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INLEIDING
Zoals bekend is het mogelijk om non-ferro metalen en kunststoffen met
diamant te verspanen, zodanig dat een oppervlak ontstaat dat de specificatie
optisch glad verdient.
In de massafabricage worden momenteel veel producten gemaakt die aan optische specificaties moeten voldoen, bijvQorbeeld Compact Disk en VLP.
Hierdoor is behoefte ontstaan aan matrijsonderdelen die optisch glad zijn
(spuitgietmatrijzen). Om standtijdredenen kan men hiervoor niet de, relatief
zachte, non-ferro metalen gebruiken. Het zou dus ideaal zijn om hiervoor
ijzerhoudende materialen te gebruiken. Maar algemeen verbreid is het verhaal
dat ijzerhoudende legeringen niet met diamant te bewerken zijn.
Om naar mogelijke oplossingen voor dit probleem te zoeken, heb ik hierover
een literatuuronderzoek gedaan. Daarbij heb ik gekeken naar wat er gepubliceerd is over het bewerken van ijzerhoudende materialen met diamantgereedschap en wat er gepubliceerd is over het bewerken van ijzerhoudende materialen met andere gereedschappen dan diamantgereedschap.
In hoofdstuk 1 volgt een beschrijving over hoe ik te werk ben gegaan bij het
zoeken naar pUblicaties over dit onderwerp.
In hoofdstuk 2 volgen de resultaten van het onderzoek naar het bewerken van
ijzerhoudende materialen met diamantgereedschap. Daarbij komen de volgende
punten aan de orde:
- werkstukmateriaal
- inwerkingsmechanismen
- atmosfeer
- temperatuur.
In hoofdstuk 3 volgen tenslotte de resultaten van het onderzoek naar het
bewerken van ijzerhoudende materialen met optische of bijna optische kwaliteit met andere gereedschappen dan diamantgereedschap.
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HOOFDSTUK 1

BET LlTERATUURONDERZOEIC

§ 1: DOELSTELLING

Het doel van dit literatuuronderzoek is om te kijken wat er gepubliceerd is
over de volgende twee onderwerpen:
- het bewerken van ijzerhoudende materialen met diamantgereedschap
- het bewerken van ijzerhoudende materialen met optische of bijna optische
kwaliteit met andere gereedschappen dan diamantgereedschap.
§ 2: GEBRUIKTE METHODEN VOOR HET LITERATUURONDERZOEK

Om publicaties over deze onderwerpen te vinden, heb ik gebruik gemaakt van
de volgende vier bronnen:
- Precision Engineering
- Metal Abstracts
- Engineering Index
- Dialog Information Services.
Hieronder wordt de werkwijze die gevolgd is beschreven.
Precision Engineering
Om te kijken wat dit tijdschrift over mijn onderwerp gepubliceerd heeft, heb
ik aIle tijdschriften van de jaargangen 1983, 1984, 1985 en de maanden
januari tIm april van 1986 nagelopen. Dit leverde een artikel op, namelijk
"Diamond Turning of Steel in Carbon Saturated Atmospheres" door
J.M. Casstevens. Hiervan voIgt in § 3 een korte samenvatting.
Metal Abstracts
Metal Abstracts is een boekwerk dat artikelen uit verschillende tijdschriften indeelt in trefwoorden. Wanneer men nu wil weten wat er over een bepaald
onderwerp gepubliceerd is, zoekt men een trefwoord wat in sterk verband
staat met dat onderwerp. Vervolgens kijkt men of dit trefwoord voorkomt in
de trefwoordenlijst van de Metal Abstracts. Als dit het geval is, dan staat
er in de Metal Abstracts Index onder dit trefwoord een lijst van titels van
artikelen met elk een nummer. Dit nummer kun je opzoeken in de Metal
Abstracts en daar staat dan een korte samenvatting van dat artikel en waar
en wanneer en door wie het gepubliceerd is.
Omdat fijnverspanen niet in de trefwoordenlijst van de Metal Abstracts
voorkwam, heb ik gekeken onder de algemenere trefwoorden cutting, diamond
machining en turning. Hierbij heb ik de jaargangen 1983, 1984, 1985 en de
maanden januari tIm maart van 1986 nagelopen. Dit leverde verder geen
artikelen meer op die betrekking hadden op mijn onderwerp.
Engineering Index
De Engineering Index is grotendeels hetzelfde als de Metal Abstracts. De
'werkwijze is hetzelfde, men zoekt hier ook een trefwoord wat sterk in
verband staat met het gezochte onderwerp op en onder dit trefwoord staan
titels met een korte samenvatting.
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Ook nu kwam fijnverspanen niet in de trefwoordenlijst van de Engineering
Index voor. Daarom heb ik onder de algemenere trefwoorden optical devices
manufacturing, cutting en steel machining gekeken. Hierbij heb ik de jaargangen 1983, 1984, 1985 en de maanden januari tim maart van 1986 nagelopen.
Dit leverde een artikel op, namelijk "Precision Machining and Polishing of
Ferrous Materials" door Philip C. Baker. Hiervan voIgt in § 3 een korte
samenvatting.
Dialog Information Services
Als laatste heb ik geprobeerd om met behulp van Dialog Information
Services literatuur over het betreffende onderwerp te vinden. Met dit
systeem kan men literatuur opzoeken via de computer. Dit systeem heeft twee
databanken, welke gecomputeriseerde uitvoeringen zijn van de Metal Abstracts
en van de Engineering Index. Deze databanken zijn de Compendex (COMPuterized
ENgineering inDEX) database en de Metadex (METal Abstracts inDEX) database.
Het systeem werkt als voIgt. Men moet trefwoorden die met het betreffende
onderwerp te maken hebben opgeven. Elk artikel heeft zogenaamde descriptors,
dit zijn trefwoorden die aangeven waar het artikel over gaat. Als men nu de
trefwoorden cutting en steels opgeeft, dan geeft dit systeem aIle teksten
die cutting en steels als descriptors hebben. Verder bestaat er ook de
mogelijkheid om het onderwerp nader te specificeren door zogenaamde subtrefwoorden op te geven. Deze subtrefwoorden zijn woorden die in de korte samenvatting van het artikel moeten voorkomen. Van deze laatste mogelijkheid
moest gebruik gemaakt worden omdat fijnverspanen (microcutting, fine cutting
of single point cutting) niet als descriptor gedefinieerd was.
Ais eerste probeerde ik de Compendex database.
We gaven de volgende descriptors op:
1-cutting
2-steel
3-ferrous metals
4-iron alloys.
Hierbij moesten 1 en 2 of 3 of 4 als descriptor van een bepaald artikel
voorkomen. Vervolgens gaven we de volgende subtrefwoorden op:
5-micro
6-fine
7-single point.
Van deze 3 subtrefwoorden moest er tenminste een in de korte samenvatting
van het artikel voorkomen. Dus er moest gelden 1*(2+3+4)*(5+6+7), waarbij
een sterretje "en" betekent en een plusteken "of" betekent.
Het resultaat hiervan was 27 artikelen (zie bijlage). Na het bekijken van de
titels van deze artikelen kwam ik tot de conclusie dat er geen artikel bij
was dat over mijn onderwerp handelde.
Vervolgens probeerde ik of de Metadex database nuttige informatie kon geven.
Hierbij werden de volgende descriptors opgegeven:
1-steels
2-ferrous alloys
3-iron
4-cutting
5-diamond machining
en de volgende subtrefwoorden:
"6-micro
7-single point.
Nu moest er gelden (1+2+3)*4*(5+6+7).
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Het resultaat was 47 artikelen (zie bijlage). Na het bekijken van de meest
recente titels en samenvattingen, was er nog geen enkel artikel dat over
mijn onderwerp handelde.
Vervolgens probeerde ik (1+2+3)*4*5.
Dit leverde 13 artikelen op (zie bijlage). Hiervan bleken twee artikelen
betrekking op mijn onderwerp te hebben. Dit waren "The Wear of Diamond Tools
Turning Mild Steel" en "Tool Wear and Solid State Reactions During
Machining" door A.G. Thornton en J. Wilks.
Tenslotte probeerde ik of ik nog artikelen kon vinden over het fijnverspanen
van ijzerhoudende materialen met andere gereedschappen dan diamantgereedschap. De volgende descriptors werden opgegeven:
1-steels
2-ferrous alloys
3-iron
4-cutting
en de volgende subtrefwoorden:
5-microcutting
6-micro cutting
7-single point
8-fine cutting.
Nu moest er gelden (1+2+3)*4*(5+6+7+8). Het resultaat was nu 15 artikelen
(zie bijlage). Hiervan bleek er geen een betrekking te hebben op mijn
onderwerp.
§ 3: SAMENVATTINGEN

