
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Алмази динамічного синтезу істотно різняться від при-

род них і синте зованих у камерах високого тиску за струк-

турою, фор мою зерен, фазовим складом, фізико-ме ха-

ніч ними та експлуатаційними властиво стями. Фазовий 

склад алмазів, отриманих унаслідок ударного наванта-

ження чаву нів, характеризуєть ся наявністю, окрім кубіч-

ної, ще й гексагональ ної моди фікації (лонсдейліту), вміст 

якої може сягати 50 %. Алма зи, синтезовані у чавуні, міс-

тять ті самі включення, що і вихід ний гра фіт. Форма зерен 

алмазів змінюється від голкової, пластинчастої до ізо мет-

ри чної. Поверхня зерен дуже розвинена. Максимальний 

розмір зерен дося гає 100 мкм. Питома поверхня не кла си-

фіко ваного алмазного порош ку становить 10,4×103 м2/кг. 

За міцністю вибухові алмази відповідають синтетичним 

марки АС4, а за абразивною здатністю вони близькі до 

мікропо рошків АСН [25]. 

Наноалмази — (ультрадисперсні, або кластерні алма-

зи) отримують у результаті детонації вибухових речовин з 

від’ємним кисневим балансом. Це особливий тип алмазно-

го матеріалу, властивості якого значною мірою визначають-

ся станом його поверхні. Частинка наноалмазів має складну 

будову. У центрі частинки є ядро, в якому атоми вуглецю у 

стані sp3-гібридизації розташовані у вузлах кристаліч ної ґрат-

ки алмаза з міжплощинною відстанню 2,06 Å. Алмаз не ядро 

оточене оболонкою з перехід них рентгеноаморфних струк-

тур вуглецю, в якій є фраг менти деформованої алмазної 

структури, цибулинного вуглецю, графіту, аморф ного вуг-

лецю та інші кластери. Таким чином, частинки наноалмаза 

не є чисто вуглецевим матеріалом, до того ж сам вуглець міс-

титься в них одночасно у кількох модифікаціях, і тільки одна 

з них відповідає структурі алмазу. Функ ціональні групи, до 

яких входять кисень, азот та інші речовини, є невід’ємними 

складниками час тинок наноалмаза. Так, алмазна частин-

ка розміром близько 4 нм складається приб лизно з 12×103 

атомів вуглецю, з них майже 3×103 є поверхневими і містять 

фун кціональні групи та включення. Склад наноалмазів за 
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масою такий (%): — вуглець (78), азот (2,6), водень (0,8), 

кисень+неспалимий залишок (18,6) [26].

Детонаційні наноалмази (ДНА) мають відносно вели-

ку питому поверх ню (300—400 м2/г), причому їхня клю-

чова відмінність від інших алма зів — це здатність місти-

ти на поверхні велику кількість різних функціональних 

груп. Очищені тверді ДНА — це кластерний вуглецевий 

алмазовмісний ма теріал, що складається з агрегатів час-

тинок округлої або неправильної форми, середній розмір 

яких не перевищує 10 нм. Кожна частинка, що входить 

до кластера (первинний агрегат ДНА), становить складне 

структурне утворення, яке складається з [27]:

• ядра з вуглецевих атомів (sp3-гібридизованих), зв’я-

заних у кубічну криста лічну структуру, характерну для 

алмаза, що охоплює 70—90 % вуглецевих атомів і має 

розміри 40—60 Å;

• вуглецевої оболонки довкола ядра з перехідних 

рентгеноаморфних струк тур вуглецю завтовшки 4—10 Å, 

до якої може входити 10—30 % вуглецевих атомів;

• поверхневого шару, що містить, окрім вуглецевих 

атомів, й інші гетеро атоми, причому кількість останніх 

(N, H, O) може сягати 10 % від загальної маси частинок. 

Ще раз підкреслимо: частинки ДНА не є чисто вуг-

лецевим матеріалом, оскільки сам вуглець міститься у 

продукті водночас у кіль кох модифікаціях, і лише одна 

з них (основна) відповідає структурі алмаза. Частинки 

ДНА правильніше було б уявляти не маленьким криста-

лом ДНА з де фектною поверхнею, а об’ємним, жорстко 

структуро ваним «полімером», внутрішній каркас якого 

утворюється насиченими зв’язками вуглецю, а поверх-

ня — високомолекулярними угрупованнями [26]. 

Тепер давайте звернемо увагу на позаземні алмази. 

Про алмазну планету ми вже читали у першому розділі. А 

ось чи є позаземні алмази на Землі? З’ясовується, що є. І 

шукати їх потрібно в тих матеріалах, які прилетіли до нас 

з неба, а саме у метеоритних алмазах. 
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Якщо золотий метеорит поки що можна відносити 

до сфери фантастики, то алмазний — є визнаним фактом. 

Утворення алмазів в астероїдах — цілком зако номірне 

явище. Ці космічні тіла проносяться у просторі з велики-

ми швидкостями, і тому цілком закономірні їхні постій-

ні зіткнення. В цей час виникають високі тем пература і 

тиск, які створюють сприятливі умови для вуглецю, на-

явного в цих тілах, і вони кристалізуються в алмази. Тра-

пляється, що метеорити, які містять алмази позаземного 

походження, падають на Землю. Теоретично такий «ал-

мазний» метеорит можна знайти повсюди, бо космічні 

гості — не таке вже й незвичне явище для нашої планети. 

Раніше в «прибульцях» з неба знаходили вуглець і гра-

фіт, тому припускали, що алмази в таких каменях можуть 

утворюватися внаслідок низки причин, оскільки вони — 

кристалічна модифіка ція того самого чистого вуглецю.

У 1846 році невеличкі частинки графіту були виявлені 

в залізному метео риті, знайденому в Угорщині. Дещо піз-

ніше в ньому зафіксували і маленькі кристали алмазів.

Найперші подібні зразки в Росії знайдені в кам’яному 

метеориті, що впав 10 вересня 1886 року неподалік посе-

лення Новий Урей тодішньої Пензенської гу бернії. Зраз-

ки космічно го мандрівника вивчали викладачі Петербур-

зького лісового інсти туту М. Єрофєєв і П. Лачінов, і в 1888 

році вони оголосили, що виявили алмазний порошок. 

Багато алмазів позаземного походження згодом було зна-

йдено в Сибіру, на Уралі та в інших регіонах Росії.

Розвиток науки уможливив виявлення цих коштовнос-

тей усередині «не бесного каменю», що впав на територію 

Індії в  1872 році, причому лише неба гато їх побачили не-

озброєним оком, основна ж частина алмазів спостерігалася 

тільки під мікроскопом. Алмази були знайдені і в Каньйо-

ні Диявола — метеоритному кратері, який знаходиться у 

штаті Аризона (США). Цікаво, що сам кратер являє собою 

гігантську вирву діаметром 1200 м і завглибшки 180 м, де 

виявили осколки метеоритного нікелистого заліза, а також  
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найбільший алмаз позаземного походження. Його діаметр 

становить 3,5 міліметра, він темного кольору, абсолютно 

непрозорий, з гранями, що майже не проглядаються. Цей 

алмаз виявили випадково, коли розкололи шматок метео-

риту, підібраного в кратері.

 Вивчаючи знайдені в космічних «прибульцях» алмази, 

дослідники з’ясували, що перші ранні зразки утворилися в 

тих небесних тілах, які ви никли на зорі формування Соняч-

ної системи. Багато з метеоритів також міс тять космічний 

пил, і він навіть давніший за нашу Систему. Вони сформува-

лися в міжзоряному просторі поряд зі згасаючими зірками 

і пережили всі процеси становлення нових світил. Важливо 

наголосити, що метеорити містять інформацію про нуклео-

синтез, який і створив у зірках низку хімічних елементів.

Дослідження структури позаземних алмазів розв’я за ло 

проблему штучного отри мання цієї кристалічної модифіка-

ції вуглецю. Тепер  можливий його штучний синтез шляхом 

швидкого охолодження вуглецю за умов високого тиску. 

Природні алмази земного походження мають кубічну моди-

фікацію. Існують ще й дві гексагональні, одна з яких — гра-

фіт, а друга — лонсдейліт. Саме вона і притаманна алмазам 

позаземного походження, а також штучно синтезованим.

Учені продовжують здійснювати відкриття, матеріал 

для яких їм пос тачають метеорити. Зовсім недавно до-

слідники, котрі вивчали метеорит, що впав на Землю ще 

в 1971 році у Фінляндії і зацікавив їх високим вмістом 

вуглецю, знайшли в ньому кристали, які перевершують 

алмаз за твердістю.

2.4. Властивості 
кубічного нітриду бору 

Нагадаємо, що кубічний нітрид бору — 

це, на відміну від алмазу, виключно штучний матері-

ал, аналогів якого в природі не існує. Це синтетичний 

надтвер дий матеріал на осно ві нітриду бору, який містить 
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не менше 90 % нітриду бору кристалічної структури β-BN. 

Його отримують з нітриду бору гексагональ ної структу-

ри α-BN. Синтез кубічного нітриду бору (КНБ) здійсню-

ють, подібно до алма зу, за високих температур (1600 °С) і 

тисків (8 ГПа) [28]. Кубіч ний нітрид бору (β-BN) вперше 

отриманий Венторфом [29] шляхом нагріва ння гексаго-

нального нітриду бору (α-BN) до температури 1500 °С під 

тиском 5,5 ГПа за наявності металічного літію та інших 

каталізаторів. 

Торговельні марки — ельбор (Росія), кубоніт (Украї-

на), бєлбор (Білорусь), боразон (США), сBN — Європа, 

Японія, Китай [17].

Властивості КНБ такі: густина, ×103 кг/м3 — 3,44—3,49 

[30]; твердість, HV, ГПа — 73,7 ± 1,4 [31], 76 [17], 90 [30]; 

модуль пружності, ГПа — 710 [32], 720 [30], 752 ± 6 [31]; кое-

фіцієнт Пуассона, ν — 0,098 [32]; модуль об’ємного де-

формування, ГПа — 330 [33]; межі міцності під час: стис-

кування, ГПа — 0,5 [30] та згинання, МПа — 550—650 

[33], 1100 [32]; тріщиностійкість, МПа · м0,5 — 4,5 [17]; теп-

лопровідність, Вт/(м · К) — 41,9 [30]; питома теплоєм-

ність, кДж/(кг · К) — 0,670 [30]; КЛТР, 10–6 град–1 — 2,5—

4,7 [30], 6 [33]; теплостійкість, °С — 1300—1500 [30].

Процес зворотного переходу кубічного нітриду бору 

(BN
сф

) в графіто по дібний (BN
г
) складається з двох стадій: 

низькотемпературної (до 1400—1500 °С), коли ґратка пе-

ребудовується на поверхні агрегатної частинки і на внут-

рішніх межах, і високотемпературної (понад 1400 °С) [34]. 

Ельбор — синтетичний абразивний матеріал, що міс-

тить не менше 90 % кубічного нітриду бору (ельбор — 

тор говельна марка), причому концентрація полікрис-

талічних агрегатів зернистої будови в ма теріалі становить 

близько 80 %. Має високу термічну та хімічну стійкість. 

Відсутність хімічної спорідненості ельбору зі ста лями, на 

відміну від алмазу, зумовила саме цю галузь його ефек-

тивного зас тосування. Кристали ельбору пред ставлені 

здебільшого комбінацією позитив ного та негативного 



53

2.4. Властивості кубічного нітриду бору

тетраедрів. Монокристалічний ельбор (марки — ЛП) для 

аб разивних цілей отримують кристалізацією із флюїду за 

умов високих темпера тур і тисків у системі Mg—B—N. Бу-

дова кристалів — мозаїчна, блочна та іноді секторально-

мозаїчна. Як наслідок — грані кристалів мають розвине-

ний мікроре льєф. Ельбор звичайний (марка — ЛО) для 

виготовлення абразивного інстру менту отримують за 

вищих тисків і температу р у системі Mg—B—N у вигляді 

дрібно кристалічного блоку, що містить поряд з кристала-

ми кубічного ніт риду бору (розміром до 0,2 мкм) до 30 % 

побічних продуктів синтезу [35].

Властивості ельбору такі: густина, ×103 кг/м3 — 3,45—

3,47; твердість, HV, ГПа — 90; модуль пружності, ГПа — 

720; межа міцності під час стискування, ГПа — 0,5; теп-

лопровідність, Вт/(м · К) — 41,87; питома теплоємність, 

кДж/(кг · К) — 0,670; КЛТР, 10-6 град–1 — 2,5—4,7; тепло-

стійкість, °С — 1300—1500 [35].

Гексаніт-А (BN
b
) — полікристалічний абразивний над-

твердий ма теріал на основі щільних модифікацій нітри-

ду бору (BN
b
, BN

сф
), твердість якого — 60—80 ГПа [36]. 

Його структура здебільшого вюртцитна [37].

Властивості гексаніту-А: густина, ×103 кг/м3 — 3,28—

3,40 [37]; твердість, HV, ГПа — 40—60 [37], 55—80 [38]; 

модуль пружності, ГПа — 720 [38]; межа міцності під час: 

стискування, ГПа — 3—5 [38] та згинання, МПа — 1,2—

1,5 [38]; теплостійкость, °С — 900 [37], 1100 [38].

Вюртцитний нітрид бору (BN
b
) є фазою під високим 

тиском, яка тер модина мічно нестійка за нормальних 

тисків і температу р. Але як мета стабільна фаза він трива-

ло існує за таких умов як у вигляді порошку, так і в ком-

пактних полікристалах. Це спричинено кінетичним фак-

тором, обумов леним значною величиною енергети чних 

бар’єрів елементарних актів фазового переходу вюртцит-

ного нітриду бору в графітоподібний (BN
г
), передусім ак-

тів зарод коутво рення, а у випадку мартенситної перебу-

дови — і переміщення ко ге рентної межі роз ділення. Пе-
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ретворення BN
B
→BN

Г
 відбувається за норма льних тис ків, 

починаючи від температури 600 °С. Утворені BN
Г
-час тин-

ки здебільшого полі крис талічні та характеризуються мік-

роплас тинчастою субструктурою [39]. 

2.5. Різновиди 
надтвердих матеріалів 

Ми вже з’ясували, що надтверді матері-

али можуть бути природними та штучними. Розглянемо 

їх розлогіше. Природні надтверді матеріали здебільшо-

го існують у вигляді великих алмазів, які трапляються 

зрідка і потім стають діамантами, або переважно у ви-

гляді дрібних абразивних кристалів, що йдуть на техніч-

ні потреби.

Штучні надтверді матеріали поділяють на дві основ-

ні групи: абразив ні у вигляді порошків зерен та компакт-

ні — композити. 

Де ми можемо побачити природні алмази? 

По-перше, як дівочі та жіночі прикраси, доволі ви со-

ко вартісні. А як визначити, чи вони природні ? Подивіть-

ся, чи є поряд з ними охорона. Є ! Тоді точно природні. 

По-друге, в правлячих інструментах — олівцях, гол-

ках, роликах. Тут простіше. Заходьте до будь-якого при-

стойного цеху, де є прецизійна абразивна обробка, і ось 

вам правлячий алмазний інструмент. 

По-третє, в інденторах твердомірів, або сучасних при-

ладах з вимірюван ня шорсткості обробленої поверхні. 

Тут необхідно побувати в центральній заводській лабо-

раторії, де працюють з твердомірами та профілометрами, 

або в дослідницьких науково-технічних лабораторіях. 

Якщо є твердоміри та профілометри, то є і алмазні кону-

си Роквела, або алмазні пірамідки Вікерса, або Кнупа, як 

і власне алмазні голки на профілометрах.

По-четверте, в склорізах. Це класика шкали Мооса. 

А де ми можемо побачити штучні надтверді матеріали? 
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Перша група поділяється на кристалічні та полікрис-

талічні абразивні порошкові матеріали. 

До кристалічних відносять алмазні порошки та по-

рошки кубічного нітриду бору.

До полікристалічних належать подрібнені порошки, 

наприклад Гексаніт-А.

До другої групи відносять полікристалічні спечені над-

тверді матеріали у вигляді таблеток, пластин, штапиків то-

що. Найвідомішими є Ельбор-Р, Гексаніт-Р, ал маз но-твер-

досплавні пластини (АТП), Киборит, Борсиніт тощо. 

Детальніше ці всі види надтвердих матеріалів розгля-

немо в наступних розділах. 
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АБРАЗИВНІ АБРАЗИВНІ 
НАДТВЕРДІ НАДТВЕРДІ 
МАТЕРІАЛИМАТЕРІАЛИ

РОЗДІЛ 3

3.1. Абразив як порошок

Ну що ж, ми вже з’ясували що таке над-

тверді матеріали — алмази і кубічний ні-

трид бору. Тепер розглянемо, в якому ви-

гляді ці мате ріали застосовуються в абра-

зивному інструменті. А використовуються 

вони у виг ляді порошку. Алмазні порош-

ки — це алмазні зерна після їх виді лення 

з продуктів синтезу, які являють собою 

окремі кристали, їх зрощення та уламки 

крис талів, тобто це сукупність кристалів і 

полікристалів алмазу роз міром не більше 

3000 мкм. Алмазні порошки поділяють на 

субмікро-, мікро- та шліфпорошки. 

Алмазний субмікропорошок — це та-

кий, у якому роз міри зерен основної фрак-

ції менші 1 мкм.

Алмазний мікропорошок — алмаз-

ний порошок з розмірами зерен основної 

фракції не більше 60 мкм.

Алмазний шліфпорошок — алмазний 

порошок, зерна основної фрак ції якого за-

тримуються на ситах з розміром сторони 

комірки не менше 40 мкм [13]. Алмазні 

шліфпорошки ви пускають зерни стістю від 

2500/2000 до 50/40. Основною характерис-
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тикою, що розмежовує ма рки шліфпорошків, є їхня міц-

ність у разі статичного стискування зерен. Марки алмазних 

шліф порошків позначаються літерами та цифровими індек-

сами. Літери АС марку ють порошки з синтетичних моно-

кристалічних алмазів, АР — із синте тичних полікристалів. 

Причому до індексу АР додається буква, що позна чає тип 

ви хідного полікри сталічного алмазу: В — балас, К — кар-

бонадо, С — спечений. До літер додається цифро вий індекс, 

що характеризує для шліфпорошків АС серед нє арифме-

тичне значення показників міцності на стискування всіх 

зернистостей цієї марки в ньютонах, а в шліфпорошках 

АР — у сотих частках ньютона. Якщо порошок додатково 

сортований за певною відмітною властивістю, то після 

цифрового індек су додається відповідна літера: Т — термо-

міцні (тер мостій кі), Н — немагнітні, неелектропровідні, 

А — підвищеної адсорбційної активності тощо. Наприклад, 

АС125Т 400/315 — шліфпорошок синтетичного ал мазу мар-

ки 125, термостійкий, зернистістю 400/315 мкм [17].

АС2 — марка синтетичних алмазів підвищеної крих-

кості, що має міцність (руйнівне навантаження) зерен 

шліфпорошку середньої зернис тості в межах 2 Н, зерна 

здебільшого представлені агрегатами з розвиненою по-

верхнею (табл. 3.1). Порошки зерен АС2 100/80 характе-

ризуються міцністю зерен за одновісного стискування, 

Н — 2,4; питомою поверхнею порошку, см2/ct — 194; кіль-

кістю зерен у караті, шт. — 125×103. Коефіцієнт їхньої теп-

лопровідності, Вт/(м · К) — 146 [40].

АС4 — марка синтетичних алмазів, яка має міцність 

(руйнівне наванта ження) зерен шліфпорошку середньої 

Таблиця 3.1. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків АC2 за ДСТУ 3292-95

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125

1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2
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зернистості в межах 4 Н, зерна здебільшого представлені 

агрегатами та зрощеннями (табл. 3.2). Порошкам зерен 

АС4 100/80 притаманні такі властивості: міцність у разі од-

новісного стискування, Н — 4,26; питома поверхня порош-

ку, см2/ct — 140; кількість зерен у караті, шт. — 121×103. 

Таблиця 3.2. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків АС4 за ДСТУ 3292-95

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125 200/160

2,5 2,6 2,9 3,6 4,1 5,0 6,0

Таблиця 3.3. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків АС6 за ДСТУ 3292-95

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125 200/160 250/200

3,8 4,1 4,4 4,9 5,8 6,8 8,0 9,2

Таблиця 3.4. Руйнівне навантаження (Н) для шліфпорошків АС15 за  

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125

6,0 7,0 8,0 9,0 11,0 13,0

Таблиця 3.5. Руйнівне навантаження (Н) для шліфпорошків АС20 за  

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125

9,0 10,0 12,0 13,0 15,0 17,0

Таблиця 3.6. Руйнівне навантаження (Н) для шліфпорошків АС32 за  

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125

14,0 16,0 18,0 21,0 25,0 30,0
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АС6 — марка синтетичних алмазів, яка має міцність 

(руйнівне наванта ження) зерен шліфпорошку середньої 

зернистості в межах 6 Н, зерна представлені окремими 

кристалами, а також агрегатами та зрощеннями (табл. 3.3). 

Порошки зерен АС6 100/80 характеризуються такими 

властивостями: міцність зерен за одновісного стиснення, 

Н — 6,17; питома поверхня порошку, см2/ct — 95; кіль-

кість зерен у караті, шт. — 90×103. 

АС15 — марка синтетичних алмазів, яка має міцність 

(руйнівне наванта ження) зерен шліфпорошку середньої 

зернистості в межах 15 Н, зерна представлені кристалами 

видовженої форми (не менше 40 %), а також агрегатами 

та зрощеннями з уламками кристалів (табл. 3.4) [1].

АС20 — марка синтетичних алмазів, яка має міц-

ність (руйнівне наванта ження) зерен шліфпорошку се-

редньої зернистості в межах 20 Н, зерна представлені 

кристалами видовженої форми (не менше 60 %), а та-

кож агрегатами та зрощеннями з уламками кристалів 

(табл. 3.5) [1].

ДСТУ 3292-95

200/160 250/200 315/250 400/315 500/400 630/500

15,0 17,0 20,0 25,0 29,0 32,0

ДСТУ 3292-95

200/160 250/200 315/250 400/315 500/400 630/500

20,0 23,0 27,0 33,0 39,0 46,0

ДСТУ 3292-95

200/160 250/200 315/250 400/315 500/400 630/500

36,0 40,0 47,0 57,0 67,0 82,0
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АС32 — марка синтетичних алмазів, яка має міцність 

(руйнівне наванта ження) зерен шліфпорошку середньої 

зер нистості в межах 32 Н, зерна представлені здебільшого 

ізометричними кристалами, а також уламками крис талів, 

зрощень і агрегатів — не більше 15 % (табл. 3.6) [1]. Окис-

нення АС32 500/400 відбувається за температури 760 °С [40].

АС50 — марка синтетичних алмазів, яка має міцність 

(руйнівне наванта ження) зерен шліфпорошку середньої 

зернистості в межах 50 Н, зерна переважно представле-

ні ізометричними кристалами, причому близько 20 % з 

них — довершені кристали, а вміст уламків, зрощень і 

агрегатів — не більше 12 % (табл. 3.7) [1]. Окиснення 

АС50 500/400 відбувається за температури 750 °С [40].

Таблиця 3.7. Руйнівне навантаження (Н) для шліфпорошків АС50 за  

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125

20,0 22,0 25,0 29,0 35,0 41,0

Таблиця 3.8. Руйнівне навантаження (Н) для шліфпорошків АС65 за  

63/50 80/63 100/80 125/100 160/125

29,0 33,0 37,0 45,0 54,0

Таблиця 3.9. Руйнівне навантаження (Н) для шліфпорошків АС80 за  

100/80 125/100 160/125 200/160 250/200 315/250

46 55 67 79 90 102

Таблиця 3.10. Руйнівне навантаження (Н) для шліфпорошків АС100 за  

100/80 125/100 160/125 200/160 250/200 315/250

58 69 83 99 113 129
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АС65 — марка синте-

тичних алмазів, яка має 

міцність (руйнівне наван-

таження) зерен шліфпо-

рошку середньої зернис-

тості в межах 65 Н, зерна 

здебільшого представлені 

ізометричними кристала-

ми, близько 30 % з них — 

довершені кристали, а 

вміст уламків, зрощень і 

агрегатів — не біль ше 10 % (табл. 3.8) [1].

АС80 — марка синтетичних алмазів з міцністю (руйнів-

не наванта ження) зерен шліфпорошку середньої зернис-

тості в межах 80 Н, зерна переважно представлені ізомет-

ричними кристалами, причому не менше 45 % з них — до-

вершені кристали, наявності агре гатів не припускається, а 

вміст уламків і зрощень — не більше 10 % (табл. 3.9) [1].

АС100 — марка синтетичних алмазів, яка має міцність 

(руйнівне наванта ження) зерен шліфпорошку середньої зер-

нистості в межах 100 Н, зерна представлені здебільшого до-

вершеними кристалами, їх не менше 55 %, а кристали, що 

залишилися, характеризуються незнач ними дефектами, при-

пустимий уміст зрощень — не більше 6 % (табл. 3.10) [1].

ДСТУ 3292-95

200/160 250/200 315/250 400/315 500/400 630/500

50,0 58,0 70,0 78,0 91,0 113,0

ДСТУ 3292-95

200/160 250/200 315/250 400/315 500/400 630/500

65,0 75,0 90,0 102,0 118,0 146,0

ДСТУ 3292-95

400/315 500/400 630/500

125 146 180

ДСТУ 3292-95

400/315 500/400 630/500

156 188 225



62

РОЗДІЛ 3. Абразивні надтверді матеріали

АС125 — марка синтетичних алмазів, яка має міцність 

(руйнівне наванта ження) зерен шліфпорошку середньої 

зернистості в межах 125 Н, зерна переважно представлені 

довершеними кристалами, їх не менше 70 %, а криста-

лам, що залишилися, притаманні незначні дефекти, при-

пустимий уміст зростків — не більше 4 % (табл. 3.11) [1].

АС160 — марка синтетичних алмазів, яка має міцність 

(руйнівне наванта ження) зерен шліфпорошку середньої 

зернистості в межах 160 Н, зерна представлені здебіль-

шого довершеними, гарно ог ра неними кристалами кубо- 

та октаедричного габітусу (близько 85 %), інші кристали 

з незначними дефектами, зрощення практично відсутні 

(табл. 3.12) [1]. Застосування — каменеобробний і прав-

лячий інструмент. 

АС200—АС400 — високоміцні шліфпорошки. Роз-

виток технології синтезу і водночас удосконалення 

процесів сортування уможливили отримання осо бливо 

міцних алмазів у вигляді порошків, які не ввійшли до 

переліку марок стандарту ДСТУ 3292-95 і відповідають 

ТУ 88.090.029—98 «Шліфпорошки з синтетичних алма-

зів марок АС200, АС250, АС300, АС400» (табл. 3.13). Ці 

порошки засто совуються в алмазно-абразивному інстру-

Таблиця 3.11. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків АС125 за ДСТУ 3292-95

125/100 160/125 200/160 250/200 315/250 400/315 500/400 630/500

86,0 104,0 123,0 141,0 161,0 195,0 226,0 282,0

Таблиця 3.12. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків АС160 за ДСТУ 3292-95

125/100 160/125 200/160 250/200 315/250 400/315 500/400 630/500

113,0 132,0 158,0 180,0 205,0 249,0 282,0 360,0
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менті на металічних зв’язках, в інстру ментах для правки, 

обробки каменю, буд матеріалів, гірських порід. 

АСТ — алмаз синтетичний термостійкий, призначе-

ний для осна щення каме необробного та бурового інстру-

менту. Випускається у вигляді монокристалічних порош-

ків зернистістю від 100/80 до 630/500. Марки алмазів — від 

AC50 до АС160 та від АС50Т до АС170Т. Зерна АСТ мають 

високу хімічну чистоту (се редній уміст включень — 0,4 % 

за масою) та ізометричну форму [41].

ГА — полікристалічний абразивний надтвердий ма-

теріал на основі щіль них модифікацій нітриду бору 

(Гексаніт-А) (табл. 3.14) [42].

КО — кубічний нітрид бору торговельної марки кубо-

ніт зниженої міцності, відповідає марці кубоніту К1 згід-

но з ТУУ 26.8-05417377-170-2007 (табл. 3.15).

КР — кубічний нітрид бору торговельної марки кубо-

ніт середньої міцності, що відповідає марці кубоніту К3 

згідно з ТУУ 26.8-05417377-170-2007 (табл. 3.16).

Таблиця 3.13. Показники міцності 
шліфпорошків АС200—АС400 за статичного стискування [41]

Зернистість

Міцність (Н) для марок

АС200 АС250 АС300 АС350 АС400

125/100 141 177 220 275 345

160/125 165 206 258 322 403

200/160 200 250 310 386 482

250/200 225 280 350 440 550

315/250 256 320 400 500 625

400/315 311 390 486 607 760

500/400 355 444 555 690 867

630/500 450 560 700 880 1100

800/630 525 656 820 1025 1280
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Таблиця 3.14. Руйнівне навантаження (Н) для шліфпорошків ГА  

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125 200/160

0,27 0,32 0,39 0,54 0,70 0,95 1,30

Таблиця 3.15. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків КО зернистістю

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125 200/160

2,0 2,0 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0

Таблиця 3.16. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків КР зернистістю

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125 200/160 250/200

2,6 2,9 3,3 3,8 4,4 5,2 6,2 —

Таблиця 3.17. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків КВ зернистістю

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125 200/160 250/200

3,6 4,1 4,6 5,3 6,2 7,3 8,7 10,5

Таблиця 3.18. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків КТ зернистістю

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125 200/160 250/200

— — — 7,0 11,2 14,8 16,0 18,0

Таблиця 3.19. Теплоємність (Дж/(кг · К) кібору 
в інтервалі температур 300—900 К [44, 45]

300 350 400 500 600 700 800 900

662 863 1022 1269 1416 1529 1608 1692
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КВ — кубічний нітрид бору торговельної марки кубо-

ніт високої міцності, відповідає марці кубоніту К4 відпо-

відно до ТУУ 26.8-05417377-170-2007 (табл. 3.17).

КТ — високоміцний кубічний нітрид бору (кібор), що 

відповідає марці ку боніту К6 згідно з ТУУ 26.8-05417377-

170-2007. Кристали містять меншу, порі вняно зі звичайним 

КНБ, кількість домішок і більш ізометрич ні за кристало-

графічною будовою (табл. 3.18) [43]. Структура — кубіч-

на. Властивості такі: міцність, ×103 кг/м3 — 3,4; твердість, 

HV, гПа — 90; теплостійкість, °С — 1200 [44].

Кристали кібору марки КТ світло-жовтого забарв-

лення, завбільшки до 250 мкм, мають теплопровідність 

за 298 К, що сягає 572 Вт/(м · К) (табл. 3.19) [45]. 

ЛО — кубічний нітрид бору торговельної марки ель-

бор зниженої міцності (табл. 3.20).

ЛП — кубічний нітрид бору торговельної марки ель-

бор середньої міцності (табл. 3.21).

зернистістю

250/200 315/250 400/315 500/400 630/500 800/630 1000/800

1,40 3,10 4,70 6,80 10,90 15,00 18,00

Таблиця 3.20. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків ЛО зернистістю

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125 200/160 250/200

— — 1,8 2,0 2,1 2,3 2,3 —

Таблиця 3.21. Руйнівне навантаження (Н) 
для шліфпорошків ЛП зернистістю

50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 160/125 200/160 250/200

— 2,4 2,8 3,1 3,7 4,3 5,1 6,1
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Зернистість порошків надтвердих матеріалів визна-

чається величиною зерен матеріалу та зерновим складом 

за різними стандартами [46] (табл. 3.22).

Отже, ми з’ясували розмірні (зернистість) і міцність 

(руйнівне навантаження на зерно, за якого воно руйну-

Таблиця 3.22. Зернистість порошків 
надтвердих матеріалів за різними стандартами

FEPA—Standard
Стандарт

ISO, мкм

Стандарт

США, mesh
ГОСТ

9206-80, мкмАлмаз

Diamond
КНБ

Bornitrid

D1181 — 1180/1000 16/18 1250/1000

D1001 — 1000/850 18/20 1000/800

D 851 — 850/710 20/25 800/630

D 711 — 710/600 25/30 800/630

D 601 — 600/500 30/35 630/500

D 501 — 500/425 35/40 500/400

D 426 — 425/355 40/45 400/315

D 356 — 355/300 45/50 315/250

D 301 B 301 300/250 50/60 315/250

D 251 B 251 250/212 60/70 250/200

D 213 B 213 212/180 70/80 200/160

D 181 B 181 180/150 80/100 200/160

D 151 B 151 150/125 100/120 160/125

D 126 B 126 125/106 120/140 125/100

D 107 B 107 106/90 140/170 100/80

D 91 B 91 90/75 170/200 100/80

D 76 B 76 75/63 200/230 80/63

D 64 B 64 63/53 230/270 63/50

D 54 B 54 53/45 270/325 50/40

D 46 B 46 45/38 325/400 50/40
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ється) характеристики абразив них порошків із надтвер-

дих матеріалів. Але ми бачимо, що для позначення зер-

нистості маємо два розміри: більший і менший. Ці два 

розміри обумовлені двома ситами для сортування порош-

ків: прохідним і непрохідним. Тобто ре альна величина зе-

рен міститься в цьому діапазоні. Але у багатьох випадках 

нам необхідно мати один (узагальнений) розмір зерен, 

який має назву — екві валентний діаметр зерен шліфпо-

рошків (табл. 3.23). Цей показник ви користовується для 

роз робки й аналізу методів класифікації, а також сорту-

вання по рошків, і дорівнює він діаметру кулі, об’єм якої 

рівний об’єму даної частинки [40]. 

У результаті це дає можливість обчислити кількість 

(тис. шт.) алмаз них зерен в одному караті порошку [40] 

для різних зернистостей і марок зерен (табл. 3.24).

Вище ми вже розглянули питання використання ал-

мазних порош ків у промисловості. Завершуючи цей під-

Таблиця 3.23. Приклади значень еквівалентних 
діаметрів зерен шліфпорошків (мкм) для різних зернистостей 

Зернистість АС2 АС4 АС6 АС15 АС32

630/500 — — — — 549

500/400 — — — 441 446

400/315 — — 353 358 362

315/250 — — 287 290 294

250/200 — 223 234 236 239

200/160 — 183 190 192 194

160/125 144 149 154 156 158

125/100 118 122 126 137 128

100/80 97 99 102 103 105

  80/63 80 81 83 94 85

  63/50 66 66 67 88 69

  50/40 53 54 55 55 56
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розділ, звернімо увагу на другий різновид надтвердих ма-

теріалів — кубічний нітрид бору (cBN) і на застосування 

порош ків з них. На початку ХХІ століття близько 30 % 

усіх процесів шліфування в світі відбувається за допомо-

гою cBN кругів (табл. 3.25), причому обсяг вартості таких 

Таблиця 3.24. Кількість (тис. шт.) алмазних зерен 
в одному караті порошку для різних зернистостей і марок зерен 

Зернистість АС2 АС4 АС6 АС15 АС32 АС80

500/400 — — — 1,3 1,2 1,1

400/315 — — 2,4 2,3 2,2 1,9

315/250 — — 4,5 4,3 4,2 4,0

250/200 — 9,6 8,4 8,1 7,8 6,3

200/160 — 17,7 15,6 15,1 14,5 12,8

160/125 34,9 32,5 28,9 28,2 27,0 25,6

125/100 64,5 58,9 54,0 52,5 50,1 47,5

100/80 118,0 111,1 100,0 98,0 94,3 91,2

  80/63 217,0 202,0 183,0 183,0 176,9 161,2

  63/50 408,0 377,0 357,0 333,0 327,8 302,0

  50/40 714,0 714,0 625,0 625,0 625,0 588,2

Таблиця 3.25. Порівняльна потреба 
у cBN у промисловості (%) за даними [47] 

Промисловість Америка Європа Інші країни

Автомобільна 25 28 30

Підшипникова 12 15 18

Аерокосмічна 18 6 3

Інструментальна 19 21 18

Зубчасті передачі 7 10 10

Інші 19 20 21
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кругів — більш як 370 млн доларів США. Обсяг обробки 

шліфуванням сягнув майже 1,3 більйона американських 

доларів. Істори чно найбільший обсяг застосування cBN 

зафіксовано в Японії [47].

3.2. Абразив 
як зернистий порошок

В абразивному порошку основним його 

елементом є абразивне зерно. Ми розглянемо особливос-

ті та ких зерен, насамперед їхню форму. Але перед тим як 

перейти до аналізу моделей форми зерен НТМ, вкажемо, 

що коефіцієнт форми трактують як відно шення довжини 

проекції зерна до її ширини. Загалом розмір ал мазного 

зерна — це напівсума довжини та ширини прямокут-

ника, умовно описаного довкола проекції зерна таким 

чином, щоби більша сто рона прямокутника від повідала 

найбільшій довжині алмазного зерна. Зазначимо, що від 

звичайних зе рен слід відрізняти голкові алмазні зерна, 

максимальний і мі німальний розміри яких у площині 

проекції мають відношення 3 : 1 і більше.

У моделюванні процесів шліфування важливим є вибір 

форми зерен НТМ як базової моделі. В літературі існують 

різні погляди на вибір та ких моделей. Однією з найімовір-

ніших є форма зерна у вигляді ку лі або конуса із заокругле-

ною вершиною. Інші дослідники розглядають форму зерен 

у виг ляді циліндра та куба. Є роботи, де форма зерна подана 

як дві піраміди, поєднані осно вами між собою, або профіль 

зерна зображений кривими другого по рядку. У багатьох 

випадках форма зерна відтворюється у вигляді еліпсоїда 

обер тання, причому це важливо тоді, коли необ хідно вра-

ховувати просторову орієнтацію зерен, а ось модель зерна у 

вигляді кулі нівелює різницю в про сторовій орієнтації. 

У роботі [48] ми порівняли різні моделі зерен. При 

цьо му аналіз геометричної форми плоского перерізу зерен 

НТМ зводився до ви бору базових апроксимуючих кри-
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вих другого порядку та розрахункової перевір ки ступе ня 

відхилення експе риментальних точок від апроксимуючої 

кри вої. Вра ховуючи викладене, за ба зові криві брали круг, 

е ліпс, ромб, квадрат і правильний шести гранник. Критері-

єм для порі вняння різних варіантів слугувала ши рина від-

повідного концен тричного кільця (коло, еліпс) або рамки 

(квад рат, ромб, шестигранник), до якої потрапляли всі 

екс периментальні дані; прагнули до варіантів з мінімаль-

ною шириною. Вказа ний вище алго ритм реалі зований у 

вигляді комп’ютерної програми. За структурою вона скла-

далася з керівної програ ми і п’яти підпрограм, кожна з 

яких виконувала процедуру ап роксимації однієї з базових 

кри вих. Вхідними па раметрами для всіх підпрограм були 

результати вимі рювання коорди нат точок контуру перері-

зу зерна та центру відпо відних фі гур. Останні визначалися 

розрахунковим шляхом за допомогою однієї з підпрог рам, 

яка реалізовувалася першою і була однаковою для всіх 

апроксимую чих кривих. Вихідні параметри підпрограм — 

ширина кільця або рам ки, а також інші гео метричні па-

раметри фігур (радіус кола, напіввісь еліпса, діа гоналі 

ромба, сторони квадрата та шестигранника). Пос лідовний 

виклик вка заних вище підпрог рам здійснювався керівною 

програмою. Він організований у вигляді циклу за кількіс-

тю наборів експериментальних даних. Аналіз розра хунків, 

проведених для п’яти марок шліфпорошків НТМ різної 

зернистості — АС2 160/125, АС4 250/200, АС6 250/200, 

АС15 500/400, КР 160/125, засвідчив: якщо брати для еліп-

са відхилення від реальних даних за К
відх 

= 1,0, то для інших 

форм відхилення буде таким: коло — 1,234, ромб — 2,493, 

квадрат — 2,582, шестигранник — 2,602. Отже, похиб-

ка у вибо рі моделі зе рен (стосовно еліпсоїда обертання) 

становить: для кулі — 23,4 %, для двох ко нусів (переріз — 

ромб) — 149,3 %, для інших моделей ця похибка ще біль-

ша. Таким чином, підтверджено, що за базову модель зер-

на необхідно брати еліпсоїд обертання. Окрім того, така 

модель також уможливлює врахування просторової орі-
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єнтації зерен, що важливо для побудови моделі системи 

«зерно—зв’язка», що ми покажемо далі. 

Тепер давайте з’ясуємо розмірні характеристики зе-

рен-еліп со їдів. Оскільки, як зазначалося вище, зерна НТМ 

за формою найближчі до еліпсоїда обертання, то, відпо-

відно, вони мають певне стиснення і, як наслідок, — ко-

ефіцієнт ізометричності (α), а саме — відношення мен-

шого роз міру довжини зерна до більшого (табл. 3.26). На-

приклад, для зер на α = b/a, де а — більша напіввісь, b — 

менша. Нашими дослідженнями виявлено, що коефіці-

єнт ізомет рич ності еліп соїда-зерна залежить від його зер-

нистості: α = 0,796—6,094 × 10–5 Z та міцності: α = 0,786—

1,133 × 10–4 H
Р
. Вочевидь, що чим більшими є значення Z і 

H
Р
, тим сильніше стиснені зерна. З’ясовано також, що 

чим більше зерно-еліпсоїд різниться від кулі, тим більше 

стиснені зерна: α = 0,928—0,114 К
от 

.

Таблиця 3.26. Коефіцієнти ізометричності 
для деяких марок зерен і зернистостей шліфпорошків НТМ, 
отримані експериментальним шляхом 

Зернистість

НТМ

Марка зерен НТМ

АС2, КО
АС4, КП

ЛП
АС6, ЛКВ

АС15, D46

КТ

АС32,

MDA100

45/36 — — — 0,76 ± 0,05 —

80/63 — — 0,73 ± 0,06 — —

100/80 0,76 ± 0,04 0,86 ± 0,03 — 0,80 ± 0,05 —

125/100 — — — 0,80 ± 0,05 0,86 ± 0,03

160/125 0,81 ± 0,05 0,76 ± 0,05 — — —

200/160 — — 0,82 ± 0,04 0,75 ± 0,05 0,82 ± 0,04

250/200 — 0,79 ± 0,04 0,81 ± 0,04 0,74 ± 0,04 —

315/250 — — 0,78 ± 0,06 — —

400/315 — — 0,72 ± 0,05 — —

630/500 — — — 0,77 ± 0,06 0,77 ± 0,04
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Враховуючи викладене для зерна-еліпсоїда, його 

об’єм з урахуван ням радіусів заокруглення вершин зерен 

(ρ), їхньої зернистості за більшим ситом (Z
max

) і коефіці-

єнта ізометричності (α) можна подати у вигляді:

V
З
 = 4/3ϖ α [0,707(0,897 × Z

max
 – 2ρ) + ρ]3 .

Це дає змогу визначити середньоймовірний об’єм од-

ного алмазного зерна (×10–6 мкм3) для різних марок алма-

зів (табл. 3.27).

Зерна НТМ хоч і вирізняються еліпсоїдами обертання, 

однак ма ють певну розвинену поверхню (морфологію), 

тому бажано отримати такі показники, які б це характери-

зували. Діагностика розмірних і морфологічних парамет-

рів зерен по рош ків НТМ може здійснюватися на приладі 

DiaIns pect.OSM [49]. Із сукуп ності характеристик зерен, які 

діагностуються цим приладом, до базо вих для порівняль-

ного аналізу введені такі [50] (рис. 3.1): мак симальний (F
max

) 

Таблиця 3.27. Середньоймовірний об’єм 
од ного алмазного зерна (×10–6 мкм3) для різних марок алмазів

Зернистість АС2 АС4 АС6 АС15 АС32 АС80

500/400 — — — 43,50 47,31 51,51

400/315 — — 23,29 24,37 25,22 29,82

315/250 — — 12,50 13,07 13,55 14,16

250/200 — 5,91 6,73 6,99 7,27 8,99

200/160 — 3,21 3,64 3,75 3,89 4,42

160/125 1,62 1,73 1,96 2,01 2,10 2,21

125/100 0,88 0,96 1,05 1,08 1,13 1,19

100/80 0,48 0,51 0,57 0,58 0,60 0,62

80/63 0,26 0,28 0,31 0,31 0,32 0,35

63/50 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,19

50/40 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10
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і мінімаль ний (F
min

) діаметри, ана лог кое фіцієнта форми 

(F
e
), який знаходимо за відношенням F

max
 до F

min
, площа 

фак тичної проек ції зер на — А, еквіва лентний (d
е
) діа метр, 

шо визначаєть ся залежністю d
е 
= 2 (А/π)0,5, р — пе риметр іс-

тинної проекції зображення, р
с 
— пери метр контуру проек-

ції зоб раження, що охоплював точки конту ру, які виступа-

ють, Rg — шорсткість кон туру істинної проекції зображен-

ня, що визначається за відношенням р до р
с
. 

Нижче вказані морфометричні характеристики зерен 

алмазів ма рок АС4, АС6 та АС20, які найширше засто-

совуються в процесах шлі фу вання в машинобудуванні, 

із зернистістю від 80/63 до 160/125 (табл. 3.28). Аналіз 

таб лиці 3.28 свідчить, що за такими характерними показ-

никами, як аналог коефі цієнта форми (F
e.
) та шорсткість 

(Rg) зе рен, із підвищенням міцності зерен зни жуються 

їхні значення. Це вказує на те, що за такими важливими 

морфологіч ними показниками, як форми зерен і розви-

неність їхньої поверх ні, зерна марок АС4 та АС6 значно 

різняться від міцніших зерен (АС20).

Зауважимо, що на показники процесу обробки мате-

ріалів та якість оброб люваної поверхні суттєво впливають 

морфологічні, розмірні та геоме тричні (сукупно — мор-

фометричні) характеристики аб разивних порошків, які 

застосо вуються і для виготовлення інструмен ту. Під час 

алмаз но-абразивної обробки надають значення також 

Рис. 3.1. Проекція умов-

ного зерна: А — площа 

проекції зерна; p
c
 — пе-

риметр опук лого зобра-

ження проекції зерна; 

p — периметр справж-

ньо го зображення про-

екції зерна [50]
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ха рактеристикам рельєфу контуру проекції зерен, насам-

перед виступам, які інтерпре туються як різальні окрай-

ки. Для оцінки ефектив ності використання зерен НТМ у 

процесах шліфування визначені такі по каз ни ки: кількість 

різальних окрайок (n) і кутів їх загострення (φ), глибина 

впадини (C
n
), висота (h

n
) і ширина основи (Δ

n
) різальних 

окрайок порошків алмазів та КНБ (табл. 3.29). 

Аналіз даних таблиці 3.29 свідчить, що для зерен мен-

шої міц ності характерна майже однакова кількість різаль-

них окрайок, але кути заго стрення зі зростанням міцнос-

ті підвищуються, на приклад, в алмазів АС4 100/80 вони 

становлять приблизно 93 градуси, а в зерен АС20 100/80 — 

уже 108 градусів. Це підтверджує те, що за морфомет-

ричними показниками вказаним зернам шліфпо рошків 

(АС4, АС6, КР та КВ) притаманна певною мірою незвич-

на морфо логія. 

Звернемо увагу на ще дві важливі характеристики зе-

рен: кут загострення і радіус заокруглення. Перший є ку-

том між двома дотичними до проекції кон туру зерна на 

площину. Як ми експериментально з’ясували, здебіль-

шого для різ них зерен НТМ такий кут міститься в межах 

від 90 до 120 градусів (табл. 3.30). 

Таблиця 3.28. Середні значення характеристик контрольних шліфпо 

Характе ристика AC4 80/63 AC4 100/80 AC4 125/100

F
max

113,36 132,83 196,66

F
min

87,64 92,57 139,47

F
e

1,3040 1,4510 1,4182

Rg 1,0703 1,0748 1,0792

d
э
, мкм 87,41 102,75 153,88

A, мкм2 6138,2 8687,5 18925,4

р, мкм 329,13 387,95 578,94

р
c
, мкм 306,84 360,20 535,85
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Проведені нами дослідження встановили, що кут заго-

стрення вер шин зерен певною мірою пов’язаний з їхньою 

міцністю та зернистістю, причому зі зростанням цих по-

казників кут загострення також зростає. Для міцності зерен 

рошків синтетичного алмазу

AC6 125/100 AC6 160/125 AC20 80/63 AC20 100/80

194,84 225,57 123,58 134,74

144,12 175,437 86,00 102,74

1,3601 1,2911 1,4493 1,3185

1,0746 1,0770 1,0786 1,0602

156,54 186,72 95,74 112,19

19463,1 27622,1 7399,8 10062,

579,1075 684,00 362,02 400,67

538,2476 634,39 335,12 377,74

Таблиця 3.29. Значення показників зерен НТМ, визначених 
для оцінки ефектив ності їх використання в процесах шліфування

Марка порошку n φ, град. C
n

h
n

Δ
n

AC4 80/63 8,05 93,491 7,291 28,032 29,794

AC4 100/80 8,27 93,448 8,601 32,171 34,167

AC4 125/100 8,82 95,022 12,337 44,322 48,388

AC6 125/100 9,54 99,316 11,111 39,295 46,266

AC6 160/125 10,7 102,822 11,847 39,800 49,876

AC20 80/63 8 93,40 — — —

AC20 100/80 11 108,0 — — —

KB 125/100 9,13 95,731 11,806 41,548 45,927

KP 100/80 8,32 91,042 — — —

сBN_SL 9,58 101,449 12,441 45,012 55,042
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Таблиця 3.30. Кути загострення вершин зерен порошків НТМ

Характеристика

β, град.

Характеристика

β, град.
Марка Зернистість Марка Зернистість

АС2 160/125 117,6 ± 3,8 АС15 500/400 132,4 ± 3,0

АС4 100/80 109,4 ± 3,8 АС32 200/160 120,0 ± 4,4

АС4 250/200 112,8 ± 3,8 АС32 630/500 126,0 ± 3,4

АС6 200/160 119,8 ± 4,4 MDA 125/100 99,4 ± 4,0

АС6 250/200 119,8 ± 4,2 D46   45/36 105,6 ± 4,8

АС6 400/315 116,6 ± 4,4 τR′′180 200/160 116,2 ± 4,6

АС15 100/80 113,0 ± 3,8 КР 160/125 116,6 ± 4,4

АС15 125/100 117,2 ± 3,4 КТ   80/63 112,2 ± 4,8

АС15 200/160 121,6 ± 4,0 АС2МА 100/80   99,2 ± 4,0

АС15 250/200 120,4 ± 4,2 АС6С 250/200 120,0 ± 3,8

Таблиця 3.31. Радіуси заокруглення вершин зерен порошків НТМ

Характеристика

ρ, мкм

Характеристика

ρ, мкм
Марка Зернистість Марка Зернистість

АС2 160/125 3,4 ± 0,4 АС15 500/400 9,7 ± 1,0

АС4 100/80 2,2 ± 0,3 АС32 200/160 8,6 ± 0,7

АС4 250/200 5,8 ± 0,7 АС32 630/500 12,6 ± 1,7

АС6 200/160 4,7 ± 0,7 MDA 125/100 2,1 ± 0,3

АС6 250/200 5,8 ± 0,5 D46   45/36 1,1 ± 0,1

АС6 400/315 3,2 ± 0,3 τR′′180 200/160  31,9 ± 2,3

АС15 100/80 2,6 ± 0,2 КР 160/125 4,2 ± 0,6

АС15 125/100 2,8 ± 0,3 КТ   80/63 1,3 ± 0,1

АС15 200/160 5,3 ± 0,6 АС2МА 100/80 1,4 ± 0,1

АС15 250/200 7,3 ± 0,7 АС6С 250/200 4,2 ± 0,3
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НТМ ця залежність має такий вигляд: β = 103,7 + 13,1×lgH
р
. 

Залежно від зернисто сті кут загострення можна описати 

формулою β = 80,9×Z 0,0764. 

Радіус заокруглення вершин зерен характеризує їх округ-

лення і, як нами виявлено, знову ж таки залежить певною 

мірою від зернистості зерен та їхньої міцності (табл. 3.31). 

Виявлено також, що радіус заокруглення вершин зе-

рен корелює з їхньою міцністю: ρ = 1,16 H
р

1,54

 
, а залежно 

від зернистості радіус заокруглення можна описати фор-

мулою ρ = Z/(34,8 + 1,24×10–2 Z).

3.3. Алмаз і його домішки

Завдяки особливостям кристалічної струк-

тури (всі чотири валентних електрони атомів вуглецю 

міц но з’вязані) ідеальний кристал алмаза (без домішок і 

дефектів ґратки) має бути прозорим для видимого світла 

діелектриком. Насправді в реальних кристалах завжди є 

певна кількість домішок і дефектів ґратки. Навіть у най-

чистіших ювелірних алмазах уміст домішок сягає 1018 ато-

мів на 1 см3. Найпоширеніші домішки — Si, Al, Ca та Mg. 

Розподіл домішок в алмазі мо же бути нерівномір ним, 

наприклад, на перифе рії їх більше, аніж у центрі. Силь-

ні зв’язки між атомами С у структурі ал маза зумовлюють 

те, що будь-яка недо вершеність його кристалічної ґрат-

ки глибо ко впливає на фізичні властивості алмаза. Опи-

суючи загаль ні властивості алмаза, виходять з того, що 

максимальний уміст домішок становить 5 %, причому 

кількість од нієї домішкової компо ненти не перевищує 

2 %. У технічних природних алмазах також трапляються 

твер ді (олівін, піроксен, гранати, хромшпінеліди, графіт, 

кварц, оксиди заліза тощо), рідкі (вода, вуглекислота) та 

газоподібні (азот та ін.) вклю чення.

Зерна синтетичних алмазів мають домішки та включен-

ня як на поверхні, так і в дефектах цієї по верхні (рис. 3.2). 

Алмаз шляхом синтезу в системі метал (Ме)—вуглець (С) 
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отримують у спе ціальних апаратах за великих значень 

р,Т. Зазвичай для зниження необ хідних високих пара-

метрів синтезу застосовують каталі затор у вигляді спла ву-

розчинника. Синтез алма зів ма рок невисо кої міцності від-

бувається за умов великих швидкостей росту крис талів, які 

під час цього процесу захоплюють усі побічні фази, наявні 

в реак ційній камері. Ці фази (вклю чення) бувають різ них 

величин — від атомних до макроскопічних. Включення, 

повністю закон сер вовані в крис талі алмаза, є об’ємними 

де фектами. До складу сплаву-розчинника переважно вхо-

дять метали перехідної групи — Co, Ni. Відомі з літе ратури 

дослідження процесу синтезу алма за здебільшого ви конані 

із застосуванням системи Ni—Mn—С. Останнім часом ви-

ник інтерес до використання в синтезі деше вшого сплаву-

розчинника — Fe—Si. З’ясовано, що вплив кремнію на 

сплави Fe—С анало гічний до впливу нікелю; це дає змогу 

знизити термо дина мічні параметри отримання алмаза. Ви-

вчено синтез алмаза в системі Fe—Si—С з концентра цією 

кремнію у сплаві Fe—Si від 2 до 17 % за масою. Вста нов-

Рис. 3.2. Приклад на явності включень на поверхні та в порах алма-

зів АС6 125/100 у вихідному стані



79

3.3. Алмаз і його домішки

лено [51], що застосування такого сплаву забезпечує отри-

мання ал маз них порошків марки АС6, причому ступінь 

перетворення вугле цю на алмаз становить 30—36 %. Під-

вищення концентрації кремнію в сплаві Fe—Si супрово-

джується зниженням розміру синтезованих крис талів ал-

маза. Тому для отримання зерен порошків алмаза великих 

роз мірів застосовують сплав, що містить 5—7 % за масою 

кремнію. Разом з тим алмази вказаних вище систем істот-

но різняться за якістю та елементним складом внут ріш ньо-

кристалічних і приповерхневих домішок металічних груп, 

які захоплюються від сплаву-розчинника під час синтезу, а 

тому суттєво відрізняються за своїми магнітними власти-

востями (таблиці 3.32 і 3.33).

Аналіз таблиць 3.32 і 3.33 засвідчує, що в різних росто-

вих сис темах Fe—Si—С та Ni—Mn—С формується різний 

уміст домішок. Отже, існують різні діапазони величин 

питомої магнітної сприйнятливості. В алмазів ростової 

системи Ni—Mn—С цей показник до 100×10–8 м3/кг, а в 

алмазів ростової системи Fe—Si—С він значно біль ший — 

від 100 до 1200×10–8 м3/кг. Тому такі алмази потенційно 

характеризуються істотно більшими можливостями з по-

гляду спрямованого на них теплово го впливу, який би 

уможливив змінити їхні властивості і таким чином підви-

щити зносостійкість шліфувальних кругів [52].

На підтвердження цього припущення для кожної з 

вказаних вище сис тем відібрали по два зразки алмазів 

фракцій: магнітну (з найбільшим вмістом домішок) і 

слабо магнітну (з найменшим їх вмістом), які піддавали 

тер мообробці за температури від 500 до 1000 °С упродовж 

20 хв. Одночасно оцінювали втрату маси відповідно-

го зразка порошку за умови нагрівання до цих же тем-

ператур. Встановлено, що обом дослідженим системам 

притаманний діапазон темпера тур, де питома магнітна 

сприйнятливість по рошку алмаза зрос тає, але характер 

за лежностей «температура — питома маг нітна сприйнят-

ливість» є різним. Маг нітна сприйнятливість по рошків 
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алма зів системи Fe—Si—С з більшується і за температури 

тер мообро бки 800 °С сягає мак си муму. Цей ефект одна-

ковий як для магніт них (рис. 3.3), так і для нема гніт них 

порошків, але саме за на явності великої кілько сті вклю-

чень, як і слі д було очіку вати, ефект є відчутнішим. За-

значимо, що зі зростанням температури збільшується 

і втрата маси порошку алма зів, причому на ме нш маг-

нітних порошках вона відчутніша, а за 1000 °С в обох ви-

падках така втрата значно зростає, тому істотно знижу-

ється пи тома магнітна с прийнятливість, яка фактично 

повертається до ви хідного стану.

Магнітна сприйнятливість порошків алмазів, синте-

зованих у сис темі Ni—Mn—С, зі зміною температури 

термообробки також змінюється, але характер змін зо-

всім інший, аніж в алмазів системи Fe—Si—С. Тут також 

зафіксовано ефект зростання пи томої магнітної сприй-

нятливості, який за темпера тури термообро бки 800 °С 

сягає максиму му. Але це спостерігається тільки у магніт-

них порошках, а для немаг ніт них порошків зазначений 

ефект фактично відсутній. На наш погляд, це пов’язано 

з відносно невеликим умістом вклю чень у таких алма-

Рис. 3.3. Вплив режимів термообробки на значення питомої маг-

нітної сприйнятливості (χ) і втрату маси (Δ) алмазних магнітних 

(χ
вихідне

= 521×10–8 м3/кг) шліфпорошків, синтезованих у системі 

Fe—Si—С
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зах, кількості яких недо статньо для позитивної реаліза-

ції ефекту підвищення магнітної  сприйнятливості. Крі м 

того, зі зростанням темпе ратури, як і в алмазів сис теми 

Fe—Si—С, зростає і втрата маси по рошку алмазів, але в 

алмазів систе ми Ni—Mn—С вона значно бі льша. Це по-

значається на тому, що в разі перевищення тем ператури 

понад 800 °С в обох випадках показники питомої сприй-

нятливості суттєво зни жуються порів няно з вихід ним, 

нетермообро бленим порош ком. Усе це свідчить, що 

са ме для магні тних зерен можна очікувати в процесі 

термообро бки підви щення значе нь міцності (руйнівно-

го навантаження) зерен НТМ. Визначено міцність зерен 

шліфпорошків алмазів АС6 зернистості 160/125 після 

термообро бки для низки магнітних і немагнітних фрак-

цій сис тем Fe—Si—С і Ni—Mn—С. З’ясовано (рис. 3.4), 

що міцність ал мазів системи Fe—Si—С з під вищенням 

темпера тури термообробки до 700 °С дорівнює вихідній, 

зростає у діапазоні 800—900 °С, а далі, починаючи від 

900 °С, знижується. Міц ність магнітної фракції шліфпо-

рошку алмазів системи Ni—Mn—С підвищується за тем-

ператури 700 °С, відтак знижується. Загальний характер 

Рис. 3.4. Міцність зерен алмазного шліфпорошку, синтезованого в 

системі Fe—Si—С за різних температур: 1 — 589×10–8 м3/кг (ви-

хідне значення χ = 521×10–8 м3/кг); 2 — 150×10–8 м3/кг (вихідне зна-

чення — χ = 123×10–8 м3/кг)
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зміни міцності зерен нагадує зміни значень магніт ної 

сприйнятливості в процесі термообро бки. Саме то му ми 

проаналізували весь масив даних щодо значень міцності 

зерен і відповідних показників питомої магнітної сприй-

нятливості для низки магніт них і немаг нітних зерен фрак-

цій систем Fe—Si—С (рис. 3.5, а) та Ni—Mn—С (рис. 3.5, 

б). Аналіз даних на рис. 3.5 свідчить, що як для алмаз них 

зе рен, синтезованих у системі Ni—Mn—С, так і для алма-

Рис. 3.5. Кластерна кореляційна залежність між питомою магніт-

ною сприйнятливістю і руйнівним навантаженням (міцністю) ал-

мазів за термообробки магнітних і немагнітних фракцій систем 

Fe—Si—С (а) та Ni—Mn—С (б)
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зів, отриманих у системі Fe—Si—С, ефект підвище ння 

міцності зерен під тепловим впливом спрацьовує тіль-

ки тоді, коли в алмазах є достатня кількість включень і, 

відповідно, їх підвищена маг нітна сприйнятли вість. Ось 

чому магнітні алмази системи Fe—Si—С дають відчутний 

ефект щодо підвищення міцності зерен (див. рис. 3.4) у 

процесі термообробки. 

Пояснюється це тим, що магніт ні алмази з відчутною 

(до 7 % за масою) кількістю домішок мають також істотну 

масо ву базу для переміщення домі шок і включень під час 

термообробки задля забезпечення ефек ту «залі ковування» 

дефектів поверх ні алмаза. З метою підтвердження цієї 

гіпо тези елемен тний склад і поверхне ві зміни алмазних 

Рис. 3.6. Вихід домішок Ni та Mn на поверхню через дефекти у по-

верхневому шарі алмазів (χ = 90×10–8 м3/кг) за умов термообробки: 

а — вихідне зерно, б — температура термообробки — 1000 °С

Рис. 3.7. Вихід домішок Fe та Si на поверхню через дефекти у по-

верхневому шарі алмазів (χ = 521×10–8 м3/кг) за умов термооброб-

ки: а — вихідне зерно, б — температура термообробки — 1000 °С

10 μm
а

10 μm
б

10 μm
а

20 μm
б
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зерен вивчали за допомогою елект рон ного мікроско па 

Zeiss EVO 50XVP. Для магнітних зерен (χ = 90×10–8 м3/кг), 

син тезованих у системі Ni—Mn—С, характерна наявність 

пор і тріщин (рис. 3.6, а). З’ясовано, що після термо-

обробки за температури 1000 °С (рис. 3.6, б) спостеріга-

ється вихід включень і заповнення ними трі щин та пор. 

