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Samenvattlng. 

Oit onderzoek naar mogelijkheden tot het fijnverspanen of precisie-verspanen van 

ferro-metalen kan opgesplitst worden in twee delen. Het eerste deel behandelt de 

slijtage van diamant bij hat verspanen van staal. Het tweede dee I van het 

onderzoek gaat over het fijnverspanen van ferro-metalen met beitels uit een 

eenkristal uit aluminiumoxide. 

Het slijtageproces van diamant-beitels is niet duidelijk. Een vaak gehoorde 

verklaring voor de snelle slijtage is het diffunderen van koolstof van de beitel in het 

werkstukmateriaal. 

Om dit te verifieren zijn fijnverspaan-experimenten uitgevoerd met een normaal 

koolstofstaal en twee types austenitisch roestvast staal als werkstukmateriaal. 

In tegenstelling tot wat verwacht was op basis van een diffusie-model blijkt er geen 

Significant verschil in slijtagesnelheid. Bovendien zijn andere kenmerken van de 

optredende slijtage niet in overeenstemming met een diffusie-mechanisme. 

Andere slijtage-mechanismen worden bediscussieerd. Slijtage van diamant beitels 

bij het fijnverspanen van staal wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de 

omzetting van diamant in grafiet. 

Bij het fijnverspanen van ferro-metal en mat eenkristallijn aluminiumoxide-beitels 

treedt snelle slijtage op. Abrasieve en adhesieve slijtage zijn de oorzaken van de 

korte levensduur van de beitefs. 

Abrasieve slijtage wordt veroorzaakt door carbiden in het werkstukmateriaal. Het 

hardheidsverschil tussen deze en het beitelmateriaal bedraagt slechts een faktor 

twee. 

Adhesieve slijtage treedt op als gevolg van de hoge wrijvingscoefficient tussen 

aluminiumoxide en staal, het brosse karakter van het beitelmateriaal en mogelijke 

microscheurtjes en inwendige spanningen in de beitel, onstaan ten gevolge van het 

slijpen van de snijkant. 
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1] Inleldlng. 

1.1 J Algemeen. 

Precisie-verspanen of fijnverspanen is een vervaardigingstechniek met een aantal 

voordelen ten opzichte van alternatieven zoals bijvoorbeeld slijpen: 

- met precisie-verspanen kan een oppervlak van optisch spiegelende kwaliteit 

verkregen worden, 

- hat is mogelijk complexe vormen met zeer kleine maatafwijkingen te realiseren, 

- precisie-verspanen is relatief snel t.o.v. slijpen. 

Om deze redenen wordt een aanzienlijk aantal produkten d.m.v. precisie-verspanen 

vervaardigd, o.a. nauwkeurige mechanische onderdelen, hard-disk schijven en 

(matrijzen voor) optische componenten. 

De geometrische nauwkeurigheid van de produkten wordt bepaald door: 

-de machine: 

-dynamisch gOOrag, 

-besturing, 

-thermische uitzetting etc. 

-hat verspaningsproces: 

-slijtage en geometrie van de beitel, 

-trillingen uit het verspaningsproces, 

-geschikte beitelmaterialen. 

Ais beitelmateriaal voor het precisie-verspanen wordt vrijwel aileen diamant 

gebruikt. Met diamant bewerkbare metalen zijn o.a. aluminium, goud, zilver, 

messing, electroless nikkel (met ca. 15 at. % S) en koper. 

Deze metalen zijn over het algemeen zacht en hebben een laag smeltpunt. Voor 

veel toepassingen (o.a. matrijzen voor optische componenten) is echter een grotere 

hardheid d.w.z. een hogere sterkte gewenst. Dit is aanleiding voor onderzoek naar 

de precisie-verspaanbaarheid van staal. Verwacht mag worden dat als staal 

precisie-verspaand kan worden het toepassingsgebied van dit proces veel groter 

zal worden. Bovendien is een aanzienlijke besparing op materiaalkosten mogelijk bij 

vervanging van bijv. koper of messing door staal. 
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1.2] Het preclsle-verspanen van staal. 

Bij het verspanen van staal met diamant treedt extreme slijtage op van de diamant

beitel. Mogelijke oplossingen om te komen tot de precisie-verspaanbaarheid van 

staal zijn: 

1] het onderdrukken/verminderen van de slijtage van diamantt 

2] het gebruiken van andere beiteJmaterialen. 

Vaak wordt aangenomen dat bij het verspanen van staal met diamant 

koolstofdiffusie een belangrijke rol speelt in de slijtage van de diamantbeitel. Oit kan 

worden verminderd door Lp.v. b.c.c.-staal een f.c.c-staal te verspanen. De diffusie 

van koolstof in austeniet (f.c.c) is langzaam vergeleken bij diffussie in ferriet (b.c.c.). 

Hoofdstuk 2 behandelt dit onderwerp. 

Bij de keuze van een beitelmateriaal anders dan diamant spelen een aantal faktoren 

een rol: 

1] het beitelmateriaal moet t.o.v. het werkstuk een hoge hardheid bezitten. 

2] beitel en werkstuk moeten een geringe chemische affiniteit bezitten. 

3] aan de beitel moet een voldoende scherpe snijkant te slijpen zijn. 

De laatste eis voigt uit de extreem kleine werkelijke snededieptes bij het precisie

verspanen [10]. Het uiteindelijke oppervlak wordt verspaand bij snededieptes in de 

ordegrdotte van 1h I'm en kleiner. Oit sluit het gebruik van de meeste polykristallijne 

materialen uit. Immers deze materialen zijn opgebouwd uit korrels met afmetingen 

in de ordegrootte van 1 tot 20 I'm. Een scherpe snijkant is bij deze materialen zeer 

moeilijk te vervaardigen. 

