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Samenvatting

In de productie van contactlenzen is een nieuwe techniek geYntroduceerd. De gedraaide
contactlenzen hoeven niet meer gepolijst te worden. Dit levert een aantal nieuwe problemen.
De levensduur van diamantgereedschap wordt zeer beperkt door de productiemethode. Het
weglaten van de polijststap in de productie van contactlenzen stelt hele hoge eisen aan het
gereedschap. De minste slijtage leidt tot onaanvaardbare oppervlakte afwijkingen. Het doeI
van dit onderzoek is de levensduur van de beitel te verlengen. Het einde van de levensduur
van de mono-kristallijne diamantbeitel wordt in dit geval bepaald door een grijze band die
ontstaat op de binnenkant van de lens. In het ontstaan van deze band speelt de
snijkantsafronding een belangrijke rol. Er is een model opgesteld om de invloed van enkele
procesparameters op de slijtage te berekenen. Het blijkt dat dit model de invloed van de
procesparameters redelijk beschrijft. De plaats van de slijtage wordt bepaald door de
hoeveelheid materiaal die langs de beitel komt. De belasting van de beitel wordt naast de
procesparameters mede bepaald door de dikte van het onderliggende materiaal. Welk
mechanisme verantwoordelijk is voor de slijtage vereist fundamenteel onderzoek. Verbetering
van het proces is te realiseren via een optimalisatie van het model. Betere kennis van de
slijtagemechanismen kan ook leiden tot verlenging van de levensduur. Tijdens het onderzoek
is gebleken dat het gebruik van een geleidend smeermiddel gunstig is gebleken voor de
levensduur.
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Symbolen Iii§!

a Hoek op de beitel [0]
aD Maximale hoek [0]

am Hoek maximale slijtage [0]

<Xc Contacthoek [0]

~ Wrijvingshoek [0]

'Y Spaanhoek [0]
0 Invering, dikte terugvering [m]

~ Contacthoek [0]
A Hertze indringdiepte [m]

cp Afschuifhoek [0]
't Afschuifspanning [N/m2]

V Constante v Poisson [-]

f..l Wrijvingscoefficient [-]

e Stagnatiepuntshoek [0]
cr Vloeispanning [N/m2]

A Ongedeformeerd spaanoppervlak [m2]
b Spaanbreedte [m]
c Correctiefactor [-]
C, C•• Stijfheid [N/m]
d Snedediepte [m]
D Diameterlens [m]
E Young's modulus [N/m2]

Ered Gereduceerde Young's modulus [N/m2]

f Aanzet [m]
F Aandrukkracht [N]
Fn, Fw , F11 -F32, Fz, Fy Snijkrachten [N]
h Slijtagefactor [-]
H Hardheid [N/m2]

L Glijweglengte [m]
Lm Maximale glijweglengte [m]
0 Omtrek [m]
N Aantal omwentelingen [-]
P Hertze Druk [N/m2]

Pm Hardheid [N/m2]

r Snijkantsafronding [m]
R Neusradius [m]
R, Binnenstraallens [m]
Rred Gereduceerde straal [m]
t Spaandikte [m]
V Gesleten volume [m3]
V' Gesleten volume (Model) [m3]
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Ret gebruik van een nieuwe technologie voor het produceren van contactlenzen
"gebruikmakend van de optomatic" brengt nieuwe problemen met zich mee. Met de optomatic
worden de lenzen in een keer optisch gladgedraaid. Ret achterwege laten van het polijsten van
de lenzen stelt zeer strenge eisen aan de draaibank en het gereedschap. Problemen die niet
significant waren bij de oude productie methode drukken nu hun stempel op het proces. Een
van de onderdelen die een deel van de rentabiliteit van het proces bepalen is de
gereedschapskwaliteit en daarmee samenhangende de gereedschapsslijtage. De kwaliteit van
de lenzen hangt direct af van de kwaliteit van het gereedschap. Iedere vorm van
onnauwkeurigheid op het gereedschap is terug te vinden op het lensoppervlak. Daar de eisen
aan het oppervlak zeer streng zijn en het gereedschap een bepalende schakel is in het proces
zijn de eisen aan het gereedschap ook zeer streng. De keuze van het gereedschap wordt

Figuur 1 De Optomatic

hierdoor zeer beperkt, eigenlijk voldoet aIleen een mono-kristaIlijne diamantbeitel (MKD
beitel) (-1-).
Sinds het gebruik van de Optomatic is er geprobeerd om de levensduur van de MKD beitel te
verlengen. am dit gestructureerd te doen is er een project gestart waarvoor subsidie is
verkregen. Bij dit project zijn drie bedrijven betrokken (EPT, Procomea en Contour Fine
Tooling). Na een reorganisatie bij EPT is de hulp van de Technische Universiteit Eindhoven
in geroepen. Dit heeft geleid tot een rapport (-2-) waarin de problematiek in kaart is gebracht.
Dit rapport beschrijft het vooronderzoek. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat er
te weinig bekend is over het slijtagemechanisme. Dit onderzoek bouwt voort op de conclusies
van dat werk. De belangrijkste vraag waarop dit onderzoek is gebaseerd, is : Wat gebeurt er
aan de beitelpunt?
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am de levensduur van de beitel te vergroten is het nodig om te weten wat het afkeurcriterium
is , wat "bij dit proces" de oorzaak is van de slijtage, welke factoren hiervoor van belang zijn
en hoe men hier invloed op kan uitoefenen. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van
een beter inzicht in de problematiek rond de levensduur van een MKD beitel in de contactlens
productie.
Samen met de vorige rapportage (-2-) maakt dit verslag onderdeel uit van de afronding van het
T&U-project.
In de vorige rapportage worden de factoren beschreven die van invloed zijn op de slijtage en
hoe deze in een model te vatten zijn. Het model beschrijft de onderlinge verbanden tussen de
factoren. Met deze kennis is er gezocht naar slijtagemodellen. De beitelafronding welke niet
met nadruk vermeld wordt in de vorige rapportage staat aan de basis van dit onderzoek. De
beitelafronding heeft dezelfde orde van grootte als de spaanafmetingen en is niet te
verwaarlozen. De beitelafronding en het daaraan verbonden materiaal transport onder de beitel
door beschrijven een situatie die in een model te vatten is.
Op de eerste plaats is er gekeken of de slijtage in het algemeen te modelleren is. Met de
theorie van Archard (-3-) en een analyse van het snijproces is het mogelijk een model te
vormen, dat redelijk het proces beschrijft . Hierbij is gebruik gemaakt van enkele standaard
snijkracht-formules. Dit maakt berekeningen mogelijk en daarom kan men verschillende
procesinstellingen met elkaar vergelijken.
Verder is er gekeken naar mogelijke slijtagemechanismen. Welk proces speelt zich af aan de
beitelrand.
De reden voor deze aanpak is dat er veel onduidelijkheid was rond de situatie in de omgeving
van de beitelpunt. Met het slijtagemodel beschreven in hoofdstuk 3 is een beter begrip
ontstaan van het proces. Het onderzoek naar de slijtagemechanismen zelf is een stuk
diepgaander en is te uitgebreid voor dit onderzoek.
am een inzicht te krijgen in het snijproces worden verschillende proceseigenschappen nader
bekeken. Hiervoor worden verschillende modellen gebruikt die gangbaar zijn in de
verspaningstechnologie. Het probleem van deze modellen is de geldigheid. De meeste van
deze theorieen zijn ontwikkeld aan de hand van experimenten waarvan de procesparameters
enkele factoren groter zijn vergeleken met de parameters in dit proces en de formules zijn
bovendien gebaseerd op experimenten met metalen i.p.v. kunststoffen. Het gevolg hiervan is
dat de berekeningen en de modellen niet als absoluut gezien moeten worden. De berekeningen
geven een indicatie van de grootte en de modellen geven trends weer.
Er is vergeleken met het vorige rapport het een en ander veranderd door een beter begrip van
het proces.
De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op en uitgetest in de productie-omgeving bij
Procomea. Bij Procomea wordt er op een aantal standaard optomatics productie gedraaid. Dit
levert goede referentiewaarden op waarmee standtijdproeven vergeleken kunnen worden. De
standtijdproeven die zijn voortgekomen uit het onderzoek zijn daarom ook gedaan in de
productie van Procomea.
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Hoofdstuk 2 Probleemanalyse

In de omschrijving van het project staat heel eenvoudig dat het doel van het onderzoek het
vergroten van de levensduur van de beitel is. am dit te kunnen doen moet men zich een aantal
zaken realiseren. Zo is het o.a. belangrijk om te weten waardoor de levensduur beperkt wordt.
Het analyseren van het afkeurcriterium van een beitel is daarom noodzake1ijk. Een groot deel
van deze analyse is in het vorige rapport gedaan.
Hier worden een aantal zaken besproken die tot een beter begrip van het proces ge1eid hebben
en daardoor tot de aanpak zoals deze hier gebruikt is.

2.1 Afkeurcriteria

Het einde van de levensduur van de beitel wordt bepaald door de kwaliteit van de lens.
Ontstaat er op de lens een onaanvaardbare afwijking dan wordt de beitel afgekeurd. Meestal
resulteert dit in grijsdraaien maar er zijn ook nog andere incidentele fenomenen. Deze kunnen
er voor zorgen dat de beitel het einde van zijn "normale" levensduur niet bereikt. Hieronder
worden de relevante fenomenen besproken.