Аналогічно і магні тній фракції синтетичного алма за сис-

теми Fe—Si—С (χ = 521×10–8 м3/кг) притаман на наяв ність 

пор і трі щин (рис. 3.7, а). Встанов лено, що піс ля термо-

обробки за 1000 °С (рис. 3.7, б) і тут спостерігається вихід 

домішок і заповнення ними тріщин та пор.

Аналіз елементного складу домішок і включень, що 

містяться в по рах, тріщинах і на поверхні алмаз них зе-

рен, виконано для алмазів, синтезованих у ростовій сис-

темі Fe—Si—С (χ = 521×10–8 м3/кг) після термообробки 

за температури 800 °С (рис. 3.8, табл. 3.34). Аналіз даних 

Рис. 3.8. Алмази АС6 160/125, синтезовані в системі Fe–Si—С, після 

термообробки за температури 800 °С

100 мкm
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Спектр 2 Спектр 4

Спектр 1
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Спектр 6
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Таблиця 3.34. Елементний склад 
домішок у порах і на поверхні зерен (див. рис. 3.8)

Спектр

Вміст елементів (% за масою)

C O Si Fe Cr Mn Ni

1 42,28 34,96 2,66 18,60 0,71 0,50 0,23

2 61,01 18,87 10,19 1,54 5,23 1,35 1,42

3 77,09 16,32 2,44 3,37 0,33 0,28 0,16

4 33,22 37,70 4,15 22,83 0,63 0,85 0,52

5 44,67 23,14 20,32 0,63 1,29 9,39 0,38

6 31,78 16,68 25,45 3,22 1,52 10,99 0,34

7 25,33 45,47 23,16 1,14 0,23 4,53 0,13

8 26,39 29,18 32,72 0,06 0,79 10,05 0,76

таб лиці 3.34 показує переважну наявність у цих домішках 

і включеннях Fe і Si.

Таким чином, усе викладене свідчить, що існує мож-

ливість, залежно від кількості, виду домішок і включень, 

змінювати поверхневий елементний склад ал мазів. А це 

означає: якщо алмаз і не зовсім «чистий», то це не так уже 

й погано. 

3.4. Чому одні алмази міцні, 
а інші — ні?

З наведеного вище ми вже опосередкова-

но побачили, що зерна шліфпо рошків із надтвер дих ма-

теріалів — це зовсім не суцільний кристал, а матеріал, де 

є пори, включення та інші дефекти. Ну і що? А ось що. 

В усіх теоретичних розробках зерно НТМ розглядають 

як суцільний матеріал без пор і включень, у якому відпо-

відно розподі ляються теплові поля, або поля напружень, 

розраховується тепловідвід від зони різання зерном. 

Насправді такий підхід виправданий тільки для зерен 

алмазів доволі високої міцності, починаючи з АС50, тоб-
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то стосовно бурового та правлячого інструменту, а також 

для обробки каменю. Водночас для алмаз них зерен неви-

сокої міцності АС4—АС32 і кубічного нітриду бору всіх 

марок, окрім КТ, що застосовуються в механообробці, 

характерні сут тєва пористість, наявність пустот і каверн 

(рис. 3.9) і, як наслідок, підвищений уміст включень, 

тобто підвищена дефектність зерен, яка здебільшого і 

визна чає їхню міцність.

Хоча це і дещо дивно, але зернам НТМ властива по-

ристість. Пористість — це відношення об’єму пор до 

всього об’єму твердого ті ла. Оскільки внутрішню порис-

тість виміряти неможливо, то практи чно під цим понят-

тям розуміють відношення об’єму відкритих пор до за-

гального об’єму твердого тіла. Пори завширшки менше 

2,0 нм відносять до мікропор, від 2 до 20 нм — до меза-

пор, понад 20 нм — до макропор [53]. За цими ж даними 

пористість алмазів коливається в межах від 0,68 до 8,0 % 

і залежить від їхньої марки та зернистості (табл. 3.35). 

Зі збіль шенням зер нистості пористість зростає, з підви-

щенням міцності зерен — знижується.

Рис. 3.9. Морфологія алмазних 

зерен АС6 125/100 (а, б) і кубо-

ніту КР 125/100 (в)

10 μm
а

20 μm
б

10 μm
в
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Дефектність поверхні алмазних зе рен визнача ється 

тим, що поверхня алмазної частинки фо рмується на кі н-

цевій стадії крис таліза ції і немовби відбиває своїм скла-

дом усю тех нологічну передісторію. Міцність крис тала 

значною мірою залежить від дефектності поверхні. На 

пове рх ні кристала в результаті впливу сил міжатомної 

взаємодії утримуються домішкові атоми та молекули різ-

них сполук, а також тверді мікрочастинки в кількостях, 

пропорційних рівню дефектності поверх ні. Дефект ність 

поверхні алмазних зерен оцінюють [54] за питомою по-

верхнею порошку (S
пит

, м2/г) і набутою магнітною сприй-

нятливістю (χ
н
, м3/кг). Характеристики рівня дефектнос-

ті (К
а
, %) зміню ються з урахуванням показників міцності 

зерен за величиною їх руйнівного навантаження (Р, Н).

Дослідники звернули увагу на те [55], що густина ал-

мазних зе рен залежить саме від їхньої дефектності і ко-

ливається від 3,4 до 3,7 г/см3, хоча найбільш імовірною 

є густина від 3,5 до 3,55 г/см3. Це залежить від режиму 

синте зу та використаного для нього каталізатора. Тому 

саме густина певною мірою пов’я зана з руйнівним на-

вантаженням (міцністю зерен). Хара к тер такої залежнос-

ті відображено на рис. 3.10. 

Як для природних, так і для си н тетичних алмазів існує 

коре ляція між їх густиною та міцністю. Міц ність «важ-

Таблиця 3.35. Значення пористості алмазів

Зернистість

Пористість (%) для алмазів марок

АС6 АС15

400/315 — 7,37

250/200 7,93 5,03

160/125 4,94 2,19

100/80 3,81 1,89

  63/50 4,48 1,63
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ких» ал мазів у середньому 

в 1,6 раза більша, ніж «лег-

ких» [56].

Тепер проаналізуємо 

по казник міцності — вели-

чину руйнівно го наванта-

ження зерен. Вона є вели-

чиною ймовірнісною і ви-

значається здебільшого за 

результатами розчавлюван-

ня 50 зе рен на спеціаль-

них приладах між корун-

довими пластинками. Фік-

сується величина зусилля, 

за якого зерно НТМ роз-

колюється (табл. 3.36). Вважається, що резуль тати вказа-

них випробувань підпорядковую ться норма льному зако-

ну розподілу. Насправді це не зовсім так. Як засвідчили 

наші дослідження, значення показника міцності зерен 

СТМ, щодо найбільш розповсюдженого для шлі фування 

кругами з НТМ діа пазону марок і зернистостей шліфпо-

рошків, підпорядковуються не нор мальному, а ло га риф-

міч но-нормальному закону розподілу. Тому в процесі 

опрацювання даних за стандартизовани ми методиками 

Рис. 3.10. Залежність міцності 

алмазних зе рен від їхньої густи-

ни: 1 — зелені кристали 315/250, 

синтезовані у Fe–Ni системі, 

2 — темні кристали 250/200, син-

тезовані в Fe–Ni системі, 3 — 

кристали марки АСК 250/200 [55]

Н
Р
, H 

4,0

3,0

2,0

1,0
3,1 3,2 3,3 ρ  ·103 кг/м3

1

2

3

Таблиця 3.36. Показники міцності зерен 
за величиною їх руйнівного навантаження

Параметри

Алмазні шліфпорошки зернистості 500/400 марок

АС160 АС125 АС100 АС80 АС50 АС32

Р, Н 297,0 268,0 200,3 163,0 99,1 55,8

S
пит

×10 –2, м2/г 3,5 8,2 14,0 16,0 18,0 27,0

χ н×10 –8, м3/кг 8,4 10,7 55,1 150,8 169,1 540,0

К
а
,% 0,05 0,12 0,27 0,61 0,88 1,23
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справжні значення показника міцності зерен поро шків 

НТМ спотворюються. Як саме вони спотворюються, по-

кажемо нижче.

Для з’ясування справжнього розподілу показника зна-

чення міцності (руйнів ного навантаження) зерен НТМ, 

точніше — для визначення вигляду функції розподілу міц-

ності зерен порошків НТМ на розчавлювання (ме тодика 

ДСТУ 3292-95 «Порошки алмазні синтетичні. Загальні 

техні чні умови»), ми здійснили се рію експериментів, при-

чому за мінімаль ну вибірку взяли 100, а за робочу — 500 

експериментальних точок. Для конт рольних перевірок 

застосовували вибірки по 1000 та 5000 точок. Ста тистич-

но об робляли результа ти вимірів за до помогою програми 

YPCON «Об робка статистичних да них і вибір теоретичного 

за кону розподілу неперервної випадкової величини». Про-

грама розташовувала дані вибірки за зростанням, роз бивала 

впорядковану су купність на рівні інтервали, підраховувала 

емпіричні частоти, будувала емпіри чну функцію розподілу. 

І серед відомих заданих теорети чних законів (но рмального, 

рівномірного, бета- і гамма-розподілу, Х-квадрат розподі лу, 

логариф мічно-нормального, Вейбула, Стью дента, екс по-

ненціального, Ролея, Максвела, Лапласа—Шар льє) ви-

значала той, якому отриманий емпіричний розподіл під-

порядковується найкращим чином. Правильність вибору 

перевіряли за одним із критеріїв узгодження. 

На рис. 3.11 наведені емпіричні функ ції роз поділу 

зна че нь показника міцності зерен трьох ма рок порош-

ків НТМ (позначені точками). Вид но, що цей розподіл 

є несимет ричним і не підпорядковується нор мальному 

закону. За допо могою YPCON встановле но: отримані ем-

піричні розпо діли зна чень по казника міцності зерен по-

ро шків ма рок АС2 100/80 (вибі рка 500 шт.), АС2 160/125 

(500 шт.), АС4 100/80 (500 та 5000 шт.), АС4П 100/80 

(500 шт.), АС6 250/200 (500 шт.), АС6 250/200 ТО (100, 200, 

300, 400 і 1000 шт.), АС15 160/125 (250, 250 та 500 шт.), 

КР 100/80 (500 шт.), КР 100/80 ТО (500 шт.), КТ 80/63 
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(рекуперований, 500 шт.), MDA100 (250 шт.), найімовір-

ніше, підпорядковуються логарифмі чно-нормальному 

закону. Для нього густина розподілу досліджуваної вели-

чини x має такий вигляд:

( )–
–

·
= σ2

lg
exp

π2σ
43430

2
ax

x

,
)x(f  ,

де а і σ — математичне очікування та середнє квадратич-

не відхилення випадкової величини відповідно.

Подані на рис. 3.11 теоретичні криві (суцільні лі-

нії) густин розподілу зна чень показника міцності зерен 

х трьох порошків НТМ ілюстру ють результати обробки 

експериментальних даних (табл. 3.37).

Статистична обробка резу льтатів вимірів величини 

показника міцності зерен порошків засвідчила, що в усіх 

розглянутих випадках на рівні значущості 0,15 гіпотеза 

про логарифмічно-нор маль ний розподіл не відхиляєть-

ся. В таб лиці 3.37 параметр Н
р

лн — середнє значення руй-

Рис. 3.11. Емпіричні та теоретичні криві густин розподілу показни-

ка міцності зерен порошків НТМ трьох марок [57]

f (x)

x

KT 80/63
AC6 250/200

MDA 100

0
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нівного навантаження, отримане на основі логарифміч-

но-нормального розподілу. Значення середнього руйнів-

ного навантаження Н
р

н зерен алмазних порошків вста-

новлені за методикою ДСТУ 3292-95 «Порошки алмазні 

синтетичні. Загальні технічні умови», а ку боніту — за 

ТУУ 88.090.018—98 «Порошки кубічного нітриду бору 

(кубоні ту)». Аналіз отриманих резуль татів показує від-

носну бли зькість парамет рів густини розподі лу а та σ2, що 

підтверджує висновок про високу достовірність даних, 

визначених на основі логарифмі чно-нормального роз-

поділу. Величини, наведені в таблиці 3.37, також свідчать 

про те, що в процесі об робки даних за стандартизовани-

ми методиками справжні значення показника міцнос-

ті зерен поро шків занижуються на 17—37 %. З’ясовано 

різницю між по казниками міцності, обчисленими за нор-

мальним і ло гари фмічно-нормальним законами:

ΔH
р

лн = H
p

н(18,16 + 1,89×10–4 H
p

н).

Загалом наведені вище результати дають підстави 

стве рджувати, що значе ння по казника міцності зерен 

Таблиця 3.37. Результати статистичної обробки 
показни ків міцності зерен шліфпорошків НТМ

Марка 

порошку НТМ

Вибірка, 

шт.

Результати статистичної 

обробки даних
Н

р

н, Н
Н

р

лн/Н
р

н, 

%

а σ2 Н
р

лн, Н

АС4 100/80 5000 5,9652 0,7472 5,05 3,97 27,2

АС6 250/200 * 1000 6,9774 0,7282 13,71 10,04 36,6

АС2 160/125 500 5,8198 0,6272 4,02 3,44 16,8

КР 100/80 500 6,7032 0,7552 5,32 4,00 32,8

КТ 80/63 ** 500 6,3510 0,7459 7,43 5,73 29,8

Примітки: * — порошок алмазу після термообробки; ** — порошок 

кубоніту після рекуперації зі шліфувального інструменту.
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НТМ для шліфування кругами із найбільш розповсю-

дженого діапазону марок і зернистостей шліфпорош ків 

підпорядкову ється саме логарифмічно-нормальному за-

кону розподілу. І пов’язане це, на наш погляд, з описа-

ною вище дефектністю таких зерен НТМ. 

3.5. Чи можна 
нагрівати надтверді 
матеріали?

Ми вже знаємо з першого розділу, що в 

разі нагрівання алмаз зникає. То чи взагалі можна нагрі-

вати алмаз? 

Можна, але обережно. Як ми вже зазначали, алмаз під 

час на грівання спершу окиснюється. Температура на по-

чатку цього процесу сягає 700—750 °С, якщо ж ми нагріва-

тимемо до вищих температур, то зіткнемося з явищем гра-

фітизації, а відтак — і з поступовим зникненням алмазу. 

Що таке графітизація алмазу? Це вимушена перебу-

дова кубічної ґратки алмазу в гексагональну ґратку гра-

фіту, яка відбувається за доволі високих температу р 

(1450—2000 °C), що відповідає умо вам розриву зв’язків 

атомів у ґратці, їхньому пе рерозподілу та зміні відста-

ні між кристалографічними пло щинами. Швидкість 

графіти зації за різними кристалографічними напрямка-

ми суттєво різниться. Найкраще опираються графітиза-

ції грані 001, а найгірше — грані 110. Графі тизація від-

бувається зі збільшенням об’єму в 1,5 раза, тому зародок 

утворюється з подоланням пружного опору середовища. 

В місці формування графіту алмаз є дуже напру женим. 

Довершений кристал алмаза графітизується головно на 

поверхні. За наявності в алмазі включень графітизація 

може відбуватися і в об’ємі кристала. Утворений графіт 

завжди полікристалічний (приблизний розмір криста-

лів — 100 Å) і має певну орієнтацію, перпендикулярну 

до октаедричної грані (111). У разі повної графіти зації 
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алмаза ця орієнтація не зберігається. Сама графітизація 

починається з поверхні [56].

Загалом графітизація алмаза обумовлена його каталі-

тичним фазовим пе ретво ренням на графіт під дією кис-

ню. Тому температура початку графітизації в діапазоні до 

1900 °C визначається наявністю кисню в зоні контакту з 

алмазом. У роботі [58] припустили, що по діб ним чином 

на графітизацію має впливати будь-яке середовище, яке 

взаємодіє з алмазом, на приклад, хімічно активні карбідо-

утворювальні метали — Si, Ti, Cr, V, Mn, Fe, Co, Ni, при-

чому більшою мірою ті метали, в контакті з якими між-

фазна енергія алмаза є мініма льною. Графітизація алмаза 

під час спікання визначається спільною дією ме талу та 

кисню. Зі збільшенням каталітичного впливу на процес 

фазо вого перетво рення ал маза на графіт у разі спікання 

метали розташовуються в такому порядку: Si, W, Ti, Ni, 

Cr, Mn. Енергія активації процесу фазового перетворен-

ня алмаза на графіт максимальна для Si (168 кДж/моль) і 

мінімальна — для Mn (55 кДж/моль). Механізм фазового 

перетворення алмаза на графіт під дією темпера тури має 

дві стадії: формування на алмазі шару повер хневого вугле-

цю, що яв ляє собою невпорядковану структуру атомів С, 

і виникнення стабільної струк тури графіту шляхом швид-

кої кристалізації аморфного вуглецю. Вплив мета лів, які 

хімічно взаємо діють з алмазом, на процес його фазового 

перетво рення на графіт зводиться здебільшого до різкого 

підвищення швидкості формування по верхневого вугле-

цю внаслідок зменшення величини вільної поверхневої 

енер гії алмаза на межі з металом і зниження енергії акти-

вації процесу. Оцінка кінетики карбі доутворення в сис-

темі росту карбідного шару на поверх ні алмаза в умовах, 

які відповідають його стабільності, свідчить, що під час 

взаємодії алмаза з металами в даному випадку не відбува-

ється його фазового перетворення на графіт [58].

У роботі [59] наведено два механізми графітизації ал-

маза: дифузійний (поверхнева графітизація в низькотем-
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пературному діапазоні) та мартенситний (об’ємна графі-

тизація у високотемпературному діапазо ні), що різнять-

ся енергі ями активації. Температура, з якої починають ся 

термічні зміни в алмазі, зале жить від середовища та довер-

шеності структури зразка: більш довер шені алмази графі-

тизуються за вищих температур. Процес графіти зації ал-

маза залежно від температури поділяють на дві стадії: за 

віднос но низьких температур графітизація зводиться до 

травлення поверхні ал маза, і в цьому велику роль відіграє 

наявність залишкового кисню невисокого ва кууму. Енер-

гія активації графітизації з окисненням для температур 

600—750 °C дорів нює 230 кДж/моль, а за відсутності кис-

ню значення енер гії поверхневої гра фітизації становить 

730 ± 50 кДж/моль. За наявності вакууму або інертно-

го газу поверхнева графітизація відбувається в діапазоні 

1650—1800 °C, а об’ємна — за 1800 °C. З’ясовано, що ці 

ділянки характеризуються вели чинами енергії активації, 

які різняться майже на порядок: для першої ділянки — 

336 ± 21 кДж/моль, для другої — 42 ± 8 кДж/моль. Вказані 

вище два значення свідчать про з міну механізму графі-

тизації. Для першої ділянки цей механізм є ди фу зій ним. 

Отримане значення енергії активації приблиз но відпо-

відає енергії розриву одного зв’язку вуглець — вуглець, 

імовірно, ріст графіту відбувається шляхом появи зарод-

ків малих розмірів за умов постійної швидкості зростан-

ня. За найви щих температур (понад 1800 °C) графітиза ція 

набуває вибухоподібного характеру всередині кристалів 

алмаза, що можна ототожнювати з перебудовою ґратки з 

дуже висо кими швидкостями за механізмом мартенсит-

них перетворень [59]. 

Зауважимо, що під час нагрівання доволі міцних 

(АС50—АС100) синтетичних алмазів важливим чинни-

ком, який зумовлює розтріску вання зерен, є внутріш-

ні температурні на пруження, що виникають унаслідок 

термопружної невідповідності вклю че нь твердого роз-

чину металу-розчинника (Ni + Mn) і кристалічної ґрат-
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ки алмаза. Включення металу-розчинника зберігаю ться 

в алмазі після синтезу та концентруються здебільшого у 

площині (111). Оскільки приведений модуль пружності 

цієї евтектики та її коефіцієнт темпера турного розши-

рення суттєво (приблизно в 3,9 раза) різняться від відпо-

відних властивостей алмаза, то з нагріванням до ви соких 

температур, наприк лад 1400—1600 °С, під час спікання 

з твердосплавною мат рицею включення роз ширюється, 

утворюючи внутрішній тиск у порожнині. Це спричинює 

руйнування зерна, що супроводжується появою крапель 

металу на його поверхні [60].

Усе це свідчить, що зерна алмазів доволі високої міц-

ності (АС50—АС200) більш уразливі до нагрівання, на 

відміну від зерен алмазів невисокої (АС4—АС6) міцності, 

і можуть руйнуватися за достатньо високих температур 

(понад 1000 °С). На алмазах невисокої міцності, що ма-

ють розвинену морфологію, вихід металів-розчинників 

на поверхню під час наг рівання не тільки не спричинює 

розтріскування зерен, а й зумовлює заповнення дефектів 

порожнин поверхні або пористого простору зерен. 

Рис. 3.12. Морфологія поверхні зерен шліфпорошку 

марки КР 100/80

100μm
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3.5. Чи можна нагрівати надтверді матеріали?

Як і для алмазних зерен,  можна застосовувати ефекти 

запов нення по ристого простору зерен і шліфпорошків з 

КНБ. Як свідчить наш аналіз, ступінь дефектності повер-

хні зерен КНБ, як і вка заних вище алмазних зерен неве-

ликої міцності, є достатньо відчут ним (рис. 3.12). Відомо, 

що кисень пові тря поступово взаємо діє з BN, створю ючи 

в дефектах і порах, яких доволі багато в зер нах шліф-

порошку КНБ, склоподібну плівку B
2
O

3
. Вона, з огляду 

на свою меншу густину, заповнює пори і дефек ти, що по-

ліпшує демпфувальну здатність зерен. 

Для дослідження можливості прискорення процесу 

за повнення пористого простору зерен КНБ склоподіб-

Рис. 3.13. Залежність 

показника міцності 

зерен порошку мар-

ки КР 63/50 від тем-

ператури термооб-

робки (а) і міцності 

зерен порошку мар-

ки КР 100/80 (б) — від 

часу термообробки
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ним B
2
O

3
 розглянуто особливості термообробки зерен 

КНБ. Температуру 1073 К вважають граничною, пере-

вищення якої знижує міцність зерен КНБ [31], тому до-

слідники практично не вивчали поведі нку КНБ за тем-

ператур до 1073 К. Разом з тим, як зазначається в [57], 

цей діапазон температур може становити для вказаного 

вище ефекту певний інтерес. На рис. 3.13, а відображено 

вплив температури термо обробки на показники міцнос-

ті порошків марки КР 63/50. З’ясовано, що за невеликих 

температур (373—473 К) існують умо ви для підвище ння 

міц ності зерен. Це підтверджує припущен ня про можли-

вість підвищення міцності зерен КНБ за рахунок тепло-

вого впливу на них шляхом заповнення дефектного про-

стору в цих зернах плівкою В
2
О

3
.

Показано (рис. 3.13, б), що існує певна тривалість 

ефективної дії плівки, яка виникає в порах і на поверх-

ні зерен. Дослідженнями з’ясовано, що ефективний час 

термообробки має бути невеликим — у межах 30 хв. За-

галом термооброб ка порошків КНБ (КР, КВ) на повітрі 

дає змогу підвищити значення руйнівного навантажен-

ня їхніх зерен. Так, наприклад, показник міцності зерен 

кубоніту марки КВ 100/80 в наших експериментах зріс з 

5,3 до 6,4 Н, а відповідно уможливлюється і підвищення 

зносостійкості шліфувальних кругів з використанням та-

ких термооброблених зерен.

Як бачимо, зерна надтвердих матеріалів наг рівати 

можна, але слід враховувати їхню природу. Алмазні зерна 

треба нагрівати обережно (спокійно — до 700 °С), а ось 

зерна кубічного нітриду бору можна безболісно нагріва-

ти до 1200 °С. Підвищення цих температур потребує або 

обмеження часу такого нагрівання, або усунення звідти 

кисню. Слід враховувати і те, чи не контактують зерна 

НТМ з якимись матеріалами, що можуть спровокувати 

взаємодію в зоні контакту під час нагрівання. Це ми роз-

глянемо в наступних розділах. 
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НАДТВЕРДІ НАДТВЕРДІ 
МАТЕРІАЛИ МАТЕРІАЛИ 
В ІНСТРУМЕНТІВ ІНСТРУМЕНТІ

РОЗДІЛ 4

4.1. Шліфувальні круги

У попередніх розділах ми вже з’ясували, 

що собою являють шліфувальні порошки. 

Застосовуються вони здебільшого у шлі-

фувальних кругах. Відо ма широка номен-

клатура стандартних абразивних кругів з 

НТМ, що регламен тується стандартами. 

За типом технологічних операцій і досяж-

них показників якості обробленої поверхні 

круги поділяють на такі основні групи:

• шліфувальні — для обробки виробів 

з досягненням шорсткості оброб леної по-

верхні до Ra 0,08 мкм;

• полірувальні — для обробки виробів 

з досягненням шорсткості оброб леної по-

верхні до Rz 0,04—0,05 мкм;

• відрізні — для різання різних мате-

ріалів;

• правлячі — для правки кругів з аб-

ра зивних матеріалів (корунду, електро ко-

рунду тощо).

Основними конструктивними елемен-

тами кругів є: корпус, абразивовміс ний шар 

і проміжний шар (підшар), який забезпе чує 

міцне поєднання абразиво вмісного шару 
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з корпусом. Проміжний шар слугує також для зниження 

внутрі шніх напружень у випадках, коли температурні ко-

ефіцієнти розширення корпу су й абразивовмісного шару 

суттєво різняться. Корпуси кругів виготовляються з різних 

металічних і неметалічних матеріалів і мають посадковий 

отвір для крі плення на шпинделі верстата. Конструкцію 

кругів визначає вибір: форми пе рерізу круга, взаєм ного 

розташування його елементів та способів їх поєднан ня, 

розмірів круга і складових елементів. На вибір конструкції 

кругів суттєво впливають характеристики, які визначають 

ефективність їхньої роботи (див. рис. 4.1); матеріали скла-

дових еле ментів, їх фізико-механічні властивості. 

Окрім іншого, слід враховувати такі чинники: жор-

сткість круга та його складових; імовірну неврівноваж-

ність; геометричну точ ність форми; допуски на розміри; 

зносостійкість; довговічність; енергоємність; продуктив-

ність. Зауважимо, що для реалізації високоефективних 

техноло гій шліфування різних матеріалів застосовують-

ся як стандартні (табл. 4.1), так і спеціальні (розглянемо 

далі) круги з алмазів, кубоніту та інших абразивів. 

 1980-ті роки позначені активним впроваджен ням у 

виробництво шліфувального інструменту з НТМ. У цей 

період тільки в Ін ституті надтвердих матеріалів НАН 

України було створено понад 150 типорозмірів спеціаль-

них кругів діаметром від 100 до 600 мм, що дало змогу 

розв’язати для підприємств проблему придбання дорогих 

імпортних шліфуваль них кругів. Тоді основний обсяг за-

мовлень припадав на круги більших діаметрів, з умістом 

алмазів понад 500 каратів. У 1991 р. це становило 76 % від 

загального об сягу замовлень [61]. Зниження у подальші 

роки рівня виробництва змінило і структуру замовлень. 

У 1994 р. основ ну їх частку вже становили круги серед-

ніх типорозмірів із вмістом від 50 до 500 каратів алмазів. 

Це пояснювалося тим, що відчутно знизився попит на 

спецкруги великих розмірів унаслідок скорочення обся-

гів виробництва та відсутності обігових коштів на великі 
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замов лення таких кругів, а також зміною структури за-

стосовуваного інструменту.

На початок 2000-х років значно змінюється структура 

обсягу. І відбулося це за рахунок різкого збільшення ви-

Рис. 4.1. Розшифрування характеристик шліфувальних кругів з НТМ
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користання шліфу вального інструменту з малим умістом 

НТМ — від 2 % у 1991 р. він зро стає до 35 % у 1998 р. Зау-

важимо, що в 1980-ті роки основні заводи-виго товлювачі 

доволі прохолодно ставилися до замовлень інструменту 

з малим умістом НТМ, оскільки для серійного випуску 

такі круги були економічно невигідни ми. Цих замовлень 

намагалися максимально позбутися, а перевагу віддавали 

великим кругам, де витрат на карат використаного НТМ 

менше, а отже, і менше клопоту. Інша ситуація склалася 

в 1990-ті роки: зріс попит на малокаратні круги, він за-

лишається таким і дотепер. 

Наявний нині ринок шлі фувальних кру гів з НТМ де-

тально проана лізований. Вста нов лено, що залежність 

вартості 1 карата синтетичних алмазів у готовому виробі 

від умісту ал мазів у крузі (а) та зовнішнього габаритно-

го діаме тра круга (б) має такий ха рактер (див. рис. 4.2). 

Як бачимо, ма логабаритні та малокаратні круги відзна-

чаються підвищеною вартістю алма зів, і саме такі круги 

слід виготовляти невеликим підприємствам, щоб отрима-

Таблиця 4.1. Основні форми шліфувальних кругів 
із НТМ для шліфування різних матеріалів

Переріз круга Форма D, мм Призначення

1A1 80—400

Шліфування цилінд рич-

них, ко нічних і пласких 

поверхонь

1FF1 50—125

Заточування деревооб-

робних фрез і фасонних 

поверхонь. Обробка ка-

навок

6A2 80—400

Заточування та доведен-

ня різального інструмен-

ту. Обробка пласких по-

верхонь
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Закінчення табл. 4.1

Переріз круга Форма D, мм Призначення

6A2(сп) 250—500

Шліфування опорних 

по вер хонь, граней і раді-

усів багатогранних плас-

тин

12R4 80—150

Заточування та доведен-

ня багатоле зового інст-

рументу по передній по-

верх ні зубців

11V9-70° 50—150

Заточування і доведен-

ня про тяжок, роз вер ток, 

гарматних свердел та 

інших подіб них інстру-

ментів

12А2-45° 80—250

Заточування та доведен-

ня різального інст ру мен-

ту. Обробка пласких по-

вер хонь

12А2-20° 80—150

Заточування і доведен-

ня розверток, ціліс них і 

збірних фрез, дискових 

пил, протяжок

12А2-25° 150—250

Шліфування фасок твер-

доспла в них багатогран-

них пластин

14EEI 125—350

Шліфування профільне, 

зовнішньої і внутрішньої 

різьби, канавок

1A1R 100—400

Різання твердих і крих-

ких неметаліч них мате-

ріалів
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ти більший прибуток на початковому етапі виробництва. 

Обидві вказані вище тенденції привели до того, що нині 

на перше місце вийшли роботи, пов’язані зі створенням 

нових техно логій отримання малогаба ритних кругів, які 

мають корпуси з менш дефіцитних матеріалів.

Окрім того, останнім часом спостерігається тенден-

ція поєднання в одному крузі, враховуючи необхідність 

отримання водночас різних ефектів, кількох різнома-

ніт них характеристик. Особливо це актуально для висо-

копродуктив них процесів шліфува ння, коли потрібно за-

безпечити і високу якість оброблюваної поверх ні, й еко-

но мічність обробки. Тобто слід знаходити спо соби такої 

зміни ха рактеристик робочого шару круга в коловому на-

прямку, коли безпосередньо в процесі обробки забезпе-

чується постійне поновлення різальної здатності круга. 

Рис. 4.2. Залежність 

вартості 1 карата ал-

мазів у кругах від 

вмісту алмазів у кру-

зі (а) і зовнішнього 

діаметра круга (б)
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Розробок у цих напрямках у літературі небагато, але 

відомі дані свідчать про їхню перспективність для кругів 

з НТМ. Так, у роботі [62] від значаються позитивні мо-

менти поєднання в одному робочому шарі різних над-

твердих абразивів — алмазів та ельбору. Ціка во було б 

застосувати такий інструмент для одночасної обробки 

як твердих спла вів, так і швидкорізальних сталей. Для 

перевірки цього припущення ми провели аналогічні 

дослідження під час електрохімічного шліфува ння ста-

лі Р6М5 з продук тивністю 840 мм3/хв кругами форми 

12А2-45° 150 × 10 × 3 × 32 із зернистістю НТМ 100/80 на 

зв’язці М2-12Е (табл. 4.2).

Встановлено, що в процесі шліфува ння сталі Р6М5 із 

замі ною частини кубо ніту на алмаз відносні витрати НТМ 

зростають, але при цьому знижується ефек тивна потуж-

ність шліфу вання, що свідчить про ак тивацію різальної 

поверх ні круга. Для підвищення продуктивності шліфу-

вання доцільно застосо вувати кру ги з однаковим вміс-

том у робочому шарі алмазів і КНБ зі склопок риттями. 

Це підтверджує, що спрямоване формування змінених 

характерис тик робочого шару збурює або активує різаль-

ну поверхню круга. Одним із варіантів спрямованої зміни 

Таблиця 4.2. Порівняння показників процесу електрохімічного 
шліфування сталі Р6М5 за різного вмісту алмазів та КНБ у крузі

Вміст НТМ у крузі, %
Технологіч ний 

струм, А

Ефективна 

по тужність 

шліфування, 

кВт

Відносні 

витрати НТМ, 

мг/гКРС АС6С

100 —   90 1,5 0,3

70 30 170 1,1 1,3

50 50 180 1,2 1,2

30 70 150 1,5 2,2

— 100 100 2,3 7,8
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характеристик робочого шару кругів з НТМ і може бути 

його спе ціальна багатошарова конструкція. 

З літератури відомі поді бні конструкції кругів, коли 

з мінюється не тільки характеристика робочого шару, 

а і його фізичні властивості. Так, ав тори [63] для гли-

бинного електрохімічного шлі фування запропонували 

багатошарову конструкцію робочого шару, коли середній 

шар вико нується з мате ріалу зв’яз ки і його головне зав-

дання — забезпечити електро хімі чне розчинення верши-

нок мікронерівнос тей і знизити шорсткість обробленої 

поверх ні. У роботі [64] показа но, що для підвищення 

продуктив ності об робки та стійкості інст рументу за раху-

нок зниження автоколивань верстатної системи електро-

про відний аб разивний шар круга сформований по пери-

ферії з низки струмопро відних зв’язок і з перепа дом їх 

електрохімі чних еквівалентів. Причому протя жність ді-

лянок з неоднако вих зв’язок повторюється в коловому 

напрямку з пев ним кроком. Відомі також кру ги з пере-

ривчастим різальним шаром, впа дини якого, наприклад, 

заповнюють твердою змазкою до рівня виступів. Таким 

чином утворюється своєрід ний се кторний круг із рівно-

мірною послідовністю чергування ро бочого алмазного 

шару і твердої змаз ки [65]. Аналогічно і для круг лого зов-

нішнього шліфу вання розроблені ком позиційні абра-

зивні круги, радіаль ні прорізи яких за повнені твердим 

мастильним матеріа лом [66]. Загалом усе це свідчить про 

ефективність і перспективність багатошарових кругів із 

зміною шарів у коловому нап рямку. 

На спеціальні секторні кру ги з робочим шаром, що 

чергується (рис. 4.3), в Інституті надтвердих матері алів 

імені В.М. Бакуля НАН Ук раїни розро блена технічна 

доку ментація і ви готовлено ос нащення для їх виробни-

цтва. Рекоменда ції з вибору характе ристик спеціальних 

кругів з шарами, що чергуються у коло вому напрямку, і 

технологі чних масти льно-охолоджувальних рідин для 

шліфування різ них інструментальних матеріалів та кими 
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кругами наве дені в таб ли-

ці 4.3. Зазначимо, що спря-

мована зміна електрофізич-

них характерис тик робочої 

поверхні саме на одному 

крузі дає змогу по-іншому 

підійти і до вибору техно-

логічних рідин для шліфу-

вання такими кругами, а 

по в’я за но це з тим, що рі-

зальна поверхня круга стає 

спрямовано гетерогенною 

за своїм складом.

Така гетерогенність в умовах застосування водних тех-

нологічних рідин може спричинити виникнення елект ро-

хімі чної поляри зації, утворення плівок на поверхні круга, 

зміни кон тактних процесів. Це можна ефек тив но реалізу-

вати для кругів на зв’яз ках, які мають мідну мат рицю і ме-

тали, або неметали у вигляді вклю чень, що різняться за 

своїми фізико-хімічними властивостями від металічної 

мат риці та зумовлюють появу корозійних мік роелементів 

і посилення електрохімічної неоднорідності (гетероген-

нос ті) повер хні зв’язки.

Окрім іншого, в процесі шліфування різальна поверх-

ня круга зазнає певної формозміни як у радіальному, так 

і в коловому напрямках, оскільки абра зивна обробка є 

процесом фрикційного контакту і фактично відбувається 

певне припрацювання робочої поверхні круга. Специфіку 

такого процесу ми розглянемо у наступному розділі, а тут 

з’ясуємо особливості розроб ки спеціальних кон ст рук цій 

кругів, які враховують формозміну їхньої робочої повер-

хні в ра ді а льному напрямку. Для таких кругів важливим є 

як зниження їхньої зношуваності, так і врегулювання пи-

тання погіршення шорсткості з підвищенням продуктив-

ності обробки. Ана логічно зношуваності зі зникненням 

колового паска на поверхні круга шо рсткість оброблюва-

Рис. 4.3. Конструкція різально-

го шару з сек торами робочого 

ша ру, що чергуються в колово-

му напрямку
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ної поверхні значно погіршується. Щоб уникнути цього, 

розроблена низка конструкцій кругів, які уможливлю-

ють стабілізацію про філю круга в радіа льному нап рямку 

за рахунок досягнення співвідноше ння навантаження 

на його різа льну поверхню і площі, що на неї припадає. 

Важливим елементом профілю є наявність перехід ного 

кругового паска (ПКП), який відповідає за формування 

невисокої шорсткос ті обробленої поверхні. 

Оскільки шорсткість погіршується тому, що поверх ня 

обробляється мі німальною кількістю абразивних зерен, 

які містять ся на вершині трикутного профілю, то для 

отримання необхідної шорсткості слід забезпечити ро-

бочу поверхню круговим паском з шири ною f. Та ким чи-

ном, виникає потреба у створенні кругів для шліфування 

з поздовжньою подачею з фік со ваним трапецеподібним 

профілем. У розробці таких кругів треба враховувати, що 

основною умовою стабілізації профілю є забезпечення 

Таблиця 4.3. Рекомендації щодо вибору 
характеристик секторних кругів

Характеристика робочого шару круга

Технологічна рідина,

% за масоюМарка 

НТМ
Зернистість Зв’язка

Концен-

трація, %

Шліфування твердосплавного інструменту

Основний робочий шар Натрій азот нокислий 

(1,0) та азотистокис-

лий (0,2), амоній сір-

ко во кис лий (0,1), за-

ли шок — вода

АС6 125/100 МО20-2 100

Вставні сектори

АС6 63/50 МО20-2 100

АС6 125/100 МО20-2 50

АС4 125/100 МО20-2 100

АС6 125/100 М1-10 100
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Закінчення табл. 4.3. 

Характеристика робочого шару круга

Технологічна рідина,

% за масоюМарка 

НТМ
Зернистість Зв’язка

Концен-

трація, %

Шліфування інструментальної кераміки

Основний робочий шар Натрій азотисто кис-

лий (0,2), амоній сір-

ко вокислий (0,1) та 

ак тивована анодна 

во да (99,7)

АС6 125/100 В1-13 100

Вставні сектори

АС6 63/50 В1-13 100

АС6 125/100 В1-13 50

Шліфування інструменту з швидкорізальної сталі

Основний робочий шар Натрій азот нокислий 

(2,0) та азо тистокис-

лий (0,2), гідрооксид 

алюмінію (0,2), за ли-

шок — вода

КР (КВ) 125/100 В2-08 100

Вставні сектори

КР (КВ) 63/50 В2-08 100

КР (КВ) 125/100 В2-08 50

Основний робочий шар

КР (КВ) 125/100 ПК 100

Вставні сектори

КР (КВ) 63/50 ПК 100

Електрошліфування виробів із нержавіючої сталі

Основний робочий шар Натрій азот нокислий 

(2,0) та азо тистокис-

лий (0,2), гідроксид 

алюмінію (0,2), за ли-

шок — вода

АС6 125/100 МО20-2 100

Вставні сектори

АС6 125/100 М1-10 100
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рівності лінійних швидкостей зношування всіх складових 

радіального профілю круга. Для реалізації цього слід пра-

вильно визначити розташу вання точок В та С (рис. 4.4) 

на профілі різальної повер хні кру га і в яки йсь спосіб за-

повнити проміжок між ними так, щоби збереглися ос-

новні властивості уявного відрізка ВС: рівність ліній ного 

зношування з твірними АВ та СD і формування за його 

допомогою необхідної шо рсткості поверхні. 

Розглянемо тепер питання заповнення канавок для 

формування потрібної шорсткості пове рхні. Відомо [67], що 

ПКП бере участь у знятті 2 % при пуску. Як покажемо далі, 

у звичайному крузі під час його роботи пасок не зберігаєть-

ся, оскільки спостерігаєть ся невідповідність між об’ємом 

припус ку та площею різальної поверхні кругового паска. 

Це зумовлює те, що лі ній не зношування паска відстає від 

лі нійних зно шувань головного (ГРК) і додаткового (ДРК) 

різальних конусів. Щоб уникнути цього, треба зрівняти 

швидкості зношування, а для цього необхідно приве сти у 

відповідність ве личину припуску, що зні мається, і площу 

різаль ної поверх ні круга, яка відповідає за його знімання. 

Одним із варіантів досягнення такої відповідності є 

форму вання перерив частого ПКП, загальна площа якого 

не перевищувала би пло щу, необхідну для знімання 2 % 

припуску. У цій конструкції круга для глибинного шлі-

фування (рис. 4.5) новизною є декілька канавок у його 

робо чому шарі. Вони зроблені по дузі кола на ПКП та-

ким чином, що шар, який міститься між канавка ми по 

Рис. 4.4. Схема для 

розрахунку розташу-

вання точок на про-

філі різальної по-

верхні спеціального 

круга для глибинно-

го шліфування

t'
t"
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колу, в про цесі шліфува ння залишається еквідистан тним 

оброблюваній поверхні та забезпе чує необхідну її якість. 

Назвемо ще од ну особли вість: шлі фування виробу здій-

снюється робо чим шаром круга з переривчастою робо-

чою поверхнею. Це дає змогу знизити рівень тем ператур 

безпосередньо в зоні кінцевої обробки поверх ні. 

Інший варіант заповне ння ка навки на ПКП — вико-

нання її з матеріалу зв’язки. Основою та кої кон струкції є 

гіпоте за, за якою, через рівномірне з ношування, робоча 

по верхня паска залишається парал ельною оброблюваній 

поверх ні. Цим вона забезпечує необхідну її шорсткість — 

унаслідок анод ного розчинення вершин мікронерівнос-

тей. Зазначи мо, що саме цей варіант є ідеальним випадком 

можливої реалізації всіх переваг суто анодного електро-

хімічного розчинен ня. Загалом розробле ні дві конструк-

ції кругів 12А2-45° 150 × 10 (5-3-2) × 3 і 150 × 20 (10-6-4) × 3 

(рис. 4.6) з ПКП із матеріалу зв’язки. Вище ми вже тор-

калися питання зниження темпе ратур під час переривчас-

того рі зання. Слід вказати, що для високопродуктивно го 

групово го шліфування доволі великих площин пластин 

з термочутливих ін стру ментальних матеріалів виникає 

необхідність зниже ння тем пе ратури шліфування та поліп-

шення умов надходження охолоджувальної тех ноло гічної 

Рис. 4.5. Конструкція різаль-

ного шару круга з канавками 

на ПКП

Рис. 4.6. Конструкція різального 

шару круга зі зв’язкою на ПКП



112

РОЗДІЛ 4. Надтверді матеріали в інструменті

рідини в зону обро б ки. В цьому випадку основ на частина 

припус ку знімається прямим ходом стола. Температура, 

що вини кає під час зворотно го ходу, в 1,5—2,0 рази нижча 

й істотно не впливає на фізико-механічний стан повер-

хневого шару. То му перерив час тий шар доцільно змістити 

на части ну ГРК, залишивши суцільний робочий шар тіль-

ки на самому вхо ді в ГРК. Це забез печує безударну роботу 

в момент дотику круга із виро бом на початку процесу. На-

явність перери вчастих впадин сприяє зниже нню тем пера-

тури під час ро бочого ходу. Для утримання трапецеподіб-

ного профілю різаль ної поверхні на ній вико нана колова 

канавка, що відіг рає роль ПКП (рис. 4.7). Але для високо-

продуктивного шлі фува ння біль ше значення має не шор-

сткість, а зниження температу ри. Оскільки поз довжня по-

дача на 3—4 порядки менша за швидкість обертання круга, 

то час охо лодження в разі проход ження колової ка навки 

буде на 3—4 порядки вищим, аніж у випадку про ходження 

впадини. То му в цій кон струкції круга канавка нічим не 

заповнюється і залишається ві ль ною для кращого проті-

кання рідини. Харак теристи ки робочого шару та ре жими 

шліфува ння такого круга від повідають значе нням для 

переривчас тих кругів із квазіпос тійною площею контакту 

(рис. 4.8). Це дає змогу значно змен шити коливання пло-

Рис. 4.7. Конструкція різального шару круга з переривчастим ГРК 

та коловою канавкою на ПКП

Рис. 4.8. Конструкція переривчас-

того робочого шару круга з квазі-

постійною площею контакту
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щі кон такту в процесі глибинного шлі фува ння. Вста нов-

лено [68], що для таких кругів відноше ння кута вис тупу до 

кутового кроку є оптима ль ним у діапазоні 0,80—0,85. До-

свід виготовлення й експлуата ції переривчастих кругів з 

НТМ свідчить, що довжину вис тупу по зовнішньому колу 

доцільно ви бирати в межах 10—25 мм. Зазначимо, що за-

стосування пере ривчастих кругів принципово не змінює 

характер розподілу полів температур і напру жень, але іс-

тотно знижує їхні абсолютні значення та градієнти. 

Вказана вище конструкція круга за стосовується для 

шліфування суцільних поверхонь. А у випадку обробки 

перерив частих поверхонь, наприклад зубчастих рейок пе-

редніх по верхонь черв’ячних фрез, необхідно обмежувати-

ся тільки зов нішньою переривчастою ча стиною різаль ної 

по верхні наведених вище кругів, до суцільної ко ло вої ка-

на вки. З урахуванням цього для підвищення ефективності 

зато чування фрез розроблені суцільні круги форми 12D9 

(з ро бочим шаром поліпше ної форми порівняно з кру-

гами за ГОСТ 16178-82) з шириною робочого ша ру 12 та 

16 мм (рис. 4.9). Дослідження засвідчили, що круги нової 

конст рук ції забезпечують значно ме н ші втрати КНБ, аніж 

стан дартні кру ги. Окрім рівномірнішого зношування, це 

також пов’яза но з відсутністю дотику сталевого корпусу 

круга з фрезою під час заточування, і отже, зі зниженням 

електро контактних явищ у разі електрошлі фування. 

Рис. 4.9. Круг для заточуван ня чер-

в’ячних фрез по зад ній поверхні з 

суцільною та переривчастою торце-

вою ро бочими поверхнями
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Як бачимо, умови стабіліза ції форми профі лю круга в 

радіаль ному на прямку уможливлюють досягти не тільки 

необхідних пока зників шорсткості обробленої поверх-

ні, а й знизити тепло напруженість про цесу шліфування 

важко обро блюваних інструме нта ль них ма теріалів за ра-

хунок переривчастої різальної поверхні круга.

 Урахування співвідношення навантаження та відпо-

відної йому пло щі рі зальної поверх ні круга важливе і для 

розробки спе ціальних кругів для шлі фування поверхонь 

багатогранних пластин (рис. 4.10). Усі ці круги умовно 

можна поділити на групи — залеж но від геометричних 

пара мет рів поверхні оброблюва них пластин. Таким чином 

витримується співвідношення між оброблюваною пло-

щею і площею різальної по верхні круга:

1 група — вузькоокрайкові круги для шліфування фа-

сок пластин;

2 група — круги зі звичайною шириною різального 

шару, що умож ливлюють шліфування граней і радіусів 

багатогранних пластин;

3 група — круги з підвищеною шириною різального 

шару, які дають змогу шліфувати найбільші за площею 

опорні поверхні пластин.

Загалом співвідношення між шириною поверхонь об-

робки пластин за групами становить 1 : 6 : 20, аналогічне 

середнє співвідношення ши рини різальної поверхні кру-

Рис. 4.10. Конструк-

ції спеціальних шлі-

фувальних кру гів для 

шліфування багато-

гранних пластин
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гів за групами — 2,5 : 15 : 45, тобто 1 : 6 : 18, близьке до вка-

заного вище. Це уможливлює застосування однотипних 

рішень за характеристиками різа льного шару. Розгляне-

мо особливості розрахунку геометричних характе ристик 

кругів по кожній із названих вище груп.

Група 1 — спеціальні круги для шліфування фасок ба-

гатогранних пластин. Оскільки ці круги працюють у не-

стабільних умовах обробки поверхонь зі змінною шири-

ною, то важливо враховувати вплив ши рини фасок твер-

досплавних пластин на роботоздатність кругів. З’ясовано, 

що зниження ши рини фаски за однакової продуктивності 

шліфування спричинює значне підвищення відносних ви-

трат алмазів. Це поя снюєть ся тим, що за однакової про-

дуктивності шліфування зі зменшенням величини фаски 

починає зростати тиск у зоні шліфува ння і підвищується 

навантаження на алмаз ні зерна, що зумовлює втрату ни ми 

роботоздатності. Коли продуктивність не є постійною, а 

визначається ши риною фаски, тиск у зо ні кон такту зрос-

тає про порційно збільшенню її ширини. Оскільки шири-

на реальних фасок варіює в ме жах 0,2—0,6 мм, то, безпе-

речно, про дуктивність їх шліфування невелика. Врахову-

ючи, що круги вузькоокрайкові, то бажано використову-

вати мідно-олов’яні зв’яз ки з твердістю ~100 HRB (М2-01, 

М3-16, МО20-2). Для більшого зов ніш нього діа метра кру-

га — 250 мм (рис. 4.11), де швидкість різання за тих самих 

обертів буде вищою, допустиме застосування ме та ло по лі-

мер них зв’язок, як-от В1-13, а ширина робочого шару з 

технологічних міркувань може збільшуватися до 3,5 мм. 

Зер нис тість алмазів має бути невеликою — 50/40 або 63/50, 

що обґрун товується необхідністю забез пече ння як малої 

шорсткості по верхні, так і зни же ння величини коефіцієнта 

абра зивного різання. Загалом для шліфу вання фасок плас-

тин ми розробили три варі анти конструкцій кругів з харак-

теристикою: 12А2-25° 150 × 2 × 3 × 20 АС6 50/40—М2-01—100; 

12А2-60° 250 × 3,5 × 3 × 50 АС6 63/50—МО20-2—100; 12А9В 

250 × 3,5 × 5 × 50 АС6 63/50—В1-13—100.
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Група 2 — розробка конструк цій і визначення харак-

теристик спеціа льних кругів для шліфування гра ней та 

радіусів пластин. Процес шлі фування гра ней і радіусів є 

найскладнішою операцією в обро бці багато гранних плас-

тин, оскільки потребує скла дної кінемати ки їхнього пе-

реміщення та дина мічного впливу на різальну поверхню 

круга під час врізання пластин. У процесі розроб ки кон-

струкцій кругів і визначення їхніх характеристик за осно-

ву обрали форму кругів 6А2 та діамет ри 250 і 350 мм, що 

обумовлено спе ціальним шлі фувальним обладнанням. 

Як зазначалося вище, в таких кругах необхідно засто-

совувати поліме рні або металополімерні зв’язки зразка 

В1-11П чи В1-13 відповідно. Зернис тість алмазів можна 

вибирати з діапазону 63/50—100/80. Для прецизійної об-

робки на верстатах «Агатон-250», де продуктивність шлі-

фування вдвічі менша, ніж за звичайної обробки, реко-

мен дується використовувати в кругах (рис. 4.12) зернис-

тість алмазів 63/50 (до пустима 80/63). Для звичайної 

обробки на верстатах МШ-289 або WAM 300/35 зернис-

тість — 80/63 (допустима 100/80). Крім то го, з’ясовано, 

що для умов п ружного врізного шліфування пластин з 

Рис. 4.11. Конструкція вузькоокрайкового круга для шлі фу ван ня 

зміцнювальних фа сок багатогранних пластин

Рис. 4.12. Конструкція алмаз ного круга діаметром 250 мм для пре-

цизійного шліфуван ня граней і радіусів пластин
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осциляцією уздовж різальної поверхні кругів із зернис-

тістю 63/50—100/80 шорсткість поверхні залишається 

на однаковому рівні. Це пояснюється тим, що під час 

шліфу вання по верхня пластин формується доволі вели-

кою кількістю зерен, які містяться на плоскій робочій по-

верхні круга. Такий ефект уможливлює досягти зернис-

тості алмазів у кругах не 63/50, а 80/63 і 100/80, що дає 

змогу підвищити продуктивність шліфування та знизити 

зношуваність кругів. У випадку шліфування пластин по 

гранях і радіу сах необхідно витриму вати продуктивність 

шліфування не більш як 1000 мм3/хв і прагнути до підви-

щення швидкості обертання круга. Як уже вказувалося, 

ши рина робочої поверх ні круга для шліфу вання граней 

і радіусів має бути в серед ньому вшестеро більшою від 

ширини робочої поверхні круга для шліфува ння фа сок і 

дорівнювати від 10 до 20 мм. Для пре цизійної обро б ки, 

де про дуктивність, як зазначалося, вдвічі нижча, ширина 

ро бочого шару мо же становити і ме нше 10 мм. 

Отже, для шліфу вання граней і радіусів багатогран-

них пластин роз роблені два варіанти конструкцій кругів 

з такими хара ктеристиками: 6А2 250 × 10(8, 20) × 3(6, 10) ×  

× 215 — AC6 80/63—B1-13—100 (див. рис. 4.12), 6A2 350 ×  

× 10(15, 20) × 5(8) × 315 — AC6 80/63—B1-13—100 (рис. 4.13).

Група 3 — розробка конструкцій і визначення харак-

теристик спеціа льних кругів для шліфування опорних 

поверхонь пластин. Шлі фування опор них поверхонь є 

базовою операцією у процесах об робки плас тин. При 

цьому знімаються великі об’єми матеріалу — щоб усуну-

ти недоліки процесу спікання пластин. Тому ця операція 

потребує зниження тепло напруженості про цесу шліфу-

вання. Відомо [69], що густину теплового потоку можна 

подати як q = Р
Z
 × v

кр
/S. Аналіз цієї залежності свідчить, що 

зниже ння густини потоку можливе за рахунок зменшен-

ня сили Р
Z
, і, як покажемо далі, завдяки зростанню вели-

чини коефіцієнта абразивного рі зання (засто сування по-

лімерних зв’язок, технологій електрошліфування тощо) 
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або розширенню площі зони контакту (S), одним із варі-

антів якого є збільшення ширини робочого шару круга. 

Для умов електрошліфування пластин із вольфра-

мових і безвольфрамо вих твердих сплавів на верстатах 

3Е731 розроблені спеціальні кру ги 6А2SS 250 × 20 × 3 × 76 — 

АС6 160/125—В1-13—100 із замкненим переривчастим 

різальним шаром (див. рис. 4.7). Вони уможливлюють 

зниження температури шліфу вання за ра хунок перерив-

частого шару та якіснішого надходження техноло гічної 

рідини до зони шліфування.

Варіант підвищеної ширини різальної поверхні ефек-

тивно реалізується за двобічного групового шліфування. 

Принципи вибору характеристик робочого шару кругів є 

аналогічними до кругів для шліфування граней і радіу-

сів пластин, але оскільки продуктивність обробки вища, 

то і зернистість алмазів необхідно вибирати з діапазону 

100/80—160/125, залежно від шор сткості поверхні. Для 

реалізації цього роз роблені спеціальні круги 6А2 діамет-

ром 400 мм. Це дає змогу мати в зоні контакту вод ночас до 

20 пластин і дося гати загальної продуктив ності на 1 круг 

3500 мм3/хв. Для таких умов мініма льна ширина робочого 

шару круга має бути 100 мм. 

Іншим прикладом цієї групи є спеціальні круги 6А2 діа-

метром 500 м для верстатів моде лі WBM 200/21 (рис. 4.14). 

За цих умов у зо ні контакту може бути водночас до 12 плас-

тин, а загальна продуктивність на 1 круг сягає 1950 мм3/хв 

за ширини робочого шару 40 мм.

Усі ці круги за підвищеної продуктивності обробки 

уможливлюють знижену теплонапруженість про цесу і не-

обхідну якість обробле них пластин. Таким чином, для 

шліфування опорних поверхонь пластин розроблені три 

варіанти конструкцій кругів з характеристиками: 6А2SS 

250 × 20 × 3 × 76 — АС6 160/125—В1-13—100; 6А2 400 × 100 ×  

× 3 × 76 — АС6 125/100—В1-13—100; 6А2 500 × 40 × 5 × 380 — 

АС6 125/100—В1-13—100. Звернімо увагу на ще одну особ-

ливість групи кругів з НТМ — це від різні круги, з якими 
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Рис. 4.13. Конструк-

ція алмазного круга 

діаметром 350 мм для 

шліфування граней і 

радіусів багатогран-

них пластин

ми часто маємо справу в нашому по буті, особливо коли 

треба виконати якісь будівельні або ремонтні роботи. 

Зростання обсягів застосування будівельних і керамічних 

мате ріа лів у промислово сті потребує ефективних методів 

їхньої обробки, насамперед різання — найпоши ренішого 

способу об робки каменю, цегли, керамічної плитки, бе-

тону і т. п. До форми та якості різання таких мате ріалів, як 

виробні та напівкоштовні камені, напів провідники тощо, 

висуваються підвищені вимоги. Крім ефек тивного та 

якісного різання, тут необхі дно забезпечити мі німальну 

ширину зрізу. Цим вимогам значною мірою відповідають 

алмазні відрізні круги, які є найпродуктивнішим інстру-

ментом з усіх застосовуваних у різанні. Доволі висока 

жорст кість і ста лість таких кругів за незначної товщини 

пропилювання, малі величини торце вого та радіального 

биття і відносно низькі питомі тиски на об роблювану 

поверхню, а також висока розмірна стійкість сприяли їх 

широкому впровадженню. Універсального інстру менту 

Рис. 4.14. Конструкція алмаз ного 

круга діаметром 500 мм для шліфу-

вання опорних по верхонь багато-

гранних плас тин



120

РОЗДІЛ 4. Надтверді матеріали в інструменті

для обробки таких матеріалів не існує, що обумовлюється 

насамперед обширом властивостей оброблюваних мате-

ріалів, а також вимогами до форми, якості та самого про-

цесу різання. Нині ринок алмазного інструменту харак-

теризується великою кількістю різноманітних алмазних 

відрізних кругів. Їх можна класифікувати за формою рі-

зальної окрайки та фор мою бокової поверхні алмазо-

вмісного шару (табл. 4.4, рис. 4.15). 

Різальна окрайка визначає продуктивність процесу рі-

зання, вона буває суціль ною або переривчастою. Бокова 

поверхня алмазовмісного шару впливає на ви ділення тепла 

під час різання і буває плоскою та хвилеподібною (табл. 4.4). 

Різні спо лучення форми різальної окрайки з формою боко-

вої поверхні алмазного шару становлять усю гаму алмазних 

відрізних кругів, що пропонуються на ринку. Загалом кла-

сифікацію алмазних відрізних кругів із зовнішньою різаль-

ною окрайкою можна подати на рис. 4.15, де кожен вид ін-

струменту має свої геометрію і сферу застосування. 

Таблиця 4.4. Різні типи різальних окрайок алмазних відрізних кругів

Форма бокової 

поверхні

Форма різальної окрайки

Суцільна Переривчаста

Плоска

Хвилеподібна
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Алмазні відрізні круги із суцільною різальною окрай-

кою і пласкою бо ковою поверхнею класифікують як ал-

мазні круги на кшталт «Коро на». Ці круги мають різні 

типорозміри (табл. 4.5). Вони можуть використову ватися 

для різання як у стаціонарних, так і в ручних (пере но сних) 

установках, але під час роботи їх слід охолоджувати. Пере-

вагами таких кругів є: тонкий зріз, низька вартість, а також 

нижча необхідна потужність верстата порівняно з іншими.

Основними недоліками вказаних кругів є можливе 

засалюва ння в процесі роботи, а також складність їх ви-

готовлення з більшими діаметрами — понад 400 мм. Для 

усунення цих недоліків робочий шар кру га виконують пе-

реривчастим, складеним із сегментів, тому круги отримали 

назву «Сегментні» (див. рис. 4.15). Їх типорозміри наведе-

ні в таблиці 4.6. Оскільки сегментні круги конс труктивно 

мають вищу охолоджувальну здатність, аніж «Коро на» 

(пе реривчастість різання, турбулентні потоки повітря, що 

створюються сег мента ми, та ін.), їх застосування мож-

ливе як з подачею охолоджувальної рідини, так і без неї. 

Алмазні відрізні круги

Алмазні відрізні круги 
з неперервною різальною 

окрайкою

Алмазні відрізні круги 
з переривчастою різальною 

окрайкою

Алмазні 
відрізні 
круги 

з плоскою 
боковою 

поверхнею 
на кшталт 
«Корона»

Алмазні 
відрізні круги 
з хвилеподіб-
ною бо ковою 
поверхнею 
на кшталт 

«Турбо»

Алмазні 
відрізні круги 

з плоскою бо-
ковою поверх-
нею сегменту 

на кшталт 
«Сегментні»

Алмазні відрізні 
круги з хвилепо-
дібною боковою 
поверхнею сег-
менту на кшталт 
«Турбо-Лазер»

Алмазні 
відрізні 
круги 

спеціальної 
форми

Рис. 4.15. Класифікація алмазних відрізних кругів
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Виготовляють такі круги напаюванням або приварюван-

ням сег ментів на корпус. Останнім часом для цього ви-

користовують лазерне зварювання, яке забезпечує високу 

міцність кріплення сегмента, що гарантує безпечність ко-

ристування таким алмазним кругом. Їхніми перевагами є 

вищі продуктивність і ре сурс роботи порівня но з кругами 

зразка «Корона», а також можливість багато ра зового ви-

користання корпусу (повторне приварювання сегментів). 

Через складність ви готовле ння корпусів великих діаметрів 

повторно застосовувати їх  мо жна до 15 разів, але ресурс та-

ких кругів здебільшого нижчий на 10—25 %.

Таблиця 4.5. Алмазні відрізні круги зразка «Корона»

D

T

D, мм T, мм

50—400 0,15—2,4

Таблиця 4.6. Алмазні відрізні круги зразка «Сегментний»

D

Ta

L

D, мм T, мм L, мм a, мм n, шт.

105—500 2,2—12 24—40 2,0—24 8—315
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Сегментні круги з’явилися в середині ХХ століття і нині 

мають найбільший попит, що пов’яза но як з технологією їх 

вигото вле ння, так і з особли востями процесу різання цими 

кру гами. Вони здійснюють ци клічний процес різання, 

стадії якого відповідають чергуванню виступів і впадин на 

їх різальній окрайці. Це сприяє зни женню темпера тури в 

зоні різання, що пояснюється не тіль ки пере ривчастістю, 

а й зменшенням сил різання, а отже, ефек тивної потужно-

сті різання. Зменшення сил різання відбувається внаслідок 

зниження опору схо дження стру ж ки, поліпшення процесу 

стружкоутв орен ня й умо в видалення шламу, сприятливі-

шого розподілу при пуску між окремими зернами алмаза. 

