
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Fijnverspanen van kunststoffen tot optische kwaliteit

Gubbels, G.P.H.

Award date:
2000

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/2d5a1174-a46d-489e-a5f9-bcee46f8ecb1


Fijnverspanen van kunststoffen 
Tot optische kwaliteit 

G.P.H.Gubbels 

Eindhoven, 15 juni 2000 

VERTROUWELIJK 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Werktuigbouwkunde, Sectie Precision Engineering 

Hoogleraar: prof. dr. ir. P.H.J. Schellekens 
Begeleider: dr. ir. F.L.M. Delbressine 

Rapportnummer: PE2000-042 



Voorwoord 

Dit rapport is een onderdeel van mijn studie voor ingenieur aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Alvorens ik een aantal mensen wil bedanken voor hun bijdrage aan mijn afstu
deren, wil ik eerst nog iets anders kwijt. 

Het is voor studenten niet mogelijk om een stage tot een goed einde te brengen binnen 
de gestelde tijd, als de studenten niet weten wat ze na hun studie willen doen. Dit heb ik 
zelf ook ervaren en daarom wil ik me aansluiten bij de uitspraak van de oud-voorzitter van 
de Sectie Cultuur, dhr. Jan Reijs, dat "studenten nog niet kunnen weten wat ze willen". 

Ik weet inmiddels wel wat ik wil, en daarvoor wil ik mijn vriendin bedanken die mij 
hierbij voor een groot deel geholpen heeft. Ook mijn ouders ben ik dankbaar voor hun steun 
in mijn studie. Naast deze zeer belangrijke mensen, wil ik ook mijn direkte begeleiders, prof. 
dr. ir. P. Schellekeus en dr. ir. F. Delbressine, van harte bedanken voor hun inzet. Ook 
dr. ir. J. Dautzenberg wil ik bedanken voor zijn waardevolle bijdrage op het gebied van 
het fijnverspanen. Verder wil ik Dhr. J. Oomen van Philips Research danken voor het ter 
beschikking stellen van de krachtmeters. Naast deze mensen wil ik ook alle andere mensen, 
binnen en buiten de TUE, bedanken voor hun waardevolle bijdrages in mijn onderzoek. 

Guido Gubbels 

1 



Samenvatting 

Vanuit de brillenindustie is de vraag gekomen of het mogelijk is om polycarbonaat (PC) en 
polyethyleen glycol di-allyl di-carbonaat (merknaam CR39) tot optische kwaliteit te draaien. 
Een en ander heeft te maken met een vermindering van het aantal produktiestappen, gereed
schappen en hulpstoffen tijdens de produktie van brillenglazen. Bovendien zorgt de toepassing 
van fijndraaien voor een verhoogde vormnauwkeurigheid. 

Dit onderzoek zal zich daarom richten op het fijnverspanen van het PC en het CR39 
tot optische kwaliteit. In de literatuur zijn echter zeer weinig artikelen te vinden over het 
fijndraaien van kunststoffen in vergelijking met metalen. Modelleringen die gebruikt zijn in 
andere onderzoeken op het gebied van kunststofverspaning zijn dan ook vaak gebaseerd op 
modellen uit het metaalverspaningsproces. 

Met behulp van de modellen kan worden afgeleid dat de optredende relatieve rekken in 
het kunststofverspaningsproces ongeveer 200% zijn, en de optredende reksnelheden in de 
ordegrootte 106 . zijn. 

Afschattingen van de temperatuur in het kunststofverspaningsproces zijn nog niet exact 
gemaakt. Metingen hiervan evenmin. Met behulp van het model van Boothroyd wordt een 
afschatting gemaakt van de temperatuurstijging in de afschuifzone. Deze temperatuurstijging 
bedraagt ongeveer 30-40°C. 

De genoemde materialen zijn weliswaar allebei kunststoffen, maar behoren tot verschil
lende groepen. Polycarbonaat is een thermoplast en CR39 is een thermoharder. In dit verslag 
wordt een model gegeven waarmee de verschillen in verspaningsgedrag tussen beide materia
len verklaard worden. Polycarbonaat is verspaanbaar tot een Ra-ruwheid van 5 nm, terwijl 
CR39 niet verder komt dan 10 nm. 

Ter verificatie van het model worden een aantal draaiproeven gedaan. Naast deze draai
proeven zijn er ook krachtmetingen gedaan om het optredende verspaningsproces te kunnen 
beschrijven. Behalve de krachtmetingen is ook de bestudering van de spaan, spaanafvoer en 
uiteindelijke oppervlaktegesteldheid meegenomen in de beschrijving van de verspaanbaarbeid 
van de beide polymeren. 

Naast de te behalen optische kwaliteit in het fijnverspaningsproces is de standtijd van de 
beitel ook een belangrijke parameter in de introductie van het fijndraaien in de brillenindus
trie. Om een indruk te krijgen van de standtijd is getracht om de oorzaak van de optredende 
slijtage te beschrijven. Ondanks de optredende snijkantslijtage van de beitel bij het draaien 
van PC zijn toch nog Ra-waardes van 10 nm haalbaar. 
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Summary 

Speetade-makers are interested in the precision turning of lenses, made of polycarbonate (PC) 
and polyethyleen glycol di-allyl di-carbonaat (tradename CR39). Optical quality should be 
obtained in this micromachining process. The request is based on a wish of decreasing the 
number of productionsteps, tools and other materials used in the current production process 
of the lenses. 

This research will investigate the possibility of precision turning PC and CR39 with optical 
quality. Literature shows very little papers about the micromachining of polymers, but on 
the contrary a big number of articles about metal cutting. Models used in other studies about 
precision turning of polymers are often based on the metal cutting process. 

Although based on the metal cutting these models are used in this research for showing 
relative strains in the polymer cutting up to 200%. Strain rates are found to be in the order 
of 106 s-1. 

Estimations of cutting temperatures in the polymer cutting process havenotbeen exactly 
made. This is also the case for measurements in the polymer cutting process. In this research 
te metal cutting model of Boothroyd is used for an estamation of the temperature rise in the 
primary shear zone. This temperature increase is found to be 30-40°C. 

The listed materials are polymers, but belong to different kinds of polymers. Polycarbo
nate is a thermoplast and CR39 is a thermoset. This paper presents a model for explaining 
the difference in turning behaviour of both polymers. Polycarbonate is turned with a Ra
roughness of 5 nm while CR39 is turned with a Ra-roughness of at least 10 nm. 

The verification of the presented model is clone with turning experiments. Besides the 
turning experiments with different parameters force measurements have been clone in order 
to describe the polymer cutting process. For the description of the cutting process of both 
polymers the chip, chipflow and surface topographies have been studied. 

Next to the surface quality the toollife is another important parameter in the introduetion 
of the precision cutting of lenses. An attempt to defining the observed wear was the first step 
in the prediction and optimisation of the toollife. Despite the observed cutting edge wear in 
the cutting of polymer a surface roughness of 10 nm could be obtained. 
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0: spaanhoek [0] 
O:rel effectieve spaanhoek [0] 
f3 wrijvingshoek [0] 
I vrijloophoek [0] 
8 hoeveelheid materiaaltransport onder beitel [nm] 
é rek [-] 
é reksnelheid [s-1] 

'P afschuifhoek [0] 
A warmtegeleidingscoëfficiënt [Wj(m · K)] 
J-L wrijvingscoëfficiënt [-] 
p dichtheid [kgjm3] 

(J spanning [N/mm2] 

av vloeispanning [N/mm2] 

(Jf breukspanning [Njmm2] 

T afschuifspanning [N/mm2] 

Trel relaxatietijd [s] 
Tv afschuifvloeispanning [Njmm2] 

() stagnatiepuntshoek [0] 
w toerental [omwjmin] 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

De brillenindustrie fabriceert al geruime tijd kunststof lenzen vanwege de goede optische eigen
schappen (brekingsindex beter of gelijk aan die van glas en bovendien goed lichtdoorlatend, 
dikwijls beter dan glas [34]) en een kleine dichtheid. Dit betekent dat lenzen gemaakt kunnen 
worden die een aanzienlijk kleinere massa hebben dan de glazen brillenlenzen. Bovendien heb
ben de kunststoflenzen een grote slagvastheid, waardoor ze ook in veiligheidsbrillen gebruikt 
worden (met name het polycarbonaat staat hierom bekend). 

De fabricage van zulk soort lenzen bestaat tot op heden uit het voordraaien en polijsten 
(voor- en napolijsten) van de lenzen. Het polijstpoeder in combinatie met de vloeistof zorgt 
voor een chemische substantie die corrosief is voor de gebruikte machines en ook nog schadelijk 
is voor de huid van de werknemers. Vele soorten asferische en astigmatische (niet rotatiesym
metrisch) lenzen worden geproduceerd. Dit betekent dat de polijstvormen ook asferisch en 
astigmatisch moeten zijn en er een groot aantal mallen in gebruik is voor de vele lensvormen. 
Fijndraaien heeft als voordeel dat alle soorten lensvormen meteen tot een optische kwaliteit 
kunnen worden bewerkt. Het uiteindelijke streven is het fabriceren van een lens op één type 
draaibank. 

In dit onderzoek wordt onderzocht of het nabewerken van kunststof lenzen tot optische 
kwaliteit met fijndraaien haalbaar is. Indien het fijnverspanen van kunststof lenzen ingevoerd 
zou kunnen worden, betekent dit een vermindering van het aantal machines, (chemische) 
hulpstoffen en hulpmaterialen (zoals polijstmallen) [5]. 

In dit verslag zal allereerst een introductie in de kunststof brillenglazenproduktie worden 
beschreven (hoofdstuk 2). In hetzelfde hoofdstuk zullen de opdrachtomschrijving en de eisen 
worden geformuleerd. Hoofdstuk 3 begint met een inleiding over het conventionele ver
spaningsproces en de daarmee samenhangende modellen en afleidingen. Na deze korte inlei
ding zal het fijnverspaningsproces worden beschreven en welke problemen dat met zich mee 
brengt, zoals sikkelvormige spaan en invloed van de snijkantsafronding. De theoretische Ra
ruwheid zal daarna behandeld worden en ook de invloedsfactoren op de oppervlakteruwheid. 

Hoofdstuk 4 zal gericht zijn op de kwantificering van de materiaaleigenschappen van de 
gebruikte kunststoffen in dit onderzoek, namelijk polycarbonaat (PC) en polyethyleen glycol 
di-allyl di-carbonaat (merknaam CR39). Naast een beschrijving van het materiaalgedrag 
wordt ook een korte inleiding gegeven over eventuele problemen die op kunnen treden in het 
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fijnverspaningsproces. Aan het eind van het hoofdstuk zullen een aantal conclusies worden 
getrokken naar aanleiding van de uitgevoerde materiaalbeproevingen. 

Hoofdstuk 5 zal vervolgens een aantal experimenten behandelen. Hiertoe zullen een aantal 
parameters gedurende de proeven gewijzigd worden, zoals snedediepte, aanzet en tempera
tuur. Krachtmetingen zullen uitgevoerd worden om nog meer informatie over de verschillende 
verspaningsprocessen te krijgen. 

Het laatste deel van dit hoofdstuk zal zich richten op de toepassing van de gepresenteerde 
verspaningsmodellen. 

Tenslotte zullen in hoofdstuk 6 conclusies getrokken worden over de haalbaarheid van het 
fijndraaien van kunststoffen tot optische kwaliteit. Tevens zullen een aantal aanbevelingen 
worden gedaan ter verbetering van het kunststof verspaningsproces. 

14 



Hoofdstuk 2 

Introductie brillenglazenproduktie 

2.1 Huidige produktiemethoden 

2.1.1 Materialen 

In de brillenindustrie zijn twee soorten brillenglazen (lenzen) te onderscheiden, namelijk gla
zen lenzen en kunststof lenzen. Dit onderzoek zal zich richten op de produktie van kunststof 
lenzen. Kunststof wordt toegepast als lensmateriaal, omdat het een vergelijkbare brekingsin
dex heeft als glas. Tegenwoordig zijn met kunststoffen brekingsindices haalbaar van 1.7. Een 
ander optisch voordeel van kunststof is dat het over het algemeen zeer goed lichtdoorlatend 
is en in vele gevallen zelfs beter dan glas [34]. Het grote voordeel van kunststof is dat het 
een lagere dichtheid heeft dan glas. De combinatie van hoge brekingsindex met lage dichtheid 
geeft dunne en lichte lenzen. 

2.1.2 Geometrie 

Brillenglazen zijn tegenwoordig in vele vormen verkrijgbaar. Astigmatische lenzen worden 
meer en meer geproduceerd. Een voorbeeld van een astigmatische lens is de multifocale (of 
progressieve) montuurlens. Multifocale lenzen zijn lenzen met een oplopende sterkte. De 
sterkte wordt in eerste instantie bepaald door de voorcurve van de lens. Hoe sterker de 
kromming van de voorcurve, hoe hoger de sterkte. Andere lenzen die gemaakt worden, zijn 
lenzen met (lees )manen. Ook hier wordt de sterkte bepaald door de voorcurve. 

voorcurve 

Figuur 2.1: Vorm van de lens met de voorcurve die in grote mate de sterkte van de lens 
vastlegt. Bewerking van de achtercurve levert de uiteindelijke sterkte. 
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2.1.3 Produktiemethode 

Bewerkingstijd 

In de vorige paragraaf is beschreven dat de sterkte voor een groot deel bepaald wordt door de 
voorzijde van de lens (de bolle kant). De vorm van dit voorvlak is aanwezig in het aangeleverde 
basismateriaal (de zogenaamde 'blanks'). Deze blanks worden gevormd in een gietproces. 
Bewerking van de achterzijde van de blank geeft de definitieve sterkte van de lens. Deze 
bewerking ziet er als volgt uit: 

De blank wordt middels een hars met het voorvlak op een houder bevestigd. Nadat de hars 
uitgehard is, wordt de houder met blank in een draaibank opgespannen. Hier wordt de blank 
voorgedraaid, totdat de gewenste ster1.<te ontstaat. Na het voordraaien, wordt de ontstane 
lens op een andere machine gepolijst; voor- en napolijsten wordt uitgevoerd op verschillende 
machines. Als de lens gepolijst is, wordt deze eventueel nog voorzien van een coating. 

De bewerkingstijd van het voorverspanen is ongeveer één minuut. Het voor- en napolijsten 
duren beiden drie tot vijf minuten. Dit betekent dat de benodigde nabewerkingstijd van de 
lens, zonder omsteltijd, in het minimale geval zes minuten bedraagt. 

Bewer kingsmaterialen 

De blank wordt droog voorverspaand. Dit gebeurt met een polykristallijne diamantbeiteL 
Voor het polijsten is polijstpoeder nodig. De poeders worden gebruikt in combinatie met een 
(niet milieuvriendelijke) vloeistof. Bovendien is het polijstmateriaal schadelijk voor de huid. 
Een zuiveringsinstallatie is aanwezig om de kunststof deeltjes en polijstpoeders te verwijderen 
uit de vloeistof. 