2.1.1 Grijsdraaien

Het grijsdraaien is beschreven in het vorige verslag. Het grijsdraaien is zichtbaar als een doffe
band onder een hoek van ±20° van het centrum van de lens, zie fig.2. De oorzaak is
waarschijnlijk dat door de slijtage de afrondingsstraal dusdanig groot wordt dat het materiaal
niet meer gesneden wordt maar dat het onder de beitel door getransporteerd wordt. Op
plaatsen van slijtage die overeenkomen met de band op de lens is de snijkantsradius groter,
waardoor er daar eerder materiaal onder de beitel doorgaat. De banden bevatten cirkelvormige
walletjes die overeenkomen met de plaatsen van emstige beitelslijtage zie fig. 3.

Lens button met binnenvld<

Figuur 2 Positie van het grijsdraaien

9

Figuur 3 Grijs draaiende beitelrand
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2.1.2 Vormafwijkingen

Dit zijn afwijkingen in de vorm van de lens. Dit kunnen onverwachte ruwheden zijn of niet
geleidelijke overgangen of anderszins afwijkingen van de bolvorm. Zij ontstaan door
spanningen in het lensmateriaal of door fabricage fouten.

2.1.3 Ringen

Een andere bekende afwijking die leidt tot afkeuring zijn ringen die ontstaan als een vonk
overspringt van de lens naar de beitel door statische oplading van de materialen. Er is op de
beitel een breuk in de snijrand te zien. Deze breuk loopt als een bliksemschicht verder in een
aantal takken. Ret effect van de ontladingsbomen is een scherpe ring op het lensoppervlak.
Met een Nomarski microscoop ziet men ook een scherpe ring. Deze ringen ontstaan ook als er
een stuk uit de beitelrand breekt.
Een ander soort ringen ontstaat als er een slechte spaanafvoer is, de beitel nieuw is, er slechte
smering is, etc. Deze ringen lijken met het blote oog scherp maar onder een Nomarski
microscoop zijn de ringen ruw en verschillen van de ringen die ontstaan in het geval van
ontladingsbomen. Een nieuwe beitel snijdt altijd een paar slechte lenzen. Dit kan komen
omdat de beitel te scherp is. Ais een beitel te scherp is wordt het lensoppervlak gesneden in
plaats van gewreven (zie volgende paragraat). Retzelfde probleem doet zich voor bij het
snijden met grote aanzet.

2.2 Kritische aspect van het proces

Dit proces heeft dusdanig kleine dimensies dat er gemakkelijk problemen geYntroduceerd
worden. De afmetingen van de spaan (zie de berekening hieronder) en de afrondingsstraal van
de beitel hebben dezelfde orde van grootte. Dit levert een probleem op als men kijkt naar de
hoeveelheid materiaal die onder de beitel door gaat. Ret model van Ikawa en Shimada is
geschikt om een indicatie te geven van de grootte van dit transport (zie vergelijking 3) (-4-) .

2.2.1 Berekening spaandikte en spaanbreedte

Vanwege de vorm van de beitel krijgt de spaan de vorm van een sikkel. De spaandikte is niet
constant en een functie van de aanzet, de snedediepte en de beitelradius zie fig. 4.
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Figuur 4 Geometrie van de spaan

d

De maximum spaandikte kan berekend worden met (-17-).

Voor de spaanbreedte geldt:

(R-d)b = R. arccos -R-

Voorbeeld:

Verg.l

Verg.2

Met:
Aanzet
Snedediepte
Beitelradius
Leidt dit tot:
Spaanbreedte
Spaandikte

f= 1 ~m
d = 10 ~m
R = 350 ~m

b =83.8 ~m
tmax =0,234 ~m

2.2.2 Berekening terugvering

Met de berekening van de terugvering volgens de theorie van Ikawa en Shimada (-4-) en de
grootte van de afrondingsstraal kan de dikte van de laag berekend worden die onder de beitel
door gaat, ofweI de terugvering (zie fig 5).
Uit deze berekening kan ook de stagnatiepuntshoek berekend worden. De stagnatiepuntshoek
is de hoek t.o.v. het spaanvlak die bij het punt hoort op de scheiding van het lensmateriaal (zie
fig. 5).
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Figuur 5 Geometrie snijkant en terugvering

Voor de terugvering geldt:

8 _ 3 (J ( ( :m-1/2) J---- 2e -1
r 4£

met:
Vloeispanning
Young's modulus
Hardheid
Afrondingsstraal
Dikte terugvering

Levert dit:
'6/r =0.43

Voor de stagnatiepuntshoek geldt:

e= arccos(1- ~)

Dit levert:
e=55.3 0

0' = 75 N/mm2

E =3.109 Pa
5 N 2

Pm "" 30' =22 /mm
r nm
o nm

Verg.3

Verg.4

Vit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat met een snijkantsafronding van ±50 nm een
aanzienlijk deel van de spaan onder de beitel door gaat. De spaandikte heeft dan niet meer de
berekende waarde maar hij zal smaller worden. (Bij een afronding van 50 nm wordt de
spaandikte 0,213 /lm en de spaanbreedte 76 J..lm).
Een gevolg hiervan is dat het vlak dat achterblijft niet door snijden maar door wrijven tot
stand komt.
Het materiaaltransport onder de beitel door zorgt ervoor dat de beitel ook rond de punt slijt en
niet aIleen op het spaan- en het vrijloopvlak. Hierdoor zal de snijkantsafronding groter worden
en er zal meer materiaal onder de beitel door gaan. Het wordt een zelf versnellend proces.
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3.1 Het model

Er is geprobeerd de slijtage als functie van een aantal procesvariabelen te formuleren . am dit
mogelUk te maken moet het proces in een model te vatten zijn. Daar veel slijtagemodellen
opgesteld zijn voor specifieke processen en het bewegen van de materialen over elkaar te
vergelijken is met een normaal wrijvingscontact is er gekozen voor het model van Archard (
3-) . Dit model staat aan de basis van veel slijtagemodellen. De eenvoud van het dit model
maakt het mogelijk om het aan een willekeurig proces aan te passen.
In dit proces is de vergroting van de snijkantsafronding (welke ontstaat door slijtage) de
oorzaak van het afkeuren. Op die plaats van de beitel is er een continu materiaaltransport
onder de beitel door en over het spaanvlak. Zowel het wrijvingseffect als het contact tussen de
twee materialen kunnen tot slijtage leiden. De aard van het contact (kracht, temperatuur,
chemische interactie, etc.) moet ook in het model passen.

Volgens Archard geldt voor het volume van het materiaal (in dit geval de beitel) dat
weggesleten wordt:

V=h*F*L

Met:
h =Slijtagefactor:
F =Drukkracht:
L =Lengte van de glijweg:

Verg.5

In deze formule zit een slijtagefactor. Deze parameter zorgt ervoor dat dit model bij
verschillende slijtagemechanismen toegepast kan worden. De slijtagefactor is als het ware de
resultante van de slijtagemechanismen. In hoofdstuk 5 worden een aantal mogelijke
slijtagemechanismen besproken. Er zal niet naar de kwantificering van de slijtagefactor
gekeken worden maar naar de andere grootheden. Een uitwerking van de slijtagefactor valt
niet binnen dit onderzoek. Ais er een vermoeden is dat bepaalde parameters in de
slijtagefactor zitten zal dat vermeld worden.
Eenvoudig gesteld zou men kunnen zeggen dat de slijtage verminderd kan worden door de
slijtagefactor, kracht en de lengte van de glijweg te verkleinen. Wat men hiervoor moet doen
wordt pas duidelijk als men deze variabelen opdeelt in factoren die men kan wijzigen. Dit past
in het Ie

_ en 2e factoren model van de vorige rapportage (-2-). In de volgende paragrafen zal
er geprobeerd worden om de kracht en glijweg in formules te vatten. Deze formules zullen
beperkt worden tot de parameters waarvan we de invioed op de slijtage willen weten.

3.2 De kracht

De drukkracht die in de formule van Archard ingevuld moet worden is de totale drukkracht
van het lensmateriaal op de beitel(zie fig 6). Dit is een combinatie van snijkrachten en
neuskrachten die het gevolg zijn van de afronding van de snijrand. De grootte van de kracht is
de som van aIle deelkrachten.
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Figuur 6 Kraehten op de beitelpunt

De aandrukkracht is berekend met standaardformules voor beitelkrachten. Hiervoor zijn de
formule van Lee en Shaffer (-18-) en de formule van Abdelmoneim en Scrutton (-19-)
gebruikt.

Het meten van de krachten, wat logisch is bij een probleem als dit, is niet gedaan want de
meetsensoren die beschikbaar zijn kunnen de grootte van de krachten niet aan. De berekende
krachten liggen onder de meetresolutie van de beschikbare meetsensor (Kistler 9251A). De
formules worden vereenvoudigd toegepast om het uiteindelijke resultaat overzichtelijk te
houden. Dit betekent niet dat de factoren die weggelaten zijn geen invloed hebben op de
slijtage. In paragraaf 3.5 wordt deze keuze toegelicht.
Voor het model is het niet belangrijk hoe groot de daadwerkelijke krachten zijn. Belangrijk is
de invloed van de verschillende verspaningsgrootheden op de kracht. In intermezzo's zijn
voorbeelden doorgerekend.