Най ефективніше застосовувати сегмент ні круги із охоло-

дженням, коли до зони різання надходить охоло джувальна 

рідина — здебільшого водні розчини солей.

Корпуси сегментних кругів мають переважно гото-

ві виступи, на які під час виготовлення круга приварю-

ють алмазовмісні сегменти. На одному вис тупі корпусу 

може розташовуватися від од ного до кількох сег ментів 

(рис. 4.16). Конструктивно корпуси сегментних кругів 

можуть мати різноманіт ні за формою міжсегментні впа-

дини. Ці впадини слугують як для зни ження темпера-

Рис. 4.16. Сегментний круг з пар-

ним розташуванням сег мен тів

Рис. 4.17. Сегментний круг з упо-

вільнювачами зношування
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тури, так і для зменшення деформації круга. Форма самих 

впа дин доволі розмаїта, але дно впадини обов’язково має 

бути радіусним, щоби змен шити циклічні напруження, 

які виникаю ть під час роботи круга. 

Для збільшення ресурсу на сегментні круги встанов-

люють уповільнюва чі з ношування (рис. 4.17) у вигляді 

кількох сег ментів (від двох до чотирьох), розташованих 

під нахи лом. Завдяки цьому вони під чи щають стін ки 

прорі заної канавки, що, в свою че ргу, зни жує загальну 

зношуваність круга. Для зменшення шуму та вібрацій під 

час роботи круга на його корпус наносять антивібрацій ні 

про різи (рис. 4.18). 

Поряд з очевидними перевагами у пе реривчастих кру-

гів існують і певні недоліки. Характерною особливістю їх 

роботи є зміна площі контакту виробу та різальної поверх-

ні в процесі різ ання. Періодична з міна площі кон такту 

спричинює істотне посилення вібрацій у тех нологічній 

системі, поя ву удар них навантажень на робочу поверхню 

і сегментний круг загалом. Наяв ність вимушених коли-

вань незначно знижує сили різання, але підвищує кон-

тактну температуру та збільшує шорсткість зрізу. 

Кількість сегме н тів на корпусі алмаз ного кру га пере-

важно визначається його діамет ром. Цю зале жність для 

низки виробни ків відображено на рис. 4.19. Показово, що 

Рис. 4.18. Антивібраційні про-

різи на корпусі сегментного 

круга
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ймовірне відхилення від такої хара к тер ної прямої для де-

яких фірм відбувається лише в біль ший бік (зона А), тоб то 

підвищують не тіль ки перери вчастість, а й цим знижують 

проміжки між сек торами, зменшуючи динамі чні удари під 

час обробки. Акцентуємо на цій тенден ції, оскільки кру-

гів, які би по трапляли до зони В, ми не виявили.

Здебільшого в процесі будівництва, перебудови та 

зно шення будівель, а та кож рес таврації старих забудов 

актуальною є додаткова обро бка стін, підлог і стель: двер-

Рис. 4.19. Залежність кількості сегментів від діаметра алмазного 

круга (заштриховано певний розкид даних для різних виробників)

15

5
100 200 300 D, мм

N, мм

6—9

12—15

18—22

Таблиця 4.7. Характеристики алмазних відрізних кругів «Турбо»

D

T

α

D, мм T, мм α, ° n, шт.

100—400 2,0—2,6 0—35 24—142
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них та віконних рам, ліфтів і 

сходів, пазів для гідро ізоляції 

й от ворів для електропровод-

ки. Матеріали, які при цьому 

обробляються, різноманітні — 

від кладки з природного каме-

ню до бетону зі ста левим ар-

муванням. Тому для таких ро-

біт, особливо з появою ручних 

кутових шліфувальних машин 

(«болга рок»), виникла потре-

ба в інструменті, який би здій-

снював високопро дуктивне 

«сухе» різання — без підведен-

ня охолоджувальної рідини. Такий інструмент з’я вив ся у 

1980-х роках і отримав назву «Турбо» (табл. 4.7). На від-

міну від сегментних, ці круги мають суцільну різальну 

окрайку, що забезпечує їх плавнішу робо ту, але з хвилепо-

дібною різальною по верхнею (див. табл. 4.7). На корпус 

таких кругів методом по рошкової металургії на носять 

алмазовміс ний шар. Цей шар суцільний по периферії, але 

має канавки на боковій поверх ні, що надає їй хвилеподіб-

ної форми і сприяє зниже нню температури в зоні різання 

за рахунок зменшення контакту по боковій поверхні.

Особливість кру гів «Тур бо» у тому, що завдяки наяв-

ності ка навок на їхній боковій поверхні при мусово прока-

чується повітря до зони оброб ки. Тако го вентилювання, 

разом із переривчастістю процесу різання, здебільшого 

достатньо, щоби круг не перегрі вався. Також цей ефект 

сприятливо впливає на процес винесення шламу із зони 

різання. Кут на хилу канавок здебільшого не пере вищує 

35°, але може дорівнювати й нулю (рис. 4.20.). Кор пуси 

кругів «Турбо» подано в таблиці 4.8.

Одним із варіантів комбінованого сполучення опи-

саних вище типів відріз них кругів є круги «Турбо-Лазер» 

(рис. 4.21). Вони являють собою сег ментний круг, на 

Рис. 4.20. Алмазний круг 

«Турбо» з прямими канав-

ками
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боковій поверхні якого нанесені канавки, що надає їй 

хвиле подібної форми. Отже, ці круги конструктивно по-

єднали два типи алма зних відрізних кругів — «сегментні» 

та «Турбо». 

Корпуси кругів «Турбо-Лазер» можуть бути як про-

стої, так і хвилеподібної фор ми (див. рис. 4.21). Канавки, 

розташовані на бічних сторонах сегментів, прорізуються 

як прямими, так і з нахилом. Круги спеціальної форми 

(рис. 4.22) застосо вуються у випадках, коли необхідні 

чисте різання та рівномірне зношування круга.

Ми проаналізували інформацію щодо номенклату-

ри алмазних відрізних кругів, яку знайшли в Інтерне-

ті, науково-технічній літературі та каталогах виставок 

(інформацій ні матеріали фірм різ них країн: Німеччи-

ни — Bosch, Metabo, Wolfcraft, Diewe, Pferd; Італії — 

Molemab; Росії — Tomal, Интех Диамант, Сплитстоун, 

ТЗАИ; Південної Кореї — Shinhan diamond, Samwoo, 

Ehwa, Dorco, Hyo sung diamond; Японії — Sankyo; Укра-

їни — Ді-стар, Новатор, Алкон, а також фірм — Hilti 

та DeWalt). Аналіз свідчить, що найбіль ше інформації 

фірмами-виробниками та фірмами-продавцями подано 

по сегментних кругах і кругах «Турбо» (відповідно 53 та 

27 %), далі йдуть круги «Корона» (14 %), «Турбо-Лазер» 

(4 %) і спеціальні круги (1,5 %). Певною мірою ці дані 

свідчать, що на початку ХХІ століття ринок краще орі-

Таблиця 4.8. Види корпусів кругів «Турбо»

Суцільний 

корпус 

Корпус 

з отворами

Сітчастий 

корпус

Хвиле по діб ний 

корпус 
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єнтований саме на перші дві позиції у відрізних кругах — 

сегментні та «Тур бо». Зібрану інформацію ми розподі-

лили за регіонами і типами відріз них кругів у відносних 

одиницях (див. табл. 4.9). 

Аналіз поданих вище даних підтверджує, що загалом 

азійські фірми активніші на ринку, ніж європейські. При-

чому більше інформації про круги «Корона» можемо зна-

йти в європейських джерелах, а щодо кругів «Сегментні», 

«Турбо» та «Спеціальні» більше відомостей міститься в 

азійських джерелах. 

Рис. 4.21. Алмазні круги «Турбо-

Лазер»

Рис. 4.22. Алмазний відрізний 

круг спеціальної форми

Таблиця 4.9. Типи відрізних кругів і їхній розподіл за регіонами, %

Тип алмазного 

відрізного круга

Регіони :

СНД Європа Азія

Сегментні 7,0 10,5 14,0

Турбо 8,8 8,9 14,0

Корона 7,0 10,5 8,8

Турбо-Лазер 3,5 3,5

Спеціальний 3,5

Загалом 22,8 33,4 43,8
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Загалом аналіз інформаційних даних стосовно від-

різних кругів з надтвердих матеріалів допоміг виявити дві 

найсуттєвіші тенденції у їхньому розвитку: 

• перехід до комбінованих форм кругів «Турбо-Лазер» 

і спеціаль них, що сполучають зріз не тільки по периферії, 

а й по торцях круга;

• застосування потенційних можливостей корпусу для 

підвищення сталос ті та жорсткості кругів, наприклад гоф-

рованих корпусів.

У цьому огляді ми не акцентували увагу на характе-

ристиці робочого шару відрізних кругів, однак слід вра-

хувати також те, що виробники алмазних відрізних кругів 

зазвичай на один типорозмір випускають декілька марок 

якості. Наприклад: Standart, Premium, Professional. Ці 

марки різ няться ресурсами, а відповідно, і якістю. Так, 

у Premium ресурс вищий, аніж у Standart, і т. п. Це не в 

останню чергу пов’язано з тим, в якому саме зв’язу ючому 

закріплені алмазні зерна. Давайте з’ясуємо це питання. 

4.2. Що зв’язує 
порошки НТМ у робочому 
шарі круга?

Вище ми розглядали шліфувальні круги, 

основним елементом робочого шару яких є зер на НТМ. 

Зазвичай зерна закріплені у зв’язуючому матеріалі, від 

якого значною мірою залежить роботоздатність шліфу-

вального інст рументу. Для інструментів з НТМ характер-

не застосування чотирьох основних видів зв’я зуючих: ме-

талічні (М) зв’язки (metal bond), полімерні (В) (resin bond), 

кераміч ні (К) (vitrified) та одношарові (гальванічні (Е1), 

single layer). Робочий шар кру гів із зернами НТМ отри-

мують здебільшого методом порошкової металур гії. Змі-

шують порошкове зв’язуюче і порошок з НТМ, піддають 

пресу ванню у прес-формах і спікають. Єдиним винятком 

з цієї технології є гальванічні зв’язки. 
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Вибір наведених вище зв’язок безпосередньо зале-

жить від їх практичного застосування (табл. 4.10).

Тепер розглянемо властивості кожного виду зв’язок. 

Металічні зв’язки (metal bond). М1-01 (МB1) — мета-

лічна зв’язка на основі алюмінію, яка містить невели ку 

кількість магнію. Структура складається з α
1 

— твердого 

розчину міді в алю мінії, евтектики (α
1
+ CuAl), α

2
 — твер-

дого розчину олова в міді, евтектоїду α
2
+ δ (Cu

31
Sn

8
), α

3
 — 

твердого розчину цинку в алюмінії, твердого розчину тита-

ну в алюмінії і твердого розчину цинку в міді [70]. 

Властивості: твердість, HRB — 87 ± 5 [71]; модуль пруж-

ності, ГПа — 72 [72]. Межі міцності під час: згинання, МПа — 

150 ± 28, стискування, МПа — 470 ± 33, зрізання, МПа — 

34,3 ± 3,9; ударна в’яз кість, кДж/м2 — 2,7 ± 0,2; зусилля ви-

ривання зерна зі зв’язки, Н — 6,66 ± 0,39 [73]; теплопровід-

ність, Вт/(м · К) — 15 [74]; електропровідність, м/(Ом · мм2) — 

4—5 [75]; коефіцієнт вмісту електропро відних елементів у 

зв’язці — 0,95 [71]; КЛТР, ×10–6 град–1 — 12,9 ± 0,2 [73].

М1-04 (МО4) — металічна зв’язка на основі алюмінію. 

На відміну від М1-01, містить менше алюмінію і більше ти-

тану. Структура складається з α
1 

— твердого розчину міді в 

алюмінії, евтектики (α
1
+CuAl

2
), α

2
 — твер дого розчину алю-

мінію в міді, α
3
 — твердого розчину цинку в міді, а також 

м’якої механічної суміші алюмінію й олова [70]. Склад (% за 

масою) порошків: міді (ПМС-2) — 30,0, алюмінію (ПА4) — 

36,0, цинку — 19,0, нітриду бору — 4,0, ти тану (ПТК) — 1,5, 

олова — 4,0, кремнію кристалічного — 5,5 [76].

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 4,12; твердість, HRB — 

86 ± 7 [71]. Межі міцності під час: згинання, МПа — 140 ± 5,9, 

стискування, МПа — 480 ± 30, зрізання, МПа — 17,6 ± 2,0; 

ударна в’яз кість, кДж/м2 — 2,7 ± 0,3 [73]; міцність алмазо-

утримання, МПа — 167,6 [77]; зусилля виривання зерна зі 

зв’язки, Н — 7,25 ± 0,20; КЛТР, ×10–6 град–1 — 14,1 ± 0,9 [73]; 

питома теп лоємність, Дж/(кг · К) — 550 [71]; температуро-

провідність, ×10–4 м2/с — 0,16; теплопровід ність, Вт/(м · К) — 

83,3 [78]; прихована теплота плавлення, кДж/кг — 182; 
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Таблиця 4.10. Класифікація зв’язок 
для шліфувальних інструментів з НТМ

Тип Група Застосування зв’язок

Мета лічні

(М)

1 Для виготовлення алмазних кругів і го ловок, 

призна чених для шліфування та заточування 

інструментів із твер дих спла вів, зокрема в екс-

плуатації за умов підвище них режимів обробки 

(зв’язки на основі алюмінію)

2 Для виготовлення алмазних кругів і го ловок з 

метою шліфування та заточування інструмен тів 

з різних сталей і сплавів, а також універсальні 

зв’яз ки, що задовольняють підвищені вимо-

ги до стійкості та окрайкостійкості (зв’язки на 

основі мідноолов’янистих бронз)

3 Для виготовлення алмазних кругів, голо вок, 

свердел та інших видів інструменту спеціально-

го призначення —обробка кришталю, керамі-

ки, напівпровідників, каменю

4 Для виготовлення інструментів методом галь-

ваностегії, призначених для шліфування та до-

ведення

5 Для хонінгуваль них, суперфінішних та інших 

брусків

6 Для виготовлення інструментів, призначених 

для об робки кремнію, будівельних матеріалів і 

гірських порід

7 Для виготовлення алмазного бурового інстру-

менту

Полі ме рні

(В)

1 Для виготовлення алмазних інструментів, при-

значених для чистового та напівчистового шлі-

фування на верстатах з ме ханізованими подача-

ми (зв’язки з металічним наповнюва чем)

2 Для виготовлення алмазних інструментів з метою 

чистового та напівчистового шлі фування на вер-

статах з механізованими та ручни ми подачами

3 Для виготовлення алмазних інструментів, призна-

чених для чистового шлі фування та доведення
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температура плавлення, К — початкова — 688, кінцева — 

783; питомий електроопір, ×10–6 мкОм · м — 0,055 ± 0,003, 

коефіцієнт вмісту електропровідних елементів у зв’язці — 

0,91; електрохімічні еквіваленти: масовий, ×10–6 кг/(А · с) — 

0,200 та об’ємний, ×10–10 м3/(А · с) — 0,485; коефіцієнти 

тертя по: сталях Р6М5 — 0,168 ± 0,004 і 45 — 0,212 ± 0,014; 

твердих сплавах ВК8 — 0,148 ± 0,006 і Т15К6 — 0,197 ± 0,003; 

безвольфрамових твердих сплавах КНТ16 — 0,154 ± 0,008 і 

ТН20 — 0,188 ± 0,014; кераміках ВОК60 — 0,191 ± 0,010 і 

ВО13 — 0,199 ± 0,007 [71]. 

М1-05 (МО13) — металічна зв’язка на основі алюмінію. 

Наявність у ній 33 % алюмінію відповідає евтектичному 

складу (α
1
+CuAl

2
) системи алю мі ній—мідь, а через частко-

вий розпад α
1
 — твердого розчину на межах зерен можливе 

утворення фази CuAl
2
. Олово і титан у зв’язці відсутні. Струк-

тура зв’язки вкрай неоднорідна. Разом із крупнозернисти-

ми зонами існують ділянки з роздрібненою структурою. На-

явність карбіду бору поряд з кремнієм підвищує утриму-

вальні властивості зв’язки. Мік ротвердість окремих ділянок 

зв’яз ки становить 3000—3250 МПа. Загальна твердість зв’яз-

ки — 1550 МПа [70]. Склад (% за масою) порошків: мідного 

(ПМС-2) — 25,0, алюмі нію (ПА4) — 35,0, цинку — 15,0, кар-

біду бору — 20,0, кремнію кристалічного — 5,0 [76]. 

Тип Група Застосування зв’язок

Кера мічні

(К)

1 Для інструментів з метою шліфування та заточу-

вання твердих сплавів спільно зі сталевою дер-

жавкою

2 Для виготовлення інструментів, призначе них для 

чис тового шлі фування неметалічних матеріалів

3 Для виготовлення інструментів з метою супер-

фінішних операцій для підшипників із жаро-

стійких сталей

Закінчення табл. 4.10
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Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 3,5 ± 0,1 [79]; твердість, 

HRB — 95 ± 4 [71]; модуль пружності, ГПа — 69,4 [80]. Межі 

міцності під час: згинання, МПа — 158,8 ± 5,9, стискуван-

ня, МПа — 460,6 ± 24,5, зрізання, МПа — 36,3 ± 2,9; ударна 

в’язкість, кДж/м2 — 2,4 ± 0,2 [73]; міцність алмазоутри-

мання, МПа — 184,2 [77]; зусилля виривання зерна зі зв’яз-

ки, Н — 7,94 ± 0,20; КЛТР, ×10–6 град–1 — 7,5 ± 1,5 [73]; тем-

пературопровідність, ×10–4 м2/с — 0,076; теплопровідність, 

Вт/(м · К) — 63,8 [78]; питомий електроопір, ×10–6 мкОм · м — 

0,085 ± 0,003, кое фіцієнт вмісту елект ропровідних елемен-

тів у зв’язці — 0,75; електро хімічні екві валенти: масо вий, 

×10–6 кг/(А · с) — 0,166 та об’ємний, ×10–10 м3/(А · с) — 0,468; 

коефіцієнти тертя по: сталях Р6М5 — 0,276 ± 0,010 і 45 — 

0,261 ± 0,006; твердих сплавах ВК8 — 0,188 ± 0,011 і Т15К6 — 

0,284 ± 0,007; безво льфрамових твердих сплавах КНТ16 — 

0,316 ± 0,013 і ТН20 — 0,306 ± 0,010; кера міках ВОК60 — 

0,160 ± 0,011 і ВО13 — 0,270 ± 0,013 [71]. 

Зазначимо, що всі ці зв’язки групи М1 на основі алю-

мінію спікаються в повітрі за температур 540—550 °С.

Тепер розглянемо особливості мідно-олов’яних зв’я-

зок. Cu—Sn—НТМ — це система, характерна для мета-

лічних ком позитів зразка М2-01 з метою виготовлення 

робочого шару шліфувальних або правлячих інструмен-

тів. У системі Cu—Sn за кімнатної температури наявні 

α(твердий розчин Sn та Cu) і δ(Cu
31

Sn
8
)-фази. Техно-

логічний процес спікання такої системи потребує підви-

щеної темпе ра ту ри. За температури понад 520 °С утворю-

ється β-фаза (Cu
5
Sn). Охо лоджуючись, β-фаза фіксується, 

не встигаючи розкластися. Тому у вихідному стані зв’язка 

містить α-, β- і δ-фази [81]. В роботі [82] досліджува лася 

неспечена зв’язка М2-01 та взаємодія в ній під час на-

грівання. З’ясовано, що з нагріванням до 220 °С форму-

ється η-фаза (Cu
6
Sn

5
), до 230—250 °С — ε-фаза (Cu

3
Sn), до 

360—340 °С — δ-фаза (Cu
31

Sn
8
), до 510—550 °С — β-фаза 

(Cu
5
Sn), а за темпера тур понад 740 °С відбувається плав-

лення електронної сполуки — Cu
6
Sn

5
. 
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Зауважимо, що всі ці зв’язки групи М2 на основі міді й 

олова спікаються вже за температур у межах 680—750 °С.

М2-01 (М1) — металічна зв’язка на мідно-олов’яній 

основі. Стру к тура складається з α
 
-фази (твердого розчи-

ну олова в міді) мікротвердістю 1700 МПа і β-фази (елек-

тронної сполуки Cu
5
Sn), мікротвердість якої становить 

3000 МПа. На діаграмі рівноваги ділянка β-фази міс-

титься в діапазоні температур 586—798 °С [70]. Склад (% 

за масою): порошок мідний (ПМС-2) — 80,0, порошок 

олов’яний (ПО-1) — 20,0. Температура спікання в сере-

довищі водню, °С — 750 ± 10 [83]. 

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 8,52; твердість, HRB — 

87 ± 6 [71]; мо дуль пружності, ГПа — 10. Межі міцності під 

час: згинання, МПа — 515 [80], стискування, МПа — 813 ± 15 

[73], розтягування, МПа — 19,82 [80] зрізання, МПа — 

88,2 ± 4,9; ударна в’язкість, кДж/м2 — 15,7 ± 0,9; зусилля ви-

ривання зерна зі зв’язки, Н — 7,04 ± 0,39 [73]; міцність ал-

мазоутримання, МПа — 186,2 [77, 84]; відносне осад ження 

в разі стиснення, % — 13 [84]; температуропро відність, 

×10–4 м2/с — 0,065; теплопровідність, Вт/(м · К) — 27,0 [78]; 

питома теп лоємність, Дж/(кг · К) — 400; прихована теплота 

плавлення, кДж/кг — 100; температура пла влення, К — 

поча ткова — 1048, кінцева — 1058 [71]; КЛТР, ×10–6 град–1 — 

16,2 ± 0,8 [73]; питомий електроопір, ×10–6 мкОм · м — 

0,040 ± 0,002; коефіцієнт вмісту електропровідних елемен-

тів у зв’язці — 1,0; електрохімічні еквіваленти: масовий, 

×10–6 кг/(А · с) — 0,325 та об’ємний, ×10–10 м3/(А · с) — 0,381 

[71]; електропровідність, м/(Ом · мм2) — 1,8—2,0 [75]; кое-

фіцієнти тертя по: сталях Р6М5 — 0,103 ± 0,011 і 45 — 

0,026 ± 0,001; твердих сплавах ВК8 — 0,058 ± 0,005 та Т15К6 — 

0,072 ± 0,006; безвольфрамови х твердих сплавах КНТ16 — 

0,077 ± 0,004 і ТН20 — 0,049 ± 0,004; ке раміках ВОК60 — 

0,047 ± 0,005 і ВО13 — 0,041 ± 0,003 [71].

М2-09 (МО16) — металічна зв’язка на основі Cu—Sn—

Sb. Склад (% за масою): мідь (ПМС2) — 67,0, олово (ПО1) — 

18,0, стибій — 12,0, нітрид бору гек сагональний — 2,5, 
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кадмій сірковокис лий — 0,5. Темпе ратура в пічці під час 

заван таження прес-форми, °С — 680 ± 20, нагрівання прес-

форми зі зразками в пічці до температури спікання, °С — 

650 ± 20 [85]. 

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 7,71; твердість, HRB — 

96 ± 4 [71]; мо дуль пружності, ГПа — 97,8. Межа міцності 

під час: згинання, МПа — 124, стискування, МПа — 373 

[80]; ударна в’язкість, кДж/м2 — 3,5 [86]; питома тепло-

ємність, Дж/(кг · К) — 350; прихована теплота плавлен-

ня, кДж/кг — 40; температу ра плавлення, К — початко-

ва — 928, кінцева — 958 [71]; КЛТР, ×10–6 град-1 — 24,0 [80]; 

питомий електроопір, ×10–6 мкОм · м — 0,110 ± 0,004; коефі-

цієнт вмісту елек тропровідних елементів у зв’язці — 0,97; 

електрохімічні еквіваленти: масовий ×10-6 кг/(А · с) — 0,316 

та об’ємний, ×10–10 м3/(А · с) — 0,410 [71].

М2-12Е (МО20) — металічна зв’язка на основі Cu—Sn—

Sb. Склад (% за ма сою): мідь (ПМС-2) — 62,0, олово (ПО1) — 

17,0, стибій — 9,0, нітрид бору — 4,0, барій селенистокис-

лий — 1,0, глинозем (ГН-1) — 7,0. Температура в пічці під час 

завантаження, °С — 680 ± 10, нагрівання прес-форми в окис-

нювальному середовищі до температури, °С — 650 ± 10 [87]. 

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 7,3; твердість, HRB — 

96 ± 6 [71]; мо дуль пружності, ГПа — 105,4. Межі міцності під 

час: згинання, МПа — 123, стискування, МПа — 392, розтя-

гування, МПа — 3,15 [80]; питома теп лоємність, Дж/(кг · К) — 

300; прихована теплота плавлення, кДж/кг — 83; темпе-

ратура плавлення, К — почат кова — 933, кінцева — 953; 

питомий електроопі р, ×10–6 мкОм · м — 0,115 ± 0,005; кое-

фіцієнт впливу електро провідних елементів у зв’язці — 

0,88; електрохімічні еквіваленти, масо вий, ×10–6 кг/(А · с) — 

0,290 та об’ємний, ×10–10 м3/(А · с) — 0,397; коефіцієн ти 

тертя по: сталях Р6М5 — 0,110 ± 0,009 і 45 — 0,058 ± 0,005; 

твердих спла вах ВК8 — 0,084 ± 0,010 і Т15К6 — 0,083 ± 0,007; 

безвольфра мових твердих сплавах КНТ16 — 0,098 ± 0,004 і 

ТН20 — 0,067 ± 0,001; кераміках ВОК60 — 0,090 ± 0,005 і 

ВО13 — 0,078 ± 0,003 [71].
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М3-16 (МО8) — металічна зв’язка на мідно-олов’яній 

основі. Склад (% за масою): мідь (ПМС-2) — 79,0, олово 

(ПО1) — 20,0, залізо трифторне — 1,0. Температура в піч-

ці під час завантаження, °С — 600 ± 20, нагрівання прес-

форми у середо вищі водню, °С — 750 ± 10 [88]. 

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 8,52; твердість, HRB — 

94 ± 3 [71]; мо дуль пружності, ГПа — 112,8. Межі міцнос-

ті під час: згинання, МПа — 505 і стискування, МПа — 

522; КЛТР, ×10–6 град–1 — 25,7 [80]; питома теплоємність, 

Дж/(кг · К) — 400; питома теплота плавлення, кДж/кг — 

108; температура плав лення, К — початкова — 1043, кін-

цева — 1053; питомий електроопір, ×10–6 мкОм · м — 

0,041 ± 0,003; коефіцієнт вмісту електропровідних елемен-

тів у зв’язці — 0,97; електрохімічні еквіва ленти, масовий, 

×10—6 кг/(А · с) — 0,316 та об’ємний, ×10—10 м3/(А · с) — 0,371; 

коефіцієнти тертя по: сталях Р6М5 — 0,164 ± 0,009 і 45 — 

0,035 ± 0,002; твердих сплавах ВК8 — 0,054 ± 0,004 і Т15К6 — 

0,121 ± 0,008; безво льфрамо ви х твердих сплавах КНТ16 — 

0,088 ± 0,008 і ТН20 — 0,084 ± 0,004; ке раміках ВОК60 — 

0,046 ± 0,008 і ВО13 — 0,031 ± 0,003 [71].

М6-14 (МЖ) — зв’язка на основі заліза для каменеоб-

робного ін струменту. Склад (% за масою), порошки: заліза — 

51, міді (ПМС-2) — 32, олова (ПО-1) — 8,0, нікелю — 9,0. 

Нагрівання прес -форми в пічці в середовищі водню до тем-

ператури спікання, °С — 830 ± 10, охолодження прес-форми 

за тиску гарячого допресу вання до температури, °С — 500 

[89]. Структура зв’язки складається із залізо вмісної фази 

змінного складу (52—92% Fe, 4—9% Ni, 3—29% Сu), твер-

дого роз чину Sn, Fe, Ni в міді (5% Сu, 2% Fe, 4% Ni), а також 

евтектоїду (39% Cu, 37% Sn, 21% Ni, 3% Fe). Мікротвер-

дість (МПа) залізовмісних ділянок 3136—3332, мідьвмісної 

фази — 1568—3136 та евтектоїду — 3332—6076 [90].

Властивості: твердість, HRB — 102 [84]; модуль пруж-

ності, ГПа — 148 [91]. Межі міцності під час: згинання, 

МПа — 1010 і стискування, МПа — 1570 [84]; питома в’яз-

кість, кДж/м2 — 29,5—61,4 [72]; відносне осадження за 
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тиску, % — 11; міцність алмазоутримання, МПа — 240 

[84]; теплопро відність, Вт/(м · К) — 42,5 [92]; коефіцієнт 

тертя по склу — 0,26 [93].

М6-16 (МО3) — зв’язка на основі кобальту для каме-

необробного інстру менту. Склад (% за масою): кобальт — 

93,0, кад мій — 6,0, залізо сернисте (сплав) для аналітич-

них робіт — 1,0. Нагрівання прес-форми в пічці в сере-

довищі водню до температури спікання, °С — 830 ± 10, охо-

лодження прес-форми під тиском гарячого допресування 

до температури, °С — 500 [89]. 

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 8,8 [71]; твердість, 

HRB — 98—103 [84]; модуль пружності, ГПа — 193,7 [72, 

80]. Межі міцності під час: згинання, МПа — 1180 і стис-

кування, МПа — 1860 [84]; ударна в’яз кість, кДж/м2 — 66 

[84, 72]; відносне осадження в разі стиснення, % — 23; міц-

ність алмазоутримання, МПа — 270 [84]; КЛТР, ×10–6 град-1 — 

21,0 [80]; питомий електроопір, ×10–6 мкОм · м — 0,030 ± 0,002; 

коефіцієнт вмісту електропровід них елементів у зв’язці — 

0,99; електро хімічні еквіваленти, масовий, ×10–6 кг/(А · с) — 

0,320 і об’ємний, ×10–10 м3/(А · с) — 0,364; коефіцієнти тертя 

по: сталях Р6М5 — 0,332 ± 0,009 і 45 — 0,378 ± 0,014; твердих 

сплавах ВК8 — 0,339 ± 0,010 і Т15К6 — 0,320 ± 0,009; без-

вольфрамових твердих сплавах КНТ16 — 0,290 ± 0,011 і 

ТН20 — 0,347 ± 0,008; ке раміках ВОК60 — 0,121 ± 0,011 і 

ВО13 — 0,333 ± 0,010 [71].

МО20-2 — металічна зв’язка для електро шліфування 

на основі мі ді, олова, стибію та ск ла. Властивості: густина, 

×103 кг/м3 — 6,93; твердість, HRB — 105 ± 5 [71]; мо дуль 

пружності, ГПа — 80. Межі міцності під час: згинан-

ня, МПа — 119, стискування, МПа — 677 та розтягуван-

ня, МПа — 4,92; КЛТР, ×10–6 град–1 — 25,3 [80]; питомий 

електроопір, ×10–6 мкОм · м — 0,223—0,239, коефіцієнт 

вміс ту електро провідних елементів у зв’язці — 0,88; елект-

рохі мічні екві валенти, масовий, ×10–6 кг/(А · с) — 0,282 і 

об’єм ний, ×10–10 м3/(А · с) — 0,407; прихована теплота плав-

лення, кДж/кг — 63; температура плав лення, К: початко-
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ва — 928, кінцева — 963; питома теп лоємність, Дж/(кг · К) — 

300; коефіцієнти тертя по: сталях Р6М5 — 0,176 ± 0,006 і 

45 — 0,037 ± 0,002; твердих сплавах ВК8 — 0,064 ± 0,004 і 

Т15К6 — 0,094 ± 0,005; безво льфрамових твердих сплавах 

КНТ16 — 0,097 ± 0,003 і ТН20 — 0,067 ± 0,006; кера міках 

ВОК60 — 0,082 ± 0,004 і ВО13 — 0,055 ± 0,004 [71]. 

Полімерні (В) зв’язки (resin bond). Розглянемо полімер-

ні зв’язки, де викорис товують фенольне зв’язу юче. Рівень 

температур під час їх спікання порівняно з металічними 

зв’язками значно менший — у межах 170—200 °С. Для 

вигото влення абразивних кругів застосовують фенольне 

зв’язуюче таких марок: СФП-011А для холодного (6,5—

7,5 % уротропіну) та СФП-0119А для гарячого пресування 

(8,5—9,5 % уротропіну) C
6
H

12
N

4
 і 5 % полівініл бутиралю 

C
10

H
18

О
3
. Феноль не зв’язуюче — це світлі порошки з роз-

мі ра ми частинок 63—80 мкм. Фенольна смола в абразив-

ній суміші під впливом температури плавиться і реагує з 

уро тропіном, відбувається реакція поліконденсації з виді-

ленням летких га зів, макромолекули зшиваються в триви-

мір ний полімер і виріб залишається в монолітному, нероз-

плавленому с тані. Уротропін виконує роль стверднювача 

під час переробки абразивної суміші. Під дією темпера-

тури він розкладається на аміак NH
3
, каталізатор реакції 

полі конден сації, і формальдегід CH
2
О, який «зшиває» мо-

лекулярні ланцюжки в тривимірну речовину [94].

В1-01 (БП2) — металополімерна зв’язка, що має склад 

(без покриття зерен за стовідсоткової відносної концентрації 

зерен НТМ) (% за масою): феноль не зв’язую че СФП-012А — 

6,2, порошок мідний — 63,6, порошок вісму ту — 30,2.

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 7,7; твердість, HRB — 

35 ± 5 [71]. Межі міцності під час: згинання, МПа — 80 ± 9, 

стискування, МПа — 130 ± 13 [95], розтягування, МПа — 3,58 

[80]; ударна в’язкість, кДж/м2 — 2,8 ± 0,3 [95]; теплопровід-

ність, Вт/(м · К) — 1,3; питома теплоємність, кДж/(кг · К) — 

0,30; температуропровід ність, м2/с — 64 [97]; електропро-

відність, м/(Ом · мм2) — 0,06 [75]; КЛТР, ×10–6 град–1 — 21,5 



139

4.2. Що зв’язує порошки НТМ у робочому шарі круга?

[80]; електрохімічні еквіваленти, масовий, ×10–6 кг/(А · с) — 

0,427 та об’єм ний, ×10–10 м3/(А · с) — 0,555; коефіцієнт вміс-

ту електропровідних елементів у зв’язці — 0,94; коефіцієнт 

тертя по: сталях Р6М5 — 0,069 ± 0,004 і 45 — 0,082 ± 0,002; 

твердих сплавах ВК8 — 0,100 ± 0,005 і Т15К6 — 0,069 ± 0,002; 

безво льфра мових твердих сплавах КНТ16 — 0,072 ± 0,008 

і ТН20 — 0,102 ± 0,007; керамі ках ВОК60 — 0,070 ± 0,002 і 

ВО13 — 0,103 ± 0,003 [71]. 

В1-03 (БП3) — металополімерна зв’язка (без покрит-

тя зерен за стовідсоткової відносної концентрації) (% за 

масою), яка містить: смолу фенолформа ль дегідну твер-

ду — 8,0, порошок мідний — 69,2, порошок вісмуту — 

22,2 , каніфоль — 0,6. 

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 5,95; твердість, HRB — 

44 ± 4 [71]. Межі міцності під час: згинання, МПа — 65,4 [75] і 

розтягування, МПа — 3,37 [80]; тепло провідність, Вт/(м · К) — 

0,80; питома теплоємність, кДж/(кг · К) — 0,40; температуро-

провідність, м2/с — 41 [97]; електро провідність, м/(Ом · мм2) — 

1,85 [75]; коефіцієнт вмісту електропро відних елементів — 

0,91; електрохімічні еквіва ленти, масо вий ×10–6 кг/(А · с) — 

0,388 та об’ємний, ×10–10 м3/(А · с) — 0,652 [71].

В1-13 (ВС8) — металополімерна зв’язка (без покриття 

зерен за стовідсоткової відносної концентрації) (% за ма-

сою), що містить: смолу фенолформа ль дегідну тверду марок 

СФ-342А або СФ-340А — 20,4, порошок мідний електролі-

тичний (ПМС-1) — 69,4, нітрид бору — 5,3, гідрооксид алю-

мінію — 4,9. Спікання за температури, °С — 175 ± 7 [96]. 

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 3,24; твердість, HRB — 

54 ± 3 [71]; мо дуль пружності, ГПа — 16,2; коефіцієнт Пу-

ассона — 0,230. Межі міцності під час: стискування, МПа — 

213,0 і розтягування, МПа — 2,8; КЛТР, ×10–6 град–1 — 16,5 

[80]; ко ефіцієнт вмісту електропровідних елементів — 0,65; 

електрохімічний еквіва лент, масовий ×10–6 кг/(А · с) — 0,232 

і об’ємний, ×10–10 м3/(А · с) — 0,716; коефіцієн ти тертя по: 

сталях Р6М5 — 0,072 ± 0,003 і 45 — 0,107 ± 0,002; твердих 

сплавах ВК8 — 0,090 ± 0,002 і Т15К6 — 0,086 ± 0,004; без-
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вольфрамових твердих сплавах КНТ16 — 0,072 ± 0,003 і 

ТН20 — 0,152 ± 0,004; кераміках ВОК60 — 0,082 ± 0,003 і 

ВО13 — 0,126 ± 0,002 [71]. 

В2-01 (Б1) — полімерна зв’язка (без покриття зерен за 

стовідсоткової відносної концентрації) (% за масою) та-

кого складу: фенольне зв’язуюче СФП-012А — 50, карбід 

бору — 50. Режими виготовлення : нагрівання плит пресу 

до тем ператури, °С — 190 ± 10, нагрівання за визначеного 

тиску до температу ри, °С — 180 ± 7 [97].

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 1,67 [95]; твердість, 

HRB — 68 ± 6 [71]; модуль пружності, ГПа — 20,3 [98]. 

Межі міцності під час: стискування, МПа — 78 ± 10 [95], 

розтягування, МПа — 2,60 [80] та згинання, МПа — 70—90 

[87]; ударна в’язкість, кДж/м2 — 0,98 [98]; теплопровід-

ність, Вт/(м · К) — 0,55; питома тепло єм ність, кДж/(кг · К) — 

1,150; температуро провідність, м2/с — 27 [99]; КЛТР, 

×10–6 град–1 — 24,7 [80]; питомий елек троопір, Ом · м — 

1,82×1011; коефі цієнти тертя по: сталях Р6М5 — 0,097 ± 0,003 

і 45 — 0,126 ± 0,006; твердих сплавах ВК8 — 0,112 ± 0,003 і 

Т15К6 — 0,101 ± 0,007; безвольфрамо вих твердих сплавах 

КНТ16 — 0,065 ± 0,003 і ТН20 — 0,088 ± 0,004; керамі ках 

ВОК60 — 0,092 ± 0,008 і ВО13 — 0,091 ± 0,003 [71]. 

В2-08 (Б11) — полімерна зв’язка (без покриття зерен 

за стовідсоткової відносної концентрації) (% за масою) 

такого складу: смола фенолформальде гідна тверда мар-

ки СФ-342 — 38,7, літопон сухий марки ЛП або колчедан 

сірковий флотаційний марки КСФ-1 — 38,6, дисульфід 

молібдену марки ДМ-1 — 24,1, скло електровакуумне 

марки СЕЗ-1 або скло для покриття порошків кубоніту — 

9,0. Режими виготовлення : нагрівання за визначеного 

тиску до темпера тури, °С — 190 ± 7 [97]. 

Властивості: твердість, HRB — 64 ± 3; питомий елек-

тро опір, Ом · м — 1,73×1012; коефі цієнти тертя по: сталях 

Р6М5 — 0,097 ± 0,005 і 45 — 0,060 ± 0,003; твердих сплавах 

ВК8 — 0,092 ± 0,003 і Т15К6 — 0,070 ± 0,002; безвольф-

рамових твердих сплавах КНТ16 — 0,063 ± 0,002 і ТН20 — 
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0,070 ± 0,003; кераміках ВОК60 — 0,070 ± 0,001 і ВО13 — 

0,065 ± 0,002 [71]. 

В3-01-1 (БР-1) — полімерна зв’язка (без покриття зе-

рен за стовідсоткової відносної концентрації) (% за ма-

сою) такого складу: — смола фенолформальдегідна твер-

да марки СФ-342 — 67,0, гума подрібнена — 33,0 [95]. 

Режими виготовлення : нагрівання за визначеного тиску 

до температури, °С — 180 ± 7 [97].

Властивості: твердість, HRB — 27 [98]. Межі міцності 

під час: згинання, МПа — 30 ± 4 і стискування, МПа — 

55 ± 7 [95]; ударна в’яз кість, кДж/м2 — 1,96; КЛТР, ×10–6 

град–1 — 5,0—6,8 [98].

Тепер розглянемо інший підвид полімерних зв’язок — 

каучукові. Це зв’язки, високомолеку лярна основа яких 

ви готовляється з полярного бута дієн ні три льного каучу-

ку марки СКН-40, що сполучається з термопластичними 

полі вінілхлоридною і те рмореактивною фенолформальде-

гідними смолами з утворенням твердих розчинів. Кау чук 

СКН-40 надає зв’яз кам тепло- і оливостійкості. Від ступеня 

вулка нізації каучуку залежить його елас тичність. Він формує 

матрицю, до якої вводять на вальцях усі необхі дні компо-

нен ти зв’язок, алмазні порошки, і визначає техно логію ви-

готовлення зв’я зок та інструменту: змішування на валь-

цях, каландрування, вулканізацію у пресах. Застосування 

полівініл хлоридної смоли сприяє гарному формуванню кау-

чукових зв’язок в інструментах складної конфігура ції, під-

вищує зносостійкість зв’язок і стій кість до на бухання в охо-

лоджувальній рідині, є стабілізатором, який захищає каучук 

від озонного ста ріння. Використання фенолформальдегід-

ної смоли (фенольного зв’язуючого СФП-012А) підвищує 

адгезійні властивості каучукових зв’язок до покриттів ал-

мазних порошків і стійкість до набухання в рідині. Основ-

ною компонентою, яка визначає ступінь елас тичності і 

жорсткості зв’я зок, є вулканізувальний агент каучуку — 

сірка. До каучукових зв’язок також входить низка компо-

нентів, які поліпшують їхні властивості — прискорювачі 
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вулканізації, активатори прискорювачів, пластифікатори, 

стверднювачі, наповнюва чі. Застосовують ал мазні порош-

ки від АСН до АС20, зернистістю від 3/2 до 200/160. Віднос-

на кон центрація алмазів — у межах 12,5— 150 %. Для під-

вищення алма зо утримання зерна алмазних порошків по-

кривають спеціальним апретом, що має високу адгезію до 

каучуко вої зв’язки і міцно утримується на алмазах завдяки 

їх розвиненій поверх ні. Алмазні мікропорошки не апрету-

ють. За ступе нем еластичності каучукові зв’язки умовно по-

діляють на чотири групи: Р1, Р2, Р3, Р31 — високо еластичні, 

Р12, Р4, Р29, Р37 — еластичні підвище ної твердості, Р9, Р8, 

Р11 — напівжорсткі, Р18, Р18Т, Р32 — жорсткі. Каучукові 

зв’язки мають певну термопластичність, тому експлуату-

вати інструмент необхідно з обов’яз ковим застосуванням 

охолоджувальних рідин, водних або олійних [100].

Властивості: коефіцієнт тертя зв’язок за твердим спла-

вом ВК8 перебуває у діапазоні 0,08—0,12 [101]. Теплофі-

зичні властивості каучукових зв’язок з різними напов ню-

вачами [102]: зв’язка Р1 — теплопровідність, Вт/(м · К) — 

0,212; питома теплоємність, кДж/(кг · К) — 1,818; тем-

пературопровідність, м2/с — 10,9×106 м2/с; зв’язка Р2 

(наповнювач као лін) — теплопровідність, Вт/(м · К) — 

0,302; питома теп ло єм ність, кДж/(кг · К) — 1,467; темпе-

ратуропровідність, м2/с — 13,8×106 м2/с; зв’язка Р3 (на-

повнювач крейда) — тепло про відність, Вт/(м · К) — 0,253; 

питома теплоємність, кДж/(кг · К) — 1,714; температуро-

провідність, м2/с — 12,0×106 м2/с; зв’язка Р4 — теплопровід-

ність, Вт/(м · К) — 0,226; питома теплоєм ність, кДж/(кг · К) — 

1,672; температуропровідність, м2/с — 10,9×106 м2/с; зв’яз ка 

Р29 (напов нювач алюміній) — теплопровід ність, Вт/(м · К) — 

0,346; питома теп лоємність, кДж/(кг · К) — 1,462; температу-

ропровідність, м2/с — 16,1×106 м2/с; зв’язка Р9 — теплопровід-

ність, Вт/(м · К) — 0,218; питома теплоємність, кДж/(кг · К) — 

1,626; температуропровідність, м2/с — 10,6×106 м2/с; зв’яз ка 

Р8 (наповнювач графіт) — теплопровідність, Вт/(м · К) — 

0,252; питома теплоєм ність, кДж/(кг · К) — 1,563; тем пе-
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ра туропровідність, м2/с — 12,2×106 м2/с; зв’язка Р18 (напов-

ню вач фталоціанін міді + нітрид кремнію) — теп ло про від-

ність, Вт/(м · К) — 0,259; питома теп ло ємність, кДж/(кг · К) — 

1,370; температуропровідність, м2/с — 14,1×106 м2/с. 

Уведення до зв’язки алмазних шліфпорошків відчутніше 

позначається на підвищенні її тепло- і температуропро-

відності, аніж мікропорош ків. Застосування 150 % кон-

центрації порошку АС4 80/63 у зв’язці Р18 збільшує її 

теп лопровідність до 0,642 Вт/(м · К) і температуро про від-

ність — до 28,6×106 м2/с, однак питома теплоємність зни-

жується до 1,014 кДж/(кг · К) [102]. 

Керамічні (К) (vitrified) зв’язки. Основою більшості 

керамічних зв’язок є скло різ ного хімічного складу. Від 

його властивостей значною мірою залежать властивості 

інструменту. Скло основа повинна мати високу змочу-

вальну здатність стосовно абразивів і наповнювачів. Ад-

гезійна ак тивність скла до НТМ має забезпечувати високу 

міцність утримання абразивів у матриці. Невисока реак-

ційна здат ність основи матеріалу зв’язки щодо напов-

ню вачів сприяє її збереженню в процесі виготовлення 

інструменту й уможливлює контроль ступеня реакції на 

межі розділення фаз [84]. 

К1-01 (К1) — керамічна зв’язка, основою якої є роз-

плав скла сис теми N
2
O—B

2
O

3
—SiO

2
, модифікований ок-

сидами літію і барію. Оптимальний склад зв’язки охоп-

лює (% за масою): 38 — фритів (скло Ф1), 46 — шамоту 

з вогнетривкої глини, 7,5 — карбіду бору і 8,5 — алю-

мінію [103]. Режими виготовлення: брикетування під 

тиском, послідовне відпалювання брикетів: температура 

200—450 °С, температура 450—680 °С, температура 680—

750 °С [104].

Властивості: густина, ×103 кг/м3 — 2,92; твердість, 

HRB — 95. Межа міц ності під час згинання, МПа — 34,3; 

ударна в’язкість, кДж/м2 — 1,96 [98]; КЛТР в інтервалі 

температур 100—800 °С становить 3,75—6,38×10–6 град–1 

[105]; водопоглинання, % — 10 [98].
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4.3. Кількісні виміри алмазів 
у робочому шарі інструменту

Вище ми вже показали, що робочий шар 

круга складається зі зв’язки та зерен НТМ (алмазів або 

кубічного нітриду бору). А скільки ж там цих зерен? Да-

вайте з’ясуємо. 

Загалом структура абразивовмісного шару композитів 

з НТМ визначає ться відношенням у ньому об’ємів зерен 

надтвердих матеріалів, зв’язки і пор. Об’єм зерен у робо-

чому шарі композиту не залежить від зернистості НТМ і 

густини зв’язки, а визначається тільки кон центрацією 

НТМ у композиті. Між вмістом НТМ в об’ємних відсотках 

і їхньою кон центрацією існує така залежність: V = 0,88γ–1K, 

де γ — густина зерен НТМ, г/см3, К — відносна концентра-

ція зерен НТМ у композиті, %. Якщо брати густину зерен 

НТМ за 3,5 г/см3, то наведена вище формула набуває ви-

гляду: V = 0,25K . А це означає, що за стовідсоткової віднос-

ної концентра ції зерен НТМ вони займають 25 % усього 

об’єму композита. Відносна кон центрація алмазів у ком-

позиті загалом визначається як відношення масової кон-

центрації у ньому алмаза до умовної масової концентрації 

алмаза, яка дорівнює 0,88 г/см3 за 100 %, 0,22 г/см3 — 25 %, 

0,44 — 50 % тощо.

А скільки ж зерен міститься в цьому об’ємі? Кіль-

кість зерен НТМ в одиниці об’єму робочого шару кру-

га, згідно з [106], можна обчислити за рівнянням: N
O
 = 

= 0,878K/(100γ
a
V

з
), де К — відносна концентрація зерен 

НТМ у робочому шарі, %; γ
a
 — густина зерен НТМ, г/мм3; 

V
з
 — середній об’єм одного зерна, мм3.

Відомо [106], що маса зерен в 1 см3 робочого шару 

круга визначається за формулою m
з
 = 8,8K/100, мг/см3, де 

K — відносна концентрація зерен шліфпо рошку НТМ у 

робочому шарі круга. Розрахунковий об’єм усіх зерен в 

1 см3 робочого шару становить: V
1
 = 8,8×10–3K/γ

нтм
, де γ

нтм 
— 

густина зе рен НТМ. Зерно НТМ, як ми вже бачили, є 
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еліпсоїдом обертання. Тоді об’єм зерна дорівнює: V
з 

= 

= 4πabc/3, де a, b, c — величина напівосей еліпсоїда.

Для знаходження значень напів осей зерна-еліпсоїда 

в роботі [57] орі єнтувалися на більшу напіввісь — а. Тоді 

в поле зору потраплятимуть зер на, що мають довжину 

вісі А′В′ (рис . 4.23) за таких умо в: 

А′В′ > 1,414 (Z
min

 — 2ρ) + 2ρ
та А′В′ < 1,414 (Z

max
 — 2ρ) + 2ρ, 

де ρ — радіус заокруглення вершин зерен. О скільки А′В′ = 

= 2а, а Z
max

= 1,26 × Z
min

, і враховуючи, що це крайні випад-

ки, то в середньому а = 0,707(0,897 × Z
max

—2ρ) + ρ. Якщо 

брати до уваги ще й коефіцієнт ізометрич ності зерен (α), 

то b = a × α, а с = b × α, і тоді об’єм одного зерна з урахуван-

ням радіуса заокруглення буде:

V
з
 = 4π [0,707(0,897 × Z

max
 — 2ρ) + ρ]3 α /3 [57].

У свою чергу, кількість зерен в 1 см3 робочого шару 

круга з урахуванням форми зерен і радіуса заокруглення 

їхніх вершин дорівнюватиме відношенню V
1
 до V

2
 [57]: 

n
1V

 = γ
нтм
π [0,707 (0,897 × Z

max
 — 2) + ρ]3 α3.

Тут К — відносна концентрація зерен у робочому шарі 

круга, %, γ
нтм

 — густина НТМ, кг/м3, Z
max 

— зернистість 

НТМ по верхньому ситу, мкм. 

Рис. 4.23. Схема для розра-

хунку величин осей зерен 

НТМ у вигляді еліпсоїда, об-

меженого коміркою сита [57]

B

B'

A'
A

p

p

6,6×109 K
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Для оцінки можливості застосування наведеної вище 

формули викорис тано експериментальні дані з роботи [106] 

і перераховано на об’єм 1 мм3 для стовідсоткової концен-

трації НТМ (табл. 4.11). Ця формула уможливлює задовіль-

но визначати вміст зерен НТМ в одиниці об’єму робочого 

шару інструменту, а це свідчить про те, що взята нами мо-

дель зерна-еліпсоїда значною мірою адекватна до реальної 

форми зерен НТМ. Реальна кількість зерен в 1 см3 алмазо-

вмісного шару інструменту з НТМ наведена в таблиці 4.12.

Ми вже знаємо, скільки у нас зерен в об’ємі робочого 

шару, але ріжуть не всі з них, а лише ті, що на різальній 

поверхні круга. Як же дізнатися — скільки таких зерен?

У першому наближенні це можна оцінити за кількістю 

зерен у перерізі абразивного простору: N
S
 = k (N

O
)2/3, шт./см2, 

де N
O
 — кількість зерен в 1 см3. Після хімічної правки в пе-

рерізі, що збігається з поверхнею зв’язки, k = 0,5.

Кількість зерен на поверхні робочого шару круга ви-

значаємо за формулою: N = 0,0048 KD–2δ , де К — концен-

трація алма зів, D — середній розмір зерна, δ — коефіцієнт 

виступу зерен (0,5—0,6). А з урахуванням реальної форми 

Таблиця 4.11. Кількість зерен в 1 мм3 робочого шару інструменту

Зернис-

тість 

алмаза 

АС15

Значення 

напів осі 

алмазного 

зер на-еліпсо їда, 

а, мкм

Значення параметра n
1V

 , шт.

розрахунко ві 

за форму лою 

[57]

експери-

мен тальні 

з ро бо ти 

[106]

відносна похибка 

розрахунків 

за формулою 

[57], %

160/125 100,06 110,56 101,73 8,2

200/160 124,64 56,94 61,95 8,2

250/200 155,52 29,04 27,68 5,0

315/250 197,03 14,66 15,00 2,7

400/315 250,30 7,26 7,41 2,0

500/400 313,07 3,78 3,67 3,0
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зерен формула для розрахунку кількості зерен на 1 см2 рі-

зальної повер хні (n
s
) має такий вигляд: 

n
S
 =  

0,707(0,897 × Z
max

 — 2ρ)2 α2 
3√( γ

нтм
π )2, 

де К — концен трація зе рен НТМ у робочому шарі, %, 

γ
нтм

 — густина НТМ, кг/м3, Z
max 

— зернистість по верхньо-

му ситу, мкм, α — коефіцієнт ізометричності, ρ — радіус 

заокруг лення вершин зерен, мкм. У таблиці 4.13 наведені 

дані щодо реальної кількості зерен.

Зерна, як бачимо, на поверхні круга є, і ми вже 

з’ясували, як їх порахува ти. Але ж скільки із цих зерен 

ріжуть? У процесі різання беруть участь не всі зерна, які 

містять ся на робочій поверхні круга. Відомо [107], що в 

Таблиця 4.12. Реальна середня кількість зерен (тис. шт.) 
в 1 см3 алмазовмісного шару за стовідсоткової концентрації [106]

Зернистість 

порошку

Марка алмазів

АС2 АС4 АС6 АС15 АС32

630/500 — — — — 2,9

500/400 — — — 5,5 5,3

400/315 — — 10,7 10,3 9,9

315/250 — — 19,9 19,1 18,4

250/200 — 42,2 37,0 35,7 34,4

200/160 — 77,9 68,6 64,4 63,8

160/125 158 143 128 124 119

125/100 287 263 238 231 222

100/80 519 484 440 432 413

  80/63 937 889 818 805 770

  63/50 1698 1637 1522 1500 1434

  50/40 3076 3014 2834 2798 2666

106 6,6K
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різанні задіяно не більше 14 % усіх зерен різальної по-

верхні круга. Звичайно, вказане число є певною мірою 

умовним, але воно визначає кількісний порядок цифр. 

Отже, ми з’ясували кількість зерен на поверхні круга і 

скільки з них реально ріжуть. А ось яка відстань між зерна-

ми на поверх ні шліфувального круга? Глобально вона за-

лежить від зернистості НТМ і його відносної концентра-

ції у робочому шарі. Чим більша зернистість і чим менша 

концентрація, тим більшою є відстань між зернами. Зага-

лом відстань між зернами на поверхні круга можна оціни-

ти за формулою [107]: 

l = 
3√    K    

, 

де К — відносна концентрація НТМ, %; V
Z
 — середній 

Таблиця 4.13. Реальна середня кількість зерен (шт.) в 1 см2 
перерізу алмазовмісного шару за стовідсоткової концентрації [106]

Зернистість 

порошку

Марка алмазів

АС2 АС4 АС6 АС15 АС32

630/500 — — — — 203

500/400 — — — 312 304

400/315 — — 486 473 461

315/250 — — 734 715 697

250/200 — 1 210 1 110 1 080 1 060

200/160 — 1 820 1 680 1 600 1 600

160/125 2 920 2 730 2 540 2 490 2 420

125/100 4 350 4 100 3 840 3 760 3 670

100/80 6 460 6 160 5 780 5 710 5 550

  80/63 9 580 9 240 8 750 8 650 8 400

  63/50 14 200 13 900 13 200 13 100 12 700

  50/40 21 200 20 900 20 000 19 900 19 200

400VZ
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об’єм 1 зерна, мм3. Для прикладу: відстань між зернами 

НТМ на різальній поверхні шліфувального круга сто-

відсоткової концентрації становить для зернистостей: 

200/160 — 0,44 мм, 160/125 — 0,35 мм, 125/100 — 0,27 мм, 

100/80 — 0,20 мм [107].

4.4. Що потрібно, 
щоб круг різав

Припустимо, нам треба щось пошлі-

фувати. Беремо шліфуваль ний круг, а для того, щоб він 

різав, необхідно, аби алмази виступали над поверхнею 

зв’язки. Якщо та ких висту пів немає, то зазвичай кажуть, 

що круг засалився і різати він не буде, а лише ковзатиме 

обробленою поверхнею. При цьому в процесі обробки 

з’являється характерний писк.

Загалом засалювання різальної поверхні круга — це 
свідчення втрати його роботоздатності, коли різальні 

зерна не виступають над рівнем зв’язки або над рівнем 

шламу, що вкриває різальну поверхню круга. Роботоздат-

ність круга втрачається, якщо площа засалених ділянок 

становить 70—80 % від за гальної площі поверхні круга. 

Зауважимо, що наявність шламу на поверхні круга впли-

ває на його роботоздатність значно менше, ніж затуплен-

ня і зношення абразивних зерен.

Мінімаль ні виступи зе рен мають бути такими, які б у 

3—4 рази перевищували очі куване заглиблення зерна під час 

різання. В усіх випадках висота виступів зерен над матрицею 

не повинна перевищувати 20—25 % діаметра зерна [56]. 

Щоб оцінити виступи зерен, здебільшого застосовують 

імовір нісний підхід до описання різального апарату круга з 

НТМ. Він обумовлений тим, що круг не можна трактувати 

як певну гео метри чну модель, наприклад, з рівномірним 

розподілом по об’єму й однаковими зернами. Круг, як і сам 

процес шліфува ння, слід розглядати з позиції теорії ймо-

вірності. При цьому зерно, як ми вже зазначали, необхідно 
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представити як еліпсоїд обертання із сере днім відношен-

ням осей α < 1, що відображає ізометричність зерен. Зер-

новий склад круга підпорядковується закону нормального 

розподілу із середнім зна ченням х і середньоквадратичним 

відхиленням δ. Зерна стосовно умовної по верхні зв’язки 

виступають таким чином, що координати їхніх вершин роз-

поділені за нормальним законом із середньоквадратичним 

відхиленням. Об мірування реальних шліфувальних кругів 

свідчить, що центр групування цього зако ну дещо зміще-

ний у бік зовнішньої поверхні круга. За допомогою апарату 

теорії ймовірності отримані формули для розрахунку кіль-

кості зерен на його робочій поверхні: n = n
0
 (1—ε), 1/мм2, 

де n
0
 = 3k/200π · M (α)/x2, 1/мм2, х — серед ній розмір зерен 

у крузі, мм, k — концентрація, %, M (α) — функ ція, яка 

залежить від коефіцієнта форми зерен α, ε — коефіцієнт, 

що характе ризує відносне кри тичне заглиблення зерна, 

зі зниже нням якого зерно вже не може утри муватися в 

зв’язці. Коефіцієнт ε для полімерних зв’язок становить 

0,74—0,87 (більші значе ння стосуються менших зернис-

тостей), для ельборо вих кругів на керамі чній зв’язці С10 — 

ε = 0,80—0,93, для металічних зв’язок ε = 0,3—0,7 [107].

Зазначимо, що здебільшого ми маємо справу з уста-

леним мі фом про те, що абразивні зерна в робочому шарі 

шліфувальних кругів розташо вані вертикально, причому 

вони виступають перпендикулярно різальній по верх ні. 

Зазвичай це сприймають усі ті, хто будує теоретичні пе-

редумови щодо створення теорії абразивного різання. А 

що насправді? Наспра вді зерна НТМ із формою еліпсої-

да обертання мають розвал в обидва боки від вертикаль-

ного розташування, і кут цього розвалу становить 45°, що 

ми покажемо далі. Крім того, така орієнтація (кут нахи-

лу) зерен НТМ у робочо му шарі круга стосовно площи-

ни різання дає змогу трактувати шліфу вання як процес 

мікрорізання зернами-різцями, які мають передні кути, 

що мало різняться один від одно го в межах конкретного 

інструмента. Слід вказати, що [107]: 
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• алмазні зерна з позитивними передніми кутами ма-

ють низьку стійкість і в разі глибин різання 3—5 мкм мо-

жуть дробитися;

• якщо значення переднього кута від 0 до —5°, то від-

бувається часткове подрібнення алмазних зерен;

• оптимальні передні кути для обробки в’язких мате-

ріалів — від — 5 до —10°, для обробки твердих сплавів — 

від —8 до —20°;

• алмазні зерна з передніми кутами — від —40 до —80° 

із переміщенням поверхнею зразків згладжують і дефор-

мують поверхневі шари металу. 

У разі орієнтованого розташування алмазів у матриці 

стійкість ін струменту зростає на 25 %. Для виготовлення 

інст рументу можна розгорнути зерна у необхідному на-

прямку щодо робочої поверхні. Здійснюють таку орієн-

тацію в процесі холод ного та гарячого пресування, коли 

відбувається об’ємне переміщення ших ти. На приклад, під 

час пресування матриць коронок зусилля докла дається не 

традиційно вздовж осі, а в радіаль ному напрямку [56]. 

Орієнтацію зерен НТМ можна розглядати через кут 

їхнього нахилу до різа льної площини робочого шару кру-

га: він набуває значень від 0 до 90°. Існує стійкий міф, що 

в цьо му інтер валі розподіл кута нахилу зерен можна вва-

жати рівномірним. А як насправді? 

А насправді, як ми показали в роботі [57], це зовсім 

не так. Оскільки зерна порошків НТМ доцільно моде лю-

вати еліпсоїдом, то його біль ша вісь зазвичай повинна мати 

певний нап рямок у просторі. Для визначен ня кута нахилу 

зерен у ре альних кругах бу ли виготовлені шліфи робочого 

шару в двох взаємоперпен дикулярних перерізах стосовно 

площі, пер пе ндикулярної до нап рямку зусилля пресуван-

ня, яку умовно вважали іде аль ною різальною поверх нею. 