2.2 Toekomst van de brillenglazenindustrie 

Het is te verwachten dat in de toekomst kunststoffen met nog hogere brekingsindices worden 
ontwikkeld. Op het gebied van de geometrie zal er niet zoveel veranderen, want het menselijk 
oog zal nog maar weinig evolueren. Hier staat wel tegenover dat de levensverwachting van 
de mens hoger is geworden, waardoor, door ouderdom, sterkere lenzen nodig zouden kunnen 
zijn. 

Iets wat wel voor verandering vatbaar is, is de produktie van de lenzen en dan met name 
de nabewerking tot optische kwaliteit, omdat polijsten een relatief duur proces is en milieu
onvriendelijk. 

2.2.1 Produktiemethode 

In §2.1.3 is de huidige produktiemethode van de brillenglazen beschreven. Hier kan men zien 
dat er omsteltijden tussen de bewerkingen zijn en dat er veel (verschillende) hulpmaterialen 
en machines gebruikt worden in het bewerkingsproces. Een proces waarmee men zonder 
omstellen en veel hulpstoffen de gevraagde oppervlakteruwheid kan krijgen is gewenst. 

Verder zijn er ontwikkelingen op het gebied van de fasttool servo's. Deze kunnen gebruikt 
worden in de verspaning van astigmatische lenzen en lenzen met leesmanen. Vanwege de com
plexe vorm van de lenzen is een produktiemethode waarmee men eenvoudig tot de gewenste 
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lensvorm en optische kwaliteit kan komen gewenst. Dit is mogelijk te bereiken door de blank 
na het voorverspanen tot optische kwaliteit te draaien met behulp van het fijndraaien. 

Overstappen naar het fijndraaien als bewerkingsrnethode heeft een aantal voordelen boven 
het huidige polijstproces: 

• vermindering van het aantal bewerkingen en ornstellingen, waardoor een grotere (vorm) 
nauwkeurigheid bereikt kan worden; 

• minder benodigde machines en gereedschappen (zoals mallen) om een lens tot optische 
kwaliteit te rnaken (bij aanschaf van een draaibank waarop men kan voordraaien en 
nadraaien heeft men zelfs geen omsteltijden meer); 

• minder benodigde (milieu-onvriendelijke) hulpstoffen; 

• vele lensvormen zijn mogelijk en makkelijk te fabriceren zonder hulp van slijp- en po
lijstrnallen. 

Natuurlijk zijn er ook een aantal nadelen aan de overstap: 

• aanschaf van nieuwe machines met zeer hoge eisen ten aanzien van stijfheid en nauw
keurigheid is noodzakelijk; 

• kennis van het verspaningsproces is een vereiste; 

• relatief dure monokristallijne diamantbeitels lijken momenteel de enige optie als gereed
schap. 

De aanschaf van de diamantbeitels hoeft geen bezwaar te zijn als de kosten hiervan min
der zijn dan of vergelijkbaar zijn met de kosten voor de hulpstoffen in het huidige proces. 
Gezien de voordelen van minder machines (minder kans op storingen en minder onderhoud), 
gereedschappen en hulpstoffen is een onderzoek naar de mogelijkheid van fijndraaien zeer de 
moeite waard. 

2.3 Opdrachtomschrijving 

Een brillenfabrikant heeft de vraag gesteld of het mogelijk is om kunststof lenzen in de na
bewerking tot optische kwaliteit te vervaardigen door middel van het fijnverspaningsproces. 
Optische kwaliteit wordt gedefinieerd bij oppervlakken met een Ra-ruwheid kleiner dan 10 
nrn. Het oog werkt echter zeer goed en kan beter aangeven of een oppervlak optisch helder is 
of niet. 

Het onderzoek zal zich richten op twee materialen, narnelijk polycarbonaat (PC) en poly
ethyleen glycol di-allyl di-carbonaat (merknaam CR39). In figuur 2.2 zijn de structuurformules 
van beide materialen weergegeven. 

Beide materialen worden veel toegepast in de brillenindustrie. Het fijnverspanen van 
lenzen is acceptabel, mits voldaan wordt aan de volgende eisen: 

1. De Ra-ruwheid van het oppervlak moet kleiner zijn dan 10 nanometer en het oppervlak 
moet optisch helder zijn. 
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Polyethyleen glycol di-allyl di-carbonaat 

Polycarbonaat 

Figuur 2.2: Structuurformules van CR39 en PC. Het CR39 heeft als monomeer 
'CH2 - CH2 - 0 '. Aan de uiteindes bevinden zich de allyl- en carbonaatgroepen. De 
C = C -bindingen zorgen voor de crosslinks. Het PC heeft geen eindgroepen en bestaat 
alleen maar uit een keten van monomeren. 

2. De bewerkingstijd (van het fijndraaien) mag niet langer zijn dan 10 minuten Hierbij 
geldt de tijd van 10 minuten voor twee keer nadraaien, omdat dit vergelijkbaar is met 
de tijd van voor- en napolijsten in het huidige produktieproces. 

3. Maat- en vormtoleranties moeten gehandhaafd worden, want dan blijft de sterkte van 
de lens zoals verwacht 

4. De beitelkosten per gedraaide lens mogen niet meer bedragen dan ft. 1,50. 

In dit onderzoek zal onderzocht worden of het mogelijk is om kunststof brillenglazen 
(polycarbonaat en CR39) fijn te draaien tot optische kwaliteit. Hierbij moet aan bovenstaande 
eisen voldaan worden. 
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Hoofdstuk 3 

Fijnverspanen 

Dit hoofdstuk zal allereerst een korte inleiding geven in het fijnverspaningsproces. In §3.3 zal 
gekeken worden welke parameters invloed hebben op de oppervlaktekwaliteit, met betrekking 
tot de kunststoffen. Een meer uitgebreide beschrijving van het fijnverspanen van kunststoffen 
wordt gegeven in §4.2. 

3.1 Inleiding 

Het proces van het fijnverspanen lijkt op het conventionele verspaningsproces. Toch zijn er 
een aantal verschillen, welke in §3.1.2 behandeld zullen worden. In onderstaande paragraaf 
zal het conventionele verspaningsproces worden beschreven. 

3.1.1 Conventioneel verspaningsproces 

Beitel 

Werkstuk Spaanvlak Vnjloopvlak 

Figuur 3.1: ·weergave van het conventionele verspaningsproces. Daarnaast de weergave van 
de benamingen van de beitelvlakken en beitelhoeken (a spaanhoek en 1 vrijloophoek). 

Het verspanen van een werkstuk begint op het moment dat de beitel het werkstukmate
riaal ingedrukt wordt. Het materiaal dat bij de beitel komt zal elastisch en plastisch gaan 
vervormen, totdat de (materiaalafhankelijke) vloeispanning bereikt wordt en het materiaal 
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begint te vloeien. De vervorming vindt plaats in een deformatiezone. In deze deformatiezone 
verandert het materiaal van richting en wordt het materiaal langs het spaanvlak als spaan 
afgevoerd. De beitelgeometrie bepaalt hoe het vervormde materiaal tot spaan wordt gevormd, 
figuur 3.1. 

In het algemeen wordt het verspaningsproces vereenvoudigd tot een orthogonaal proces. 
Dit betekent dat de snijkantsrichting orthogonaal is met de snijrichting en orthogonaal met 
het geproduceerde oppervlak. Een tweede vereenvoudiging is de aanname van vlakke rek 
(plane strain). Dit betekent dat de rek loodrecht op het vlak van tekening in figuur 3.1 
verwaarloosbaar klein is in vergelijking met de rek in het vlak. Het primaire deformatie
mechanisme in het verspaningsproces is afschuiving. Drie afschuifzones kunnen worden her
kend in het verspaningsproces (figuur 3.2). 

Tertiary shear zone 

Figuur 3.2: Weergave van de deformatiezones in het verspaningsproces (uit [Jaspers, 1999]). 

De eerste zone is de primliire afschuifzone. Dit is de zone waarin het werkstukmateriaal 
afschuift in de richting van het spaanvlak, waardoor de werkelijke spaan ontstaat. Deze zone 
is zeer smal In deze smalle zone is de relatieve rek in de ordegrootte 1-3 [-]. Doordat deze 
hoge rekken in een zeer smalle zone optreden, zijn de reksnelheden groot (103 tot 107 s-1) 

[11]. Shaw [30] geeft aan dat bijna alle energie in het verspaningsproces gebruikt wordt voor 
de plastische vervorming en de wrijving. Door de smalle rekzone en de grote reksnelheden 
in de primaire afschuifzone, is er geen warmteuitwisseling met de omgeving, waardoor het 
verspaningsproces een adiabatisch proces is. Het gevolg hiervan is dat de temperatuur in de 
afschuifzone aanzienlijk stijgt (bij metaalsoorten tot enkele honderden graden Celsius [11],[14], 
[30] en bij kunststoffen tot een graad of honderd [32]). 

De secundaire en tertiaire afschuifzones zijn het gevolg van de materiaaleigenschappen van 
werkstuk en beitel en van de beitelgeometrie. De secundaire zone ontstaat door de wrijving 
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tussen beitel en werkstukmateriaal Net zoals de primaire zone is ook de secundaire zone 
smal (minder dan 10% van de spaandoorsnede).met hoge rekken (tot 10 [-]) [11]. De tertiaire 
zone ontstaat, doordat de snijkant van de beitel niet perfect scherp is. De snijkant heeft in 
werkelijkheid een eindige radius, waardoor een gedeelte van het werkstukmateriaal onder de 
beitel wordt getransporteerd. De eindige radius kan ook zorgen voor het ontstaan van een 
built-up edge (BUE). Deze BUE ontstaat door de wrijving tussen werkstukmateriaal en beitel 
en is als het ware een prop materiaal die op de snijkant blijft plakken. De BUE is instabiel, 
waardoor deze regelmatig loslaat van de snijkant en onder de beitel doorgaat. De built-up 
edge laat dan een afdruk achter in het bewerkte oppervlak, met als gevolg een toename in de 
ruwheid. 

Het verspaningsproces is een zeer gecompliceerd proces, waaraan men zeer moeilijk waar
nemingen kan doen. Dit betekent dat men, om een uitspraak te kunnen doen over het proces, 
naast de direkte waarnemingen (zoals het soort spaan dat ontstaat), ook veel indirekte waar
nemingen moet doen. Eén van die indirekte waarnemingen is het bepalen van de ver
spaningskrachten. Met behulp van modellen is het dan mogelijk om een uitspraak te doen 
over het verspaningsproces. 

Spaanvormen 

Het verspaningsproces verschilt van materiaal tot materiaal. Dit is onder andere merkbaar 
in de spaanvorming. We onderscheiden drie soorten spanen (figuur 3.3). 

Continuous 
chip 

Continuous 
chip with 
BUE 

Figuur 3.3: Weergaven van verschillende spaanvormen. Links de continue spaan, in het 
midden de continue spaan met een built-up edge en rechts de discontinue spaan. 

De continue spaan treedt op bij duetiele verspaning. Indien er een grote wrijving optreedt 
tussen het spaanvlak en de achterzijde van de spaan, kan er een built-up edge ontstaan. De 
discontinue spaan zal veelal ontstaan als er brosse materialen verspaand worden bij normale 
condities (kamertemperatuur en atmosferische druk). De spaanvorm is echter niet alleen 
afhankelijk van de duetiele/brosse materiaaltoestand. Brosse materialen, zoals silicium zijn 
duetiel te verspanen door de verspaningscondities aan te passen [7]. 

Het orthogonaal verspaningsmodel 

Krachten en spanningen De krachten die optreden tijdens het verspanen kunnen bere
kend worden met het krachtendiagram in figuur 3.4. Het orthogonaal verspaningsmodel heeft, 
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behalve de aannames van orthogonaliteit en vlakke rek, nog een aantal aannames. Deze 
aannames zijn een perfect scherpe snijkant, het ontstaan van een continue spaan en een 
vlakke primaire afschuifzone met een uniforme afschuifspanning. 

FF././ 
.... -,., ... -~ ____ ...... "' 

' ' 
' ' ! 

/ 

Beitel 

Figuur 3.4: De rcsultantkracht FR kan in een aantal orthogonale krachtvectoren ontbonden 
worden. 

In het krachten diagram zijn de volgende krachten te zien: 
FR resultantkracht tussen spaanvlak en spaan 
Fv hoofdsnijkracht 
Fr aandrukkracht 
F s afschuifkracht 
F SN kracht loodrecht op het afschuifvlak 
F F wrijvingskracht op het spaanvlak 
F N kracht loodrecht op het spaanvlak 

Verder zijn zichtbaar: snijsnelheid V, spaansnelheid Vc, snedediepte h, spaanhoek a, af
schuifhoek cp en wrijvingshock {3. De spaanbreedte b staat loodrecht op het vlak van tekening. 

De resultantkracht FR kan ontbonden worden in een aantal loodrecht op elkaar staande 
vectorparen [11]: FR Fv +Fr= F F + F N = F s + F SN· Uit figuur 3.4 zijn de 
volgende relaties af te leiden: 

Fs Fv coscp- Frsincp [N] (3.1) 

FsN = Fv sincp + Frcoscp [N] (3.2) 
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Fp=Fvsina+Frcosa [N] 

FN = Fv cosa-Frsin a [NJ 

De schuifspanning in de primaire afschuifzone is, 

Fs 
Ts=-

As 

Hierin is As de oppervlakte van de afschuifzone, 

As 
bh 

sin r.p 

Voor de schuifspanning, respectievelijk normaalspanning geldt dan: 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

Vergelijkingen (3.7) en (3.8) geven aan dat de belangrijkste parameter in dit model de af
schuifboek r.p is. Als de afschuifboek r.p bekend is, is de procesgeometrie bekend en kan men 
de vcrspaningskrachten bepalen. Voor een materiaal met afschuifvloeispanning Tv worden de 
verspaningskrachten dan (voor afleiding zie bijlage A): 

F 
_ bh cos({3- a) 

V -Tv 
cos( r.p + {3 a) sin r.p 

[N] (3.9) 

F 
_ bh sin({3 a) 

T- Tv 
cos( r.p + {3 - a) sin r.p 

[N] (3.10) 

Ernst en Merchant beredeneerden dat de afschuifspanning maximaal moet zijn in depri
maire afschuifzone en dat de spanningsverdeling uniform is. Ze leidden voor de afschuifboek 
r.p de volgende relatie af [11]: 

(3.11) 

Om het model op te kunnen lossen, moet de afschuifvloeispanning Tv bekend zijn. Met 
behulp van het V on Mises vloeicriterium voor vlakke rek kanT v afgeschat worden met 
Tv= (fj-}3 [11]. In paragraaf 5.6 zal dit verspaningsmodel verder behandeld worden. 
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Figuur 3.5: ·weergave van het kaartmodel, waarmee men de rek en reksnelheid kan bepalen. 