3.2.1 Verspaningskrachten

De krachten ontstaan door het vervormen van de spaan. De bewegingsrichting van het
vervormde materiaal moet veranderd worden. Dit zorgt voor een drukkracht, zie fig 7. De
wrijvingskracht van de spaan over de beitellevert de tweede hoofdsnijkracht. De
wrijvingkracht is een stuk kleiner omdat de wrijvingscoefficient van kunststof over diamant
klein is.

Intermezzo: berekening van de verspaningskrachten

Voor het berekenen van de basis-snijkrachten is gebruik gemaakt van het model van
Lee en Shaffer. Het probleem bij deze theorie is de afschuifspanning van het
werkstukmateriaal. Vanwege de grote vervormingssnelheden zullen de
materiaaleigenschappen veranderen. Gebruikmakend van de WLF theorie(-12-) en
metingen komen we op een vergroting van de schuifspanning van ±260%.
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Figuur 7

Voor het berekenen van de Fwen Fn respectievelijk de wrijvingskracht en de
hoofdsnijkracht gelden de volgende formules

(
sin(I3-Y) :Fw= 1A

cos(cp + 13 - y) sin(cp )

Fn = 1A(------:-_cO---'s("--13-----,-y....:-)~J
cos(cp + 13 - y) sin(cp)

Voor deze variabelen worden de volgende waarden genomen:

Verg.6

Verg.7

Wrijvingshoek
Oppervlak ongedeformeerde spaan
Schuifspanning
Spaanhoek
Afschuifhoek

Oit leidt tot de volgende krachten:

Fn =2.86mN
Fw =0.57mN

f3 =arctan(Jl) =11.3 bij J.l =0,2
2A = f.d = 10 J.lm

'r =alY3 =115 N/mm2

Y= 0°
q> = 45-f3+y= 33.7°

De fonnule van Lee en Shaffer wordt vereenvoudigd met als doel de procesparameters, die de
grootte van de kracht het beste weergeven, te isoleren. In dit geval is dat het oppervlak van de
ongedefonneerde spaan en de afschuifspanning van het lensmateriaal. De procesparameters
die worden weggelaten zijn: de spaanhoek, de afschuitboek en de wrijvingshoek.

15 A.Jacobs TUE I EPT Maart 1997



De vereenvoudigde formule van Lee en Shaffer luidt;

F='T*f*d

3.2.2 Neuskrachten

Verg.8

De verspaningskrachten volgens Lee en Shaffer zijn goed bruikbaar in het geval van grof
verspanen. Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven is de afronding van de beitel in dit proces een
belangrijke factor. De snijkracht theorie van Abdelmoneim en Scrutton geeft een uitbreiding
op de theorie van Lee en Shaffer. Het model van Abdelmoneim en Scrutton berekent de extra
krachten die ontstaan door de afronding van de beitel.

Intermezzo: Berekeninq van de extra neuskrachten

Deze berekening is gebaseerd op het model van Abdelmoneim en Scrutton. In dit
model gaat men er van uit dat er een bepaalde hoeveelheid materiaal onder de beitel
door gaat. De beitel heeft een afronding met straal r. Dit materiaal transport gaat
gepaard met een aantal krachten.

L y

F21 en Fn

Figuur 8 Krachten volgens Abdelmoneim en Scrutton

De extra krachten worden berekend met de volgende formules

De volgende krachten zijn de krachten die ontstaan door het onder de beitel door gaan
van het lensmateriaal:

Fll =rbT(20 + 1r sin 2 0) I cosO Verg.9

F12 =2rba sin 0

De volgende krachten zijn de krachten die op het materiaal werken dat de "dead-metal
zone" genoemd wordt. Door het splitsen van het materiaal zal er een gebied ontstaan
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waar de bewegingsrichting van het materiaal niet goed gedefinieerd is: de "dead-metal
zone". ( Dit is het zwarte driehoekje in fig.B).

F21 = rbr(l- sin e)
F22 = rb<r(l- sin e)
F31 = rb<r cose
F32 = rbr cose

In deze formules zijn de onbekenden:
Beitelafronding
Spaanbreedte
Stagnatiepuntshoek

r=50nm
b =B4 pm
(j =55°

De stagnatiepuntshoek is te berekenen met het model van Ikawa en Shimada zie
paragraaf 2.2.2.

Het resultaat van de berekeningen geeft

LF1=3.9mN
LF2= 1.7 mN

De totale krachten worden:

LFy=6.7mN
LFz =2.3mN

De vereenvoudigde formule van Abdelmoneim die in de formule van Archard ingevuld wordt
ziet er als voIgt uit:

(R-d)F == c *r * r *R *arccos -R- Verg.l0

Hierin is c een correctiefactor, een realistische waarde voor c is ongeveer 10. Dit is gebaseerd
op de berekeningen in het voorgaande intermezzo. De krachten moeten in deze formule
dezelfde verhouding hebben als de verhouding van de berekende waarden. Er zijn in de
vereenvoudigde formules enkele variabelen weggelaten. De invloed van de verschillende
krachten moet in het model het zelfde zijn als de invloed die ze in werkelijkheid hebben.

3.2.3 Krachten in de formule van Archard

Het resultaat van de analyse van de snijkrachten is weergegeven in vergelijking 11. Dit is de
vergelijking voor de kracht die ingevuld wordt in de formule van Archard. Men kan zien dat
de kracht en dus de slijtage afhankelijk is van: de aanzet, de snedediepte, de afrondingsstraal
van de beitel en de neusradius van de beitel.

F" ~*(f *d +c*r* R*arccO{ R;d))

17
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3.3 De glijweglengte

De invloed van de glijweglengte is duidelijk, hoe meer materiaal er langskomt des te meer zal
de beitel slijten. Er is een verschil tussen het draaien van de binnenkant en de buitenkant van
de lens, zie bijlage VI. Tijdens het draaien van de buitenkant wordt er een ander deel van de
beitel gebruikt. De berekening van de glijweglengte zoals in par. 3.3.1 uitgevoerd, geldt voor
het draaien van de binnenkant van de lens. Een gelijksoortige analyse kan gemaakt worden
voor de buitenkant van de lens.

3.3.1 Berekening glijweg

De beitel wordt langs de binnenkant van de lens als het ware afgewikkeld. De hoek waarover
de beitel gebruikt wordt (aD) hangt afvan de geometrie van de lens; de hoek op de beitel komt
overeen met de hoek van het contactpunt. De lens is voor het gemak vereenvoudigd tot een
bol. In werkelijkheid heeft iedere fabrikant zijn eigen lensontwerp en zal de binnenkant
bestaan uit een aantal verschillende krommes. De bol is een goede benadering voor de lens.

Figuur 9 De vorm tijdens het snijden van de binnenkant

Voor de maximale hoek geldt.

aD = arCSin(~J
2R1

Verg.12

Met:
Diameter lensomtrek
Straal binnenkant lens

D (=8mm)
R] (= 8 mm)

De hoek van het contact (<Xc) is een maat voor de breedte van het contact bij een snijgang, zie
fig 10.
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Figuur 10 Contacthoek tijdens bet draaien van de binnenkant

(R-d)a c = arccos -R- Verg.13

De lengte van de glijweg wordt berekend aan de hand van de omtrek bij een bepaalde hoek a.
en het aantal omwentelingen die dat punt van de beitel in contact is met het lensmateriaal.

Voor de formule voor het aantal omwentelingen (N) geldt, zie bijlage VI:

Voor: -Ue<a.<O:

1 arccos(_R_~_d_)

N = *a +------'-:---"----:-

2 *arCSin(_f_J 2 *arCSin(_f_J
2 * R[ 2 * R[

voor: O<a.<Um:

(R-d)
N= arccos~

2 *arcsin(LJ
2R[

Voor: Um<a.<a.D:

arCSin(~J
1 2R

N=- *a+ [

2 arcsin(LJ 2 arcsin(LJ
2R[ 2R{

Verg.14

Verg.15

Verg.16

Het aantal omwentelingen als functie van de hoek voor het snijden van de binnenkant van de
lens geeft de volgende grafiek.(fig.ll).
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a:ntd cmw.

-a.c am (Xl) ex (0)

Figuur 11 Grafiek van het aantal omwenteJingen als functie van
de hoek op de beitel

Voor de omtrek 0 geldt:

o = 21rR{ sin a

Voor de glijweglengte geldt:

L=N*O

Verg.17

Verg.18

De functie van de glijweg bestaat uit twee delen en Ievert de volgende grafiek (fig 12) op.

L (mm)

x10 4

3,--~--~-~--~-~--~-~--~--

Hoek op de beilel ex [0]

Figuur 12 Grafiek van de gJijweglengte als functie van de hoek op de
beitel voor het draaien van de binnenkant voor het draaien van een
lens.

Deze berekening leidt tot een maximum voor de glijweglengte bij am .

a. = aD - a c = arcSin(2~,)-arccos(R;d)
Dit levert:

Verg.19
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(
R-d)

[
J J

arccos -
. . D R-d R

Lm = 21CR, sm arcsm( 2R, - arccos(-R-) . ( f J
2arcsm -

2R(

Verg.20

L m =26915.6 mm (D=8mm, R=350llm, f=lllm, d=lOflID, R1=8mm)

De fonnule voor de maximale glijweglengte voor het draaien van de buitenkant is:

arccos(R~d)
L = 1C * D *------''---,--...,.;-

m 2arcSin(LJ
2R(

Verg.21

L m = 48955.lmm

De grafiek voor de gIijweg ais functie van de hoek ziet er ais voIgt uit (zie fig 13).