На фото гра фії шлі фів-перерізів наносили коор динат-

ну сітку та визначали коорди нати меж зерен. Розрахунок 

про во дився за допо могою спеціаль ної програми на ос нові 

моди фікованого ме тоду Ньюто на. Ви значали коор динати 
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центру еліпса та нахил його осі щодо осей ор динат і абсцис. 

Обробка результатів експери ментів засвідчила, що зерна 

НТМ у робочому шарі розташовуються з нахилом стосов-

но вертика льної осі, паралельної напрямку зуси лля пре-

сування (рис. 4.24). Кут α, що характеризує відхилення зер-

на від вертикального розташування, названий ку том нахилу 

(мо же змінюватися в обох напрямках від 0 до 90°), а кут β 

(див. рис. 4.26), який характери зує відхилення зер на від го-

ризонталь ної осі, на званий кутом розташування (змінюєть-

ся від 0 до 180°). Аналіз орієнтації 162 зерен (табл. 4.14) як за 

всією сукупністю характеристик, так і щодо кон кретних па-

раметрів, засвідчив, що кут нахилу зерен у зв’язці становить 

~45°; зерна нахилені в обидва боки стосовно оcі ординат, 

яка збігається з напрямком зусилля пресування.

Для порівняння про аналізовані фотографії шліфів 

різальної поверх ні круга з характеристикою робочого 

шару — CBNC (Typ 2) 100/120 N100 B. Виявлено, що їм 

притаманні майже ті самі кути нахилу зерен, що і для віт-

чизняних кругів (+48,2 і —40,7°), а середній кут розта-

шування становить 44,1°. Таким чином, спостерігається 

певна загальна закономір ність, згідно з якою середнім 

кутом нахилу зерен стосовно поверхні різання можна 

вважати кут, що дорівнює приблизно 45°.

А чому саме так? Щоб відповісти на це запитання, ми 

розглянули вплив процесу виготовлення робочого шару 

(пре су вання та спікання) на кут нахилу зерен НТМ. Для 

Рис. 4.24. Схема розташування зерен щодо напрямку 

зусилля пресування [57]

Зусилля   пресування
Різальна  
поверхня  

круга після 
пресування

Y

X
α

Л
α

П
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цього виготовили спеціальну комірку, бічна стінка якої 

була скляною. До комірки засипали суміш по лімерної 

зв’язки В1-13 із порошком алмаза марки АС6 250/200. 

Через скло фо тографували одну й ту саму ділянку та спо-

стерігали за провертанням одних і тих же зерен в умо вах: 

вільного засипання (Т = 20 °C); бри ке тування (Т = 20 °C, 

p = 15 МПа); пресування (Т = 20 °C, p = 30 МПа); спікан-

ня + підпресовування (Т = 170 °C, p = 50 МПа). Типову зако-

номір ність провертання зерен у про цесі форму вання робо-

чого шару інст рументу від вільного засипання до спікання 

з підпресовуванням вия влено на прикладі порошку марки 

АС6 250/200 (рис. 4.25). При цьому кут β на про міжному 

етапі пресуван ня ми взяли за базовий. У разі вільного за-

сипання шихти зерна розташовували ся в середньому під 

кутом β = 54,3°. Брикету вання зни жує цей кут до 46,5°, 

а пресу вання — до 42,7°. Спікання та під пресовування зу-

мовлюють певну рела ксацію кута β до значення 45,5°. За-

галом за аналізом де в’яти зерен алмазів, що потрапили в 

Таблиця 4.14. Кути нахилу зерен НТМ у реальному інструменті [57]

Характе-

ристика 

робочого шару 

круга

Переріз 
круга

Кількість 

досліджених зерен

Середнє значення 

кута нахилу зерен, 

градус

всього 

шт.

з нахилом 

(%)

α
Л

α
П

ліво-

руч

пра-

воруч

АС6 100/80С—

МО20-2—100

Радіальний

Коловий

18

33

33,3 

53,8

66,7

46,2

41,7 ± 8,1 

55,5 ± 4,9 

42,1 ± 4,0

  3,4 ± 5,5

КР 200/160—

МО20-2—100

Радіальний

Коловий

27

20
55,6 

52,6 

44,4

47,4

46,7 ± 4,5 

50,4 ± 4,2

47,5 ± 5,6

  7,8 ± 4,2

КР 100/80—

В1-13—100

Радіальний

Коловий

39

16

41,0 

25,0

59,0

75,0

48,1 ± 3,9 

41,7 ± 9,5

47,2 ± 3,7

  2,8 ± 4,3

За всією сукупністю зерен 153 43,5 56,5 47,3 ± 5,9 46,8 ± 4,7
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поле зору фо тоапарата, залежність кута провертання (∆α) 

зерен від тиску пресу вання з похибкою 20,6 % можна опи-

сати рег ресійною залежністю: ∆α = 12,2 — 0,64р + 8,72×10–3р2. 

Цю залежність у роботі [57] пояснено таким чином. За 

вільного за сипання суміші зерна НТМ, що мають форму 

еліп соїда, схильні до вертикального розташування, хоча 

без застосування спеці альних методів не мо жуть цього до-

сягти. Зростання тиску під час пресування змушує зерна 

провертати ся в бік збільшення кута нахилу. Це, ймовірно, 

спричинене тим, що затиснута нижня частина зерна за-

безпечує біль шу свободу верхній, що і зумовлює його про-

вертання. У випадку, коли починає діяти тепловий фактор 

і з’являється в’язка фаза, відбувається певна пружна відда-

ча, і зерно дещо випрямляється. Отож практично завжди 

за звичайних методів засипання шихти у прес-форму зерна 

порошків НТМ будуть мати нахил, що обумовлено їхньою 

просторо вою фор мою, яка відрізняється від кулі, а далі сам 

процес пресува ння ще більше нахиляє зерно. 

 Нам слід звернути увагу на те, що нахил зерна впли-

ває на зміну величини перерізу зрізу цим зерном. У даному 

випадку йдеться не про розглянутий вище нахил зерна в 

площині дії тангенціальної складо вої зусилля різання під 

час шліфува ння, а нахил у площині, яка перпенди кулярна 

цьому зуси ллю. З’ясовано [57], що для од накової глиби ни 

різання залежність площі зрізу F
зр

=  f (β) має екстре мальний 

харак тер із максимумом значень кута β у межах 90°. Для 

узагальнення резу ль татів обробки зе рен порошків ал мазів 

марок АС6—АС32 зернис тості 100/80—400/315 введено 

[57] поняття кое фіцієн та зрізу k
зр

= F
зр

/F
зер

. Він відпові дає 

відношенню площі перерізу зрізу за певної глибини різан-

ня зерном до площі перерізу зерна. Так, під час шліфуван-

ня для глибини різання 5 мкм функ ція k
зр

=  f (β) для двох 

конкрет них зерен набуває такого вигляду (рис. 4.26). Ана ліз 

викладеного свідчить: реальний кут нахилу зе рен ~45°(135°) 

спричинює певне зниження (приблизно на 20 %) площі 

зрізу зерном і, відповід но, втрати у потенційній продук-
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Рис. 4.25. Вплив режимів пре-

сування та спікання (зона С) 

на величину кута провертан-

ня алмазних зерен [57]

∆α
град

10

5

0
15 30 p, МПа

C

тивності шліфування. Отже, з цього погляду бажано уни-

кати нахилу різальних зерен у шліфувальному інстру мен-

ті, оскільки існує певний резерв (~20 %) щодо можливості 

підвищення продуктивності шліфування [57]. 

Тепер детальніше з’ясуємо, як нахил зерен НТМ по-

в’я за ний із напруженим станом системи «зерно—зв’яз ка». 

Зауважимо, що останнє зале жить і від ве личини виступів 

зерен над рівнем зв’язки, зусиль різання та співвідношен-

ня складових сил різання. В наших розрахунках форма 

зерна має вигляд еліп соїда обертання з нахилом під кутом 

(35—145)° до рівня зв’язки, яку розглядали як крихке сере-

довище з ліній но-пружною характери стикою. Діючі на зер-

но навантаження розраховували, ви ходячи з реальних умов 

р оботи круга, з урахуванням складових зусилля різання та 

формозміни рі зальної по верхні круга. На підставі цих даних 

визначе ні діапа зони змін величин складових сили різання 

на зерні — P
z
′ = (0,01...0,10)H, P

y
′ = (0,05...0,50)H. Виступ 

Рис. 4.26. Зміна величини 

кое фі цієнта зрізу для зерен 

порошків марок АС15 100/80 

(1) і АС6 315/250 (2) залеж-

но від кута їх розташу вання 

у зв’язці круга [57]

К
ср
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0,13
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40 70 110 β, град
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зерна над зв’язкою брали за 25 % від його максимально-

го розміру. За такою схема тизацією визна чали напруже-

ний стан робо чої частини круга із зерном порошку НТМ 

(табл. 4.15). Зерно бу ло одинич ним, оскільки з літератури 

відомо, що навіть для віднос них концентрацій зерен по рош-

ку НТМ у робочому шарі кру га (125 та 150 %) поля напру-

жень довкола зерен у зв’язках перекри ваються незнач но і 

цим пе рекриттям у даному випадку можна знехтувати. 

Як спосіб розв’язання задачі застосовували стандарт-

ну проце ду ру ме тоду скінченних елементів, за якої роз в’я-

зували систему рівнянь рівноваги, спів відношення Коші 

та зако ну Гука з початковими і гранич ними умовами. Мак-

си мальна похибка у розв’язанні задачі термоп ружності без 

асимптотики не пе ревищувала 10 %. Зазначимо, що по-

ряд із прагненням до зниження мак симальних напружень 

важ ливо мати рів номірний напружений стан довкола рі-

зального зерна. Для його оцін ки застосовано показник 

Δσ
max

, який враховує пере пад напруже нь по довжині зони 

контакту зерна зі зв’язкою (від т. 1 до т. 2, рис. 4.27).

За постійного значення коефіці єн та абразивного рі-

зан ня f
a 
= Р

z
′/P

y
′ = 0,233 змінювали кут розташування рі-

зальних зе рен від 35° до 145°. Аналізували макси ма льні 

еквівалентні напруже ння поблизу т. 1 і т. 2, а також, для 

загальної оцінки небезпечних кутів розташування зерен, 

показник перепаду напру жень у зв’язці  і показник 

сумарних макси мальних зна чень екві валентних нап-

ружень Σσ
э
. З’я со ва но, що в разі кутів нахилу зе рен на-

зустріч зусиллю різан ня з діапазону (35—60)° най бі льші 

екві валент ні напру ження містяться під зерном у ділянці 

Таблиця 4.15. Властивості матеріалів (зерно і зв’язка)

Матеріал Е, МПа μ α×10–6 К–1 R
m
, МПа R

cm
, МПа

Алмаз 1×106 0,12 3,5 750 3600

Зв’язка (В1-13) 79600 0,25 16,2 28 213
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зони А. Зі збільшенням величи ни кута розташування ця 

ділян ка небезпечних напруже нь змі щується до т. 1. А най-

більший приріст напру жень спостерігається, коли кути 

120—145°, тоді максима льні напруження сягають майже 

60 МПа. Пе рехід кута через 120° є певною мірою межею 

перехо ду до несп риятливої зони щодо нап ружень (див. 

рис. 4.27). Це харак терно як для еквіва лентних напру-

жень у зо ні т.1, так і для сумарних на пру жень Σσ
э
 та пере-

паду максимальних нап ру жень . Ана ліз даних щодо 

впливу кута β у діапазоні значень 35—145° на по казник 

 та еквіва лент ні напруження в т. 1 і т. 2 (див. рис. 4.27) 

сві дчить, що міні мальні значення наведених показників 

забез печує кут 75°. Отже, в ідеалі зерно повинно мати пев-

ний кут нахилу назуст річ тангенціа льному зусиллю. Та-

кож виявлено, що в діапазоні значень кутів 45—105°, без 

урахування оптимального кута 75°, пе репад напружень 

Рис. 4.27. Вплив кута розташування зерна на градієнт напружень 

Δσ
max

 (1), що виникають у зв’язці на межі «зерно–зв’язка», і зна-

чення еквівалентних напружень σ
э
 в т. 1 (2) і т. 2 (3) [57]

30 45 60 75 90 105 120 β, град

э

50

40

30

20

10

0

120

90

60

30

1

23

β
1 2

max, МПа



158

РОЗДІЛ 4. Надтверді матеріали в інструменті

майже однаковий (різниця приблизно 8 %). Реальний на-

хил однієї поло вини зе рен під кутом 45° не так відчу тно 

позначається на їх утриманні, як нахил іншої половини 

зерен (під кутом 135°), які потрапляють у вкрай несприят-

ливу зо ну (див. рис. 4.27). Тут напруження перевищують 

до пу стимі для відомих складів зв’язок, і від цих зерен важ-

ко очікувати реальної участі у зніманні матеріалу. 

В ідеальному випадку, для зниження напруженого ста-

ну в системі «зер но—зв’язка» та поліпшення утримання 

зерен, важливо прагнути до зменшення сил різання. Але 

на конкретному інструменті з підвищенням продуктив-

ності досягти цього важко, оскільки останнє автоматич-

но спричинить збільшення сил різання. В свою чергу, 

зниження сил різання позначиться на продукти вності 

обробки, тому важливо виявити особливості напружено-

го стану зі змі ною скла дових зусилля різання та взаємодії 

складових Р
Z
 та Р

Y
 (коефіцієнта абразивного різання fa). 

Слід зазначити, що такий підхід щодо з’ясування зв’язку 

напружень і коефіцієнта fa
 
є нетрадиційним й уможлив-

лює знаходження пере ходу від процесів на одиничному 

зерні до сукупності зерен у крузі шляхом ура хування ко-

ефіцієнта fa
 
через припущення, що fa = P

z
’/P

y
’ = P

Z 
/P

Y 
. Як 

приклад роз глянемо напружений стан системи «зерно—

зв’язка» для двох випадків наванта ження.

Випадок 1. Вважаємо силу Р
у
’ постійною і рівною 0,3 Н. 

Силу Р
Z

’ змі нюємо у діапазоні 0,01—0,10 Н. Розрахунки 

виявили, що за таких змін навантаження найнебезпечні-

шими є напруження τ
xy 

, оскільки в зоні т. 2 (див. рис. 4.27) 

вони сягають найбільших значень — 20,5 МПа. Причо-

му зі збільшенням зусилля Р
z
’, що відповідно підвищує 

відношення Р
z
’/P

y
’ від 0,033 до 0,33, ці на пруження по-

слаблюються до 12,5 МПа, а це майже вдвічі менше, ніж 

критична їх величина. У роботі [57] зазначається, що для 

вказаних вище матеріалів най більш прийнятним критері-

єм їхньої міцності є крите рій Писарен ка—Лебедє ва, який 

оперує еквівалентними напруженнями (σ
э
). Значення цих 
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4.4. Що потрібно, щоб круг  різав

напру жень у зоні довкола зерна від т. 1 до т. 2 наведені 

на рис. 4.28. Як бачимо, максимальні еквівалент ні на-

пруження, які виникають у зоні т. 2, стосовно від ношення 

Р
z
’/P

y
’ = 0,033 сягають 45 МПа, що в 1,5 раза перевищує 

густину міцності під час розтягування. І хоча з підви-

щенням від ношення Р
z
’/P

y
’ до 0,33 во ни знижуються, але 

все-таки переви щу ють критичні. Отже, чим біль ше від-

ношення Р
z
’/P

y
’, тим меншим є гра дієнт напружень дов-

кола зерна і менші самі на пруження.

Випадок 2. Беремо тепер пос тійне навантаження Р
z
’ = 

= 0,07 H, а P
y
’ змі нюємо від 0,05 до 0,50 Н. Виявлено, що 

цей випадок більш небезпечний, аніж перший. Так, у разі 

40
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0

σэ, МПа

PY
 = const

0,033

0,133

0,233

0,333

fa

1 2

Рис. 4.28. Розподіл еквіва-

лентних напружень у мате-

ріалі зв’язки довкола зерна  

за постійного навантаження 

P
y
1 і за різних відношень 

Р
Z

1 / Р
Y

1 [57]
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Рис. 4.29. Розподіл еквіва-

лентних напружень у мате-

ріалі зв’язки довкола зерна 

за постійного навантажен-

ня P
Z

1 і за різних відношень 

Р
Z

1 / Р
Y

1 [57]
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відношення Р
z
’/P

y
’ = 1,4 найнебезпечнішою є точка 2, де σ

x
 

досягає значення 21,8 МПа, σ
y
 = –6,7 МПа, σ

z
 = 6,5 МПа. З 

підвищенням Р
у
’ і, відповідно, зниженням відношення ці 

напруже ння різ ко зменшуються, стають стискувальними, 

а небезпечні точки зміщуються до зони 2 (див. рис. 4.27). 

Аналіз еквіва лентних напру жень свідчить, що зі змі-

ною відношення від Р
z
’/P

y
’>1 до Р

z
’/P

y
’<1 змінюється і ха-

рактер напру женого стану (рис. 4.29). У ви падку Р
z
’/P

y
’ = 1,4 

найнебезпеч нішою є зо на т. 2, де напруження ся гають 

33 МПа. Коли ж Р
z
’/P

y
’= 0,233, екві валент ні напруже ння 

дорівнюють 42 МПа, а якщо Р
z
’/P

y
’ 0,14, то σ

э
 = 75 МПа. 

В останньому випадку з’яв ляється ще од на небезпечна 

зона — D (див. рис. 4.27), де еквівалентні напруже ння до-

сягають 33 МПа і перевищу ють межу міцнос ті в 1,2 ра за. 

Та ким чином, і в цьому випадку доходимо висновку, що 

чим більшим є відноше ння Р
z
’/P

y
’, тим градієнт напру жень 

Таблиця 4.16. Вплив величин складових сили різання 
на показники напруженого стану з кутом нахилу зерна 45°

№ Показники навантаження Показники напруженого стану, МПа

fa Р
z
’, H P

y
’, H σ

max
∆σ

max
∆σ

m

1 0,05 0,010 0,20 29,47 31,34 18,73

2 0,10 0,050 0,50 72,03 74,95 45,47

3 0,15 0,030 0,20 27,32 28,96 16,98

4 0,20 0,100 0,20 66,03 68,39 40,45

5 0,25 0,075 0,30 34,14 40,00 23,19

6 0,30 0,090 0,30 36,72 38,39 22,07

7 0,35 0,070 0,20 23,53 24,66 13,98

8 0,40 0,080 0,20 22,59 23,58 13,24

Примітка: σ
max 

— максимальні напруження, Δσ
max

 — перепад макси-

мальних напружень уздовж зони контакту, Δσ
m

 — перепад у різниці 

максимальних напружень уздовж зони контакту. 
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менший і, відповідно, знижу ються й самі на пруження. 

Для уточ нення цього висновку розраховували напруже-

ний стан так, щоби з мінювалися всі три компо ненти — Р
z
’, 

P
y
’ та fa, причому fa послідовно зростав від 0,05 до 0,40. 

Дані наведено в таблиці 4.16, з якої випливає дещо незвич-

ний висновок: необ хідно знижувати складову Р
У
 або хоча 

б утримувати її від зростання, а складову Р
z
 ,навпаки, слід 

підвищувати. Так, якщо збільшити складову Р
z
 у 8 разів, 

за того ж значення Р
у 
(див. п.1 і п.8 табл. 4.16) напружений 

стан не тільки не погіршиться, а ще й поліпшиться. 

Усе викладене дає можливість сформулювати такий 

висновок: для поліп шен ня  напруженого стану системи 

«зерно—зв’язка» і, відповідно, зниження зно шуваності 

круга необхідно прагнути в процесі шліфування до підви-

щення величини fa. При цьому бажано знижувати скла-

дову Р
у
, або стримувати її від зростання, а ось складову Р

z 

слід підвищувати. 

На питання зміни величини коефіцієнта абразивного 

різання ми ще звер немо увагу, аналізуючи процеси шлі-

фування, а ось який висновок може мо сформулювати з 

викладеного вище стосовно виступів зерен. Нормальна 

складова сили різання Р
у
 характеризує відштовхування 

круга від деталі — чим вона більша, тим гірше ріже круг. 

Тому треба її знижувати, насамперед за рахунок збіль-

шення висоти виступів зерен. З’ясуємо це далі.

4.5. Жіночі пилочки 
та зубні бори 

Як ми вже зазначали, для того, щоб алмаз-

ний інстру мент добре працював, необхідні певної висоти 

виступи зерен. А чи можливо це га рантовано забезпечува-

ти? Для такої гарантованої різальної здатності слід засто-

совувати галь ванічне нанесення алмазних зерен, тобто ті 

самі одношарові (гальванічні, single layer) зв’язки, про які 

ми згадували у підрозділі 4.2.
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Розглянемо це на прикладах жіночих пилочок для 

нігтів, відомої за надокучливою рекламою пилки «Шоль» 

і стоматологічних алмазних борів. 

Алмазна жіноча пилочка — зручна альтернатива жор-

стким металічним пилкам із зарубками. Вона зовсім не 

травмує ніготь, і на відміну від звичайних пилочок, може 

використовуватися для підпилювання нігтя у будь-якому 

на прямку. Ця пилочка зручна та проста у побуті — її мож-

на мити після кожного використання, крім того, вона не-

ймовірно довго вічна. Пилочка є ідеальною для роботи з 

натуральним нігтем. Може застосовуватися для вкорочу-

вання довжини нігтів, згладжування подряпин на їхній 

поверхні, а також для педикюру. Пилочка з алмазної 

крихти може швидко надати необхідної форми нігтьовій 

пластині, вона послідовно обробляє нігті, запобігаючи 

їхньому розшаруванню. 

Другим прикладом може слугувати оновлена пилка 

для домашнього пе дикюру SCHOLL Velvet Smooth Diamond 

Crystal з алмазною крихтою. З онов леною версією пилки 

з алмазною крихтою видалення загрубілих ділянок шкіри 

стало зручнішим. За рахунок алмазних включень у ролику 

підвищено ефек тивність пилки, а також збільшено тер-

мін її служби. Пилка м’яко видаляє згрубілу шкіру і ступні 

стають ідеально гладкими. 

Широке розповсюдження в нашій країні отримали 

«алмазні» бори. Слід зауважити , що з методичного по-

гляду ця назва неправильна. По-перше, ро боча частина 

таких інструментів виготовлена не з алмаза, а тільки по-

крита тонким шаром алмазних зерен. По-друге, їх точ-

ніше називати абразивними інстру ментами, оскільки, 

на відміну від борів, вони не зрізують тканини зуба, а 

шлі фують їх. Тому коректна назва цих інструментів — 

стоматолог ічні абразивні обертові інструменти з алмаз-

ним покриттям робочої частини. Однак, враховуючи 

традиції, що склалися в стоматології, та слен гову фахову 

термінологію, їх називають алмазними борами.
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Алмазні інструменти мають висо кі абразивні власти-

вості, тому їх часто застосовують для обробки дуже твердих 

тканин зуба, таких як емаль. Термін придатності алмазного 

бора доволі короткий: після чотирьох—п’яти операцій його 

абразив на здатність знижується в середньому на 50 % по-

рівняно з новим ін струментом. Рекомендується частіше за-

мінювати алмазні бори, оскільки зношеність інструменту, 

окрім втрати абразивної здатності, спричинює його пере-

грівання і може пошкодити тканини зуба. Заготовки для 

цих борів виготовляють з нержавіючої сталі. Робоча поверх-

ня алмазного бора складається із зерен штучного або при-

родного алмаза, зв’язаних з основою. Алмазні зерна фіксу-

ють на робочій час тині або методом гальванопластики за 

допомогою спеціального зв’язуючого складу, або методом 

пресування зерна та металічної зв’язки. Ефективну роботу 

з обробки твердих тканин зуба виконує тільки алмазне зер-

но, а зв’язуючий склад абразивних властивостей не має.

Нині найпоширеніші алмазні бори, які виготовлені 

шляхом гальванічної фіксації абразивного шару. Щоби за-

безпечити міцну фік сацію алмазного покриття, зв’язую-

чим шаром покривають 40—65 % поверхні алмазного зер-

на. Для підвищення міцності і довговічності алмазного 

абразив ного шару робочу частину бора додатково покри-

вають нітридом тита ну (наприклад, бори лінії Abacus 2000 

компанії NT). Деякі фірми-виробники позолочують бори. 

Але встановлено, що позолочення бора виконує лише де-

коративну роль і не впливає на якість препарування. Та-

ке покриття швидко руйнується в процесі препарування, 

спричинюючи до даткове засмічення робочої поверхні. 

Основною робочою характеристикою алмазного бора 

є його абразив ність, яка визначається: розміром робочої 

поверхні, властивостями алмаза, щі льністю посадки зер-

на, міцністю зчеплення зерен у зв’язці, орієнта цією граней 

зерна стосовно робочої поверхні тощо. Гарних абразивних 

властивостей і відсутності вібрації в роботі досягають тіль-

ки тоді, коли алмазні частинки рівномірно розподілені на 
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головці бора. Особливості ж технологічного проце су галь-

ванічного покриття бора алмазним зерном зумовлюють те, 

що на гострих гранях шар тонший і менш стійкий. У роботі 

з борами, що мають гострі грані, використовувати цю грань 

як робочу не реко мендується. Перевагу слід віддавати бо-

рам із заокругленими гранями, до того ж вони менш трав-

матичні. Такі бори слід застосовувати під час препарування 

порожнини під композит або інший полімерний матері-

ал. Це пов’язано з особливостями просторової ор ганізації 

композита: в місцях, де існують прямі або гострі кути, міц-

ність і просторова стабільність матеріалу різко знижуються. 

Тому такі порожнини повинні мати згладжені, заокруглені 

контури та плавні переходи між дном і стінками.

У більшості стоматологічних кабінетів застосовуються 

турбін ні наконеч ники, в яких бор закріплюється його затис-

куванням у спеціальну фіксувальну втулку, або цангу. При 

цьому висуваються дуже жорсткі вимоги до діаметра хвос-

товика бора: якщо він товщий — бор не вставляється в на-

конечник, якщо тонкий — не фіксується. Крім того, торець 

хвостової частини бора має бути заокругленим, бо інакше він 

пошкоджуватиме фіксувальну втулку. Слід також зауважити, 

що погане центрування бора спричинює його вібрацію і мік-

роушкодження в процесі препарування. Це зумовлює не-

рівномірне зношування ал мазного покриття, дискомфорт 

лікаря та пацієнта, а в деяких випадках — пош кодження 

турбінної частини наконечника, що, в остаточному підсум-

ку, збільшує фінансові витрати. Порушення центрування є 

зазвичай наслідком виробничого дефекту або недотримання 

технології виготовлення та контролю якості борів. 

Більш ефективними і сучасними є бори, в яких ал-

мазне покриття спіра леподібної форми наноситься на 

гладку головну частину. Ці бори кра ще охолоджують об-

роблювану поверхню. Інструменти, що мають таку кон-

струкцію, називають турбо-борами. Новою розробкою в 

даному нап рямку є бори «Abacus Turbo» (NT), які, поряд 

зі спіралеподібним абразивним шаром, мають підвищену 
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щільність розміщення алмазних зерен, а також ніт рид-

титанове покриття робочої частини. Така конструкція, 

разом із підвище ною абразивною здатністю та кращими 

ефектами самоочищення й охолоджен ня препарованих 

тканин, подовжує термін служби цих борів.

Слід врахувати, що алмазні бори для пре парування 

дентину малопридатні. Вони надто швидко «засалюють-

ся» внаслідок того, що проміж ки між алмазними зерна-

ми забиваються органічними речовинами, які містяться 

в дентині. При цьому бор втрачає різальну ефективність 

і замість того, щоб видаляти тканини, починає перегрі-

вати дентин, спричинюючи пошкодження відгалужень 

ордотонтобластів. Через це підвищується ризик виник-

нення ускладнень (наприклад, збільшення чутливості), 

погіршуються умови для створення надій ного крайового 

приляга ння пломби, може статися некроз пульпи зуба. 

Пре парування дентину рекомендується проводити твер-

досплавними куле- або грушоподібними борами великих 

розмірів з малою швидкістю обертання інстру мента, щоб 

уникнути випадкового розкриття порожнини зу ба. У ви-

падку глибоких порожнин користуються менш агресив-

ними сталевими бо рами із кулеподібною формою робочої 

частини, але більшого розміру, що обертаються на ма лій 

швидкості. Препарування емалі здійснюється алмазними 

або твердосплав ними борами з турбінним наконечником. 

Алмазні бори дрібної зернистості і багатогранні твердо-

сплавні в основному застосовуються для прикінцевої об-

робки пломб із композитних матеріалів.

Під час роботи алмазними і твердосплавними борами, 

особливо за ви соких швидкостей обертання інструмента, 

необхідне адекватне повітряно-водне охолодження об-

роблюваних тканин. У випадку використання турбінних 

нако нечників вит рати води на охолодження мають стано-

вити не менше 50 мл/хв. Окрім того, слід використовува-

ти наконечник з трьома охолоджувальними соплами, які 

уможливлюють рівномірний розподіл охолоджувального 
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спрею по всій довжині бора і оброблюваній поверхні зуба. 

У разі роботи подовженими турбінними борами з хвосто-

виком понад 19 мм або борами з діаметром робочої части-

ни більше 2 мм слід забезпечити додаткове охолодження 

тканин зуба, наприклад, іригацію з повітряно-водно го 

пістолета в процесі препарування. Працюючи з наконеч-

ником, особливо турбінним, тиск на бор має бути незнач-

ним, рух бо ру — переривчастим, не примусовим, легким. 

У момент дотику із зубом бор повинен уже обертатися, а 

також тоді, коли стоматолог забирає бор від зуба. Особли-

во обережно слід працювати алмазними борами дрібної 

зернистості: під час прикінцевої обробки композитного 

матеріалу на них треба тиснути тільки злегка. Контакт 

бора із зубом має бути не постій ним, а переривчастим. 

Окрім того, рекомендується застосовувати рясне водне 

охо лодження, оскільки ці бори нагріваються швидше, 

аніж ті, що з нормаль ною та грубою зернистістю. 

Щоби подовжити термін експлуатації борів, зберег-

ти на тривалий час їхні абразивні (різальні) властивос-

ті, треба дотримувати низки правил щодо поводження з 

борами та догляду за ними. По-перше, перед першим і 

після кож ного чергового використання в клінічних умо-

вах бо ри необхідно дезінфікува ти, промивати, сушити і 

стерилізувати. По-друге, по завершенні препаруван ня 

бор кладуть у мийно-дезінфікуючий розчин. Слід ви-

конувати ре комендації стосовно складу розчину та часу 

експозиції. Використання розчинів, не призначених для 

де зінфекції борів, наприклад, на основі перекису вод-

ню, або надто тривале їх замочування спричинює коро-

зію стрижня та робочої частини бора, виникнення іржі, 

руйнування пайки, зникнен ня кольоро вого маркування. 

По-третє, мити й очищувати бори слід в ультразву ковій 

ванні. При цьому бори мають бути ізольовані один від 

одного для уник нення пошкодження різальних окрайок. 

По-четверте, після цього бори промивають проточною 

водою і обов’язково висушують, аби уникнути корозії. 
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Тепер спробуємо відповісти на питання: що вибрати 

з алмазних стоматологічних інструментів — алмазний 

гальванічний чи алмазний спечений? 

«Cпечене» металічне алмазне покриття. Як ми вже зазна-

чали, ме тод спікання — це спосіб виготовлення покриття з 

порошкоподіб ної зв’язки (шихти) й абразивних (алмазних) 

частинок з подальшим спіканням у формах. Як основу ме-

талічної компоненти беруть порошки металів — мідь, сріб-

ло, олово. Нагадаємо, що об’єм ал мазних частинок не має 

перевищува ти 25 % від об’єму застосованої для спі кання 

суміші. Заготовки наконечників покривають цією суміш-

шю і спікають у спеціальних формах у захис ній атмосфе-

рі. Товщина спеченого шару залежить від температурних 

режимів і складу використаної суміші. Відтак обробка 

наконечника до точних роз мірів і геометрії відбувається 

механічним способом. Це може спричинити внут рішні 

напруження в інструменті, тому після пресування та по-

дальшого ме ханічного доведення необхідна температурна 

обробка (відпал) для зняття внутрішніх напружень. Відпал 

уможливлює зменшення кількості мікротрі щин у процесі 

експлуатації інструмента. Однак багато разові нагрівання 

спричинюють більші крихкість металу і схильність до зла-

му. Все це зумовлює подальшу крих кість алмазного шару 

виробу, викришування алмаза та нерівномірне зношуван-

ня бора. Принципова перевага такого спеченого стомато-

логічного інструменту — триваліший час його експлуата ції 

без повної втрати алмаза завдяки більшій товщині шару ал-

мазного покриття, ніж у разі гальванічного покриття. Але 

при цьому слід враховувати, що саме через нерівномірність 

зношування зміниться геометрія інструменту, а також ви-

хідні розміри алмазного бора. 

Гальванічне алмазне покриття. У світовому виробництві 

алмаз них борів найчастіше застосовується метод гальва-

ностегії. Він ґрунтується на впо рядкуванні руху частинок 

електроліту під впливом електрично го струму та подаль-

шому їх осадженні на поверх ні заготовки, де відбувається 
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осадження металу та частинок абразивного порошку, що 

цементуються матрицею. Частинки алмаза захоплюються 

осаджуваним металом, закріплюються в ньому й утворю-

ють новий єдиний композитний матеріал на поверхні заго-

товки. Осадження алмазів відбувається за допомогою елек-

тростатичних, адсорбційних і гравітаційних сил, які діють 

на частинку, що міститься на поверхні катода. Катодом 

зазви чай є заготовка бора, анодом — стрижень з металу, 

який осаджується на катоді. При цьому електроліт містить 

нікель, кобальт й алмазні зерна. В даному випадку концен-

трація алмазних зерен вдвічі більша, ніж у разі спікання. 

Сучасне обладнання та відпрацьовані режими процесу 

створюють у ході гальваностегії по двійний шар зарядів, 

що підвищує адгезію частинок основним шаром матеріа лу. 

Отриманий у розчині сумарний електричний заряд формує 

подвійний шар зарядів. Одна частина цього шару локалізу-

ється на поверхні інструменту, а дру га, у вигляді дифузій-

ного шару, проникає всередину металу заготовки. Хімічна 

адсорбція частинок на поверхні інструменту, перерозпо-

діл (вирівню вання) їхньої концентрації спричинюють по-

глинання частинок поверхнею твердого тіла і взаємопро-

никнення поверхневих шарів поєднуваних речовин на 

молеку лярному рівні. Електропрові дні частинки істотно 

збільшують шорсткість по верхні. Частинки алмазів набува-

ють додаткового прискорення періодичним змо чуванням 

концентрованого електроліту. У підсумку алмазні зерна 

цементуються нікелем або нікелем з кобальтом настільки, 

що бор-наконечник експлуатується до повного зношення 

без змін його геометричних параметрів і форм. Окрім того, 

під час електролізу із суспе нзії відбувається «виправлення» 

де фектів механічної заготовки, що під вищує точність роз-

мірів і геометрію бо ра. Відповідно зростає зносостійкість 

інструмента. Застосовуючи даний спосіб, можна наносити 

як одношарове, так і двошарове алмазне покриття.

Отримане гальванічним методом покриття відрізня-

ється від «спеченого» відсутністю обов’язкової подальшої 
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термічної обробки. Такий стоматологі чний бор можна ба-

гаторазово стерилізувати в автоклаві без загроз у вигляді 

зміни його параметрів або розмірів. Цей спосіб нанесен-

ня алмазного покриття дає можливість виготовити дріб-

ні форми інструмен ту для тонких робіт і складні форми 

робочої поверхні, такі як гвин тові та перехресні, так звані 

«торнадо». Щільність укладання алмазних зерен тут пере-

вищує аналогічну, отриману спосо бом спікання, в 16 разів. 

Це істотно поліпшує різальні властивості стоматологіч-

ного бора. Тиск, який чиниться на інструмент у робочому 

процесі, знижується, подовжуючи таким чином термін 

служби турбінного наконечника.

Підкреслимо також різницю щодо застосування синте-

тичних і природних алмазів у процесі створення абразивно-

го шару. Природний алмаз є вкрай високовартісним, а тим 

часом синтетичні алмази, як і природні, мають високі по-

казники твердості. Але відчутний недолік синтетичного ал-

мазного по рошку, який застосовується для робіт із стомато-

логічним інструментом, це відсутність самозаточування. В 

ході обробки поверхні виробу верхня окрайка грані при туп-

люється, і тоді виникає сила різання, яка перевищує сили 

фізико-хімі чних зв’язків у кристалі алмаза. Як наслідок — 

відбувається мікро сколюва ння, що утворює нову окрайку. В 

синтетичних алмазних зернах зусилля різання в цьому ви-

падку недостатньо для утворення мікросколів, а тому сила, 

що виникає, цілковито вириває зерно з металу. Такі власти-

вості натуральних алмазів, як висока твердість, густина, чис-

тота без побічних домішок, октоедрична форма кристалів, 

забезпечують кристалам алмаза природні різальні окрайки і 

високу стійкість до хімічної та механічної агресії. 

Ну що ж, ми розглянули надтверді матеріали та шлі-

фувальний інструмент і тепер з’ясуємо, як саме працює 

цей шліфувальний інструмент.
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ЯК ПРАЦЮЄ ЯК ПРАЦЮЄ 
АЛМАЗНИЙ АЛМАЗНИЙ 
ІНСТРУМЕНТІНСТРУМЕНТ

РОЗДІЛ 5

5.1. Чи може алмазний 
інструмент нагріватися?

Для того, щоби відповісти на це питання, 

слід проаналізувати, які саме температу-

ри виникають у процесі застосування ал-

мазного інстру менту.

Розглянемо теплові закономірності під 

час алмазного шліфування твер дих сплавів. 

Відомо [107], що на температуру в зоні об-

робки Т впливають усі пара метри ре жимів 

шлі фування, які визначають продуктив-

ність про цесу (Q), зокрема поздовжня по-

дача, оскільки від неї залежить товщина 

шару матеріалу, що знімається за оберт 

круга. Зазвичай із підвищенням Q спосте-

рігається зро ста ння темпе ратури шліфу-

вання. Відомі дві форми кри вих T = f (Q): 

пряма лінія та квадратична залежність. 

Наші дослідження свідчать, що в доволі 

широкому діапазо ні значе нь Q тем пература 

в зоні обробки змінюєть ся за квадратич-

ною за лежністю, яку можна умовно поді-

лити на дві частини. Спочатку зростання 

темпера тури дещо стримується тим, що з 

підвищенням продуктивності збільшуєть-
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ся площа контакту пластини твердого сплаву з алмазни-

ми зерна ми, які водночас є е фек тивними теп лоносіями. 

Далі з підвищенням Q посилюється кон такт зв’я зки круга 

з мате ріалом, що зумовлює виділення додаткової кількос ті 

тепла, не пов’я заної безпосередньо з рі занням. А загалом, 

на наш погляд, така фо рма кривої по в’язана з пока зником 

критичної продуктивності шлі фу вання, про яку йтиметься 

далі. Однак у цій формі кри вої криється певна суперечність 

з теорети чними думками щодо температури в зоні рі зання. 

Здебільшого темпера тура асоціюється з тангенціальною 

складовою зусилля різання, і теоретичні розрахунки здій-

снюються на основі Р
z
. Але за умов, коли продуктивність є 

непо с тійною, такої кореляції між Р
z
 і Т не спостерігаєть ся: 

температура зростає швидше, аніж сила. Тому здається, що 

для точнішого аналізу температур слід враховувати не тіль-

ки складову P
z
, а й P

y
 і P

x
 та їхні відношення. 

У нашому випадку ми проаналізували процес алмаз-

ного шліфування твердих сплавів кругами на полімерних 

зв’язках. З’ясовано, що для цих умов формула залежності 

температури від продуктивності обробки має такий ви-

гляд: Т = 108×k
т
 + 2,53×1,004076Q, де k

т
 — коефі цієнт теп-

лової характеристики твердих сплавів, який характери-

зує зсув кривої «продуктивність—температура» вздовж осі 

ординат. Для твердих сплавів ми провели експерименти 

щодо визначення вказаного коефіцієнта, який би відби-

вав ін тег раль ну теплову харак те ристику твердих сплавів 

стосовно їх шліфу вання й уможливлював би прогнозу-

вання рівня температур у зоні обробки під час шліфуван-

ня різних твердих сплавів. Встановлено ста тистичний зв’я-

зок між коефі цієнтом k
т
 і властивос тями твердих сплавів. 

Так, температури шліфування і k
т
 зростають з: підвищен-

ням густини сплавів — k
т
 = –10,33/(–25,7 + γ), збільшен-

ням їхньої міцності під час згинання — k
т
 = –623,9/

(—2118,46 + R
bm

) і знижуються із: підвищенням твердо сті 

сплавів — k
т
 = 7,4636—7,412×10–2H

тс
 і зростанням їхньої 

коерцитивної сили — k
т
 = К

с
/(1,93×K

с
 – 16,989). 
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Рівень температур на поверхні твердих сплавів за про-

дуктивності шлі фування з охолодженням 725 мм3/хв ста-

новить 104—211 °С. У випадку шліфуван ня без охолоджен-

ня температури зростають у 5—7 разів. Так, під час шлі-

фування сплаву ВК10ХОМ з охолодженням температура 

дорівнювала 157 °С, а без охо лодження — 794 °С. Таке різке 

підвищення тем ператур зумовлює тріщини та виколюван-

ня в поверхневому шарі сплавів, а також його окисне ння. 

Тому в процесі шліфування твердосплавних пластин слід 

прагнути до максимального зниження температури, а для 

цього необхідно дотримувати певних умов [57].

1. Алмазне шліфування здійснюється тільки з охоло-

дженням.

2. Застосовувати метод глибинного алмазного шліфу-

вання, оскільки, наприклад, за глибинного шліфування 

твердого сплаву ВК10ХОМ темпера тура становила 157 °С, 

а за багатопрохідного — 226 °С.

3. У шліфувальних кругах мають бути полімерні зв’яз ки, 

а не металічні, якщо це не обумовлено спеціальними вимо-

гами. Так, під час шліфування твер дого сплаву ВК10ХОМ 

визначається певний рівень температур (табл. 5.1).

4. Встановлюється максимальна, для конкретних умов, 

ширина алмазовмісного шару.Так, за однакової продуктив-

ності шліфування (725 мм3/хв) твердого сплаву ВК10ХОМ 

кругом на зв’язці М1-04 з шириною шару 10 мм темпера-

тура сягає 272 °С, а з шириною 2 мм — 318 °С.

Таблиця 5.1. Порівняння рівнів температур 
у разі шліфування з охолодженням за продуктивності 
725 мм3/хв кругами на різних зв'язках

Зв’язка Металічна Полімерна

Основа Cu—Al—Zn Cu—Sn—Sb

Марка М1-04 МО20-2 В1-13

Температура 
шліфування, °С 272 280 157
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Вище ми вже зазначали, що орієнтація тільки на вра-

хування складової сили різання P
z
 не цілковито відбиває 

теплові закономір ності процесу, слід враховувати й інші 

складові, наприклад P
y
. Тому ми розгляну ли зв’язок між 

коефіцієнтом абразивного різа ння (fa = P
z
/P

y
) і темпера-

турою шліфування за однакової продуктив нос ті оброб-

ки. З’ясовано, що для твердих сплавів ця залежність має 

такий вигляд: Т = 109,29 + 129,78×fа, а отже, зі зростанням 

fa температура в зоні обробки підвищується. Це слід вра-

ховувати, оскі льки, як ми показали вище, для кращого 

утримання алмазних зерен і підви щення зносостійкос-

ті кругів необхі дно прагнути до збільшення значення 

fа. У свою чергу, ми виявили залежність від носних ви-

трат алмазів під час шліфуван ня твердих сплавів від 

температури в зоні обробки. Вона має такий вигляд: 

q = —27,29+5,965×lnT. Як бачимо, чим вищою є темпера-

тура, тим більша зношуваність, але зі зростанням темпе-

ратури при ріст зношення зме ншується, ймовірно, завдя-

ки «полегшен ню» процесу різання за вищих температур.

Аналогічно і під час шліфування інстру ментальних 

кера мік ми під твердили, що в доволі широкому ді апазоні 

значень Q температура в зоні обробки змінюється за 

квадратич ною залежністю (рис. 5.1), яку можна умов-

Рис. 5.1. Залежність темпе-

ратури в зоні обробки від 

продуктивнос ті шліфування 

керамік: 1 – ВОК71, 2 – ніт-

ридної, 3 – ВО13

T, °C

400

300

200

100

0 600 1800 Q, мм3/хв
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но поділити на дві частини. Спочатку (до ~1800 мм3/хв) 

під вищення температури дещо стримується тим, що зі 

зростанням продуктивно сті збільшується площа контак-

ту пластини з алмазними зернами, ефективними тепло-

стоками. Далі (Q > 1800 мм3/хв) посилюється контакт зв’яз-

ки круга з мате ріалом, що спричинює виділення додатко-

вого тепла, без посередньо не пов’язаного з роботою рі-

зання. Аналіз суміщених кривих T—Q для різних керамік 

показує (рис. 5.1) таку залежність: T = 7,714×1,00105Q.

Для конкретних керамік ця кри ва еквідистантно змі-

щується за шкалою Т на величину, рівну 79k, де k — коефіці-

єнт, який враховує теплопровід ні власти вості керамічних 

мате ріалів і їхню оброблюваність. Загалом наведена вище 

за лежність має такий вигляд: T = 79k + 7,714×1,00105Q.

Ми провели дослідження, коли продуктивність шлі-

фування становила 1188 мм3/хв (S
под

 = 0,5 м/хв), з метою 

з’ясування значень коефіцієнта k, який визначає зсув 

кривих T—Q для різних марок керамік (табл. 5.2).

Як бачимо, основа керамік істотно впливає на теплові 

процеси в зоні шлі фу вання, що пов’язано з їх теплофізич-

ними  властивостями. Так, коефіцієнт теп ло провідності 

оксидної кераміки ВО13 дорівнює 14,4 Вт/(м · К), а ок-

сидно-кар бід ної зразка ВОК — 7,4 Вт/(м · К), отже, теп-

ловідвід із зони обробки ос танньої є меншим, а темпера-

тура — більшою. Це свідчить, що у випадку шліфування 

оксидної кераміки  можливе застосування кругів на ме-

талічних зв’язках на основі Cu—Sn, а в разі шліфування 

оксидно-карбідної кераміки це не припустимо. З метою 

підтвердження такого висновку ми вивчали вплив харак-

Таблиця 5.2. Величина коефіцієнта k для різних марок керамік

Кераміка ЦМ332 ВО13 ВО13Г Силиніт Кортиніт ВОК71 ВОК85С

Т, °С 88 96 123 143 145 263 275

k 0,77 0,88 1,22 1,47 1,50 2,99 3,14
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теристики ал ма зовмісного шару на темпе ратуру шліфу-

вання. Застосовували круги з алмаза ми близьких значе нь 

міцності (АС4, АС6) і зернистості (80/63, 100/80), стовід-

соткової концен трації, тому на тем пературу здебільшого 

впливала зв’язка (табл. 5.3). 

Аналіз таблиці 5.3 засвідчує, що найменшу температуру 

забезпечують круги на полімерних зв’язках, вищу — на ке-

рамічних і ме талічних. Отож за рахунок вибору зв’язуючого 

температуру можна зни зити в три — п’ять разів. Також 

підтверджено, що оксидну кераміку можна піддавати об-

робці кругами на металічних зв’язках, не побоюючись пе-

ре грівання її поверхні. Вище ми вже зазначали, що враху-

вання тільки складової P
z
 не повністю відбиває тепло ві за-

кономірності процесу. Тому розглянуто зв’язок між коефіці-

єнтом абразивного різання (fa) і температурою шліфування 

Таблиця 5.3. Вплив характеристики робочого шару 
алмазних кругів на температуру в зоні шліфування кераміки

Кераміка

Характеристика круга
Температура, 

°С
алмази зв’язка

ВО13 АС4 80/63ма В1-13 106

АС6 100/80 M1-01 125

AC6 100/80 CK6 156

AC4 100/80C1 M2-01 356

ВОК71 AC4 100/80 B1-13 150

AC4 100/80A2 B1-01 206

AC6 100/80 M1-01 206

AC4 100/80ма B2-08 233

AC6 100/80 CK6 250

AC4 80/63ма В1-13 265

AC4 100/80C1 M2-01 825
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за однако вої продуктивності обробки. Виявлено, що для 

сукупності ок сидної, нітридної та оксидно-карбідної кера-

мік така залежність має вигляд: Т = 83,3 + 568,2×fa, а отже, 

зі збільшенням fa температура в зоні обробки підвищуєть-

ся, а зростання температур особливо небезпечне для кера-

мік — можуть виник нути тріщини та сколи на пластинах.

Тепер розглянемо рівень температур, які виникають під 

час шліфування швидкорізальних сталей абразивними кру-

гами та кругами з кубічного нітриду бору (кубоніту). Криві 

розподілу температури в поверхневому шарі оброблюва ної 

швидкорізальної сталі Р6М5 забражено на рис. 5.2. Видно, 

що шліфування кру гами не з надтвердих мате ріалів (елек-

трокорунду) різко збільшує температуру, а електророз ряди 

в зоні обробки також підвищують рівень температур.

Зауважимо, що розподіл тепла в процесі шліфування 

зумовлений теп ловідводом по чотирьох напрямках — у 

круг, оброблюваний матеріал, стружку та охолоджувальну 

рідину. В роботі [108] відзначено, що під час шліфування 

більша частина зусиль різання перетворюється на теплоту. 

При цьому 5—50 % тепла пере ходить в оброблювану де-

таль, 5—15 % — в інструмент і 35—90 % — у стружку. На ці 

співвід ношення здебільшого впливає швидкість різання. 

Частка тепла у виробі залежить від режимів обробки та 

характеристики круга і коливається в межах 10—34 % від за-

гальної кількості тепла. Мен ші значення стосуються мета-

лічних зв’язок і обробки з охолодженням, більші — «сухого» 

шліфування кругами на полімерних зв’язках [109]. У випад-

ку абразивно го шліфування розподіл тепла такий: у виріб 

іде від 57 до 84 %, у шліфу вальний круг — від 11 до 43 %, у 

стружку — від 3 до 20 %, в мастильно-охолоджувальні тех-

нологічні рідини (МОТР) — від 4 до 13 % [110]. Загальна 

кількість тепла під час абразивного шлі фування оцінюється 

за кількістю тепла в стружці: 4,187 кДж/г — зовнішнє круг-

ле шліфування з поздовжньою подачею і 8,374 кДж/г — 

врізне. Це значно більше, аніж під час свердління (0,29—

0,42 кДж/г) і фрезерування 0,50 кДж/г) [111].
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Рис. 5.2. Криві розподілу температури за глибиною поверхневого 

шару та структура поверхневого шару сталі Р6М5 за різних мето-

дів шліфування з продуктивністю 1200 мм3/хв кругом: 1 — з 

електрокорунду білого 24А25СМ1К, 2 — з електрокорунду з ви-

ходжуванням, з КНБ КРС 100/80—МО20—100 % ; шліфування: 

3 — електроіскрове, 4 — глибинне електрошліфування зі зворот-

ною полярністю, 5 — електроерозійне, 6 — глибинне електро-

шліфування
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Збільшення теплопровідності круга не впливає на за-

гальну кількість теп ла, лише змінює тепловий баланс у зо ні 

різання: підвищує частку тепла, що йде в круг, і знижує кіль-

кість тепла, спрямованого на деталь. Так, за плоского шлі фу-

вання титанового сплаву ВТ3-1, якщо λ = 2,236 Вт/(м · К), 

82 % тепла йде в де таль, 9 % — у круг, 5 % — у МОТР, 4 % — 

у стружку. Якщо λ = 4,472 Вт/(м · К), то 70 % тепла йде в 

де таль, 21 % — у круг, 5 % — у МОТР, 4 % — у стружку, а 

коли λ = 8,141 Вт/(м · К), 62 % тепла йде в деталь, 30 % — у 

круг, 5 % — у МОТР, 3 % — у стружку [111]. 

Під час роботи алмазного зерна в нього йде значно 

більше те пла (20—40 %), аніж у зерна абразиву (5—18 %), 

тому температура на вершинах абра зивних зерен має ви-

сокі значення (1000—1500 °С), тоді як на вер шинах алмаз-

них зерен за однакових умов — 300—500 °С. У разі шліфу-

вання звичай ним абразивом у деталь іде 40—80 % тепла, 

в стружку — 42—15 %, тим часом як під час шліфування 

алмазним зерном — 35—65 % і 15—25 % відповідно [12].

У процесі обробки пластмас різанням джерелами тепло-

виділення є: тертя — 60 %, деформація — 30 %, механохіміч-

ні перетворення в полімері — 10 %. Теплота від зони різан-

ня відводиться такими кана лами: різальний інструмент — 

90 %, стружка — 4 %, виріб (пластмаса) — 6 % [112].

Коефіцієнт теплопровідності зв’язки значно більше 

впливає на темпи змі ни температури зерна, коли шліфу-

ють торцем круга, аніж його периферією. Круги на полі-

мерних зв’язках мають коефіцієнти теплопро відності, які 

варіюють у межах 0,8—2,5 Вт/(м · К). Такі варіації можуть 

спричинити, в разі обробки торцем круга, зміну тем-

пу збільшення температур приблизно на 29 %, а під час 

плоского шліфування цей показник змінюється всього на 

8 %. Отже, теплофізич ні характе ристики для кругів зраз-

ка 12А2-45°є значно важливішими, ніж для кругів 1А1. 

Дослідження також підтверджують, що в разі відношен-

ня коефіцієнта теплопровідності зв’язки до теплопровід-

ності абразиву, яке більше за 0,1, перший показник прак-
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тично не впливає на зміну температури різальних зерен. 

Це оз начає, що з погляду теплофізики процесу забезпе-

чення величини λ
1,

 більшої за 15 Вт/(м · К), не має сенсу. 

Для дрібно зернистих кругів λ
1
 має більше значен ня, ніж 

для крупнозер нистих. За рівних умов круги з КНБ менш 

чутливі до змі ни теплопровідності зв’язки, аніж алмазні. 

Але коли важкі умови роботи, наприклад, за більшої дов-

жини різання і для кругів з КНБ, теплофізичні власти-

вості зв’язки мають істотно більші значення [113]. 

Усе це свідчить, що в процесі абразивної обро бки кру-

гами з НТМ виникають температури в діапазоні від 100 до 

800 °С і, як наслідок, це може спричинювати істотне нагрі-

вання як робочого шару шліфувальних кру гів, так і їх самих. 

Разом з тим круги на полімерних зв’язках не сприймають 

нагрівання їхнього робочого шару на понад 200—250 °С, 

оскільки він може прискорено руйнуватися через теплову 

деструкцію полімерної складової. Щоб уникнути цього, 

необхідно застосовувати охолодження в процесі обробки. 

5.2. Різальна поверхня круга 

Вище ми вже з’ясували, як працює шліфу-

вальний круг і скільки тепла сприймає його різальна поверх-

ня. Але виникає запитання: водночас працює вся різальна 

поверхня круга чи тільки її частина? Саме від відповіді на 

це питання залежать експлуатаційні характеристики кру-

га, якість обробленої ним пове рхні і, власне, пошук шляхів 

підвищення зносостійкості шліфува льних кругів з НТМ.

Відомо, що у випадку фрикційного кон такту двох тіл 

природною є взаємна фор мозміна їхніх кон тактних по-

верхонь. Це також притаманно процесу шліфування, але 

від мінність полягає в тому, що формо зміна обро б люваного 

матеріа лу відбувається доволі швидко, тоді як абра зивного — 

повільно. Водночас від стану та формозміни різаль ної по-

верхні кру га значною мірою залежать вихідні показники 

про цесу шліфу вання. Зауважимо, що формозміна різаль-
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ної повер хні круга відбувається як у радіальному напрямку 

(утворюється поперечний мак ропро філь робочої поверхні 

круга), так і в коловому (поздовжній макро профіль). 

Поперечний макропрофіль робочої поверхні круга від-

биває нерівномірну формозміну його різальної поверхні в 

радіальному на прямку в процесі шліфування. Здебільшо-

го дослідники нехтують такою формозміною і вважають, 

що вся різа льна поверхня круга відповідає за знімання ма-

теріалу за його оберт. Але в реальних умовах шліфування 

це не так. У роботі [95] розглянуто особли во сті формозмі-

ни поверхні круга в радіальному напрямку, найбільш 

харак тер ні для методів обробки з поздовжньою пода чею: 

багатопрохідного та глибин ного. Профіль різальної по-

верхні кру га, який утворюється за торцево го шліфуван-

ня, є поєднанням двох різальних конічних по верхонь: го-

ловної (ГРК) і допо міжної (ДРК), поділених перехідним 

круго вим паском (ПКП). Але наші по дальші дослідження 

встанов или, що твірна АВ ГРК (рис. 5.3) з кутом нахилу φ 
може формувати ся двома способами, причому в перехі д-

ному процесі вона буде увігнутою або опу клою. Увігнута 
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твірна харак терна для профілю, що утворюється вперше, 

і для неї процес припрацювання має три стадії:

1. ~ 0 г знятого матеріалу. Точ ка А (див. рис. 5.3) поді-

ляється на дві — А
1
 та А

2
. Одна (А

1
) переміщується радіаль-

но, інша (А
2
) — різко переміщується до нижньої частини 

форми профілю таким чином, що відстань АА
2
 дорівнює 

гли бині обробки.

2. ~ 250 г знятого матеріалу. Точка А
1
 зміщується до точ-

ки В, причому таке переміщення значною мірою відбува-

ється радіально.

3. > 250 г знятого матеріалу. В ниж ній частині профі-

лю з’являється відрізок А'а, який одразу отримує нахил з 

кутом φ. У процесі припрацювання точка а має дві швид-

кості переміщення: вздовж твірної з кутом φ і в напрям-

ку зношування. В остаточному підсумку точка а пере-

міщується по прямій m—n. Після того, як точка по трапляє 

в розміщення точки В", завершується перший етап при-

працювання й утворюється нестабільний трапецеподіб-

ний профіль A"B"C"D". Визначивши на початку цієї стадії 

напрямок і швидкість переміщення точки а вздовж твір-

ної ГРК, а також швид кість зношування, можна розраху-

вати мо мент завершення процесу припрацювання, коли 

твірна A"B" набуває вигляду пря мої лінії.

Подальші дослідження допомогли з’ясувати, що і піс-

ля припрацювання рі зальна поверхня круга зазнає «плин-

них» змін. Спочатку ГРК зміщується приблиз но на поло-

вину вихідної ширини кругового паска (див. рис. 5.3), 

причому таке зрушення А
3
а

3 
відбувається на паралелі з 

В
3
С

3
. Відтак ГРК поділяється на дві частини. Нижній па-

сок b
4
с

4
 зміщується вгору вздовж твірної, і в ниж ній час-

тині профілю, починаючи від точки А
4 
, з’явля ється новий 

різальний ко нус. У подальшому верхній круговий пасок 

В
3
С

3
 щезає, а нижній b

4
с

4
, у процесі переміщення вгору до 

точки С
4
, зменшується, насамкінець утворюється три кут-

ний профіль різальної поверх ні круга, що і характеризує 

повне завершення етапу його припрацювання. З підви-
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щенням режимів шліфування трикутна форма профілю 

вже не змінюється, можливе тільки зміщення точки С.

Складнішою є кінематика зміни профілю з переходом 

від більш ін тен сивних режимів об робки до менш інтенсив-

них. У цьому випадку в нижній частині про філю від точки 

А
6
 (див. рис. 5.3) зароджується твірна нового різального 

конусу з кутом φ , більшим, аніж у А
5
С

5
. Але в пода льшому 

кут φ зменшується, набли жаючись до вихідного, а точка С, 

за аналогією з точкою а, описаною вище, пере міщується 

по прямій p—s і внаслідок цих двох переміщень по трапляє 

в точку С
8
. Утво рений у результаті таких еволю цій профіль 

A
8
C

8
D

8
 цілковито відповідає вихідному А

5
С

5
D

5
. Підкресли-

мо, що описане вище стосується опуклого профілю.

Таким чином, за торцевого жорсткого шліфування 

різальна повер х ня круга в радіально му перерізі в остаточ-

ному підсумку все-таки набуває трикутної форми профі-

лю А
8
С

8
D

8
, для якої харак терне рівномірне (екві дистант-

не) зношування. Описані вище фор ми уможливлюють 

розглядати круг як єдиний різальний профіль за ана-

логією з різанням різцем, що має головне та додаткове 

різальні леза. Та кий під хід обґрунтований тако ж тим, що, 

наприк лад, за глибин ного електро хімічного шліфування 

зразка зі сталі Р6М5 алмазним кругом з характеристи-

кою 12А2-45°150 × 10 × 3 × 32—АС15 100/80С—МО13Е—100 

і продуктивністю 1200 мм3/хв у нижній частині зразка 

утворюються волосоподібні спірально-закручені стриж-

ні (рис. 5.4), які нагадують зливну стружку під час точін-

ня сталі. Діаметр стрижнів залежить від кута φ ГРК, з 

його зменшенням він знижується. Загалом діаметр стриж-

нів перебуває у діапазоні 0,15—0,25 мм, а крок закручен-

ня становить 2,80—3,25 мм. 

Такий висновок допоміг пе рейти до розрахунку пло-

щі по верхні круга, відповідальної за знімання матеріалу. 

З перехо дом від одного ре жиму шліфу ва ння до іншо-

го геометричні параметри форми про філю кру га змі-

нюються. Це пов’язано з тим, що за кожного режиму 
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встановлюється певна пло ща різаль ної поверхні круга, 

яка визначається для ГРК за площею бічної поверхні: 

S
кб

грк = π S
поп

 /[(D — S
поп

/tgφ) sin φ]. 

Найважливішими елеме н тами для розрахунку об’єму 

ма тері алу, який знімається за оберт круга (рис. 5.5), і та-

кого, що визначає про дуктивність обро б  ки з урахуван-

ням постійної площі ГРК, є: довжина дуги контакту кру-

га з виробом за його висотою і товщина шару оброблю-

ваного матері алу, яка визначає навантаження на зерна 

[95]. Для з’ясування довжини дуги розглянуто по верхню 

контак ту круга з виробом (рис. 5.5, б). У загальному виг-

ляді для будь-якої і-тої точ ки твірної ag довжина дуги за 

висо тою виробу дорі внює: ∆l
i
 = 2πR

i
α

і
. Поточний радіус 

для і-тої точки профілю R
i
 = pO—pm (рис. 5.5, а), а з три-

кутника apm становить R
i
 = R

К
 – t

i
/tgφ. Кут α

і
, що охоплює 

довжину ду ги за висотою ви робу для і-того профілю, ви-

значали з трикут ника rnO (див. рис. 5.5, б): α
і
 = arcsin[h/

(D – 2t
i
/tgφ)].

Це дало змогу отримати рівняння для розрахунку дов-

жини контакту:

∆l
i
 = π (D – 2t

i
/tgφ) arcsin [h/(D – 2t

i
/tgφ)].

Рис. 5.4. Утворення злив ної стружки в нижній частині зразка зі 

сталі Р6М5 (а) і її поверхня (б) [95]

Круг

Зразок

VK

Sпод

S

d

φ

а б



184

РОЗДІЛ 5. Як працює алмазний інструмент

Товщину шару матеріалу, що знімається за оберт кру-

га, a
O
, знаходили з трикутника kfg (див. рис. 5.5, а): 

a
O 
= kg×sinφ = S

об
×sinφ ,

де S
об

 — подача заготовки на оберт круга, що визначається 

відношенням S
под

/n
к
, тут n

к
 — частота обертання круга, об/хв. 

