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Обработка на екзотични материали

Като втора стъпка ние трябва да знаем какъв матеОбикновено метчиците са най-лесния и удобен инриел ще обработваме. Това ще ни води при опреструмент за правене на резба в отвор. Когато използповърхностната
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на ИСКАР в обширни изпиГлавните проблеми, с които се сблъскваме, когато обтания IC806 доказа превъзходна износоустойчивост,
работваме никелхром суперсплави се характеризират
чудесни резултати при обработката, значителна произс генериране на много високи температури в режещия
водителност и намаление на разходите.
ръб на пластината. Това се дължи до голяма степен
на абразивните елементи в
състава на материала /високо
съдържание на никел- 44.270% и хром - 14-30%,което
предизвиква висока степен на
износване, откъртване, нарязване и счупване на пластината.
Тези фактори водят до намаляване живота на инструмента,
деформация на режещия ръб
даже при ниска скорост и загуба на време.
Друг проблем, свързан с
обработката на никелхромовите супер сплави е тяхната
тенденция към деформация,
дължащо се на металургичната
чувствителност към остатъчен
стрес и ефект на самозакаляване по време на режещите
операции.
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