Geschikt als beitelmateriaal zijn eenkristallen en nanokristallijne materialen. 

Mogelijke beitelmaterialen zijn: 

- eenkristallen: CBNt AI20 3t WC 

- nanokristallijn: hardmetaal. 

Nanokristallijne materialen bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase en zijn nog 
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niet commercieelleverbaar. Van de eenkristallen heeft CBN (kubisch boriumnitride) 

de grootste hardheid. Resultaten van precisie-verspanen met CBN eenkristallen 

laten echter zien dat de levensduur slechts 150 it 200 meter verspaande Jengte 

bedraagt [3]. we en AI20 3 hebben vergelijkbare hardheden. AI20 3 is verkozen 

boven we om de volgende redenen: 

- de chemische affiniteit van staal tot AI20 3 is gering, 

- literatuur over we eenkristallen (hardheid kristaMakken etc.) is schaars, 

- Al20 3 is zeer geschikt als dragermateriaal voor dunne coatings van bijv. TiN. 

Hoofdstuk 3 behandelt dit onderwerp. 
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2] Wear of diamond tools In high-precision cutting of ferrous metals. 

2.1] Introduction. 

High-precision machining of steel is one of the main goals in the precision

engineering industry. The advantages of steel compared with brass or aluminium 

are evident for many applications e.g. moulds for optical components. Furthermore 

it can be expected that if steel is high-precision machinable it would broaden the 

application-field of precision machining. 

Up to now diamond is the most important industrial used tool-material for high

precision machining. Diamond-turnable materials are for example brass, aluminium, 

copper, germanium and some plastics and ceramics. 

The machining of steel with diamond leads to excessive wear of the tool. Other tool 

materials, like single-crystal CBN, have been used for this purpose [2]. However, 

tool life in that case was only a few hundred metres. 

Another approach towards the precision machinability of ferrous metals is to 

suppress the wear of diamond. Therefore the wear mechanism should be known. 

It is generally agreed upon that this mechanism has a chemical nature and it is 

often stated that the solubility of carbon into iron is the main cause of the high wear 

rate [3,4]. In that case the wear of a diamond tool should be less when machining 

an austenitic steel; diffusion of carbon into austenite (face centered cubic) is 

relatively slow compared with diffusion into ferrite (body centered cubic). 

In this paper the wear of diamond tools turning a normal carbon steel and two 

types of austenitic stainless steel are compared with theoretical predictions. 

2.2] Diffusion model for flank wear. 

In tt)e past cutting experiments with a diamond tool turning steel showed that the 

dominant wear type was flank wear. The next model is based on the work of Cook 

and Nayak (5]. The rate of mass diffusion across a unit area J (kg/m 2s) is 

calculated for the area just below the workpiece surface that is in contact with the 

tool. Dividing J by the tool density gives the wear velocity v of the tool. 
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The model is based on the following assumptions (see fig.1): 

1] the temperature of the workpiece is constant, 

2] diffusion in y-direction is negligible compared with that in the x-direction, 

3] the concentration of the tool material in the workpiece at the boundary of 

tool and workpiece is equal to the tool density. 

4] the diffusion process can be described by Flck's Law, 

5] the concentration of the tool material in the workpiece is zero for y < O . 

.. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................. . 

.. .. .. • .. V ................ 1-------I nu I ~~~n~~~:I::~ Tool V I 
:::: :::::: y: c 
:::;:;::;::: .... : ... : \-------
: : : : : : : : : : : : .~. X '1' 
~ #.<?~~~p.!~~?~ ~ ~ ~ 

VB! Tool 

Fig. 1 : Geometry of the model 

of Cook and Nayak. 

Flg.2: Geometry of flank wear 

in orthogonal cutting. 

For the wear-velocity v of the tool Cook and Nayak derived for tool/workpiece 

combinations with complete mutual solubility: 

~'V v= ., 
n'Y 

with D : diffusion coefficient 

Y : characteristic length of contact (e.g. I or 1/2) 

v : wear-velocity of the tool 

v ... : velocity of the workpiece material 

1 : length of the tool/workpiece contact 

(1) 

In case of carbon diffusion into the workpiece material, however, assumption 3 is 

not satisfied. The concentration at the boundary of tool and workpiece is the 

maximum concentration possible in solid solution. Since J is proportional to the 

concentration (kg / m 3) of the diffusing element at the boudary, it can be shown 
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that Eq. (1) becomes [5]: 

C'P {H' v. V=_..;;...;;..N. II" 

Pc 11: • Y (2) 

with P 11": density of the workpiece material 

P t: density of the tool material 

C : maximum concentration of tool material in solid solution in the workpiece 

material (wt. % /100) 

For orthogonal cutting with 0° rake angle the characteristic length of contact y 

equals the flank wear height VB, and the wear velocity of the tool v and VB are 

related according to: (see fig. 2). 

v = vB . tanCl (3) 

with ,,: clearance angle 

VB: height of flank wear 

Combining Eq. (2) and Eq. (3) gives: 

vB = Pw' C rv;:r> . VB-'" 
P t -tanCl ~ ~ (4) 

With boundary condition VB=O at t=O this results in: 

3 • c· P a/3 
VB ( t) = II" - VII" 1/3 • D 1/3 • t 2/3 

2 Ji" . tanu • P t (5) 

The values of D and c are depending on the temperature. The Arrhenius equation 

for 0 holds: 

D = D • exp --.:::SL 
o R'T (6) 

with Do: frequency factor R: gas constant 

(J : activation energy T: absolute temperature 

With a metal/metal-carbide phase-diagram c can be determined. Maximum 

solubility of carbon in 1S.10.CrNi steel was only given for temperatures higher than 

700° C [6]. For lower temperatures maximum solubility was estimated. The 
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diffusion constants used for 1B.10.CrNi are the averages of the values for 1B.S.CrNi 

and 17.12.CrNi. [7]. 