Відомо, що n
к
 = v

к
/(πD), тоді S

об
 = πDS

под
/v

к
. Відтак отри-

муємо рів няння для визначення a
О
 : a

О
 = πDS

пр
sinφ/v

к
.

Застосувавши формули для розрахунку ∆l
i
 і a

О
, а також 

враховуючи, що ag = t/sinφ (див. рис. 5.5, а), визначаємо 

середній об’єм матеріалу, що знімається за оберт круга:

w
o
 = (π2DS

под
S

поп
/v

к
)(D — 2S

п
/tgφ) arcsin [h/(D — 2S

поп
/tgφ)].

У цій формулі вважаємо, що глибина шліфування t 

дорівнює поперечній подачі S
поп

. Аналіз наведених вище 

формул свідчить, що для поліпшення умов різання зер-

нами та зниження навантаження на них необхідно праг-

нути до зменшення кута φ і збільшення значень v
к
 та D. 

Як зазначалося вище, процес припрацювання закінчу-

ється з досягнен ням нестабільного трапецеподібного про-

філю. При цьому спостерігається певна стабілізація показ-

ників шліфування (N
еф

, І
Т
, q

p
), і в подальшому, з переходом 

до абсолютної трикутної форми, їхні значення змінюються 

незначно. В мі ру зменшення кута φ площа контакту зростає, 

що зумовлює зниження зношуваності кру гів. Одночасно 
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Рис. 5.5. Схема знімання мате-

ріалу за торцевого шліфування 

з поздовжньою подачею



185

5.2. Різальна поверхня круга

з цим спостерігається під вищення ефективної потужності 

шлі фування завдяки збільшенню кі лькості різальних зерен 

із розширенням пло щі контакту. Оскільки круг за рахунок 

зменшення кута φ не може компенсувати зростання на-

вантаження на зерна з підвищенням S
под

 або зниженням v
к
, 

то зрос тає товщина зрізу за оберт кру га. При цьому знижу-

ється питома робота рі зання в процесі видалення одини ці 

об’єму матеріалу, ефективна потуж ність підвищується мен-

шою мірою. Але збільшення продуктивності обробки або 

зниження швидкості обертання круга, які спричинюють 

зростання наванта жень на зерна, зумовлюють їхнє руйну-

вання, зростає імовірність їх виривання зі зв’язки і, отже, 

швидше зношуються круги. Для типових умов  обробки, з 

досяг ненням стабільної трикутної форми профілю, площа 

різальної поверхні кру га, що від повідає за знімання матері-

алу, сягає тільки 70—75 % від загальної [95]. 

Поздовжній макропрофіль робочої пове рхні круга відбиває 

нері вномірні формозмі ни за торцевого шліфува ння різаль-

ної поверхні круга в коловому нап рямку. В про цесі торцевого 

шліфування поряд із фор мо змінами ро бочої поверхні круга 

в попереч ному або радіаль ному напрямку не менш важ ливі 

зміни на його поверхні відбуваються і в поздовжньому або 

коловому нап рямку. На них майже не звертають уваги і це 

мо же приз вести до суттєвих похибок. А спричинене це тим, 

що профіль різальної поверхні круга в коловому напрямку 

набуває форми хвилі, реально за знімання при пуску від-

повідає тільки її фронт (рис. 5.6). Те, що різальна пове рхня 

круга в круговому напрямку може бути нерів номірною і 

мати хвилеподібний харак тер, зазначала низка дослідни-

ків [114—116], де вказану нерівномір ність по в’язують зі 

с талими коливан нями в технологічній сис темі. При цьому 

тільки на абразив них кругах зафіксовано цю нерівномір-

ність у вигляді хви льового пере міщення [114]. Так, у процесі 

шліфування з’являєть ся змінна скла дова зусилля різання, 

що спричинює утворення хвиль на робочій поверхні форми 

1А1, величина яких зростає зі збільшенням продуктивності 
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шліфування. З появою хвиль скорочується кількість робо-

чих зерен по периферії круга і підви щується навантаження 

на них, виникають автоко ливання в технологічній сис темі 

і, як наслідок, прискорюється зношення круга. Утворення 

хвиль на крузі зумовлює його нерівномір на твердість і нерів-

номірність. Переміщення хвиль на по верхні шліфу вального 

круга пояс нюється тим, що точки його перифе рії, які кон-

тактують з оброблюваною деталлю на черговому прохо ді, 

постійно змі нюються. Це зміщує вершини хвиль. 

Зниження хвилястості або повного її усунення, як вва-

жають автори [117], можна досягти в разі алмазно-елект ро-

хі міч ного шліфування на «мінусо вій» полярності, завдяки 

чому зменшуються автоколивання, підвищується роз мірна 

стійкість, окрайкостійкість і стійкість профілю кру га. Коли 

хвилястість є наслідком биття круга, то її можна зменшити 

зниженням жорсткості ін струменту або збільшенням площі 

його контакту із заготовкою, що досягається збільшенням 

подачі на врізання. Коливання колової жорсткості шпинде-

лю спричинюють нерівномірне зношення круга і посилю-

ють його радіальне биття. Останнє, в свою че ргу, зумовлює 

підвищення хвилястості й огранки на оброблюваній повер-

хні, нестабільність розмірів, тому величина радіального бит-

тя круга не повинна перевищувати 20—25 мкм [117].

Однак детальний опис цього явища відсутній, що уне-

можливлює оці ни ти динаміку даного процесу та реальну 

6

0

Δ, мкм

6πD

Рис. 5.6. Розгортка епюри 

зношування різальної по-

верхні круга в коловому на-

прямку [95]
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площу різальної поверх ні круга, яка відпо відає за зніман-

ня мате ріалу. Разом з тим у роботі [116] вказано: «Зні-

мання матеріалу здійснюється не всією робочою поверх-

нею, а лише її частиною (55 %)». Саме то му ми вивчили 

особливо сті зношування різальної поверхні круга в коло-

вому нап рямку. Досліджено такі процеси: багатопрохідне 

шлі фування сталі Р6М5 без охолодження кругами з КНБ 

на полімерній зв’язці ПК, глибинне шліфування спла-

ву марки ТН20 алмазними кругами на металополі мерній 

зв’язці В1-13, глибинне електрохімічне шліфу вання ста-

лі Р6М5 кру гами з КНБ на металічній зв’язці М2-12Е. 

Отже, в по ле дослідження ввійшли не тільки три різних 

процеси, а й алмазні та кубоні тові круги, полімерні, мета-

лополімерні і металічні зв’язки, а також різні оброблювані 

інструментальні ма теріали — швидкорізальна сталь і твер-

дий сплав. Зношування круга вивчали в десяти ра діальних 

перерізах і в трьох колових. Основну увагу було приділе но 

горизонталь ній формозміні без урахування вертикального 

гвинтово го зміщення, яке є предме том окремого вивчен-

ня. Здійснені дослідження засвідчили, що в усіх нап рямках 

розгортка різальної поверхні круга в коловому напрям-

ку має хвилепо дібну фор му зношення. Якщо побудувати 

епюру зношування колової поверхні круга за її розгорткою 

й апроксиму вати її поліномом, то вона являє со бою хвилю 

(див. рис. 5.6). А оскі льки різальна поверхня нерівномір но 

зношується, то, відповідно, за та кою ж формою, але зворот-

ною, утворюється і різальна поверхня круга в коловому на-

прямку. Ана логічна форма «биття круга» описана в ро боті 

[116]. Наявність хвильової формозміни під час шліфува ння 

в літературі [114—116] пояснювалася ті льки не жорсткістю 

технологі чної си сте ми, а переміщення хвилі вважалося ви-

падковим явищем, спричиненим дотиком різних ділянок 

по верхні круга з оброблюваним виробом [114]. Ми вперше 

сфор мулювали ін ший під хід до описаного явища — як до 

законо мірної формозміни різальної по верхні круга. У цьо-

му випадку наявність хвилі — необхідна складова меха нізму 
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знімання припуску. На основі такого підхо ду показано, що 

хвиля переміщуєть ся в коловому напрямку нерівно мірно, 

змінюючи протяжність фронту (рис. 5.7). Результа т тако-

го пе реміщення — зношуваність круга є вели чиною змін-

ною як за товщиною різального шару, так і за різ ними його 

радіа льними перерізами в коловому напрямку. 
 Якщо довільно виб рати будь-який радіа льний переріз 

круга і спостерігати за його зношенням за тов щи ною робо-

чого шару впро довж певного промі жку часу, при чому кру-

гом буде зішліфо вуватися од на ко ва кількість оброблюва-

ного ма теріа лу, то побачимо, що зношуваність є вели чиною 

змін ною і змінюється за за коном, близьким до синусоїдаль-

ного. Аналогічно і в коловому на прямку: одні радіа льні 

перерізи зношу ватимуться швидше, інші — повільніше. У 

подальшому відбуватимуться зміни: перші будуть знижува-

ти своє зношення, а другі — прискорю вати. Таким чином, 

спостерігатимемо з ношуваність по верхні, що піддається 

певному коливальному процесу. Такі ко ливання з но шення 

описані і в роботі [118], але їхня причина там не з’ясову єть-

ся. А причи ною цього є саме те, що на різальній по верхні 

кру га пе реміщується хвиля зношування, і цей рух нерівно-

мірний. Модель форми різальної по верхні круга в колово-

му напрямку в спроще ному вигляді подана на рис. 5.7, де 

ви ділено фронт (F) і анти фронт (AF). Встанов лено, що в 

проце сі шліфу вання вершина М про філю пе ре міщується 

в коловому нап рямку різальної поверхні круга, але її пе-

πD

LA

L
AF

L
F

Фронт Антифронт

k lM M2M1

Рис. 5.7. Умовна модель фор-

ми різальної поверхні круга в 

коловому напрямку [57]
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реміщення не рівно мір не. Для оцінки цієї нерівномір ності 

введено поняття коефіцієн та хвильової формоз міни (k) — 

відношення про ек цій на вісь абс цис довжини фро нту хвилі 

(L
F
) до її антифронту (L

AF
) (див. рис. 5.7). Коефіцієнт хви-

льової формозміни ха рактеризує ту частину робочої по-

верхні круга, яка відповідає за знімання оброблюваного 

мате ріалу за один оберт круга. Цей коефіцієнт фактично 

відбиває характе ристику ло бової поверхні, що сприймає 

основне навантаження під час шлі фування. 

Саме нерівномірніс тю переміщення, що позначається 

на зміні коефіцієн та k, можна пояснити пульсу ючий ха-

рактер зношення кру гів. На рис. 5.8 показано зако номі р-

ності зміни зношуваності круга (q
р
) і коефіцієнта k від маси 

зішліфова ного за крок пу льсації матеріалу (m). На першому 

етапі величина L
F 
збільшується, підвищує ться і k. Круг по-

ступово розподіляє наван таження на свою робочу поверх-

ню. Коли профіль ся гає макси маль ного значення L
F
, він уже 

ви чер пує ре зерви по дальшо го роз ширення площі робочої 

поверхні. Починає зрос тати навантаження, що спричинює 

зрив гре беня хвилі. Далі йде процес самозато чування різаль-

q
p
, мг/г   

0,6 1,0

1,0 2,0

0
24 48 72 m, г

k

q

k

Рис. 5.8. Коливання значень коефіцієнта хвильової формозміни та 

зношуваності круга від маси зішліфованого матеріалу за крок пуль-

сації (заштрихована зона коливань величини коефіцієнта k, спри-

чинена нерівномірною твердістю робочої поверхні круга)
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ної поверхні і, з пе реходом до L
Fmin,

 зношування природно 

зростає доти, доки профіль не подолає поло вину шляху від 

L
Fmin

 до L
Fmax

. Мак симум зношуваності припадає на мо мент, 

коли k ≈ 1,25. З пере вищенням цього значення зношування 

знижується і процес са моза точування закінчується. Пе-

рехід від т. M
1 
до т. M

2 
і знову до т. M

1
 є регу ляр ним, вели-

чина коефіцієнта хвильової формозмі ни стрибко подібно 

змінюється, що нагадує за своєю формою профілограму 

шорсткості по верхні. То му прийнято методику обробки 

«стрибкоподібних» кривих, що описує зв’язок між масою 

зня того матеріалу та коефіцієнтом хвильо вої формо зміни 

k
F
 = f (m), яка аналогічна до об робки профіло грам. За цією ж 

мето дикою обробляли сукупність даних q
р
 = f (m). Загальна 

вели чина маси (m) зня того оброблюваного матеріалу ста-

новила не менше 1 кг. З отриманих даних найбільшу увагу 

приділено крокам коливань вели чини коефіцієн та хвильо-

вої формозміни та ве личи ни зношування q
р
. Узагальнені 

елементи ко ливань вказа них вели чин за один крок подано 

на рисунку 5.9. Харак терно, що кроки колива льної змі ни 

величин k і q
р
 збігаються. Причому величина першого ета-

пу (перехід про фі лю від т. 1 до т. 2) становить 2/3, а другого 

етапу (пе рехід від т. 2 до т. 1) — 1/3 величи ни зішлі фова ного 
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k
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Рис. 5.9. Відносна опорна 

крива профілю коливань 

величин коефіцієнта хви-

льової формозміни та зно-

шуваність круга
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за крок ма теріалу (m). Ве личина кроку зале жить від умов 

оброб ки, для досліджених методів вона дорівнює: за бага-

топрохідного шліфува ння сталі Р6М5 без охолодження — 

72 г; за шлі фування сталі Р6М5 з охолоджен ням — 84 г; за 

гли бинного електрохімічно го шлі фування ста лі Р6М5 — 

102 г. З’ясовано, що коефіцієнт хвилі коливається в ме-

жах 0,43—2,33, а це означає, що пло ща фрон ту хвильо вої 

фо рмозміни змі нюється в діапа зоні 30—70 % від загальної 

пло щі різальної по верхні кру га. Підкреслимо, що кроки 

ко лива льної змі ни значень k і q
р
 збігаються. 

Усі ці три фак тори (наявність хвилі, її перемі щення та 

нерівно мі рність цьо го перемі щення) є, на наш погляд, ви-

нятково важливими, оскільки прояс ню ють меха нізм зні-

мання при пуску. Круг розподіляє навантаження на зер на 

(хвиля), з часом уводить нові поверхні в роботу, надаючи 

попереднім перепочи нок (пере міщення хвилі), і, насамкі-

нець, спрацьовує ме ханізм самозаточування (нерівно-

мірність переміщення хвилі). Ще одним підтвердженням 

викладених вище гі потез є те, що, попри пульсую чий ха-

рактер руху хвилі пове рхнею круга, існує кореля ційний 

зв’язок між зношуванням круга та швидкістю перемі-

щення хвилі (вона показана на рис. 5.10 для умов багато-

прохідного шлі фу вання сталі Р6М5Ф3 без охолодже ння). 

Це означає, що з посилен ням зношуваності швидкість ру-

ху хвилі зростає або навпаки — з підвищенням швидкості 

перемі щення хвилі збільшується зношування круга. Отже, 

для підвищення зносо стійкості кругів не обхідно обме-

жувати швидкість руху хвилі в коловому нап рямку. Для 

цього слід виконати такі дії. По-перше, внести хаоти чність 

у процес переміщення хвилі, щоб зни зити швидкість її 

руху, по-друге, розділити хвилю як мінімум на дві — для 

збалансу вання зривів її гребеня. 

 Стосовно величини площі різальної поверхні круга, 

що відповідає за знімання обро блюваного матеріалу, то ми 

встановили: за рахунок поз довжньої формозміни в зніман-

ні водночас можна задіяти лише від 30 до 70 % від загальної 
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площі різальної по верхні. І це без урахування радіальної 

формозміни. Аналіз рисунка 5.8 допомагає визначити се-

реднє значення коефіцієнта k у межах 1,25, що відпо відає 

частині площі фронту хвилі в загальній площі поверх ні кру-

га, яка дорівнює 55,6 %. Це корелює зі вказаним значенням 

(55 %) у роботі [116]. Такий збіг незалежних дослід жень є 

певним підтвердженням наведених вище показників. Слід 

підкреслити, що серед нє значення площі (55 %) характер-

не саме для ме тодів шліфування без поздовжньої подачі — 

пруж ного та врізного. В разі багатопрохідного та глибинно-

го шліфування, коли до датково існує радіальна формо-

зміна, ця площа, з урахуванням частини такої фор мозміни 

(75 %) [95], становить (0,75×0,55)×100 % = 41,25 %. А тому 

основний припуск під час шліфува ння в серед ньому зні-

має тільки ~40 % від усієї різальної поверхні круга, решта 

(60 %) очікують своєї черги ввійти в роботу. А це познача-

ється на тому, що з підвищенням продуктивності обробки 

бракує резерву площі різальної поверхні, отже, зростають 

наван таження в зоні контакту. В свою чергу, оброблювані 
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0

I, мм/г

0,3 0,5 0,7 0,9 q
p
, мм/г

Рис. 5.10. Зв’язок між інтен-

сивністю (I) переміщення 

впадини хвилі та величиною 

зношування круга (q
р
)
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матеріали реагують на це виколками і припалами, а круги з 

НТМ — підвищеним зношуванням.

Таким чином, розглянуті дослідження спростовують 

усталений у літера турі та повсякденному застосуванні міф 

про те, що в процесі шліфування кожного кон кретного 

моменту бере участь уся різальна поверхня шліфуваль-

ного круга. А оскільки й досі вважається, що це так, то 

всі розрахунки (кількість різаль них зерен, навантаження 

на них, теплові процеси тощо) виконуються щодо всієї 

різальної поверхні круга. А що ж насправді? А насправді 

в процесі шліфування відбувається формозміна різальної 

поверхні круга, і відповідає за знімання припуску різаль-

на площа не стовідсотково, а тільки приблизно її 40 %. 

Згідно з цим і слід оцінювати різальні властивості круга.

5.3. Як зношується алмаз

Перш ніж з’ясувати це, бажано відповіс-

ти на інше питання: а як узагалі тримаються зерна над-

твердих матеріалів у зв’язці? Ця проблемка давно цікави-

ла дослідників. Спробуємо знайти відповідь.

Якщо врахувати, що зерна надтвердих матеріалів не ма-

ють хімічного зв’язку зі зв’язуючими — ані з полімерними, 

ані з металічними, ані з керамічни ми, то реальним є їх ме-

ханічне зак ріплення. А з цього випливає, що існують два 

механізми зношування робочого шару кругів з НТМ. Якщо 

зерно достатньо щільно утримується у зв’язуючому, то воно 

може, внаслідок діючих навантажень, сколюватися з утво-

ренням но вих різальних окрайок. Якщо зв’язка оновлюєть-

ся, то зерно працює, стабільно сколюючись, поки гли бина 

його закріплення не стане критичною і зерно не випаде зі 

зв’язки. Інший механізм зношування робочого шару може 

стати відразу критичним, коли навантажен ня на зерна бу-

дуть більшими, ніж зусилля утримання їх у зв’язці. У тако-

му випадку круг одразу переходить у режим засалювання, 

коли втрачається вся його різальна здатність. 
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Як уже зазначалося, абразивоутримання в компо-

зиті за сла бкої хімічної взаємодії, наприклад алмаза та 

матриці, визначається механічним об тисненням алма-

за матеріалом матриці. Механічне обтиснення залежить 

від за лишкових температурних напружень σ у матрич-

ному матеріалі, які можна оцінити так [119]: σ = (α
М

 — α
А
)

ETC
1
(1 — 2ε), де α

М
 і α

А
 — коефіцієнти тем пературного 

розширення матричного матеріалу й алмаза відповідно, 

Е — модуль пружності, Т — температура матриці, С
1
 — 

об’ємний уміст алмаза, ε — порис тість. Зауважимо, що тут 

має значення термопружна невідповідність ком понентів 

композита, а саме співвідношення коефіцієнтів темпера-

турного роз ширення матеріалів, що формують композит, 

наприклад, славутич (або твесал) — α
М

/α
А
 = 2,32, металіч-

на мідьвмісна матриця — 2,7, керамічна склоподіб на мат-

риця — 3,0. Таким чином, тут зерна алмаза перебувають 

в умовах усебічного стискування, а матриця — в умовах 

розтягнення [60, 120].

Усе це засвідчує важливу роль пока зників міцно сті ма-

теріалу матриці. Ми з’ясували, що показники міцності 

абразивовміс них композитів з НТМ змі нюються залеж-

но від основи композиту і харак теристики зерен НТМ.

Межа міцності під час розтягування для металічних 

зв’я зок має такий вигляд — R
m 

= (R
m

зв — 0,15К) k
n
, а для ме-

талополімерних — R
m 

= (R
m
 — 5,3×10–2К) k

n
, де К — віднос-

на концентрація алмазів у композиті, k
п
 — коефіцієнт, 

що враховує пок риття алмазів. Із зростанням концент-

рації алмазів міцність композиту знижує ться. Покрит-

тя алмазів (металом Н1-25 — k
п 
= 0,85, склом — k

п 
= 0,6, 

металоагрего ваним (МА) матеріалом — k
п 
= 0,83) також 

спричинює зниження міцності композитів.

Межа міцності під час згинання композитів із збіль-

шенням концентра ції алма зів знижується. Так, для мета-

лічної зв’язки МО20-2 і металополімер ної ВС-Е отрима-

но таку залежність: R
bm 

= 34512,68/(351,96 + К). Анало гічно 

впливає і зернистість. Наприклад, для зв’язки ВС-Е ця 
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залежність буде: R
bm

= 83,89—7,686×10–2Z. Застосування в 

композитах алмазів більшої міцності та їх покриття та-

кож зменшує міцність композитів.

Межа міцності під час стискування краще вивчена на 

менш міцних поліме рних (В2) і металополімерних (В1) 

композитах. Встанов лено, що з підвищен ням концен-

трації НТМ міцність полімерних композитів знижується 

згідно із залежністю: R
ст 

= (R
ст

зв—0,2К), а в металополі-

мерних, навпаки, спостерігається тенденція до знижен-

ня міцності. Склопокриття зерен у метало полімерній 

зв’язці знижує міцність композита на 5 %, а покриття 

МА, навпаки, збільшує — ≈ на17 % . 

Твердість абразивовмісних композитів з НТМ є од-

нією з важливих харак терис тик насамперед в алмазно-

абразивному інструменті, що визначає тех нологічні показ-

ники його роботоздатності — продуктивність, стійкість, 

якість об робки [121]. Твердість зв’язки в межах одного 

складу може визначати здатність до утримання алмазних 

зерен [122]. Для камене обробного інструмен ту встановле-

но, що швидкість зношування його зв’язуючого під дією 

абразив ного шламу залежить не стільки від міцнісних 

властивостей зв’язуючого, скіль ки від його твердості [123]. 

Існує низка способів зміни твердості зв’язок, напри клад, 

технологічними парамет рами пресування та спікання. 

Так, зміна вдвічі тиску гарячого допресування зв’язки М6-

16 підвищує твердість на 40 % [122]. Ми вивчили питання 

впливу характеристик робочого шару на його твердість, 

наприклад, у межах одного складу зв’язки. Показано, що: 

• застосування в кругах алмазів більшої твердості з 

діапазону АС2—АС15 сприяє підвищенню твердості ро-

бочого шару на металічних зв’язках і зниженню її у кру-

гах на полімерних зв’язках;

• металопокриття зерен НТМ дещо підвищує твер-

дість, а склопокриття — знижує: на 15—25 % у кругах на 

металічних зв’язках і на 21—47 % — у кругах на полімер-

них зв’язках;
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• зернистість НТМ у діапазонах 63/50—250/200 для 

металічних і 63/50—200/160 для полімерних зв’язок не 

впливає на твердість;

• із підвищенням відносної концентрації НТМ у ро-

бочому шарі круга спостерігається тенденція до зростан-

ня твердості. 

У свою чергу, для полімерних зв’язок характерна на-

явність певного зв’язку між їхньою густиною і твердіс-

тю: Н
П
=105—30 γ, HRB, де γ — густина полімер них ал-

мазовмісних композитів у діапазоні 1,95—4,25 г/см3, зі 

зростанням гус тини твердість знижується. Ми виявили, 

що з твердістю пов’язані й інші вла стивості — коефіцієнт 

тертя і питомий електроопір. Так, з підвищенням твердості 

коефіцієнт тертя знижується. Таке зни ження можна опи-

сати ко реляційними залежностями: для металополімер-

них зв’я зок f
МП 

= 5,96×10–2—6,96×10–4H
МП

, для полімерних 

f
П 

= 2,58×10–2—2,02×10–4H
П
. Анало гічно твердість зв’язана і 

з питомим електроопором. Так, для металополімерних алма-

зовмісних компо зитів ρ
МП 

= 0,24—2,75×10–3Н
П
, а для мета-

лічних ком позитів — ρ
М 

= 0,48—2,75×10–3Н
М

, де Н
П 

— твер-

дість по лімерних компози тів у діапазоні 10—50 HRB; Н
М

 — 

тве рдість метал і чних компози тів у межах 80—110 HRB. З 

отриманих залежностей бачимо, що зі зростанням твердості 

питомий електро опір зменшується, причому інтенсив ність 

зменшення однакова як для ком позитів на металічних, так 

і на метало по лімерних зв’язках. На рис. 5.11 показано за-

лежність між твердіс тю ком позита і його міцністю під час 

стискування. Як бачимо, разом із твер діс тю зроста ють і 

230

210

190

170

R
cm

, МПа

30 40 H
П
, HRB

Рис. 5.11. Залежність міцнос-

ті під час стискування полі-

мерних алмазовмісних ком-

позитів від їхньої твердості. 

Заштрихована зона розкиду 

даних [80]
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параметри міцності. Це свідчить, що за рахунок твердості 

можна регулювати не ті льки властивості композитів, а й 

абра зивоутримання, тобто закріплення зерна.

Критичне закріплення зерна ха рактеризує його міні-

мальне заглиблення у зв’язці, воно ще закріплене в ній і 

ще може сприймати наванта ження під час різання. Кри-

тичне закріп лення залежить від зернистості НТМ, причо-

му чим більшим є зерно, тим мен ша необ хідна ве личина 

критичного закріплення. Зростання продуктивно сті об-

робки знижує розвиненість рельєфу дрібнозернистих 

кру гів і підвищує його у крупнозернистих. Як наслідок — 

кількість зерен зернис тістю 80/63 стає навіть меншою, 

аніж зерен зернистістю 160/125, хоча з опублі ко ваних 

джерел відомо, що зі збільшенням зернистості кі лькість 

зерен на по верхні круга має знизитися. Це можна пояс-

нити вириванням дрібних зерен, для стійкої роботи яких 

необхідна більша величина критичного закріплення. Од-

нак для зерен КНБ на основі розрахунків вста нов лено, 

що відношення величин критичного закріплення зерен 

КНБ зернисто стей 160/125, 125/100, 100/80, 80/63 дорів-

нює 1 : 1,3 : 1,6 : 1,9. Отже, у стаціонарних процесах оброб-

ки різальні властивості зерна 160/125 використовувати-

муться приблизно вдвічі більше, ніж зерна 80/63 [124].

Питання закріплення зерен ми з’ясували, а ось як бути 

з їхнім виступом над поверхнею зв’язки? Виступи зерен під 

час шліфування — це також важливий факто р. Адже виступ 

зерна і, певною мірою, глибина його закріплення та ста-

лість є результатом дії трьох чинників: геомет ричного роз-

поділу алмазів за висо тою, зношуваності їх і зв’язки. Чим 

біль ша зернистість, тим більші виступи. Так, збільшення 

зер нистості в 1,6 раза — з 250/200 до 400/315 — підвищує 

виступи зерен прибли зно також у 1,6 раза. Зростання про-

дуктивності обробки вдвічі уможливлює збільшити висту-

пи зерен в 1,3—1,6 на малих і в 1,1—1,2 раза — на більших 

продуктивнос тях. Реаль ні виступи зерен сягають від 12 до 

25 % від значення максимальної зерни стості шліфпорошку. 
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Для металічної зв’язки М2-09 підвищення міцності зерен з 

АС6 до АС15 збільшує їхні виступи на 20—25 % [125]. 

Скорочення часу контакту зерна з оброблюваним мате-

ріалом є ефектив ним елементом збереження висоти висту-

пу зерен. Зі зни женням концентрації шліф порошку в робо-

чому шарі зі 100 до 25 % під час шлі фування виступи зерен 

зменшу ються. Для 100 % такий виступ становить близько 

20 % від значення макси мальної зернистості шліфпорошку, 

для 50 % — ~ 13 %, для 25 % — ~ 8 % [126]. 

Зазначимо, що під зусиллям шліфування може відбу-

ватися осад ження зер на в зв’язці. Якщо на зерно еліпсо-

їда (b = 0,8a) впливає нор мальне зусилля Р, величину та-

кого осадження оцінимо як [127]: ε = Р/(2μ×а×р*), де μ — 

модуль зрушення матеріалу зв’язки, а — більша напіввісь 

еліпсоїда, р* — коефіцієнт, що залежить від коефіцієнта 

Пуассона (ν) зв’язки.

З таблиці 5.3 бачимо, що збільшення коефіцієнта Пу-

ассона матеріалу зв’язки від 0,25 до 0,40 спричинює під-

вищення її жорсткості на 10—13 %. 

Загалом виступ зерен певною мірою формує і зазор у 

контак ті між кругом та оброблюваним виробом, який мож-

на розрахувати [128] з умов розміщення зрізаної стружки. 

Причому об’єм зазору має бути більшим за об’єм стружки: 

V
з
> k

cт
×V

ст
, де k

cт
 — коефіцієнт об’ємного заповнення зазо-

ру стружкою (k
cт

 = 30—200).

Зерно, що виступає, безпосередньо взаємодіє із об-

роблюваним матеріалом, зокрема хімічно, а тому це та-

кож визначатиме виступ зерен. Розглянемо це явище у 

найхарактерніших випадках обробки — швидкорізаль-

них сталей і керамік.

Таблиця 5.3. Показники коефіцієнтів матеріалу зв’язки

ν 0,25 0,30 0,35 0,40

р* 2,934 3,019 3,125 3,236
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Звернемо увагу на зношування алмазних зерен під час 

обробки швидкорізаль них  сталей. Зазначимо, що реальні 

карбіди в структурі таких ста лей мають дефі цит вуглецю 

≈15 % . Так, наприклад, реальна формула карбіду вольфра-

му Fe
4
W

2
C буде Fe

2
W

2
C, а реальний склад карбіду ванадію 

VC — V
4
C

3
. Нестача атомів вуглецю спричинює інтенсивне 

карбідоутворення в структурі поверхнево го шару сталей за 

алмазного шліфування, а в подальшому — посилене зно-

шування алмазних кругів. Отже, ключем до вибору інстру-

менту для обробки швидкорі зальних сталей є функція кар-

бідоутворення. Виходячи з цього, ав тори [129] висунули 

гіпотезу щодо вуглецевої недостатності карбідів швидкорі-

зальних ста лей як показника їх оброблюваності. Розгляне-

мо та ку гіпотезу на прикладі сталей, які застосовуються у 

виробництві. Якщо порівняти два карбіди VC і V
4
C

3
, то в 

першому випадку один атом ва надію поєднаний з одним 

атомом вуглецю. Оскільки їхні відповідні атомні маси ста-

новлять 50,95 та 12,011, то одна масова одиниця ванадію 

потребує для утворення карбіду 12,011/50,95, або 0,235 ма-

сової одиниці вуг лецю. В разі утворення карбіду V
4
C

3
, маса 

вуглецю, не обхідна на одиницю маси ванадію, дорівнює 

0,176 од. за масою (0,7 × 0,235). Тому середня маса вуглецю, 

що потрібна на одиницю маси ванадію для утворення та-

кого карбіду, становить (0,176 + 0,235)/2 = 0,205 од. за ма-

сою. Аналізуються й інші типи карбідів, і тоді загальна маса 

вуглецю, необхідна для утво рення карбідів, визначається 

як: С = 0,0327 W + 0,0602 Cr + 0,0622 Mo + 0,205 V. Якщо кое-

фіцієнти у наведеному виразі розділити на 0,0327, то він на-

буде такого виг ляду: L = W + 1,84 Cr + 1,9 Mo + 6,3 V, де L — 

стехіометрична функція, пропорційна масі вуглецю, необ-

хідного для утворення даних кар бідів у сталі. Залізо також 

утворює карбіди, але слабше, ніж легуючі елементи, тому 

воно не представлене у наведеній залежності. Кількість вуг-

лецю, на яку його стехіометричний вміст перевищує дійсну, 

є показником спорідненості конкретної сталі до додатково-

го вуглецю. Чим більша ця різниця, тим більше «вуг лецеве 
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голодування» сталі. У процесі алмазного шліфування сталей 

зерна алма зів зношуються внаслідок механічного стирання 

та хі мічної взаємодії, причому остання за порівняно висо-

кого вмісту вуглецю в сталі є незначною.

Залежність стехіомет ри чної функ ції L від вмісту вуглецю 

в різних швидко різальних сталях наведена на рис. 5.12. Усі 

сталі, що містяться ви ще стехіо метричної лінії, ба гатші на 

вуглець і перебувають у ділянці вуглецевої над лишковості. 

Нап риклад, сталі А11Р3М3Ф2 та Р2М5 відносно бага ті на 

вуглець, тому вони не чинять сильного хі мічного впливу на 

алмазні зерна. Та кі сталі можна об робляти алмазними кру-

гами. Інші сталі, що містяться в ділянці дефіциту вуглецю, 

такими кругами обробляти не можна. Тут необхідне інше рі-

шення. Зауважимо, що недоліком викладеного підходу є те, 

що він в оцінці стехіометричної функції не враховує можли-

вість утворення карбі дів за ліза та вплив температу ри в зоні 

шліфування на ступінь дифузії. Однак цей підхід вказує на 

те, що карбід ванадію, поряд із високою твердістю, впли ває 

і на зношування алмазних кругів — значною мірою через хі-

мічну взаємодію внаслідок його недобудованості вуглецем.
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0

C, мас. %

10 20 30 40 L

Р6М5Ф3МП

Р3М3Ф4К5

А11Р3М3Ф2

Р2М5
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Ділянка вуглецевої недостатності

Стехіометрична 
лінія

Рис. 5.12. Залежність стехіометричної функції L від вмісту вуглецю 

у вітчизняних і закордонних швидкорізальних сталях
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Для розв’язання цієї проблеми свого часу винайшли 

над твердий матеріал, який не має природного аналогу — 

кубічний нітрид бору (КНБ), відомий під торговельними 

марками: ельбор, кубоніт, бєлбор, cBN (див. розділ 1). За-

стосування кругів із КНБ уможливлює значно підвищити 

якість оброб люваного інструменту з швидкорізальних ста-

лей, а також знизити зношуваність абразив них кругів.

Як бачимо, тут має значення хімічна взаємодія між 

алмазом й елементами об роблюваного матеріалу. Анало-

гічні процеси характер ні і для алмазної об робки шарува-

тих композитів «кераміка — безвольфрамові тверді спла-

ви (БВТС)». При цьому слід враховувати, що шліфування 

граней пластин традицій ним методом — уздовж шару ке-

раміки і твердого сплаву — потребує обов’язкової осци-

ляції пластини, оскільки ве личини зношування алмазно-

го круга в процесі обробки кера міки та БВТС різняться. 

Результати шліфування пластин з шаруватої кераміки, 

сплаву ТН20 та кераміки ВОК60 кругом АС6 100/80—В1-

13—100 (продуктивність шлі фування — 400 мм3/хв; охо-

лодження содовим розчином) наведені в таблиці 5.4.

Як бачимо, під час шліфування кераміки потужність 

обробки є проміжною, а зношуваність круга, порівняно з 

БВТС, навіть знижується. Значною мірою це пов’язано з 

особливостями стану та зношування різальної поверхні 

круга. Так, спектральний аналіз його різальної поверхні за 

окремої обробки кераміки та БВТС засвідчив, що нікель і 

оксид алюмінію менше затримуються на поверхні зерна, а 

карбід титану — більше. Методом рентгенівського мікро-

аналізу на ал мазних зернах виявлено 14 % (за масою) алюмі-

Таблиця 5.4. Результати шліфування пластин з шаруватої кераміки

Марка матеріалу ВОК60 ТН20 Шарувата пластина

N
еф

, кВт 0,55 0,85 0,68

q
р
, мг/г 0,81 0,66 0,62
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нію, 16 % — нікелю і від 26 до 40 % — титану. Загалом від 

60 до 86 % титану, нікелю й алюмінію від загального вміс-

ту елементів на різальній поверхні круга за умов окремого 

шліфування утри муються на поверхні зв’язки. 

Шліфу вання тришарового композита перпендику-

лярно до перехідних зон, коли алмазні зерна під час рі-

зання послідовно проходять кераміку—твердий сплав—

кераміку, відрізняється тим, що практично весь титан 

(від 50 до 70 % його вмісту на різальній поверхні круга) 

міститься на ал мазних зернах (рис. 5.13, а), а алюміній 

розподіляється рівномірніше (рис. 5.13, б). Причому слі-

дів нікелю у спектрі алмаза не виявлено.

Як бачимо, тут простежується своєрідне «хімічне сти-

рання» алмаза. Його різальні окрайки не поновлюються, 

тому і зростає ефективна потужність шліфу вання. Ось тут 

і виникає «засалювання», про яке ми згадували вище. 

5.4. Що таке засалювання 
та як його уникнути?

Нагадаємо, що засалювання різальної 

поверхні круга є крите рієм втрати ним роботоздатності, 

коли різальні зерна не виступають над рівнем зв’язки або 

над рівнем шламу, який вкриває різальну поверхню кру-

Рис. 5.13. Стан різальної поверхні круга в районі алмазного зерна 

під час шліфува ння багатошарової кераміки та розподіл елементів 

на ній: а — титану, б — алюмінію

ба
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га. Його роботоздат ність втрачається, коли площа засале-

них ділянок сягає 70—80 % від загальної площі поверхні 

круга. Зауважимо, що наявність шламу на поверхні круга 

впливає на його роботоздатність значно меншою мірою, 

аніж затуплення та зношування абразивних зерен.

Таким чином, існують два варіанти засалювання рі-

зальної поверхні:

перший — це алмази, а саме та їхня частина, що висту-

пає зі зв’язки, зносилася, виступ практично наближаєть-

ся до ну ля, а тому різальна здатність різко знижується;

другий — це коли простір між зернами забитий шла-

мом, що спричинює різ ке зниження виступу зерен і їх-

ньої різальної здатності.

Як же уникнути засалювання?

Основна умова — домогтися відповідності швидкос-

тей лі ній ного зношування зерен НТМ і зв’язки, яка утри-

мує ці зерна. Що для цього потрібно? 

По-перше, необхідно правильно підбирати зв’язуюче 

для певних умов обробки та відповідну йому величину 

міцності зерен НТМ.

По-друге, усунути хімічну взаємодію зерен НТМ з 

оброб люваним матеріалом, коли зерно зношується знач-

но швидше, ніж зв’язуюче.

По-третє, слід уникати низької продуктивності об-

робки, особливо сталей, коли стружка може пакетува-

тися у між зеренному просторі, забиваючи його, а зов-

нішніх зусиль під час шліфування бу де недостатньо для 

зві льнення такого простору. Це може відбуватися і тоді, 

коли є невід повідність продуктивності обробки та площі 

різальної поверхні круга. Наприк лад, продук тивність — 

мала, а площа поверхні круга — велика.

Але сталося так, що все-таки різальна поверхня круга 

засалилася. Як тоді діяти?

По-перше, посилити навантаження на різальну по-

верхню круга за раху нок підвищення продуктивності 

обробки, якщо це можливо, щоби спробувати сильні-
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ше вплинути на зв’язку і вивільнити зерна, збільшивши 

їхні виступи.

По-друге, якщо вже сталася радіальна формозміна 

різальної пове рхні круга й утворився його трикутний 

поперечний профіль, слід під різати правлячим олівцем 

вершину профілю до трапецієподібної. Тоді зменшить-

ся площа різальної поверхні круга, яка відповідальна за 

зніман ня припуску, зросте на неї навантаження і, як на-

слідок, швидше зношува тиметься зв’язка, а зерна НТМ з 

неї виступатимуть більше.

По-третє, необхідно забезпечити примусовий абра-

зивний вплив на зв’яз ку круга, наприклад, правкою абра-

зивним бруском або дією вільного абра зиву через тертя 

різальної поверхні круга. Це дасть змогу доволі швидко 

поновити виступи зерен НТМ.

По-четверте, якщо ми маємо електропровідне зв’я зу-

юче, то можна ефективно подіяти електророзрядами на 

зв’язку, що уможливить швидке збільшення виступів зе-

рен НТМ. Тут існують два варіанти: прямий пробій між-

електродного проміжку (електроерозійний вплив) або 

пробій промі жку за рахунок перемикання його стружкою 

(електрохімічне шліфування).

Для прикладу порівняємо різні методи впливу на 

зв’язку. Як зазначалося вище, електрична правка шліфу-

вальних кругів з НТМ є одним із варіан тів поновлення їх-

ньої різальної здатності. Найпоширеніший метод — правка 

кругів з НТМ, що ґрунтується на впливі звичайних абра-

зивних матеріалів (електро корунду білого та карбіду крем-

нію зеленого) на різальну поверхню круга. Правка тут пе-

реважно полягає у впливі абра зивних зерен на зв’язку, в її 

руйнуванні та розкритті зерен НТМ. Але після такої прав-

ки зерна виступають над зв’язкою не більш як на 10 % від 

їхнього розміру. Ефективнішими в цьому напрямку є різні 

методи електричного впливу на зв’язку. Продуктивність 

електричної правки залежить здебільшого від інтенсив-

ності еле ктроерозійних процесів і, за рахунок вибору мате-
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ріалу елект рода, мо же підвищуватися на 30—40 %. Так, ми 

досліджували методи правки: електроіскро вий на зворот-

ній по лярності (джерело струму — випрямляч ВУ300/12, 

напруга — «–7 В») та електроерозійний (джерело струму — 

випрямляч ИТТ-35, напруга — «–60 В». Режими правки: 

швидкість обертання круга — 15 м/с, поздовжня по дача — 

1 м/хв, поперечна подача — 0,25 мм/пдв. х. Розміри зразків 

елек тро дних матеріалів — 10 × 20 × 200 мм. Технологічна рі-

дина — технічна вода. Правили алмазний круг — 12А2-45° 

150 × 32 × 10 × 3 —АС6С 100/80—М2-12Е—75. Для порів-

няння застосовували: абразивний брусок з елек троко рунду 

25АСМ1К5, алмазний брусок АС15 250/200—М2-01—100 і 

ал мазний правлячий олівець зразка МААС. Під час про-

ведення дослідів кон тролю вали зношуваність правлячого 

електрода в грамах, лінійне зношування алмаз ного круга в 

мік рометрах і як основний пока зник реєстрували продук-

тивність (Q
пр

) пра вки в мм3/г, а саме об’єм робочого шару 

круга, знятий у ході правки, що припадає на 1 грам прав-

лячого електрода. Чим більшим є Q
пр

, тим ефективніший 

процес правки (табл. 5.5). З’ясовано, що електро дні мате-

ріали можна умовно поділити на три групи:

А — матеріали, що утворюють під час правки довгу 

зливну стружку, яка щільно пакетує проміжок і спричи-

нює інтенсивні електроеро зійні процеси. До них належать 

мідні сплави та сталі. Ці матеріали від трьох до десяти ра-

зів переви щують продуктивність матеріалів групи Б.

Б — група матеріалів, які утворюють у процесі правки 

елементну стружку і такі, що мають задовільну продук-

тивність правки. Це алюмінієві сплави, чавуни та латуні.

В — група абразивних правлячих матеріалів, з яких 

абразивний брусок фа ктично в 60 разів за продуктивніс-

тю поступається алмазному брус ку в ході правки зі стру-

мом, а правлячому олівцю — в 150 разів.

Аналіз таблиці 5.5 спонукає до таких висновків.

1. Найбільшу продуктивність правки забезпечують 

правлячі олівці МААС і далі, в міру зниження продуктив-
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ності, в цьому ряду : алмазний брусок, мідь, сталь, алюмі-

ній, чавун, латунь, абразивний брусок.

2. Виявлено, що електроправка алмазними інстру-

ментами й електродом з міді спричинює те, що круг, 

який правлять, втрачає різальну здатність після прав-

ки. Тому в разі їх застосування слід знижувати режими 

правки, що, втім, знижує і її продуктивність. Тому елек-

тродні матеріали необхідно вибирати з ряду: сталь, алю-

міній, чавун.

3. З’ясовано, що електроерозійна правка продуктив-

ніша (приблизно втричі), ніж електроіскрова; це поясню-

ється додатковим, окрім перемикання проміжку струж-

кою, електроерозійним впливом на зв’язку круга.

4. Абразивними брусками слід правити тільки з охо-

лодженням, оскільки без охолодження продуктивність 

правки знижується до десяти разів.

Таблиця 5.5. Порівняння показників електроплавлення 
за різних електродних правлячих матеріалів

Правлячий матеріал
Електроіскро ва 

правка

Електро ерозійна 

правка

Група Матеріал
Густина 

×103 кг/м3

Твердість, 

HRB
I, A

Q
пр 

,

мм3/г
I, A

Q
пр 

,

мм3/г

А Мідь 8,9 53 300 472,0 * 20 1136*

Сталь 7,8 62 270 127,0 19 501

Б Алюміній 2,8 75 25 42,6 7 244

Чавун 7,0 85 120 44,7 9 192,3

Латунь 8,6 78 40 7,8 13 128,2

В 25АСМК5 2,1 — б/о * 4,6 охол. * 54,3

Алмазний 
брусок

7,5 104 — — 20 3333 **

МААС — 109 — — 20 8333 **

Примітки: * — абразивна правка (б/о — без охолодження, охол. — 
з охолодженням); ** — спостерігається засалювання круга.
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5. Встановлено, що шорсткість поверхні електродів під 

час правки формується приблизно однаковою, але спосте-

рігаються певні тенденції, а саме:

• сталь і латунь мають майже однакову шорсткість 

електродів у про цесі правки, алюміній і чавун — меншу, 

порівнян о з ними, а це означає, що для підвищення різаль-

ної здатності круга, який піддають правці, кра ще застосову-

вати латунь або сталь, і лише потім — чавун або алюміній;

• електроіскрова правка дає більшу шорсткість елек-

тродів, аніж електроерозійна, тому різальна здатність ал-

мазних кругів у першому випадку після правки є вищою.

5.5. Навіщо 
алмазам покриття

Викладене вище свідчить: щоби шліфу-

вальний круг мав гарну різальну здатність, слід забезпе-

чити виступи зерен НТМ. Це є умовою необхідною, але 

недостатньою. Важливо, щоб зерна НТМ не тільки висту-

пали, а й утримувалися у зв’язці. Ми вже зазначали, що 

зерна НТМ, залежно від своєї міцності, мають різну мор-

фологію. Чим зерна міц ніші, тим гладша їхня поверхня, а 

тому їх утриманню слід приді ляти більше уваги. Так, міц-

ніші зерна потребують і міцнішої зв’язки, наприклад, не 

полімерної, а металічної. А як бути, коли ми не можемо 

замінити полімерну зв’язку? Саме для таких проблемних 

випадків і застосовують покриття зерен НТМ. Здебіль-

Рис. 5.14. Металічне по-

криття алмазного зерна

30 μm
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шого для цього використовують металічне (рис. 5.14) або 

ск ляне покриття зерен шліфпорош ків для поліпшення їх 

утримання у зв’язу ючому та можливої зміни контактних 

процесів у зоні обробки, коли матеріал покриття безпосе-

редньо потрапляє до зони різання [84].

Металізація зерен НТМ переважно здійснюється хі-

міч ним або електролітич ним способом. Метали, що за-

стосовуються для цього, мають слабке хі мічне споріднення 

до вуглецю або воно зовсім відсутнє (мідь). Тому щільного 

хімічно го адгезійного зв’язку між покриттям і зерном не 

Таблиця 5.6. Характеристики різних покриттів зерен НТМ

Властивості

Ni-покриття хімічним 

осадженням із застосу ванням 

гіпофосфату

Гальванічне 

нікелеве покриття

Вміст, % за масою Ni (90—92) + Р (8—10) Ni, понад 99,5

Температура 
плавлення, °С 890 1450

Коефіцієнт 
відбиття, % 40…50 —

Питомий 
електроопір, 
мкОм · м

0,60 0,85

Теплопровідність, 
Вт/(м · К) 4,40—5,65 —

КЛТР, 10–6 град-1 13 —

Густина, ×103 кг/м3 7,9 7,7

Твердість 
за Вікерсом, МПа 500 ± 50 (HRC 49) 150—250

Адгезія 
на алмазі, Н/мм2 345—450 345—415

Відносне 
подовження, % 3—6 10—30

Напруження Стискування Розтягування

Показник 
магнетизму, % 4 37,5
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вини кає, а відбувається су-

то механічне зарощування 

зерен ме талом. Для уник-

нення цього здійснюють аг-

рега цію зерен і вводять до-

мішки, які поліпшують їхнє 

змочування [130]. 

Важливим фактором, 

що відбиває змочування, є 

хі міч на інертність мета лів 

стосовно алмаза та кубічно-

го нітриду бору. В роботі 

[131] подані метали, хіміч-

но інерт ні до вуглецю, бору й азоту: Cu, Ag, Au, Ga, Ge, 

In, Sn, Pb, Sb, Bi (кут змочування — 120—140°, адгезія — 

≈ 100 ерг/см2). Метали, що хімічно взаємодіють із вугле-

цем, бором й азотом [131]: Ti, Cr, V, Nb, Ta, Mo, W, Fe, Co, 

Ni, Pd, Pt, Al, Si, B (кут змочування — 0—50°, адгезія — 

≈ 2500 ерг/см2).

З викладеного вище випливає, що технологічно найви-

гідніше покриття зерен нікелем з деякими домішками, яке 

наноситься електролітич ним способом на зерна і найшир-

ше застосовується для мета лічного покриття зерен НТМ. 

Зерна НТМ у шліфувальних кругах закордонних 

фірм здебільшого мають металізоване покриття. Мета-

лізація здійснюється, як і у вітчизняних НТМ, нікелем. 

Рис. 5.15. Спеціальне нікелеве 

покриття алмазних зерен

Рис. 5.16. Загальний вигляд склоагрегатів кубоніту (а) і склоагрега-

тів, додатково покритих електрохімічною міддю

200 μm
а

200 μm
б
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Для кругів на полімерних зв’язках зарубіжні фірми за-

стосовують по криття НТМ системою нікель—фосфор. 

Порівняльні дані щодо властивостей цих покриттів на-

ведені в таблиці 5.6 [132].

Закордонними дослідниками розроблене спеціальне 

ні келеве покриття зерен із своєрідни ми ріжками, або у 

вигляді «їжачків»; так поліпшуються розгалуженість по-

верхні (рис. 5.15) й утримання таких зерен у зв’язці. 

Для склопокриття зерен кубічного нітриду бору зде-

більшого застосовують свинцевоборосилі катне скло сис-

теми PbO—ZnO—B
2
O

3
—SiO

2
. По рошки КНБ зі склопо-

криттям переважно представлені у вигляді агрегатів, які 

складаються з кількох зерен, зв’язаних ад ге зійно-ак тив-

ним склом (рис. 5.16).

Для нанесення склопокриття алмазних зерен вико-

ристовують скло іншої системи, аніж для зерен КНБ, а 

саме — Na
2
O—B

2
O

3
—TiO

2
—SiO

2
, розплав якого має висо-

ку змочувальну здатність й адгезію до алмазних порошків. 

Як показано в [133], на міжфазній межі «алмаз—скло-

агрегат—металічна зв’язка» відбувається дифузійна вза-

ємодія, що зумовлює утворення нової кристалічної фази 

та підвищення адгезії на межі розділення фаз; це може за-

безпечити щільніше утримання склоагрегатів у зв’язці.

Для отримання склометалічного (СМ) покриття скло-

агрегати додатково металізуються — титаном (~9 % за ма-

сою, як дифузійне технологічне покриття), титаном і ніке-

лем (~20 % за масою), титаном і міддю (~20 % за масою) 

(рис. 5.16, б) [84]. 

Підкреслимо, що покриття зерен НТМ відіграє важ-

ливу роль і в процесах комбінованої алмазно-абразивної 

обробки, коли до зони шліфування вводиться додаткова 

енергія. Це ми розглянемо в наступному розділі.
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НАДТВЕРДІ НАДТВЕРДІ 
МАТЕРІАЛИ МАТЕРІАЛИ 
ТА ФІЗИКАТА ФІЗИКА

РОЗДІЛ 6

6.1. Струм у зоні обробки 

Здавалося б, що надтверді матеріали са-

мі по собі все ріжуть, то чому їм треба 

ще й допомагати? Навіщо вводити струм 

до зони обробки? Введення додаткової 

енергії в зону обробки обумовлено таки-

ми чинниками:

• необхідністю забезпечення достат-

нього для ефективної обробки виступу зе-

рен НТМ над рівнем зв’язки;

• досягненням зміни властивостей по-

верхневого шару оброблюваного виробу:

• зниженням мікротвердості поверх-

невого шару під напругою;

• електрохімічним розчиненням пев-

ної складової оброблюваного матеріалу 

(кобальт, нікель тощо);

• зниженням коефіцієнта тертя під час 

різання;

• відсутністю структурних змін у по-

верхневому шарі оброблюваного матеріа-

лу та його наклепуванням.

Умови ефективного використання до-

даткової енергії:
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• достатньо велика площа контакту оброблюваного 

матеріалу з кругом (обробка торцем круга — круги форм 

12А2, 6А2, 9А3);

• застосування електропровідних (металічних або ме-

талополі мерних) зв’язок у кругах;

• використання схем обробки з невеликою поздов-

жньою подачею (мето ди глибинної, врізної та пружної 

обробки).

Технології електрообробки набули розви тку в сере дині 

ХХ століття і широко застосовуються у виробництві. Зго-

дом, у 1990-х роках, за умов певного спаду виробництва, 

вва жалося, що в світовій практиці дослідники відійшли 

від процесів електрооб робки, оскільки це начебто було 

не перспективним. Однак такі уявлення, як з’ясува лося у 

подальшому, значною мірою вия вилися хибними. А ґрун-

тувалися вони на тому, що справді традиційні швидкорі-

зальні сталі і тверді сплави переважно піддаються обро бці 

без уведення додатко вої енергії. А ось нові інстру ментальні 

та наплавні матеріа ли, які здебільшого містять карбіди ме-

талів IVb—Vb під груп, є важкооброблюваними, і в багатьох 

випадках потребують саме електрообробки. 

Зазначимо, що електроерозійний вплив на по нов лен ня 

різальної здат ності кругів на металічній зв’язці достатньо 

широ ко обговорюється дослідника ми; про це свідчать ма-

теріали Міжнародної конференції з алмазів, що відбулася 

в Римі. Так, у роботі [134] наве дені дані з електроправлення 

алмазних кругів форми 1А1 (SD600Q100M) на металі чній 

зв’язці за допомогою графітового елект рода (на електроді 

був «мі нус» від джерела струму) з централь ним отвором, 

че рез який подава лася спе ціальна рідина (deionised water, 

ρ = 83 Ом · см3) з витратою 0,2 л/хв (рис. 6.1). Як оброблю-

ваний ма теріал застосовували вольфра мовий твердий 

сплав. На круг пода вався «плюс» від джерела струму, на п -

руга дорівнювала 60 В, а струм — 4 та 8 А.

Дослідження засвідчили, що коли подає ться струм на 

графітовий елект род, то нор мальна складова зу си лля шлі-
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фування знижується (рис. 6.2), а за відсутності струму — 

зростає. Однак саме в пері оди ввімкнення струму збіль-

шується зношуваність круг а, таким чином поновлюється 

різаль на здатність його робо чого шару. Автори ро боти 

[134] пере вірили й інший на прямок заповнення міжелек-

Охолодження 
у невеликій кількості

Проміжок 
між зерном 
і електродом

Графіт 
(полярність "–")

Іскрові 
електророзряди

Електророзрядний 
проміжок, 

що дорівнює 
товщині шару 
охолодження

Зв'язуюче круга 
(полярність "+")

Неелектропровідні 
зерна

Рис. 6.1. Схема правки різальної поверхні круга на металічній зв’яз ці 

за допомогою графітового електрода з центральним отвором [134]
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Рис. 6.2. Ефект зміни нормальної складової зусилля шліфування 

твердого сплаву під час обробки без струму і з уведенням струму на 

графітовий електрод та водним середовищем у міжелектродному 

проміжку [134]
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тродного проміж ку — повітрям під певним тиском — це 

концеп ція «сухої електричної правки» («Dry EDM»). Тиск 

повітря при цьому має бути не ме ншим від 0,06 МПа. У 

разі застосування повітря в промі жку виникають певні 

відмінності в зміні ве личини нормальної складової зу-

силля різа ння (рис. 6.3) по рівняно з во дним сере довищем 

(див. рис. 6.2). Причому тут істотне значення мають вели-

чини напруг і зро стання зношуваності круга (рис. 6.4).
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Рис. 6.3. Ефект зміни нормальної складової зусилля шліфування 

твердого сплаву за обробки без струму та з уведенням струму на 

графітовий електрод і застосуванням повітря під тиском у між-

електродному проміжку [134]
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міжелектродний простір повітря під тиском [134]
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У роботі [135] розгляну то можливості електрохіміч-

ної правки ал мазних кругів на ме талі чній зв’язці. В цьо-

му ви падку правилися круги форми 1А1 діаметром 100 

мм з відно сною концентрацією алмазів 75 % і суттєвим 

розкидом щодо зерни стості: SD170Q75M, SD600Q75M, 

SD2000Q75M. Загальна схема правки відображена на 

рис. 6.5. Від джерела струму на круг по давався «плюс», 

на елект род — «мінус». При цьо му як гнучкий електрод 

застосовували листову (завтов шки 0,1 мм) фосфористу 

брон зу. В міжелектродний проміжок подавали спеціаль-

ну рідину на синте тичній ос нові з витратою 1 л/хв, її пи-

томий елек т роопір сягав 10 Ом · м. Електрохімічні умо ви 

правки були такими: напруга — 60 В, струм — 4 та 8 А, 

час проходження електрично го імпу льсу — 2 мкс за двох 

варіантів періодичності його надходження — 10 і 100 мкс. 

Шліфувався вольфрамовий твердий сплав. З’ясовано, що 

подовження тривалості загального імпульсу не підвищує 

–

Охолодження

+

Джерело 
струмуСопло 

підведення 
охолодження 

(неелектропровідне)
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для охолодження 
(електропровідний 

тонколистовий 
метал)

Охолоджувач, 
зчеплений 

із поверхнею круга

Фідер 
з щітки

Шліфувальний 
круг 

на металічній 
зв'язці

Стіл верстата

Заготівка

+

Рис. 6.5. Схема електрохімічної правки з додатковою гнучкою (з 

листового металу) електропровідною напрямною для рідини [135]
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ефекти вності прав ки, ос кільки зусилля шліфування при 

цьому не знижується (рис. 6.6). Це під тверджують і дані 

стосовно радіального зношування кругів (рис. 6.7). 

Разом з тим стан і шорсткість оброблюваної поверхні 

виробів з твердих спла вів поліпшуються (меншими є ви-

сотні показники шорсткості) саме під час електро хімічної 

правки з відноше нням тривалості електрич ного імпульсу 

до загального 0,2. Саме за таких умов досягаються необ-

хідний виступ зерен і стабільна різальна здатність шліфу-

вального круга [135]. 

Останнім часом у наукових розробках і рекламних ма-

теріалах з’ являють ся публікації з питань електроерозійної 

обробки та її впливу на оброблювані матеріали. Так, у ре-
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кламному виданні ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) [136] 

наведені да ні щодо впровадження технологічних процесів 

чорнової та напівчистової обробки зовнішніх і внутріш-

ніх поверхонь деталей на кшталт тіл обертання методом 

елект роерозійної обробки корот кою дугою. При цьому 

продуктивність обробки дета лей із жароміцних і титано-

вих спла вів, порівняно з токарною об робкою, підвищу-

ється в 2—5 разів і становить 0,5—2,5 см3/с. Шорсткість 

об роблюваної поверхні — 40—160 мкм. Як електро ди за-

стосовували мідь, чавун або сталь Ст3 [135]. 

Особливості електро розрядної правки (EDT) розгля-

нуто в робо ті [137] стосовно умов двобічного шліфування 

(DDG) алмаз ними кругами та кругами з cBN на металічній 

зв’язці. При цьому, на відміну від традиційної (conventional) 

електророзряд ної обробки, в міжелект родному проміж ку 

міститься не рідина (вода чи олива), а повітря, що змінює 

дію розряду (рис. 6.8). Як наслідок — в умо вах DDG три-

валість правки шліфува льних кру гів значно скорочує ться 

(рис. 6.9), отже, знижується негатив ний вплив електри ч-

них розрядів на оброб лювану поверх ню. 

Поряд із вказаним вище мето дом у лі тературі також ві-

домий метод Electrolytic in-process dressing (ELID), що ґрун-

тується на досягненні ефекту еле кт рохімічного розчинення 

металічного зв’язую чого (рис. 6.10) [138]. Найкра ще він за-

рекомендував себе під час шліфування крих ких матеріалів, 
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Рис. 6.8. Особливості електроерозійного впливу за EDT [137]: а — 

conventional machining; б — EDT system
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наприклад керамік на основі нітриду кремнію. ELID-sys-

tem складається зі шліфувального круга на металічній (на 

основі заліза) зв’язці, окремого мідного електро да, дже-

рела струму й електро літу з високим pH. Елек тролі тичне 

розчинення дає змогу досягти різного виступу зерен, що, в 

свою чергу, уможливлює обро бку ке раміки в крихкому або 

пласти чному режимі (рис. 6.11). 
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Рис. 6.10. Принци-

пова схема процесу 

ELID-grinding [138]
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Конфе ренція з питань промислових алмазів у Римі 

(2007 р.) підтвердила початок розвитку ще одного на прям-

ку електророзрядних техноло гій, по в’я заного із застосу-

ванням як електродів полі кристалічних надтвердих мате-

ріалів. Це уможливлює досягнення високої роз мір ної точ-

ності обробки, причому значно підви щується як довговіч-

ність електро дів, так і їхня зносостійкість [139, 140].

Рис. 6.11. Формування оброблюваної поверхні кераміки з нітри-

ду кремнію за крихкої (а) та пластичної (б) стадій процесу шлі-

фування [138]

а б

Шпин�
дель

Головка 
верстата

Заго�
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Рис. 6.12. Загальна схема пристрою для обробки з 

PKD-електродом [139]
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Наприклад, у [139] показано можливість застосуван-

ня полікриста лічних елект родів для формування на твер-

досплавній пластині канавок зрізу (рис. 6.12). Для цього 

використовува ли PKD-дисковий електрод фірми Element 

Six — CTH-0,25 з алмазною зернистіс тю структури 25 мкм. 