L (mm)

x10·
5,---_--~-_--~-~--~-~--~-___,

4

3

2

n (Ol

40 4535302510 15 20

hoek op de beitel
5

o'---'=-~--~-~--~_~__~_~__~_.L..J

o

Figuur 13 De grafiek van de glijweglengte als functie van de hoek op de beitel
voor het snijden van de buitenkant voor het draaien van een lens.

Het is te zien dat er verschillen zijn tussen het draaien van de binnen- en buitenkant van de
lens.
De verschillen zijn er zowel in de hoek waar het meeste materiaallangskomt en in de lengte
van de glijweg. Wat opvalt is dat bij het maximum tijdens het draaien van de buitenkant er
meer materiaallangskomt dan bij het maximum tijdens het draaien van de binnenkant. Men
zou verwachten dat de beitel daar het meeste slijt. Dit is niet het geval. Kortom het verschil in
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het slijtagegedrag tussen het draaien van de binnen en de buitenkant zit hem niet in de
hoeveelheid materiaal die er langskomt.

3.3.2 Glijweglengte in de formule van Archard

Voor de slijtageformule gebruiken we de volgende vereenvoudiging van vergelijking 20 .

(R-d)arccos --

L=sin(a)* R

arcsin(LJ
2R,

Verg.22

Er is gekeken naar de plaats op de beitelrand waar het meeste materiaallangs komt. We kijken
aIleen naar het deel van de beitel dat de binnenkant van de lens draait, omdat daar de slijtage
het grootst is.
De hoek waarbij het meeste materiaal (am) langskomt is atbankelijk van een aantal proces
instellingen, zie volgende vergelijking (23):

am =arcsin( 2~, J~ arccos( (R; dlJ
Met D=8 mm, R1=8 mm, R=350 J.lm, d=lO J.lffi geeft dit:

am =16.2 °

Verg.23

Deze formule is begrensd voor een aantal factoren (voomamelijk de snedediepte) omdat deze
hoek dan niet meer de plaats aangeeft waar het meeste materiaallangs komt. Numeriek is er
dan nog weI een maximum te bepalen. Voor realistische waarden van de factoren (m.b.t. dit
proces) geldt de vergelijking 23. De grens ligt bij een hoek van am = ±13°.
Concluderend uit de formule kan gezegd worden dat naast de aanzet, de snedediepte en de
neusradius ook de lensgeometrie verantwoordelijk is voor de lengte van de glijweg en dus de
slijtage.

3.4 De slijtagefactor

In de slijtagefactor zijn aIle factoren samengevat die niet in het model staan. Dit houdt niet
aIleen de invloeden van de slijtagemechanismen in maar ook de factoren die wegvallen door
de vereenvoudiging van de formules in het model.
In hoofdstuk 5 worden een aantal mogelijk slijtagemechanismen besproken, echter verder
onderzoek is noodzakelijk om meer duidelijkheid te brengen. Er zijn weI een aantal factoren
waarvan we kunnen zeggen dat ze door een slijtagemechanisme in de slijtagefactor
ge"introduceerd worden.
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De temperatuur zal een mogelijk chemisch proces versnellen en zal daarom in het
slijtagemechanisme zitten. De temperatuur wordt onder meer bepaald door de snijsnelheid, zie
paragraaf 5.3. De chemische samenstelling van zowellensmateriaal als smeermiddel
bei'nvloeden zowel de chemische slijtage als de slijtage door vonkoverslag. Zo zitten nog meer
factoren in de slijtagefactor.

Het is weI van belang om de invloed van de weggelaten factoren te beschouwen. Deze kunnen
namelijk qua grootte van de invloed vergelijkbaar zijn met de factoren die weI gebruikt zijn.
De factoren die zijn weggelaten zijn:

• Spaanhoek

• Afschuifhoek
• Wrijvingscoefficient
• Stagnatiepuntshoek
• Afschuifspanning

Er zijn een aantal redenen waarom deze factoren zijn weggelaten. Zo zijn de afschuifspanning
en wrijvingscoefficient nauwelijks te bei'nvloeden. De invloed van de spaanhoek voor het
draaien van kunststoffen is bekend (-15-). Het mee modelleren van de afschuifhoek en de
hardheid zou het model onoverzichtelijk maken.

3.5 Slijtageformule

Als we vergelijking 11,22 en 23 invullen in de formule van Archard (vergelijking 5) dan
komen we tot de volgende formule voor de maximale slijtage.
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Hoofdstuk 4 Verificatie van het slijtagemodel

Aan de hand van dit model kan men een aantal verwachtingen uitspreken m.b.t. de invloed van
een aantal procesparameters. Naast berekeningen met procesparameters op basis van verg. 24,
zijn er ook nog een aantal andere conclusies mogelijk. In dit hoofdstuk zal gekeken worden of
de theorie met de praktijk in overeenstemming is.
Bij het gebruik van dit model moet men zich realiseren dat de meeste formules het resultaat
zijn van experimentele bevindingen verkregen met andere opstellingen en niet gebaseerd zijn
op fysische modelvorming. Daarnaast is naar het verspanen van kunststoffen bijna geen
onderzoek gedaan. De formules zijn dan ook niet exact bruikbaar maar geven een richtlijn
voor het maken van berekeningen.

4.1 Proceseigenschappen

De proceseigenschappen die met het model te verklaren zijn, worden hieronder stuk voor stuk
beschreven. Tevens zal uitgelegd worden waarom deze in het model passen.

4.1.1 De plaats van de slijtage op de beitel.

Het model voorspelt dat de slijtage voor het eerst ontstaat bij een bepaalde hoek op de beitel.
Dit blijkt uit figuur 12. De hoek die hierbij hoort is uit te rekenen met vergelijking 23. In het
geval van de voorbeeld waarden ( dit zijn de waarden zoals ze in de productie gebruikt
worden) is deze hoek 160

.

Tijdens experimenten en uit de productie blijkt dat het grijsdraaien begint in een band onder
een hoek van ±20°.

4.1.2 Verschil binnenkant-buitenkant

Er zijn een aantal verschillen tussen het draaien van de binnen en de buitenkant maar er zijn er
maar twee die invloed hebben op het model. Een van de verschillen is de glijweglengte. Maar
daar de slijtage het eerst ontstaat tijdens het draaien van de binnenkant, moet er nog een
andere invloed zijn.
Het verschil is de materiaaldikte van het lensmateriaal. Tijdens het draaien van de binnenkant
van de lens is de lensdikte 2.5 mm tijdens het draaien van de buitenkant is deze dikte 300 f.lIll.
De materiaaldikte heeft invloed op de stijfheid van het contact, zie bijlage IV.
De invloed van de materiaaldikte is ook gemeten met behulp van de nanoindenter zie bijlage
V.
Het stijfheid be'invloedt de kracht en dus de slijtage, zie tabel 1.
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Ebu > Ebi
verg.3 o/r - lIE (o/rhu < (o/rhi
verg.4 o - arccos(l-(o/r) Obu < Obi
verg.9 F - O/cos(O) Fbu < Fbi
verg.5 V-F Vbu < Vbi

Tabel 1 De invloed van de stijtheid op de slijtage

De terugvering is omgekeerd evenredig met de stijfueid en aangezien aIle andere formules bij
benadering een evenredigheid vertonen is de slijtage omgekeerd evenredig met de stijfueid.

Vanuit het productie is bekend dat de beitel veeI sneller versleten is aan die kant van de beitel
waarmee de binnenkant gedraaid wordt.( Zie fig 14 en 15, dit zijn foto's van dezelfde beitel
waarmee evenveel binnenkanten als buitenkanten mee gedraaid zijn.) Het grijsdraaien gebeurt
ook altijd tijdens het draaien van de binnenkant van de lens. Het grijsdraaien aan de
buitenkant van de lens wordt niet bereikt. De beitel wordt eerder afgekeurd door het
grijsdraaien aan de binnenkant.

Figuur 14 Snijkant voor de
buitenkant van de lens

4.2 Experimenten

Figuur 15 Snijkant voor de
binnenkant van de lens

Er zijn ook een aantal procesinstellingen waarvan de invloed overeenkomt met de
voorspellingen van het model. De invloed is getest door standtijd proeven te draaien waarbij
de betreffende factor is gevarieerd..De resultaten zijn vergeleken met het productie
gemiddelde van Procomea. Met behulp van Matlab en de vergelijking 24 kunnen we het
proces simuleren. De matlab programma's staan in bijlage 1. Hiermee is men instaat om de
invloed van de verschillende parameters te berekenen. In de volgende paragrafen is de invloed
van de aanzet (par 4.2.1), de snedediepte (4.2.2) en de neusradius (4.2.3) bestudeerd
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4.2.1 Aanzet.

Volgens vergelijking 24 is de aanzet van invloed op de slijtage. In figuur 16 staat het
weggesleten volume als functie van de aanzet zoals berekent met vergelijking 24. In het
gebied grater dan 1 IlIll zie je dat de invloed van de aanzet snel afneemt. De invloed van
aanzet is te verklaren door de invloed van de aanzet op de kracht en op de glijweg. Door een
grotere aanzet zal de snijkracht grater worden en de lengte van de snijweg kleiner; dit heft
elkaar gedeeltelijk op, zie verg 25.