De volgende vier artikelen zijn dus het resultaat van het literatuuronderzoek:
Diamond Turning of Steel in Carbonsaturated Atmospheres
J.M. Casstevens
Precision Engineering, 5 (1983) pg. 9-15.
- Precision Machining and Polishing of Ferrous Materials
Philip C. Baker
Contempary methods of optical manufacturing and testing,
Gregory M. Sange, Editor, Proc. SPIE 433, 55-59 (1983).
- The Wear of Diamond Tools Turning Mild Steel
Thornton, A.G.; Wilks, J.
Wear, 65 (1980) pg. 67-74.
- Tool Wear and Solid State Reactions During Machining
Thornton, A.G.; Wilks, J.
Wear, 53 (1979) pg. 165-187.
Hieronder volgen de korte samenvattingen van deze artikelen.
Diamond Turning of Steel in Carbonsaturated Atmospheres
Staal komt niet voor in de lijst van materialen die goed te verspanen Z1Jn
met diamantgereedschap omdat de mate van gereedschapslijtage onacceptabel
groot is.
Dit artikel laat zien hoe deze slijtage aanzienlijk verminderd zou kunnen
worden door te verspanen in een koolstofrijke atmosfeer en geeft resultaten
'van succesvolle experimenten.
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Precision Machining and Polishing of Ferrous Metals
Dit artikel behandelt de studie om ijzerhoudende materialen optisch glad te
kunnen verspanen. Hiervoor werd staal verspaand met de volgende gereedschapmaterialen:
- T-16 carbide
- CBN
- Diamant.
Dit experiment leverde de volgende resultaten.
Het resultaat van de bewerking van staal met T-16 carbide gereedschap was
een bijna spiegelend oppervlak, terwijl de slijtage van de carbide beitel
aanzienlijk was. Het resultaat van het CBN gereedschap was een veel betere
oppervlaktekwaliteit en er was nauwelijks beitelslijtage. De oppervlaktekwaliteit was duidelijk beter dan wat met conventioneel slijpen bereikbaar
is.
Het resultaat van het diamant gereedschap was een nog betere oppervlaktekwaliteit, terwijl de slijtage gering was omdat men met een zeer kleine
snedediepte verspaande.
Tool Wear and Solid State Reactions During Machining
Metingen van de slijtage van diamantgereedschap zijn tijdens het verspanen
van staal onder een reeks van nauwkeurig gespecificeerde condities uitgevoerd. Er was een hoge mate van slijtage waargenomen als gevolg van de
omzetting van diamant in grafiet. Deze omzetting van diamant in grafiet is
onder bepaalde condities nog aanzienlijk, zelfs al is er geen merkbare
temperatuursverhoging in het contactvlak van de diamant en het staal. Uit
dit resultaat blijkt dat het schone oppervlak dat geproduceerd is door het
verspaningsproces een chemische activiteit heeft die verschilt van die van
het oorspronkelijke oppervlak.
The Wear of Diamond Tools Turnina Mild Steel
Eerdere experimenten betreffende de slijtage van diamantgereedschappen bij
het verspanen van staal hebben laten zien dat de zeer hoge mate van slijtage
van de diamant het gevolg is van de omzetting van diamant in grafiet. De
details van het slijtagemechanisme hangen af van de verspaningscondities.
Dit artikel beschrijft dezelfde experimenten maar nu uitgevoerd met een
groter aantal diamantgereedschappen.
Deze experimenten laten een veel groter verschil zien in de mate van slijtage van de verschillende diamantgereedschappen, dan dat er eerder over
gerapporteerd is. Waarschijnlijk zijn deze verschillen in de mate van slijtage het gevolg van verschillen in de chemische samenstellingen van de
diamanten.
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HOOFDSTUK 2
BET

BEWERKEN VAN IJZERHOUDENDE MATERIALEN MET OIAMANTGEREEDSCHAP

§ 1: ALGEMEEN

Diamant met een knoophardheid van ± 70 kN mm- 2 heeft de grootste hardheid
van aIle bekende materialen. Bijvoorbeeld WC-Co legeringen, die veel
gebruikt worden als gereedschapsmateriaal, hebben een knoophardheid tussen
11 en 19 kN/mm2, afhankelijk van het cobalt gehalte.
De zeer hoge hardheid en goede slijtageweerstand maken diamant tot een goede
kandidaat voor het gebruik als gereedschapsmateriaal. AIleen onder de voorwaarde, dat chemische oppervlaktereacties en ontleding of omzettingsreacties
niet van betekenis zijn, kan diamant als gereedschapsmateriaal worden gebruikt. Bij het bewerken van ijzerhoudende materialen met diamantgereedschap
treden chemische oppervlaktereacties en omzettingsreacties op. De slijtage
van het diamantgereedschap is dusdanig groot dat men over het algemeen zegt
dat ijzerhoudende legeringen niet met diamant te bewerken zijn.
Over dit onderwerp heb ik een literatuuronderzoek gedaan. Hierbij heb ik
gekeken welke factoren bij dit probleem een rol spelen en onder welke voorwaarden het eventueel toch mogelijk is om ijzerhoudende materialen met
diamantgereedschap te bewerken. In de hie rna volgende paragrafen volgen de
resultaten van dit onderzoek. Hierbij wordt aandacht geschonken aan:
- het werkstukmateriaal
- het inwerkingsmechanisme
- de atmosfeer
- de temperatuur.
§ 2: HET WERKSTUKMATERIAAL

Het bewerken van materialen met diamantgereedschap is beperkt tot die
materialen die zowel fysisch als chemisch niet reactief zijn met diamant.
Onderstaande tabel geeft aIle materialen die momenteel bekend staan ~ls
bewerkbaar met diamant. Dit zijn voornamelijk zachte en taaie materialen die
geen koolstof bevatten, enkele kristallen en plastics.
Aluminum
Brass
Copper
Beryllium Copper
Gold
Silver
Lead
Platinum
Cadmium Teluride

Electroless nickel
Akali Halide (salt) crystals
Zinc sulfide
zinc selenide
Germanium
Many plastics
Machinable ceramics
Potassium dihydrogen phosphate (KOP)
Electrodeposited nickel phosphorus (ENP)

Tabel 1. Lijst van materialen die momenteel bekend staan
als bewerkbaar met diamantgereedschap.
(SPIE Vol. 433 Contemporary Method of Optical Fabrication (1983»
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In tabel 1 komen geen ijzerhoudende materialen voor, omdat ijzer namelijk
chemisch reactief is met diamant en hierdoor een grote slijtage van het
diamantgereedschap optreedt. Hier gaan we in de volgende paragraaf dieper op
in.
§ 3: HET INWERKINGSMECHANISME

