
Chapter 5  CNC Tooling and Cutting speed
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Turning Tools
Milling & Drilling Tools



Cutting Tool Material
• Tools used for different applications such as end mill,  turning tools

High Speed Steel (HSS) properties:

• Significant quantities of tungsten, molybdenum, chromium and vanadium

• Hot hardness and abrasion resistance

• Tungsten is expensive.

• Molybdenum is cheap but has higher toughness and popular for use.

Advantage of high speed steels

• high hardness, hot hardness, good wear resistance, high toughness and

• reasonable cost

Disadvantage of high speed steels

• limited to lower cutting speeds of the order of 0.5 to 0.75 m/min.

• low wear resistance
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1. Cemented Carbides
 Produced by the cold compaction of the tungsten carbide powder with cobalt

 Cobalt content increases 

 Toughness and impact strength of cemented carbide increase.

 Fine grain carbides are harder compared to coarse grain carbide.

2. Coated Carbides
 Coating cutting tool with cobalt 

 Higher tool life

 More broad use for machining differing work material

Types of Cutting Tool Materials for Milling and Turning Machines
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Cutting Tool Characteristics 

> Turning Tools

> Milling & Drilling Tools



1. TURNING TOOL GEOMETRY CODE
ISO code (ISO 1832 - 1991) for tungsten carbide inserts and turning tools
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Tungsten carbide Turning Tool Holders used in External Turning
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Typical contour for external turning tools

Turning tool with cutting characters
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Typical contour for internal turning tools

Turning tool cutting character
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Example of Turning Tools Assembled in Turret 
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Milling Tools Assembled in Turret 

Adopter Adopter Section cut
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2. Milling Tools 



AUTOMATIC TOOL CHANGER 
Tool Magazines  

- Storage capacity
- Type and shape
- Tool change procedure

Typical Tool Turret used in

CNC Drilling/Milling Machines A CNC Drilling Machine 11



Chain Type Tool Magazine of CNC Machining Center

Chain Type Tool Magazine 

with a Capacity of 100 Tools
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Tool Change Steps
ตัวอย่าง

วิดีโอ 1

วิดีโอ 2

วิดีโอ 313



The cuttings peed in milling is the surface speed of the milling cutter.
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3. Cutting Parameter Calculation

3.1  Milling Parameter Estimation

per rev.
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ตารางแสดงคาความเร็วตัดท่ีเหมาะสมตามประเภทวัสดุท่ีใชในการผลิตชิ้นงาน

Table 11.3
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การคาํนวณความเร็วตัดเนือชินงานในงานกัด (Milling)

The milling speed in milling is the surface speed of the workpiece.

สมการ milling speed :

การกดัปาดหน้า



Milling Characteristics
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ตัวอย่างที 1 นายสทุธิเกียรติ สทุธิอาคาร ใช้เครืองกดัเครืองหนงึปาดหน้าชินงาน
ทีมีขนาดความยาวเทา่กบั  100 mm นายสทุธิเกียรตต้ิองการกดัชินงานเข้าตาม

แนวแกน x ตามยาวด้วยความเร็วตดัเทา่กบั 90 m/min โดยไมค่ํานงึถึงความลกึของ

ร่องกดั นายสทิธิพลต้องปรับตงัความเร็วของตวั spindle ของตวัเครืองกดัทีทําหน้าที

หมนุชินงานรอบแกน z ให้มีคา่เทา่กบัเทา่ไร  ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางของมดีกดัแบบ 
end mill = 40 mm
       วิธีทํา     จากสตูร

v = 90 m/min.  จากตารางที 11.3  ของเหลก็ C20  มีดแบบ Carbide

D = 40 mm.

N =  ?              ดงันนั   N = (Vx1000 ) / ( x D)

N =  (90 m/min. x 1000) / ( x 40 mm)

                        =  717 rpm

หรือถ้าจะหา V จะได้วา่    V =  (3.14 x 40 x 717)/ 1000  = 90m/min.



3.2 Drilling Parameter Estimation

The cutting speed in drilling is the surface speed of the twist drill.
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ตารางแสดงคาความเร็วตัดท่ีเหมาะสมตามประเภทวัสดุท่ีใชในการผลิตช้ินงาน

Table 11.4
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Drilling Characteristics

เจาะในแนวตงั

เจาะในแนวนอน
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The cutting speed in drilling is the surface speed of the twist drill.

สมการ Drilling speed (V)  :

การคาํนวณความเร็วตดัเนือชนิงานในการเจาะ (ต่อ)

Material removal rate (MRR)

Material removal rate is indicated by total volume of material in Hole.
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ดอกเจาะ

ชินงาน



Drilling Force Estimation (ตอ)

Two major force act on the material during drilling.