L:::< 1 :::<..!.-

arCSin(~) f
Verg.25

Slijtage

x105
11

10 \
9 \

\
B

7

6

5 --
2.5 ,:l

Acnzet (J..Im)
21.5

4'--------~---~ ~ ~_______J

0.5

Figuur 16 Slijtage als funetie van de aanzet

Tijdens verschillende standtijdproeven is gebleken dat de aanzet geen invloed heeft op de
slijtage: de levensduur is niet veranderd na een verdubbeling van de aanzet. De aanzet heeft
overigens weI invloed op de kwaliteit van de lens: er ontstaan ringen op de lens.
Ret ontstaan van deze ringen staat een mogelijke levensduur verbetering in de weg

4.2.2 Snedediepte.

Volgens vergelijking 24 heeft de snedediepte veel invloed op de levensduur zie fig 17. De
snedediepte heeft voomamelijk invloed op de snijkracht: hoe grater de snedediepte hoe groter
de kracht,zie vergelijking 26. De invloed van de snedediepte zou een verklaring kunnen zijn
voor de spreiding in de levensduren van de beitels.. Oit de productie is gebleken dat de
snedediepte per beitelinstelling enkele /lm kan verschillen. Riermee zou de spreiding in de
levensduur verklaard kunnen worden.

(R-d)F:::<arccos~ +d ( R-d) (R-d)L:::< sin arccos-
R
- * arccos -R- Verg.26

26 A.Jacobs TUE I EPT Maart 1997



Slijtage

X'06
2.5r--_--~-~--_-~--_-~-_____,

2

1.5

0.5

oL--~--~-~--~-~--~-~-------'
o 5 10 , 5 20 25 3D 35 40
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Figoor 17 Slijtage a1s fonctie van de snedediepte

Er is een proef gedaan waarbij tijdens standtijdproeven de snedediepte is gewijzigd. De
standaard snedediepte was toen 25 Ilm, de nieuwe snedediepte was 40 Ilm. De snedediepte
kleiner maken levert problemen op met de kwaliteit van de lens. Er is een redelijke spreiding
op de instelbaarheid van de snedediepte. De snedediepte is ook gebonden aan een minimum
wa~rde, daarom is er gekozen voor een snedediepte vergroting. Er zijn drie standtijdproeven
ged~n waarbij de beitellevensduur werd bepaald voor het draaien van Sil 0 Flex. Ret
resultaat staan in tabel 2. Er is duidelijk te zien dat de vergroting van de snedediepte een
verlaging van de levensduur teweeg brengt.

Productie gemiddelde 150
(d = 25 urn)
Experiment Aantal binnencurves
(d = 40 11m)

1 82
2 52
3 102

Tabel 2 Resoltaat standtijdproef met snedediepte 40 JIm

4.2.3 Neusradius.

Volgens vergelijking 24 heeft de neusradius weinig invloed op de slijtage. Voor de neusradius
geldt ongeveer hetzelfde verhaal als voor de aanzet. De invloeden op de verschillende
onderdelen in de slijtage heffen elkaar op zie verg 27. In figuur 18 is de invloed van de
neusradius op de slijtage gegeven.

( R-d) (R-d)L:::; sin arccos-
R
- *arccos -R- Verg.27
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Figuur 18 Slijtage als Cunctie van de neusradius

In figuur 19 is van een groot aantal productiebeitels de levensduur tegen de neusradius
uitgezet. Hieruit blijkt dat de neusradius geen aantoonbare invloed heeft. De levensduren in dit
plaatje wijken af van het productie gemiddelde omdat deze gegevens niet aIleen afkomstig zijn
van proeven met het referentie materiaal SilO Flex. Sil 0 Flex is een materiaal dat leidt tot
veel slijtage en dus tot een kortere levensduur. Boston materiaal bijvoorbeeld is beter
bewerkbaar.
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Figuur 19 Levensduur van enkele productie beitels uitgezet tegen de neusradius

28 A.Jacobs TUE I EPT Maart 1997



Hoofdstuk 5

5.1 Slijtagemechanismen

Discussie

Het in hoofdstuk 3 besproken model beschrijft het slijtageproces zonder naar de oorzaak van
de slijtage te kijken. Het model gaat uit van de afhankelijkheid van de slijtage met de tijd dat
de beitel in contact is met het lensmateriaal, er worden geen uitspraken gedaan over het
slijtagemechanisme. In dit hoofdstuk is geprobeerd een idee te krijgen van de oorzaak van de
slijtage. Een aantal slijtagemechanismen kunnen gezien de proceseigenschappen verwaarloosd
worden. Mechanische slijtage lijkt onwaarschijnlijk vanwege het hardheidsverschil tussen de
materialen.

5.1.1 Chemische slijtage

Er is gezocht naar een chemische slijtagemodel omdat een deel van de slijtage die te zien is te
wijten is aan oxidatie (-7-) . Er is uit berekeningen gebleken dat de temperaturen niet in de
buurt komen van de temperaturen waarbij diamant normaal verbrandt. De schatting van de
procestemperatuur die voIgt uit de berekeningen is ongeveer 50°C, zie par. 5.2. De diamant
verbrandt bij 700°C (-8-) .

Een mogelijke verklaring hiervoor is een proces dat verbranding bij lage temperaturen
mogelijk maakt.
Dit proces is gebaseerd op het breken van de kunststofketens. Tijdens het verspanen van het
lensmateriaal, dit gebeurt met zeer hoge vervormingssnelheden (Vervormingssnelheid e=lO\
worden de sterk gecrosslinkte kunststofketens niet ontward maar gebroken. Aan het eind van
de ketens ontstaat een koolstof radicaal (open koolstofbinding). Deze radicaal is op zich niet
sterk genoeg om de diamant aan te tasten. Hij kan weI met de in de omgeving en in het
kunststof aanwezige zuurstof reageren. Er ontstaat dan een peroxide (een reactieve
zuurstofbinding). Deze open zuurstofbinding kan het diamant oxideren bij lage temperaturen.
Zowel de radicaal vorming als de peroxidevorming zijn bekend (-9-) . De reactietijden van de
verschillende reacties liggen in de orde van de 10,8 seconde terwijl de contacttijd varieert van
10,7 seconde aan de rand van de lens tot theoretisch 00 in het midden van de lens.

Er is een proces (-10-) , dat dit slijtageproces kan versnellen. De oppervlaktelaag van het
diamant kan door de hoge drukken en de harde deeltjes ( mogelijk het aanwezige silicium)
vatbaarder worden voor chemische reacties. Door de mechanische inwerking kunnen waterstof
of zuurstof verbindingen die al aan het oppervlak zitten opengebroken worden.

Om aan te tonen dat er radicalen gevormd worden, is er een proef gedaan met een
radicalenvanger (MNP) als indicator. Met "elektronen spin resonantie" kan deze indicator aan
getoond worden. Er zijn twee samples bekeken: een van het bulk materiaal en een van een
lensoppervlak dat behandeld is met MNP. Dit levert de figuren 20 en 21. In deze plaatjes is de
energie, die nodig is am de spin van elektronen om te draaien, uit gezet tegen de frequentie
van de spin. Een bepaald soort radicalen geeft een eigen specifiek plaatje.
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Figuur 20 Resultaat van het bulk materiaal
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Figuur 21 Resultaat van het behandelde materiaal

Vit deze figuren valt af te leiden dat de behandelde lens weI wat MNP bevat maar dat er ook
andere pieken zijn die veroorzaakt kunnen worden door kunststofradicalen of oxidatie resten.
Oit wijst erop dat er chemische activiteiten zijn. Of de hoeveelheid voldoende is om de
beitelslijtage significant te versnellen is onduidelijk.

5.1.2 Slijtage door vonkerosie

Een bekend fenomeen is het statisch opladen van twee isolatoren indien deze over elkaar
wrijven (-11-) . In dit proces hebben we ook te maken met twee isolatoren: het lensmateriaal
en de diamant. Oat de lens materialen gevoelig zijn voor statische oplading is gebleken uit
sample handling tijdens de voorbereiding van een experiment. Tijdens het doorzagen van lens
materiaal bleek het materiaal statisch te zijn opgeladen. Er zijn ook verschillen geconstateerd
in gevoeligheid voor oplading. Oit is ook beschreven door Williams (-14-).
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De slijtage ontstaat op het moment dat de lading tussen de twee isolatoren zo hoog is dat er
een ontlading plaatsvindt. De vonk die hiermee gepaard gaat brengt schade toe aan de
snijrand. De geconcentreerde energie die in de snijrand gebracht wordt levert
ontIadingsbomen op aan de snijrand. Dit levert een duidelijke ring op het lensoppervlak. Dit is
een ander afkeurcriterium dan het grijsdraaien. Ret overspringen van kleine vonken kan
plaatselijk de snijrand verzwakken zodat mechanische en chemische slijtagemechanismen
meer vat hebben op de diamant.