Ijzerhoudende materialen zijn dus in principe niet met diamantgereedschap te
bewerken, vanwege de grote slijtage van het diamantgereedschap. Meestal
noemt men hiervoor een van de volgende twee oorzaken:
de koolstofatomen diffunderen uit het diamant in het ijzerhoudende werkstukmateriaal
- ijzer werkt katalytisch op de omzetting van diamant in grafiet.
De exacte details van deze wisselwerking tussen gereedschapmateriaal en
werkstukmateriaal zijn nog steeds een onderwerp van discussie. De meeste
publicaties over dit onderwerp gaan er echter vanuit dat de oorzaak van de
snelle beitelslijtage een gevolg is van de omzetting van diamant in grafiet.
A.G. Thornton en J. Wilks [1] redeneren als voIgt. Veronderstel dat de
slijtaqe het gevolg is van de diffusie van de koolstofatomen in het ijzerhoudende werkstukmateriaal bij de hoge flitstemperaturen, die veroorzaakt
worden door het verspaningsproces. Echter als de koolstofatomen aan het
oppervlak van de diamant voldoende mobiel worden om in het ijzerhoudende
werkstukmateriaal te diffunderen, zouden ze ook voldoende vrij moeten zijn
om in de meer stabiele grafiet confiquratie te transformeren. Daarom
verwachten zij dat het voornaamste effect van de lokale flitstemperaturen de
transformatie van diamant in het veel zachtere qrafiet zal zijn, welke dan
kan oplossen in het ijzer of verwijderd kan worden door de wrijving tussen
het gereedschap en het werkstuk.
De grate gereedschapslijtage is dus waarschijnlijk het gevolg van de omzetting van diamant in grafiet. Nu blijken op deze omzetting verschillende
factor en invloed te hebben. Deze factoren worden behandeld aan de hand van
een artikel van A.G. Thornton en J. wilks, over hun onderzoek naar de
slijtage van diamantgereedschap bij het bewerken van ijzerhoudende materialen [1].
A.G. Thornton en J. Wilks meetten de slijtage van het diamantgereedschap bij
het verspanen van staal, waarbij de snijsnelheden en de luchtdruk werden
qevarieerd. Om de luchtdruk te kunnen varieren monteerden zij een speciale
kamer op de draaibank. Fig 1 laat een schets zien van deze kamer.
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Fig. 1. Schematische tekeninq van een kamer
om de luchtdruk te varieren.
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zij voerden hun experimenten ais voIgt uit. Zij verspaanden met een zeer
hoge, een gemiddeide en een zeer lage snijsnelheid en varieerden bij elke
snijsnelheid de Iuchtdruk.
Bij het verspanen met een zeer hoge snijsnelheid, nameIijk 30 m/s bleek dat
de luchtdruk geen invloed had op de mate van slijtage. Fig. 2 laat het door
slijtage aangetaste opperviak zien, uitgezet tegen het verspaande oppervlak
in een experiment waarbij verspaand werd bij twee verschiIIende luchtdrukken
nameIijk 0,3 mbar en 1 bar.
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Fig. 2. Het door slijtage aangetaste opperviak uitgezet
tegen het verspaande opperviak bij twee verschillende
drukken: x, 1 bar; 0, 0,3 mbar.
Bij het verspanen met deze hoge snijsnelheid trad er een extreem sneIIe
slijtage van het gereedschap op die ongeveer 50 keer grater was als bij het
verspanen met een gemiddelde snijsnelheid. De oorzaak van deze grote slijtage is waarschijnlijk de zeer hoge temperatuur van de beitelpunt, veroorzaakt door de zeer hoge snijsnelheid. Het gevoig van deze zeer hoge temperatuur van de beitelpunt is de snelle omzetting van diamant in grafiet,
waarbij ijzer optreedt ais catalysator.
Vervolgens deden zij hetzelfde experiment bij een gemiddelde snijsnelheid
van 11 m/s. Bij het reduceren van de luchtdruk van 1 bar tot 0,1 mbar
verminderde de slijtage aanzienIijk, dus bij deze snijsnelheid had de
aanwezigheid van Iucht weI degelijk invioed. Men weet dat bij snijsnelheden
van 10 m/s de temperatuur van het gereedschap stijgt tot een ordegrootte van
van 1000 oK, wat voldoende is om diamant in grafiet om te zetten bij de
aanwezigheid van ijzer. Het is ook bekend dat zuurstof zelfs bij lage druk
het diamantoppervlak begint aan te tasten bij temperaturen van ± 1100 oK.
Vermoedelijk wordt de omzetting van diamant in grafiet positief beinvloed
door zuurstaf, waardoor de omzetting bij Iagere temperaturen optreed.
Dus in dit geval wordt diamant in grafiet omgezet door de hoge temperatuur,
waarbij ijzer en zuurstof als catalysataren optreden.
Oat de aanwezigheid van zuurstof geen invloed heeft bij een snijsnelheid van
30 m/s komt waarschijnlijk doordat de lucht o~der de bewegende spaan moet
doordringen om het contactvlak tussen gereedschap en werkstuk te bereiken,
wat bij hogere snijsnelheden aanzienlijk meer moeite kost.
Tensiotte verspaanden A.G. Thorliton en J. Wilks staal met een zeer Iage
snijsnelheid van 0,16 m/s. Bij zulke lage snijsnelheden zal de temperatuur
op de omzetting van diamant in grafiet geen invioed hebben, 8mdat dan de
·temperatuur van het gereedschap niet hager zal worden dan ± 370 K. De slijtage was bij deze snijsnelheid en bij een Iuchtdruk van 1 bar ook aanzienIijk minder dan bij een snijsnelheid van 11 m/s en 1 bar. Echter bij het
reduceren van de druk tot 0,1 mbar bleek de slijtage aanzienIijk toe te
- 9 -

nemen. Bij 0,1 mbar was de slijtage zelfs even groot als bij een snijsnelheid van 11 mls en 1 bar. De enige mogelijke verklaring hiervoor is dat het
verspaningsproces oppervlakken produceert die nauwelijks aangetast worden
door de lucht en dat daardoor dit schone oppervlak een verhoogde chemische
activiteit heeft. Deze verhoogde chemische activiteit is waarschijnlijk
voldoende om aan het beiteloppervlak diamant in grafiet om te zetten. Bij
verhoging van de luchtdruk komt er meer lucht in de kamer wat het schone
oppervlak weer meer bevuilt en zodoende de chemische activiteit weer
vermindert, met als gevolg dat de slijtage ook minder wordt.
Bij experimenten die A.G. Thornton en J. Wilks later uitvoerden, bleek dat
de mate van slijtage ook afhankelijk was van de chemische samenstelling van
het diamantgereedschap [2]. Zij deden dezelfde experimenten als hierboven
met een groot aantal diamantgereedschappen. De resultaten hiervan staan in
tabel 2 (BIz. 11). De afkortingen LS en HS staan voor snijsnelheden van
respectievelijk 0,16 en 11 m/s. De kolom met als kop Air geeft aan het
verspanen bij normale atmosferische druk. De kop Vacuum geeft aan dat de
druk gereduceerd is tot 0,1 mbar en de kop Argon geeft aan dat de lucht
vervangen is door argon.
De resultaten in tabel 2 laten zien dat tijdens het verspanen met lage
snijsnelheden de slijtage in vacuum altijd groter is dan de slijtage in
lucht. Dit in tegenstelling tot het verspanen met hogere snijsnelheden, want
daarbij is de slijtage in vacuum namelijk minder dan de slijtage in lucht.
Deze resultaten komen overeen met de resultaten van de vorige experimenten.
Kijken wij nu naar de gereedschappen onderling, dan zien we dat de mate van
slijtage aanzienlijk verschilt bij de verschillende gereedschappen.
Hieruit concludeerden A.G. Thornton en J. Wilks dat de mate van slijtage ook
afhangt van de chemische samenstelling van de diamant, zoals kristallografische orientatie en verontreinigingen.
Als we nu het bovenstaande in zijn geheel samenvatten, blijkt dat de slijtage van het diamantgereedschap bij het bewerken van ijzerhoudende materialen het gevolg is van de omzetting van diamant in grafiet.
De mate van omzetting wordt bepaald door de volgende vier factoren:
- de omzetting van diamant in grafiet wordt thermisch geactiveerd
en ijzer treedt op als catalysator
- de omzetting van diamant in grafiet wordt thermisch geactiveerd
en ijzer en zuurstof treden op als catalysatoren
- de omzetting van diamant in grafiet is het gevolg van de verhoogde
chemische activiteit van het verspaande oppervlak
- de omzetting van diamant in grafiet is afhankelijk van de chemische
samenstelling van de diamant.
Welke van de eerste 3 factoren een rol spelen bij deze omzetting van diamant
in grafiet is afhankelijk van de verspaningscondities.
In de hiernavolgende paragrafen gaan we dieper in op de invloed van de
atmosfeer en de temperatuur afzonderlijk.
§ 4: pE ATMOSFEER

De atmosfeer heeft ook invloed op de slijtage van het diamantgereedschap bij
het verspanen van ijzerhoudende materialen, wat in de experimenten van
A.G. Thornton en J. Wilks al naar voren kwam. Hierover hebben we in paragraaf 3 al geschreven. Daarbij bleek dat de slijtage weI te verminderen was
door de druk te veranderen, maar er bleef aanzienlijke slijtage optreden.
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Wear in units of 10- 6 mm 2 mm- 2

Tool no.