Kaartmodel Het orthogonaal verspaningsmodel gaat uit van een continue spaanvorming. 
Bij discontinue spaanvorming ontstaat een scheur in het werkstukmateriaal voor de snijkant, 
waardoor het werkstukmateriaal laag voor laag lijkt te worden afgeschoven. In figuur 3.5 
is het proces te zien. Het lijkt alsof het materiaal zich als een kaartendek opstapelt. Deze 
spaan treedt vaak op bij brosse materialen, alhoewel deze spaanvorm ook voor kan komen bij 
duetiele materialen bij verspanen met lage snijsnelheid en grote negatieve spaanhoeken [17]. 

Met het kaartmodel is het mogelijk om iets te zeggen over de optredende rek ê. Uit het 
kaartmodel volgt voor de rek ê [30]: 

cos a: 
ê = --------

sin cp cos ( cp - a:) 
[-] (3.12) 

Uit de snelheidsrelaties kan men vervolgens nog de reksnelheid È bepalen. Deze wordt 
afgeleid als [30]: 

. cos a: V 
ê= ·-

cos ( cp - 0:) i3.y 
(3.13) 

In deze vergelijking is V de snijsnelheid en i3.y de dikte van de afschuifzone. Deze dikte 
kan men afleiden uit analyse van de spaan. Shaw [30] geeft voor i3.y een waarde van 25 Jtm 
(deze waarde is voor metaal en voor kunststofniet zonder meer van toepassing (zie ook §5.6)). 

Betekenis van de modellen 

Bovenstaande modellen geven een beknopte weergave van het verspaningsproccs. De model
len zijn afgeleid voor het conventionele verspaningsproces, waarbij de snedediepte voldoende 
groot is (zie ook de volgende paragraaf). Behalve inzicht in het verspaningsproces bieden de 
modellen ook de mogelijkheid tot een snelle schatting van enkele grootheden in het verspa
ningsproces, zoals de afschuifhoek cp, rek e en reksnelheid È. 

In paragraaf 5.6 zal de toepasbaarheid van de modellen op het fijnverspanen van kunst
stoffen worden bekeken. 
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3.1.2 Fijnverspaningsproces 

Het fijnverspaningsproces wordt, net als het conventionele verspaningsproces gekarakteriseerd 
door afschuiving. In het conventioneel verspaningsproces worden snededieptes vanaf enkele 
millimeters tot een paar hondersten van millimeters toegepast. In het fijnverspanen wor
den daarentegen snededieptes van enkele tientallen micrometers tot tienden van micrometers 
[31], [7] toegepast. Een schematische weergave van het fijnverspaningsproces is in figuur 3.6 
weergegeven. 

Tooi shank 

Chip aoss sectien 
(per workpiece rev) 

Figuur 3.6: Weergave van het fijnverspaningsproces met een single-point diamond tool (figuur 
uit Scattergood, 1997). Fijnverspanen zorgt voor het ontstaan van sikkelvormige spanen. 

In het fijnverspaningsproces kan de afronding van de snijkant van grote invloed zijn, want 
bij voldoende kleine snededieptes wordt de spaanhoek niet langer bepaald door de geo
metrische spaanhoek a, maar ook door de afrondingsstraal van de beitel (figuur 3.7). Deze 
snijkantsradius zorgt voor het ontstaan van een negatieve spaanhoek, waardoor het proces zich 
anders zal gedragen dan is voorspeld, want een negatieve spaanhoek zorgt voor een toename 
in de hydrostatische druk, waardoor het verspaningsproces duetieler kan worden. Een ander 
gevolg van de snijkantsafronding is het materiaaltransport onder de beitel, waardoor de derde 
deformatiezone ontstaat. 

Beitelslijtage, en dan met name de snijkantslijtage, speelt in het fijnvcrspaningsproces een 
belangrijke rol. Door de snijkantslijtage zal de afrondingsstraal groter worden, waardoor de 
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Figuur 3. 7: Invloed van de snijkantsafronding r bij kleine snedediept es. Door de eindige radius 
(50 nm) ontstaat een effectieve spaanhoek CXrel die grote negatieve waardes kan bereiken. 

effectieve spaanhoek ook verandert. Een vcranderende spaanhoek zorgt voor een ver
anderend verspaningsproces, immers de afschuifhoek wordt mede bepaald door de spaanhoek 
(zie vcrgelijking 3.11). 

Spaandikte 

De beitelgeometrie zorgt voor een andere spaandoorsnede, dan die in het conventionele ver
spaningsproces (s · h). De vorm van de spaan in het fijnverspaningsproces is een sikkel (figuur 
3.8). 

R '1 

I 
l 

-~-----L·~~:/5--~--
! ------------- ·--\ 

b 

Figuur 3.8: Weergave van de sikkelvorminge spaanvorm. De spaandoorsnede wordt bepaald 
door de spaanbreedteben -dikte t. Deze twee zijn weer afhankelijk van neusradius R, aanzet 
s en snedediepte h. 

De (theoretische) dimensies van de sikkel zijn afhankelijk van de aanzet s, snedediepte h 
en beitelradius R. De maximale spaandikte kan berekend worden met [10]: 

tmax = R- )R2- 2s(b- s) (3.14) 
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Hierin is R de neusradius van de beitel, s de aanzet en b de spaanbreedte. De spaanbreedte 
is gedefinieerd volgens onderstaande vergelijking: 

(R-h) b = R · arccos ~ (3.15) 

Figuur 3.9 toont een aantal grafieken voor de spaandikte bij verschillende aanzetten, 
snededieptes en neusradii. In deze figuur is te zien, dat bij gebruik van een beitel met 
neusradius 1 mm, aanzet 10 J-LmJomw, snedediepte 10 J-Lm, de maximale spaandikte nog 
géén 1.5 J-Lm is! Dit betekent dat, bij een snijkantsradius van 50 nm, de invloed van de 
snijkant van belang is. 

maximale spaandikte als functie van de aanzet (snedediepte;:;1 0 !lm) 
3.5 

2 
3 

.::&'. 2.5 'ö 
c: 

2 (I) 
(I) 
a. 1.5 (/) 

(l) 

äi 
E 

0.5 ·x 
(I) 

E 0 
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 

aanzet [mm/omw] 
maximale spaandikte als functie van de snedediepte (aanzet=10um) 

2.5 
R=1 

2 

R=2 
1.5 

0 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 

snedediepte [mm] 

Figuur 3.9: Weergave van het verloop van de maximale spaandikte in SPDT. Toename van de 
neusradius R, afname van de aanzetsof abame van de snedediepte h hebben een verkleining 
van de spaandikte tot gevolg. 

Materiaaltransport onder de beitel 

Het materiaaltransport onder de beitel is onder andere afhankelijk van de snijkantsradius van 
de beitel. Naarmate de radius groter is, zal meer materiaal onder de beitel getransporteerd 
worden. De hoeveelheid materiaaltransport onder de beitel, bij een zeer hoge stijfheid van de 
machine in vergelijking met het werkstukmateriaal, wordt weergegeven door de dikte van de 
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-~ 
s 

Stagnatiepunt 

Figuur 3.10: Door de eindige snijkantsradius ontstaat een materiaaltransport onder de beitel. 
De ligging van het stagnatiepunt beïnvloedt de hoeveelheid materiaaltransport onder de beitel. 

laag die onder de beitel doorgaat (figuur 3.10) [10, (volgens de theorie van Ikawa en Shimada)]: 

T 
(3.16) 

Met 8 de dikte van de laag die onder de beitel wordt getransporteerd [nm], T de snijkantsradius 
[nm], E de elasticiteitsmodulus [N/mm2], av de vloeispanning [N/mm2] en H de hardheid 
van het werkstukmateriaal [N/mm2]. Vcrgelijking (3.16) laat zien dat het materiaaltransport 
afhankelijk is van beitelgeometrie en materiaaleigenschappen van het werkstuk. 

De plek op de beitel waar het werkstukmateriaal gesplitst wordt, heet het stagnatiepunt. 
Dit is ook het punt waar de BUE zal ontstaan. In figuur 3.10 is dit weergegeven. De formule 
voor de stagnatiepunthoek is gedefinieerd als: 

0 = arccos (1 ~) (3.17) 

Tabel 3.1 geeft de waardes voor de matcrialen CR39 en polycarbonaat. De waardes van 
de vloeispanning en modulus volgen uit de lage reksnelheidsproeven 4.3.1. De hardheid is 
opgegeven door de leverancier. 

CR39 PC Sil-O-Flex 1 Aluminium Koper 
Vloeispanning av [N/mm2] 67 116 75 75 200 
E-modulus E [N/mm~] 1700 2100 3000 70000 124000 
Hardheid H [N/mm~J 170 115 225 225 600 
8/r 0.42 0.01 0.43 0.02 0.03 
e [oJ 55 8 55 11 14 

Tabel 3.1: Materiaaltransport onder de beitel 

Uit tabel 3.1 is op te maken dat de invloed van de snijkantsafronding zeer groot kan zijn 
bij het CR39. Het PC heeft daarentegen een normaal gedrag in vergelijking met materialen 
die goed fijnverspaanbaar zijn. 
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Indien het transport van het werkstukmateriaal een niet te verwaarlozen hoeveelheid is, 
moet hiermee rekening worden gehouden bij de modelvorming. Bij voldoende materiaaltrans
port zal de hoeveelheid werkstukmateriaal die naar de spaan toegaat een stuk minder zijn 
dan voorspeld: de spaandoorsnede zal daardoor kleiner zijn. 

3.2 Theoretische Ra-ruwheid 

Figuur 3.11 laat zien dat de beitel zijn afdruk in het oppervlak achterlaat. Op deze manier is 
het mogelijk om een theoretische ruwheid te bepalen. Om deze ruwheid te bepalen zijn een 
aantal aannames nodig: 

1. Trillingen door eindige stijfbeid van de machine worden niet meegenomen; 
2. Materiaaleigenschappen worden niet beschouwd; 
3. De neusradius heeft een perfecte cirkelvorm (zie ook §3.3.1); 
4. Verspaningscondities zijn constant (geen beitelslijtage); 
5. De beitel heeft een scherpe snijkant; 
6. De machine en beitel zijn voldoende stijf. 

s 

Figuur 3.11: Het theoretisch ruwheidsprotiel wordt alleen maar bepaald door de neusradius 
Ren de aanzet s. De werkelijke ruwheid hangt echter van veel meer factoren af. 

De Ra-ruwheid is gedefinieerd als het rekenkundig gemiddelde van alle absolute waarden 
van de afwijkingen van het werkelijke profiel ten opzichte van diens middellijn [9]. De Ra
ruwheid van het theoretische oppervlakteruwheidsmodel in figuur 3.11 wordt bepaald door 
eerst de ordinaatwaardey van de middellijn van het profiel te bepalen in het x-y assenstelsel 

111 y= -
1 

y(x)dx 
x=O 

(3.18) 

met y(x) = v'R2 - x2 en l = s/2. 
Uitwerken van vergelijking (3.18) geeft voor de ordinaatwaarde (mits oppervlakte l=II): 

y = 
1 J R2 -

82 
+ R

2 

arcsin (.!.._) 
2 4 s 2R 

(3.19) 

De Ra-ruwheid is gedefinieerd als 

11! Ra = -1 IY - Yi dx 
x=O 

(3.20) 
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Invullen van (3.19) in (3.20) geeft voor de Ra-ruwheid: 

(3.21) 

In figuur 3.12 is te zien welke invloed de beitelradius Ren de aanzet sop de theoretische 
ruwheid hebben. Bij gebruik van een beitel met radius 1 mmeneen aanzet van 10 J.Lm/omw 
is de theoretische ruwheid kleiner dan 4 nm. De werkelijke ruwheid zal altijd groter zijn dan 
de theoretische (zie volgende paragraaf). 

Theoretische ruwheid als functie van neusradius R [mm] en aanzet s [J.tm] 
15 

j 

I 
10 r-'E 
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I 
(Ij 

a: 
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0 2 4 6 8 10 12 14 1 6 18 20 

s [J.tm] 

Figuur 3.12: De theoretische ruwheid als functie van de aanzet sen de neusradius R. 

3.3 Invloedsfactoren op de oppervlakteruwheid 

Paragraaf 3.2 gaf een beschouwing over de theoretische ruwheid. De (werkelijke) ruwheid is 
echter nog van andere factoren afhankelijk dan de genoemde aanzet, snedediepte en neus
radius. Andere factoren in het verspaningsproces zijn: 

1. Beitelgeometrie 
2. Beitelmateriaal 
3. Verspaningscondities 
4. Werkstukmateriaal 
5. Gebruik koelsmering 
6. Machine-eigenschappen 
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3.3.1 Beitelgeometrie 

De ruwheid van het gegenereerde oppervlak wordt voor een groot deel bepaald door de beitel
geometrie. In §3.2 werd al aangegeven welke invloed de neusradius heeft op de oppervlak
teruwheid. Naarmate de neusradius groter is, zal de (theoretische) ruwheid kleiner worden. 
Behalve de neusradius zijn ook de spaan- en vrijloophoek van invloed op de oppervlakteruw
heid. 

De spaanhoek beïnvloedt direkt de afschuifhoek cp (zie vergelijking 3.11). Verandering 
van de afschuifhoek verandert het hele verspaningsproces; rek, reksnelheden, temperaturen, 
verspaningskrachten enzovoort veranderen ook van waarde en/ of richting. Een afname van 
de spaanhoek zorgt ook voor een grotere hydrostatische druk. 

Shaw [30] geeft aan dat de hydrostatische druk veel invloed heeft op de breukspanning. 
Een verhoging, respectievelijk verlaging, van de hydrostatische druk heeft een verhoging, 
respectievelijk verlaging, van de breukspanning tot gevolg. Een gevolg van de hogere hydro
statische druk is dat, doordat de breukspanning hoger wordt, de afschuifrekken ook groter 
worden. Doordat de hydrostatische druk, per definitie gelijk aan nul aan het werkstukopper
vlak, toeneemt in de richting van de beitelpunt, kan een aan het oppervlak geïnitieerde scheur 
gestopt worden bij de scheurvorming richting beitelpunt. Indien de scheur niet gestopt kan 
worden door de optredende druk bij de beitelpunt, kan de scheur doordringen voorbij de tip en 
het nieuwe oppervlak beschadigen [31]. Toepassing van een grotere of kleinere hydrostatische 
druk is de basis voor een duetiele of brosse verspaningsmode. 