Ret is gebleken dat het draaien met een geleidend smeermiddel een levensduurverhoging geeft
zie figuur 22. In deze figuur is te zien dat door het invoeren van het nieuwe smeermiddel op
15 juni 1996 er een sprong in de levensduur zit van een gemiddelde van 80 lenzen tot een
gemiddelde van 150 lenzen. De "Weibull"-verdeling laat ook een sprong zien zie fig. 23.
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Ret draaien met een geleidende diamant of een geaarde diamant hoeft de slijtage niet te
verminderen. Er kan namelijk ook een statische lading opgebouwd worden door met een
geleider over een isolator te wrijven (-JJ-) . De slijtage kan zelfs versneld worden als de
beitel als "bliksemafleider" gaat functioneren.
Een geleidend smeermiddel voorkomt een grote ontlading door de drempel voor een ontlading
te verlagen. De ontladingen zullen hierdoor kleiner worden en de impact op de beitel zal
rninder zijn.

5.1.3 Slij tage door trillingen

Een van de conclusies van het vorige verslag is dat er trillingen geconstateerd zijn en dat deze
trillingen toenemen gedurende het proces. Dit kan een logisch gevolg zijn van de toenemende
snijkrachten in het proces. De invloed van deze trillingen op het slijtage proces was nog
onduidelijk.
Over het algemeen worden trillingen beschouwd als nadelig voor een proces. Een uitzondering
hierop is het ultrasone draaien van staal, in dit geval verkleint de trilling de slijtage, dit is
overigens op een ander principe gebaseerd. Bekend is weI dat het brosse diamant slecht tegen
ongecontroleerde schokbewegingen kan.
Trillingen kunnen het slijtage proces ook mogelijk versnellen door de extra energie in het
contact punt te dissiperen. Er kan door trillingen plaatselijk een hogere temperatuur ontstaan.

De meting van trillingen is gebeurd aan de Optomatic I bij Procomea. De belangrijkste
trillingen zijn de trillingen in de z-richting van de machine. De trillingen zijn gemeten aan de
beitelhouder op het bovenblok gebruikmakend van een versnellingsopnemer en een HP
35670A dynamic signal analyser. Dit is het blok waar het beiteltje aan vast zit. In figuur 24 en
25 is het powerspectrum van de gemeten trilling van een goed en een grijs draaiend proces
gegeven.
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Figuur 24 Autocorrelatiespectrum tijdens normale produktie
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Figuur 25 Autocorrelatiespectrum tijdens grijsdraaien

Er zijn ook trillingen gezien als men met een microscoop naar het grijsgedraaide vlak kijkt.
Het blijkt uit een proef met een aangepaste beitelhouder dat trillingen geen invloed hebben op
de slijtage. Bij deze beitelhouder was de stijfheid in de z-richting vergroot door een dubbele
bladveer te monteren. Dit was de in de vorige rapport voorgestelde oplossing.
Uit standtijd proeven is gebleken dat de levensduur niet verandert is. Kortom vermindering
van de trillingen leidt niet tot levensduur verhoging en belnvloedt ook niet het grijsdraaien.

5.1.4 Conclusies

Er zijn waarschijnlijk nog andere slijtagemechanismen. Men kan zien dat eventuele
verbeteringen waarschijnlijk uit onderzoek aan deze mechanismen moeten komen. De invloed
van het geleidende smeermiddel is groot: het toepassen geeft een verbetering van bijna 100%.
Het lijkt erop dat trillingen geen invloed hebben op de slijtage. De mogelijkheid van een
chemisch slijtagemechanisme is aangetoond maar er is niets te zeggen over de invloed op de
slijtage.

5.2 Temperatuur in het model

In het model zoals in hoofdstuk 3 is beschreven is de temperatuur niet mee genomen. De
temperatuur heeft weI degelijk invloed op de slijtage (-5-) . Zo heeft de temperatuur invloed
op mogelijke chemische reacties en op verschillende materiaal parameters.
De temperatuur is geschat met het model van Shaw (-6-) . Deze theorie gebruikt zowel
vervormings- als wrijvingsenergie om de temperatuur te berekenen. Dit model is in een
pascal-programma ingevoerd. Hieruit voIgt dat er bij dit proces een temperatuurstijging zou
zijn van 30°C.

Dit model om de temperatuur te berekenen is niet opgesteld voor ultraprecisie verspanen. Bij
ultraprecisie verspannen zal een deel van de warmte ontstaan door het onder de beitel door
glijden van het materiaal. Dit levert een extra temperatuurverhoging. De volgende berekening
geeft de temperatuurverhoging als men het contact modelleert als een wrijvingscontact.
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Deze berekenening geeft een temperatuurstijging van enkele tienden van graden. Dit levert
dus bijna geen bijdrage aan de temperatuurstijging.
Een belangrijke factor in de berekening van de temperatuur is de glijsnelheid. Als men de
grafiek van de glijweglengte vermenigvuldigt met de glijsnelheid krijgt men het plaatje van
figuur 27. Het maximum van deze grafiek komt goed overeen met het slijtagemaximum
zichtbaar op de beitel. De snelheid van de materiaalstroom hoeft niet aIleen invloed te hebben
op de temperatuur maar kan ook op andere wijze slijtagemechanismen be'invloeden.
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Figuur 27 De grafiek van de glijweglengte vermenigvuldigd met de glijsnelheid

5.3 Ret diamantrooster

Een punt waar nog veel onduidelijkheid over is is de diamant zelf. De invloed van de diamant
op de slijtage wordt door verschillende eigenschappen bepaald. Er is al gemeld dat de diamant
geleidend kan zijn. Er zijn veel verschillende soorten diamanten, met verschillende slijtage
eigenschappen. Het is gebleken dat dit voor dit proces niet altijd zo hoeft te zijn (-16-). Een
ander probleem van diamanten is hun anisotropie. Het is van belang te weten hoe de beitel is
georienteerd t.o.v. de diamant. De kwaliteit is niet over de hele beitelrand van dezelfde
kwaliteit vanwege de anisotropie (-13-) . Dat de anisotropie invloed heeft op het slijtage
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gedrag blijkt uit fig. 30. Deze grafieken geven de hoeveelheid slijtage bij gelijke belasting in
het geval van wrijven in verschillende richtingen over een kristalvlak (-8-).

De finish-beitel (T3) die nu in de produktie gebruikt wordt is een beitel met het {11O} vlak op
het spaanvlak en het {lOa} vlak op de punt van de beitel, zie figuur 28 en 29. Bij de orientatie
van een standaard T3 beitel is het sterkste punt het punt op de beitel onder een hoek van 0°.
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Figuur 28 Beitel in het diamantrooster

i11n
Octahedron

{OOl}

Cube
CO,,}
Dodecahedron

Figuur 29 Kristalvlakken in de diamant

Een mogelijk verbetering van de levensduur zit hem in het zodanig positioneren dat het
sterkste punt van de beitel op de plaats zit waar de beitel het zwaarst wordt belast. Er is
geprobeerd verschillende beitels te maken met een totaal andere kristalorientatie. Dit leverde
geen verbetering op. Er zijn in het verleden weI beitels geweest die bij toeval een andere
orientatie hadden deze leverde een beter resultaat (-16-) . Ret is niet gelukt om dit te herhalen
met opzettelijk scheefgezette diamanten.
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De invloed van de diamant zit hem niet aIleen in de anisotropie van het kristalrooster maar er
is ook het vermoeden dat de chemische samenstelling en spanningen in het rooster invloed
hebben op de slijtage eigenschappen. Een aanwijzing hiervoor is het feit dat er beitels zijn die
dezelfde specificaties hebben (gelijk type, orientatie, afmetingen) en waarbij het
slijtagegedrag anders is. Er is hierover nog veel onduidelijkheid. Ret produceren van de
diamant kan hierop van invloed zijn. In het verleden zijn er verschillende types diamanten
ingezet in het proces. Dit heeft niet tot de verwachtte verbetering geleid (-1-).
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Figuur 30 Slijtagegevoeligheid van de verschillende diamantvlakken
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Hoofdstuk 6

Conclusies

Conclusies en aanbevelingen

Uit het voorliggende kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

Ret grijsdraaien treedt op als de snijkantsafronding te groot en/of onregelmatig wordt. Er is
een duidelijke toename van de snijkantsafronding geconstateerd. Er gaat ook een versterking
van de trillingen gepaard met het grijsdraaien.

De levensduur van de beitel is bij het draaien van Sil-O-Flex verdubbeld door de toepassing
van een geleidend smeermiddel. Ook het ontstaan van ontladingsbomen is hierdoor
verminderd.

Met het slijtagemodel, dat is afgeleid van de slijtage-theorie van Archard en enkele
verspaningsmodellen is het mogelijk om voorspellingen te doen wat betreft de invloed van
enkele procesparameters op de slijtage.

De analyse van de glijweglengte maakt duidelijk waarom de slijtage het eerst ontstaat bij een
hoek van ±16° op de beitel, dit is de plaats waar het meeste materiaallangskomt.

Volgens het opgestelde slijtagemodel heeft de snedediepte invloed op de slijtage. De slijtage
zal minder worden als de snedediepte zo klein mogelijk genomen wordt. Tijdens experimenten
met een afwijkende snedediepte is het zelfde verband gevonden. Een grotere snedediepte
leverde meer slijtage op.

De dikte van het onderliggende materiaal is volgens het slijtagemodel ook van invloed op de
slijtage, hoe dikker het materiaal hoe groter de slijtage. Dit verklaart o.a. het verschil tussen
het slijtagegedrag tijdens het draaien van de binnenkant en de buitenkant. Riermee kan ook
een verbetering van de levensduur gerealiseerd worden. Door de dikte van het materiaal te
verminderen zal de levensduur toenemen.