DS11R
DS12R
DS12R2
DS19R
DS20R
T25R
T27R
T27R2
T36R2
T37R
T37R3
T38R
T39R
T39R2
T40R
1'42
T42R
T42R2
DS11R2
DS11R3
DS28R
DS32R2
1'38
T38R2
1'39
DS13R
DS14R
DS17
DS27
DS32R
DS32R3
DS36
DS37
T19R
1'34
1'52
1'53
1'55
1'56
T58R

Argon

Vacuum

Air

LS

HS

LS

HS

o

14
15
17

4
7

5

10
7
8
12
9
8
9
11
10
15
16
8
8
8
24
9
11
11

4
6

o
3
4

3
2
4

3
2

3
6

7
4

8

5

8
7
0.5
5
3

6
6

6

6

3

0.3
1.7
3

o

4
4
4

2

2

o

o
o

3
1
<0.3
1
2
1
1

2

4

o
1
2

13
22
14
22

13
20
17

26
30
24

2

5
12
5
3

17
16

HS
7

12

4

7

7
4

9

9
3
4

5
6
6

7
3
9

6

5
5
5

3
3

1

9

LS

1.4
3
3
4

4

5
12
8

0.8
1.7
3

5

o

0.8
1.7

4

11

6
3
7

14
28
20

3
4
2
2

4

o

2

0.5
1
2

3
2

HS, high cutting speed; LS, low cutting speed.

Tabel 2. Het verspanen onder verschillende condities
met verschillende soorten diamantg~reedschappen.
J. Casstevens kwam echter op het idee dat de gereedschapslijtage aanzienlijk
verminderd zou kunnen worden, door te verspanen in een koolstofrijke atmosfeer [3]. Hij kwam op dit idee doordat bij het bestuderen van literatuur
over diamantsynthese bleek, dat de condities bij diamantsynthese in grote
mate overeenkwamen met de condities die optreden bij het verspanen van staal
met diamantgereedschap.
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Belangrijke punten hierbij waren:
- In het conventionele produktieproces voor het omzetten
van grafiet in diamant (bij ) 55 Kbar en 1300 DC) is
ijzer waarschijnlijk de meest actieve catalysator.
- Diamant kan opgebouwd worden in een koolstofatmosfeer,
bij temperaturen van 1000-1300 DC.
- Er groeit koolstof aan een diamanten ent-kristal in een atmosfeer
die oververzadigd is aan koolstof bij temperaturen van 1000-1300 DC.
- De diamanten beitelpunt kan tijdens het verspanen temperaturen
bereiken die hoger zijn dan 1000 °c en extreem hoge locale
drukken kunnen optreden door de ruwheid van de diamant.
Gebaseerd op bovenstaande punten, suggereerde J. Casstevens dat de gereedschapslijtage aanzienlijk gereduceerd kon worden door te verspanen in een
koolstofrijke atmosfeer. Speciaal wanneer de temperatuur en druk bij de
beitelpunt die temperatuur en die druk benaderen die gebruikt worden bij
diamantsynthese. Om deze hypothese te toetsen, verspaande hij staal met
diamantgereedschap op een precisiedraaibank waarop een kamer gemonteerd was,
zodat verspaand kon worden in een koolstofrijke atmosfeer.
Na het uitvoeren van dit experiment bleek dat de slijtage van het diamantgereedschap nog weI significant was na het relatief weinig verspanen van
staal. Maar volgens J. Casstevens bestaat er ook een significante mogelijkheid om de gereedschapslijtage verder te reduceren.
Volgens hem moet het mogelijk zijn om stalen in een gasachtige atmosfeer
succesvol te kunnen verspanen met diamant.
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HeeFDSTUK 3
BET FIJRVERSPANEN VAN IJZERHOUDENDE MATERIALEN MET ANDERE
GEREEDSCBAPPEN DAN DIAMANTGEREEDSCBAP
§ 1: ALGEMEEN

In hoofdstuk 2 bleek dat men er tot nu toe nog niet in geslaagdwas om
ijzerhoudende materialen succesvol met diamantgereedschap te bewerken.
Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van het literatuuronderzoek over het
bewerken van ijzerhoudende materialen met optische of bijna optische
kwaliteit met andere gereedschappen dan diamantgereedschap.
Hierbij schenken we aandacht aan:
- welke gereedschapmaterialen hiervoor in aanmerking komen
- de bereikte resultaten van het verspanen met deze gereedschapmaterialen.
§ 2: DE GEREEDSCHAPMATERIALEN DIE IN AANMERKING KeMEN VeeR HET FIJNVERSPANEN

VAN IJZERHOUDENDE MATERIALEN
Een eerste vereiste voor het gereedschapmateriaal bij het fijnverspanen van
ijzerhoudende materialen is dat het een hoge hardheid heeft. Daarom heb ik
gekeken welk materiaal na diamant de grootste hardheid heeft en zo kwam ik
bij cubic boron nitride (CBN). Tabel 3 geeft de hardheid van verschillende
gereedschapmaterialen.
Tool material

Diamond
Polycrystalline
diamond (PCD
Cubic boron
nitride (CBN)

Hardness
(Knoop).
[kN/mm 2]

Bending'
strength.
[kN/mm2]

56-102

50

Modulus of
elasticity.
[kN/mmZj
964

Ll

841

43-46

Polycrystalline
cubic boron nitride
(PCBN)

27.5

0.57

680

Ceramic cutting
tool grade
(A1 203 + TiC)

17.1

0.35

380

17.9

1.75

640

Tungsten carbide
(ISO K1O)

Tabel 3. Hardheid, bindingsterkte en elasticiteitsmodulus
van verschillende gereedschapmaterialen.
Boron nitride heeft dezelfde hexagonale structuur als grafiet, met ongeveer
evenveel borium als stikstof atomen die in een rooster zitten zoals fig 3(a)
- 13 -

laat zien. Net zoals grafiet omgezet kan worden in diamant, kan hexagonal
boron nitride omgezet worden cubic boron nitride (fig 3(b».

.,
~
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I
I

I:::'

te

N

or

.....

...

transformation

~

(b)

(a)

Fig. 3: (a) De hexagonale structuur van boron nitride
(b) De kubische structuur van boron nitride.
In vee 1 opzichten zijn diamant en CBN gelijk aan elkaar:
- z~J zijn de twee hardste materialen die bekend zijn
- zij hebben dezeIfde structuur
- zij hebben beide een hoog thermisch geleidingsvermogen.
In contrast met CBN is diamant bij hogere temperaturen geneigd am te transformeren in grafiet en zal het in Iucht oxideren, terwiji CBN stabiel is bij
hogere temperaturen, zowel in lucht ais bij het bewerken van ijzerhoudende
materialen. Men dient weI rekening te houden met de degeneratie van CBN in
wat.er.
Als er een gereedschapmateriaal is waarmee men ijzerhoudende material en
succesvol met optische of bijna optische kwaliteit kan verspanen dan is dat
dus waarschijnlijk CBN.
§ 3: RESULTATEN VAN HET FIJNVERSPANEN MET CBN

