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ПЕРЕВАГИ ОБРОБКИ ЗАГАРТОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ІНСТРУМЕНТОМ З 

КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ 

 

Тристан Р.В., ruslantristan19101995@gmail.com 

      Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Застосування змінних ріжучих пластин з надтвердих матеріалів на основі кубічного 

нітриду бору дозволяє ефективно вирішити ряд технічних і економічних завдань [1]. Вони 

успішно застосовуються на всіх етапах машинобудування та авіаційно-космічної 

промисловості. Надміцний компонент користується успіхом не тільки серед вітчизняних 

виробників, але також отримав високі оцінки зарубіжних експертів.  

Використання інструментів з синтетичних надтвердих матеріалів дозволяє в багатьох 

випадках здійснити обробку без мастильно-охолоджуючих рідин, тобто, застосовуючи так 

зване «сухе» різання, що зменшує витрати і покращує екологічну обстановку на робочому 

місці, а також зменшує шкідливі викиди в навколишнє середовище [2]. 

Основними перевагами обробки загартованих матеріалів інструментами з КНБ є [2, 3]: 

- висока продуктивність за рахунок високих швидкостей різання і зниження 

допоміжного часу; 

- висока гнучкість застосування; 

- мінімальні викривлення заготовки; 

- ударна стійкість; 

- хімічна інертність; 

- висока температурна стійкість (до 1300 С); 

- широкий спектр оброблюваних матеріалів (твердість 30-90 HRC); 

- можливість нарізування різьблення в загартованих сталях; 

- можливість калібрування і шліфування різьби за один прохід; 

- можливість уніфікації обладнання для повної обробки деталі. 

Найбільший ефект дає застосування змінних багатогранних пластин (СМП) з КНБ при 

обробці наступних матеріалів: загартована сталь > 50 HRC (цементована сталь, плазмова і 

індукційна гарт); ресорні сталі (типу C145, 340 CrMo4, 50 CrY4, 58 CrY4); швидкорізальні 

сталі (HSS); сталі холодної технології (типу X165CrMo12 (1.2601), (1.3207); сталі гарячої 

технології (типу X210Cr12 (1.2080)); відбілений чавун ~50 HRC, частини виливків виливниці 

та двошарового лиття; спеціальний вибілений чавун - 50 HRC; N1 - «Hard» (хромонікелевий 

сорт чавуну з високою стійкістю до ударів і високу зносостійкість); особливо стійкі до зносу 

сорти чавуну з твердістю до 600 HB 
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