De vrijloophoek bepaalt de mate van wrijving tussen het vrijloopvlak en het nieuw ont
stane werkstukoppervlak Naarmate de vrijloophoek groter is, zal er minder wrijving optreden 
tussen deze vlakken. Het is niet mogelijk om de wrijving in zijn geheel te voorkomen, door
dat het werkstukmateriaal dat onder de beitelpunt beweegt, door terugvering en uitzetting 
(uitzetting die het gevolg is van de verhitting van het matcriaal in de derde deformaticzone) 
in contact komt met het vrijloopvlak Bij een kleiner wordende vrijloophoek zal het nicwe 
oppervlak meer contact hebben met het vrijloopvlak en kan een 'polijstendc' werking ontstaan 
[4], met als gevolg een kleinere Ra-waarde. Volgens Carr en Feger [4] zal in dat geval wel de 
langgolvige ruwheid toenemen. 

Een ander belangrijk aspect van de beitelgeometrie is de snijkantsradius. Zoals eerder 
vermeld, is een kleine snijkantsradius gewenst, omdat in dat geval het materiaaltransport 
onder de beitel klein is en de extra proceskrachten klein zijn. Bij een grote stagnaticpuntshoek, 
zoals bij het CR39, zal er relatief veel materiaaltransport onder de beitel zijn. De gevolgen 
hiervan zijn een verhoogde slijtage aan de snijkant en het bewerkte oppervlak dat ontstaan is 
uit onder de beitel doorgedrukt materiaal. 

3.3.2 Beitelmateriaal 

De keuze van het beitelmateriaal is belangrijk in het fijnverspaningsproces. Bij het fijnverspa
nen is het van belang dat de spaan gemakkelijk afgevoerd wordt. Als de spaan na de primaire 
deformatie langs het spaanvlak omhoog begint te bewegen, zal de spaan contact hebben met 
het spaanvlak Om een goede spaanafvoer te hebben, is het noodzakelijk om géén of weinig 
wrijving tussen spaan en spaanvlak te hebben. Een bijkomend voordeel van geen of weinig 
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wrijving is dat de temperatuur van de beitel niet of weinig toeneemt door het contact tussen 
spaan en spaanvlak 

In de primaire afschuifzone zal door het adiabatische proces de temperatuur in het werk
stukmateriaal stijgen. Door het contact tussen spaan en spaanvlak zal de temperatuur van 
de beitel ook stijgen. Om te voorkomen dat de temperatuur van de beitel te hoog wordt 
(bij diamant hoger dan 500°C [35]), is het van belang dat de beitel een goede warmtegelei
dingscoëfficiënt heeft, zodat de warmte snel afgevoerd wordt. 

Diamant heeft een lage wrijvingscoëfficiënt en een goede warmtegeleidingscoëfficiënt. Bo
vendien is het mogelijk om diamant zeer scherp te slijpen. Deze factoren pleiten voor het 
gebruik van diamantbeitels in het fijnverspaningsproces en daarom is dit materiaal ook geko
zen voor dit onderzoek. 

Invloed kristaloriëntatie 

Diamant is verkrijgbaar als mono- en polykristallijn materiaal. Polykristallijne diamantbeitels 
zijn verkrijgbaar als gesinterde diamantkorrels. De diameter van de afzonderlijke korrels 
is minimaal 5 fLm. Het gevolg is een snijkant bestaande uit fijne korrels met een relatief 
grote waviness. Hierdoor zijn polykristallijne diamantbeitels niet geschikt voor het precisie 
verspaningsproces. 

snijkant MKD 

..... _ ... -........ /'" 
........ _ .. __ .. _.,. __ ..... ..,.,. ___ ..... -- ... -........ ___ ... _____ .... " ............ _ .. _______ ... 

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

snijkant PKD 
"'----............ t" 

...... ___ ... ____________ ..... ---- ... ,., ,-<# __________ ..... .' 
- ... _______ # .... 

Figuur 3.13: Verschil tussen de snijkant van een MKD-beitel en een PKD-beitel. Door de 
relatief grote afmetingen van de korrels van het PKD is dit beitelmateriaal minder geschikt 
voor het ultra-precisiedraai en. 

Het monokristallijne diamant (MKD) is als beitel verkrijgbaar in een aantal kristaloriën
taties (zie figuur 3.14). De kristaloriëntatie heeft invloed op de mate van slijtage [16]. Is het 
spaanvlak van de beitel het (110)-vlak van het diamantkristal, dan is deze beitel beter be
stand tegen mechanische belasting (en slijtage) dan een beitel met spaanvlak (100) die beter 
bestand zou zijn tegen chemische slijtage [20]. Bovendien is de slijtage ook nog afhankelijk 
van de relatieve bewegingsrichting van het werkstukmateriaal over de beitel [35]. 

Bij sommige contactlensmaterialen is gebleken dat er silicaten in het basismateriaal zijn 
toegevoegd [23]. Deze deeltjes hebben een grote hardheid en zouden voor abrasieve slijtage 
kunnen zorgen. Ten tijde van de aanschaf van de diamantbeitels was nog niet bekend wat 
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Figuur 3.14: Kristalvlakken in het diamantrooster. 

de exacte samenstelling was van de gebruikte kunststoffen. Vanwege de ogenschijnlijk grote 
overeenkomst tussen brillen- en contactlenzen is gedacht dat de abrasieve slijtage een grote rol 
zou spelen op de slijtage. Er is dan ook gekozen voor een (110)-oriëntatie op het spaanvlak 

Invloed beitelmateriaal; natuur of synthetisch 

Monokristallijne diamanten komen voor in twee vormen, namelijk als natuurlijk diamant en 
als synthetisch diamant. Beide diamantvormen zijn in verschillende oriëntaties verkrijgbaar. 
Synthetische diamant is wat betreft mechanische belasting niet ondergeschikt aan natuurlijke 
diamant. Wat betreft chemische belasting is het synthetisch diamant beter, doordat tijdens 
de produktie van deze diamant, zogenaamde doops toegevoegd worden. Deze doops zouden 
de chemische beitelslijtage vertragen. Beitels van synthetische diamant zouden bovendien 
sneller ingelopen zijn, wat handig is voor het verspanen van bijvoorbeeld aluminium dat een 
iets afgeronde snijkant vereist [20]. Voor ons onderzoek is gekozen voor natuurdiamant, opdat 
eventuele chemische slijtage beter herkend zou kunnen worden en een scherpe snijkant langer 
gehandhaafd kan worden. 

3.3.3 Verspaningscondities 

De verspaningscondities, zoals aanzet en snedediepte, hebben een direkt effect op het nieuwe 
oppervlak. Allereerst bepalen de aanzet en de snedediepte de spaandikte (§3.1.2) en dw> voor 
een deel de optredende verspaningskrachten. De aanzet is bovendien ook terug te vinden 
in de bepaling van de theoretische ruwheid (§3.2) en bepaalt dus voor een groot deel de 
oppervlakteruwheid. 

Behalve de aanzet en de snedediepte speelt ook de snijsnelheid een rol. De snijsnelheid 
zorgt voor een temperatuurstijging van het werkstukmateriaal door de wrijving tussen beitel 
en werkstukmateriaaL De snijsnelheid heeft verder invloed op de primaire afschuifzone. Bij 
een grote snijsnelheid is de reksnelheid groter, waardoor materiaaleigenschappen (zoals vloei
spanning) anders zullen zijn. De snijsnelheid heeft bovendien invloed op de vorming van de 
built-up edge [1]. 

Bij vele soorten materialen is aangetoond dat ze op een brosse of een duetiele manier ver-
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Eigenschap Staal Koper Aluminium CR39 PC 
p [kg/m;:s] 7800 8960 2700 1310 1200 
E [GPa] 200 110 72 1.7 2.1 
O'v [MPa] >205 >70 >35 67 116 
H [MPa] >360 210 225 170 115 
À [W/(m · K)] 50 390 237 0.21 0.26 
c [J /(kg· K)] 480 390 880 2300 2000 

Tabel 3.2: Karakteristieke grootheden van een aantal materialen 

spaand kunnen worden. Brosse en duetiele verspaning worden beschreven in §4.2.2. Aanpas
sing van verspaningscondities kan leiden tot een veranderend materiaalverwijderingsproces. 

3.3.4 Werkstukmateriaal 

Het werkstukmateriaal is een belangrijke parameter in het ontstaan van de oppervlakte
ruwheid. In veel industrieën wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van fijnverspanen. Het 
fijnverspanen wordt op vele materialen: zoals koper, messing, nikkel, aluminium, kunststof, 
silicium, enzovoort, toegepast. 

Deze materialen hebben verschillende structuren, zoals kristallijne, semi-kristallijne en 
amorfe. De structuur van een materiaal bepaalt voor een deel het verspaningsproces, want de 
structuur heeft invloed op een aantal eigenschappen van het desbetreffende materiaal, zoals 
vloeispanning, hardheid, slagsterkte enzovoort, maar ook elektrische, magnetische en optische 
eigenschappen [28]. 

In dit onderzoek worden PC en CR39 als werkstukmateriaal gebruikt. Tabel 3.2 geeft 
een aantal karakteristieke grootheden van verschillende materialen ter vergelijking met het 
verspaningsproces op metalen. 

PC en CR39 zijn amorfe polymeren en daardoor isotroop. Dit betekent dat beide materia
len geen richtingsafhankelijke materiaaleigenschappen hebben. Verder hebben deze materialen 
een aantal eigenschappen welke in het volgende hoofdstuk besproken zullen worden. 

3.3.5 Gebruik koelsmering 

Het gebruik van koelsmering is tweeledig. Bij ernstige warmte ontwikkeling (vanaf zo'n 300°C) 
heeft de koelsmering de functie van koeling om (chemische) slijtage van de beitel of verande
rende (mechanische) beiteleigenschappen tegen te gaan. De smerende werking van de koel
srnering wordt belangrijk bij gebruik van lage snijsnelheden. Hierdoor wordt de vorming van 
een BUE tegengegaan. Volgens Kalpakjian [12] zal de vloeistof door capillaire werking tussen 
spaan en spaanvlak vloeien. Hierdoor zal tussen deze twee vlakken een lagere wrijvingskracht 
optreden en zal het ontstaan van een BUE worden tegengegaan. Het wegblijven van de BUE 
heeft een betere oppervlaktekwaliteit tot gevolg [12]. 

Abdelrnoneirn en Scrutton [1] geven aan dat matcrialen met een grote verstevigingsexpo
neut in het algemeen grote built-up edges vormen. In paragraaf 4.3.1 blijkt dat het CR39 
een grote vcrstcvigingsexponent heeft. Het is dus te verwachten dat hier een BUE ontstaat. 
Bij het PC zou dit mogelijk ook het geval kunnen zijn, want dit heeft ook een redelijk grote 
verstevigingscxponent. 
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Het fijnverspanen van kunststoffen kan een temperatuurstijging van de beitel met enkele 
tientallen graden tot gevolg hebben (zie ook bijlage C) [32]. Hierdoor zal de koelende werking 
van de smering nauwelijks aangesproken worden. 

De smering in het fijnverspaningsproces van kunststoffen moet echter nog een andere 
functie hebben. Het fijnverspanen van kunststoffen met een diamantbeitel zorgt namelijk 
voor het ontstaan van statische lading. Dit komt, doordat zowel het polymeer als de diamant 
isolatoren zijn. Indien twee isolatoren over elkaar heen wrijven, ontstaat elektro-statische 
oplading. Tijdens het verspaningsproces zouden de elektrische spanningen zo hoog kunnen 
worden dat er een doorslag plaatsvindt tussen de diamantbeitel en het polymeer [10], [19] en 
[22]. Het gevolg hiervan is slijtage aan de snijkant van de beitel. De koelsmering moet dus 
bij voorkeur, om beitelslijtage door vonkerosie te voorkomen, een geleidende vloeistof zijn. 

3.3.6 Machine eigenschappen 

De in dit onderzoek gebruikte machine is de COLATH, een precisie-draaibank, ontwikkeld 
bij Philips. Op deze machine kunnen werkstukken opgespannen worden tot een diameter van 
200 mm en een lengte van 200 mm. De spil is luchtgelagerd en staat op een hydrostatisch 
gelagerde slede. Het maximale toerental is 1000 omw /min. Ook de slede van de beitelhouder 
is hydrostatisch gelagerd. Beide systemen zijn onafhankelijk van elkaar op de ondergrond 
bevestigd en beYvloeden elkaar daardoor nauwelijks. Iedere slede wordt aangedreven met een 
LIMA (Lineair Motor Aandrijving). Dit is een wrijvingswiel-aandrijving. De hoofdspil is 
gekoppeld met een snaaraandrijving. De sledes worden onafhankelijk van elkaar en continu 
geregeld. De positie van de sledes wordt gemeten met twee laser-interferometers en onmid
delijk teruggekoppeld aan het regclorgaan. De COLATH wordt aangestuurd met behulp van 
een numerieke besturing. 

Met de COLATH zijn reeds vele typen produkten gedraaid van optische kwaliteit. In 
dit onderzoek zal daarom verder geen onderzoek gedaan worden naar de kwaliteit van de 
machine, daar deze verondersteld wordt goed te zijn. Voor een verdere beschrijving over de 
COLATH, zie Gijsbers [8]. 
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Hoofdstuk 4 

Materiaaleigenschappen van 
kunststoffen 

4.1 Inleiding 

In het verspaningsproccs is een niet te vcrwaarlozen parameter het werkstukmateriaaL In dit 
onderzoek zijn de werkstukmaterialen kunststoffen, narnelijk polycarbonaat (PC) en poly
ethyleen glycol di-allyl di-carbonaat (CR39). 

\Ve onderscheiden twee groepen kunststoffen, thermoplasten en thermoharders. Het on
derscheid is van belang , omdat PC een amorfe thermoplast is en CR39 een amorfe thermo
harder. 

4.2 Fijnverspanen van kunststoffen 

4.2.1 Verspaningsproces 

Het vcrspaningsproces kenmerkt zich enerzijds door het afschuiven van het matcriaal in de 
primaire deformatiezone en anderzijds door het ontstaan van een nieuw oppervlak bij de 
beitelpunt, met andere woorden, het materiaal splitst in twee 'richtingen'. Een gedeelte van 
het materiaal wordt als spaan afgevoerd en het andere deel wordt het nieuwe oppervlak van 
het werkstuk. 

De oppervlaktekwaliteit van het nieuwe oppervlak wordt in grote mate bepaald door het 
scheidingsproces. Bij thermoplasten zullen de (relatief zwakke) secundaire bindingen tussen 
de ketens worden verbroken. Bij ernstige verstrengeling van de ketens, zullen de ketens, en 
dus primaire bindingen, verbroken worden. Hierbij is ook de toestand van het polymeer van 
belang. Bij verhoogde temperatuur hebben de ketens meer bewegingsvrijheid, waardoor de 
ketens makkelijker kunnen ontrafelen. 