Діаметр дискового елек трода сягав 22 мм (рис. 6.13). Ре-

жими електрообробки такі: напруга — 60 В, струм — 1 А, 

частота обертання диска — 1500 об/хв. Порівняння зно-

состійкості електро дів PKD і станда ртного Cu—W підтвер-

дило зна чну перевагу першого як за фор мою канав ки, так 

і за збереженням радіуса заокруг лення вершини електро-

да. Зазначимо, що при цьому PKD-електрод під’єднувався 

до «міну са» джерела струму AQ35L фірми Sodisk.

У роботі [140] (табл. 6.1) наведено дані стосовно теп-

лофізичних властивостей нових електрод них полікрис-

талічних матеріалів і їх по рівняння з мі дним електро дом. 

Як бачимо, що хоча за певними показни ками но ві PKD-

Рис. 6.13. Дисковий PKD-

електрод із V-формою, сфор-

мований за допомогою елект-

роправки [139]

Таблиця 6.1. Порівняльні теплофізичні характеристики 
електродних полікристалічних матеріалів і мідних електродів

Теплофізичні 
характеристики

Густина, 
кг/м3

Питома 
теплоємність, 

Дж/(кг · К)

Тепло-
провідність, 

Вт/(м · К)

Температуро-
провідність, 

м2/с

Copper 9000 385 400 0,12 × 10–3

CTB010 4080 468 459 0,24 × 10–3

CTH025 3950 473 501 0,27 × 10–3

CDE 3520 510 550 0,31 × 10–3
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елект роди і дещо поступаються мідному електроду, але 

загалом вони цілком придатні для застосування в проце-

сах елект рообробки. 

Акцентуємо на такому важливому аспекті, як ефек-

тивна обробка полікристалічних ма теріалів, оскільки 

сформувати необхідні показники оброблюваної поверхні 

таких надважкооброб люваних матеріалів є дуже склад-

ним завданням; значною мірою тут і застосовують про-

цеси електрофізичної обробки.

Що являють собою полікристалічні алмази? Це ком-

позит, який складаєть ся з алмазного мікропорошку, спе-

ченого за високих тисків і температур [119]. Здебільшого 

такий композит має і певне зв’я зуюче, переважно у ви-

гляді кобальту, що надає йому електропровідності. Це і 

стимулювало дослідження з електрохімічної або елек-

троіскрової обробки цих ком позитів. Так, у роботі [141] 

зазначені складнощі інструментальної обробки різан ням 

композитних матеріалів. Наприклад, різці з швидкорі-

зальної сталі в процесі об ро бки композитів швидко зно-

шуються, поверхня оброблюваного виробу обдирається. 

Застосування карбідного й алмазного ін струменту спри-

чинює виділення шкідливих пилу та газів. У роботі [141] 

запропоновано застосовувати метод електрохімічної або 

іскрової обробки композитів, причому мідний анод має 

форму пластини. Мідний катод слугує різальним інстру-

ментом, при чому форма його наконечника визначала 

профіль шару, що знімається за один прохід. Ефектив-

ність процесу обробки досліджена на волокнистих епок-

сидних композитах з кевлару та скла.

У роботі [142] запропоновано дещо змінений описа-

ний вище пі дхід: процес алмазної електрохімічної оброб-

ки легованої інстру ментальної сталі, алюмінієвого спла-

ву та вуглецевої сталі алмазним еле ктродоінструментом 

(ЕІ) двох типів. ЕІ виконаний з алмаза з кутом за точування 

вершини 120° й алмаза, в яко го вершина кута затуплена з 

утворенням плоскої ділянки. Струм до зони обробки по-
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давався через катод — мідну пластину. Як електро літ ви-

користовували водний розчин натрієвих солей азотної та 

азотистої кислот у співвідношенні 1 : 2. Катод, сталевий 

диск і алмазний ЕІ разом утворюють своєрідний комп-

лексний ЕІ. Вуглецева сталь рівномірно розчиняється 

за умов подачі електроліту пропорційно прикладеній 

напрузі, а наявність твердих фаз у матриці алюмінієво-

го сплаву та інстру ментальної сталі спричинює нерівно-

мірність травлення і випа дання твердих частинок під час 

розтравлювання. Виявле но, що за рахунок знеміцнення 

матеріалу в зоні обробки з випаданням части нок твердої 

фази сили різання знижуються. 

Вказаний ефект важливий для обробки алмаз них ком-

позитів, що ми і розглянемо далі, але спершу підкрес-

лимо необхідність урахування особливостей взаємодії 

алмазів із залізом [140]. У роботі [143] продемонстрова-

но, що атомізація вуглецю алмаза в середовищі металів 

(тріади заліза) відбувається за температур 1300—1600 К. У 

попередньому розділі ми показали, що 600 К — допусти-

ма температура прогрівання вглиб об’ємів алмазу та ме-

талу. Тоді можна отримати рівняння [143], яке описує 

приріст темпера тури в зоні контакту алмазу та заліза: 

ΔΘ = 0,21×10–3μphlv
к
, де μ — коефіцієнт тертя в зоні об-

робки, р — тиск у зоні контакту, h — ширина зони кон-

такту, l — довжина зони контакту, v
к
 — швидкість перемі-

щення в зоні контакту. Таким чином мож на регулювати 

температуру в зоні контакту і змінювати умови взаємодії 

за ліза з алмазом, змінюючи швидкість обробки алмазу. 

Як інструмент для обробки алмазу автор [143] рекомен-

дує сталі 20Х, ЕІ712 або ЕІ696.

Питання особливостей обробки полікристалічних 

алмазів (ПКА) з ураху ванням характеристик алмазних 

кругів і режимів шліфування розглядалися в роботі [144]. 

Шліфування відбувалося зі сталим зусиллям притиску-

вання. Круг через кожні 15 с правився для поновлення 

різа льної здатності водночас зі шліфуванням протягом 
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10 с. Виявлено принципові особливості, які необхідно 

враховувати. По-перше, для забезпечення більшого зні-

мання із ПКА мастильно-охолоджувальна рідина пови-

нна мати незнач ні мастильні властивості. По-друге, не-

обхідно прагнути до якомога більшої ве личини тангенці-

альної складової зусилля різання. У розділі 5 ми по казали, 

що для цього потрібно підвищувати концентрацію і зер-

нистість алмазів у робочому шарі круга, його зовнішній 

діаметр і швидкість обертан ня, а також зменшувати вміст 

рідини. При цьому для уникнення сколів необхідно по-

довжувати час виходжування без правки круга. 

Разом з тим автори робо ти [145] дійшли іншого 

висно вку щодо величини концентра ції алмазів у робо-

чому шарі круга для обробки по лікристалів. Вони вва-

жають, що необ хідно прагнути до меншої концентра ції 

алмазів, наприклад 10—15 %. Тобто в роботах [144, 145] 

існують певні невідповідності, які потребують додат ко-

вого дослідження.

Звернемо увагу також і на робо ту [146], в якій викла-

дено особливості електрохімічно го розрядного інтегро-

ваного шліфування алмазними круга ми на металічній 

зв’язці з викорис танням електропровідних алмаз них 

зерен. Показано, що якщо на зернах позитивний полюс 

від джерела струму, то вони менше зношуються. Як нас-

лідок — це зни жує нормальну складову зусилля шліфу-

вання за ED-інтегро ваного способу (рис. 6.14) порівняно 

з ED-ін тегрованим шлі фуванням з неелектропровідними 

алмаза ми (рис. 6.15). Автори робо ти [146] зазначають, що 

в разі шліфування електропро відними ал мазами на об-

роблюваній поверхні можуть з’являтися певні кратеро-

подібні утворення від безпосередньої електроконтактної 

взаємодії алмазу й оброблюваного матеріалу (рис. 6.16). 

Таким чином, аналіз наведених літера турних джерел 

свідчить, що є певні дослідження стосовно дода ткового 

елек тричного впливу на процес шліфування кругами з 

НТМ, і ці роботи нині актуаль ні. Для об робки плоских 
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поверхонь найпоши реніші в промисловості такі комбі-

новані мето ди обробки із застосуван ням шліфувальних 

інстру ментів з НТМ: електрохімічне (ЕХШ) та електро-

ерозійне шліфування (ЕЕШ).

Сутність електрохімічного шліфування кругами з НТМ 

полягає у поєднанні елект рохімічного розчинення оброб-

люваного матеріалу з механічним впливом на нього зе-

рен надтвердих матеріалів. Ал мазні зер на-діелектрики за-

безпечують зазор між кру гом і виробом 0,015—0,025 мм, 

а невелика напруга джерела струму (5—10 В) сприяє пе-

ребігу електрохімічних процесів. Технологічним середо-

вищем слугують водні склади насичених електролітів 

(NaNO
3
 (100 г/л) + NaCl (50—100 г/л) та ін.). Практика свід-
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Рис. 6.14. Зміна нормальної 

складової зусилля шліфуван-

ня за ED-інтегрованого шлі-

фування алмазними кругами 

з неелектропровідними алма-

зами (а) і схема дії розрядів у 

зоні обробки (б) [146]
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Рис. 6.15. Зміна нормальної 

складової зусилля шліфуван-

ня за ED-інтегрованого шлі-

фування алмазними кругами 

з електропровідними алма-

зами (а) і схема дії розрядів 

в зоні обробки (б) [146]

чить, що електрохімі чні про цеси ефек тивні за невисокої 

продуктивності знімання ма теріалу ал мазними зернами 

(до 100 мм3/хв). З її підвищенням різко зро стає інтенсив-

ність електроконтактних процесів, що зумовлене великою 

кількістю стружки в зазорі між об роблюваною і поверх нею 

круга. Ефективність електрохімічного розчинення при 

цьому різко зменшується, і частка електрохімічного стру-

му в загальному його обсязі скорочується до 5 %. Окрім 

того, істотним недоліком електрохіміч ного шліфування є 

проблема утилізації насичених електролітів.

Оскільки в реальних процесах шліфування матеріалів 

кругами з НТМ про дуктивність обробки варіює від 500 

до 2000 мм3/хв, то найпоширеніший у виробництві такий 
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різ новид електрохімічного шлі фування, як електроалмаз-

не шліфу вання, або електрошліфування (ЕШ). Останній 

полягає в тому, що електрохімічні процеси розглядають 

не як засіб для знімання матеріалу, а винятково як такі, 

що регулюють різаль ну здатність шліфувальних кругів з 

НТ. А це, в свою чергу, забезпечуєть ся електроконтактни-

ми процесами замикання зазору стружкою. В цьому ви-

падку електролітами можуть слугувати ненасичені скла-

ди: NaNO
3
 (10—30 г/л) + NaNO

2
 (2 г/л) із домішкою інших 

солей (1—2 г/л). Електрошліфування має такі переваги 

порівняно зі звичайним шліфуванням кругами з НТМ:

• продуктивність обробки підвищується в 1,5—2,0 рази;

• зносостійкість алмазних кругів зростає в 2—4 рази;

• відсутні небажані зміни в структурі поверхневого 

шару оброблюваного матеріалу;

500 μm

100 μm

500 μm

100 μm

а
б

Рис. 6.16. Стан оброблюваної поверхні за ED-інтегрованого шлі-

фування алмазними кругами з електропровідними (а) і неелек-

тропровідними (б) алмазами [146]
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• можлива високопродуктивна обробка важкооброб-

люваних матеріалів.

Джерелом технологічного струму в описаних проце-

сах є випрямлячі моделей ВУ, ВСА, ВАКГ, ВАКР тощо. 

Шпиндель шліфу вального верстата через щіткотримачі 

та струмознімальне кільце під’єднують до «мінуса» дже-

рела струму, а до станини — «плюс». У цих процесах мо-

жуть використовуватися як спеціальні верстати моделей 

3Е731, 3Е624, так і універсальні з модернізацією (ізоляція 

головки верстата зі шліфувальним шпинделем від стани-

ни за допомо гою втулок, шайб і пластин з електроізоля-

ційного матеріалу). 

Сутність електроерозійного шліфування кругами з НТМ 

полягає в тому, що в зоні шліфування в міжелектродному 

проміжку збуджуються електророз ряди від джерела ім-

пульсного технологічного струму. Як такі джерела застосо-

вують генератори моделей ШГІ, ГКІ та ГТІ, що збуджують 

у робочій зоні розряди частотою кілька кГц, тривалістю від 

одиниці до кількох десятків мікросекунд за ам плітудного 

значення напруги 60—150 В. Це забезпечує прямий про-

бій проміжку між кругом та оброблюваним виробом. Такі 

генератори більшою мірою призначені для суто електро-

ерозійної обробки. 

Спеціально для електроерозійного шліфування ство-

рені низькочастот ні ге нератори на кшталт ІТТ з часто-

тою 50 Гц і амплітудною напругою 5—10 В. Харак терно, 

що в процесах електроерозійного шліфування для впливу 

розря ду на зв’язку круга під’єднують позитивний полюс 

джерела струму до круга, а негативний — до оброблюва-

ного виробу. Міжелектродний проміжок у цьому ви падку 

може заповнюватися будь-якою технологічною рідиною, 

здебільшого на водній основі. Ос новна роль електророз-

рядів полягає у підтриманні високої різа льної здатності 

кругів. Переваги ЕЕШ перед кругами з НТМ такі:

• збільшення від трьох до семи разів продуктивності 

обробки;
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• можливість працювати кругами на будь-яких елек-

тропровідних зв’язках;

• менші витрати потужності на процес обробки.

Однак ЕЕШ має значні обмеження галузей оброб ки, 

що спричинюється відчутним підвищенням зношуванос-

ті кругів з НТМ. Так, хоча за умов шліфування швидко-

різальної сталі кругами з КНБ продуктивність і зростає 

вдвічі, але майже в чотири рази підвищується зношу-

ваність круга, а собівартість обробки приблизно втричі 

вища, аніж за пружного ЕШ. Другим недоліком ЕЕШ є 

те, що під впливом електричних розрядів на оброблюва-

ну поверхню таких матеріалів, як безвольфрамові твер ді 

сплави, магнітотверді сплави, оксидно-карбідна керамі-

ка, можуть виникати тріщини та виколки. Ще один недо-

лік ЕЕШ — після цього процесу шорсткість обробленої 

по верхні вища, ніж за звичайного шліфуван ня кругами з 

НТМ або електрошліфування.

Вкажемо на ще один важли вий ефект, що фіксується 

з уведенням струму до зони обробки кругами з НТМ, а 

саме — змащування струмом. Це з’являється в разі електро-

хімічного шлі фування та пов’язано з ут воренням анодних 

і катодних плівок (розглянемо їх далі) на поверхнях у зоні 

об робки. Зазначимо, що відповідно до традиційних уяв-

лень [147] за електричного ковзаючого контакту струмове 

навантаження можна трактувати як додатковий вхід ний 

фак тор фрикційної системи, поряд із механічним наванта-

женням, швидкістю, темпе ратурою, про міжним середови-

щем тощо. Це спричинює зміни внут рішніх факторів сис-

теми (шорсткості, властивостей плівок, тепловиділення в 

зоні тертя, структури та механічних особливостей припо-

верхневих шарів та ін.), що, в свою чергу, позначається на 

фрикційних характеристиках. Для контактних матеріалів, 

які змащуються самі, наприклад електро щиткових, під-

вищення струмового навантаження зумовлює зниження 

коефіцієнта тертя. В експлуатації електри чних машин ці 

зміни настільки відчутні, що у багатьох випадках ідеться 
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про «мастильну» дію електри чного струму, або про «зма-

щування струмом». Прикметною особливістю матеріа лів, 

для яких спостерігається ефект змащування, є крихкість, 

а також відно сно низькі (по рівняно з металами) модуль і 

межа пружності. Основною причи ною, що обумовлює та-

кий ефект, визнано тепловий вплив електричного струму 

на поверхню матеріалу [147]. 

У роботі [95] висловлена робоча гі потеза, що електро-

контактні процеси під час електрошліфування слід трак-

тувати не з погляду безпосе реднього пробою проміжку, а 

з точки зору взає модії ковзаючих електричних контактів. 

Тому постає питання про існування та застосування опи-

саного ефек ту «змащування» для підтвердження висунутої 

гіпотези. Ми [95] з’ясували, що в разі накладання потенці-

алу на зону фрикційного контакту, стосовно умов електро-

шліфування кругами з НТМ, спостерігається стрибкопо-

дібна зміна кое фіцієнта тертя в діапазо ні 0—9 В, причому 

характер та кої зміни залежить від ма теріалів контактних 

поверхонь (рис. 6.17). Аналіз даних на цьому рисунку свід-

чить, що в по ведінці кривої f = f (U ) можна виді лити чотири 

етапи: 1-й — коефіцієнт тертя знижу ється; 2-й — поверта-

ється до ви хід ного стану; 3-й — підвищується, пройшов-

ши вихідний стан; 4-й — коефіцієнт тертя стабілізується. 

f

0,15

0,10

0,05
0 2 4 6 U, B

Рис. 6.17. Залежність коефіцієн-

та тертя від напруги техноло-

гічного струму в зоні контакту: 

1 — полімерної зв’язки ВСЕ за 

сплавом ТН20; 2 — БВТС за ме-

талічними зв’язками; 3 — сталі 

Р6М5 за металічною зв’язкою 

МО20-2; 4 і 5 — сплавів Т15К6 

та ВК8 за металічними зв’яз ками
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Саме перший і другий етапи характеризуються ефектом 

«змащування» струмом, коли коефіцієнт тертя є меншим, 

аніж вихідний, що і під тверджує гіпотезу, викладену в [95]. 

Як бачимо з рис. 6.17, цей ефект припадає на діа пазон на-

пруг 0—6 В, залежно від матеріалу контактів. Чіткіше він 

про являється в порівнянні матеріалів, коли в одного з них 

менші значення моду ля пружності, ніж в іншого, напри-

клад, метало полі мерної зв’язки з металічною, або сталі 

Р6М5 з твердими сплавами. Для вольфрамових твер дих 

сплавів, які мають найвищий мо дуль пружності, ефект 

«змащування» спостерігається мен шою мірою. Загалом 

можна стверджувати, що за умов електрошліфу вання 

інструмен тальних матеріа лів кругами з НТМ ефект «зма-

щування» стру мом фіксується в таких діапазонах напруг: 

для швидкорізальних ста лей — 0—6 В (найкраще — 4 В); 

для вольфрамових твердих сплавів — 0—3 В (найкраще — 

1 В); для БВТС — 0—2 В (найкраще — 1 В). 

6.2. Як діють 
електророзряди на різальну 
поверхню круга з НТМ 

Як ми показали вище, високу різальну 

здатність можна забезпе чити електроерозійними процеса-

ми. Зазначимо, що електри чні розряди в між електродному 

проміжку можуть формуватися за рахунок як регульова-

ного, так і нерегульованого його пробою. Для досягнення 

першого в зоні шліфування збуджуються розряди від дже-

рела імпульс ного технологічного струму (електро ерозійне 

шліфування). За джерело струму використовують генера-

тори на кшталт ШГІ, ГКІ, ГТІ, які збуджують у робочій 

зоні розряди частотою декі лька кГц, тривалістю від одини-

ці до кількох десятків мікросекунд з амплі тудним значен-

ням напруги 60 — 150 В, а також низькочастотні генера-

тори зразка ІТТ на частоту 50 Гц з амплітудною напругою 

5—10 В. При цьому для переважного впливу розряду на 
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зв’язку кругів з НТМ під’єднують позитивний полюс дже-

рела струму до круга, а негатив ний — до оброблюваного 

виробу. В іншому випадку процеси електрошліфу вання є 

або електрохімічними, або електроіскровими. Джерелом 

струму слугують випрямлячі на зразок ВАКР, ВУ тощо, з 

випрямленим постійним струмом напругою від 0 до 24 В. 

Нагадаємо, що за електрохімічного шліфування позитив-

ний полюс джерела струму під’єднується до виробу, а не-

гативний — до круга. В разі електроіскрового шліфування 

під ’єднання полюсів зворотне, як і в електроеро зійного. 

Для детальнішого аналізу характеристик поданих вище 

процесів і оцінки ролі електроерозії в них цікаво їх порів-

няти з погляду особ ливостей зношування різальної по-

верхні круга. Так, наприклад [71], під час глибинного шлі-

фування сталі Р6М5 електроіскро вий та електроерозій ні 

методи, незважаючи на різні джерела додаткової енергії, 

що надходить до зони обробки, забез печують приблизно 

однакову роботоздатність кругів з КНБ на зв’язці М2-12Е. 

Однак, порівняно з ЕХШ, за умов їхнього використання 

спостерігається зростання майже вдвічі витрат КНБ і, 

відповідно, собівартості обробки. Причиною підвище-

ного зно шування робо чого шару шліфувальних кругів є 

інтенсивні електроерозійні (елект роіскрові) розряди, від 

термічного впливу яких руйнується зв’язка і, отже, погір-

шується утримання кубонітових зерен (табл. 6.2).

Таблиця 6.2. Показники процесу 
електроерозійного шліфування сталі Р6М5 
за різних робочих напруг у зоні обробки

Показники 

процесу шліфування

ЕЕШ 

з підвищеною 

напругою

ЕЕШ 

із середньою 

напругою 

ЕЕШ 

із малою 

напругою

Робоча напруга, В 46 37 28

Відносні витрати КНБ, мг/г 10,50 4,00 1,90

Шорсткість поверхні, Ra, мкм 0,75 0,63 0,42
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Практика свідчить, що для глибинного шліфування 

швидкорізальної сталі кругами з КНБ на металічній зв’яз ці 

ефективнішим є електрохімічне шліфування. Для оцінки 

можливостей результативно го застосування методу ал маз-

но-елек тро еро зій но го шліфування порівнювалася робо-

тоздатність кругів з алмазами марки АС6 у разі пружного 

способу шліфування, яке виконувалося на стен ді, створе-

ному на базі верстата моделі 3А64Д, модернізованого для 

елек трообробки. Використовували зразки з твер дого спла-

ву ВК8 і сталі 45 розмірами 100 × 15 × 7 мм, безвольфрамо-

вого твердого сплаву марки ТН20 (100 × 18 × 6 мм), швидко-

різальної сталі Р6М5 (100 × 20 × 8 мм). Режими шліфу вання: 

v
к 
= 30 м/с, частота осциляції столу — 70 пдв. х./хв [71]. Ви-

явлено, що електроерозійне шліфування в 2—7 разів підви-

щує продуктивність порівняно з електрохімічним (табл. 6.3). 

Характерно, що за даного ме тоду, на відміну від пружного 

ЕХШ, круги на зв’язках з основою Cu—Sn—Sb забезпечу-

ють вищу продуктивність, аніж круги на зв’язках з основою 

Cu—Al—Zn. Отже, у випадку пружного шліфува ння БВТС 

і твердого сплаву спільно зі сталлю алмазними кругами на 

зв’язках з основою Cu—Sn—Sb (М2-12Е, МО20-2) електро-

ерозійний метод є економічнішим. Цей висновок не по-

ширюється на обробку швидкорізальних сталей, оскільки 

тут за пружного ЕЕШ продуктивність хоч і підвищується 

вдвічі, але знач но (до чотирьох разів) збі льшується зношу-

ваність круга, а тому вартість обробки суттєво вища, ніж у 

разі пружного ЕХШ (див. табл. 6.3). Виявлено також, що в 

усіх випадках для ЕЕШ характер на підвищена з ношуваність 

кругів з НТМ, що вкрай небажано, враховуючи їх доволі ви-

соку вартість. Величину зношування можна значною мірою 

регу лювати зміною робочої напруги джерела імпульсного 

струму (ЕЕШ сталі Р6М5, круг КР 100/80—М2-12Е—100).

Таким чином, із підвищенням напруги в міжелектрод-

ному промі жку іні ціюються надлишкові електророзряди, 

що спричинюють збільшення зношуваності кругів. Хоча зі 

зниженням напруги за ЕЕШ зношення кругів і зменшуєть-
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Таблиця 6.3. Вплив методів пружного шліфування 
інструментальних матеріалів на роботоздатність алмазних 
кругів (12А2-45° 150 × 10 × 3 × 23)

Характеристика 

круга

Метод 

шліфування
Матеріал

U
P
, 

B

P, 

МПа
I

T
, A

Q, 

мм3/хв 

q
р
, 

мг/г

АС6 125/100M—
М2-12Е—100

ЕХШ ВК8+
+Ст45

6 1,08 200 250 0,59

ЕЕШ 30 6—16 1200 3,50

АС6 125/100—
М2-12Е—100

ЕХШ ВК8+
+Ст45

6 1,08 150 210 0,52

ЕЕШ 30 4—6 1260 4,50

АС6 125/100M—
МО20-2—100

ЕХШ ВК8+
+Ст45

6 1,08 200 220 0,86

ЕЕШ 30 4—8 1610 6,00

АС6 125/100M—
МО13Е—100

ЕХШ ВК8+
+Ст45

6 0,75 90 350 0,61

ЕЕШ 30 4—10 1030 4,65

АС6 125/100M—
М2-12Е—100

ЕЕШ ТН20 35 1,47 2 270 2,40

АС6 125/100M—
МО13Е—100

ЕЕШ 185 7,36

КР 100/80C—
М2-12Е—100

ЕХШ Р6М5 8 0,80 80 368 1,05

ЕЕШ 30 2—10 830 4,70

ся, однак зменшується і продуктивність обробки. Зазначи-

мо (див. табл. 6.3), що для безвольфрамових твер дих спла-

вів навіть за умов ЕЕШ проду ктивність пружного шліфува-

ння невелика, а зношування кругів — доволі значне. Так, 

для круга з характе ристикою АС6 125/100М—М2-12Е—100 

у випадку ЕХШ спільно з ВК8+сталь 45 зношуваність кру-

га сягає 0,59 мг/г, а за ЕЕШ сплаву ТН20 з майже такою са-

мою продуктивністю — 2,4 мг/г, що вчетверо більше, хоча 

продук тивність є зовсім невеликою — 250—270 мм3/хв. Це 

свідчить, що для інструментальних матері алів, які містять 

карбіди металів IVb—Vb підгрупи (швидкорізальних сталей 

і БВТС), з погляду роботоздатності і зносостійкості кругів 

небажано застосовувати процес ЕЕШ через негативні над-

лишкові електророзряди. Аналогічна надлишковість спо-
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стерігається і за електро шліфування, але якщо в першому 

випадку зайві розряди відносно легко регу люються напру-

гою, то в другому — регулювання складніше, оскільки іс-

тотно впливають електрохімічні процеси, а саме описана 

вище анодна та катодна поляризації. Наприклад, з під-

вищенням напруги в разі електрошліфу вання сталі Р6М5 

зростає анодна пасивація, а це спричинює зниження стру-

му і безпосередньо його ерозійної складової, що і познача-

ється на збільшенні зносо стійкості кругів (круг КР 100/80—

М2-12Е—100, v
к
 = 30 м/c, Q =1200 мм3/хв) (табл. 6.4).

Аналогічний ефект спостерігаємо і в разі електрошлі-

фування БВТС. Причиною зниження електроерозії є утво-

рення на оброблюваній поверхні анодних плівок, а вони 

зумовлюють доволі великий перехідний елек троопір, аж до 

відсутності металі чного контакту за малих зусиль. Це зни-

жує ерозію як за умов безпосе редніх контактів зв’язки круга 

з матеріалом, так і у випадку замикання їх через стружку. 

Тепер розглянемо особливості електроерозійного впли-

ву на поверхню зв’язки. Якісно фазовий склад поверхнево-

го шару в усіх зв’язках на основі оло в’янистої бронзи піс-

ля електроерозійного впливу характеризується від чутним 

розділенням шару на дві зони: верхню (α-твердий розчин) 

і нижню — евтек тоїд (α + δ) [148]. Електроеро зійні процеси 

за електрошліфування виконують одну важливу позитив-

ну функцію — підтримання стабільної різальної здатності 

Таблиця 6.4. Вплив величини напруги 
технологічного струму за електрохімічного шліфування 
сталі Р6М5 на показники процесу шліфування

Показники 
процесу шліфування

ЕХШ 
(без 

анодної 
плівки)

ЕХШ (із 
слабкою 
плівкою)

ЕХШ 
(наявна 
анодна 
плівка)

ЕХШ 
(густа 

анодна 
плівка)

Напруга, В 4 6 8 10

Технологічний струм, А 80 70 65 50

Відносні витрати КНБ, мг/г 0,40 0,37 0,33 0,27
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кру гів, але ма ють і низку негативних наслідків, на приклад, 

виникнення трі щин під дією розря ду як на оброблювану 

поверхню, так і на зв’язку круга. Завда ння полягає в тому, 

щоби мак си мально знизити їхній вплив, особливо для інст-

рументальних матеріалів, які містять карбі ди металів IVb—

Vb підгруп. У роботі [95] розглянуто вплив електрофізичних 

процесів на підтримання різальної здатності кругів з НТМ. 

Елект роерозійні явища за електрошлі фування можуть ви-

никати внаслідок безпосе реднього пробою міжелектродно-

го проміжку, що має найменшу діелектричну міцність, або 

через коротке перемикання електро дів, наявність між ними 

стружки, що спричинює появу нерегуляр них біполярних 

стрибків струму, оплавлення містків контакту і локальний 

викид назовні матеріалу анода та катода. Для обох випад-

ків харак терний саме вплив електро еро зійного розряду на 

зв’язку круга (рис. 6.18). Розглянемо, як змінюється еле-

ментний склад продуктів розряду та його лунки. 

1. З підвищенням напруги технологічного струму дже-

рела імпульсного струму ІТТ-35 від 30 до 60 В не спосте-

рігається істотної зміни елементно го складу продуктів 

плавлення в зоні розряду зв’язок з основами Cu—Sn і 

Cu—Sn—Sb (див. табл. 6.5). 

Водночас на зв’язках з основою Cu—Al—Zn з підви-

щенням напруги в продук тах плавлення в разі електро-

розрядів кількість міді й алюмінію зростає (табл. 6.6). 

Рис. 6.18. Вплив електроерозійних розрядів на різальну поверхню: 

а — шліф; б — після електророзряду

30 μm 30 μm
а б
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2. Принципової відмінності в елементному складі 

продуктів плавле ння (кульках) у випадку електророзрядів 

у повітрі та воді не фіксується. Так, для зв’язки М2-12Е 

концентрація елементів дорівнює відповідно (в ат. %): 

Cu —76,8 та 70,9; Sn — 13,9 та 13,3; Sb — 5,7 та 10,0; Al — 

1,9 та 5,6. 

3. Характерно, що за дії електророзряду на зв’язку 

з основою Сu—Sn у лунках спостерігаються продукти 

плавлення у вигляді кульок, а на зв’язках з основою Cu—

Al—Zn їх немає (рис. 6.19, а), однак при цьому в лунках 

з’являються термічні тріщини (рис. 6.19, б).

Таблиця 6.6. Вплив напруги технологічного 
струму на елементний склад продуктів плавлення 
в зоні розряду на зв'язці з основою Cu—Al—Zn

Елементи

Напруга, В

30 40 50

Мідь, ат. % 15,1 22,2 21,4

Алюміній, ат. % 54,4 57,3 68,1

Цинк, ат. % 9,1 10,4 1,6

Кремній, ат. % 17,5 8,3 5,7

Таблиця 6.5. Вплив напруги технологічного 
струму на елементний склад продуктів плавлення 
в зоні розряду на зв'язці з основою Cu—Sn—Sb

Елементи

Напруга, В

30 40 50 60

Мідь, ат. % 70,8 78,7 73,5 77,4

Олово, ат.% 13,3 13,4 14,9 13,2

Стибій, ат. % 10,0 6,3 8,5 6,9

Алюміній, ат. % 5,6 0,5 1,6 1,6
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Рис. 6.19. Вплив електричних розрядів на зв’язку МО13Е : а — за-

гальний вигляд, б — у глибині лунки

4. У разі електроерозійного впливу на зв’язку круга з 

основою Cu—Al—Zn у продуктах електророзряду фіксу-

ється переважний вміст міді й алюмі нію: Cu підвищуєть-

ся з 26,8 до 35,6 (% за масою), а Al — з 29,4 до 41,4, водно-

час Zn знижується з 12,9 до 7,4 (% за масою).

5. Електроерозійний розряд, який реалізувався поряд 

із зерном НТМ, що мав нікелеве покриття, розриває по-

верхню довкола зерна і на ньому замість су цільного по-

криття залишаються острівці розплаву Ni та Cu у відно-

шенні 55,2 та 44,8 ат. %. Мідь надходить зі зв’язки.

6. Виявлено відповідність процесів, що відбуваються 

за звичайного тер мічного плавлення зв’язок і під дією 

електророзряду (ат. %) (табл. 6.7).

Як бачимо, плавлена кулька зв’язки з основою Cu—

Sn—Sb і кулька на по верх ні цієї самої зв’язки після елек-

тророзряду мають однаковий еле ментний склад.

Таблиця 6.7. Зміна елементного складу продуктів 
плавлення в зоні розряду на зв'язці з основою Cu—Sn—Sb

Елементи
Вихідна 

зв’язка

Плавлена кулька 

(рис. 6.20)

Кулька після 

електророзряду (рис. 6.21)

Мідь 52,8 82,6 77,6

Олово 18,2 11,8 14,5

Стибій 12,3   5,5  6,4

Алюміній 15,8 — —

100 μm
а

30 μm
б
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7. Встановлено [71], що двокомпонентні зв’язки на 

ос нові Cu—Sn під час плавлення утворюють кульку, в 

якій зосереджений увесь мате ріал зв’язки (див. рис. 6.20 

та 6.21). На поверхні кульки міститься більше Sn, аніж у 

глибинних шарах. Концентрація міді й олова на поверхні 

відповідає δ-фазі (Cu
31

Sn
8
), а всередині кульки — β-фазі 

(Cu
5
Sn). З віддаленням від поверхні кульки кількість 

Cu знижується, а Sn — зростає (рис. 6.22) (% за масою) 

(табл. 6.8).

Зауважимо, що за чистових режимів алмазно-іскро-

вого шлі фування енергія електричних розрядів не переви-

щує 0,005—0,020 Дж [149]. Дос лідження фазового складу 

поверхневих шарів алмазних інст румен тів на металі чній 

зв’язці М2-01 після електроерозійної правки засвідчили, 

що на рентгеногра мах, знятих з шарів на певній глибині 

Рис. 6.21. Кулька плавлення в 

разі електророзряду на зв’яз ці 

М2-01

Таблиця 6.8. Зміна елементного складу продукту 
плавлення (кульки) в зоні розряду на зв'язці з основою Cu—Sn—Sb

Елементи 

зв’язки

Поверхня кульки 

(рис. 6.21)

Переріз кульки (рис. 6.22, а)

т. 1 т. 2 т. 3

Мідь 65,7 87,4 78,0 77,0

Олово 32,3 11,9 19,0 21,9

Рис. 6.20. Кулька плавлення зраз-

ка зі зв’язки на основі Cu–Sn 

(М2-01) 

100 μm 10 μm
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від поверх ні обробки, не зафіксовано поліморфного пере-

творення алмаза на графіт. Імовірно, це є наслідком гар-

ної теплопровідності мідно-олов’яної зв’язки і відносно 

малої протяжності теплових впливів за електроерозійних 

розря дів. Зразок до об робки мав відбитки від трьох фаз: α 

(твердий розчин олова й міді), β (Сu
5
Sn) і δ (Cu

31
Sn

8
). Зник-

нення відбитка від двох фаз у поверхневому шарі після 

електро ерозійної обробки засвідчує виплавлення β-фази 

та викри шування крихкої δ-фази. Тому в поверхневому 

шарі наявні тільки основна фаза зв’язки — α-фаза і ε-фаза 

(Cu
3
Sn), що утворюється під час розпаду δ-фази: δ → α + ε. 

Подібний евтектоїдний розпад можливий, оскільки δ-фаза 

за температури 380 °С є нестійкою [81].

Електроерозійну стійкість металічних зв’язок досліджу-

вали із застосуванням генератора імпульсів ШГІ 40-440 за 

частоти 44 кГц, тривалості й енергії імпульсів — 4 мкс та 

0,05 Дж, час обробки — 5 хв [150]. Ерозійну стійкість оці-

нювали величиною відносного зношування — відношен-

ням об’єму матері алу, зня того з катода (ШХ15), до об’єму 

матеріалу зв’язки, знятого за час об робки. Дані електро-

ерозійної стійкості зв’язок подані в таблиці 6.9.

Після елекроіскрової дії приповерхневий шар зв’язки 

М2-01 має дрібно кристалічну структуру. Товщина шару 

зі зміненою структурою — близько 5 мкм. З’ясовано, що 

Рис. 6.22. Поперечні розрізи кульок плавлення: зв’язка М2-01 (а) і 

кульки в лунці електророзряду на зв’язці М2-12Е (б)

1000 μm
а

•Т 1

•Т 2

•Т 3

300 μm
б

•Т 1

•Т 2
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α-фаза мікротвердістю 1,7 ГПа, а евтектоїд (α+β) — 3 ГПа 

(β-фаза — електронна сполука Cu
5
Sn). Рентгеноструктурні 

дослідження сві дчать, що у по верхневому шарі обробленої 

зв’язки М2-01 утворюється ε-фаза (Cu
3
Sn), якій властиві 

підвищені твердість і крихкість порівняно з α- і β-фаза ми. 

Зі збільшенням продуктивності й енергії імпульсів вміст 

ε-фази підвищується, а α- і β-фаз — знижується. Як наслі-

док — після електроерозійної дії поверхне вий шар зв’язки 

М2-01 стає крихкішим, що також збільшує зношуваність 

зв’язки М2-01 у процесі експлуатації. Рентгенографічні 

дослідження зв’язки М6-14 підтвердили, що у вихідному 

стані вона містить такі фази: α-Fe, α-Cu й елект ронну спо-

луку Cu
5
Sn. Після електроерозійно ї дії інтенсивність ліній 

вказаних фаз знижується, в результаті процесів загарту-

вання з’явля ються лінії фази CuSn. Дос лідження зв’язки 

М6-16 показали, що у ви хідному стані вона містить зде-

більшого α-Со (гексагональна мо дифікація) і β-Со (кубіч-

на, високотемператур на мо дифікація). Після електроеро-

Таблиця 6.10. Зміна елементного складу 
сплаву марки КНТ16 у зоні електророзряду 

Елементи сплаву Tитан Нікель Молібден

Вихідний сплав 61,5 16,4 5,9

Лунка розряду 70,6   3,1 5,4

Таблиця 6.9. Електроерозійна стійкість металічних зв’язок [150]

Зв’язка Склад, % за масою Відносна стійкість

М2-01 20 % Sn + 80 % Cu 0,30

M6-15 M2-01 + Fe
3
O

4
0,50

M5-04 M2-01 + силікати 0,55

М6-14 32 % Cu + 8 % Sn + 51 % Fe + 9 % Ni 1,54

M6-16 93 % Co + 6 % Cd + 1 % FeS 2,20
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зійної дії в обробленому шарі підвищується концентрація 

високотемпературної модифікації. Пластич ність кобальту 

є максимальною, як що в його структурі превалює β-фаза, 

тому можна стверд жувати про підви щення пластичності 

зв’язки М6-16 після електроіскрово го впливу [150].

Електроерозійні і теплові процеси на електрокрихких 

матеріа лах особли во актуальні для електрошліфування 

інструментальних матеріалів, що містять карбід титану, 

які достатньо чутливі до дії електричних розрядів на їхню 

поверхню. Так, під впливом електророзряду на поверхню 

спла ву марки КНТ16 у його лунці виникають тріщини. 

Мік роаналіз елементів сплаву (% за масою), які потрап-

ляють до лунки, свідчить, що після електророзрядів з 

поверхневого шару в лунці втрачається найбільш легко-

плавкий елемент (Ni), послаблений шар сплаву зазнає 

розтріскування (табл. 6.10).

Не менш чутливим є і карбід титану. В роботі [71] роз-

глянуто особливості його поведінки за високих темпера-

тур на кераміках окси дно-карбідної гру пи. Вияв лено, що 

нагрівання кера мік до 1700 К уже спричинює формуван-

ня трі щин у поверхневому шарі, і вони можуть виника ти 

за наявності електророз ря дів у зоні обробки під час елек-

трошліфування кера мік. Як і слід було очікувати, елект-

ророзряди зумовлюють тріщини в лунках (рис. 6.23). 

Аналогічно до процесів термічного плавлення і в цьому 

Рис. 6.23. Вплив електророзрядів на поверхню кераміки ВОК60: 

а — тріщини в лунці, б — лунки розряду

30 μm
а

300 μm
б
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випадку утворюються корки плавлення. Кіль кісний ана-

ліз продуктів плавлення свідчить, що в лунках формуєть-

ся структу ра, близька до зламу зразка після плавлення, в 

якій відсутній кисень. Приблизний склад повер хні зла-

му — Al
10

Ti
2
O

15
, а в лунці розряду — Al

15
Ti

2
O

26
.

Відомо [151], що електроопір оксидних керамік є 

доволі великим (109—1012 Ом · м). Із підвищенням тем-

ператури він зни жується і за температури 1273 К сягає вже 

105 Ом · м. Для нас більший інтерес становить оксидно-

карбідна кера міка, електроопір якої є істотно меншим — 

3,3×10—2 Ом · м [152], що пов’язано з уведенням до неї 

карбіду титану з питомим електроопором 5,3×10—7 Ом · м. 

З’ясовано, що починаючи від 15 (% за масою) добавки 

TiC в окси дну кераміку гара нто вано забезпечують за-

довільну для електрошліфування провідність. Досліди 

з електрошліфування проводили на модерні зованому 

верстаті 3В642 під час обробки кера міки марки ВОК60. 

Як елек троліт брали водний розчин солей NaNO
3
 — 5 та 

NaNO
2
 — 0,5 (% за масою). Застосовували кру ги на ме-

талічній зв’язці МО20-2 та електро провідній металопо-

лімерній зв’язці В1-13. Для проце су електрошліфу вання 

оксид но-карбідної кера міки характерний доволі ни зький 

рі вень значе нь технологі чного струму. Встановлено, що в 

діа па зоні нап руг 2—10 В струм із підвищенням напруги 

Рис. 6.24. Залежність величини 

струму від напруги за електро-

шліфування кераміки ВОК60 

кругами АС6 100/80 100% на різ-

них зв’язках

I, A

20

15

10

5

0
2 4 6 8 U, B

MO20-2

B1-13
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зрос тає про порційно (рис. 6.24), що спонукає до виснов-

ку про відсутність активної паси вації поверхні кераміки, 

оскіль ки за наявності, як зазначалося вище, на оброб-

люваній поверхні анод них окси дних плівок залежність 

«напруга—струм» має пе регин. А ось катодні плівки на 

по верхні кру га фор муються, і саме вони уможливлюють 

досягнення позити вного ефекту. Дані з електрошлі фуван-

ня кераміки ВОК60 наведені в таблиці 6.11. Як бачимо, 

введення струму в зону обробки дає змогу знизити зно-

шуваність кру гів як на металі чній (у 1,65 раза), так і на 

металополі мерній (у 2,15 раза) зв’язках. 

Підвищена зношуваність алмазних кругів під час шлі-

фування кераміки спричинена активною дією шламу на 

зв’язку, який її стирає. Тому зниження зношування кру-

гів у процесі електро шліфування зумовлене своєрідною 

«овалізацією» частинок шламу через електророзряди в зоні 

обробки та зниженням, унаслідок цього, їх абразивної дії 

на поверхню круга, яка до того ж покрита зносостійкою 

катодною плів кою. На користь «овалізації» свідчить і той 

факт, що на металополімер ній зв’язці ефект зниження 

зношування виявився більшим. Це вказує на те, що елек-

троерозійні розряди більшою мірою руйнують металічну 

зв’язку, аніж полімерну з металічним наповнювачем.

Описані процеси зміни поверхневого шару під дією 

електророзряду хара ктерні і для інших електрокрихких ма-

теріалів. Так, за доволі високої продуктивності шліфування 

Таблиця 6.11. Показники процесу 
електрошліфування кераміки ВОК60

Характеристика круга U, B I, A Q, мм3/хв N
еф

, кВт q
P
, мг/г

АС6 100/80—МО20-2—100 0 —   800 0,66 0,53

8 21,0 0,62 0,32

АС4 100/80ма—В1-13—100 0 — 1050 0,65 1,30

7 10,5 0,62 0,60
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(1380 мм3/хв) електроерозійні розряди, потрапляючи на по-

верхню магнітотвердих сплавів, спричинюють різкий теп-

ловий вплив і, як наслідок, розтріску вання [71]. Передусім це 

слід враховувати у процесі їхньої електрообробки.

6.3. Плазма замість струму 

Ми побачили, що введення струму до зо-

ни обробки відіграє позитив ну роль — певною мірою за 

рахунок теплових процесів і виникнення плівок. А чи мо-

жемо ми застосувати плазму, адже вона також має тепло-

вий ефект? Щоб відповісти на це питання, слід визначити, 

чого саме ми чекаємо від плаз ми. Нам необхідний такий 

метод впливу, який би, поряд з певними фізичними діями 

щодо по новлення різальної здатності, уможливив внесен-

ня додаткових по зитивних змін у поверхневий шар робо-

чої поверхні, нап риклад, формування необхідних плівок 

на ній або зміну фізичних властивостей цього шару. Чи 

можемо ми отримати це за рахунок плазми?

Вибір раціональних параметрів (режимів) плазмової 

обробки ро бочого шару кругів з НТМ описано в роботі 

[153]. Основними парамет рами були: потужність плазмо-

вого струменя N (визначалася величинами стру му I і на-

пругою U плазмового струменя) та швидкість переміщення 

плазмо трона v. Вказані параметри змінювали в таких ме-

жах: N = 12—18 кВт, v = 16—90 см/хв. Дослідження засвід-

чили, що най вразливішими для плаз мової об робки є круги 

на полімер них зв’я зках: у цьому випадку хоч і спостеріга-

ється розкриття зе рен (рис. 6.25), але водночас фіксуються 

поверх неві структурні з міни у вигляді вигорання верхньої 

частини його ро бочого шару й ут ворення трі щин на ро-

бочій поверхні. Вия влено, що для полі мерних зв’язок, щоб 

не впливати не гативно на робочу повер хню круга, струм 

плазмо вого струменя має бути в межах 150 А, а швидкість 

переміще ння струменя слід збільшувати. Якщо нам необ-

хідно актив но впливати на робочу поверх ню, показник 
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Рис. 6.25. Стан різальної по-

верхні круга на полімерній 

зв’язці В2-08 після помір-

ного плазмового впливу 

(N = 12 кВт, v = 25 см/хв) [153]

струму повинен залишатися у вказаних межах, а ось швид-

кість перемі щення струменя потрібно зни зити. Загалом для 

полімер них зв’я зуючих шліфувальних кругів з НТМ основ-

ний напрямок керуван ня плаз мовою дією такий: струм 

необхідно утримувати невеликим, а головний ре гулято р ін-

тенсивності впливу — це швидкість переміщення. В такому 

випадку можна досягти необхідного ефекту розкриття зерен 

без негативного явища — утворення трі щин (див. рис. 6.25). 

Крім того, зазначимо, що в разі плазмової обробки можли-

вий ефект нанесення певного покриття як на зернах НТМ 

(рис. 6.26, а), так і на зв’язці (рис. 6.26, б), що може змінити 

контактні процеси в зоні обробки під час шліфування. 

Для металічних зв’язуючих аналогічно спостерігаються 

поверхневі структурні зміни в місцях інтенсивної дії плаз-

мового струменя, які проявляються в плавленні зв’язки 

(рис. 6.27). З’ясовано, що для ме талічних зв’язок, аби 

20 μm

Рис. 6.26. Формування плівок після плазмового впливу на абразив-

ному зерні (а) і полімерній зв’язці В2-08 (б)

10 μm 10 μm
а б
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уникнути та ких негативних впливів на ро бочу поверхню 

круга, необхідно, як і для полімерних зв’язок, щоб струм 

був неве ликим, а швидкість перемі щення плаз мо во го 

струменя слід збільшувати. Якщо не обхідний посилений 

вплив, наприклад для зв’язок М2-01, то струм підвищують, 

а швидкість переміще ння, навпаки, — знижують. Таким 

чином, на ме талічних зв’я зках регуляторами ін тенсивності 

пла змового впли ву є обидва ці чинники. Це дає можливість 

досягти не обхідного ефекту розкриття зерен абра зиву без 

утворення тріщин на зв’язую чому. Зауважимо, що і в цьому 

випадку за плазмової обробки може спрацювати ефект на-

несення певного покриття як на зернах НТМ (рис. 6.28, а), 

так і на зв’язуючому (рис. 6.28, б), що уможливлює регулю-

вання контактних процесів у зоні шліфування [153]. 

Аналіз елементного складу плівок, які виникають 

на абразивних зер нах і зв’язці в зоні плазмового впли-

Рис. 6.27. Наявність ділянок 

з кульками плавлення на рі-

зальній поверхні круга на 

металічній зв’язці МО20-2 

після інтенсивного плазмо-

вого впливу (Q = 18 кВт, v = 

= 25 см/хв)
100 μm

Рис. 6.28. Формування плівок після плазмового впливу на зв’язці 

МО20-2 (а) та абразивному зерні (б) [153]

2 μm 10 μm
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ву (рис. 6.28), засвідчив: у них достатньо багато кисню, 

причому на зернах його фіксується бі льше (від 26,7 до 

33,6 % за масою), тоді як на зв’язуючому — менше (від 

16,9 до 25,0 % за масою). Дещо інший і розподіл елемен-

тів зв’язуючого, що вхо дить до складу плівок. Якщо для 

ви хідної суміші зв’язки МО20-2 відно шення між основ-

ними складниками зв’язки Cu : Sn : Sb становить 8,75 : 2 : 1, 

то на абразивних зернах воно вже 5 : 2 : 1, тобто спостері-

гається знижена кіль кість міді. У свою чергу, на поверхні 

зв’язу ючого вказане відношення буде 8,95 : 3,78 : 1. Отже, 

тут в 1,79 раза кількість олова в плівці перевищує вихід-

ну в сумі ші. На такий перерозподіл елементного складу 

зв’язки вказують і дослідження на шліфі перерізу зв’язки 

в лунці дії пла змового струменя (рис. 6.29). Так, у гли бині 

зв’язуючого (спектр 2, рис. 6.29) відношення міді й оло-

ва — 4, а на поверхні лунки воно дорівнює 2,88 (спектр 3, 

рис. 6.29) і 1,28 (спектр 4, рис. 6.29). Це свідчить, що піс-

ля плазмового впливу в поверх невому шарі зв’язки вміст 

олова зростає. Такий перерозподіл більш ха рактерний 

Рис. 6.29. Структура перерізу робочого шару круга на зв’язці МО20-2 

у зоні утворення лунки під впливом потужного плазмового струменя 

(Q = 18 кВт, v = 25 см/хв) [153]

3 mm
Спектр 1

Спектр 2

Спектр 3

Спектр 4

Спектр 5
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для потужної плазмової дії, позначається вона і на зміні 

твердості робочого шару кру га. Так, за відсут ності плаз-

мового впливу твердість робо чої поверхні круга на зв’язці 

МО20-2 сягає 99 HRB, по краях лунки від потужної плаз-

мової дії — 95—97, а в це нтрі лунки — 93 HRB [153]. 

Разом з тим плазмова обробка різної інтенсивності 

може зумовлювати не тільки зниження твердості робочо-

го шару круга, а й її підвищення, коли відбувається лише 

частковий перероз поділ легко плавкої складової зв’язуючо-

го внаслідок теплового впливу плазмово го струменя. До-

слідження щодо зміцнювальної дії (збільшення твердос ті 

робочого шару круга на металічній зв’язці МО20-2), здій-

снені за різ них потужностей плазмового струменя (сила 

струму — 150 і 200 А) і різ них швидко стей руху струменя 

вздовж робочої пове рхні круга (від 16 до 50 см/хв), виявили 

(рис. 6.30): загалом спостерігається загальна тенденція до 

підвищення твердості ро бочого шару круга, але зі зростан-

ням швидкості руху цей показник зни жується. Причому в 

разі струму 200 А збільшення швидкості за 30 см/хв фак-

тично знеміцнює робочий шар круга. Отже, з’ясовано: від 

то го, на що саме спрямована плаз мова обробка — на зміну 

стану ро бо чої поверхні круга (зміцнення робочого шару та 

ство рення на ньому необхідних функціональ них плівок) 

або здебільшого на забез печення гарного висту пу зерен і 

підвищення різальної здатності (шляхом знеміцнення ро-

бочого шару), залежить можливість регулювання завдяки 

інтен сивності плазмового впливу і його спрямованості. 

Висновки з цих досліджень спонукають до припущен-

ня: плазмовий вплив на різальну поверхню круга, з огля-

ду на ефекти створення плівок зі зміненим елементним 

складом по верхні зв’язки і зе рен, може збільшити зносо-

стійкість шліфуваль них кругів. Дослідження процесу шлі-

фування твердого сплаву ВК6 з продуктивністю обробки 

100 мм3/хв алмаз ним кругом 12А2-45° 125 × 5 × 3 × 32—

АС6 125/100—М2-01—100 після різних методів впливу на 

різальну поверхню круга проводили на модернізовано-
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му універсаль но-заточувальному верстаті моделі 3В642. 

Встановлено, що після попереднього механічно го впливу 

на різальну поверхню круга вільним абразивом віднос-

ні витрати алма зів у крузі становили 1,2 мг/г. Унаслідок 

електроерозійного впливу, коли U = 30 В, I =  2 А, цей по-

казник уже сягає 1,97 мг/г, а після попередньої прав ки рі-

заль ної поверхні круга плазмовим струменем за I = 150 А, 

v
пер

= 25 см/хв — знижується до 0,87 мг/г. Це свідчить, що 

попередній плазмо вий вплив невеликої інтенсивності, 

порівняно з механічною аб разивною дією, уможливлює 

підвищення зносостійкості круга в 1,4 раза. Тако ж зазна-

чимо, що після плазмового впливу фіксується «м’як ше» 

різан ня кругом. Певною мірою, на наш погляд, це зумов-

лено саме утворенням тих плі вок на поверхні зв’язуючого 

і зерен круга, на що ми звертали увагу раніше. Для пере-

вірки цього припущення були вирізані невеликі сегменти 

круга, який зазнавав плазмового впливу. Так, поверхня 

алмазних зерен після такої обро бки містить 2,0—5,3 % (за 

масою) кисню та 0,5—1,2 % — міді. Отож спостерігаєть-

ся певне, хоч і невелике, окиснення алмазного зерна й 

утворення оксидної плівки міді на ньо му. Зауважимо, що 

на зв’язуючому кисню значно більше — від 9,1 до 20,9 % 

(за ма сою). Таким чином, імовірна наявність на поверхні 

зв’язки оксиду Cu
2
O, який ха рактеризується малим коефі-

цієнтом тертя ( f = 0,12 [154]), і саме це дає змогу досягти 

«м’якого» різання таким кругом. 

Рис. 6.30. Залежність зміни 

твердості робочого шару кру-

га на зв’язці МО20-2 після 

дії плазмового струменя від 

швидкості його переміщен-

ня за величини струму 1 – 

150 А, 2 – 200 А
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6.4. Особливості 
впливу лазера 

Вище ми показали, як діють на робочу по-

верхню круга електророзряди та плазма. Але в наше життя 

дедалі більше входить лазер, а чи можемо ми його застосу-

вати для впливу на робочу поверхню круга? З’ясовується, 

можемо, і це доведено фахівцями НТУ «Харківсь кий по-

літехнічний інститут» [155].

Відомо, що правка алмазних кругів полягає у понов-

ленні геометричної форми та різальної здатності їх робочої 

поверхні. Під час правки алмазних кругів на металічних 

зв’язках з робочої поверхні видаляється шлам (частинки 

стружки оброблюваного матеріалу та зв’язки), поновлю-

ються засалені шламом ділянки зв’язки, а також розкрива-

ються алмазні зерна, які ще не брали участі у шлі фуванні. 

У процесі правки кругів з НТМ, що складаються з доволі 

різнорідних мате ріалів, таких як метали й алмаз, найефек-

тивніше впливати на робочу поверхню правлячим інстру-

ментом вибірково, використовуючи потік енергії лазерно-

го випромінювання [155]. 

Основними компонентами металічних зв’язок шлі-

фувальних кругів з НТМ, як показано в розділі 4, зазви-

чай є мідь, залізо, олово, цинк, алюміній та інші мета-

ли, спектри поглинання яких різняться між собою, але їх 

об’єднує спільна особливість — зі зменшенням довжини 

хвилі коефіцієнт поглинання у більшості металів зростає. 

Тому для правки металічної зв’язки найефективніше ви-

користовувати лазерне випромінювання у короткохви-

льовій ділянці спектра.

Якщо металічні компоненти робочої поверхні шлі-

фувального круга ма ють порівняно високий коефіці-

єнт поглинання, то алмази, на відміну від них, в ульт-

рафіолетовій та інфрачервоній ділянках спектра є доволі 

прозорими. По рівняльний аналіз спектрів поглинання 

всіх компонентів, що становлять алмазо вмісний шар 
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шліфувальних кругів, а саме, металів й алмазу, засвідчив: 

у ділянці максимального пропускання лазерного випро-

мінювання алмазами (від 0,8 до 4,8 мкм) метали мають 

доволі високий коефіцієнт його поглинання, особливо 

в короткохвильовому діапазоні цього інтервалу. З ураху-

ванням таких властивостей компонентів алмазонос ного 

шару вибрана [155] хвиля лазерно го випромінювання на 

багатокомпонент ний склад поверхні круга завдовжки 

1,06 мкм, що уможливлює вибірковість впливу. Ця ви-

бірковість полягає у видаленні або тільки зв’язки, або 

в досягненні, разом з цим, мікросколювання зерен без 

втрати ними їхніх властивостей. Важливо зазначити, що 

механізм вибіркового лазерного впливу на зв’язку реа-

лізується в разі імпульс ного режиму лазерного випромі-

нювання. Неперерв не лазерне випромінювання зі збіль-

шенням потужності спричинює поступову графітизацію 

алмазу і навіть повне його вигорання.

Процес правки відбувається шляхом взаємного пе-

реміщення кру га та ла зерної головки. Причому відносне 

просторове переміще ння круга та променя здійснюється 

таким чином, що пляма контакту лазерно го променя з 

поверхнею круга в процесі поступального руху перекри-

ває всю його ро бочу поверхню рівно мірно. Правка може 

здійснюватися як з відведенням круга в автономну зо ну, 

так і безпосередньо під час шліфування. Дослідження 

процесу лазерної правки, а також результатів шліфу-

вання показали, що лазерна дія на алмазний круг дає 

змогу гнучко керувати властивостями та параметрами 

його ро бочої поверхні, що у підсумку розширює можли-

вості алмазного круга.

Виявлено [155], що спосіб лазерної правки уможливлює:

• підвищити термін служби алмазних кругів у 1,5—

1,7 раза;

• знизити витрати алмазів у кругах в 1,2—1,3 раза;

• поліпшити можливості автоматизації процесу шлі-

фування.
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Переваги методу лазерної правки найбільше прояв-

ляються під час шлі фування важкооброблюваних мате-

ріалів, коли алмазно-іскрове шліфування неможливе, а 

електроерозійна правка технічно ускладнена. 

6.5. Що дають вібрації?

Ще одним фізичним впливом на зону 

різання може бути вико ристання вібрацій у процесі об-

робки, наприклад ультра звукових коливань. Роз глянемо 

особливості та можливості цього напрямку для шліфу-

вального інстру менту з НТМ.

Але передусім необхідно з’ясувати, а чи є в нас ав-

токоливання? Зазначимо, що автоколивання в процесі 

шліфування обу мовлені нелінійною залежністю сили 

різання від швидкості занурення зерна в оброблюваний 

матеріал. Амплітуда автоко ливань залежить від пружно-

демп фу валь них характеристик пружної системи, стану 

робочої поверхні круга, оброб люваного матеріалу та ре-

жимів різання. Амплітуда зворотно про порційна власній 

частоті пружної сис теми верстата; вона зростає зі збіль-

шенням режимів шліфу вання, з погіршенням різальної 

здатності круга й оброблюваності матеріа лу та знижуєть-

ся з підвищенням демпфу вання у пружній системі [114]. 

Акцентуємо на тому, що амплітуда власних коливань 

шліфувальної бабки і заготівки на холосто му ходу не має 

перевищувати 3—4 мкм, а за алмазно-електрохімічного 

шліфу вання — 9—10 мкм [117].

Автоколивання під час електроабразивного і звичайного 

шліфування знижу ють стійкість круга та якість оброблюваної 

поверхні. А додавання ульт развукових коливань сприяє очи-

щенню круга від відхо дів шліфування та само заточуванню 

зерен, а також може гасити автоколиван ня, причиною яких є 

полі номіальна залежність тангенціаль ної сили від швидкості 

шліфування [156]. Фі зична сутність цього е фекту полягає в 

тому, що в системі встановлюється та кий режим періодичних 
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коливань, за якого сума квадрата амплітуди швид кості авто-

коливань і подвоєного квадрата амплітуди швидкості виму-

шених ко ливань залишається постійною величиною. Звідси 

випливає, що підвищення амплітуди змушених коливань 

зумовлює зниження амплітуди швидкості авто ко ливань. 

У роботі [156] показано, що чим більш важкооброблюва-

ний матеріал, тим вища амплі туда ульт развукових коливань 

необхідна для погашення автоколивань. У процесі електро-

абразивного шліфува ння потрібна нижча амплітуда ультра-

звукових колива нь. Причому зі зниженням частки матеріа-

лу, що зрізується за рахунок механічного різа ння, погашен-

ня автоколи вань, підвищення стійкості круга і якості об-

роблюваної поверхні фіксуються за нижчої амплітуди уль-

тразвукових коливань. Ультразвукові коливан ня виробу або 

шліфуваль ного шпинделя з кругом необхідно збуджувати в 

тан генціальній площині від самого початку обробки, щоб не 

з’являлася хвилястість на крузі і не знижувалися його стій-

кість і якість шліфованої поверхні. Загалом амплітуда уль-

тразвукових коливань, за якої гасяться автоколивання, може 

зменшуватися шляхом збільшення частоти коливань і демп-

фувальних властивос тей пружної системи. А підвищуватися 

вона має в міру затуплення круга, а також зі зростанням час-

тини матеріалу, що знімається під час електроабразивної об-

робки за рахунок механічного різання зернами [156]. 

Тепер звернемо увагу на вплив частоти власних коли-

вань верстата. Час тота власних коливань пружної системи 

верстата 3Г71 — у межах 0—500 Гц. У разі використання 

шпинделя, який обертається, вона дещо менша, що по-

яснюється зниженням жорсткості системи [114]. Частота 

власних коливань вузлів шліфу вальних верстатів вимірю-

ється в діапазоні 50—500 Гц. Для верстатів моделей 3Г71 

і 3В642 частота автоколивань шпинделя дорівнює 660—

720 Гц, столу — 150—210 Гц. На цих частотах зрос тають 

амплітуда сили різання Ру, висота хвиль на крузі, шор-

сткість обро бленої по верхні, знижується різальна здатність 

круга. За частоти коливань круга 110—160 Гц на кругло-
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шліфувальних верстатах мож ливе виникнення ре зонансу 

в техно логічній системі. Коливання технологічної системи 

формують хвилястість інст рументу. Амплітуда хвиль збіль-

шується зі зростан ням інтенсивності коливань [117]. 

Вище згадувалися процеси механічного різання, елек-

троерозійного, а також з ультразвуком. У роботі [157] ха-

рактеризується енер гія, яка витрачається за різних методів 

формотворення поверхні (див. табл. 6.12).