Do (em!, -I) -I o (m 2, -I) (.t. X) Q(keol mol ) c 

600 K 9.15*10-20 0.0011 
18.10.CrNi 3.57 42.8 800 K 7.23.10 -16 0.0018 

1000 K 1.57* 1 0 -13 0.0025 
600 K 6.28*10-14 0.0196 

Q -iron 6.2.10-3 19.2 800 K 3.52*10 -12 0.0273 
1000 K 3.94*10 -u 0.0350 

Table 1: Thermodynamic properties of workpiece materials. 

IGOO " 

~ 
18.10.CrNi 

.,,, 
1£ .... 1£-4 

"1( 
.... _It .... s S 

'1E-. 
_I 

========== 
11E-6 

J ! 
., I( _____________ ex -iron 

lE-I IE-8 

to" 10" , 10 to" to" t 10 

Cutting Speed (mil) Cutting Speed (m/s) 

Fig.3: calcu/ated flank wear of a diamond-too/In orthogonal cutting of 

18.10.erNI and a-Iron (Eq. 5). Cutting distance: 18.85 m. 

Clearance angle: 4°. 

In fig. 3 calculated values of VB are given for «-iron and 1S.10.CrNi stainless steel 

as a function of cutting velocity. for different temperatures. From these, it can be 

derived that the wear for «-iron is approximately 50-100 times higher than for 

1S.10.CrNi steel. Summarizing. on the basis of this model it can be concluded that 

flank wear of a diamond tool turning «-iron must be significantly higher than for 

turning 1S.10.CrNi steel. 
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2.3] Experimental set-up. 

Wear of diamond-tools depends on the orientation of the diamond and the 

geometry of the tool. For this reason four pairs of tools with equal orientation and 

nose radius were selected. 

Tool No. 1 I 6 2 I 4 3 I 5 9 I 10 

Rake foce (001) (001) (001) (001) 

Flank foce (110) (100) (100) (100) 

Clearance 
4.0 0 I 4.6 0 3.7 0 I 4.0 0 4.4 0 I 3.8 0 4.6 0 I 4.6 0 

angle (a) 

Tool nose 
radius (mm.) 0.5 0.5 0.2 1.0 

Table 2: Orientation and geometry of the diamond-tools. 

The workpiece materials used in the experiments were C45, AISI 310 and AISI 316 

steel. The 316 stainless steel forms martensite when it is deformed at room 

temperature. However, no martensite could be detected with X-ray analysis in chips 

obtained by rough cutting. AISI 310 steel does not form deformation martensite. 

Cutting forces are measured using a three component dynamometer [1]. The 

induced signals are amplified and recorded on a multi-pen recorder. 

In order to avoid damage of the tool-edge in the touch-up procedure, brass touch

up rings are attached to the specimens. Wear of a diamond tool cutting brass is 

negligible compared with the wear observed when cutting steel. 

The precision cutting experiments are carried out on a lathe with hydrostatic 

bearings [1]. The spindle of the lathe can make a travel in the direction of the 

rotation axis. The speed of this movement can be adjusted hydraulically. The feed 

velocity was determined from the time required for the cutting of the workpiece. 

Due to temperature variations of the oil, the feed velocity could only be set within 

10% of the desired value (20 I'm/rev.). Nominal depth of cut in all experiments was 

10 I'm. Cutting length was between 17 and 21 metres. The exact value depends on 

the feed velocity and geometry of the workpiece. A paraffin mist was applied as 

coolant. 
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2.4] Results. 

2.4.1 Wear of diamond tools. 

The first two pairs of tools were used to make comparative measurements of tool 

wear after cutting of C45 and AISI 316. Other tools were used to investigate the 

influence of cutting speed. Flank face wear of all diamond-tools cutting steel was 

considerable. Measured flank wear VB is given in table 3. 

Tool No. 1 6 2 4 3 5 9 10 

Cutting 
velocity (m/s) 1.0 1.0 0.64 5.0 1.0 0.23 

Workpiece 
C45 

AlSi 
C45 

AlSI 
C45 A1SI 310 material 316 316 

Cutting 
length (m) 21 18 19 17 20 18 21 18 

Flank wear 
height VB Vun) 66 59 13 42 22 7 38 63 

Table 3: Flank wear heights of diamond-tools. 

The rake face of the tool suffered relatively little wear, as compared with the flank 

face. Some tool edge roundness was observed, especially for tools having a larger 

flank wear. The flank wear lands have a grooved appearance (fig. 4). 

! 50 fJ. m ! 

11 



Fig.4: Photographs of diamond-tools after cutting. 1: tool 1 rake face, 2: tool 8 rake 

face, 3: tool 1 flank face, 4: tool 8 flank face, 5: tool 9 flank face, 8: tool 10 

flank face. All photographs have the same magnification. 

2.4.2 Cutting forces. 

Measured cutting forces spread considerably. This is due to the occurence of tool 

edge roundness. 