Het verspanen van thermoharders bestaat uit het verbreken van de ketens, doordat het 
materiaal een vernette structuur heeft. De mate van vernetting zal in grote mate bepalen hoe 
het materiaal zich gedraagt in het verspaningsproces. 

4.2.2 Duetiele verspaning 

Materialen zijn niet altijd even gemakkelijk verspaanbaar. Wc onderscheiden twee soorten 
verspaningsrnodes: de duetiele en de brosse. Het verspanen in duetiele mode betekent dat het 
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materiaal in de primaire deformatiezone elastisch en plastisch zal vervormen en als (continue) 
spaan afgevoerd zal worden. Verspanen in brosse mode betekent dat het materiaal in de 
primaire deformatiezone elastisch en plastisch begint te vervormen, maar dat de spanning in 
het materiaal de breukspanning overtreft. Het gevolg hiervan is dat er een scheur ontstaat 
langs het afschuifvlak, waardoor een stuk materiaal uitbreekt. Dit manifesteert zich in een 
discontinue (brokkel) spaan. 

Het verspanen in brosse mode heeft in het algemeen een oppervlak met relatief grote 
ruwheid tot gevolg en is dus niet gewenst in het fijnverspaningsproces. 

Verkleining spaandikte 

Een bros materiaal kan duetiel verspaand worden, als men de spaandikte voldoende klein 
maakt. Hoeveel voldoende klein is, is afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit van 
het materiaal. De gedachte van het duetiel verspanen bij kleine spaandiktes komt voort uit 
het feit dat door het verkleinen van de spaandikte de kans om een materiaal-imperfectie 
(zoals een verontreiniging) tegen te komen, verkleind wordt [31]. De materiaal-imperfecties 
zorgen voor spanningslocalisaties, waardoor de spanning in het materiaal de breukspanning 
kan overtreffen. Hierdoor vertoont het materiaal bros gedrag. 

Het kan zijn dat een ontstane scheur niet in het nieuw bewerkte oppervlak door kan 
dringen, mits de (hydrostatische) druk in het materiaal voldoende groot is om de scheur te 
stoppen [30]. Een mogelijkheid tot het vergroten van de hydrostatische druk is het negatiever 
maken van de spaanhoek Een verhoging van de hydrostatische druk kan lokaal ook bereikt 
worden door de invloed van de eindige snijkanstradius. Naarmate de spaandikte kleiner 
wordt zal de invloed van de eindige snijkantsradius over een grotere spaanbreedte van invloed 
worden. De eindige radius zorgt in dat geval voor de opbouw van de hydrostatische druk (zie 
§3.1.2). 

Temperatuurverhoging 

Amorfe polymeren worden in de buurt van de glastransitietemperatuur weker. Het gedrag 
van polymeren beschouwend zou men kunnen verwachten, dat brosse polymeren zich meer 
duetiel laten verspanen als de temperatuur verhoogd wordt. Smith [32] toonde al aan dat 
de intrinsieke warmte, die ontstaat in de afschuifzone, voldoende groot is om het materiaal 
weker te maken, waardoor het makkelijker duetiel verspaand kan worden. 

4.2.3 Beitelslijtage 

Het resultaat van een gedraaid oppervlak is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van 
de snijkant van de beitel. In §3.1.2 is al beschreven welke invloed de snijkantsradius in het 
fijnverspaningsproces heeft. Het is daarom van belang om de beitelslijtage te beperken, zodat 
de snijkant voldoende scherp blijft. 

Beitelslijtage kan optreden op die plaatsen waar het materiaal relatief langs de beitel 
glijdt. Beitelslijtage kan dus optreden op het spaanvlak, waar de spaan over het spaanvlak 
glijdt; op het vrijloopvlak, waar het nieuw gevormde oppervlak door terugvering in contact 
komt met het vrijloopvlak en over een gedeelte van het vrijloopvlak glijdt; aan de snijkant, 
waar het materiaal bij het stagnatiepunt gesplitst wordt in twee richtingen. 

Alvorens een uitspraak te kunnen doen over mogelijke slijtage is het van belang om te 
weten welke soorten slijtage kunnen optreden. 
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Abrasieve slijtage 

Abrasieve slijtage is het gevolg van de wrijving van harde deeltjes tussen twee oppervlakken 
of door wrijving van een ruw oppervlak op een glad oppervlak (rasp-werking). 

In de contactlenzen-industrie worden bij de produktie van de basismaterialen vaak silicaten 
toegevoegd [23]. Dit zijn harde deeltjes, welke abrasieve slijtage kunnen veroorzaken en 
mogelijk ook in de brillenlenzen verwerkt kunnen zijn. 

Een elementen-onderzoek van het PC en het CR39 toonde echter geen verontreinigingen 
met harde deeltjes aan. Het lijkt daarom uitgcsloten dat er abrasieve slijtage bij de beitel 
optreedt in het verspaningsproces van beide materialen. 

Adhesieve slijtage 

Twee oppervlakken die tegen elkaar aan komen, maken contact met hun ruwheidstoppen (zie 
figuur 4.1). Hierdoor is het werkelijke oppervlak waarmee beide vlakken in contact zijn vele 
malen kleiner dan het nominale oppervlak. Doordat alleen de ruwheidstoppen met elkaar 
in contact zijn, zijn deze in een plastische toestand [25]. Bij toename van de aandrukkracht 
zullen de in contact zijnde ruwheidstoppen over een groter oppervlak in plastisch contact 
komen en tevens zullen er meer ruwheidstoppen met elkaar in contact geraken. 

Figuur 4.1: Weergave van het contact tussen twee oppervlakken. 

Adhesicve slijtage ontstaat door het koudlassen (onder invloed van een afschuifspanning) 
van deze contactpunten en het verbreken van de contactpunten door een relatieve beweging. 

Adhesieve slijtage van de beitel lijkt uitgesloten te zijn in het verspaningsproces van 
kunststoffen, want het zwakste materiaal (in dit geval het kunststof) adheert aan het hardste 
materiaal (de beitel). Dit zou betekenen dat er een kunststoflaag op de beitel kan blijven 
'plakken'. Dit is inderdaad waargenomen bij het CR39, waar een dunne laag materiaal op 
het spaanvlak werd waargenomen na zorgvuldig poetsen van de beitel. Een dergelijke laag 
zou een verminderde wrijvingscoëfficiënt en een betere warmtedoorleiding naar de beitel tot 
gevolg hebben [34]. Of deze laag tijdens het draaien stabiel is zou verder onderzocht moeten 
worden. 

Chemische slijtage 

Chemische slijtage komt meestal in combinatie met andere slijtagemechanismen voor [25]. 
De chemische slijtage van de diamantbeitel kan beschreven worden als het lostrekken van 
de koolstofatomen uit het stevig gebonden diamantrooster [18]. Als een koolstofatoom het 
diamantrooster verlaat, kan het diffunderen naar het werkstuk, grafitiseren (door combinatie 
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met andere koolstofatomen tot een 'losse' grafietstructuur) of reageren met zuurstof om kool
stofmonoxide (CO) of koolstofdioxide (C02) te vormen (bij metalen kan het koolstof ook een 
verbinding aan gaan met het metaal om zo een carbide te vormen). In al deze gevallen zal de 
koolstof-koolstof binding in het diamantrooster verbroken moeten worden. 

Chemische slijtage bij het verspanen van kunststoffen kan optreden door het ontstaan 
van zogenaamde vrije radicalen (zeer reactieve 'ongepaarde' elektronen). De radicalen zijn 
het gevolg van de opgelegde afschuifspanning in het verspaningsproces. Deze spanning kan 
alleen teniet gedaan worden, door de ontwarring van de ketens (bij thermoplasten) of door 
het breken van de ketenmoleculen (bij thermoharders) [3]. Hieronder is het ontstaan van 
radicalen schematisch weergegeven: 

R-R R·+R· 

In het verspaningsvlak worden de vlakken waarin de radicalen ontstaan meteen van el
kaar gescheiden door de beitel. Hierdoor is het voor de radicalen in het ene vlak van het 
werkstukmateriaal niet mogelijk om te reageren met de radicalen in het andere vlak van het 
werkstukmateriaal, volgens de reaktie: 

R·+R· R-R 

In de aanwezigheid van zuurstof, een radicaal-acceptator, zullen de radicalen hiermee een 
verbinding aangaan. Hierdoor ontstaat het zogenaamde peroxide (een reactieve zuurstofver
binding). Dit peroxide maakt het mogelijk dat het diamant al bij lage temperaturen kan 
oxideren. De chemische slijtage door ongepaarde elektronen wordt ook bevestigd door Paul 
e.a.[18]. Paul e.a. geven aan dat de chemische slijtage van diamantbeitels bij verschillende 
metalen ontstaat, doordat deze metalen ongepaarde 'd'-elektronen hebben. Deze zijn in staat 
om de stevige koolstof-koolstof bindingen in het diamantrooster te verbreken. Verder geven 
ze aan dat de slijtage groter is in aanwezigheid van zuurstof. 

Het lijkt erop dat het verspanen van kunststoffen gepaard kan gaan met een aanzienlijke 
chemische slijtage, doordat een grote hoeveelheid vrije radicalen gevormd wordt tijdens het 
verspanen. 

Diffusie 

Shaw [30] geeft aan dat diffusie optreedt als de oppervlaktetemperatuur groot is en de relatieve 
snelheid tussen de oppervlakken klein is. De snijsnelheid in dit onderzoek is slechts 3 mjs, 
waardoor de temperatuurstijging in eerste instantie niet zo groot lijkt. Hierbij is echter geen 
rekening gehouden met het grote verschil in warmtegeleidingscoëfficiënt van kunststof en 
diamant. Deze laatste heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt die sterk temperatuurafhankelijk 
is. De warmtegeleidingscoëfficiënt is ongeveer 1000 W j(m·K) bij kamertemperatuur, maar 
neemt vanaf deze temperatuur redelijk sterk af [35]. Dit grote verschil in warmtegeleiding zal 
mogelijk zorgen voor een aanzienlijke temperatuurstijging aan het beiteloppervlak, waardoor 
diffusie mogelijk van groter belang zal worden. 

39 



Polymeren vertonen zeer grote verschillen in diffusiegedrag [34]. Hierdoor kunnen er grote 
verschillen optreden in diffusiesnelheid en dus beitelslijtage door diffunderende atomen uit de 
beitel. De mate waarin diffusie op zou kunnen treden in het verspaningsproces zou verder 
onderzocht kunnen worden als het temperatuurgedrag in het verspaningsproces bekend is. 

Slijtage door elektrostatische ontlading 

Indien twee elektrische isolatoren langs elkaar wrijven, ontstaat elektrostatische oplading. Zo 
ontstaat ook elektrostatische oplading bij het vcrspanen van kunststoffen, immers kunststof 
en diamant zijn elektrische isolatoren. Indien het spanningsverschil tussen werkstuk en beitel 
zo groot wordt dat hiertussen een ontlading plaats vindt, zal de beitel slijtage ondervinden 
[10],[19], [22]. De optredende slijtage is in dat geval een snijkantslijtage (zie bijvoorbeeld 
figuur 5.10) 

4.3 Materiaalgedrag van polycarbonaat en CR39 

Het vcrspaningsproces is sterk afbankelijk van het materiaalgedrag in de afschuifzone. Om een 
uitspraak te kunnen doen over de verspaanbaarbeid van een materiaal is het van belang te we
ten hoe het materiaal zich in deze afschuifzone gedraagt. Een belangrijke materiaaleigenschap 
is de vloeispanning (Jv van het materiaal. 

De vloeispanning is in grote mate afbankelijk van drie factoren, narnelijk de rek, rek
snelheid en temperatuur. In het verspaningsproces hebben al deze factoren een belangrijke 
invloed: rekken van 1-3 [-], reksnelheden tot 107 [s-1 J en temperaturen die tot zeer grote 
waardes kunnen oplopen ( afbankelijk van de materiaalsoort). 

In §4.1 is reeds vermeld dat het PC een amorfe thermoplast is en het CR39 een amorfe 
thermoharder. In figuur 2.2 zijn de structuurformules van deze polymeren weergegeven. 

Van beide polymeren zijn de gegevens in tabel 4.1 bekend: 

CR39 PC 
p [kgfm0

] 1310 1200 
Tg [OC] 85 145 
À [Wf(m · K)] 0.21 0.26 
c [Jf(kg · K)] 2300 2000 

Tabel 4.1: Materiaaleigenschappen CR39 en PC 

De materiaalbeproevingen waren van cornpressieve aard. Dit is gedaan vanwege het brosse 
karakter van bovenstaande materialen tijdens trekproeven. In §4.3.1 wordt het materiaal
gedrag onderzocht bij grote rek en lage reksnelheid. Paragraaf 4.3.2 beschrijft het materiaal
gedrag bij grote rekken ( > 103 s-1). 

Het materiaalgedrag van PC en CR39 zal met een aantal proeven onderzocht worden. 
Deze proeven zullen uitgevoerd worden op het aangeleverde materiaal, om zodoende inzicht 
te krijgen in het gedrag onder bepaalde omstandigheden en om zodoende een uitspraak te 
kunnen doen over de verspaanbaarbeid van de materialen. Hiertoe zullen een aantal proeven 
uitgevoerd worden: 

• Lage reksnelheidsproef bij verschillende temperaturen 
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• Hoge reksnelheidsproef bij kamertemperatuur 

• Scratch-test 

In de lage reksnelheidsproef wordt onderzocht of het materiaal grote deformaties kan 
doorstaan, want de rekken in het verspaningsproces zijn in de ordegrootte 1-3 [-]. Daarnaast 
zal gekeken worden of het materiaal bij verhoogde temperaturen een ander gedrag zal gaan 
vertonen (met name bij de glastransitietemperatuur). 

De hoge reksnelheidsproef ( ordegrootte 103 s- 1) zal het vloeigedrag van beide materi
alen onderzocht worden. Deze proef wordt uitgevoerd om een indicatie te krijgen van het 
materiaalgedrag bij zeer grote reksnelheden, zoals die optreden in het verspaningsproces. 

De scratch-test geeft informatie over de 'wrijvingscoëfficiënt'. Deze zou een indicatie 
moeten geven over de verspaanbaarheid van het materiaal: als een materiaal een lage wrij
vingscoëfficiënt (0.2) heeft is het vaak goed verspaanbaar. 

In de paragraaf' Conclusies over materiaalkarakterisering' (§4.3.5) zal dan een uitspraak 
gedaan worden over de verwachten verspaanbaarheid van PC en CR39. 