Ультразвукова обробка алмазним інструментом за фі-

зичною сут ніс тю близька до ультразвукової обробки віль-

ним абрази вом. Тут також використовується ударна дія ін-

струменту (абразивного зерна) на оброблюваний матері ал. У 

роботі [158] висловлене припущення, що існують оптималь-

ні співвідношення зна чень коливальної та колової швид-

костей, за яких забезпечується найсприятливіший нап ря-

мок удару, коли матеріал руйнується за мінімальних витра т 

енергії. Але оскільки після удару зерно певний час контактує 

з матеріалом, то можливий і вплив дряпання цими зернами. 

З’ясовано, що залежність продуктивності від амплітуди ко-

ливань у діа пазоні 3—35 мкм має лінійний ха рактер, вона 

аналогічна подібній залежності під час обробки вільним 

абразивом. Це підтверджує припущення, що за ультразву-

кової обробки основний матеріал знімається внаслідок без-

посереднього удару інструменту, спрямованого під певним 

Таблиця 6.12. Енергія, що витрачається 
за різних методів формування поверхні

Технологічний метод Питомі витрати енергії, Дж/см2

Заточування (1,7—2,5)×103

Шліфування (5,5—7,0)×104

Електроерозійна обробка (3,5—7,1)×105

Електроконтактна обробка (2,3—4,6)×105

Електрохімічна обробка (4,25—4,35)×105

Ультразвукова обробка (6,0—36,0)×105
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кутом до об роблюваної поверхні. Виявлено, що продуктив-

ність ультразвуко вої обробки пропор ційна мікротвер дості 

матеріалу та знижується з її збільшенням [158]. 

У роботі [159] показана дія ультразвуку на зміцнен-

ня твердих спла вів. Міцність твердих сплавів на згин під 

впливом ультразвукових коливань і статичного наванта-

ження змінюється. Ці зміни в межах 100 хв можна поді-

лити на чотири етапи. На першому етапі (0—5 хв) сплави 

зміцнюються: для ВК15 R
bm 

= 2,68 ГПа, що сягає 120 % від 

вихідного (2,23 ГПа), для ВК6 R
bm 

= 2,23 ГПа, це 119 % від 

вихідного (1,65 ГПа). Рентгеноструктурний аналіз вказав 

на зниження на цьому етапі напружень розтягу в кобаль-

товій зв’язці. На другому етапі (6—40 хв) відбувається зне-

міцнення сплавів. На третьому (20—60 хв) триває повторне 

зміцнення сплавів (імовірно — наклепування кобаль тових 

прошарків). На четвертому етапі (60—100 хв) обидва спла-

ви знеміцнюються, найімовірніше, внаслідок перенакле-

пування, виникнення та збільшення мікротріщин.

У дослідженні [160] запропоновано комбінований ме-

тод обробки — алмазне шліфування з накладенням ульт-

развукових коливань технологі чної системи в трьох на-

прямках — тангенціальному, радіальному й осьовому. 

Унаслідок складної траєкторії руху алмазних зерен 

спостерігаються такі позитивні особливості алмазного 

шліфування з осьовою вібра цією. Так, знижуються ди-

намічний від’ємний кут зерна на 10—20 %, залежно від 

зернистості круга та сили різання на алмазних зернах, 

й енерговитрати на зняття загально го об’єму матеріалу, 

а також відбувається періодичне загострення зе рен за 

ра хунок задіяння нових різальних окрайок. Реалізація 

цього можлива тільки за умов перевищення швидкості 

вібра ції над швидкістю різання [160]. 

У випадку радіальної вібрації можна реалізовувати 

варіанти переривчастого та непе рервного різання. Для 

даної схеми різання продуктивність підвищується лише 

зі збільшенням частоти примусових коливань технічно 
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можли вого рівня. При цьому знижується загальна тепло-

напруженість процесу внаслі док зменшення сили тертя 

на зернах і переривчастості контакту. Циклічне врі зання 

круга збільшує загальну кількість різальних зерен за ра-

хунок зниження частки тих, що тільки дряпають, і тих, 

які перебувають у процесі тертя [160].

Тангенціальні вібрації, на відміну від осьових і радіаль-

них, відбивають лише переривчасту схему різання, зношу-

ваність круга при цьому підвищується. Але імпульс ний ха-

рактер напружень стискування та розтягування поліпшує 

стру жкоутворення та забезпечує формування елементних 

мікростружок, що підвищує різальну здатність круга [160]. 

Підкреслимо, що напрямок ультразвукових коливань 

інст ру менту під час доведення алмазним притиранням іс-

тотно впливає на якість оброблюваної поверхні. Радіаль-

ні коливання зумовлюють зміцнення поверхневого шару, 

поз довжні — його знеміцнення, поперечні — нез начно 

підвищують вихід ну мікротвердість. Найбільша шорсткість 

спостерігається в разі доведення з накла денням радіальних 

коливань. Порів няно з доведенням без ультразвуку радіаль-

ні коливання підвищують шорсткість у 1,5—4,0, а поздов-

жні — в 1,2—2,0 рази, залежно від їхньої амплітуди. Попе-

речні коливання забезпечують у 1,2—1,5 раза меншу шор-

сткість, аніж під час доведення без ультразвуку. Найбі льша 

шорст кість і максимальне зростання мікротвердості спо-

стерігаються за ультра звукового доведення менш в’язких 

матеріалів. Технологія зі збу дженням у зоні різання радіаль-

них ультразвукових коливань рекомендується для поперед-

нього доведення, а поперечних — для кінцевого [161]. 

Таким чином, з наведеного вище бачимо, що будь-

яке введення додаткової енергії поліпшує процес різан-

ня зернами надтвердих матеріалів, але все-таки основне 

знімання матеріалу виконують у шліфувальному інстру-

менті саме вони. Тому в наступному розділі розглянемо 

питання: в чому саме проявляються позитивні ефекти за-

стосування шліфувального інструменту з НТМ? 



257

ЕФЕКТ ЕФЕКТ 
ІНСТРУМЕНТУ ІНСТРУМЕНТУ 
З НТМЗ НТМ

РОЗДІЛ 7

7.1. Матеріали, 
які ним обробляють

Як ми вже зазначали, аналізуємо дві ос-

новні групи надтвер дих матеріалів — ал-

мази та кубічний нітрид бору.

Кубічний нітрид бору (КНБ) — це 

штучний матеріал, створювався він спеці-

ально для обробки інструментальних, на-

самперед швидкорізаль них сталей, оскіль-

ки КНБ не взаємодіє із залізовуглецевими 

ма теріа лами. Слід пам’ятати, що твердість 

цих сталей має бу ти не меншою 55 HRC, 

інакше ми не отримаємо ефект від вико-

ристання таких високовартісних матеріа-

лів, як КНБ.

Алмази, в свою чергу, призначені для 

обробки істотно більшої групи твердих ма-

теріалів — твердих сплавів, кераміки, ка-

меню, полімер них матеріалів, абразивів, 

гірських порід. 

Зауважимо, що, змінюючи міцність зе-

рен кубічного нітриду бору, ми не зміню-

ємо групу оброблюваних матеріалів, вона 

такою ж залишаєть ся — залізовуглецеві 

сплави.
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А ось щодо алмазів ситуація зовсім інша. Тут усе сут-

тєво залежить від міцності алмазних зерен. Застосуван-

ня алмазних шліфпорошків для абразив них операцій у 

маши нобудуванні характеризується широким діапазо-

ном по казників їхньої міцності, причому менш міцні 

зерна (АС6—АС20) задіяні в алмазних кругах для проце-

сів шліфування виробів машинобудування, міцніші зер-

на (АС32—АС80) використовуються для відрізних кругів, 

інст рументів на гальванічних зв’язках, а також для кру-

гів з метою обробки каменю або бетону. Зерна діапазону 

міцності (АС100—АС160) характерні для породоруйнів-

ного (геологорозвідувального) інстру менту і, насамкі-

нець, найміцніші зер на з діапазону АС200—АС400 вико-

ристовуються в прецизійному правлячому інстру менті.

7.2. Продуктивність обробки 

Отож ми з’ясували, що будемо обробля-

ти, підібрали необхідний інструмент з НТМ, наприклад 

алмазний круг. А ось як оцінити його можливості, з якою 

продуктивністю ми зможемо вести обробку? Це його 

межа чи можемо ще на щось розраховувати для даного 

круга? Як це визначити? Щоб відповісти на ці запитання, 

слід з’ясувати, що, власне, нам забезпечує продуктив-

ність обробки. Передусім — це різальна здатність круга. 

А чим же вона визначається? 

Зазначимо, що основна умова ефективної меха нічної 

об робки — це забезпечення голов ної закономірності 

про цесу різання, а саме: в зоні обробки, за під вищеної 

температури, твердість матеріалу різального інструмен-

ту має бути в 1,5—2,0 рази більшою, аніж твердість ма-

теріалу оброблюваного виробу [162]. Сам процес різання 

визна чається напруженнями, які виникають у зоні різан-

ня. Причому умовне нап ру ження різання характеризує 

рі вень напружень, що фіксуються в зоні контак ту під час 

різання. У випадку знач ної товщини зрізуваного шару 
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умовне напруження різання мало залежить від товщини. 

Ширина зрізуваного шару не впливає на величину фак-

тичного кута різання і являє собою довжину шару ма-

теріалу, тому умовне напруження різання практично не 

залежить від ши рини [163]. Умовне напруже ння різання, 

за версією роботи [164], визначаємо так: σ = 2 × R
cm

/fa, де 

R
cm

 — межа міцності оброблюваного матеріалу на стиску-

вання, fa — коефіцієнт абразивного різання (fa = P
z
/Р

у
).

У свою чергу, в роботі [165] наведено аналітичну за-

лежність для визна чення умовного напруження різання:

 σ = 2 × τ
зр

× (1 + (1 + fa2)0,5)/fa, (7.1)

де τ
cд

 — межа міцності оброблюваного матеріалу на зру-

шення (τ
зр 
≈ 0,5×R

cm
), fa — коефіцієнт абразивного різан-

ня. За умови fa < 1, тобто за абра зивної обробки, автори 

[107] спрощують залежність (7.1) і вона набуває такого 

вигляду: σ = 4×τ
зр

/fa. Отже, для високошвидкісного шлі-

фування слід суттєво знижувати σ за рахунок підвищення 

різальної здатності круга, застосовувати ефективні мето-

ди прав ки кругів із СТМ, які характеризуються великою 

гостротою різальних окрайок, а також зменшувати тертя 

круга з оброблюваним матеріалом. Нагадаємо, що коефі-

цієнт тертя під час обробки є показником концентра ції 

напружень у матері алі. З підвищенням твердості матері-

алів він зни жується, а від модуля пруж ності не залежить. 

Коефіцієнт тертя зменшується зі зростанням шорсткості 

за пружного контакту і збільшується — за пластичного 

[166]. Коефіцієнт тертя алмазу в повітряному середовищі 

низький (0,05—0,10), зі збільшенням роз рядження (ва-

кууму) він зростає. Так, коефі цієнт тертя алмазу по його 

грані (111) під тиском газового середовища 1,33×10–8 Па 

вже — 0,9. Підвищенню ко ефіцієнта також сприяє де-

сорбція газів з поверхні алмазних частинок [167].

 Відомо [168], що гранична енергоємність проце сів 

обробки визначається тим, що з поглинанням локаль-

ними об’ємами по верхневих шарів інструменту гранич-
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ної величини енергії пружної деформації відбувається 

їх мікроруйнування. Тріщино- і зносостійкість покрит-

тів характеризується граничною енергоємністю ΔЕ ту-

гоплавких фаз. Граничну енергію, запасену локальними 

об’ємами з критичною густиною дислока цій, визначають 

як: ΔЕ = ∫
Тп

Тд
CpdT, де Тд — температура дослідження, Тп — 

тем пература плавлення, Ср — питома теплоємність. Зна-

чення граничної енерго ємності різних тугоплавких спо-

лук за температури 1273 К подані в таблиці 7.1.

Як бачимо, карбідні фази мають більшу енергоєм-

ність, аніж нітридні [168].

Зауважимо, що процес механічної обробки поєднаний 

із мікроруйнуванням, яке супроводжується фізичними та 

механохімі чними ефектами. Так, основ ним джерелом акус-

тичної емісії (АЕ) під час руйнування мікрозразків з карбіду 

бору є утворення мікротріщи н. Кількість імпуль сів АЕ май-

же збігається з кількістю тріщин. Виникненню мікротріщин 

більшо го роз міру відповідає і сильніший імпульс АЕ. Оцін-

ки свідчать, що час ут во рення мікротріщини є істотно мен-

шим, аніж період власних коливань п’єзо перетворювача. 

В цьому випадку ін формацію про вихідний імпульс АЕ, 

гене рований безпосередньо тріщиною, яка збільшується, 

несе винятково амплітуда сигна лу [169]. У випадку різання 

новою твердосплавною пластиною спостерігається сиг нал 

АЕ, що містить значну кількість низькочастот них скла-

дових. У міру за туплення різця сигнали АЕ зміщуються 

у ви сокочастотну ділянку. Зношуваність під час тертя ха-

Таблиця 7.1. Значення величин 
граничної енергоємності тугоплавких сполук

Гранична 
енергоємність

Тугоплавкі сполуки

TiC ZrC HfC NbN TiN ZrN HfN

ΔЕ, 

кДж/моль 129,9 155,8 171,0 103,9 113,9 123,2 125,2
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рактеризується наявністю висо кочастотних АЕ-сигна лів. 

Викришу вання пластини супроводжується різким зростан-

ням інтенсивності, особ ливо ам плітуди сигналів АЕ [170]. 

Основним внеском у сигнал АЕ є енергія руй нування та 

мікроплас тична деформація зрізуваного шару. Енергоєм-

ність ін ших складників механічної обробки сягає 10—30 % 

від загальної енерго ємності процесу [171]. 

Крім того, під час обробки відбувається і механохіміч-

на активація твер дих тіл. Теплова теорія механохімічної 

активації являє собою модель «магмоплазми». Згідно з 

нею енергія, яка виділяється в процесі механічної взаємо-

дії, перевищує теплоту плавлення, і через слабку тепло-

провідність твердих тіл спричинює не тільки локальне 

плавлення, а й перегрівання та випарову вання речовини, 

тобто зумовлює стан плазми. Тривалість теплового збу-

дження незначна — всього 10–9—10–10 с. У механохімії вва-

жають, що в локальних точках контакту температура ся-

гає точки плавлення легко плавкої речовини. Три валість 

теплового спалаху оцінюється величиною 10–4  с на площі 

10–7—10–9 м2, а критичний тиск — 1,5—3,0 ГПа [94].

Зауважимо, що взаємодія в контакті інструмент—

метал характери зується внутрішньою та поверхневою 

енергіями, кількісну оцінку яких визначають за темпе-

ратурою плавлення, па ра метрами дифузії, енергією суб-

лімації, вели чиною теоретичної міцності та ін шими 

структурно нечутливими величи нами. Енергія активації 

руйнуван ня збігається з енергією випаровування речо-

вин і супроводжується роз ривом міжатомних зв’язків. 

Близькість цих величин свідчить про спільність первіс-

них стадій про цесів. Внутрішня енергія кристала — це 

робота, яку необхі дно виконати для його руйнування на 

частини, що не взаємодіють. Вважають, що точний екс-

периментальний вимір поверхневої енергії немож ливий, 

тому її оцінюють за характеристиками, які щільно з ними 

по в’я за ні, на приклад, за питомою енергією подрібнення 

або константою швидкості по дрібнення. Остання зрос-
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тає зі збільшенням рухливості атомів у криста лічній ґрат-

ці, отже, зі зниженням пластичності [94]. 

Тепер з’ясуємо питання, які стосуються продуктивності 

обробки, тобто швидкості зняття матеріалу, що визначає-

ться як об’єм знятого матеріалу за одиницю часу. Реально 

така швидкість вимірюється кількістю абразивних зерен, 

які беруть участь у процесі різання, тобто фак тично площею 

різальної поверхні круга, де містяться ці зерна. Як уже зазна-

чалося, різальна поверхня зазнає в процесі об ро бки різних 

формозмін, допоки у круга є можливість збільшувати свою 

різальну по верхню. Продуктивність обробки, за якої зникає 

та ка можливість, визначена як крити чна продуктивність, 

оскільки з її перевищенням починає зростати зношуваність 

круга. Загалом критична продуктив ність під час шліфуван-

ня спричинена формо змінами різальної поверхні круга і 

характеризує перехід від шліфування з резервом площі його 

робочої поверхні до шліфування без такого ре зерву. Як було 

до ведено у розділі 5, з урахуванням змін профі лю робочої 

поверхні круга в радіа льному та коловому напрямках реаль-

на площа різальної поверхні круга, що відпо відає за зняття 

матеріалу за один його оберт, у разі жорсткого торцевого 

шліфу вання знижується до 40 % від загальної. А якщо про-

дуктивність обро бки підвищується і далі, тоді бракує площі 

різальної поверхні і, як нас лідок, зростають навантаження 

в зоні контакту. Та ким чином, на кривій «про дук тив ність—

зношування» (ри с. 7.1) мо жна спостерігати дві зони: ста бі-
льної зно шуваності (С), коли на поверхні круга в радіальному 

напрямку ще відбуваються пев ні формозмі ни, і підвищеної 
зношуваності (П), де відсутня будь-яка формозміна рі зальної 

поверхні, розді лена пе регином кривої Q—q
P
. На такі змі ни 

різальної поверхні круга майже не звертають уваги, тому 

здебільшого дослід ники для екс пе римен тів бе руть круг не 

з ви хідною формою, а з будь-якою іншою. Працюють, за-

звичай ігно руючи формозміни, в ши рокому діапа зоні про-

дуктивності (зокрема в зоні П) і, як наслідок, зношуваність 

кру га зако номірно зростає з підвищенням продуктив ності. 
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Шукати шляхи зни ження зношування кругів для кон крет-

ної продуктивності за такого підходу не можливо, оскільки 

тут лише один вихід — зниження про дуктивності. То му ми 

запропонували інший під хід — на основі врахування фор-

мо змін. Він сформульований так:

«Характерний перегин кри вої «продуктивність шлі фу-

ван ня—зношуваність кру га» за торцевого шліфування з 

поздовжньою подачею є межею між зоною роботи круга 

з явищем формозміни різальної поверхні в радіально му 

напрямку і зоною без такого явища; продуктивність, яка 

відпові дає цьому перегину, визначена як критична про-

дуктивність шліфування».

Це положення дає можливість вести пошук шляхів зни-

ження зношуваності круга в напрямку підвищення значен-

ня критичної продуктивності, що, в свою чергу, уможлив-

лює перевести зношування круга з т. 1 до т. 2 (див. рис. 7.1). 

Реалізувати це допомагає аналіз формули для розрахунку 

ве личини критичної продуктивності шліфува ння, отрима-

ної нами на основі цього положення і теорії абразивного 

зношування зерен Крагельського. Продук тивність, яка від-

повідає межі (див. рис. 7.1), ми назвали критичною. Це і 

пов’язано з викладеним положенням про те, що з переви-

щенням проду к тивності за критичну необ хідно вжити за-

ходів задля зниження зношуваності кругів. 

Для визначення шляхів збільшення зносостійкос-

ті кругів з НТМ за ви сокої продуктивності розглянуто 

Рис. 7.1. Характерна залежність зно-

шуваності круга (q
p
) і шорсткості 

оброблюваної поверхні (R
a
) від про-

дуктивності обробки (Q) під час шлі-

фування з поздовжньою подачею Q

2

q
р
, R

a

1

Q
K Q'

K

C

П
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вплив самих зерен НТМ на їхню зношуваність. Ві домо 

[172], що абразивна частинка руйнується за від повідності 

навантаження, яке спричинює руйнування, і наванта-

ження, що діє на неї з боку оброблюваного матеріалу, 

або H
p 
= P

m
. Навантаження H

p
 обумовле не ме ханічною 

міцністю абразивного зерна (руйнівним навантаженням 

під час стискування). Навантаження P
m
 для пластичного 

контакту, що існує в даному випадку, можна визначити з 

формули P
m 

= A
r
×H

М
 [172]. Тоді H

p 
= A

r
×H

М
 , а A

r 
= H

p
/H

М
.

Відомо [173], що інтенсивність зношування може ви-

ражатися через відношення об’єму зношеного матеріалу 

до фактичної площі контакту та довжини шляху зношу-

вання: I
h
=ΔV/(A

r
×L

І
). Стосовно викладених вище умов 

інтенсив ність зношуваності абразивних зерен можна по-

дати такою формулою: 

I
ha 

= (ΔV/L
І
×H

М
/H

р
).

Ця формула заснована на припущенні, що відно-

шення ΔV/L
І
 для сукупності зерен круга дорівнює цьому ж 

відношенню для одиничного зерна, оскільки вважається, 

що однакова кількість зе рен зноси лася на величину — V 

і подолала шлях зношування L
І
. Аналіз вказаної формули 

дає змогу стверджувати, що інтенсивність зношуваності 

зе рен НТМ за умови зада них матеріалу та продуктивнос-

ті обробки визначається їхньою міцністю — H
р
. Із під-

вищенням міцності зерен інтенсивність їх зношування 

знижується, отже, знижується і зношуваність круга. Вра-

ховуючи, що руйнівне навантаження зерен КНБ, а та-

кож алмазів марок АС2—АС6 малих зер нистостей майже 

вдвічі менше, ніж навантаження виривання зерен НТМ з 

металічної зв’язки, необхі дно розрахувати міцності зерен 

для конкретних умов шліфу вання. Для вирішення цьо-

го питання, з урахуванням викладеного вище механізму 

формотво рення, важливо визначити об’єм зношених зе-

рен НТМ, що беруть участь у зніманні припу ску, як до-

буток лінійного зношування на площу круга, зайняту 
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зер нами. Після перетворень, з урахуванням формозмі ни 

площі різального шару круга, цей добуток дорівнює: 

ΔV = πS
П
(D — S

П
/tgφ)Δl

З
 K/(400 tgφ).

Для визначення довжини зношування подумки роз-

ділимо, за аналогією з ро ботою [173], поверхню зношу-

вання на смужки вздовж напрямку ковзання—різан ня 

ши риною b, де b — середньоймовірна ширина зерна в 

напрямку, перпенди кулярно му напрямку ковзання—рі-

зан ня. Згідно з [174] b = 1,125×Z×α, де α — кое фіцієнт ізо-

метричності зерна. Довжина кожної та кої смужки — це 

гіпотетич ний шлях зношування одного зерна від початку 

до кінця роботи круга за умови, що воно зношувалося без 

виривання зі зв’язки. Фактично це сума шляхів зношу-

вання зерен на певній смужці ГРК круга. Загалом довжи-

ну шляху зношування можна подати як: L
І 
=Δl×k

з
×k

п
×k

д
, де 

Δl — довжина контак ту; k
з
= S

п
/(1,125×Z×α×sinφ) — враховує 

кількість зерен НТМ, розташованих на твірній головного 

різального конуса круга, які брали участь у про цесі зно-

шування; k
д 
= bv

к
/(ϖDS

под
) відбиває сумарну довжину дуги 

зношування за один прохід круга; k
п 
= V

м
/(S

п
hb) — враховує 

сумарну кількість проходів оброблюваною поверхнею. 

У загальному вигляді довжина шляху зношування до-

рівнює: 

L
I
 = v

K
V

M
 (D – tgφ ) arcsin (D – tgφ

 ) / (0,5625k
CT

 DS
nod

 h Z sinφ).

Для переходу від смужок зношування зерен НТМ до 

вмісту їх у крузі, на основі відповідності інтенсивностей 

зношування, припускається, що I
ha 

= q
p
×γ

М
/γ

CТМ
. З його 

урахуванням, а також зведенням вищевказаних виразів, 

за допомогою перетворень отримуємо рівняння для зна-

ходження критичної продуктивності шліфування:

Q = k
F
 k

H
 k

пер
               

0,5625 α D sinφ               × 
Z×H

M

 .

2 Sn

2 Sn

h

Sn
 (D – tgφ ) arcsin (D – 2 S

n
 / tgφ)2 Sn h

H
P
×v

K
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Зауважимо, що для виведення цієї формули прийняті 

при пущення, які певною мірою не враховували формо-

зміни різальної поверх ні круга. Тому це додатково врахо-

вано введенням коефіцієнта неповного вико ристання рі-

зальної поверх ні круга за його оберт (k
F 
= 0,4 — для жорст-

кого тор це вого шліфування, k
F 
= 0,55 — для пружного та 

врізного торцевого шліфуван ня). Крім того, до формули 

входять також показники зерен НТМ: k
н 

— коефіці єнт, 

що враховує зниження реальної кількості зерен, котрі 

відповідають за зні мання припуску, спричиненого їхнім 

нахилом у робочому шарі; k
nep

 — коефіцієнт, який врахо-

вує зниження величини перетину зрізу зерном, зумовле-

не його нахилом. 

З поданого вище рівняння отримуємо рівняння, що 

відбиває для конкретної продуктивності критичну, або 

оптималь ну швидкість обер тання круга: 

Q =                       
0,5625k

CT
 D sinφ

                      × 
Q×Z×H

M
 .

Розглянемо деякі особливості впливу швидкості кру-

га на показники шлі фування, подані в цій формулі та на 

рис. 7.2. Крива «швидкість—зношуваність» має клас ичну 

екстремаль ну форму. Швидкість, за якої спостерігається 

мінімаль не зношування круга, дослідники вважають оп-

тимальною. Так, на при клад, під час глибинного елект ро-

шлі фува н ня швидкорізальних сталей такою швидкіс тю є 

30 м/с [71]. Зниження v
k
 щодо кри тичної спричинює утво-

рення с тійкого трикутного профілю різальної поверхні 

круга; це засвідчує ста білізація кута нахилу головного рі-

зального конуса (див. розділ 5). При цьому зростає тов-

щина зрізу на оберт круга, що збільшує наванта ження на 

різальні зерна, знижує величини проміжку між кругом та 

оброблю ваним матеріалом, погіршує умо ви розташуван-

ня стружки в ньому і, як наслідок, підвищує зношува-

ність круга. Аналіз формули розрахунку швидкості свід-

k
F
 k

H
 k

пер
 Sn

 (D – tgφ ) arcsin (D – 2 S
n
 / tgφ)2 Sn h H

P



267

7.3. Чому інструмент швидко зношується?

чить, що зі зростанням про-

дук тив ності шліфування оп ти-

мальна швидкість рі зання зру-

шується в більший бік, а зі 

зни женням — у менший (див. 

рис. 7.2). Тобто чим вище на-

вантаження на різальний шар, 

тим більше зрушуєть ся оп ти-

мальний мінімум швид кості рі-

зання в ділянку вищих швид-

костей. Отже, експерименти з 

визначення оптимальної швид-

кості різання під час шліфування обов’язково ма ють вра-

ховувати формотво рення різальної поверхні круга.

Таким чином, продуктивність обробки залежить пе-

редусім від пло щі робочої поверхні круга, яка і дає змогу 

оцінити критичну продуктивність обробки, прийнятну 

для такої площі, коли круг ще не переходить у режим під-

вищеного зношування. 

7.3. Чому інструмент 
швидко зношується?

Справді, якщо ми не дотримаємо відпо-

відності навантаження на різа льну поверхню круга її пло-

щі, а перевищуємо навантаження, тобто перевищуємо 

критичну продуктивність обробки, то, безперечно, круг з 

над твердих матеріалів почне зношуватися швидко. Заува-

жимо, що од нією з ознак швидкої зношуваності є те, що 

коли ми продовжуємо підвищувати продуктивність оброб-

ки, то круг продовжує різати. Це означає, що зв’язка круга, 

з підвищенням на неї навантаження, зношується швидше, 

аніж алмазні зерна. Останні гарно висту пають зі зв’язки, 

а тому добре ріжуть, хоч і недовго, оскільки за певний час 

вивалюються зі зв’язки. Як наслідок — круг ріже, але його 

зношуваність різко зростає (див. рис. 7.1).

Рис. 7.2. Типова залежність 

відносних витрат зерен НТМ 

у крузі від швидкості круга під 

час шліфування

vK

q
р
, R

a

Q

vопт
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А що буде, якщо зерна не оновлюються, якщо зв’язка 

утримує їх слабко, або навпаки — сама зв’язка не зно-

шується від дії шламу, а зерна тримає добре? Ось тоді і 

відбувається засалювання різальної поверхні кру га, про 

яке згадувалося раніше. У таких випадках необхідне вве-

дення струму до зони обробки для поновлення різальної 

здатності круга.

Як ми вже зазначали у попередньому розділі, введення 

додаткової енергії в зону обробки уможливлює передусім 

досягнення гарних виступів зерен зі зв’язки. Саме такі ви-

ступи і визначають умови розміщення шламу, що виникає 

під час обробки. Крім того, виступи зерен визначає і між-

електродний проміжок між кругом та оброблюваним виро-

бом у процесі шліфування з уведенням електричного струму 

до зони обробки, особливо для тих випад ків, коли різальна 

здатність круга підтримується за рахунок електророзрядів. 

Міжелектродний проміжок (МЕП) під час електрошлі-

фування кругами з НТМ, власне, охоплює проміжок між 

кругом і виробом та враховує електричну складову. Тому 

надалі ми аналізуватимемо такий проміжок з ура хуванням 

цих двох складових, а за необхідності кожну складову мож-

на легко визначити з отриманих залежностей. 

Загалом МЕП обчислюється з урахуванням коефіці-

єнта критичного ут римання зерна в зв’язці круга (ε), се-

редньоймовірної товщини зрі зуваного шару (a
Z
) та глиби-

ни електрохімічного розчинення (Δ) матеріалу. У випадку 

електрохімічного шліфування характерним є виникнен-

ня електрохіміч ної комірки, що охоплює поверхні кру-

га та оброблюваного виробу і технологічне середовище. 

Для аналізу електрохімічних процесів, що відбува ються 

в комірці, необхідно визначити її основні па раметри, 

серед яких най важливішим є величина міжелектродно-

го проміжку. Традиційно до слідники вважають її рівною 

0,2...0,3 від середнього розміру зерен НТМ у крузі або ве-

личини їх виступів над поверхнею зв’язки [175]. Але при 

цьо му не враховується тов щина зрізуваного шару, а це 
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зумовлює певні похибки у розрахунках, наприклад, гус-

тини струму електрохімічної скла дової, тому акцентують 

увагу на розрахунку товщини такого шару.

Для випадку плоского торцевого шліфування МЕП роз-

раховували [95] за формулою: δ = (1 – ε) – a
Z
 + Δ. Величину 

a
Z
 визначали за такими показниками. Продуктивність шлі-

фування дорівнює добутку середньоймовірного об’єму 

зрізуваного шару V
Z
 на кількість зерен, які беруть участь у 

процесі різання за одиницю часу: Q = V
Z
×z. Ширину вка-

заного шару вважали за b
Z
 = 2a

Z
 tg(β/2), а середньоймо-

вірний об’єм як V
Z
 = 2a2

Z
 h×tg (β/2). Кіль кість зерен, задія-

них у процесі різання за одиницю часу, знаходимо з рів-

няння z = n
р
×S

К
×n. Середньоймовірну кількість активних 

рі заль них зерен на одиниці поверхні кру га можна визна-

чити за формулою [176]: n
p
 = 5,65×10–3 β* K (1 – ε) / (x–2 √v), 

де v = 3,18×10–2 v
К
 BhK (1 – ε)3 / Q — без розмірна характе рис-

тика процесу шліфу вання [176]. З урахуванням на ве де-

них рівнянь і перетворень середньоймовірну товщину зрі-

зуваного шару визначимо так [95]:

a
Z
 = 2,538x (    Q    )0,25 (Dctg (β/2))0,5 (1 – ε)0,25.

Величину лінійного електрохімічного розчинення зна-

ходили на основі таких припущень. Вважаємо, що за оберт 

круга гли бина розчинення дорівнює різниці між кінцевим 

(δ
К
) і початковим (δ

О
) МЕП. Згідно з [177] час видалення 

матеріалу за рахунок анодного розчинення та збільшення 

МЕП дорівнює: τ
a
 = (δ2

К
–δ2

О
) / (2ηε

V
 j

EX
 δ

Т
), де δ

Т 
= 0,5(δ

К
–δ

О
) — 

поточний МЕП. Після перетворень це рівняння набуває 

такого вигляду: τ
a
 = Δ / (ηε

V
 j

EX
). Оcкільки час анод ного роз-

чинення за умов неперервного знімання матеріалу під час 

електрошлі фування не перевищує τ ≤ πD/v
К
, то остаточне 

рівняння для визна чення величини електрохімічного зні-

мання буде таким: Δ = πηε
V
 j

ex
D/v

К
. 

З урахуванням наведених вище рівнянь і перетво-

рень отримуємо фор мулу для розрахунку величини 

Kv
K
Bh β*(D – B)
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МЕП стосовно умов електрохімічного шліфування кру-

гами з НТМ :

δ = x [l – ε – 2,538(    Q    )0,25 (Dctg (β/2))0,5 (1 – ε)0,25] +

+ πηε
V
 j

ex
D/v

К
, м.

Аналіз цієї формули засвідчує, що величина МЕП за 

плоского шлі фування тор цем круга визначається зернис-

тістю (x) і відносною концентра цією (К) зерен НТМ, кое-

фіцієнтом заглиблення зерна в зв’язку (ε), продукти вністю 

обробки (Q), швидкістю обертання круга (v
к
), розмірами 

його різаль ної поверхні. Зі зростанням продуктивності 

шліфу вання, коефіцієнта заглиб лення та кута загострення 

(β) зерен проміжок зменшується, тоді як підви щення зер-

нистості його збільшує. До формули також входять: коефі-

цієнт ро зподілу зерен (β*), товщина об роблюваного виро-

бу (h), зовнішній діаметр (D), ширина різальної по верхні 

(В) круга та показники електрохімічного розчинення: 

електро хімічний еквівалент оброблюваного матеріалу (ε
V
), 

густина електрохімічного струму в проміжку між електро-

дами ( j
ех

) і значення виходу за струмом (η). 

Оскільки ми торкнулися питання величини МЕП за 

елект рошліфування і її залежності від струму, то акцен-

туємо увагу на особливості зношування шліфувальних 

кругів залежно від величини технологіч ного струму. За-

значимо, що розрахунок густини загального технологіч-

ного струму за умов електрошліфува ння ґрунтується на 

обчисленнях його складових — густин електрохімічного 

й електро контактного струмів. 

Розрахунок густини електрохімічного струму під час 

електрошліфування кругами з НТМ заснований на то-

му, що густина струму в проміжку між електродами ста-

новить: 

j
ех

 = 
U – (Δφ

а
+Δφ

К
)
 χ, А/м2,

де (Δφ
а
 + Δφ

К
) — стан дартні потенціали електродів, χ — 

електропровід ність електрохімічної комір ки між елект-

Kv
K
Bh β*(D – B)

δ
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родами, U — величина електри чної напруги між електро-

дами, δ — міжелектродний проміжок. 

Густину струму електрохімічної складової визнача-

ють [95] так:

j
ех

 = 
–xN + √(xN)2 + 4M [U – (Δφ

а
+Δφ

К
)]χ

, А/м2 

де для усунення громіздкості введені показники:

N = 1 – ε – 2,538(    Q    )0,25 (Dctg (β/2))0,5 (1 – ε)0,25 

та
 M = πηε

V
 j

ex
D/v

К
.

Розглянемо конкретні приклади визначення густини 

електрохімічного струму за електрохімічного шліфуван-

ня сталі Р6М5 кругами з КНБ. Вихід ні дані: круг 12А2-45° 

150 × 10 × 3—КР 100/80—М2-12Е—100; Q = 2×10–8 м3/с; h = 

= 0,008 м; v
к
 = 30 м/с; ε = 0,8; x = 9×10–5 м; U = 8 В; електроліт 

(% за масою) — NaNO
3 
— 5,0, NaNO

2
 — 0,5, решта — вода; 

(Δφ
a
+Δφ

к
) = 0,220 + 0,353 = 0,563 В; ε

V
 = 0,241×10–10 м3/(А · с); 

β* = 1,1; β = 109° ; χ = 1,116 Ом–1м–1; η = 0,1. Розрахун кова 

густина електрохімічного струму, обчислена за вказаною 

вище форму лою, дорівнює 0,523×106 А/м2. Реальна густина 

технологічного струму для умов глибинного електрохіміч-

ного шліфування сталі Р6М5, визначена в експери менті, 

становить 3,893×106 А/м2, а отже, частка електрохімічного 

струму в за гальному технологічному струмі сягає 13,4 %. 

Да ні щодо співвід ношення частки розрахункового елект-

рохімічного струму в експерименталь ному технологічно-

му за електрохімічного шліфування швидкорізальної сталі 

Р6М5 кругами з КНБ із застосуванням різних складів 

електролітів наведені в таблиці 7.2. Як бачимо, частка 

електрохімічного струму в зага льному технологічному ста-

новить тільки 8—15 %, що підтверджується і незалежни-

ми експериментальними даними роботи [178].

Розрахунок густини електроконтактного струму під 

час електрошліфуван ня круга ми з НТМ ґрунтується на 

2M

Kv
K
Bh β*(D – B)
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тому, що в цьому випадку безпосередній пробій про-

міжку невеликий, а визначальним є ініціювання розря-

дів стружкою. Вважають, що для таких умов характерні 

контактно-дугові розряди, і цей процес слід розглядати з 

позицій триботехніки ковзаючих електричних контактів 

і виникнення «місткової» ерозії внаслідок мікродугових 

розрядів. 

Для підвищення зносостійкості кру гів у випадку елек-

трошліфування слід впливати на інтенсивність електро-

ерозійних явищ у зоні обробки. В ідеалі необхідно праг-

нути досягнення рі вності величин лінійного зношуван-

Таблиця 7.2. Співвідношення електрохімічного 
розрахункового та загального технологічного струму 
за електрохімічного шліфування кругами з КНБ у різних 
водних електролітах (12А2-45° 150 × 10 × 3—ЛКВ10—МО13Е—100, 
v

К
 = 30 м/с; S

под
 = 0,4 м/хв; S

п
 = 0,5 мм/дв.х.; U = 8 B)

Склад 
електро літу 

і вміст солей, 
% за масою 

Тех но-
ло гіч ний 
струм, А

Густина 
технологіч-
ного струму, 

×106 А/м2

Розрахункова 
густина елект ро-
хі міч но го стру му, 

×106 А/м2

Частка 
елект ро хі міч-
но го струму 

в загальному, %

NaNO
3
 5,0

NaNO
2
 0,5

165 3,667 0,465 12,7

NaNO
3
 5,0

NaNO
2
 0,3

Na
2
CO

3
 0,5

Гліцерин 2,1 

160 3,555 0,362 10,2

NaNO
3
 5,0 

NaNO
2
 3,0

Na
2
B

4
O

7 
1,0

185 4,112 0,343   8,3

NaNO
3
 5,0

NaNO
2
 2,0

Na
2
HPO

4
 3,0

120 2,667 0,379 14,2

NaNO
3
 5,0

NaNO
2
 3,0

Na
3
PO

4
 2,0

125 2,777 0,426 15,3
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ня як вер шин зе рен НТМ, так і поверхні зв’язки круга. 

З’ясовано [71], що за електро шліфування зношуваність 

останньої значною мірою залежить від електроерозії, 

яка виз начається величи ною технологічного струму. Од-

нак загальний струм складається не тіль ки з електроеро-

зійного. Саме то му ми уточнили концепцію електроеро-

зійного зношування зв’язки з урахуванням положення 

про триботехніку ковзаючих електричних контактів. Для 

цього введено по казник, що враховує контактну поверх-

ню круга через величину площі повер хні зв’язки — S
зв

. 

Крім того, визначені показники, які враховують частку 

енергії, що йде на розігрівання та розплавлення мате-

ріалу контактів за безпосереднього контакту стружки зі 

зв’язкою (α
e
), і частку енергії на дузі, яка виникає між 

контактними поверхнями в разі їх зближення або роз-

ходження (β
е
). Це дало можливість отримати формулу 

для розрахунку електроконтакт ної складової загального 

технологічного струму :

I = 
√(β

e
U)2 + 2×10–2 k

ee
γ

3B
γ

M
α

e
q

P
R

K
Q [c (T

nl
 – T

3B
) + L] S

3B
s / P

a
 – β

e
U

.

Для зручнішого користування цією формулою врахо-

вано, що S
зв

= S
к
×k

зв
×k

е
×k

к
, а коефіцієнт площі робочої по-

верхні круга, яку займає тільки зв’язка, обчислюється так: 

k
зв 

= 1 – К/400. Враховуючи зв’язок Р
а
 з від носною концен-

трацією НТМ через об’єм абразивовмісного шару, після 

пере творень наведена вище формула набуває вигляду:

I =
√ (βe

U)2 + 2,27×
K 

k
ee
γ

3B
γ

M
α

e
q

P
R

K
Q [c (T

nl
 – T

3B
) + L] k

e
 (1 –  

400) kK
 – β

e
U

.

З неї можна отримати залежність густини електро-

контактного струму: 

j
ee
 =
√ (βe

U)2 + 2,27×
K  
α

e
k

K
k

ee
k

e
γ

3B
γ

M
q

P
QR

K
 [c (T

ПЛ
– T

3B
) + L] (1 – 

400) – β
e
U

.

2α
e
R

K

2α
e
R

K

K1

2α
e
R

K
S

K
k

K
 (1 – K/400)

K1
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Тут U — напруга джерела технологічного струму; В, k
k
, 

k
e
, k

ee
 — коефі цієнти, що враховують частку різальної по-

верхні круга, яка відповідає за зні мання припуску, вміст 

електропровідних компонентів у зв’язці, частку елект-

роерозійного руйнування зв’язки; с та L — питома масо-

ва теплоємність і при хована теплота плавлення матеріа-

лу зв’язки; Т
ПЛ

 і T
ЗВ

 — температура плав лення та середня 

температура зв’язки під час електрошліфу вання. 

Фізична модель електроконтактних процесів у разі 

електрошліфування, подана цією формулою, має певні 

припущення. Отже, акцентуємо на таких моментах:

• напругу на стовпчику дуги замінено в розрахунках на 

величину напруги за холостого ходу з діапазону 4—12 В;

• вважають, що зношуваність зв’язок на основі Cu—

Sn та Cu—Sn—Sb, які плавляться з виділенням продук-

тів плавлення у вигляді кульок, залежить здебільшого від 

електроконтактних процесів (k
ее

= 1), а зношування зв’я зок 

на основі Cu—Al—Zn, що мають тріщини та пори в лунках 

розрядів, відбувається як унаслідок елект роконтактних 

процесів, так і механічного руйнування (k
ее

= 0,5); 

• обчислення значень коефіцієнтів α
е
 і β

е
 потребує окре-

мого деталь ного дос лідження; прийняті значення (табл. 7.3) 

обґрунтовуються такими аргументами: відомо [179], що за 

ма лих густин теплових імпульсних потоків (< 1011 Вт/м2) 

метал видаляється переважно у розплавленому стані; за 

вели ких густин (> 1011 Вт/м2) зростає частка пароподібної 

фази і відбуває ться ін тенсивніший викид матеріалу з по-

верхні. У випадку електрошлі фування матеріалів густина 

імпульсного теплового потоку варіює у діа пазоні 0,2—

1,2×1011 Вт/м2 або на межі, де α
е
= β

е
= 0,5. Але, залежно від 

конкретних умов обробки, коефіцієнт β
е
 може значно різ-

нитися (див. табл. 7.3), особливо за використан ня зв’язок 

на основі Cu—Al—Zn. 

Сума густин електрохімічного й електроконтактно-

го струмів j
т 

= j
ех

+ j
ее

 становить густину загального тех-

нологічного струму. Для перевірки можли вості застосу-
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вання наведених формул у розрахунках густин визна-

чимо їх стосовно умов елек трошліфування сталі Р6М5 

кру гом 12А2-45° 150 × 10 × 3—КР 100/80—М2-12Е—100 

за продуктивності обробки Q = 2,0×10–8 м3/с, напруги 

U = 8 В, відносних витрат КНБ q
p
 = 1 мг/г. При цьому 

електроопір кру га ста новить R
K
 = 3,4×10–3 Ом, густина — 

γ
Р6М5

 = 8,1×103 кг/м3, γ
М2-12Е

 = 7,06×103 кг/м3, k
е
 = 0,88, пито-

ма теплоємність зв’яз ки c = 0,30 кДж/(кг · К), прихована 

те п лота (L) і температура її плавлення (T
пл

) — 83 кДж/кг 

та 933 К відповід но. Відомо [179], що приріст температури 

електрода навіть за електро ерозійної обробки не переви-

щує 65 градусів (у діапазоні від 45 до 65 °), тому за величи-

ну Т
зв

 беремо температуру 328 К.

Розрахунки дають такі значення: j
ех

 = 0,523×106, а j
ее

 = 

= 3,669×106 А/м2. Сумарна розрахункова густина струму 

сягає 4,192×106 А/м2, а експериментальна для цих умов — 

Таблиця 7.3. Вплив умов електрошліфування 
на значення коефіцієнтів α

е
, β

е
, k

ее
 

Умови електрошліфування α
е

β
е

k
ее

Глибинне шліфування кругами 

з НТМ на зв’язках з основою:

Cu— Sn, Cu—Sn—Sb 0,5 0,500 1,0

Cu—Al—Zn 0,5 1,000 0,5

Пружне шліфування кругами:

з КНБ на зв’язках з основою 

Сu—Sn, Cu—Sn—Sb

0,5 0,500 1,0

алмазними на зв’язках з основою 

Cu—Al—Zn 

0,5 0,375 0,5

алмазними на зв’язках з основою 

Cu—Sn, Cu—Sn—Sb

0,5 0,125 1,0

Багатопрохідне шліфування 

кругами з КНБ

0,5 1,000 1,0

Електроіскрове шліфування 

кругами з КНБ

0,5 0,750 0,5
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3,893×106 А/м2. Похибка становить 7,7 %, її можна визнати 

задовільною. Інші варіанти порівняння розрахункових 

даних з експеримента ль ними для конкретних умов об-

робки пода ні в таблиці 7.4. 

Наведене вище підтверджує, що отримані залежнос-

ті можна застосувати для оцінки інтенсивності електро-

про цесів під час електрошліфуван ня. Зауважимо, що із 

запропонованої моделі випливає: величи на струму та зно-

шуваність круга за електрошліфування певною мірою за-

лежать від таких фізичних властивостей зв’язок — елек-

троопору, теплоємності і показ ників ентальпії — темпе-

ратури плавлення та прихованої теплоти плавлення. Змі-

Таблиця 7.4. Порівняння розрахункових та експериментальних 
даних щодо визначення густини загального технологічного струму 
(12А2-45° 150 × 10 × 3—ЛКВ10—М013Е—100, v

к 
= 30 м/с; 

S
под 

= 0,4 м/хв; S
п 
= 0,5 мм/дв.х.; U = 8 B)

Склад 
електро літу 

і вміст солей, 
% за масою 

Експериментальна 
густина тех но ло-
гічно го струму, 

×106 А/м2

Розрахункові густини, ×106 А/м2, струмів:

електро-
контактного

електро-
хімічного

загального

NaNO
3
 5,0

NaNO
2
 0,5

3,667 3,238 0,465 3,703

NaNO
3
 5,0

NaNO
2
 0,3

Na
2
CO

3
 0,5

Гліцерин 2,1 

3,555 3,452 0,362 3,814

NaNO
3
 5,0

NaNO
2
 3,0

Na
2
B

4
O

7
 1,0

4,112 4,005 0,343 4,348

NaNO
3
 5,0

NaNO
2
 2,0

Na
2
HPO

4
 3,0

2,667 2,452 0,379 2,831

NaNO
3
 5,0

NaNO
2
 3,0

Na
3
PO

4
 2,0

2,777 2,397 0,426 2,823
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нюючи їх, можна створювати більш зносостійкі зв’язки 

для кругів з НТМ. 

Тепер акцентуємо увагу на зернах НТМ, бо за інших 

рівних умов зі зростанням міцності зерен зносостійкість 

кругів збільшується. Причому саме з підвищенням твер-

дості зв’язки круга необхідно зміц нювати і зерна НТМ. 

Зауважимо, що чим більші продуктивність обробки, цик-

лічні навантаження на зерна за великих частот обертан-

ня круга і стиральна дія матеріалу та шламу, тим більшою 

має бути і міцність НТМ. Це підтвер джується теоретич-

но з отриманої нами, на основі наведеної вище форму-

ли критичної продуктивності, формули, необхідної для 

конкретних умов оброб ки міцності зерен НТМ:

H
P
 =                       

0,5625k
CT

 D sinφ
                      ×

 × 
Q×Z×H

M
 . (7.2)

У розрахунках ми звернули більшу увагу на менш 

міцні, але вартісніші, ніж алмази, зерна КНБ, для яких 

питання підвищення їхньої міц ності і зносостійкості є 

актуальнішим. Розрахунки за формулою (7.2), на ведені 

в таблиці 7.5, свідчать, що зі зростанням про дуктивності 

шліфування не обхідно застосовувати і міцніші зерна 

КНБ. У свою чергу, підвищуючи міцність зерен, можна 

збільшити величину критичної продук тивно сті шліфу-

вання, і зрештою —зносостійкість кругів.

Одним з простих способів розв’язання цієї задачі є 

застосування міцніших зерен КНБ: КР замість КО, ЛКВ 

(КВ) замість КР тощо. Але для отримання позитивного 

ефекту від таких змін слід вра хувати щонайменше дві 

умови. По-перше, міцність зерен, які пропонуються на 

заміну, повинна бути вищою від мінімально допустимої, 

розрахованої за фор мулою (7.2). При цьому зі зростанням 

k
F
 k

H
 k

пер
 Sn

 (D – tgφ ) arcsin (D – 2 S
n
 / tgφ)2 Sn h

v
K
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продуктивності шліфування і з на ближенням її до критич-

ної ефект від підвищення міцності зерен знижується. 

Крім того, зі зміцненням зерен зменшується шорсткість 

їхньої поверхні, вони стають більш гладенькими й об-

тічними, що можна спостерігати за підвищенням радіуса 

округлення при вершині зерен (див. розділ 3). А це спри-

чинює погіршення утримання їх у зв’язці і, як наслідок, 

більшу зношуваність кругів. Щоб уникнути цього, ми 

сформулювали положення про необхідність підвищен-

ня міцності зерен за рахунок їхніх внутрішніх резервів, а 

саме завдяки їх термообробці, яка залишає морфологію 

зерен, але збільшує їхню міцність. Детальніше ми це по-

казали як для алмазів, так і для кубоніту, в розділі 3. 

Таблиця 7.5. Зв’язок продуктивності 
шліфування та показника міцності зерен шліфпорошків КНБ

Шліфпорошок 
КНБ

Розрахункова 
мініма ль на міцність зерен 

(Н) для продуктивнос ті 
шліфування, мм3/хв *

Показник міцності (Н) 
зерен шліфпорошку КНБ 
(експериментальні дані)

Марка
Зер нис-

тість
600 1200 1800

без по-
крит-
тя **

з ме та-
ло по-

крит тям

зі скло-
по крит-

тям

Кубоніт
КР

63/50 1,01 2,03 3,04 3,45 — —

100/80 1,64 3,27 4,92 4,64 3,73 4,59

125/100 2,04 4,07 6,11 5,32 — —

160/125 2,44 4,88 7,32 5,31 — —

Ель бор
ЛКВ

  5 1,01 2,03 3,04 6,78 — —

  8 1,64 3,27 4,92 7,46 4,05 5,20

10 2,04 4,07 6,11 10,38 4,95 —

Ельбор
ЛП

10 2,04 4,07 6,11 4,35 — —

Примітки: * — розрахункові дані отримані для швидкості круга 

20 м/с; ** — експериментальні дані міцності зерен опрацьовані 

відповідно до логарифмічно-нормального закону розподілу (див. 

розділ 3). 
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7.4. Як досягти 
високої точності інструменту

Тепер давайте з’ясуємо: якщо алмазний ін-

струмент зношується нешвидко, то є можливість вигото-

вити його високоточним. 

Зазначимо, що в серійному та великосерійному вироб-

ництві продукції машинобудування в Україні та інших краї-

нах дедалі більше практикуються опера ції вріз ного профіль-

ного шліфування, що забезпечують най вищу продуктивність 

обробки, високі точність і стабільність якості об роб лю ва них 

виробів. Причому процесам шліфування відводиться не тіль-

ки роль фінішних операцій. З огляду на це зростає значення 

алмазних правлячих роликів, призначених з мінімальними 

витратами часу формувати профіль шліфуваль ного круга, за-

безпечуючи високі різальні властивості його робочої поверх-

ні. Останнім часом, у результаті спільних зу силь учених і ви-

робничників фірм різних країн світу, з’явилися розроб ки 

різноманітних правлячих інструментів — як за конструкція-

ми, так і за технологіями виготовлення. Так, для виготовлен-

ня правлячих інстру ментів широко застосовують синтетичні 

алмази. Завдяки спроще нню конст рукції і технології вироб-

ництва ал мазних правлячих роликів у низці випадків вдаєть-

ся різко знизити їхню вартість. Тому останнім часом алмазні 

правлячі ролики широко використовуються не тільки в ма-

совому та великосерійному виробництві, а й у дрібносерій-

ному. Особливо це стосується правлячого інструменту з син-

тетичних алма зів. Такий інструмент усього в 3—5 рази має 

менший період стійкості порівняно з природ ними алмазами, 

але забезпечує висо ку якість оброб люваних деталей. Ал маз ні 

правлячі ролики з синтетичних алмазів активно застосову-

ються у багатьох галузях машинобудування, оскільки кошту-

ють вони в десятки разів менше, аніж аналогічний інстру-

мент з природних алмазів. Причому наявність достатньої 

сировинної бази на осно ві синтетичних алмазів дає змогу 

максимально спростити технологію виготов лення алмазних 
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правлячих роликів, застосовуючи для цього процеси спікан-

ня у прес-формах (багатошарові алмазні правлячі ролики) 

або ме тоди гальванопластики (одношарові). 

У багатьох машинобудівних галузях, таких як підшип-

никове, інст руме нтальне, оптико-механічне виробництво, 

обсяг використання високо точно го інструменту в обсязі 

випуску продукції сягає 50 %. Тим часом вар тість такого 

прецизійного інструменту, особливо алмазного, дорівнює 

1000—1500 $ США, і питання підвищення його експлуата-

ційного ресурсу є надзвичайно актуальним. Однак вказа-

ний вище інструмент винятково вигідний для українсько-

го виробництва, оскільки вартість алмазів у ньому — 200 $ 

США за карат, тоді як, наприклад, у стандартному шліфу-

вальному інстру менті цей показник коливається в межах 

0,5—1,0 $ США за карат. Тому розробка та вдосконалення 

технології створення нових правлячих інструмен тів підви-

щеного ресурсу для правки високоабразивних композитів 

є важли вим і актуальним завданням.

Підприємствам машинобудування України, особли-

во для двигунобуду вання, агрегатних і гідроагрегатних, 

авіаційних заводів, необ хідний прецизійний правлячий 

інструмент, і він є на ринку, але це імпортний правлячий 

інструмент таких фірм, як CORUS (Швейцарія), «Шаундт» 

і «Рейсхауер» (Німеччина), «Терекский алмазный завод» 

(Ро сія), «Tyrolit» (Австрія). Цей інструмент високовар-

тісний і потребує валютних коштів. Але для задоволення 

потреб у ньому вітчизняних під приємств, і навіть виходу 

на закордонні ринки, в Інституті надтвердих матеріалів 

імені В.М. Бакуля НАН України відпра цьована техноло-

гія та випускається алмазний прецизійний інструмент. 

Алмазні прецизійні правлячі ролики одношарові, на ні-

келевій основі, призначені для прецизійного профілюван-

ня абразивних кру гів на операціях шліфування високоточ-

них деталей складного профілю на кшталт замків лопаток 

турбін, де талей підшипників, деталей з ко ор ди нат но-зв’я-

заними між собою поверхнями та інших складних виробів. 
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Ролики мають забезпечувати відхилення лінійних розмірів 

профілю ± 5 мкм і шорсткість обробле ної поверхні в ме жах 

Ra = 0,02—0,80 мкм за високої якості поверхневого шару де-

талей. Стійкість роликів повинна бути в межах 10—90 тис. 

правок — залежно від виду операції. За таких умов їхня вар-

тість коливається від 1 до 1,5 тис. $ США, аналогічний же 

закордонний інст румент коштує від 2 до 10 тис. євро. 

Для виготовлення правлячих роликів застосовують най-

твердіші зв’яз ки, серед яких найпоширеніша — ні кель-галь-

ва ніч на, де твердість за Вікерсом становить від 2 до 4 ГПа. 

Вимоги до алмазного порошку — високоміцний (АС160—

АС250). Зернистість ал мазів для правлячого інструменту 

здебільшого має бути в діапазоні 250/200 — 1000/800. Мен ші 

значення зернистостей призначені для виготов лення дріб-

них профілів, а більші — для плоских, без гострих окрайок. 

Для забезпечення високої точності профілю (3—5 мкм) не-

обхідне додаткове розсіювання шліфпорошку алмазів з ме-

тою досягнення на сусідніх з основною зернистістю фрак-

ціях не більше 5 % по верхній і нижній межах. 

В ІНМ імені В.Н. Бакуля НАН України для виготовлен-

ня прецизійного інструменту застосовується ме тод гальва-

нопластики. За цим методом під час осадження мета лу та 

закріплення ал мазів на матриці, що є копіфор мою, май-

бутній профіль стає дзеркальним відбиттям, відтвореним 

на внутрішній частині графітового кіль ця. Після його ви-

далення й утворюється робочий профіль майбутнього інст-

рументу, завдяки чому і вдається досягти необхідної точнос-

ті виготовлен ня прецизійного ролика. Згідно з кресленням, 

узгодженим із замо вником, визначаються необхідні мате-

ріа ли для виготовлення та вимоги до кінцевого виробу, а та-

кож марки алма зів, щоб забезпе чити точність пре цизій ного 

ролика. Це умож ливлює перей ти безпосередньо до визна-

чення основних тех нологі чних особливостей виго товле ння 

пре цизійного алмазно го правлячого інструменту, насампе-

ред особливостей підготовки обіймиці з технологічними 

базами і технологічною вкла дкою разом з обіймицею під 
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Рис. 7.3. Збільшені про-

філі, характерні для по-

верхонь виробів машин 

транспортного машино-

будування

Рис. 7.4. Твердосплавні 

профільні майстер-різці 

з майбутнім профілем ро-

лика

Рис. 7.5. Приклади прецизійного фасонного алмазного правлячо-

го інструменту
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нарізання профілю майбутнього ро лика. На цю операцію 

звертають особливу увагу, оскільки саме від точності вико-

нання технологічних баз та форму вання верстатної бази за-

лежить у подальшому точність самого прецизійного ролика. 

Для нарізання профілю ролика на вкладці необхідно побу-

дувати його профіль за до помогою комп’ю терних програм 

для їх обчислення. На рис. 7.3 подано приклади збільшеного 

про філю роликів, обчислених за комп’ютерною програмою. 

Це обчислення дає змогу перейти до та кої важливої техно-

логічної операції, як виготовлення фотошаблону з 50-ра зо-

вим збільшенням профілю ролика для опти ко-шлі фу валь-

ного верстата. Це уможливлює виго товлення твердо сплав-

них профільних майстер-різців (рис. 7.4) і в подальшому — 

нарізання профілю у графітовій вкла дці. Наявність такого 

точного профілю дає змогу рівномірно розподілити алмаз-

ний порошок на поверх ні і зарос тити його нікелем. Виго-

товлений корпус ролика встановлюється в обіймицю з ал-

мазовмісним шаром у спеціаль не пристосування і залива-

ється оло в’яно-вісму товим сплавом. Для забезпечення пре-

цизійності алмазного правлячого ролика виконується певна 

послідовність операцій механічної обробки. 

На рисунку 7.5 наведені приклади прецизійних алмазних 

правлячих роликів, виготовлених на замовлення низки ма-

шинобудівних підприємств України, Білорусі та Молдови.

7.5. Складові собівартості 

Ми вже знаємо, що інструмент з надтвер-

дих матеріалів є доволі вартісним, тому його ефективне 

застосування має економічно обґрунтовуватися. Таке об-

ґрунтування повинно опиратися на собівартість оброб-

ки. Що означає собівартість для інструменту з НТМ? 

Собівартість обробки охоплює дві головні складові ви-

трат: на інструмент з НТМ і заробітну платню робітника, 

який виконує обробку. Для оцінки такої собі вартості необ-

хідно враховувати два основні показники обробки: продук-
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тивність (Q) і витрати шліфпорошку НТМ в інструменті в 

процесі обробки (q), тобто зношуваність інструменту. 

Формула розрахунку собівартості процесу обробки 

інструментом з НТМ має такий вигляд: C = q
v
×C

нтм
+ 

+ 1000 (С
р
/Q

v
), де C

нтм
 — вартість 1 мг порошку НТМ в 

інстру менті, грн/мг, q
v
 — питомі витрати порошку НТМ, 

мг/см3, С
р
 — вартість робочої сили, грн/хв, Q

v
 — продук-

тивність обробки, мм3/хв. 

Питомі витрати шліфпорошку НТМ визначаються як 

відношення маси вит раченого порошку НТМ до об’єму 

зішліфованого матеріалу і вимірюються у мг/см3. Від-

носні витрати алмазів обчислюють як відношення маси 

витраченого порошку НТМ до маси зішліфованого мате-

ріалу і визначаються у мг/г. 

Продуктивність обробки за торцевого шліфування роз-

раховують як добуток висоти поверхні шліфування, по-

здовжньої та поперечної подач і виражають у мм3/хв. 

Зазначимо, що аналіз наведеної вище формули розра-

хунку собівартості свідчить, що витрати на заробітну плат-

ню зі зростанням продуктивності обробки знижуються. У 

свою чергу, витрати на інстру мент з НТМ із підвищенням 

продуктивності обробки зростають, оскільки, як ми по-

казали вище, при цьому збільшуються відносні витрати 

шліфпорошків НТМ у кругах під час шліфування. Загалом 

сумарні витрати на операцію шліфування з підвищенням 

продуктивності обробки спочатку знижуються до певного 

значення, відтак зростають. 

З урахуванням викладеного в цьому розділі акцентує-

мо увагу на тому, що продуктивністю, за якої відбуваєть-

ся перехід до зростання собівартості обробки, є згадана 

нами критична її величина. Тому, щоб отримувати міні-

мальну собівартість обробки, необхідно шліфувати саме 

з розрахунковою критичною продуктивністю обробки. 

Зауважимо, що собівартість обробки має сполучатися 

з досягненням усіх умов отримання якісної обробленої 

поверхні, що і розглянемо у наступному розділі.
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РОЗДІЛ 8

8.1. Чинники 
формування шорсткості 
поверхні 

Шорсткість оброблюваної поверхні за аб-

ра зив ної обробки формується аб ра зив ни-

ми зернами і її величина чималою мірою 

ви значається ха рактерис тикою шлі фу валь-

них кругів. Перед детальним розглядом 

цьо го пи тання звернемо увагу на зв’язок 

між товщиною зрізу та параметром Rz. У 

роботі [180] показано, що cередня висо-

та нерівностей Rz, без урахування пруж-

них і пластичних деформацій, дорівнює 

середній товщині зрізу, який знімається 

окре мим зерном абразивного круга, — 

Rz = 1,06 a
Z
. Зазначимо, що товщина зрізу 

чималою мірою визначається характерис-

тикою круга. Розглянемо цей вплив на 

шорсткість для умо в торцевого шліфу-

вання інструментальних матеріалів шлі-

фувальними кругами з НТМ. 