Despite the observed variation, the difference in cutting forces measured when 

cutting brass or aluminium is striking. When machining these materials, the 

increase in the thrust force due to the development of a flank wear land can be 

calculated by multiplying the area of flank wear with about two times the specific 

stress of the workpiece material, as obtained from a tensile test [1]. The effect of a 

higher specific stress is caused by the extremely high strainrates (t == 106 S -1) 

occuring in high-precision machining. The main cutting force for a sharp tool can 

be approximated by the product of the area of uncut chip and two times the 

specific stress. 

Cutting forces while machining steel are different. Uttle or no increase in thrust 

force caused by flank wear could be detected for tools no. 2 and 5, which still had 

relatively sharp cutting edges after cutting (fig. 5). For tool no. 2 the Increase in 

thrust force was 0.1 N, equivalent to a mean stress acting on the flank face wear 

land of 100 MPa. No increase in thrust force could be measured for tool no. 5. 

The forces on the rake face of the tool are high when machining steel. Again using 

forces measured with tool no. 2 and 5, the value of main cutting force divided by 

the area of uncut chip is about two to four times the specific stress (table 4). 
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Fig. 5: Rake faces of 1: tool 2 and 2: tool 5. 

Tool 2 Tool 5 

Main cutting 
1.0 0.7 force Fe (N) 

Thrust force 
0.5 0.3 begin F'Ib (N) 

rust force 
d FTe (N) 0.6 0.3 

Flank wear area 
1000 300 Ava (~2) 

Area of uncut 
200 200 chip A (p.m') 

Stress on rake 
500 3500 face Fe/A 

Stress on flank face 

(FT. -FTb )/Ava (MPa) 100 

Table 4: Cutting forces of tool no. 2 and 5. 

The observed forces agree with observations of Nishiguchi and Masuda [2] 

showing that there is no correlation between the surface profile of a diamond-cut 

stainless steel workpiece and the surface profile of the flank of the sharp or worn 

tool. No burnishing process is taking place at the flank face of a diamond tool 

turning steel. 
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2.5) Discussion and conclusions. 

There is no significant difference observed in the wear of diamond in the high

precision machining of C45, AISI 310 and 316 steel. Combined with the model for 

diffusive wear of a diamond-tool in the orthogonal cutting of a-iron and 1S.10.CrNi 

steel this is excluding interstitial carbon diffusion from the diamond-tool into the 

workpiece as the wear rate determining mechanism. 

Other characteristics wich also disagree with carbon diffusion are: 

the flank wear land has a grooved structure; a diffusion process would 

cause a more smoothened surface, 

• wear is not increasing with increasing cutting speed (table 3). This is also 

noted by Thorton and Wilks [S]. 

The wear of a diamond-tool in high-precision machining of steel is probably 

somewhat higher for the two types of stainless steel than for C45. This can be 

caused by the higher percentage of alloying elements in the stainless steel. 

In high-precision machining of steel with a diamond tool there is no burnishing 

process at the flank face of the tool. The contact of steel and diamond at the flank 

face differs from the contact at the rake face of the tool. The measured mean 

contact pressures on the worn flank face are extremely low. The exact 

measurement is difficult because of tool edge roundness. 

Wear of diamond-tools can be caused by other wear mechanisms: 

oxidation, 

carbide formation, 

graphitization. 

The first two options can be excluded: Thornton and Wilks [S] showed that wear of 

diamond-tools machining steel in vacuum at low cutting speed is at least as high as 

when cutting in air. Also they reported that the wear turning nickel at somewhat 

higher cutting velocities is similar to the wear of diamond turning steel. Nickel does 

not form carbides at temperatures up to 1500 0 C. 

Graphitization of the diamond-tool is the most probable wear mechanism. At 

pressures of 3500 MPa (as can be estimated on the rake face) diamond is the 
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stable configuration of carbon up to 800 0 C. The mean pressure on the flank wear 

land is significantly lower (table 4). At these pressures diamond is meta-stable at 

any temperature. Grapitization is therefore likely to occur at the flank face of the 

tool. Any catalytic behavior of iron or alloying elements do not change the position 

of the equilibrium, but only the speed of reaction. When assuming this proces it can 

be explained that wear takes place mainly at the flank face of the tool. 
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3] Precisle verspanen van staal met ean "nlalstal aluminlumoxlde. 

3.1] Inleiding. 

Een eenkristal uit Al20 a is mogelijk geschikt als beitelmateriaal voor het precisie 

verspanen van staal vanwege de volgende eigenschappen of redenen: 

1] A120 a heeft een hoge hardheid (ca. 2000 kgf/mm2), 

2] «-AJ20 a is thermodynamisch stabiel, 

3] de chemische affiniteit van A120 a tot staal is gering, 

4] Al20 a is verkrijgbaar als eenkristal, 

5] polykristallijn A120 a wordt met succes gebruikt als beitelmateriaal voor het 

grofverspanen en slijpen van staal. 

Mechanische en fysische eigenschappen van eenkristallen zijn orientatie 

afhankelijk. Hiermee is bij het ontwerp van de beitels rekening gehouden. 

3.2] Ontwerp van beHels uH een AI20 3 "nkristal. 

3.2.1] Rooster-structuur van AI20 a. 

«-AI20 a (saffier) heeft een hexagonaal rooster opgebouwd uit zuurstof ionen 

waarbij twee derde van de oktaedrische holtes gevuld zijn met aluminium ionen. 

Voor de beschrijving van hat rooster van «-AI20 a is o.a. de morphologische 

eenheidscel in gebruik. Deze eenheidscel (fig. 6) beschrijft aileen de positie van de 

aluminium ionen correct maar is de meest gebruikte en zal ook hier gebruikt 

worden. 
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3.2.2] Orientatie van AI20 a. 

