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Зростання інформації в індустріальному обслуговуванні запитів
сучасної цивілізації загострює конкуренцію технологій і стимулює
концентрацію та інтеграцію інновацій в розвитку технічних систем,
зокрема електророзрядного алмазного шліфування [1].
Планетарна проблема нестачі питної води [2] ставить питання
обмежень та ощадності в її використанні [3], в тому разі з поширеним
переходом на альтернативні мінімально водноємні та безводні промислові
технології механічної обробки різанням [4].
Виключення води з зони ріжучого контакту алмазно-абразивного
інструменту сприяє спрощеному підводу електричного струму в зону
обробки безпосередньо через тіло шліфувального круга, з частковою його
електричною ізоляцією по посадковим поверхням. Це позбавляє від
необхідності модернізації шліфувальної бабці верстату. Такий досвід
отримано для алмазно-іскрового шліфування [5], яке завдяки керованої дії
електричних розрядів забезпечує стабільну продуктивність обробки.
Підвищенню ріжучої здатності інструменту та його загального ресурсу, що
є також важливим в автоматизованих процесах, сприяє проведенню
безводної алмазно-абразивної обробки з поданням в її зону твердого
змащування, яке виконується по робочої поверхні шліфувального кругу в
автономної різанню зоні [6].
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