4.3.1 Lage reksnelheidsproef 

Opstelling 

In een experiment met een lage reksnelheid kan men grote rekken opleggen. De proef is 
gedaan op een MTS 810 compressiebank De proefstukken zijn aan de kopse kanten voorzien 
van een teflon tape. Deze tape is geplakt om de wrijving tussen kopse kant van het proefstuk 
en stempel van de machine te voorkomen. Het voorkomen/minimaliseren van de wrijving 
zorgt ervoor dat het proefstuk niet tonvormig wordt door de wrijving. De reksnelheid bij dit 
experiment bedroeg 0.01 s- 1. De output van de metingen met de compressiebank is verwerkt 
met Matlab. 

Een aantal experimenten is gedaan bij verschillende temperaturen, te weten bij T=25°C, 
T=40°C en T=70°C. Deze temperaturen zijn gekozen om een indicatie te krijgen van het 
materiaalgedrag van CR39 en PC bij verhoogde temperatuur. 

Resultaten 

In figuur 4.2 is het resultaat van de compressieproef te zien. De invloed van de temperatuur 
is ook aangegeven. 

Uit bovenstaande grafiek zijn de materiaaleigenschappen (bij kamertemperatuur) afgeleid, 
zoals weergegeven in tabel 4.2. 

CR39 PC 
E[MPa] 1700 2200 
(J"v [MPa] 67 116 
n [-] 0.77 0.48 

Tabel 4.2: Deformatie-eigenschappen CR39 en PC 

Uit tabel4.2 blijkt dat het CR39 een zeer grote verstevigingsexponent heeft (ncR39 = 0.77, 
vergelijk aluminium n = 0.20 en gegloeid roestvaststaal n = 0.45). Het gevolg hiervan is dat 
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Figuur 4.2: Invloed van de temperatuur op de spannings-rek relatie van PC en CR39. PC is 
bestand tegen grote effectieve rekken (>3 [-]),terwijl het CR39 door zijn enorme versteviging 
slechts rekken tot 1.5 [-] kan hebben, waarna breuk optreedt. Vanwege de grote rekken in het 
verspaningsproces (1-3 [-]) zal het CR39 mogelijk niet duetiel verspaanbaar zijn. 

de breukspanning van het materiaal snel bereikt zal worden, waardoor het materiaal zich zeer 
bros zal gedragen bij grote rekken (1-3 [-]). Dit bleek ook uit de drukproef van het CR39: 
het proefstuk vergruisde bij een rek tussen 1.5 en 2. De sterke versteviging ontstaat doordat 
de ketens van het CR39 tijdens de belasting sterker in elkaar gedrukt worden, waardoor 
de intramoleculaire ruimtes kleiner worden. Door deze afname in intramoleculaire ruimte 
en daardoor verminderde bewegingsvrijheid van de polymeerketens zal het materiaal gaan 
verstevigen. 

Het polycarbonaat vertoont naast een voor PC hoge vloeispanning van 120 MPa (tegen 
80 MPa voor 'normaal' PC) nog een softening. Deze softening is een intrinsieke eigenschap 
van het polycarbonaat [21]. Na de softening vertoont het PC een met staal vergelijkbare 
versteviging (npc = 0.48). 

Verhoging van de temperatuur heeft weinig invloed op de krommen: ze blijven bij bena
dering dezelfde vorm hebben, maar verschuiven wel naar lagere waardes. 

4.3.2 Hoge reksnelheidsproef 

Opstelling 

Een experiment met hoge reksnelheid kan een indicatie van het materiaalgedrag geven bij 
grote reksnelheden, zoals die optreden in het verspaningsproces. Om dit experiment uit te 
voeren is gebruik gemaakt van de Split Hopkinsou Pressure Bar (SHPB). Deze opstelling is 
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ontwikkeld op de Technische Universiteit in Eindhoven en reeds in een aantal onderzoeken 
gebruikt, onder andere in Jaspers [11]. In bijlage D is beschreven hoe de SHPB-opstelling 
werkt. 

Een belangrijk gevolg van de hoge reksnelheidsproef is dat de proefneming niet langer 
isotherm is (zoals in de lage reksnelheidsproef), maar adiabaat wordt. Dit betekent dat door 
intrinsieke opwarming de temperatuur van het proefstuk zal toenemen en invloed zal hebben 
op het resultaat. Dit is een zeer nuttig gevolg van deze proef, want het verspaningsproces is 
ook adiabaat. 

Resultaten 

De resultaten van beide materialen verschillen nogal (figuur 4.3). In tegenstelling tot de 
lage reksnelheidsproef worden in de hoge reksnelhcidsproef niet zulke grote rekken gehaald 
(epc = 0.1 en êCR39 = 0.16). 

CR39 vertoont, nadat de vloeispanning bereikt is, een versteviging. Deze versteviging is 
aanzienlijk lager (n = 0.16) dan de waarde in de lage reksnelheidsproef. Waarschijnlijk zal 
deze versteviging nog aanzienlijk toenemen bij grotere rekken; de versteviging in figuur 4.2 
neemt immers bij een rek vanaf 0.4 enorm toe. 

Het PC vertoont, nadat de vloeispanning is bereikt, een sterke softening. In vergelijking 
met de lage reksnelheidsproef lijkt deze softening een stuk sterker bij de hoge deformatie
snelheid. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het adiabate proces. Door het adiabate pro
ces stijgt de temperatuur, waardoor de ketendelen meer bewegingsvrijheid krijgen. Door 
deze verhoogde bewegingsvrijheid ontrafelen de ketens meer, waardoor er meer softening kan 
optreden [34]. 

Figuur 4.4a. toont een spannings-rek diagram. Hierin is de vloeispanning a v en de mi
nimale spanning ad die ontstaat bij de softening. Figuur 4.4b. vertoont het verloop van av 

en ad als functie van de reksnelheid. Brostow en Corneliussen [3] schrijven dat de lokalisatie 
van plastische deformatie eerder zal optreden als het verschil a v - ad groter is, ofwel als de 
reksnelheid groter is. 

Het is dus te verwachten dat bij nog grotere reksnelheden dan die bereikt zijn in de SHPB
procf ( è "'1 03 s -l) het PC een grotere softening zal vertonen dan die reeds waargenomen in 
de lage en hoge reksnelheidsproef. 

Bovenstaande betekent ook dat een dergelijk gedrag mogelijk bij het CR39 op zou kunnen 
treden, maar waar deze softening bij het CR39 op zal treden is met de SHPB-proef niet 
waargenomen. 

Het verschil in materiaalgedrag (van verschillende polymeren) is een materiaal-afhankelijk 
gegeven [3], maar het grote verschil in materiaalgedrag kan hier worden toegeschreven aan 
het verschil in polymeeropbouw, namelijk de thermohardende structuur van het CR39 en de 
thcrmoplaste structuur van het PC. 

4.3.3 Scratch-test 

De scratch-test geeft de relatie tussen de wrijvingskracht en de normaalkracht. Het scratch
apparaat trekt met een conus met een van te voren ingestelde aandrukkracht over het werk
stukoppervlak. Hierbij zijn verschillende snelheden (tot 50 mmjmin) en aandrukkrachten 
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Figuur 4.3: Spanningsverloop van het PC en het CR39 in de hoge reksnelheidsproef. CR39 
vertoont een normale versteviging, terwijl het PC een grotere softening vertoont dan die bij 
de lage reksnelheidsproef. 
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Figuur 4.4: Effect van de reksnelheid op de mate van softening. Hoe groter het verschil crv-crd 

hoe meer softening en dus lokalisatie van plastische deformatie zal optreden. 
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(van 1 tot 100 N) instelbaar. Ook is het mogelijk om de aandrukkracht te variëren tijdens 
de proef. 

Scratch-testen geven vaak uitsluitsel over het wel of niet aanwezig zijn van een duetiele 
zone bij een materiaal [6]. Verder geeft de scratch-test informatie over de wrijvingscoëfficiënt 
van een materiaal. Op het PC en CR39 is daarom ook een scratch-test uitgevoerd. 
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Figuur 4.5: Resultaten van de scratch-test. CR39 heeft een lage wrijvingscoëfficiënt van 0.3 
en zou daardoor beter verspaanbaar moeten zijn dan PC met een wrijvingscoëfficiënt van 
gemiddeld 0.4. 

Figuur 4.5 geeft de resultaten van de scratch-test bij verschillende scratch-snelheden (10 
mmfmin en 50 mmfmin). De proef is bovendien uitgevoerd met een toenemende kracht van 
1 tot 100 [N]. Uit de scratch-test blijkt dat het CR39 een wrijvingscoëfficiënt van 0.3 heeft 
en het PC een wrijvingscoëfficiënt van 0.4. Dit zou kunnen betekenen dat het CR39 beter 
verspaanbaar is vanwege de lagere wrijvingscoëfficiënt. 

Bestudering van de groeven na de scratch-test gaf aan dat het CR39 geen duetiele over
gangszone heeft; alhoewel de groef net zichtbaar was met het blote oog, gaf bestudering van 
de topografie van de groef onder de lichtmicroscoop geen structuurverandering aan van het 
oppervlak ten opzichte van het basismateriaaL Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 
beproefde oppervlakken reeds gedraaide oppervlakken waren en mogelijk verstevigd waren. 

4.3.4 Invloed ketenstructuur 

De oppervlakteruwheid van een gedraaid stuk is afhankelijk van het 'breuk-'proces op het 
scheidingsvlak bij het stagnatiepunt [2]. Het lijkt daarom zinvol om een model op te stellen 
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voor dit scheidingsproces. In dit onderzoek hebben we te maken met PC, een thermoplast, 
en CR39, een thermoharder. De polymeerstructuur van beide materialen is daardoor nogal 
verschillend, met een verschillend verspaningsgedrag als gevolg. 

Polycarbonaat Zoals eerder vermeld, liggen de ketens van het PC als een kluwen door 
elkaar. Her en der zijn de ketens door entanglements met elkaar 'verbonden' (secundaire 
bindingen). Bij een belasting (bijvoorbeeld trek) zullen de ketens gaan oriënteren en kunnen 
ze langs elkaar glijden, waardoor ze ontwarren. Figuur 4.6a. geeft twee ketens weer die met 
een entanglement verbonden zijn. Trekt men met een kracht F aan een uiteinde, dan zullen 
de ketens langs elkaar glijden en ontwarren. 

Op enkele plaatsen zullen de entanglements niet ontwarren, waardoor de ketens zullen 
breken bij een toename van de belasting. Het ontrafelen van de ketens zou men kunnen 
vergelijken met een pluk watten die men uit elkaar trekt. 

CR39 Het CR39 kenmerkt zich door zijn crosslinks. De crosslinks zijn primaire bindin
gen waardoor de ketens fysisch met elkaar verbonden zijn. Het CR39 vormt alleen crosslinks 
aan de uiteindes van de ketens (zie ook figuur 2.2). Naast de crosslinks hebben de entang
lements ook veel invloed in de thermoharder. Bij thermoplasten hebben de entanglements 
relatief veel bewegingsruimte. Dit komt, doordat de ketens alleen met secundaire bindingen 
bij elkaar worden gehouden. Bij de thermoharders wordt de bewegingsvrijheid van de entang
lements sterk beperkt door de crosslinks. Deze invloed is zichtbaar bij de krachtdoorleiding 
tussen de ketens. 

Figuur 4.6b. geeft twee ketens weer die aan de uiteindes verbonden zijn met de vaste wereld 
(=de rest van het werkstukmateriaal). Daarnaast zitten de twee ketens met een crosslink 
(symbool D) aan elkaar vast. Een kracht F aan het einde van ketendeel 4 zorgt, door de 
crosslink tussen beiden ketens, naast een spanning in ketendeel 4 ook voor een spanning in 
ketendelen 1,2 en 3. 

De invloed van de entanglements in een thermoharder wordt duidelijk als we figuur 4.6c. 
bekijken. Hier zien we dat de ketens aan de uiteindes aan het omliggende materiaal bevestigd 
zijn met crosslinks. De twee ketens zijn onderling 'verbonden' met een entanglement. Trekt 
men met kracht F aan het einde van ketendcel 4, dan zal deze kracht in de gehele keten, 
bestaande uit ketendelen 2 en 4 voelbaar zijn, maar doordat de ketendelen 1,2 en 3 met 
crosslinks aan het omliggende materiaal va.'ltzitten, zal de kracht F via de entanglcmcnt ook 
in de ketendelen 1 en 3 voelbaar zijn. Grofweg zou men kunnen zeggen dat cntanglemcnts 
zich bijna als crosslinks gedragen in thermoharders. 

Verspaningsproces Alhoewel bovenstaande beschouwing over PC en CR39 slechts in 
het vlak van tekening beschreven is, is deze ook van toepassing in een drie dimensionale 
amorfe structuur. Het verspaningsproces van het PC zal zich daardoor met name kenmerken 
door het ontwarren van de ketens. Dit wordt veroorzaakt door de relatief zwakke invloed van 
de secundaire bindingen. 

Het CR39 zal zich in het vcrspaningsproces kenmerken door het breken van de ketens. 
Behalve de primaire binding van de crosslinks zijn ook de secundaire bindingen relatief sterk 
in een thermoharder. Hierdoor zal het ontwarren van de ketens zeer moeilijk zijn en is de 
invloed van een opgelegde spanning op een keten ook voelbaar op de vele ketens in zijn direkte 
omgeving. Zoals een ketting breekt bij de zwakste schakel zal een polymeerketen breken bij 
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Figuur 4.6: Figuur a. is een weergave van de ketens in een thermoplast. Figuren b. en c. 
geven een thermoharder weer. Hierin kan men zien dat entanglements in thermoharders zich 
als crosslinks (D) kunnen gedragen (voor verdere uitleg zie tekst). 

de zwakste atomaire binding. Waar deze zich bevindt is op voorhand niet bekend. Daar 
een belasting op een ketendeel ook een direkte invloed heeft op een deel van de omliggende 
ketcndelen, zal de ketenbreuk benodigd voor de scheiding van spaan en werkstuk in één van 
die ketendelen kunnen optreden. Hierdoor zal het verspaningsproces van een thermoharder 
een 'random' breukproces worden. 

4.3.5 Conclusies over materiaalkarakterisering 

Temperatuur 

Het materiaalgedrag van polymeren kan aanzienlijk verschillen bij verhoogde temperatuur. 
Bovendien is de slijtage van de beitel ook afhankelijk van de temperatuurstijging. Het is 
daarom zinvol om een uitspraak te doen over de temperatuurstijging in het verspaningsproces. 