.: aluminium ion 

0: lege oktaedrische holte 

(zuurstof ion en zijn niet 

weergegeven) 

Fig. 6: De morpho/ogische 

eenheidscel {22]. 

De orientatie van de eenkristallen Al20 a wordt bepaald door middel van Laue 

terugstraal rontgen opnames (fig. 7). Deze worden uitgewerkt met behulp van een 

hoekafstandentabel [21] en standaardprojekties [23] (fig. 8). De nauwkeurigheid 

van de orientatie-bepaling bedraagt 1 a 2° . 

Fig. 7: Laue opname van (0001) A/203 Fig. 8: Standaardprojektie van vlakken 

voor (0001) A/203 {23] 
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3.2.3] Selectie kristalvlakken voor spaan- en vrijloopvlak. 

De selectie van kristalvlakken heeft plaats gevonden op basis van de volgende 

criteria: 

1] hardheid van een kristalvlak, 

2] slijtage van een kristalvlak in slijtageproeven, 

3] plastisch gedrag (glijsystemen) van een eenkristal. 

Hardheid: De hardheid van diverse kristaMakken wordt gemeten met een Knoop 

diamant. Hierdoor is het mogelijk de hardheid van vlakken in verschillende 

richtingen te meten. De hardheid van de vlakken evenwijdig aan de c-as blijkt 

groter te zijn dan van het vlak loodrecht op de c-as. De resultaten [27, 28] vertonen 

nogal wat spreiding. De hoogste en laagste gemeten waarden zijn weergegeven 

(tabel 5). 

Vlak (0001) II c-as 

Indrukkingslengte willekeurig /I c-as J.. c-as 

Knoop hardheid [27] 161Q.1760 1710-2110 1920-2150 
HKnooD 200 gf. [kgf/mm2

] 

Micro hardheid [28] 950-2070 1460-2000 1460-1960 
Hoc 200 gf. c=0.361 [kgf/mm2] 

Tabel5: Orientatie-afhankelijkheid van de hardheid van A/203' 

Slijtage: Uit slijtageproeven met A120 3 kogels tegen gesinterd we [24] en staal [25] 

blijkt dat er grote verschillen bestaan in slijtagesnelheid en slijtagetype, afhankelijk 

van de orientatie van het eenkristal en de wrijvingsrichting. De verschillen in 

slijtagesnelheid zijn groot: een faktor 100 [24] tot meer dan 1000 [25]. Maximale 

slijtage wordt gevonden voor het (0001) vlak. De stijtage is minimaal voor vlakken 

evenwijdig aan de c-as met de wrijvingsrichting loodrecht op de c-as. 

Hierbij vindt Duwell [23] minimale slijtagesnelheden voor {1100} vlakken in 

< 12'10> richtingen. Steijn [24] rapporteert scheurvorming en uitbreken bij wrijving 

evenwijdig aan de c-as. Dit verschijnsel wordt niet waargenomen door Duwell, die 

dit verklaart uit de lag ere contactdruk in zijn experimenten. 
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Plast/sch gedrag: Het orientatie-afhankelijke slijtagegedrag van Al20 3 eenkristallen 

kan worden gecorreleerd aan glijsystemen [24]. De twee belangrijkste glijsystemen 

van Al20 3 hebben als afglijvlakken: het basisvlak en het prismavlak (fig. 9). 

Zoals bij vele hcp-metalen is het basisvlak glijsysteem, glijvlak {OOO1} richting 

< 1210> , het gemakkelijkst te activeren. De minimum temperatuur hiervoor 

bedraagt 900 °C. Prismatisch afglijden, {1210} <1100>, is aileen mogelijk bij 

temperaturen boven 1150 °C. De burgersvector van dit glijsysteem is groter. Bij 

een temperatuur van 1500 0 C is de spaming voor het activeren van prismatisch 

afglijden 8 keer hager dan voor het afglijden in het basisvlak [35]. 

<lOio> 

Fig. 9: Prismavlak glijsysteem (links) en basisvlak glijsysteem (rechts). 

Bij hat precisie-verspanen wordt gebruikt gemaakt van beitels met een spaanhoek 

van 00
: Deze wordt zo gekozen om de beitelpunt niet te verzwakken. Dit geeft 

beperkingen bij het kiezen van orientaties voor spaan- en vrijloopvlak: De vlakken 

voor spaan- en vrijloopvlak moeten ongeveer loodrecht op elkaar staan. 

Met gegevens over hardheid, slijtage en glijsystemen werd de volgende keuze 

gemaakt: spaanvlak (1210) met de c-as evenwijdig aan de aanzetrichting. 

De hoek die de spaan maakt met de normaal van het werkstukoppervlak is klein 

(ordegrootte ca. 10°) [1]. Wrijving op het spaanvlak is biJ benadering loodrecht op 

de c-as. De wrijvingsrichting op het vrijloopvlak is loodrecht op de c-as. Een 

eventueel vrijloop-oppervlak heeft de orientatie (1100) en dus minimale slijtage 

(fig.10). 
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c-as T oonzet-I 
I richting 

0 ~) I 

\ spaan- vrijloop-
'--~ vlak ~vlak 

(1120) (1100) 

Fig. 10: Ontwerp beitel ult aluminiumoxlde eenkristal. 

3.2.4] Wrijving. 