De gemeten trillingen en de toename van de trillingen zijn niets van invloed op de
slijtagesnelheid. Proeven met een gemodificeerde beitelhouder leverden geen resultaat op.

Er is aangetoond dat er tijdens het snijden van de contactlens kunststofketens door gesneden
worden en dat er radicalen ontstaan. De invloed hiervan op de slijtagesnelheid is onduidelijk.

Verder onderzoek gericht op de slijtagemechanismen kan nog meer verbeteringen t.a.v. de
levensduur opleveren.

Ret is duidelijk dat de diamant en zijn structuur van invloed zijn op de slijtage. Welke
eigenschappen hiervoor van belang zijn, is nog onduidelijk. Ook hier zijn verbeteringen
mogelijk als het duidelijk wordt welke eigenschappen invloed hebben op de slijtage
gevoeligheid van de diamant.
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Aanbevelingen

Om een beter begrip van de slijtage te krijgen moet men meer weten over de invloed van de
verschillende slijtagemechanismen. Het is interessant om te onderzoeken welk mechanisme
verantwoordelijk is voor de aantasting van de beitel. In dit onderzoek is o.a. het ontstaan van
kunststofradicalen aangetoond. Er zijn waarschijnlijk ook nog andere slijtage mechanismen.
Onderzoek hiema vergt fundamenteel onderzoek in een gebied waar nog veel
onduidelijkheden zijn. De research rond het precisie verspanen van metalen ligt voor op de
kennis van het verspanen van kunststoffen.

Er zijn een aantal procesparameters die in het kader van dit onderzoek niet gemeten zijn. De
huidige meetmiddelen zijn zonder aanpassing niet instaat om bijvoorbeeld de krachten te
meten. Ook de meting van de snijkantsafronding ligt op de grens van de huidige
meetmiddelen. Extra onderzoek kan ook licht brengen in dit slijtageproces.

Het is al een paar keer naar voren gekomen dat de spreiding in de snedediepte een probleem is
voor het optimaliseren van het proces. Het is verstandig om de instelling van de snedediepte te
verbeteren.

De eigenschappen van de diamant moeten beter in kaart worden gebracht. Het blijkt dat de
invloed van de diamant groot is. Ook hier is het van belang te weten door welk mechanisme de
diamant wordt aangetast.
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Bijlage I Matlab programma's

Er worden twee programma's gebruikt: "waarden.m" is het programma waarmee aBe waarden
worden berekend en "plots.m" is een programma waarmee de invloed van verschillende
parameters kan worden berekend en er voor zorgt dat de waarden geplot kunnen worden.

Waarden.m

% contact window per snijgang
a=(360/(2*pi»*acos«r-d)/r);
% periode verdeling hoek
tl=«2*pi)/360)*[0:0.1 :30-a];
t2=((2*pi)/360)*[30-a:0.l :30];
% functie voor de snijlengte periode 1 en 2
11 =(pi*8*a*sin(tl )/((360/(2*pi»*asin(f/(2*r»»;
l2=pi*8*(-1I((360/(2*pi))*asin(f/(2*r»))*((360/(2*pi))*t2-30).*sin(t2);
T=[tl,t2];
L=[1l,12];
% snelheid per hoek
V=2*pi*8*4000*sin(T)/60;
t=T*360/6.283;
% snelheid maal afgelegde weg
W=L.*V;
% hoek maximum afgelegde weg
[p,q]=max(L);
tm=t(q);
% kracht
F=0.2*r*acos«r-d)/r)+f*d;
% maximale slijtage (Archard)
S=F*p;
% spaandikte
dm=r-(r"2-2*f*(r*acos((r-d)/r)-f)".5;
% spaanbreedte
b=r*acos«r-d)/r);
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Plots.m

for d=I:40
waardes;
Sd(d)=S;
di(d)=d;

end
d=lO;
i=O;
for f=0.6:0.1:3

waardes;
i=i+1;
Sf(i)=S;

fi(i)=f;
end
f=l;
i=O;
for r=250:2:350

waardes;
i=i+1;
Sr(i)=S;
ri(i)=r;

end

42 A.Jacobs TUE / EPT Maart 1997



Bijlage II
(-2-)

Summary

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen vorige rapportage

This paper is an inquiry of the factors influencing the process of the production of contact
lenses. In the field of ultra precision cutting a lot is known about the machining of non-ferrous
metals, less is known about the machining of plastics. The problem, investigated in this paper,
occurring in the contact lens production is a process called "grey-turning". This grey turning
seems to be an effect of a worn tool. The factors influencing this wear process are numerous.
The factors can be divided into two groups: the controls of the wear process and the factors
which determine the wear are defined. The 1st order factors influence the wear mechanisms.
The 2nd order factors control the process. If you want to change the wear speed you have to
use one of the 2nd order factors. My recommendation for the final part of this project is to
find the wear mechanism which leads to the tool damage. If the mechanism is known more
direct action can be taken.

Conclusions

The conclusions drawn from these facts need the explanation of some of the phenomena
related to the project.

- The grey turning is first seen during the cutting of the inside face. Because a different part of
the tool is used during the cutting of the inside face you can say that the tool wears more
quickly on the inside. The differences of inside and outside turning are: another lubricant,
different lubrication, different friction angle on the rake surface, a change in the clearance
angle and a different shape of the uncut lens material.
- The lubricant for the inside faces changed in composition (It is a natural product), this
resulted in a decrease of the tool life of about 50%. The difference was the amount of
highcooking elements.
- Tools which could not work on one machine performed well on another machine. No other
facts about this case are registered.

The conclusions.

- The grey turning is a process of material transport underneath the tool at the points of severe
tool wear. This leads to an unstable process and a rough surface. The vibration that can be
seen in some cases is the result of the unstable process. It is not known whether it causes the
grey turning, prevention of the vibration is probably not enough to increase the tool life.

- Little is known about the parameters which have provable influence on the tool life. For
example: the lensmaterial and the lubricant. I think it is not good to take this for granted and a
lot can be learned from these parameters.

- The wide distribution of the tool life is also a point of discussion. I think a distribution with
smaller margins is preferable for the prediction of the tool life.

43 A.Jacobs TUE I EPT Maart 1997



- In some cases from the tool life data from the project and the production of Procornea the
tool life was much higher. This points at the possibility to increase the tool life using some
small changes in the process, because the margins of the process are small.

Recommendations

The goal of this paper is to define a direction to follow for the remaining of the project. A lot
can be learned looking at the different lens materials and the lubricants and the tool must be
optimised looking at the crystal orientation. The research must be qualitative instead of
quantitative. It is important to look at the mechanism of the tool wear.
The increase of the tool life is the primary goal. It would be preferable if it could be combined
with a shorter production cycle.

My recommendations are:
- The lens materials must be examined, looking at the differences related to the machinability.
When it becomes clear what parameters are important more can be done to prevent the effects
of these parameters. In the future I think that the different materials will be machined with
different processes, The Optomatic has already the possibility to take the material type into
account.

- The crystal orientation of the rake face can be optimised in order to lower the mechanical
interactions. The argument that this orientation can still be optimised is the result from the
presence of some tools with a higher tool life that had slightly different orientations.

- The vibration modes of the toolholder must be reduced and the cause of the vibration must
be found and removed, for example the vibration caused by the lubrication can be reduced.
First of course it is important to determine the influence of the vibrations.

- The relation of the temperature to the tool life must be examined. A lot can be learned from
this relation. The temperature is a key element for many 1st and 2nd order factors.
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Bijlage III Model van de machine met de machine-assen

x

LIMA

Figuur 31 Model van de machine

De machine bestaat uit een x en een z slede die beide door een LIMA aangedreven worden. De
bewegingen worden gecontroleerd m.b.v. twee "Heideheim" linealen. De x-slede is
hydrostatisch gelagerd en de z -slede welke tevens de spindel is is aerostatisch gelagerd. De
draaiing van de spindel worden verzorgt door een motor en een snaar die over een rol kan
lopen om de z-beweging te kunnen maken.Tussen de z-slede en de LIMA zit een lucht voet die
de twee koppelt en de draaien van de as toelaat. De beitelhouders zitten op de x- slede. Dit
zijn er drie met een mogelijke vierde: een voordraaibeitel, de T3 beitel en een beitel voor het
draaien van de rand van de lens. De beitelhouders zijn zodanig ontworpen dat een kleine
verstelling in de y-richting mogelijk is.
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Bijlage IV Stijtbeden in de machine.

De stijtbeden zijn voor twee onderdelen van het proces van belang. Het is interessant om te
weten welk onderdeel in de procesketen het slapst is en dus het eerst zal wegbuigen. Tevens is
er een verschil tussen het draaien van de binnenkant en de buitenkant van een lens. Hierdoor is
het verschil te verklaren in de slijtagesnelheid. Men zou aan de hand van de krachten zeggen
dat de stijtbeden niet van belang zijn. De afmetingen zijn echter zo klein dat de vervormingen
al snel in dezelfde orde van grootte liggen. Het tweede punt waarvoor de stijtbeden van belang
zijn zijn de trillingen.

Het draaien van de binnen en de buitenkant van de lens verschilt in twee dingen m.b.t. de
stijtbeden: de dikte van het lensmateriaal en de dikte van de waslaag. De andere onderdelen
van de draaibank zijn hetzelfde. De berekening, die nu voIgt, is aIleen in de z-richting
uitgevoerd. Dit is de belangrijkste richting m.b.t. vervormingen. Vervormingen in de z
richting komen namelijk meteen terug in het lensoppervlak.