Так, ми з’ясували, що зі збільшенням 

по казника міцності алмазів (від АС2 до 

АС32) у кругах шорсткість по верхні змі-

нюється мало, хоча і спос терігається тен-
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денція до її зростання. Покриття зе рен НТМ значно біль-

ше впливає на шо рсткість, аніж їхня міцність. Вивчалися 

такі варіанти нанесення покриттів: склопокриття (С), ме-

талопокриття (М), скломе талічне (СМ), ме талоагрего ване 

(МА). Дослідження спонукали до одно значного висновку: 

будь-яке по криття зерен НТМ спричинює підвищення висот-

них параметрів шорсткості. Це однаковою мірою стосу-

ється кругів як на метал ічних, так і на полімер них зв’язках. 

Загалом можна відобразити вплив покриття зерен на шор-

сткість у такій послідовності (за збільшенням значень по-

рівняльних коефіцієнтів висотного параметра Rа):

без покриття (1,0) → МА (1,6) → С (1,8) → 

→ СМ (2,0) → М (2,2).

Зернистість шліфпорошку зерен НТМ у процесі фор-

мування шорсткості відіграє важливу роль, але її вплив не-

однозначний, він істотно залежить від спо собу шліфуван-

ня та стану форми профілю різальної повер хні круга. Для 

спосо бів шліфування з поздовжньою подачею це пов’язано 

з описаним у попередніх розділах утворенням трикутної 

форми профілю різальної поверхні круга в радіа льному 

напрямку. Тоді оброблювана поверхня формується зер-

нами, що містяться на вершині профілю, їхня зернистість 

коливається в діапазоні 63/50 — 160/125 і не має принци-

пового значення. Так, за глибинного електрошліфу вання 

швидкорізальних сталей кругами з КНБ збільшення зер-

нистості в цих межах не змінює значень висотних пара-

метрів шорсткості. У випадку наяв ності на поверхні круга 

перехідного кругового паска, парал ельного оброблю ваній 

поверхні, і за пружних способів торцевого шліфування 

(коли площина різальної поверхні круга залишається па-

ралельною оброблюваній) зернистість НТМ має вже біль-

ше значення, оскільки з її підвищенням зростає висота 

мікронерів ностей оброблюваної поверхні (табл. 8.1). 

Зауважимо, що пружне шліфування характеризується 

певними особливостями. Аналіз таблиці 8.1 свідчить, що 
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різ на зернистість алмазів забезпечує і різну продуктив-

ність обробки, а це, в свою чергу, впливає і на шорсткість 

оброб леної поверхні, нівелюючи її у певному сенсі для 

близьких зернис тостей. 

Зазначимо, що з підвищенням відносної концентра-

ції зерен шліфпорошку НТМ у різальному шарі круга 

від 25 до 100 % висотні параме три шорсткості по верхні 

знижуються, але після 100 % дещо стабілізуються, а в разі 

застосування металополімерних зв’язок зі збільшенням 

концентра ції понад 100 % висотні пара метри навіть зрос-

тають (табл. 8.2). 

З таблиці 8.2 бачимо тенденцію до зниження кроку 

нерівно стей профілю і зростання його заповнюваності з 

підвищенням концентра ції (див. рядки 1 та 3). Це поясню-

ється тим, що за концентрацій, менших від 100 % , шор-

сткість підвищується внаслідок зниження кількості зерен, 

які форму ють поверх ню, і зменшення ними фактичної 

глибини різання. А ось з підвищенням концент рації по-

Таблиця 8.1. Експлуатаційні показники алмазних 
планшайб за пружного шліфування пластин на верстаті ТШ8805

Характеристика круга
6А2 400×100×3×76

Продуктивність 
шліфу вання, 

мм3/хв

Відносні 
витрати 
ал ма зів, 

мг/г

Шорсткість 
поверхні 
плас тин, 
Rа, мкм

Оксидно-карбідна кераміка ВОК60

АСМ 28/20—СК6—100 194 24,65 0,04—0,08

АСМ 40/28—СК6—100 484 27,92 0,05—0,08

АС6 50/40—СК6—100 793 7,90 0,13—0,14

АС6 63/50—СК6—100 1060 9,21 0,10—0,18

АС6 80/63—СК6—100 1103 — 0,07—0,16

АС6 160/125—CК6—100 2585 — 0,18—0,21

Безвольфрамовий твердий сплав ТН20

АС6 63/50—СК6—100 958 15,34 0,10—0,16

АС6 80/63—СК6—100 1075 12,07 0,08—0,16

АС6 160/125—CК6—100 1559 — 0,15—0,26
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над 100 % зв’язка стає твердішою, імовірність втиснення 

зерен у неї знижується, і сліди від одиничних зерен глиб-

шають. Алогіч ність поведінки шорсткості зі збільшенням 

відносної концентрації НТМ за 100 % підтверджує наше 

припущення (див. розділ 4) про те, що для тієї ча стини 

зерен, які нахилені не назустріч напрямку зусилля різан-

ня, участь у зніманні припуску несуттєва, і збільшення 

кількості зерен із підвищенням кон центрації не додає 

позитивного впливу на шорсткість. Встановлено також 

(див. табл. 8.2, рядок 2), що введення в зв’язку, поряд із 

зернами середньої ве личини, зерен дрібних фракцій не 

тільки не знижує шорсткі сть, а навпаки, збільшує її. 

Основа зв’язки кругів відчутно впливає на шорсткість, 

оскільки властиво сті матриці, де міститься зерно, визна-

чають умови його кон тактування з оброблюваним матері-

алом. Твердіша та жорсткіша мат риця забезпечує і ви щу 

шорсткість поверхні, на що вказувалося вище, коли ми 

аналізували вплив концентрації зерен НТМ. З’ясовано, 

що здебільшого в разі застосу вання еластичних полі-

мерних зв’язок, порівняно з металічними та кера мічними, 

шорсткість знижується в 2,0—2,4 раза. Однак є і винятки. 

Вказана вище тенденція не підтверджується в разі шліфу-

вання незагартованої сталі кру гами з КНБ. З’ясова но, що 

в цьому випадку найменша шорсткість спостерігає ться 

Таблиця 8.2. Вплив концентрації алмазів АС4 
з покриттям МА в кругах на полімерній зв’язці ВС-Е 
на показники шорсткості за електрохімі чного шліфування 
сплаву ТН20 з продуктивністю 525 мм3/хв

Характеристика круга

Показники шорсткості

Ra, мкм Rmax, мкм Sm, мкм t50, %

100/80—100 0,36 2,75 136 46,3

(100/80—100) + (50/40—25) 0,63 2,99 323 38,6

100/80—150 0,40 3,29 115 84,9
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під час шліфування кругом на металічній зв’язці (в дано-

му випадку МО20-2). Застосування полі мерної зв’язки не 

знижує, як цього слід було очікувати, значення параметра 

Rа, а навпаки, підвищує. Це пов’я зано з інтенсивнішим 

зношуванням кругів на полі мерних зв’язках у процесі 

шліфування незагартованої сталі. Внаслідок цього висту-

пи зерен є більшими, але відносні опорні довжини профі-

лю мік ронерів ностей для двох вказаних зв’язок різняться 

несуттєво. Зазначимо, що за електроерозійного шліфу-

вання зі збільшен ням напруги від 30 до 55 В шорсткість 

за параметром Rа зростає від 0,34 до 0,75 мкм, а відносна 

опор на крива профілю майже не змінюється. Це спону-

кало до гіпо тези про те, що більше розкриття зерен НТМ 

не впливає на їхній розпо діл у різальному шарі (опорну 

криву), а лише на їхні виступи над рівнем зв’язки. Крім 

того, зауважимо, що шорсткість за параметром Ra змен-

шується зі зниженням твердості зв’язки алмазного круга 

[181, 182], зростанням твердості кераміки [181], знижен-

ням твердості технічної кера мі ки [182] і підвищується (на 

6,8—37,5 %) — за вібраційного шліфування [181]. 

Як бачимо, найсуттєвіше впливає на шорсткість об-

робленої поверхні характеристика зерен НТМ: зернис-

тість і пок риття зерен, а далі — основа зв’язки (матриця) 

круга та її властивості, яка, власне, й утримує зерна.

8.2. Параметри шорсткості: 
чи пов’язані вони між собою?

Зазначимо, що здебільшого для оцінки 

шорсткості обробленої поверхні найчастіше застосовуєть-

ся в науковій і технічній літера турі показник середньо-

го арифметич ного відхилення профілю — Ra. Свого часу 

ГОСТ 2789-73 «Шеро ховатость по верхнос ти. Параметры, 

характеристики и обозначения» вказав, що пара метри 

шорсткості (один чи кілька) обирають з такої номен-

клатури: Rа — середнє арифметичне відхилення профі-
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лю; Rz — висота нерівностей профілю по десяти точках; 

Rmax — найбільша висота профілю; Sm — середній крок 

нерівнос тей; S — середній крок місцевих виступів профі-

лю; tр — відносна опорна довжи на профілю, де р — зна-

чення рівня перерізу профілю.

У цьому ж ГОСТ зазначено, що параметру Rа відда-

ється перевага. Так, з його використанням у роботі [183] 

запропонована класифіка ція методів абра зивної обробки 

(за шорсткістю) — шліфування-grinding (коли Ra сягає від 

100 000 Å до 1 000 Å, або від 10 до 0,1 мкм), доведення-

lapping (якщо Ra становить від 1 000 Å до 100 Å, або від 0,1 

до 0,01 мкм), полірування-polishing (коли Ra дорівнює від 

100 Å до 1 Å, або від 0,01 до 0,0001 мкм). 

Разом з тим досвід промислової експлуатації виробів 

свідчить, що для різних умов їх застосування необхідно 

контролю вати не один, наприклад Ra, а декілька парамет-

рів шорсткості конта ктуючих поверхонь [184]:

• для поверхонь, які працюють за умов тертя—ков-

зан ня і коче ння, а також малозношуваних — Rа, tр і на-

прямок нерівностей;

• для поверхонь, де діють контактні напруження, — 

Rа та tр; 

• для пресових поєднань — Rа;

• для поверхонь виробів, що зазнають змінних на-

вантажень, — Rmax, Sm і напрямок нерівностей; 

• для поверхонь, які утворюють герметичні поєднан-

ня, — Rа та tр.

Побутує доволі стійкий міф, що вказані вище парамет-

ри начебто незалежні один від одного, і можна отримати 

будь-яке необхідне значення одного параметра та будь-

яке бажане значення — іншого, або, наприклад, можна 

подіяти на один параметр, а інші не зміняться. Наслідком 

та кого міфу є те, що дослідники окремо вивчають уплив 

режимів та умов обробки на конкретні параметри шорст-

кості. Цим вноситься системна похибка, оскільки насправ-

ді для однакових умов обробки всі параметри шорсткос-



291

8.2. Параметри шорсткості: чи пов’язані вони між собою?

ті пов’язані між собою, і неможливо впливати тільки на 

один із них, щоби при цьому не змі нювалися інші. 

Продемонструємо це на прикладі низки існуючих зв’яз-

ків між параметрами. Підкреслимо, що шорсткість — це 

статистичний процес, тому такі зв’язки є значною мірою 

кореляційними. В роботі [185] показано, що величина 

зв’яз ку, або відношення між параметрами Rz і Ra, може 

коливатися. Величина цього відно шення залежить від про-

філю гребінців шорсткості. Так, для трикутного профі лю 

Rz/Ra = 4. Для опуклого та увігнутого профілів це відно-

шення більше і може сягати, залежно від ступеня опуклос-

ті й увігну тості, до 8. Таким чином, чим більше різниться 

профіль гребінців від трикутного, тим більшим є відно-

шення Rz/Ra. Тому це відношення можна назвати коефіці-

єнтом форми профілю, або коефіцієнтом повноти профілю. 

Відомо, що параметр Rz не може нести інформацію про 

форму гребінця. Параметр Ra містить таку інформацію у 

неявному вигляді, і тільки відношення Rz/Ra дає чисель-

ну характеристику [185]. Для конкретних умов обробки в 

низці робіт показано значення такого від ношення.Так, для 

розрахунку висотних характеристик шорсткості оброблю-

ваної деталі можна скористатися такими відноше ннями: 

Rmax = kRz, де k = 1,25 для нерегулярної та 1,15 — для регу-

лярної шорсткості. При цьому Rz ≈ 4Ra для грубої поверхні 

та Rz ≈ 5Ra для по верхні в діапазоні Ra = 1,25—0,02 мкм 

[186]. За умов обробки алмазно-абразивними кругами 

Rz = 5Ra [187]. Для точіння різцями Rz = 5Ra [188]. За умов 

електроерозійної обробки Rz = 3,125Ra [189].

Тепер розглянемо кореляційний зв’язок між Ra та Rmax. 

Так, для умов обробки алмазно-абразивним інструментом — 

Rmax = (8—10)Ra [187]. Для шліфування крупнозернистим 

КНБ (160/125) сталей 40Х (HRC 53) і ШХ15 (HRC 60) — 

Rmax = (6,472 ± 0,225)Ra [190]. Для електроерозійної об-

роб ки Rmax = 5,40625Ra [189]. Вказаний зв’язок загалом 

зводиться до прос тих відношень. Наприк лад, для спеченої 

та необробленої поверхні твер дих сплавів така залежність 
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близька до виразу Rmax ≈ 4Ra. У разі лезової обробки ста-

лей (40Х, ШХ15, Х12М) різцями з Гексаніту-Р залежність 

Rmax =  f(Rа) більше відповідає такій: Rmax ≈ 6Ra. 

Для абразивної обробки найбільш характерне в цьому 

випадку від ношення, близьке до: Rmax ≈ 8Ra. Це стосуєть-

ся як обробки інст ру ментальних матеріалів — швидкорі-

зальних сталей, інструментальних керамік, твердих спла-

вів (вольфрамових і безвольфрамових), так і нержавіючих 

сталей, титано вих сплавів і спільної обробки загартованої 

та незагартова ної сталі (ст.10 + 9ХФ). А чи існують інші 

варіанти цього відношення для абразивної обробки? Ми 

з’ясували, що існують. Відношення Rmax ≈ 6Ra ха рактерне 

для аб разивної об роб ки швидкорізальних сталей круга-

ми з електро корунду й алмаз ної обро б ки магнітотвердих 

сплавів, коли формується грубіше оброблена пове рхня або 

фіксуємо внесок пористості у висотні параметри. Загалом 

вірогідніше, що для абразивної об роб ки (в доволі широкій 

ділянці) відношення Rmax =  f (Rа) є ближчим до такого: 

Rmax ≈ (6—8)Ra, причому більші значення характерні і для 

чис тових методів абразивної обробки. А ось під час дове-

дення кера міки та покриттів відношення Rmax =  f (Rа) на-

ближене до: Rmax ≈ 10Ra. В останньому випадку спостері-

гається внесок пористості цих матеріалів у відносне підви-

щення величини Rmax, оскільки у процесі доведення вона 

вже має значення. Усе це допомогло нам сформулю вати 

таке положе ння: чим грубішою є поверхня, тим менше відно-

шення Rmax і Ra, а чим довершеніша поверх ня, отримана дове-

денням, поліруванням або іншими фінішними методами, тим 

це відношення більше. Наприклад, спечена поверхня та по-

верхня після аб разивної обробки звичайними абразивами 

має відношення в ді апазоні Rmax ≈ (4—6)Ra. Обробка шлі-

фувальними кругами з НТМ, коли поверх ня відзначається 

меншою шорсткістю, аніж після наведених вище методів, і 

за тонкого шліфу вання здебільшого характеризується від-

ношенням Rmax ≈ 8Ra. У разі операцій доведення на порис-

тих матеріа лах, коли значення Ra невелике, це відно шення 
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вже близьке до Rmax ≈ 10Ra. Саме в цьому випадку дефекти 

обробленої поверхні у вигляді пор або тріщин спричиню-

ють підвищення вели чини вказаного відношення. 

Тим часом низка подальших досліджень засвідчила: 

такий висновок неповний, оскільки відбиває тільки пер-

шу частину вказаної тенденції. З’ясовується, що коли нам 

необхідно мати ще довершенішу поверхню, наприклад, 

після шліфування з поліруванням і з досягненням шорст-

кості до 5—10 нм, тобто витрати на цей процес зростають, 

то ве личина відношення Rmax = f (Rа) починає знижува-

тися і сягає тієї ситуації, коли вказане вище відношення 

стає близьким до Rmax ≈ 4Ra. Тобто маємо своєрідну «дугу 

відношення висотних параметрів».

Продемонструємо все це на прикладі формування 

об робленої шлі фуванням і поліруванням поверхні моно-

кристала тетрабо рату літію — нового пе р спективного ма-

теріалу для функціональної електро ніки. Його обробка є 

вельми витратною, оскільки потре бує кінцевої шорсткос-

ті за параметром Ra в межах 1 нм. Після розрізання моно-

кристала його шліфують ві льним абразивом зі зниженням 

зернистості абразиву, і логічно було би припус тити, що 

відношення Rmax/Ra, з огляду на вищевикладене, буде в 

межах 6 (реально отримано від 5,25 до 6,25). Подальше по-

лірування монокристалів тетраборату літію здійснювали 

на смоляних полірувальниках із застосуванням двох ал-

мазних мікропорош ків АСМ зернистістю від 2/1 до 1/0 й 

окси ду хрому. Це підвищує економічні витрати на процес 

обробки, але уможливлює значне зниження показників 

шор сткості оброблюваної поверхні монокрис талів. Так, 

наприклад, шорсткість по лірованих поверхонь монокри-

сталів після обробки із застосуванням мікропо рошку 

АСМ 1/0 відповідає Ra в межах 3,5—6,5 нм. Подальше 

використання у поліруванні ок сиду хрому дає змогу ще 

більше знизити показники шорсткос ті. Аналіз полірова-

ної поверхні методом атомно-силової мікроско пії засвід-

чив, що у монокристала тетраборату літію площею 100 мік-
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рорельєф має показ ники Rmax, Rz та Ra, які становлять 

5,2, 4,82 і 1,24 нм відповідно, а відношення Rmax/Ra сягає 

4,25. Отже, чим витратнішим є процес отримання висо-

коякісної поверхні, тим більше знижується відношення 

Rmax/Ra, яке наближається до величини 4.

Загалом щодо відношення Rmax/Ra маємо своєрідну 

«дугу шорсткос ті»: спочатку для необробленої, грубої вихід-

ної поверхні, воно близьке до 4, далі внаслідок абразивно-

алмазної обробки це відно шення зростає до 6, згодом до 8. А 

ось подальші методи абразивного доведення та поліру вання 

знижують відношення вже до 6, відтак хіміко-механічне по-

лірування до високоякісної поверхні повертає його до вели-

чин, близьких до 4. Це означає, що якщо спочатку витрати 

на шліфування вихідної поверхні позначають ся на збіль-

шенні відношення, то подальші витрати на доведення та 

полірування зменшують його до вихідної величини — 4. 

Тепер розглянемо кореляційний зв’язок між парамет-

рами — висот ним Ra і кроковим Sm. У роботі [191] пока-

зано, що для більшості мето дів механічної обробки за се-

редньої висоти мікронерівностей крок шо рсткості Sm не 

переви щує 40Rmax (шлі фування, стругання, фрезеруван-

ня, розточування сталевих і чавунних деталей), а для не-

рівностей з меншою висотою значення їхнього кроку мо-

жуть сягати 300Rmax. Для умов електроерозійної обробки 

це становить: Sm = 14,1Ra [189].

Аналіз отриманих нами залежностей підтверджує, що 

здебільшого крок мікроне рівностей Sm підвищується зі 

зростанням па ра метра Rа. Причому характер такого зрос-

тання залежить від способу обробки і певною мірою — від 

оброблюваного матеріалу. Так, з рисунка 8.1 вид но, що спо-

соби шліфуван ня з підвищенням величини кроку мікро-

нерівностей Sm розташовуються у такій послідовності: 

пружний → глибинний → врізний. Порівняння спосо бів бага-

топрохідного та глибинного шліфування (див. рис. 8.1) свід-

чить, що в першому випадку (до нього належить і точіння) 

крок нерівностей більший, аніж у другому. Наведені при-
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клади (табл. 8.3 і рис. 8.1) підтверджують, що зі зрос танням 

параметра Rа Sm збільшується. Ця тенденція превалює.

А чи може бути інший характер залежності зміни ве-

личини Sm від Rа? Ми з’ясували, що може. Це зафіксо-

вано для методів полірування наплавлень пе лю стковими 

кругами та процесу доведення пастами (поздовжній мік-

ро про філь), де зі зрос танням параметра Rа параметр Sm 

зменшується. Тобто у процесах доведення можуть бути 

певні відхилення від загальних тенденцій.

 Розглянемо, як пов’язана опорна довжина профілю 

з висотними па раметрами шорсткості. Кореляційний 

зв’язок між Ra і tp ми дослідили для відносної опорної 

довжини профілю tр
 
у різних перерізах ви соти шорсткос-

ті обробленої поверхні. У таблиці 8.4 наведено дані щодо 

зміни значень пара метрів t20 і t50 на рівні 20 і 50 % Rmax 

залежно від Ra і способів обробки.
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a
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Рис. 8.1. Залежність кроку мікронерівнос тей Sm від параметра Ra 

за різ них спосо бів шліфування керамі ки (а) і сталі (б): 1 — врізного 

(оксидно-карбідна); 2 — глибинно го (оксидно-карбідна); 3 — гли-

бинного (оксидна); 4 — пружного (оксидно-карбідна); 5 — плос-

кого; 6 — круглого зовнішнього; 7 — багатопрохідного сталі Р6М5 

кругами з КНБ; 8 — те саме для сталі 10 + 9ХФ; 9 — точіння різця-

ми з Гексаніту-Р сталі Х12М; 10 — багато прохідного сталі Р6М5 

кругом з електроко рунду; 11 — глибинного ЕХШ сталі Р6М5
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Таблиця 8.3. Функції апроксимації, 
що описують зв’язок параметра Sm з параметром Ra 
для різних умов обробки (діапазон значень Ra 0,1—1,0 мкм)

Умови обробки
Функції 

апроксимації

Відносна 
по хибка 

апрок симації, 
%

Глибинне електрошліфування 
кругами з КНБ швидкорізаль-
них сталей

Sm = 42,56 + 26,08 Ra 17,5

Багатопрохідне шліфування 
сталі Р6М5 без охолодження 
круга ми з електро корунду 

Sm = 55,45 + 29,19 Ra 9,9

Те саме шліфування сталі Р6М5, 
тільки вже круга ми з КНБ

Sm = 23,21 + 153,6 Ra 20,0

Багатопрохідне шліфування 
сталі 10+9ХФ кругами з КНБ 
з охолодженням

Sm = 51,37 + 92,77 Ra 8,9

Глибинне алмазне шліфуван-
ня БВТС марки КНТ 

Sm = 27,09 + 
 + 405 Ra—238,9Ra2

24,0

Глибинне алмазне шліфуван-
ня твердих сплавів

Sm = 34,61 +  
 + 320,1Ra—155Ra2

40,9

Глибинне алмазне шліфування 
оксидно-карбід ної кераміки 

Sm = 84,1—77,82Ra + 
 + 397,1Ra2

24,3

Глибинне алмазне шліфування 
оксидної різальної кераміки

Sm = 47,14 + 135,4 Ra 15,8

Пружне алмазне шліфування 
ок сидно-карбід ної кераміки 

Sm = 176,5 Ra0,6533 16,7

Врізне алмазне шліфування ок-
сидно-карбідної кераміки 

Sm = 48,41 + 477,6 Ra 20,6

Двобічне алмазне шліфування 
оксидно-карбідної кера міки

Sm  = 16,69 + 
 + 206,48 Ra3

 

17,9

Багатопрохідне алмаз не шлі фу-
вання магнітотвердих спла вів

Sm = 30 + 70,59 Ra 25,0

Точіння сталі Х12М різцями з 
Гексаніту—Р

Sm = 101,1 + 27,16 Ra 36,5

Точіння сталі 40Х різцями з 
Гексаніту—Р

Sm = 100,1 + 90,59 Ra 27,7



297

8.2. Параметри шорсткості: чи пов’язані вони між собою?

Таблиця 8.4. Функції апроксимації, 
які описують зв’язок параметра профілю tp з параметром Ra 
для різних умов обробки (діапазон значень Ra 0,1—1,0 мкм)

Умови обробки
Функції 

апроксимації

Відносна 
похибка 

апро к симації,
%

Глибинне електрошлі фування 
кругами з КНБ швидкорізаль-
них сталей

t50 = 80,64 – 23,19 Ra 15,5

Багатопрохідне шліфування 
сталі Р6М5 круга ми з електро-
корунду без охолодження

t50 = 66,43 + 5,502 Ra   8,3

Багатопрохідне шліфування 
сталі Р6М5 круга ми з КНБ без 
охолодження

t50 = 37,41 + 23,89Ra 22,1

Багатопрохідне шліфу вання 
сталі 10+9ХФ кругами з КНБ 
з охолодженням

t50 = 72,8 – 7,873 Ra   9,1

Глибинне алмазне шліфуван-
ня БВТС марки КНТ 

t50 = 76,42 – 
– 81,93Ra + 66,93Ra2

30,5

Глибинне алмазне шліфуван-
ня БВТС марки ТН

t50 = 62,2 – 
– 36,35Ra + 50,64Ra2

24,3

Глибинне алмазне шліфуван-
ня твердих сплавів

t50 = 84,08 – 
– 144,2Ra + 137,3Ra2

14,9

Глибинне алмазне шліфування 
оксидно-карбід ної кераміки 

t50 = 66,6 – 4,621Ra 22,4

Пружне алмазне шлі фування 
оксидно-карбід ної кераміки 

t50 = 70,47 – 16,04 Ra 16,4

Врізне алмазне шліфу вання ок-
сидно-карбідної кераміки 

t50 = 56,51 Ra–0,09175 16,3

Двобічне алмазне шліфува ння 
оксидно-карбідної кера міки

t50 = 58,4 – 
– 123,2Ra + 227,9Ra2

17,0

Багатопрохідне алмаз не шлі фу-
вання магнітотвердих спла вів

t30 = 19 + 9 Ra2 40,4

Точіння сталі Х12М різцями з 
Гексаніту—Р

t50 = 61,42 – 1,28 Ra 18,7

Точіння сталі 40Х різцями з 
Гексаніту—Р

t50 = 54,97 + 
 + 4,621 Ra

19,8



298

РОЗДІЛ 8. Обробка поверхні алмазами

Ми проаналізували характер поведінки всього комп-

лексу парамет рів від t10
 
до t90 за умови зміни параметра 

Ra. Один з прикладів у вигляді апроксимую чих функцій 

подано в таблиці 8.5. Загалом можна стверджувати, що 

для діа пазону параметрів від t10
 
до t40 характерне збіль-

шення їхньої величини зі зрос танням значення Ra. Од-

нак для діапазону параметрів від t60
 
до t90 притаманне 

зниження їхньої величи ни зі збільшенням значення Ra. 

Поведінка пара метра t50, а в багатьох випадках — і най-

ближчих параметрів t40 і t60, є дещо неви значеною. Зде-

більшого (~ 60 %) він знижується зі зростанням Ra, а в 

решті випадків (40 %) — підвищується. 

Ми не виявили значного впливу певного методу чи 

способу об робки або оброблюва ного матеріалу на форму-

вання параметра t50. Так, глибинне шліфу вання в одно-

му випадку, наприклад твердих сплавів, характеризується 

зростанням t50 із підвищенням Ra, а оксидно-карбідної 

кераміки — зниженням. Аналогічно зменшення па ра мет-

Таблиця 8.5. Функції апроксимації, що описують зв’язок 
показника опорної довжини профілю для різних рівнів Rmax 
за багатопрохідного шліфування сталі Р6М5 кругом 
з електрокорунду білого

Функції апроксимації
Відносна 

похибка апрок симації, %

t10 = Ra/(1,878Ra2 – 3,97Ra – 2,23) 27,6

t20 = –32,627Ra2 + 77,767Ra – 29,517 25,3

t30 = –47,42Ra2 + 116,5Ra – 34,74 19,5

t40 = –32Ra2 + 83,65Ra + 3,018 12,1

t50 = 66,43 + 5,502Ra 8,3

t60 = 88,45 – 3,348/Ra 4,1

t70 = 93,723 – 1,145/Ra 1,9

t80 = 96,59 – 0,488/Ra 0,9

t90 = 0,489Ra2 + 0,975Ra – 97,35 0,4
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ра t50 спостерігається і під час глибинного шліфу вання 

швидкорізальної сталі. Взагалі слід враховувати такий 

харак тер зміни параметра t50 від величини Ra, оскільки, 

на приклад, за глибинного та багатопро хідного шліфу-

вання швидкорізальної ста лі заповненість профілю на 

50 % Rmax (t50), якщо Ra = 1,0 мкм, при близно однакова 

(близько 60 %); якщо Ra = 0,1 мкм, глибин не шліфуван-

ня забезпечує заповненість профілю на рівні 78 %, а бага-

топрохідне — тільки 40 %. Певною мірою це підкреслює 

переваги глибинного шліфува ння за умови досягне ння 

невисокої шорсткості обробленої пове рхні.

Насамкінець зазначимо, що існує певний зв’язок між 

середнім радіусом кривизни вершин профілю та Ra. Так, 

у роботі [192] для умов алмазного круглого шліфування з 

охолодженням наплавлених і напиле них матеріалів авто-

ри отримали таку залежність: ρ
в 
= 37,07 Ra–0,53. 

8.3. Як впливає 
на шорсткість введення 
електричного струму 
в зону обробки?

Ми вже показали, що в низці випадків для 

збільшення проду ктивності обробки або поновлення рі-

зальної здатності круга необхідне вве дення електричного 

струму до зони обробки. Одним з ефектів, який виникає 

при цьому, на що ми також звертали увагу, є утворення 

плівок на оброблюваній поверхні. А такі плівки неминуче 

впливають на її шорсткість. Ми це розглянули для умов 

еле ктрохімічного шліфування (ЕХШ) кругами з КНБ, ко-

ли на цій по верхні виникають анодні плівки. Зауважимо, 

що в цьому випадку на оброблюваній поверхні спостеріга-

ються два типи плівок, які ми умовно назвали «тонкими» 

і «товстими». Зміна напруги технологічного струму в діа-

пазоні від 4 до 10 В незначно впливає на шорсткість, але 

існує певна особливість, пов’я зана з наявністю площини 
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на крузі, паралельної оброблюваній поверхні, тобто коли 

формозміна робочої поверхні круга ще не завершена. За 

відсутності та кої площини утворюються «тон кі» анодні 

плівки. Наявність їх на поверхні практично не змінює 

параметр Rа порівняно зі шліфу ва нням без струму. Якщо 

така площина існує на крузі, то на поверх ні фо рмуються 

«товсті» плівки. Динаміку такого переходу одних плівок 

в інші, залежно від кількості знятого матеріалу, подано в 

таблиці 8.6 на прикладі багатопро хідного та глибинного 

шліфування швидкорізальної сталі Р6М5 кругом 12А2-45° 

150 × 10 × 3 × 32—КР 100/80—МО20-2—100 з продуктив-

ністю 1000 мм3/хв. Круг попередньо правився таким чи-

ном, щоби він мав вихідну поверхню без будь-якої форми 

профілю, тобто паралельну оброблюваній. У процесі зні-

мання матеріалу він набував трикутної форми з відсут-

ністю площини, пара лельної оброблюваній, що і позна-

чалося на з міні величини параметра Ra. Як тільки різаль-

на поверх ня круга набувала трикутної форми профілю в 

радіально му напрямку (для багатопрохідного шліфуван-

ня це відбувалося в діапазоні 100—200 г знятого матеріа-

Таблиця 8.6. Динаміка зміни параметра шорсткості 
Ra поверхні сталі Р6М5 від кількості зішліфованого матеріалу 
різними способами ЕХШ (U = 8 B)

Шорсткість поверхні за параметром Ra, коли маса знятої сталі, г

35 75 100 200 300 400 450 500 600 700 800

Багатопрохідне шліфування

0,37 — 0,45 0,25 0,26 — 0,32 0,29 0,29 0,29 —

Глибинне шліфування

0,84 0,73 0,79 0,81 0,67 0,56 0,24 0,25 - 0,25 0,26

Примітка: темним кольором виділена ділянка «товстих» плівок, сі-
рим кольором — «тонких» плівок.
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лу, а для глибинного — 400 — 450 г, що підтверджується і 

величиною віднос них вит рат КНБ: для глибинного шлі-

фування це 0,56 мг/г, для багатопрохідного — 1,27 мг/г), 

то шорсткість обробленої поверх ні знижувалася, оскіль-

ки «товста» плівка на ній уже не утворювалася, а «тонка» 

плівка — вже сформувалася.

Наслідком такої різниці є те, що, як ми з’ясували 

(рис. 8.2), за умови ЕХШ «товста» плівка знижує напов-

неність профілю у діа па зоні 0—60 % Rmax і спричинює 

зростання параметрів Rа та Rmax. Харак терно, що у «товс-

тих» плівок відношення висоти максималь них висту пів 

нерівностей до гли бини найбі ль шої впадини більше за 

одиницю, а в «тонких» плівок — менше. Порівняння кри-

вих 2 і 4 (рис. 8.2), коли на обробле ній по верхні спосте-

рігаються відповідно «тонка» і «товста» плів ки, свідчить, 

що паралель не зміще ння кривої 2 і суміщення її з кри-

вою 4 уможливлює виділити ділянку впливу анодної плів-

ки на шорсткість (зафарбована зона на рис. 8.2). Як на-

слідок — пара метр Rmax за наявності плів ки фор мується 

зави щеним. Викладене свідчить, що плівка розподілена 

поверхнею дещо не рі вномірно: більш густа на вис тупах 

Рис. 8.2. Криві опорних по верхонь 

після шліфування сталі Р6М5 кру-

гами з КНБ різними методами: 1 — 

ЕХШ тришаровим кругом; 2 — ЕХШ 

з «тонкою» анодною плів кою; 3 — 

електроеро зійним; 4 — ЕХШ з «тов-

стою» анодною плів кою на оброб-

леній поверхні (зафарбовано ділян-

ку впливу анод ної плівки на шорст-

кість, Δ — величина цього впливу)

2
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і менш густа — у впа динах не рівностей, а тов щина «товс-

тих» анодних плівок становить величину Δ на рис. 8.2. 

Наведене вище уможливлює розробку мето дики ви-

значення товщини та густини анодних оксид них плівок. 

Для цього отримують криві опорних поверхонь з різними 

плівками, окреслюється зона впливу анодних плівок і ви-

значається їхня товщина, виходячи з ΔRmax. Одно часно 

встановлюється відношення ви соти макси мальних висту пів 

нерівностей до глибини найбільшої впадини. Основ ними 

кри теріями тут є: за товщиною — ΔRmax = RПmax — RЧmax, де 

ΔRmax — товщина анодної оксидної плівки, мкм; RПmax — 

максимальна величина виступів за на явності плівки, мкм; 

RЧmax — максимальна вели чина виступів без плівки, мкм; 

за густиною: для «товстих» плівок Hmax/Hmin > 1, для «тон-

ких» Hmax/Hmin < 1, де Hmax — висота максимально го ви-

ступу нерівностей, мкм; Hmin — глибина найбіль шої впа-

дини нерівностей, мкм. Зазначимо, що товщина «товстих» 

анодних плівок коливає ться від 1,5 до 0,5 мкм як на швид-

корізальних сталях, так і на твердих сплавах.

8.4. Шорсткість з «кишенями» 

Тепер розглянемо особливості формуван-

ня шорсткості за умови поєднання в робочому шарі 

круга з НТМ різних абразивів. Свого часу в роботі [186] 

підкреслювалося, що одним із шляхів підви щення тех-

ні ко-екс плу а та цій них показників двигуна внутрішньо-

го згорання є формування на поверхнях його циліндрів 

спеціального мікропрофі лю, який являє собою пласкі 

виступи, що чергуються із заглибленнями («ки шенями») 

для розміщення мастила. При цьому збільшуються масти-

лоємність й опорна площа оброблюваної поверхні. У ре-

зультаті скорочується тривалість припрацювання, змен-

шуються витрати мастила, підвищується зносостійкість 

циліндрів і збільшується ресурс двигуна. Встановлено, 

що площиновершин ність такої поверхні сягає 50—66 % 
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на рівні перерізу профілю р = 1—2 мкм від лінії макси-

мального виступу, глибина рисок для заливання масти-

ла — 2,5—10 мкм. Поверхні такого типу можна отрима-

ти притупленням виступів мікро профілю після попе-

реднього хонінгування, а також накочуванням кінцевої 

обробленої поверхні.

А чи реально отримати таку поверхню відразу в про-

цесі шліфування без будь-якого доопрацювання? Наши-

ми дослідженнями встановлено, що це мож ливо в разі 

застосування в робочому шарі суміші абразивів. Так, у 

роботі [193] це досліджено для умов торцевого шліфуван-

ня, коли в робочому шарі круга поєднуються два чи три 

шліфпоро шки різних абразивів (алма зів і КНБ), а саме 

додатково вводяться в робочий шар компакти шліфпо-

рошків на ос нові мікропорош ків кубоніту. Розглянемо, 

що це таке — компакти. 

У роботі [194] показано, що можливе створення нових 

композиційних матеріалів, отриманих за низь ких тисків 

на основі мікропорошків КНБ. Зазначимо, що ви роб ни-

цтво надтвердих матеріалів, як абразивних порошків, так 

і полікристал ів, супро воджується накопиченням великої 

кількості порош ків малого попиту — зде більшого дрібно-

дисперсних мікропорошків, алмазів і КНБ зернистостей 

3/2, 3/1, 2/1, 1/0, 0,5/0. Невеликий обсяг цих мік ро по-

рош ків використовується для виготовлення шліфувально-

полірува льних сумішей (паст, суспензій), але ще залиша-

ється їх значний обсяг, який бажано було б застосу вати 

для абразивної обробки. Як ми вже вказували в розділі 3, 

зер нис тість кристалічних шліфпо рошків з КНБ (кубоніту, 

ельбору) обмежена (50/40 — 200/160) за технологічними 

можливостями їх виготовлення, що в багатьох ви падках 

унеможливлює розв’язання актуальних завдань метало-

обробки. Тому розробки в напрямку виготовлення шліф-

порошків КНБ більшої зернистості у вигляді зернис-

тих компактів з мікропорошків КНБ і застосування їх в 

алмазно-абразивних інструментах є актуальними. 
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Один із варіантів розв’язання цієї проблеми —розробка 

технології компакту вання мікропорошків методом фі зи ко-

хі міч но го синтезу й отримання з них ком пактів шліфпо-

рошків усієї гами зернистос ті — 50/40 — 630/500 мкм. В 

Інсти туті надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН Ук-

раїни дослідили та роз робили теоретичні засади отримання 

щільних зернистих компактів КНБ (у середовищі вуглець-

вмісного газу — метану), придатних для застосуван ня у ви-

гляді шліфпорошків. Для цього використовуються практич-

ні рекомендації з ви го товлення композиційних компактів 

на основі мікропорошків кубоніту з роз міром зерен менше 

3 мкм. Таким чином отримують міцне вуглецеве зв’язуюче 

зерен КНБ в умовах поліконден сації та ди фузійної кінетики 

за високої тем ператури (~1250 °С) в реакторі та ти ску метану 

нижче атмосферного за наявності молі бденового каталіза-

тора [194]. З компактів методами ви біркового подрібнення, 

Рис. 8.3. Загальний вигляд 

компактів К 160/125

Таблиця 8.7. Основні характеристики 
компактів із мікропорошків КНБ

Вихідні 
мікропорошки 

кубоніту

Міцність компактів Н, за зернистістю Вихід 
придатних

порошків, %400/315 250/200 125/100

КМ 3/2 7,5 4,9 3,0 92

КМ 3/1 7,1 4,8 2,9 90

КМ 2/1 6,3 4,5 2,8 89

КМ 1/0 6,0 4,1 2,5 87
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си тової класи фікації та сортування за формою зе рен отри-

мують шліфпорошки різ них зернистостей (рис. 8.3). Харак-

теристики їхньої міцності наведені в таблиці 8.7. 

З аналізу даних таблиці 8.7 припускаємо, що отри-

мані композиційні шліфпорошки з КНБ, за своїми 

характерис тиками, можуть використовуватись у шлі-

фувальному та полірувальному алмазно-абразивному 

інструменті для обробки інструментальних, м’яких і за-

гартованих сталей та інших мате ріалів. Для прикладу на-

ведемо дані з дослідження абразивної здатності (згідно з 

ДСТУ 9238-95) шліфпорошків з компактів зернистістю 

160/125 та 125/100 (на основі КМ 3/2 та КМ 3/1) у ви-

гляді пасти під час обробки різних матеріалів, порівняно 

з вихідними мікропорошками (табл. 8.8). 

Як бачимо з таблиці, величина абразивної здатності паст 

з компози ційних шліфпорошків у 5—15 разів перевищує 

абразивну здатність вихідних мікропо рошків кубоніту за 

тієї самої шорсткості полірованої поверхні. Це свідчить, 

що отримані компакти мають певні абразивні властивості, 

але бажано було б їх дослідити, застосовуючи у шліфу-

Таблиця 8.8. Результати випробування паст 
зі шліфпорошків композиційних матеріалів у процесі 
обробки зразків з різних матеріалів

Зернистість
пасти

Абразивна здатність паст (мг) на різних зразках

Rа
,

мкм
Бронза Мідь Сталь 10

Твердий 
сплав ВК6

160/125
(перв КМ 3/1)

72,10 ±
± 0,05

93,95 ±
± 0,05

5,00 ±
± 0,05

3,65 ±
± 0,05

0,05

125/100
(перв КМ 3/2)

72,00 ±
± 0,05

91,80 ±
± 0,05

5,60 ±
± 0,05

3,50 ±
± 0,05

0,04

перв КМ 3/1 11,11 ±
± 0,05

5,85 ±
± 0,05

Немає 
зняття

Немає 
зняття

0,04

перв КМ 3/2 10,48 ±
± 0,05

5,15 ±
± 0,05

Немає 
зняття

Немає 
зняття

0,04
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вальному інструменті. Для цього [194] були виготовлені з 

композиційних шліфпорошків різної зер нистості, отри-

маних з мікропорошків КМ 3/2—1/0, шлі фу вальні круги 

форми 12А2-450 125х5х3х32 на полімерній зв’язці. Шлі-

фування без охо лодження зразків із швидкорізальної ста-

лі Р6М5 здійснювали на модерні зованому універсаль но-

заточувальному верстаті моделі 3В642. Як експлу атаційні 

показники використовувалися такі: відносні витрати НТМ 

у крузі під час шліфування q
р
 (мг/г); продуктивність шлі-

фування, Q (мм3/хв); ефективна потужність шліфуван ня 

N
еф

 (кВт). Шорсткість об роблених поверхонь контролю-

вали за допомо гою профіло графа-профілометра моделі 

«SurfTest SJ-201» фірми «Mitutoyo» (Японія). Результати 

випробувань кругів із шліф порошками на основі компактів 

мікропорошків кубоніту різної зернистості (від К160/125 

до К630/500) у процесі шліфування сталі Р6М5 наведені в 

таблиці 8.9. Зазначи мо, що круги випробовували за різної 

продуктивності шліфування, якщо це уможливлювала їх 

різальна здатність; експерименти завершу вали, коли кру-

ги її втрача ли, а на оброблюваній поверхні виникали по-

мітні припі кання. З’ясовано, що підвищен ня зернистості 

компактів погіршує їхню різальну здатність. Найкращими 

виявили ся круги із зернистістю компактів 160/125. Круг із 

зернистістю 160/125 за продук тивності 200 мм3/хв та від-

носних витрат кубоніту 3,1 мг/г не спричинював припі-

кань на оброблюваній поверхні. Але подальше підвищен-

ня продуктив ності шліфування (до 300 мм3/хв) зумовило 

значне збільшення зношуваності круга та появу припі-

кань на оброблюваній поверхні.

З наведеного вище можна констату вати, що різаль-

на здатність кругів у разі застосування зерен компактів 

з мікропорошків кубоніту є невеликою, хоча зменшення 

зернистості компактів дещо її поліпшує. Зауважимо, що, 

ймовірно, через дещо нез вичне (пошаровое) зношуван-

ня зерен компактів фор мується оригінальний і неодно-

рідний, нез вичний для тради ційних кругів з НТМ, про-
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філь мікро нерівностей обробленої повер хні з наявністю 

своєрід них «кишень» на ній (рис. 8.4). 

Разом з тим наведені вище чисті компак ти є певною 

мірою умовно «м’якими». Висловлено припущення, що 

такі компакти необхідно зробити жорсткішими шляхом їх-

ньої металізації. Були відібрані компакти з меншою, як це 

встановлено вище, зернистістю К160/125 і здійснено їхню 

металізацію нікелем Н1Д (29,2 %). Загальний вигляд ком-

пактів після металі зації наведено на рисунку 8.5. Додатко-

Таблиця 8.9. Результати випробувань кругів із шліфпорошків 
різної зернистості на основі компактів з мікропорошків кубоніту

Характеристика
КНБ

Продуктивність
шліфування,

Q, мм3/хв

Відносні
витрати 

КНБ,
q

p
, мг/г

Шорсткість 
обробленої
поверхні,
Ra, мкм

Ефективна 
потужність

шліфування,
N

еф,
 кВт

К 630/500 120 * — 0,44 0,4

К 250/200 120 36,5 0,37 0,3

200 * 31,4 0,93 0,2

К 160/125 120 3,7 0,46 0,1

200 3,1 0,72 0,1

300 * 25,0 0,93 0,2

Примітка: * — помітне припікання на оброблюваній поверхні.
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Рис. 8.4. Профіль мікронерівностей обробленої поверхні кругом 

з «чистим» компактом К 160/125 з продуктивністю шліфування 

300 мм3/хв
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во були металізовані компакти зернисті стю К 315/250. З 

них виготовили шліфувальні круги та випробували їх під 

час обробки швидкорізальної сталі Р6М5 (табл. 8.10). 

Як бачимо з цієї таблиці, металізація компактів поліп-

шує експлуатаційні показники кругів. Порівняння цих по-

казників для зернистості компактів К160/125, за продук-

тивності шліфування 300 мм3/хв, свідчить про зменшення 

зношуваності круга з 25,0 до 19,5 мг/г, зниження ефектив-

ної потужності шліфування з 0,20 до 0,11 кВт, а це, в свою 

чергу, змен шує припікання на обробленій поверхні. 

Слід звернути увагу на те, що, на відміну від кругів зі 

стандарт ними шліфпорошками кубоніту, коли їх металіза-

ція зумовлює підвищення шорсткості обробле ної поверх-

ні, у розглядуваному випадку спостерігається протилежне: 

металізація компактів спричинює зниження шорсткості 

оброблюваної поверхні. Це пов’язано, як зазначалося ви-

ще, з пошаро вим механізмом зношуваності компактів, 

котрий зберігається і після їхньої металізації. Це видно і з 

того, що підвищення продуктивності обробки вп’ятеро (з 

120 до 600 мм3/хв) збільшує висотні параметри шорсткос-

ті, наприклад, Ra — в 1,5 раза (з 0,59 мкм до 0,90 мкм), а 

Rmax — менш як удвічі (з 4,74 до 8,85 мкм). При цьому 

крок не рівностей практично не змінив ся — 26 і 29 мкм, як 

і показники опорної кривої на рівні 20 % Rmax t
20

 = (6,85 та 

6,60 %). Однак виникає питан ня: чи вносить металізація 

ком пактів певні особливості у формуван ня мікронерівнос-

тей обробленої поверхні? Відповідь позитив на: так, вно-

Рис. 8.5. Загальний вигляд 

металізованих шліфпорош-

ків компактів зернистістю 

К 160/125 з мікропорошків 

кубоніту 
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сить, особливо з перевищенням величини продук тивності 

шліфу вання понад 300 мм3/хв. При цьо му змінюється ха-

рактер мікро нерівностей: із «звичайного» (рис. 8.6, а) він 

пере ходить у мікропрофіль з характерними «ки шенями» 

(рис. 8.6, б). На це явище вказувалося раніше для «м’якого» 

компакту зернистістю К 160/125 (див. рис. 8.4). 

Усе це свідчить, що металізація ком пактів не змінює 

механізм їхнього зношування, хоч і вносить певні особли-

вості. Якщо за невеликої продуктивності шліфування на-

явність жорсткішої обо лонки (самого покриття) притри-

Таблиця 8.10. Експлуатаційні характеристики кругів 
на полімерній зв’язці В2-08 з металізованими шліфпорошками 
з компактів у процесі шліфування сталі Р6М5 (швидкість обертання 
круга — 11,5 м/хв, поздовжня подача — 0,05 мм/пдв.х.)

Характеристика 
компактів

Продуктивність 
шліфування,

Q, мм3/хв

Відносні 
витрати  

КНБ,
 q

p,
 мг/г

Шорст кість 
обробле ної 
поверхні, 
 Rа, мкм

Ефективна 
потужність 

шліфування,
Nеф, кВт

Металізований компакт НIД

(К160/125)
Н1Д(29,2%)

120 13,8 0,59 0,05

200 11,9 0,72 0,08

300 * 19,5 0,71 0,11

400 ** 19,6 0,85 0,20

600 *** 56,8 0,90 0,33

Для порівняння — вихідний компакт (дані табл. 8.9)

К 160/125 300* 25,0 0,93 0,20

Металізований компакт НIД

(К315/250)
Н1Д(29,2%)

120 35,8 — 0,08

200 25,2 — 0,10

300 * 30,2 — 0,15

400 ** 85,8 0,96 0,34

Примітка: на обробленій поверхні: *— помітні припікання; ** — 

сильні припікання; *** — дуже сильні припікання.
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мує пошаровість зношуваності, то за продуктив ності по-

над 300 мм3/хв ця оболонка вже не може вносити зміни 

в особливості зношування і вони стають ідентичними як 

для крихких компактів, так і для ме талізованих. Це мож-

на спостерігати за тотожним характером мікронерівнос-

тей, які сформовані на оброблених пове рхнях (див. 

рис. 8.6, б та рис. 8.4). У підсумку така пошаровість зно-

шування уможливлює досягти ефекту, характерного для 

площинно-вершинного хонінгуван ня, коли дещо під-

різаються найбільші вершинки мікронерівностей, які 

виступа ють. Окрім того, з аналізу таблиці 8.10 можна ді-

йти висновку, що металізація більших (удвічі) компактів 

не змінює сформульовані раніше припущення про меха-

нізм роботи компактів з КНБ у кругах. По-перше, як і 

очікувалося, підвищення зернистості компактів тільки 

погіршує експлуатаційні показники кругів. По-друге, зі 
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Рис. 8.6. Профіль мікронерівностей обробленої поверхні кругом з 

металізованим компактом (К 160/125)Н1Д (29,2%): а — для продуктив-

ності 120 мм3/хв, б — для продуктивності 400 мм3/хв
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збільшенням зернистості, навіть металізованих компак-

тів, зростає ефективна потужність шліфування та, хоч і 

незначно, шорсткість обробленої поверхні.

Загалом аналіз резу льтатів досліджень експлуатацій-

них характеристик кругів із компак тами спонукає до ви-

сновків, які є важливими і навіть визначаль ними для по-

дальших досліджень:

• компакти з мікропорошків КНБ («чисті» і металі-

зовані) має сенс застосовувати як абразивні елементи в 

робочому шарі кругів для умов шліфування-доведення, 

коли необхідно сформувати оброблювану поверхню зі 

специфіч ними масляними «кишенями» на ній, що стан-

дартними кругами з НТМ досягти неможливо;

• враховуючи шаруватість зношування компактів у 

подальшому варто розглянути їх як додаткові зернисті 

функціональ ні елементи в робочому шарі кругів з НТМ, 

що ефективно захищали б зв’язуюче від зношування.

Наші дослідження виявили, що загалом одночасне за-

стосування у шліфувальних кругах зерен шліфпо рошків 

компактів на основі мікропо рошків кубоніту і стандартних 

зерен кубо ніту дещо поліпшує роботоздатність кругів по-

рівняно із використанням тільки шліф порош ків компактів, 

оскі льки можна досягти більших продуктивностей безпри-

пальної обробки швидкорізальних сталей — 300 мм3/хв у 

разі застосування суміші і лише — 200 мм3/хв — тіль ки 

компактів, а також дещо знизити шорсткість обробленої 

поверхні (з Ra = 0,72 мкм за компактів до Ra = 0,52 мкм — 

за суміші шліфпорошків кубо ніту). Як бачимо, викорис-

тання суміші шліф порошків дає певний ефект, тому на 

останньому етапі для порівняння були вивчені експлуа-

таційні показники кругів, у яких застосовувалася суміш 

компактів КМ різної зернистості, і стан дартних алмаз них 

зерен відповідних зернистос тей. Досліджували зносостій-

кість кругів із сумішшю у відношенні 50 на 50 зерен з ком-

пактів зернистостями від КМ 125/100 до КМ 400/315 і 

стандартних ал мазних зерен АС32 відповідних зернис тос-
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тей. Фактично складаєть ся та сама ситуа ція, що і в першій 

групі, але тепер уже компактів у робочому шарі тільки 

50 %, а інші 50 % займають алмази, які на швидко різальній 

сталі мають наближений до компактів ме ханізм зношува-

ності, оскі льки на них також утворюються площинки зно-

шування, і це спостері гається за характером мікроне рів-

ностей обробленої поверхні (рис. 8.7). 

Нагадаємо, що за вказаною вище групою компактів 

спостерігалася тенден ція, коли зни ження зернистості ком-

пактів до 160/125 виявилося найефек тив нішим щодо зно-

состійкості кругів. Логічно було б очікувати такої самої 

тен денції і у випадку суміші компактів з алма зами. Так, 

для продуктивності 120 мм3/хв отримані такі показники: 

КМ 400/315 — Ra = 0,53 мкм, КМ 315/250 — Ra = 0,44 мкм, 

КМ 250/200 — Ra = 0,28 мкм, КМ 200/160 — Ra = 0,42 мкм, 

КМ 160/125 — Ra = 0,27 мкм, КМ 125/100 — Ra = 0,36 мкм. 

З аналізу цих даних доходимо висновку, що загалом спо-

стерігається тенденція зниження шорсткості зі знижен-

ням зернистості, хоч і зафіксовано викид для зер нистості 

125/100 [193]. У подальшому підвищувалася продуктив-

ність до 200 мм3/хв: для КМ 250/200 — Ra = 0,44 мкм, для 

КМ 200/160 — Ra = 0,49 мкм, для КМ 160/125 Ra = 0,39 мкм. 

Принципової різниці не спостерігається, але зве рнемо 

увагу на рівень значе нь Ra для цієї групи — 0,4—0,5 мкм. 

Якщо порівняти з показниками у кру гів з чис тими ком-

пактами такої самої продуктивності, то тут рі вень значень 
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Рис. 8.7. Профіль мікронерівностей обробленої поверхні кругом 

із сумішшю шліфпорошків компакту КМ 400/315 і алмаза 

АС32 400/315 [193]
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Ra вже виходить на діа пазон 0,7—0,9 мкм, тобто фактично 

вдвічі вищий. А су міш компакту зі стан дартним кубонітом 

для 200 мм3/хв дає діапазон Ra 0,5—0,8 мкм. Отже, суміш 

компактів з алмаза ми зумовлює найменші показ ники 

шорс ткості обробленої поверхні. Ймовірно, це по в’язано 

з тим, що вони зношують ся не виколками, а наче пошаро-

во, тому різальна здатність зер на не поновлю ється, зрос-

тає кон такт ділянки ковзання зерна оброблюваною по-

верхнею і знижуєть ся її шорсткість. Вини кає питання: як 

це позначилося на про філі мікронерівнос тей? Ось тут і 

спостерігається фор му вання мі кронерівностей обробле-

ної по верх ні з «кишенями», на які вказувалося вище. Для 

кругів із суміш шю компак тів КНБ і алмазів під час оброб-

ки сталі Р6М5 це проявлялося найхарак терніше. Більш 

виразно це явище спостерігається на біль ших зернистос-

тях — 400/315 (див. рис. 8.7). Окрім то го, профі лі мікро-

нерівностей обробленої таки ми кругами поверхні мають 

аномально ве ликі кроки мікро нерівностей (рис. 8.8), що і 

під тверджує викладену вище гі поте зу стосовно механізму 

зношування абразив них зерен у цих кругах. 
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Рис. 8.8. Приклад кореляційного 

зв’яз ку між параметрами шор-

сткості Ra та Sm стосовно особ-

ливостей формування мікроне-

рівностей обробленої поверх ні: 

1 — ділянка формування поверх-

ні з чітко вираженими «кишеня-

ми» (див. рис. 8.7); 2 — проміж-

на ділянка формування поверхні 

з нечітко вираженими «кише-

нями», характерна для підвище-

них продуктивностей шліфуван-

ня з припалами на обробленій 

поверхні; 3 — ділянка форму-

вання типової (див. рис. 8.5) по-

верхні [193] 
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Таким чином, одночасне застосування в кру гах зерен 

компак тів і алмазних може не поліпшувати ситу ацію як 

з погляду зносостій кос ті кругів, так і якості обро бленої 

поверхні, ос кільки неможливо до сягти умов продуктив-

ної безприпальної обробки швидкорізальної сталі. Разом 

з тим виявлено, що саме за такої суміші в кругах можливо 

досягти зни ження шорсткості обробленої поверх ні і того 

специфічного профілю мікроне рівностей, коли утворю-

ються «масляні кишені» [193].

8.5. Така різна 
шорстка поверхня 

Звернемо увагу ще на деякі характеристи-

ки обробленої поверхні стосовно різального ін струменту, 

по в’язані з шорсткістю, наприклад, радіус округлення рі-

зальної окрайки інструме нту і її зазубреність. Вони мають 

приблизно відповідати параметру Rmax або бути дещо ви-

щими. Так, радіус округлення різальної окрайки для різців 

із швидкорізальної сталі після шліфування кругами з кубо-

ніту на металіч ній зв’язці М1-04 становить від 8 до 18 мкм 

[195]. Разом з тим після алмазної обробки твердосплав ного 

інструменту радіус округлення сягає 5 —10 мкм, а після об-

робки дробом — 30 — 50 мкм [196]. Зазубреність різальної 

окрайки становить від 10 до 18 мкм за умови шліфу вання 

швидкорізальної сталі кру гами з кубоніту на металічній 

зв’язці М1-04 [195]. 
Окрім того, важливо звернути увагу і на вплив власти-

востей оброблюваних матеріалів на шорсткість поверхні. 

Так, ми це показали для твер дих сплавів і виявили, що 

шорсткість їх шліфованої поверхні має певний кореля-

ційний зв’язок з їхніми фізичними властивостями. Так, зі 

зрос танням густини і коерцитивної сили твердих сплавів 

шорсткість підвищується: 

Rа = 1/(2,204+5,87×105e–ρ), Rа = 0,208 + 1,068×10–2K
с
.



8.5. Така різна шорстка поверхня

У свою чергу, з підвищенням твердо сті, міцності під 

час згинання і вели чини зерен карбідної фази шорсткість 

знижується: 

Rа = 3,72—3,74×10–2H
тс

, Rа = 0,4004—1,96×10–5R
bm

, 

Rа = 0,555—0,146×Z
тс

.

Наведені залежності уможливлюють прогнозувати на-

прямок зміни показника шорсткості шліфованої поверхні, 

осо бливо в тих випадках, коли обробляється широка но-

менклатура твердих сплавів, передусім за умов дрібносе-

рійного виробництва.

Отже, ми бачимо, що залежно від характеристики ро-

бочого шару алмазно-абразивного інструменту, а також 

спо собу обробки існує можливість отримати різноманіт-

ну шорстку поверхню і регулювати її так, як необхідно 

інженеру-технологу для забезпечення відповідних функ-

цій обробленої поверхні виробу. 
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Ми перегорнули останню сторінку цієї 

книжки. Що ж ми зрозуміли з погляду 

використання надтвердих матеріалів у про-

мисловості і повсякденному побуті? Су-

часний рівень розвитку технологій по-

требує нових перспективних композицій-

них матеріалів. У багатьох випадках їх 

треба спершу обробити. А тим часом їхня 

оброблюваність залишається вкрай неза-

довільною. Як же бути? Можливим ро-

зв’я занням цієї проблеми є ефективне за-

стосування новітніх штучних інструмен-

тальних матеріалів — алмазу та кубічного 

нітриду бору. 

Нагадаємо, що вартість цих матеріалів 

доволі висока, тому їх слід використову-

вати дуже раціонально та ощадливо, особ-

ливо для найбільш важ кооброблюваних ма-

теріалів. Про що ми дізналися з цієї книж-

ки? По-перше, алмази найбільш придатні 

для обробки високотвердих матеріалів — 

твердих сплавів, керамік, ка меню, гірських 

порід, високоабразивних матеріалів, скла. 

По-друге, алмази зовсім не придатні для 

обробки сталей, оскільки вуглець, з якого 

вони складаються, реагує із залізом, тому 

ПІСЛЯМОВАПІСЛЯМОВА



ПІСЛЯМОВА

для обробки загартованих сталей слід застосовувати інший 

надтвердий матеріал — кубічний нітрид бору. 

Добре, ми з’ясували, що для обробки нам необхідний 

алмаз. А який з багатьох його різновидів обрати? Справді, 

порошки алмазів мають різні міц ність і зернистість. І тут, 

як, власне, і в житті, необхідно розв’язувати супереч ність. 

Насамперед слід визначитися, що потрібно обробляти. 

Якщо тверді сплави, то нам знадобляться маломіцні зер-

на, а якщо це каміння або гірська порода, то тут необхід-

ні високоміцні зерна. Якщо бажаємо обробляти швидко 

і з високою продук тивністю, тоді беремо крупнозернис-

ті алмази, а якщо нас цікавить ви сока якість обробленої 

поверхні, то застосовуємо дрібнозернисті алмази. 

Але алмази працюють в інструменті у зв’язаному ви-

гляді, вони за кріплюються у зв’язці. Яким повинно бу-

ти зв’язуюче — металічним, полімерним, керамічним? І 

тут знову потрібно розв’язувати суперечність. Металічна 

зв’язка більш зносостійка, але в разі використання такого 

інструменту необ хідне охолодження, полімерна зв’язка 

менш зносостійка, але дає змогу працювати без охоло-

дження. А як одночасно забезпечити і продуктивність 

обробки, і досягти зниження зношуваності алмазних 

кругів? Чи можливо це? Так, це можливо, про що свідчить 

виклад матеріалу в розділі 6: для цього згадаємо фізику і 

застосуємо додатковий вплив на різальну поверхню кру-

га — електричний, плазмовий, лазерний тощо. 

Як бачимо, в процесі ефективного використання над-

твердих матеріалів необхідно постійно, а головне — пра-

вильно розв’язувати низку суперечностей, у чому і до-

поможе запропонована вам книга «Надтверді матеріали: 

посібник для допитливих». Наше завдання і полягало в 

тому, щоб дати порівняно прості відповіді на складні пи-

тання, які виникають у процесі застосування надтвердих 

матеріалів у реальному житті.
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