De wrijvings-coeficient in slijtageproeven neemt at met toenemende 

wrijvingssnelheid [26] en met lagere slijtagesnelheid [25]. Bij proeven in vacuum 

vindt men voor een glijkoppel met {OOO1} AI20 3 tegen ijzer [29,30] een (statische) 

wrijvings-coeficient van 1.17. De aanwezigheid van een oxidehuid op het ijzer 

verhoogt deze waarde tot 1.61. Bij blootstelling van het ijzeroppervlak aan chloor 

daalt de wrijvings-coeficient tot 0.2. 

3.2.5] Chemische slijtage. 

De aanwezigheid van zuurstof leidt behalve tot een hogere wrijving mogelijk ook tot 

de vorming van FeO.AI20 3 verbindingen [31,32]. 

3.3] Proefopzet. 

Twee eenkristallen uit aluminiumoxide zijn gebruikt voor de tabricage van de 

beiteltjes: een vrijwel zuiver eenkristal en een verontreinigd met chroom en/of 

vierwaardig titaan. Deze laatste heeft een rode i.p.v. doorzichtige kleur. De hardheid 

(vlak {OOO1}) van de twee eenkristallen is vrijwel gelijk: Hv =2491 [kgf/mm2
] 

(doorzichtig) en Hv= 2273 [kgf/mm2] (rood). Uit elk van de eenkristallen zijn vier 

beitels gemaakt (verder aangeduid als R=rood, D=doorzichtig). 
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De beitels werden geslepen met een radius tussen 0.575 en 0.675 mm en met een 

vrijloophoek van 41ho ± 1ho. 

De scherpte van de snijkant van de beitel wordt uitgedrukt in een afrondingsradius. 

Een exacte meting hiervan is moeilijk. Een schatting, verkregen door REM

opnamen, levert voor de radius van de afronding een waarde van 0.1 ~m (fig. 11). 

! 50}.£m ! 

Fig. 11: De snijkant van een A120 3-beitel. S=spaanvlak, V=vrijloopvlak. 

Links: lichtmicroscopische opname, rechts: REM opname. 

S = spaanvlak, V = vrijloopvlak. 

Messing toucheerringen zijn ook bij de proeven met aluminiumoxide gebruikt om 

beschadiging van de beitel tijdens het toucheren te voorkomen. Bij het precisie

verspanen van messing met een A120 3-beitel was over een verspaande lengte van 

ca. 500 m. geen stijging van de verspaningskrachten meetbaar. De slijtage van de 

beitel was minimaal. 

21 



3.4] ResuHaten. 

3.4.1] Slijtage. 

Met zes van de aOOt baitels zijn brulkbare proeven uitgevoerd. Vrijloopvlak-slijtage 

is veelal overheersend. De resultaten zijn weergegeven in tabel 6 (voor een 

uitvoeriger overzicht wordt verwezen naar bijlage 4). 

Beitel nr. 4R 6R 80 90 100 120 

Werkstuk materlaal Armco AlSI316 GG25 AlSI310 AISI310 C45 

Smering petroleum CH3CCl3 petroleum geen petroleum petroleum 

Snijsnelhefd [m/s) 1,0 0,03 1,0 10 1,0 1,0 

Verspaancle lengte 25 21 18 20 21 18 

[m). 

HoogIe vrljloop- 80 26 18 21 35 33 

slijtage [11m]. 

Tabel 6: Vrijloopvlakslijtage van aluminium oxide beitels. Snededlepte: 20 pm. 

Aanzet: 20 pm/omw. behalve voor beitel6R: 10 pm/omw. 

Over de slijtage van AI20 3 eenkristal beitels kan worden opgemerkt dat de slijtage 

niet beinvloedt wordt door de temperatuur: bij verspanen van staal AISI 310 bij 1 en 

10 m/s snijsnelheid is de slijtage van de beitels ongeveer even groot. 

Abrasieve en en adhesieve slijtage zijn de belangrijkste slijtagemeOOanismen (fig. 

12). Het eerste slijtagetype doet zich voora! voor bij het verspanen van gietijzer GG 

25 en staal C45. Adhesieve slijtage is het duideJijkst aanwezig na het verspanen 

van staal AISI 310. 

Abrasieve slijtage wordt veroorzaakt door carbiden (Fe3C: Hv > 1100 [kgf/mm2]). 

Koikslijtage op het spaanvlak is het grootst bij het verspanen van GG 25 en C 45 

(fig. 13). 

22 



Fig. 12: Slijtage van Al20a baite/s. Unks: baite/ nr. 8 (mat. GG 25), rachts beitel nr. 

10 (mat. AlS/310). Boven: spaanv/Bk, onder: vrij/oopvIBk. 

\ 50J,l.m ! 10 J,l.m I 

Fig. 13: Kolkslijtage van Al20 a beitel na het verspanen van C 45. 

S = spaanvlak, V = vrij/oopvlak. 
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3.4.2] Verspaningskrachten. 

De gemeten krachten bij het precisie-verspanen van staal zijn groot: de 

hoofdsnijkracht is, afhankelijk van de staalsoort, 2 tot 3.5 maal groter dan die voor 

messing. 

De gemiddelde wrijvings-coefficient op het spaanvlak (spaanhoek = 0°; Ilr = 
terugdrukkracht I hoofdsnijkracht) varieert tussen 0,67 (GG 25) en 1,25 (AISI 310). 

Bij het met diamant verspanen van C45 en messing vindt men waardes voor Ilr van 

respectievelijk 0,5 (tabeI4) en 0,2 [1]. 