Ik heb met. mijn literatuuronderzoek maar een art.ikel kunnen vinden dat
handelde over het fijnverspanen van ijzerhoudende materialen met CBN. Dit
artikel is ·Precision Machining and Polishing of Ferrous Materials· [4].
In dit artikel probeerde men staal optisch glad te verspanen. Hiervoor
gebruikte men verschillende gereedschapmaterialen, waaronder CBN. Het resultaat van de bewerking met CBN was een oppervlak met een bijna optische
kwaliteit, terwijl er nauwelijks slijt.age van het CBN gereedschap was. De
oppervlaktekwaliteit was zelfs aanzienlijk beter dan wat met conventioneel
slijpen bereikbaar is.
Uit experimenten blijkt dat bij het verspanen van staal (hardheid HRC 58-62)
met een snedediepte van 1-2 ~m (v=80 m/min; 5=0,05 mm/omw) een oppervlakteruwheid Ra=O,4-0,5 ~m haalbaar is. Deze ruwheid is nag altijd een factor 50
groter dan de ruwheid die men kan bereiken bij het fijnverspanen van
aluminium met diamant, waar men ruwheden van 0,01 ~m kan halen.
Het is dus weI mogelijk am ijzerhoudende materialen met bijna optische
kwaliteit te verspanen met CBN-gereedschappen. Maar tot nu toe zijn er nag
geen berichten uit de literatuur dat het gelukt is am ijzerhoudende
"materialen met optische kwaliteit te verspanen.
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CONCLUSIE
Uit dit Iiteratuuronderzoek is gebleken dat bij het bewerken van ijzerhoudende materialen met diamantgereedschap de slijtage van het diamantgereedschap weI te reduceren is, maar niet voidoende om ijzerhoudende
materialen succesvol met diamantgereedschap te verspanen. Maar volgens
J. Casstevens is er weI een significante mogelijkheid om de slijtage verder
te reduceren.
Om ijzerhoudende materialen met optische of bijna optische kwaliteit te
bewerken met andere gereedschappen dan diamantgereedschap is CBN waarschijnIijk het meest geschikte gereedschapmateriaal. Maar met CBN is het tot nu
toe aIleen mogelijk om ijzerhoudende materialen met een bijna optische
kwaliteit te bewerken en niet met optische kwaliteit.
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Publ: Laser Institute of America, 5151 Monroe St., Ste 118W, Toledo, Ohio
~3623, USA,
1985
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The Use of Tools From Superhard Materials in the Car Industry.
I'lalyshko, V Yu
Stanki Instrum., (11), 22-24 Nov. 1984 ISSN: 0038-9811
Journal Announcement: 8506
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The Machinabilitu of Low Carbon Steels. (SynopsIs).
Milovic, R , Hau:Bracamonte, J L ; Wise, M L H
22nd Meeting on Special Steels (22emes Journees des Aciers Speciau>:),
Ann~cy, France,
4-5 May 1983
Bull. Cercle Etud. Metaux, 15, (3), 20.1-20.12 Sept. 1983 ISSN: 0366-4104
Journal Announcement: 8408
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Ways of Refining Cutting Technique in Heavy Mechanical Engineering.
Serebrovski i. VB; Berenov, N D ; Surikov, V P ; Ushanev, 0 N
Vestn. Mashinostr., (7), 53-56 July 1983 ISSN: 0042-4633
Journal Announcement: 8404
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Diamonds Make New Finishing Process Shine.
Bouchard, D W
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8/5/7
933976 85-530352
The Use of Tools From Superhard Materials in the Car Industry.
/'lalyshko, V Yu
Stanki Instrum., (11), 22-24 Nov. 1984 ISSN: 0038-9811
Journal Announcement: 8506
Document Type: ARTICLE
Language: RUSSIAN
The wear of tools equipped with BN-based superhard materials
investigated in boring holes of 100 mm dia. in a cylinder liner from
iron
SCh20. ResIA I ts of the me asurement of we ar· par ameters an d of
micro-X-ray spectral analysis of contact surfaces showed ~hat the wear was
due. to both breaking off of cutting edges and physical-chemical proc~sses
taking
place on the contact surfaces. The w~ar of the tools and
tec~nological parameters of the
bored holes, as related to the cutting
regime, are presented.--L.G.
De~criptors: Cast iron, Machining; Cuttjng tool materials; Wear; Boring,
euttlng parameters
Alloy Index(Identifier): SCh20, FEC
Section H~adings: 53 (MACHINING)
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a99493--84~530i,72

The ~achinability of Low Carbon Steels. (Synopsis).
Milovic, R ; Hau-Bracamonte, J L , Wise, M l H
22n~ Meeting
on Special Steels C22emes Journ.~s des Aciers Speciaux),
Annecy, France, 4-5 May 1983
8ull.~Cercle Etud. /'letaux, 15, (3), 20.1-20.12 Sept. 1983 ISSN: 0366-4104
JournQI Announcement: 8408
Document Type: ARTICLE
Language: ENGLISH AND FRENCH
The effect of the following parameters on the machinability of low carbon
steels was evaluated using single point turning tests and HSS tools: cold
drawing~ cooling rate after hot rolling, and MnS content. Machinability was
improved by increasing the strength of ferrite unl~ss the latt~r was
achieved by dissolved C and/or N, in which case increased flow stress,
_cutting - forces, and too~teRlp.ratur~~ occurred with reduced ma:·:lmumRlI~tal

removal rate; the built up edge and work hardening rate in the shear zones
depended upon the plasticity of ~nS inclusions in fr~e-cutting steels; a
slow rate of cooling from the finishing temperature should improve the
machinability of free-cutting steels. 9 ref.--G.C.
~escriptors:
Carbon steels, Machining; Free machining steels, Machining;
High speed steel tools; Turning (machining); Machinability; Nonmetallic
inclusions; Cooling rate; Cutting parameters
Alloy Index(Identifier): Fe-O.06C-O.002Si-l.19Mn, Fe-O.08C-O.09Si-O.35Mn,
sell t'l34, STHS
Section Headings: 53 (MACHINING)
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Ways of Refining Cutting Technique in Heavy Mechanical Engineering.
Serebrovskii, ve ; Berenov, N D ; Surikov, V P ; Ushanev, 0 N
Vestn. Mashinostr., (7), 53-56 July 1983 ISSN: 0042-4633
Journal Announcement: 8404
Document Type: ARTICLE
Language: RUSSIAN
Machining of crusher parts, of steel G13L, with the aid of plasma heating
at 40 kW, increases productivity through 6-fold increase in the cutting
cross-section at a given cutting speed. Diamond honing is also far more,
productive than abrasive honing. Diamond-polishing-strip finishing of"
'cold-rolling-Illill rolls of up to 150-200 mm dia. gives Ra '" O.OB - 0.63 DIU i',;(ir;:?:;::~(':
m;
a contact roll has to be used at larger dia. Other techniqu",s in thiS·;'~~~;i;:'!!,:'[f;~.;~tiif;;~E\;;(.~,t
field are also reported from the literature.--R.H.
~'
Descriptors: Cutting speed; Diamond machining; Diamond polishing; H~ning
Manganese steels, Machining
Alloy Index(Identifier): G13l, SAM
Section Headings: 53 (MACHINING)
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Diamonds Make New Finishing Process Shine.
Bouchard, 0 W
Mach. Tool EHue Book, 79, (1), 76-80' Jan. 1984 ISSN: 0024-9106
Journal Announcement: 8404
Document Type; ARTICLE
Ldnguage: ENGLISH
.~uperabrasive
bore {inishing uses a rotatirlg, taper~d barrel-s~d
-COated with thousands of small supe"rabraslv",··partlcles,'",lther-dlaDlon.'l or
CUbic boron nitride (C£!-tU, to machine materials as diverse as heat treated
alloys, mild leaded steel, stainless steel and Al. The process, also known
ai single-pass bore finishing, removes a specific amount of material around
~e
periphery of the tool as it advances at a controlled rate. The process
~
self-feeding and self-centering with min. development of stress and
",at. General machining operating ranges are a tool rotation of 25-300 sfm
lJI'Id feed rates of 6-40
ipr. Size repeatabi lity to =:> 0.0001 in. is
COlll/1I0n.