Eerst komende de onderdelen aan de orde die in beide situaties hetzelfde zijn. Hieronder
vaIlen de x-slede, de beitelhouder en het deel van de chuck tot de motor van de z-Lima.

De z-stijtbeid van de x-slede:
De z-stijtbeid van de totale z-slede:

De z-stijtbeid van de beitelhouder:

z-richting

bovenblok

Cx =200 N/ IJID (Machine specificaties)
Cz =20 N/ I!ffi (Machine specificaties)

"""'-- bladveer

onderblok

Figuur 32 Detail beitelhouder

De stijtbeid van de bladveer is te berekenen met standaard "vergeetmenietjes".
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met

1=_1bh3

12

b = 33 mm
h=lmm
L= 1.5 mm

Verg.32

Hieruit voIgt:
C =2.4* 105

N/mm

Figuur 33 Schematische weergave bladveer

Dit is de stijfheid voor de halve bladveer. De stijfheid voor de heIe veer is hier de helft van
omdat de veren in serie staan en de situatie symmetrisch is.

De stijfheid van de beitelhouder:

Voor de berekening van de stijfheden van het lensmateriaal is het contact gemodelleerd als
een staafje van een bepaalde diameter. De waslaag wordt op dezelfde manier gemodelleerd.
Het contactoppervlak onder de beitel heeft een grootte van 15 11m2. Dit is geen realistische
waarde voor het model daar het materiaal in de omgeving van de beitelpunt voor extra
stijfheid zorgt. Een realistische referentiewaarde kan men berekenen als men de Hertze
stijfheid gelijk stelt aan de stijfheid van het dikste blokje. Het model van Hertz gaat uit van
een oneindig dik materiaal. In deze situatie is dit een goede benadering.

De Hertze stijfheid is

De stijfheid formule van een staafje ziet er als voIgt uit.

C=EA
1

met:
E =1.2*109

N/m2

I = 2 mm (in het geval van het draaien van de binnenkant)

De referentie diameter wordt dan 2.06 mm.

Verg.33

De stijfheden voor het draaien van de binnenkant worden (Ewaslaag = 180 N/mm2).

Lensmateriaal
Waslaag
De totale stijfheid

Cm = 2.0 N/fJ.m

Cw =120 N/fJ.m

C = O:C..-1r l =1.7 N/fJ.m

De stijfheden voor het draaien van de buitenkant

Lensmateriaal
Waslaag
De totale stijfheid

Cm = 13.3 N/fJ.m

Cw =8.5 N/fJ.m

C =3.9 N/fJ.m
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Berekening Hertze stijfheid

Een andere beschrijving van het contactpunt kan met behulp van de theorie van Hertz.
Hiermee kan ook de toenadering berekend worden en kan er gekeken worden hoe groot de
drukken zijn in het contactpunt. Voor de gereduceerde kromtestraal en de gereduceerde
stijfheid.

1 1 1
--=-+
Rred R r

Gereduceerde straal Rred = 50 nm

Verg.34

De gereduceerde straal komt dus overeen met de afrondingsstraal van de beitel. Deze
verandert continue gedurende het proces.

De gereduceerde stijfheid.

Gereduceerde stijfheid Ered =14 GPa

Verg.35

Volgens de Hertz geldt nu dat de invering en de druk voldoen aan de volgende formules.

( J
1I3

A= ~ FRred

E,ed

Met:
Aandrukkracht

Leidt dit tot:
Indringdiepte
Druk

F=lOmN

A. =3.2*10.7 m
Pm = 2.9*1010 Pa
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Bijlage V: Meten van materiaaleigenschappen

Voor het verspanen zijn voornamelijk de vloeispanning en stijtbeid van belang. Er zijn twee
experimenten gedaan om deze eigenschappen te meten. Een drukproef bij lage reksnelheden
en een proef op de 'Split Hopkinson Pressure Bar'. Met deze laatste kan men de vloeispanning
meten bij hoge reksnelheden. De proeven zijn uitgevoerd met Sil-O-Flex.

200 r------,------,-----,------,-----.------r---.-----,

Ih;J~\~.JI~.:1 I: ~: : :
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Figuur 34 Resultaat van de proef op de Hopkinsonbank met SiI·O·Flex
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Figuur 35 Drukproef met SiI·O·Flex

Uit de bovenstaande grafieken kan het volgende geconcludeerd worden:
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Bij lage vervormingssnelheden:
E =1,2 * 109

N/m2

a =6 * 107
N/m2

Bij hoge vervormingssnelheden:
a = 16 *107

N/m2

De stijfbeid is niet te meten met de 'Split Hopkinson Pressure Bar'. Uitgaande van de theorie
kan men zeggen dat de stijfbeid gelijkwaardig zal verhogen met de vloeispanning.

Met behulp van een "Nanoindenter" is de microhardheid en de stijfbeid van 2 verschillende
samples gemeten. De samples zijn dunne plaatjes; een met een dikte van 300 f.l.Il1 en een met
een dikte van 2.5mm. Deze staan model voor de dikte van een contactlens en de dikte van een
lensbutton als de binnenkant is gesneden. Het doel van de proef was het meten van een
eventueel hardheidsverschil tussen de laagdiktes van een lens en een button.
De plaatjes zijn met een vergelijkbare bijenwaslaag vastgezet. De meting is gedaan bij een
indrukkracht van 10 mN, 20 mN en 30 mN. Dit zijn waarden die waarschijnlijk overeenkomen
met de snijkrachten.
De waarden die gemeten zijn, zijn geen absolute waarden. De waarden kunnen weI met elkaar
vergeleken worden.

Resultaat.

300 Jlm 2.5mm

kracht stijfbeid hardheid stijfbeid hardheid
lOmN 2,39*109 13*108,
20mN 1,15*1010 1,64*109 1 5* 109 6,5* 108,
30mN 1,12*1010 1 61 *109 2,23*109 9,6*107,

Tabel 3 Resultaat van de meting met de nanoindenter

Uit dit experimenten is duidelijk geworden dat de dikte van het onderliggende materiaal van
invloed is op de stijfbeid. Het dikke sample is minder stijf als het dunne sample. Het verschil
in stijfbeid wordt veroorzaakt door de invloed van het onderliggende materiaal. Ais het
materiaal erg dun is meet men ook de stijfbeid van het onderliggende materiaal door het
lensmateriaal heen.
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Bijlage VI Bepaling van het aantal omwentelingen.

Voor de berekening van de glijweg lengte zijn twee formules nodig: De formule van de
omtrek bij een bepaalde hoek en de formule van het aantal omwentelingen bij die hoek. De
formule voor de omtrek is straightforward zie vergelijking 17. Voor de vergelijking van het
aantal omwentelingen is een nadere analyse van het proces nodig.
Het contact tussen het materiaal en de beitel is een lijncontact over de beitelrand en dit kan
weergegeven worden met de contacthoek ac zie fig 36. Het aantal omwentelingen dat een
bepaalde hoek van de beitel in contact is met het lensmateriaal is niet constant als functie van
de hoek. De vorm van het werkstuk en de bewegingsrichting zijn van belang. Hierdoor is het
draaien van de binnen en de buitenkant van de lens verschillend.
Tijdens het draaien van de binnenkant bij een hoek a is het gedeelte van de beitel dat in
contact is met het werkstukmateriaal; de hoek a min de contacthoek ac zie fig 36. Tijdens het
draaien van de buitenkant is dit de hoek a plus a c zie fig 37.

................ ~....

Figuur 36 Snijsituatie binnenkant

IX

Figuur 37 Snijsituatie buitenkant

Tijdens het draaien gebeurt nu het volgende: men begint te snijden bij de maximale hoek aD.
(Deze wordt alleen bepaald door de geometrie van de lens zie verg 12.)
Iedere omwenteling krijgt de grafiek in fig 38 en 39 er een laag (snijgang) bij die gedeeltelijk
zal overlappen en gedeeltelijk nieuw zal zijn. De stapgrootte hangt af van de geometrie van de
lens en de aanzet. De aanzet kan uitgedrukt worden in een hoekstap i.p.v. een lengte met verg
32 (Dit is tevens de stapgrootte.).

a f = arCSin(2!RJ V••g.38

Dit levert uiteindelijk het volgende plaatje op, zie fig 38:
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Figuur 38 Schematische weergave van het aantal omwentelingen als Cunctie van de hoek op de
beitel voor het draaien van een binnenkant van de lens

Voor het draaien van de buitenkant zie het plaatje er als voIgt uit zie fig 39:

Amtd
omwentelingen

o <Xc f1.C+ ao

2esnijgcng

Hoek op 00
beitel

Verg.39

Figuur 39 Schematische weergave van het aantal omwentelingen als Cunctie van de hoek op de
beitel voor het draaien van een buitenkant van de lens

Uit het voorgaande kunnen we concluderen:
Het maximaal aantal omwentelingen ofweI de hoogte in fig 33 en 34 wordt bepaald door de
contacthoek en de hoekaanzet zie verg 39.

N = a c
m

at

Er een duidelijk verschil is tussen het draaien van de binnen- en de buitenkant. Er een
trapezium ontstaat als we de stapjes oneindig klein nemen. Dit is het geval omdat we met een
continu proces te maken hebben.
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