De gemiddelde contactdruk op het vrijloop-oppervlak bij het precisie-verspanen van 

staal met aluminiumoxide is laag. Bij een snijsnelheid van 1 m/s heeft deze voor 

aile materialen een waarde van 250 tot 500 MPa. Verhoging van de snijsnelheid en 

effectieve smering bij erg lage snijsnelheden lei den beide tot een verhoging van de 

contactdruk op het vrijloopvlak tot respectievelijk 1300 MPa (AISI 310, 10 m/s) en 

1000 MPa (AISI 316, 0.03 m/s). 
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3.5] Discussle en conclusles. 

Bij het precisie-verspanen van staal met een eenkristal uit AI20 3 treedt abrasieve 

en adhesieve slijtage op. 

Abrasieve slijtage wordt veroorzaakt door de carbiden in het staal. Het 

hardheidsverschil tussen deze en het beitelmateriaal bedraagt slechts een faktor 2. 

Adhesieve slijtage wordt veroorzaakt door: 

- de hoge wrijvingcoefficient tussen AI20 3 en staal, 

- de brosheid van AI20 3, 

- mogelijke microscheurtjes en inwendige spanningen in de beitel ontstaan door 

het slijpen. 

Een polijstjgladstrijk-proces (,burnishing') op het vrijloopvlak, zoals bij het 

verspanen van bijvoorbeeld messing met diamant, treedt niet op bij het verspanen 

van staal met aluminiumoxide. Hiervoor is de gemeten contactdruk op het 

vrijloopvlak te laag. 

De oorzaak voor het ontbreken van een gladstrijk-proces moet gezocht worden in 

de hoge wrijvingskrachten die het ontstaan van een opgebouwde snijkant en het 

vastlassen van werkstukmateriaal aan de beitel bevorderen. 
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4) Aanbevellngen. 

De slijtage van diamant tijdens het verspanen van nikkel bij wat hogere 

snijsnelheden vertoont overeenkomsten met de slijtage van diamantbeitels na het 

verspanen van staal [7]. Zgn. electroless nikkel, met ca. 15 at.% zwavel, is echter 

wei met diamant te verspanen. De oorzaak hiervan is echter niet duidelijk en kan 

zowel chemisch als mechanisch van aard zijn. Resultaten van onderzoek aan dit 

materiaal zouden gevolgen/toepassingen kunnen hebben voor het precis ie

verspanen van staal met diamant. 

Het is mogelijk dat tijdens het slijpen van aluminiumoxide micro-scheurtjes en hoge 

inwendige spanningen ontstaan. Deze bevorderen het uitbreken van beitelmateriaal. 

Een oplossing hiervoor kan een gloeibehandeling zijn [35]. 

Dunne coatings, met zeer kleine korrelafmetingen, kunnen op A120 3 aangebracht 

worden met behulp van CVD of PVD technieken. Aandacht zou daarbij zeker uit 

moeten gaan naar het wrijvingsgedrag tussen het coating-materiaal en staal. 
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Bljlage 1: Oppervlakte ruwheid. 

De gemeten oppervlakte-ruwheden bij het precisie verspanen van staal met 

diamant-beitels zijn groot vergeleken met die van bijv. messing. 

Materiasl RUex [p.m] RA [p.m] Beitel nr. 

C45 2,72 0,28 1 

1,53 0,15 2 

AISI316 0,80 0,11 4 

1,00 0,17 6 

AISI310 0,36 0,05 9 

0,44 0,06 10 

CuZn40Pb3 n.v.t. 0,03 n.v.t. 
(toucheer-rlng, 
typlsche waarde) 

Tabel 81: Gemeten oppervlakteruwheden bij het precisie verspanen van staal. 

De voor AISI 310 gebruikte beitels hebben een neusradius van 1 mm. Dit kan 

mogelijk in beperkte mate hebben bijgedragen aan de lagere ruwheden v~~r AISI 

310. 

Met beitel nr. 4 werd drie keer het AISI 316 proefstuk verspaand. Er werd 

nauwelijks verschil gemeten in de oppervlakte ruwheid. Dit ondanks de 

voortschrijdende sUjtage van de beitel. 

Uchtmicroscopische opnames van een precisie verspaand oppervlak van AISI 316, 

310, C45 en messing zijn te zien in Fig. 81. Hieruit blijkt dat bij C45 nauwelijks 

sporen van de aanzet te zien zijn. Deze zijn wei te zien bij AISI 316 en 310, maar er 

is geen sprake van een volledig polijstjgladstrijk-proces op het vrijloopvlak zoals bij 

messing. 
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Fig. 81: Llchtmlcroscoplsche 

opnames van precisie-verspaand 

oppervlak. Links: begin, rechts: eind 

van verspanen. 

Ter vergelijking: messing. 

Aile foto's hebben deze/fde 

vergroting. 
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BiJlage 2: Verspanlngskrachten. 

B 2.1] Gemlddelde contactdruk op het vrijloopvlak. 

Bij de meeste proeven is de toename van de terugdrukkracht zo groot dat een 

aanvangsniveau niet bepaald kan worden (zie fig. b2, volgende blad, ter vergelijking 

krachten gemeten met beitel nr. 2 en 5). Door de terugdrukkracht, zoals gemeten 

aan het eind van de proet, te delen door het oppervlak van het vrijloopslijtage-vlak 

kan de gemiddelde contactdruk op het vrijloopvlak benaderd worden. Deze 

benadering zal {vee I) te hoge waardes opleveren: De invloeden van de atgeronde 

snijkant en wrijving op het spaanvlak dragen in deze berekening bij aan een hogere 

gemiddelde contactdrukl Berekend wordt dus een bovengrens. 