--P • G•

Descriptors; Cast iron, Machining; Alloy steels, Machining; Aluminum
~lloys, Machining; Boring; Diamond machining; Cutting tools, Design
Sect i on Head ings: 53 (MACHINING)
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Calculation of the Pea~; Parameters of Surface Roughness in Grinding.
Matyukha, P G ; Bezzubenko, N K ; Ivanov, N P ; T",rekhova, L K
Machining and Tools (Rezanie i Instrument), Vol. 32, 32, 37-42
Pub l: "Vyshcha Shko 1a", Kharkov, USSR, 1984
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Bouchard, 0 W
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Chemi~al Wear Processes Dyring Machining.
Hitch\ner, M P ; Thornton, A G ; Wilks, J
Wear Of Materials, 1981, San Francisco, Calif., .:'.'J Mar.-l Apr. 1981
728-734
F'ubl: ASME, 345 E. 47th St., New York, N.Y. 10017, 1981
Journal Announcement: 8111
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The Waar of Diamond Tools Turning Mild Steel.
Thornton, A G ; Wilks, J
Wear, 65, (1), 67-74 1 Dec. 1980
Journal Announcement: 8105
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73109680-570604
Energy Approach to the Selection of Optinluffi Conditions and Media in the
Finishing Process on Metals.
Petkova, 0
Mashinostroene, 28, (11), 502-506 Nov. 1979 ISSN: 0025-455X
Journal Announcement: 8010
10/3/8
713738 80-311820
Tool Wear and Solid State Reactions During Machining.
Thorn~on, A G ; Wilks, J
Wear, 53, (1), 165-187 Mar. 1979 ISSN: 0043-1648
Journal Announcement: 8005
10/3/9
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Working of Materials With Super Hard Cutting Materials.
Fridrik, L ; Grey, K
Wiss Z Tech Hochsch Otto von Guericke 1976, 20, (5), 529-534 (German).,
Journal Announcement: 7711
10/3/10
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New Approaches to Diamond Rotary Form Dressing.
Krol, Joseph A
Proceedings
of the 14th Annual International Technical
Abrasive Engineering Society, Plymouth, Mich. 1976, 18-20.,
Journal Announcement: 7703
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Ways of Refining Cutting Technique in Heavy Mechanical Engineering.
Serebrovski i, VB; Berenov, N D ; Surikov, V P ; Ushan~v. 0 N
Vestn. /'lashinostr., (7), 53-56 JUl\,/.1983 ISSN: 0042-4633
-~Journa
Announc ement: 8404--'~~"
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Docume t Type: ARTICLE
Langua\je: RUSSIAN
Machining of crusher parts, of steel G13L, with the aid of plasma hea~ing
~t
40 kW,
increases productivity through 6-fold increase In the c\~tting
Cross-section at a given cutting speed. Di amond honing is also far more ,'"?',""",c'E'
eroductive than abrasive honing. Diamond-polishing-strip finishing of
'old-roIling-mill rolls of up to 150-200 mm dia. gives Ra = 0.08 - 0.63 mu'
~;
a contact roll has to be used at larger dia. Other techniques in this
rield are also reported from the literature.--R.H.
,~.~,'~
Descriptors: Cutting speed; Diamond machining; Diamond polishing; Honing
~anganese steels, Machining
Alloy Index(Identifier): G13L, SAM
Section Headings: 53 (MACHINING)
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809930 82-530325
Microcutting of Steel Using Pyramidal Diamonds With Different Apex
Rngles.
Bredell, l J ; Prins, J F
W~ar, '76, (2),
177-187 15 Feb. 1982
Juurnal Announcement: 8206
Document Type: ARTICLE
Language: ENGLISH
The microcutting of Pitho steel (0.90-1.00C--1.10-1.30Mn--0.45-0.65Cr--045-0oaow--0o15 max. vanadium) with pyramidal diamond points was p~rformed
n the speed range 5-55 m s e;~p --1
The ape:·: Ctl'".g l.::s of the diamonds were
0. 110, 130, 150 and 170 deg • It was found that th~ mat.::rial removal
~chan i SRI
for the diamonds with ape:~ angles 150 and 170 deg d i fhr.::d from
the mechanism for the sharper diamond points. The latter points show.::d a
Standard chip formation cycle whereas the two blunter points probably
~emoved material by an extrusion mechanism. 28 ref.--AA
Descriptors: Tool steels, Machining; Diamond machining; Cutting speed;
Chip formation
Alloy Index(Identifier): Pitho, 5T
Section Headings: 53 (MACHINING)
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Chemical Wear Processes During Machining.
Hitchiner. M P ; Thornton, A G ; Wilks, J
Wear of Materials, 1981, San Francisco, Calif., 30 Mar.-1 Apr. 1981
728-734
Publ: ASME, 345 E. 47th St., New York, N.Y. 10017, 1981
Journal Announcement: 8111
Docullent Type: BOOle
Language: ENGLISH
Following observations of the very high rate of wear of diamond tools
~urning mild ste.::l, experiments hav.:: been made to obtain basic information
On the nature of surface reactions which may occur during machining
Operations. Measurements are reported of th.:: wear rates of diamond tools
turning' steel, graphite, Ni and Mo, of tungsten tools turnil'".g graphite and
Of Cu and Ni tools turning sulfur. The w~ar rates ar~ often considerable
and indicate that the chemical activity of these materials may be much
enhanced at the clean surfaces generated by th~ machining. The reactivity
Of these·surfaces may be substantially different from the chemical behavior
Of the bulk materials, no doubt becaus~ of the differ~nt bonding of the
SUrface ato~s. It would be of interest to correlate this behavior with more
detailed i.nformation of the atomic bonding in the surfaces obtained from
Other surface techniques such as electron spectroscopy.10 refs.--AA
Des~r!ptors:. Carbon
ste~ls.
Mac~lning; Graphite,
Machining; Turning
(machining); Diamond machining; Cutting tools. Service life; Tool life
.. Se~tion H.::adings: 53 (MACHINING)
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The W~ar of Diamond Tools Turning Mild St~~l.
Thornton. A G ; Wilks, J
Wear. 65. (1), 67-74 1 D~c. 1980
Journal Announcement: 8105
Docum~nt Type: ARTICLE
Language: ENGLISH
Previous experiments on the wear of diamond tools turning mild steel have
shown that the very high rates of wear of the diamond arise from the.
degeneration of the diamond to graphite. the details of th~ wear mechanisms
depending on the cutting conditions. The pr~sent experiments on a larger ..
number· of tools show much greater diff~r~nces in the w~ar rates of
different diamonds than have been r~ported previously. It appears probable
that these differences in wear rates arise from differences in the chemical
constitution of the diamonds.--AA
Descriptors: Carbon steels. Machining; Turning (machining);
machining; Wear rate; Cutting parameters; Grinding wheels
Section Headings: 53 (MACHINING)
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731096 80-570604
Energy Approach to the Selection of Optimum Conditions and Media In the
Finishing Process on Metals.
Petkova. D
Mashinostroene, 28. (11). 502-506 Nov. 1979 ISSN: 0025-455X
Journal Announcement: 8010
Document Type: ARTICLE
Language: RUSSIAN
The energy used in the finishing process is analysed with a view to
finding the most economic methods. Th~ finishing of various types of st~~l,
Cu, Zn and Ni was examined. Finishing was carried out by diamond grinding
using various cutting fluids. --H.E.G.
Descriptors: Austenitic stainless steels. Surface finishing;
steels,
Surface finishing; Coppe~, Surface finishing; Zinc,
finishing; Nickel, Surface finishing; Energy consumption; Cutting
Cutting
parameters; Diamond machining; Martensitic stainless
Surface finishing
Alloy Index(Identifier): 2Kh13. S5FI ShKh15, SABI 12Kh18N9T, 55A
Section Headings: 57 (FINISHING)
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, Tool Wear and Solid State Reactions During Machining.
Thornton. A G ; Wilks, J
Wear, 53, (1), 165-187 Mar. 1979 ISBN: 0043-1648
Journal Announcement: 8005
Document Type: ARTICLE
Language: ENGLISH
Measurements have been made of the wear of diamond tools turning mild
steel under a range of carefully specified conditions. High rates of wear
are observed owing to graphitization of the diamond. Under certain
conditions. this graphitization may proce~d at a considerable rate even if
there is no appreciable temperature rise at the diamond--steel interface.
This result implies that the clean surfaces generated by the machining
processs have chemical activities different from those of the bulk
material. Examples of unusual chemical activity have also been observed
when using diamond tools to tu~n other Dletals,l~hen using tungsten tools to
---turn gr aphlte;-~an-(rc-oppoi!r and-nfckoi.ltools tiit.I.lrrl s'..llp}lur. The e)·:perim~nts
show t~at machining, under suitable conditions. offers a pre:ise method of
measuring
rates of reaction between clean solids and of obtaining
information on the relative bond st~engths of th~ surface atoms. 33
ref.--AA
Desc~iptors: Carbon steels. Machining; Diamond machining; Diamond tools.
Mechanical properties; Wear rate; Graphitization; Cutting sp~ed; Turning
(machi~ing); Activity (chemical)
Alloy Index(Identifier): ENIA, SCll EN34, SCM
Se~tion Headings: 31
(MECHANICAL PROPERTIES)
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Working of Materials With Super Hard Cutting Materials.
Fridrik, L ; Grey, K
Wiss Z Tech Hochsch Otto von Guericke 1976, 20, (5), 529-534 (German).,
Journal Announcement: 7711
Document Type: ARTICLE
Language: GERMAN
Descriptors: Steels, Machining; Cutting speed; Wear; Diamond machining;
Corb i do:. too 1 s; T30K4, CER; T1S.(6, CER; E1 bar, CER
Alloy Index(Identifier): 51.45, SCMI C60, SCH
Section Headings: 53 (MACHINING)
10/5/10
557543 77-530096
New Approaches to Diamond Rotary Form Dressing.
Krol, Joseph A
Proceedings
of the 14th Annual International Technical
Abrasiy>!! Engineering Society, Plymouth, Mich. 1976, 18-20. ,
Journal Announcement: 7703
Documo:.nt Type: ARTICLE
Language: ENGLISH
Descriptors: Cast iron, Machining; Diamond machining; Wheel dressing;
Abrasivo:. cutting wheels
Section Headings: 53 (MACHINING)
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DIALOG Fll. 32: Met.daM • 88-88/Nar (COpr. AM. Soc. Metals)
952623 85-530837
....eutttng Tool Llf. C~.rtsons.
Aspinwall. 0 K : Tunstall. M : Hammerton. A
Twenty-Fifth Internatlonel Machine Tool Design end Research
Conference. BIrmIngham. UK. 22-24 Apr. 1985
269-277
PUbl: The UniversIty of BIrmIngham. Department of Mechanical
EngineerIng. P.O. Box 363. BIrmingham BI5-2TT, UK. 1985
Journal Announcement: 8511
Document Type; BOOK
Lenguage: ENGLISH
Stngle point tool performance data are pr.sent~d, concerning
the use of tungsten carbide. alumIna, slalon and cubiC boron
nitrIde cutting tools. when machIning a varIety of hardened
and
annealed
ferrous workpiece Materials. When cutting
hardened dIe steel Rc 55-61, at speeds between 50-100 m/mln
with a constant feed rate of 0.12 mm/rev, two of the three
slalons tested fared substantIally better than either of the
two CBN products
carbon steel and