Split Hopkinson Pressure Bar Met de resultaten van de SHPB-proef kan men een tempe
ratuurstijging bepalen. Hiertoe moet de energie bepaald worden die in het werkstuk ontstaat 
door de plastische vervorming. Met behulp van onderstaande relatie kan men de tempera
tuurstijging afschatten [11]. 
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fade 
t::..T = Ë..___ 

pc 
(4.1) 

De integraal kan bepaald worden als de oppervlakte onder de grafiek van de hoge rek
snelheidscurve. Helaas zijn de rekken van de hoge reksnelheidsproeven te klein (factor 10) in 
vergelijking met de rekken in het verspaningsproces. Indien men de grafiek extrapoleert naar 
een rek van 1, kan men in ieder geval een ruwe schatting maken van de temperatuurtoename 
tijdens het verspaningsproces. Een probleem wat in dit geval optreedt, is dat het PC in 
bovenstaande resultaat geen duidelijke gedrag geeft bij rekken groter dan 0.1: softening of 
versteviging. Voor het CR39 wordt aangenomen dat het verder lineair verstevigd wordt bij 
rekken groter dan 0.12. In tabel 4.3 is het een en ander weergegeven. 

CR39 PC 
t::..T tijdens SHPB 14°C 13°C 
t::..T bij e 1 160°C 

Tabel 4.3: Temperatuurstijging in SHPB-experiment 

Opvallend in deze tabel is de temperatuurtoename in het CR39, welke 160°C zou be
dragen, bij een rek ë = 1. Deze waarde zal niet bereikt worden, omdat het verstevigende 
gedrag van CR39 geëxtrapoleerd is naar deze rek. De spanning in het matcriaal zal echter al 
snel (door de sterke versteviging) de breukspanning overtreffen, waardoor het materiaal bros 
gedrag zal vertonen. Bovendien is het verstevigingsgcdrag bij verhoging van de temperatuur 
( adiabaat) niet meegenomen in de bepaling van de geconsumeerde energie. Het is dus te 
verwachten dat de temperatuur van 160°C niet bereikt zal worden. Deze voorspelling wordt 
ook tegengesproken door gebruik te maken van de analyse die Smith [32] in haar onderzoek 
gebruikte. Zij gebruikte hiervoor het model van Boothroyd. 

Afschatting temperatuur volgens model van Boothroyd In bijlage C.1 staat beschre
ven hoc het model van Boothroyd gebruikt wordt. Hierbij dient men wel te beseffen dat het 
om een mctaalverspaningsmodel dat toegepast is op kunststoffen. Met behulp van dit 
model kan men voor CR39 en PC een temperatuurstijging van 40°C respectievelijk 32°C 
afleiden. 

In vcrgelijking met de temperatuurstijging in het SHPB-experiment bij rekken tot 0.1 [-] 
zou deze temperatuurstijging iets aan de lage kant kunnen zijn. Een preciese temperatuurstij
ging kan dus niet aangegeven worden, maar zal zeker niet meer bedragen dan enkele tientallen 
graden. 

Verspaanbaarheid 

De scratch-test beschouwend kan men verwachten dat het CR39 goed fijn te verspanen is 
vanwege zijn lage wrijvingscoëfficiënt (0.3). Uit de eerste draaiproeven blijkt dit echter niet 
zo te zijn. 

Uitgaande van een rek van 1 tot 3 [-] in het verspaningsproces (zie §3.1.1) blijkt uit de lage 
reksnelheidsproef, dat het CR39 niet verder komt dan een rek van 1.5 [-]. Indien de rekken 
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groter zijn dan 1.5, zal het CR39 zich tijdens het verspaningsproces bros gedragen. Mogelijk 
dat het CR39 bij de grote optredende reksnelheden in het verspaningsproces (103-107 s-1) 

een softening vertoont (zie ook figuur 4.4). Bovendien kan een verhoging van de temperatuur 
mogelijk een duetieler gedrag tot gevolg hebben. Experimenten moeten uitwijzen of het CR39 
duetiel verspaanbaar is. 

De lage reksnelheidsproef geeft aan dat het PC een rek van 1-3 [-] kan doorstaan. De hoge 
reksnelheidsproef toont een aanzienlijke softening bij het PC. De softening is groter dan bij de 
lage reksnelheidsproef. Volgens [3] zal de softening ook optreden in afschuivings-belastingen, 
welke de primaire belastingssituatie is in het verspaningsproces. Het lijkt daarom aannemelijk 
dat het PC goed te verspanen zal zijn, vooral omdat de softening bij hogere rekken nog groter 
zal zijn en de vervorming in de primaire deformatiezone zonder problemen zal verlopen, 
waardoor de spaan eenvoudig afgevoerd kan worden. 

In het algemeen kan men zeggen dat het verschil in verspaningsproces van thermoplast en 
thermoharder, grofweg ontrafelen respectievelijk breken van ketens, een verschil in ruwheid 
zal geven. Doordat de ketens van de thermoplast makkelijk kunnen ontrafelen, zal op het 
scheidingspunt (werkstuk/spaan) voor de beitel het nieuw ontstane oppervlak niet 'bescha
digd' worden door het ontrafelen van de ketens. Bij de thermoharder zal op het scheidingspunt 
het breken van de ketens niet eenduidig vastgelegd zijn, waardoor de ketenbreuk zich naar 
boven of naar beneden kan voortplanten. Hierdoor zal een grotere ruwheid ontstaan dan bij 
de thermoplast. 
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Hoofdstuk 5 

Verspaningsproeven 

5.1 Doel van de proeven 

Het primaire doel van het onderzoek is het behalen van optische kwaliteit bij het fijndraaien 
van PC en CR39. Als deze optische kwaliteit behaald kan worden, is het van belang om de 
standtijd te optimaliseren, om zodoende genoeg lenzen te kunnen fabriceren. 

Als cis van de optische kwaliteit is een Ra-ruwheidswaarde gegeven van 10 nm. De stand
tijdseis is opgegeven als 115 tot 170 lenzen wat betekent dat minimaal 350 km verspaand zou 
moeten worden met een beitel. Deze mag dan wel tussentijds geslepen worden. 

CR39 Het CR39 vertoonde in de eerste proeven een bros karakter. Omdat amorfe 
thermoplasten beter verspaanbaar zijn als de intrinsieke warmte in de buurt van hun T 9 komt 
[32], wordt met een temperatuurverhoging geprobeerd om het duetiele karakter van het CR39 
te bereiken. Bovendien wordt een verkleining van de snedediepte toegepast om zodoende het 
effect van verhoogde hydrostatische druk (door de eindige radius (§4.2.2)) te onderzoeken. 
Bovenstaande proeven worden gecombineerd. 

Paragraaf 3.2 geeft de invloed van de aanzet op de (theoretische) ruwheid weer. Het 
CR39 zal daarom ook nog gedraaid worden met een kleiner wordende aanzet om zodoende 
een minimum in de oppervlakteruwheid te vinden. Verder is de invloed van een smering op 
de oppervlakteruwheid onderzocht. 

Omdat de beitel nogal snel slijtage vertoonde in de eerste proeven is er geen standtijdsproef 
uitgevoerd. Wel wordt de optredende slijtage besproken in §5.4.1. 

PC Het PC geàroeg zich tijdens de eerste proeven al goed: er ontstond een lintspaan 
en het oppervlak was optisch al zeer goed. Het PC wordt daarom met een aanzet-variatie 
verspaand om een minimum in de ruwheid te vinden. Vanwege de mogelijk vonkontladingen 
[19] is tijdens de proeven ook de invloed van enkele smeringen op de oppervlakteruwheid 
onderzocht. 

Omdat het polycarbonaat zeer goed vcrspaanbaar was en relatief weinig beitelslijtage 
vcrtoonde is een standtijdproef uitgevoerd om te ontdekken welke beitelslijtage optreedt bij 
het verspanen van PC. 
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5. 2 Opstelling 

5.2.1 Verspaningsproeven 

De draaiproeven zijn uitgevoerd op de COLATH. Deze machine is voldoende stijf en geschikt 
voor het precisie draaien. De besturing van de machine is een constant toerental besturing. 
Hierdoor is tijdens de proeven de snijsnelheid niet constant geweest. De invloed van het 
verschil in snijsnelheid is zo klein mogelijk gehouden door alleen de buitenrand van de blank 
te verspanen. 

Het onderzoek naar de optische kwaliteit van beide materialen is uitgevoerd middels vlak
draaien. Het PC was beschikbaar als stafmateriaal en het CR39 alleen in 'blank'-vorm. De 
CR39-blank is vanwege zijn kromming niet geschikt voor vlakdraaien, daarom is de blank op 
een conventionele draaibank over 10 mm vlakgedraaid (figuur 5.1). 

Het opspannen van de proefstukken gebeurde met de houder weergegeven in figuur 5.2. 
Het proefstuk werd voorgespannen met behulp van schotelveren. 

voorcurve bewerkingsvlak 

~tercurve 
~ 

Figuur 5.1: Voorbewerkte blank. Het bewerkingsvlak is het vlak waarop de draaiproeven 
worden uitgevoerd. 

A-A !+-<( 
I 
i 
i 

Figuur 5.2: Weergave van de houder waarop de blanks zijn opgespannen. 
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Een goede spaanafvoer is noodzakelijk bij het verspanen van materialen waarbij een lint
spaan ontstaat, zo ook bij het PC. Hiertoe is perslucht met behulp van een sproeistuk op de 
beitel gericht. De afzuiging is zo dicht mogelijk bij de beitel geplaatst. In het geval van koel
smering was het mogelijk om de smering op het sproeistuk aan te sluiten, waardoor verneveld 
werd (zie ook figuur F.3). 

In het algemeen zijn de proeven uitgevoerd door eerst de blank schoon te draaien met een 
voordraaibeitel en vervolgens bij CR39 één keer en bij PC twee keer na te bewerken met de 
nadraaibeitel. 

Vanwege het kritische proces is gekozen voor ultra-precision monokristallijne diamant
beitels. Vanwege het grote oppervlak dat gedraaid moet worden en de lagere (theoretische) 
ruwheid bij gebruik van een grotere neusradius is gekozen voor een neusradius van 1 mm. 
De beitels zijn waviness controlled (dit betekent dat de afwijking ten opzichte van de per
fecte cirkel van de neusradius kleiner is dan 0.25 pm). De spaanhoek en vrijloophoek zijn 0°, 
respectievelijk 10°. 

5.2.2 Verwerking 

De verwerking van de topografieën is uitgevoerd met een Atomie Force Microscope (AFM). 
Op deze manier is het mogelijk om hoogte-informatie over het oppervlak te verkrijgen. De ver
kregen ruwheden zijn zowel met de AFM en een Mitutoyo ruwheidsmeter bepaald. Alhoewel 
deze laatste een tipradius van 2 pm heeft, waren de ruwheidswaardes van de ruwheidsmeter 
vrijwel gelijk aan die van de AFM. Tijdens de standtijdproef is dan ook gebruik gemaakt van 
de Mitutoyo ruwheidsmeter. 

De slijtage van de beitels is met behulp van een Leica lichtmicroscoop bestudeerd. Met 
deze microscoop zijn vergrotingen haalbaar van 1000x. De microscoop is voorzien van een 
digitale printer. 

5.3 Oppervlakteruwheid 

5.3.1 CR39 

Temperatuur en snededieptevariatie 

Methode Het CR39 vertoonde in eerdere proeven een bros gedrag. Bovendien trad bij het 
verspanen van het CR39 een aanzienlijke beitelslijtage op. Om de invloed van de snedediepte 
op de oppervlakteruwheid te onderzoeken zijn proeven gedaan met afnenende snedediepte. 
De snedediepte is tijdens de proef gevarieerd van 10 pm tot 1 pm per millimeter gelopen aanzet 
(figuur 5.3). Tevens is de invloed van de temperatuur onderzocht door de proefstukken met 
warme lucht te verwarmen. Deze manier van opwarmen zorgde voor een temperatuur verloop 
van Tgewenst+15°C aan het begin van de proef tot T 9ewenst-10°C aan het eind van de proef. 
De proeven zijn verder uitgevoerd met onderstaande parameters: 

Toerental 1000 omwjmin ( snijsnelheid 3.6 mj s) 
Aanzet: 10 pmjomw 

Resultaten Figuur 5.4 laat het verloop van de ruwheidswaarde tegen een afname van de 
snedediepte zien. De piek in de lijn van 80°C onstaat door enkele diepe 'putten' in de gescande 
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Figuur 5.3: Weergave van het draaipatroon bij afnemende snededieptes. Per millimeter 
draaide aanzet is de snedediepte h met een micrometer verminderd. 
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Figuur 5.4: Ra-ruwheden van het CR39 bij verschillende snededieptes en temperaturen van 
het proefstuk. Vanwege de enorme ruwheidssprong bij 80°C kan aangenomen worden dat hier 
nog een ander effect heeft gespeeld dan een niet scherpe snijkant. 

gebieden (zie figuur 5.5). Ruwheidsmetingen over het hele bereik gaven de ruwheden van 
figuur 5.4. Een ruwheidsbepaling buiten de 'put' gaf de trend van de stippellijn. 

Deze figuur laat zien dat een afname van de snedediepte geen kleinere ruwheidswaarde 
tot gevolg heeft. De Ra-ruwheid bedraagt in het minimale geval 35 nm. Opmerkelijk is de 
sprong in de ruwheidswaarde bij een nominale temperatuur van 80°C. Het lijkt erop dat hier 
een andere factor van belang is. 

In het verspaningsproces bij T=20°C ontstaan korte brokkelspanen. Naarmate de tem
peratuur stijgt, ontstaat meer en meer een lintspaan. Bij T=80°C is een lintspaan waar
neembaar. Bestudering van de spaan geeft hetzelfde patroon als in figuur 5.6. Deze spaan 
toont aan dat ook bij de nominale temperatuur van 80°C het proces, ondanks een 'ductiele' 
spaanvorm, een bros karakter vertoont. 

De grote afwijking van de Ra-ruwheid bij T=80°C kan mogelijk verklaard worden door 
de verhoogde temperatuur. Deze temperatuur ligt namelijk in de buurt van T 9 (85°C ). Dit 
betekent dat de ketens in het werkstukmateriaal veel bewegingsvrijheid hebben (zie §??). 
Door de grotere bewegingsvrijheid van de ketens zullen de ketens meer kunnen ontwarren, 
voordat breuk optreedt (dit verklaart het ontstaan van de waargenomen lintspaan). Dit 
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betekent tevens dat er meer ketens betrokken zullen raken bij het breukproces, waardoor een 
ontstane scheur vanaf de beitelpunt dieper in het werkstukmateriaal kan doordringen. 

1 a. (h=1 J.Lm) 2a. (h=1 J.Lm) 3a. (h=1 J.Lm) 

1 b. (h=1 0 J.Lm) 2b. (h=1 0 J.Lm) 3b. (h=1 0 J.Lm) 

Figuur 5.5: Topografieën van het verspaande CR39 bij verschillende snededieptes en tempe
raturen. Verhoging van de temperatuur leidt tot een grotere ruwheid ondanks het ontstaan 
van een lintspaan. 