Beitel nr. 1 3 4 6 9 10 

Terugdrukkracht (eind) [N] 3,5 0,5 3,0 5,5 4,0 6,5 

Vrijloop slijtage opp. [11m2] 5476 437 2091 4462 3528 7161 

Maximum gemiddelde druk 639 1144 1434 1232 1134 908 
op vrijloopvlak [MPa] 

Tabel B2: Bovengrens voor gem/dde/de contactdruk op vrlj/oopslijtage opperv/ak. 

33 



\ -- - - - I' '." . i 

}N 
. i 

I 

Left: Typical example 

of measured 

cutting-forces . 

Bottom left: 

Tool 2. 

Bottom right: 
.. " 

j " L" , , 
! .. Tool 5. 

RED: Main cutting-force 

GREEN: Thrust force 

BLUE: Feed force 

- • -- _t i-. .. _... - - " 
-~ ~ :- ~ . . !. -, -

-----!. - ... .... 

" '. 

Fig. B2: Vers~ingskrachten. 34 



B 2.2) Het dlamant/graflet evenwlchtsdiagram. 

De gemiddelde contactdruk op het vrijloopslijtage oppervlak is laag en zeker 

minder dan 1400 MPa (Tabel B2). Krachten gemeten met beitel 2 en 5 leveren een 

gemiddelde spanning op het spaanvlak van 3500·5000 MPa (tabel4 van 2.4). 

De temperatuur tijdens het precisie-verspanen van het contact tussen diamant en 

staal is moeilijk te bepalen. Bij een snijsnelheid in de orde van 1 m/s lijkt 600 tot 

1100 Keen redelijke schatting (Diamant is een uitstekende warmtegeleider). 

Ais deze contactdrukken en geschatte temperaturen in het diamantj gratiet 

evenwichtsdiagram [19] worden geplaatst onstaat het volgende beeld: 

5 
spaanvlak 

4 

........ 
0 a.. 

::E 
t'1 

3 diamant grafiet 
UJ 
.-
"-" 

~ 

2 2 
0 

r:----I 
m(J)(. 

I I 

vrijloopvlak 
0 

0 500 1000 1500 

Temperatuur (K) 

Fig. 84: Hat diamant/gratiet evenwichtsdiagram. 

Opgemerkt dient te worden dat de berekende gemiddelde contactdrukken/· 

spanningen geen isostatische drukken zijn en dat het contactoppperviak op het 

spaanvlak waarschijnlijk wat groter is dan het produkt van aanzet en snedediepte. 

De berekende contactdrukken op het spaanvlak zullen dus wat te hoog zijn. Dit 

neemt echter niet weg dat de toestand van het diamant op het spaanvlak dicht bij 

of zelfs in het diamant-stabiele gebied ligt. 
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BIJlage 3] Uchtmlcroscoplsche opnames van de slljtage van de diamant

beltels. 

Fete's van spaan- en vrijleepvlak van diamantbeitels zijn weergegeven in fig. 85. 
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Fig. 85: Lichtmicroscopische 

opnames van diamant-beitels. 

Boven: spaanvlak, onder: vrijloop

vlak (voor nr. 4 aileen vrijloopvlak). 

Nummer correspondeert met beite/

nummer. Vergroting: als voor beitel 

nr. 1, spaanvlak, tenzij anders aan

gegeven. 
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Bljlage 4] Overzlcht proeven met AI20 3 "nkrlsta' beltels. 

De resultaten van de metingen zijn hieronder in tabel sa weergegeven. 

Beitel nr. 4R 6R 80 90 100 120 

Werkstuk materlaal armco AISI GG25 AlSI AlSI C45 

316 310 310 

Smerlng (P = petroleum) P Tricloor P geen P P 

ethaan 

snljsnel- 1,0 0,03 1.0 10.0 1,0 1,0 

held [m/s] 

Aanzet [J.l.m/omw.] 20 10 20 20 20 20 

Verspaande lengte 1m] 25 21 18 20 21 18 

HoofdsniJkracht begin IN) 2,5 1,1 1,5 1,75 2,4 2,5 

Hoofdsnljkracht elnd [N] * 3,6 1,8 2,5 3,5 3,5 

Terugdrukkracht begin [N] * 1,0 1,0 1,8 3,0 2,0 

T erugdrukkracht eind [N] * 4,2 1,7 5,5 4,1 3,7 

Hoogte van vrljloopvlak- 80 26 18 21 35 33 

sllJtage [J.l.m1 

Oppervlak van vrljloopvlak- 10.0 3,2 3.0 2,8 4,4 4,5 

slljtage [103 J.l.m2] 

R" [J.l.m1 0,05 0,08 0,12 0,05 0,03 0,07 

f\.ax. (J.l.m] 0,33 0,47 0,63 0,30 0,21 0,42 

Tabel 83: Overzicht proeven met a/uminiumoxide beite/s. Snedediepte: 20 p.m. 

• = kracht niet te bepa/en. 
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Bljlage 5] Uchtmlcroscoplsche opnames van de slijtage van de 

alumlnlumoxlde beltets 

Opnames van het spaan- en vrijloopvlak van de aluminiumoxide beitels zijn 

weergegeven in fig. B6. 
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Fig. 86: Llchtmlcroscoplsche opnames van de slijtage van Al20 3-belte/s. 

Nummers corresponderen met beltelnummers. Boven: spaanvlak, onder: 

vrljloopvlak. AIle toto's hebben deze/fde vergroting. 
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