used.
In contrast, when turning a med'um
8n annealed die steel. the stalon tool.

showed rapid fl~nk and crater wear over a wide range of
cutting speeds. On grey cast Iron, grade 260. the .'uMlna tool
proved the most effective. In IndustrIal tests using Syalon
and

BZN

shank

tools

to machtne automot've valve seats,

the

Syalon tools showed on average three tlMea the level of BIN
flank wear for a working component output of only 1.5% of the
BZN total. 29 ref.--AA
Descriptors: Gray iron. Machinfng: Carbon steels. Machining
Ole steels. MachInIng: Ceramic tools, Service life; Cutting
speed: 1001 life: TurnIng (machIning): Boron nitride
Alloy Index(ldentlfler): D3, Ot. STD/ 07OM55. SCM/ G260.
FECG
Section HeadIngs: 53 .(MACH1N1NG)
939956
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Tool

:><EmIssIon.
Monitoring

Wear

DurIng

Wood MaChinIng With Acoustlc

«symptotlc relatIonship between the two varlablea became
evident. 12 ref. -"AA
Descriptors: High speed tool steel., Mechanical properties;
Cutting tools, Mechllnfcal prop.rtl •• ; Monltortng; Acoustic
_mIssion; Wood, Cutting; Wear rate
Section HeadIngs: 31 .(MECHANICAL PROPERTIES)
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Machinability of L~ Carbon Steels. (SynopSIS).
Mllovlc. R : Hau-Bracamonte, ~ L : WIse. M L H
22nd Meeting on Special Steels (22emas Journees des Aciers
Sp.claux). Annecy, France, 4-5 May 1983
Bull. CercI. Etud. MetauK.
IS, (3). 20.1-20.12 Sept. 1983
ISSN: 0366-4104
Journal AnnOUncement: 8408
Document Type: ARTICLE
Language: ENGLISH AND FRENCH
The effect of the following parameters on the machlnabtltty
of low carbon steelS was evaluated using $Ingl& potnt turntng
tests and HSS tools: cold drawing. cooling rate after hot
rolling, and MnS content. Machtnebtltty was tmproved by
Increasing the strength of ferrite unless the latter was
achieved by dtssolved C and/or N. tn whtch case tncreased flow
stress. cutttng forces, and tool temperatures occurred with
reduced maximum metal removal rate; the butlt up edge and wor~
hardentng rate In the shear zones depended upon the plasttclty
of MnS
inclusions tn free~cutt'ng steels; 8 slow rate of
cooling frON the ftntshtng temperature should 'mprove the
machinability of free'cuttlng steels. 9 ref.--G.C.
Descriptors: Carbon steels, Mach'n'ngi Free mach'n'ng steels
, Machlntng; High speed steel tools; Turntng (machtntng);
Machinability; Nonmetalltc Inclusions: Cooling rate; Cutting
parameters
Alloy Index(ldentlfler): Fe-O.06C-0.002SI-I.19Mn, Fe-0.08C-o 09SI-n.35Mn. SCL/ M34. STHS
SectIon Headings: 53 .(MACHINING)
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Wear.
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~

Document Type: ARTICLE
Language: ENGLISH
A study was made to deter~tne the degree of changA In
8cousttc emlsston (AE) during cutting as a cutter tool was

worn. AE Is defined as the stress or pressure waves generated
during dynamic processes In materiels and Is generated during
fracture. delamination. deformation and dfstortlon of wood
during cutting. Previous work has shown that AE Is sensitive
to changes In the chip formation process and therefore could
be used to monitor conttnuously the stete of the cutting
process. For this stUdy a stngle·polnt high speed cuttIng tool
was worn by turning a greenw·whlte fir log on an engine lathe
equipped with an automatic feed. The relationship between the
AE output and the amount of wood cut was close to linear In
the Initial stages of the blade wear. As the blade became
severely worn. the AE levels dropped dramatically and an

83-530673

Mechanics of Machlnlng--From "Descriptive" to "Predictive"
Theory.
Usul, E ; Shlrakashl, T
On the Art of Cutt'ng Met815--15 Years Later (A Tribute to
F.W. Taylor).
Phoentx, Artz., U.S.A.,
'4-19 Nov. 1982
13-35
Pub}: American Soc'ety of Mechantcal Engtnears, 345 E. 41th
St .. New York. N.Y. 10017. U.S.A..
1982
Journal Announcement: 8311
Document Type: BOOK
Language: ENGLISH
After a short revtew of the Mdescrtptive M theories of metal
cutttng,
the
s'mulatlon analysts of orthogonal cutting
performance wtth the ftntte element method (FEM) which enables
a pred'ctton of chtp formation, cutting force, distrtbuttons
(cant. next page)
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Intormatton
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methods
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engineer..

desIgners 0' products and toots.