- Torque

- Thrust

Torque on driller : 
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Thrust force of driller :
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Aluminium alloys  = 45
Brass  =  42
Copper = 40



3.3 Turning Time and Power Estimation

The cutting speed in turning is the surface speed of the workpiece.
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D : diameter of a workpiece
D = D2  + d
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ตัวอย่างที 2  การคาํนวณความเร็วตัดในการกลึง

   นายสทิธิพล  คนสกลนคร  ใช้เครืองกลงึเครืองหนงึกลงึชินงานทีมีขนาดเส้นผา่น

ศนูย์กลางเทา่กบั  80 mm นายสทิธิพลต้องการกลงึชินงานเข้าไปในแนวแกน Z ด้วย

ความเร็วตดัเทา่กบั 20 m/min. โดยไมค่ํานงึถงึความลกึของร่องกลงึ (ความลกึคงที = 1 
mm) นายสทิธิพลต้องปรับตงัความเร็วของตวั spindle ของตวัเครืองกลงึทีทําหน้าทีหมนุ

ชินงานรอบแกน z ให้มีคา่เทา่กบัเทา่ไร เมือชินงานดิบ Cast Iron BHN 180 มีดแบบ Carbide

       วิธีทํา     จากสตูร

v = 140 m/min.  จากตารางที 11.7  Grey Cast Iron BHN 180

D = 50 mm.

N =  ?              ดงันนั   N = (Vx1000 ) / ( x D)

N =  (140 m/min. x 1000) / ( x 50 mm)

                        =  892  rpm

หรือถ้าจะหา V จะได้วา่    V =  (3.14 x 80 x 892)/ 1000  = 140 m/min.
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Cutting Time (t) for a single pass is given by

Cutting force (F)

F= K x d x ƒ

Where      ƒ  :  feed rate

d  :  depth of cut

K  :  A constant depending on the work material
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Min. / rev.



Cutting Power

or 
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ตัวอย่างที 3  การคาํนวณความเร็วตัดในการกลึง

   จากข้อตวัอยา่งที 2 ข้างต้น  จงคํานวณหาชว่งเวลาในการกลงึจนเสร็จ 

เมือระยะทางยาวในการกลงึ เทา่กบั  50 mm  อตัราป้อนเทา่กบั 0.5 mm/rev. 
และคํานวณหาแรงในการกลงึ

       วิธีทาํ     จากสตูร  

v =  140 m/min.

L = 50 mm.

f =  0.5 mm/rev. 

N = 892 rpm

แทนคา่ในสมการจะได้    t  =  50 / (0.5 mm/rev. x 892 rev/min.)  = 0.112  min./rev.  
คํานวณหาแรงตดักลงึ  F= K x d x ƒ

เมือ K = 900 N/mm2  ,  d =  1 mm,  f = 0.5 mm/rev.

แทนคา่ในสมการจะได้    F = 900x1x0.5  = 450  N

การใช้คา่ตวัแปรเวลา(t) เพือคํานวณหาอตัราป้อน หาได้จาก fr = (L / tZN) x N  =  ?  mm/min.
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แบบฝกหัด 1    

จงคํานวณหาคาตัวแปรในงานกัดชิ้นงานหรือ CNC Milling ดังตอไปนี้                        

CNC Milling ถูกใชในการกัดชิ้นงานเหล็ก Cast Iron วิศวกรใชมีดกัด (Cutting cutter) แบบ End Mill

  ชนิดความเร็วตัดสูง (HSS)  ขนาดเสนผานศูนยกลางของมีดเทากับ 10 mm  

  จํานวนฟนหรือคมตัดเทากับ 3 ฟน  อตัราปอนเทากับ 0.5 mm/ฟน ความเร็วรอบของเพลาหมุน 

spindle ของเคร่ืองกัด CNC Milling (N) เทากับ 450 rev./min. ความลึกของการกัดชิ้นงานคงที่ 1 mm   

ชิ้นงานมีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมตามภาพ ขนาดมิติตาง ๆ แสดงดังภาพ วิศวกรจะปาดหนาชิ้นงานตลอด

  ความยาวของชิ้นงาน จงคํานวณหาความเร็วตัด V และ ชวงเวลาในการกัดชิ้นงานจนเสร็จ (t)   
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แบบฝกหัด 2 

ชางเคร่ืองจักรคนหนึ่งใชเคร่ือง Drilling เจาะชิ้นงานโลหะ Steel ที่มีความหนา 28 mm

ความยาว (L) เทากับ 80 mm  กวาง  50 mm คาความแข็งของชิ้นงาน BHN เทากบั 300  

      เขาเลือกใชดอกสวานแบบ HSS ขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 25 mm เจาะชิ้นงาน  

ความเร็วรอบของดอกสวานเทากับ 450 rev./min. อัตราปอนเทากับ 0.5 mm/rev.    

จงคํานวณหาอัตราการเอาเนื้อชิ้นงานออกเนื่องจากการเจาะ (MRR)

จงหาแรงบิดในตัวดอกสวาน (Torque on driller) เมื่อคา C  ของวัสดุกําหนดใหดัง

ตาราง  11.5