~.altty

control
engineers.
and
Instructors
and
students
of
manufacturng technology. The aectlon on tool grinding explains
the purposes and conditions of the process•• and covers the
following;
sharpenIng of single-poInt tools. electrochemIcal
grIndIng for
tool
sharpenIng. drIll grIndIng. sharpening of
mUltIple-poInt hole-workIng tools. mIllIng cutter sharpening.
automatic cutter grInding machines and sharpening
diverse
multiple-poInt cutting tools. Form grInding provldea extenalve
capabllltv data on: thread-grinding methods and machtnes. gear
grIndIng.
profIle grIndIng and jIg grIndIng. AbrasIve fine

0'

ftn1shfng

supplies

mlcrohonlng

vital

informatton

(superflntshlng).

on

lapping,· honing.

diamond grInding. and dressing

with diamonds. Diverse abrasive Methods provides tn-depth data
on coated abrasives, abra.tv. grinding, off-hand grinding,
rough
grIndIng,
abrasive
polIshing.
abraalve cut-off,
proPelled abrasIves and tumbllng.--AA
DescrIptors:
Carbon
steela.
MachInIng:
Tool st.els.
MachInIng;
Cutting
toola, MachIning;
Gears, MachIning;
Grinding: Sharpening. Too'tng; Thread grinding; Honing
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771801 81-530334
Steel Barstock Is Getting Better.
Borton, oJ R
Am. Mach.,
125. 12J.
135- 136 feb. 1981
Journal Announcement: 8107
Document Type: ARTICLE
Language; ENGLISH
ProductiVity Improvements tn machintng are possible by
machining at hIgher speeds or with extended tool Itfe. Steels
desIgnated
Improved machining product (IMP) provide both

~

features

for

enhanced

productivity.

I of

15

Am, Soc, Metsls)

The

IMP

grades

use

controlled additions to form nonmetalltc oxide Inclusions
whtch are soft end lubricating during machining. Maximum
beneftt
Is obtained When cemented carbide tooling Is used. On
the basis of customer trials, data are given on screw
machining,
milling
and slngls pofnt turning operations.
.Generally,
both the tool life and the over-Illl productivity
are Improved with the IMP steels. Alloy steels and HSlA bar
stock
are being improved through additions and forming
R

operations.~-R.M.G.

Desc."'ptors:
Carbon
steels,
Machining;
Alloy
Machining; Machlnablltty. Cutting tools; Tool llfa
SectIon Headings: 53 .IMACHINING)

steels,

768621 81-530289
- ; . Machine Shop Praotlc•. Vol. 1-2, 18001<5).
Moltrecht. K H
Pp 1013
Publ:
Industrial
Press Inc.,
200 Madison Ave., New York,

N.Y. 10157,
1981
Journal Annoul1cement: 8106
Document Type: BOOK
Language: ENGLISH
Thts revtsed and updated edition 1$ Intended for machlntstR.
tool makers, die makers, stUdents and manufacturing engineers
as a
source of
Informatton on machlhlng and the related
technology. The new edItIon algnlflcantly expands the original
descriptions or the fundamentale
machine-tool operatton and
the more advanced technology. The treatment of stngle~point
cutting tools and tool wear has been updated and e~panded. The
tables 0' cutttng speeds. feeds Bhd machlntng power have also
been updated and enlarged. A method of estImatIng the cutting
speed tor utlltzing the max. power avatlable on the machine ts
introduced.
A new and more precise method of estimating
drilling torque, thrust and power is tncluded. The applfcation
of 51 metrtc units to machine shop practice ts introduced.
Formulas for calculating the change gears required to cut
~etrlc
and other odd-pitch threads on Inch~only quick-change
gearbox
lathes have been added. The m~thod of cutting metric
threads on inch lead screw lathes ts treated In great detail.
More space is devoted to the baste drilling-machine setups.
and the treatment of jIg boring and Jig grindIng has been
expanded.
Numerous data are tabUlated on machtnlng parameters
of cast irons. steels and alloys of Al Ilno Cu.--AA
Descriptors:
Cast
iron,
Machining;
Steels, Machining;
Alumtnum base alloys, Machining; Copper base alloys. Machining
: Cutting apeed:
MillIng (machIning);
GrInding; Orllllng:
Thread cutt I no.
Section Headings: 53 .(MACHINING)
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762220 81-530162
)(CrUSh-Threadlng for One-Grade Threaded Hole In 16240Z DIesel
Engine 42CrMo ConnectIng Rod.
Chlenchuan, H ; Z1yong. 5 ; Shluhsin, C
Chin. oJ. Mech. Eng.,
15, (3-4),
139-160 1979
Journal Announcement: 8104
Oocument Type: ARTICLE
language: CHINESE
The crush-threadtng for one-grade threaded hole In 16240Z
diesel
engine
42CrMo
conhectlng rod was
investly~ted.
High-speed finish drt'llng wtth htgh-pressure cooling fOI"cad
chip separation and stngle-potnt deep-hole drill for worktng
of bottom threaded hole was used and the ftnish Cllt drtlling
process was crush threading for one-grade threaded hole. This
is
a
new
technology,
utlllztng a metal
cold plastic
deformation
characteristic under
the action of e~terna'
forces.
Through one-cru8h threading. the thread face has its
tension strength
Increased 20-30%, shear strength increased
5-10%, the depth of har'denlng Is 0.15 mm, hardness increased>
40%.10 refs.--AA
Descriptors:
Chromtum
molybdenum
steels.
Machlntng;
Connect tng
rods,
Machining;
Thread
cutt Ing;
Threads,
Mechan'cal properttes
(cont. next page)
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~lloy

Indew(Identl'ler): 42CrNo, SACM
~ectlon HeadIngs: 53 .(MACHINING)
606881 78-530078
Hot MachIning for Single-Point Tumlng--Br. .kthrough.

~

Moore, A I W

Tool Prod
Nov. 1977. 43, (8), 70-72.,
Announcement: 7803
Document Type: ARTICLE
Language: ENGLISH
DescrIptors: ChromIum ateels. MachInIng: Cobalt base alloya.
MachInIng; Tool steela, Mschlnlng; Electron beam machInIng:
TurnIng (mechlnlng): CuttIng speed
SectIon Headings: 53 .(MACHINING)
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456303 75-530106
Characteristic.
Tool.

~

of

a

Surface Machined With a Single-Point

Selvam. MS. Radhakrtahnan. V

Trlbology
~ournal

~une

1973. 6, (3). 93-96.,

Announcement: 7503

Document Type: ARTICLE
Language: ENGLI SH
Descriptors: Carbon at •• ls, Machintng: Cutting speed; Stratn
hardenIng, Sur'ace flnlah
Section HeadIngs: 53 . (MACHINING)

410336 74-311177
. . Influence of Slde,-Flow and BuIlt-Up Edge on the Roughness
and Hardnes. of the Surface MachIned With e SIngle PoInt Tool.
Selvam. M S , Radhakrlshnan. V M
Wear
Dec, 1973. 26, (3). 393-403 .•
Journal Announcement: 7406

Document Type: ARTICLE
Language: ENGLISH
Descr'ptors:

Cutting

speed;

Carbon

steels.

Mechantcal

pl"operttes: Tool steels. Mechantcal propertte~; Wear; Har.dness

Section HeadIngs: 31 . (MECHANICAL PROPERTIES)

060434 67-132164'
~ ELECTRON-MICROSCOPIC INVESTIGATION OF FINE CUTTING BY RAZOR
BLADES
MAURER, K l : MITSCHE. R
BERG HUTTENMANN MONATSH MONTAN KOCHSCli LEOBEN V III, NO 7,
JULY 196&, P 343-351.
dournat Announcement: 6706

Document Type: ARTICLE
Language: .ENGLISH
Oescrlptors:
CARBON STEELS, MICROSTRUCTURE: MARTENSITIC
STAINLESS
STEELS,
MICROSTRUCTURE;
ELECTRON
MICROSCOPY;
MICROSTRUCTURE, HEATING EFFECTS; BLAOES (CUTTING)
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