Topografieën Figuur 5.5 toont een aantal topografieën van het verspaande CR39 bij ver
schillende temperaturen en snededieptes (deze figuur is groter weergegeven in bijlage F.1.3). 
Het CR39 vertoont bij 20°C (linksonder) nog bewerkingssporen. Bij hogere temperaturen 
verdwijnen deze en vertonen de topografieën meer kraters. 

De rillen loodrecht op de bewerkingsrichting, die zichtbaar zijn bij 20°C en 50°C, worden 
veroorzaakt door stick-slip effecten [29]. Schinker schrijft dat deze rillen ontstaan, doordat 
het materiaal verweekt wordt door de verhoogde temperatuur (welke ontstaat doordat de 
beitel over het materiaal wrijft) en daardoor even aan de beitel blijft kleven. Behalve de 
drukspanning voor de beitel heerst er net achter de beitel een trekspanning [26]. Bij verhoogde 
temperatuur zal vermoedelijk de kieving toenemen, waardoor meer materiaal aan de beitel 
blijft plakken. Door het plakken zal bij verhoogde temperatuur meer materiaal omhoog 
getrokken worden, waardoor een ruwer oppervlak ontstaat. 

Invloed smering 

In §4.3.3 is beschreven dat het CR39 een lage wrijvingscoëfficiënt heeft. Op basis hiervan zou 
men kunnen verwachten dat het CR39 geen smering nodig heeft om goed verspaanbaar te 
zijn. Figuur 5.6a. toont de spaan die ontstaat bij droog verspanen van CR39 en figuur 5.6b. 
toont de spaan bij smering met een oplossing van natrium-acetaat. Deze vloeistof is gekozen, 
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omdat hierdoor minder slijtage zou ontstaan aan de beitel door elektrostatische ontladingen 
[24]. 

a. b. 

Figuur 5.6: Figuur a. toont de spaan zoals die ontstaat bij droog verspanen van CR39. 
Opmerkelijk bij deze spaan is het afwezig zijn van een bros/duetiel overgang. Figuur b. toont 
de spaan bij het draaien met smering. Deze spaan lijkt een stuk beter dan die in figuur a. Er 
treedt echter geen verbetering in de ruwheidswaarde op. 

Uit de figuren blijkt dat verspanen met een oplossing van natrium-acetaat een positief 
effect lijkt te hebben op de spaanvorming, echter de gemeten ruwheid van het gedraaide op
pervlak verschilt nauwelijks (Ra=32 nm bij droog verspanen en Ra=30 nm bij gebruik van 
smering) . Smering lijkt dus weinig of geen invloed te hebben op de ontstane oppervlakteruw
heid. 

Aanzetvariatie 

De theoretische oppervlakteruwheid is beschreven met vergelijking 3.21. Hieruit is afgeleid 
dat een verkleining van de aanzet een verkleining van de Ra-ruwheid tot gevolg heeft. In deze 
proef is de aanzet gevarieerd van 10 f.Lm fomw tot 2 f.Lmfomw met stappen van 2 f.Lmfomw. 
De Ra-ruwheid verliep hierbij van 31 nm bij een aanzet van 10 f.Lm/omw tot 12 nm bij een 
aanzet van 2 f.Lmfomw. De Ra-ruwheid beschouwend kan men verwachten dat de lens optisch 
helder zou zijn, maar dit is niet het geval. Immers de oppervlaktekwaliteit wordt ook bepaald 
door de 'reftectivity' . Deze wordt bepaald door de Rz-waarde. 

De Rz-waarde van de lens, gedraaid met 2 f.Lm/omw, bedroeg 109 nm. Deze waarde is 
zeer hoog. Philips hanteert als maximale Rz-waarde 20 nm [8]. 

Conclusies verspaanbaarbeid CR39 

Het lijkt erop dat CR39 zeer moeilijk te verspanen is. Alhoewel een lintspaan ontstaat bij 
verhoogde temperatuur heeft dit geen positief effect op de oppervlakteruwheid. Ook een 
verkleining van de snedediepte lijkt geen effect te hebben. Alhoewel de opname van de spaan 
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bij gebruik van smering een goede spaanopbouw lijkt te vertonen, is dit niet aan de Ra
ruwheidswaarde af te lezen. Bij een kleine aanzet is het wel mogelijk om een Ra-ruwheid van 
12 nm te behalen, maar de lens wordt desalniettemin niet optisch helder. 

Net zoals in Kobayashi [13] is ook hier de conclusie dat CR39 moeilijk/niet tot optische 
kwaliteit te verspanen is. 

5.3.2 Polycarbonaat 

Het PC bleek in de eerste proeven al goed verspaanbaar: er ontstond een lintspaan en het 
oppervlak was aanzienlijk helder. Een optimalisatie van de oppervlakteruwheid is daarom 
uitgevoerd door de aanzet gedurende de proef te verkleinen. Net zoals bij het CR39 is ook bij 
de draaiproeven van het PC alleen de buitenste 10 mm van de blank bewerkt. De snijsnelheid 
varieerde hierdoor van 3.1 m/s tot 2.0 mjs. De aanzet is gevarieerd van 20 J.Lm/omw tot 2 
J.Lm/omw. Deze proeven zijn ook uitgevoerd met smering (zowel petroleum als oplossing van 
natrium-acetaat) . 

Resultaten 

Figuren 5. 7 en 5.8 tonen de gedraaide oppervlakken bij kleine en grote aanzet. In bijlage F 
zijn de resultaten van de draaiproeven met smering te vinden. 

Figuur 5.7: Lichtmicroscoop opname van het droog verspaande PC bij een aanzet van 2 
J.Lm/omw. 

De droog verspaande oppervlakken tonen de aanzetgroeven zeer duidelijk. In de aanzet
groeven zijn geen stick-slip effecten zichtbaar, zoals die ontstaan bij het draaien van CR39. 
AFM-opnames van de bij kleine aanzet gedraaide oppervlakken zien uit als weergegeven in 
figuur 5.9. De Ra-ruwheid van dit oppervlak is 5 nm, deRz-waarde bedraagt 33 nm. 

Uit de ruwheidsmetingen bleek dat de Ra-ruwheid kleiner dan 10 nm blijft tot een aanzet 
van 10 J.Lm/omw. Bestudering van de optische kwaliteit toonde een optisch helder oppervlak. 

Invloed smering 

Dautzenberg [19], Taminiau [24] en Oomen [22] zeggen dat een belangrijke slijtagefactor in 
het fijnverspanen van kunststoffen de vonkontladingen tussen werkstuk en beitel zijn. Om 
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Figuur 5.8: Lichtmicroscoop opname van het droog verspaande PC bij een aanzet van 20 
J.tmfomw. Het lijkt erop dat de waviness van de beitel zichtbaar is in het oppervlak. 

Figuur 5.9: AFM-opname van het droog verspaande PC met aanzet 3 J.tmfomw, snedediepte 
10 J.Lm en snijsnelheid 3 mj s. Opmerkelijk is dat er enkele dalen direkt naast toppen liggen. 

de doorslagspanning te verminderen zijn draaiproeven uitgevoerd met een smering van pe
troleum en een smering van een oplossing met natrium-acetaat. Deze laatste oplossing had 
een geleidbaarheid van ongeveer 1600 J.LS/crn. Schade van doorslag (volgens [22]) is te zien 
in figuur 5.10. 

De vloeistof is op werkstuk en beitel verneveld. Het probleem dat ontstaat bij gebruikma
king van de smering is de slechtere spaanafvoer. De spaan blijft als het ware op het oppervlak 
plakken en vormt een prop op het spaanvlak (figuur F.4) . Doordat de spaan niet goed afge
voerd wordt vouwt de spaan zich tegen de prop op. Mogelijk dat hierdoor de spaan ontstaat 
zoals weergegeven in figuur F .5. Dit verschijnsel was bij beide smeringen te zien. 

Natrium-acetaat Een opname van de spaan, zoals die ontstaat bij smering met natrium
acetaat is te zien in figuur F .5. Hierin is te zien dat de spaan als het ware samenvouwt. Door 
de slechtere spaanafvoer, ontstaat mogelijk ook een ruwer oppervlak. De Ra-waardes liepen 
van 10 nm tot 20 nm, met uitzondering van het oppervlak gedraaid met aanzet 2 J.Lm/ omw 
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Figuur 5.10: Ontladingsbomen op het spaanvlak van een MKD-beitel (opname met een licht
microscoop) 

waar een Ra-ruwheid van 4 nm behaald werd. Smering met een oplossing van natrium-acetaat 
gaf bij grotere aanzetten het onderstaande beeld: 

Figuur 5.11: AFM-opname van de rillen loodrecht op de snijrichting in het PC indien er 
verspaand wordt met een oplossing van natrium-acetaat (s=20 J-Lmfomw, h=10 J-Lm en V=3 
mfs) 

In deze figuur zijn rillen loodrecht op de bewegingsrichting te zien. Net zoals bij het CR39 
moeten de rillen hier ook ontstaan zijn door stick-slip effecten. 

Petroleum Een nadeel van petroleum zou zijn dat het spanningscorrosie veroorzaakt bij 
PC. Onder spanningscorrosie verstaat men scheur- of barstvorming onder gelijktijdige invloed 
van een mechanische spanning en een bepaald chemisch milieu [34]. Dit is inderdaad het 
geval; er ontstaan vele barsten in het oppervlak, waarvan er enkele te zien zijn in figuur 
F.8. In tegenstelling tot de oplossing van natrium-acetaat zorgt het petroleum niet voor het 
ontstaan van de rillen loodrecht op de snijrichting (door stick-slip), waardoor het lijkt alsof 
het petroleum betere wrijvingscondities veroorzaakt dan een oplossing van natrium-acetaat. 

Het oppervlak in figuur 5.12 is gedraaid met een aanzet van 2 J-Lmfomw. De Ra-ruwheid 
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Figuur 5.12: Spanningscorrosie in het PC (AFM-opname). Er is gedraaid met zeer kleine 
aanzet (2 J.Lm/omw) wat een zeer kleine ruwheid oplevert. Spanningcorrosie heeft echter een 
slecht effect op de oppervlaktekwaliteit. 

van het stuk buiten de scheur bedraagt 5 nm. De scheur in het oppervlak heeft in dit plaatje 
een diepte van ongeveer 300 nm. Ondanks dat dit oppervlak zeer vlak is en bij alle aanzetten 
geen stick-slip effecten vertoont, zijn de scheuren in het oppervlak niet goed voor de optische 
kwaliteit en stevigheid van de PC-lens. 

Conclusies verspaanbaarheid PC 

Het PC is zeer goed verspaanbaar. Voorwaarde is wel dat men voor een goede spaanafvoer 
zorgt. Optische kwaliteit van het gedraaide oppervlak is haalbaar met zeer kleine aanzetten, 
zowel met als zonder smering. Bij gebruik van smering moet men wel letten op eventuele 
spanningscorrosie die kan optreden. 

5.4 Slijtage 

Een overstap naar het fijndraaien van brillenglazen is alleen haalbaar als de kosten van de 
beitel per gedraaide lens voldoende klein zijn. Het is dus noodzakelijk om de standtijd van 
de beitel zo groot mogelijk te houden. Standtijdsverbeteringen kunnen proefondervindelijk 
vastgesteld worden, maar een effectievere manier is door de oorzaak van de slijtage vast 
te stellen. In paragraaf 4.2.3 is beschreven welke soorten slijtage mogelijk herkend zouden 
kunnen worden in het verspaningsproces. In onderstaande paragrafen wordt de waargenomen 
slijtage besproken. 

In het geval van het CR39 zijn geen standtijdproeven uitgevoerd, omdat de slijtage al 
zeer snel optrad in de ruwheidsexperimenten. Standtijdproeven geven in dat geval voor de 
beginnende slijtage weinig informatie of misschien zelfs verkeerde informatie. De slijtage van 
het CR39 wordt besproken in §5.4.1. 

De slijtage bij het PC leek in eerste instantie zeer klein, daarom is een standtijdproef 
uitgevoerd om te zien welke slijtage als eerste zou optreden. Dit wordt besproken in §5.4.2. 
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5.4.1 CR39 

Tijdens de verspaningsproeven met het CR39 is gebleken dat de slijtage een zeer grote invloed 
heeft op de oppervlaktekwaliteit. Het draaien van een tweede blank met dezelfde beitel 
en dezelfde verspaningsparameters gaf meteen een matter oppervlak, met andere woorden 
reproduceerbaarheid was niet haalbaar met dezelfde beitel. De Ra-ruwheid van een oppervlak 
dat gedraaid was met een nieuwe beitel en aanzet 10 J..Lm/omw lag in alle gevallen rond de 30 
nm. Figuur 5.13a toont de slijtage van een beitel die ontstond na het draaien van 500 meter 
CR39 en figuur 5.13b toont de slijtage van een andere beitel na het draaien van 175 meter 
bij een temperatuur van 50°C en nog 175 meter bij een temperatuur van 80°C. 

a. 

Figuur 5.13: Figuur a. is een lichtmicroscoop opname die de slijtage vertoont na 500 meter 
draaien bij kamertemperatuur van CR39. Figuur b. vertoont de slijtage die ontstaan is na 
175 meter draaien bij 50°C en 175 meter bij 80°C. 

Het lijkt erop dat de slijtage bij verhoogde temperatuur groter is. Een vergroting van 
figuur 5.13b levert onderstaande beeld op (vergroting van foto a. levert een vergelijkbaar 
beeld op). 

Figuur 5.14: Detailopname van de slijtage aan het spaanvlak na het draaien van CR39. De 
'spots' op het spaanvlak zijn achtergebleven waterdruppels van het reinigen. 

De sporen in de krater lijken te duiden op een vorm van abrasieve slijtage, mogelijk 
veroorzaakt door harde deeltjes. Een analyse van het materiaal heeft uitgewezen dat er geen 
silicaten of andere harde delen in het materiaal zitten, waardoor deze vorm van slijtage niet 
aanwezig lijkt te zijn. Bovendien lijkt de slijtage groter bij hogere temperatuur. 

Vanwege de temperatuurafhankelijkheid zou de optredende slijtage een vorm van 
chemische slijtage of slijtage door diffusie kunnen zijn. Naarmate de temperatuur van het 
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werkstuk hoger is, zal meer warmte naar de beitel worden getransporteerd, doordat de warmte
geleidingscoëfficiënt van diamant relatief veel groter is dan die van kunststof. Bovendien zal 
tijdens het draaien de temperatuur bij de snijkant nog meer stijgen door wrijving, waar
door de temperatuur van de beitel zal stijgen. Chemische slijtage zal daardoor een grotere 
invloed krijgen. Zoals reeds vermeld, ontstaan tijdens het verspanen van thermohardende 
kunststoffen radicalen. Deze radicalen zullen sneller recombineren (een binding aangaan) bij 
verhoogde temperatuur [3]. Brostow en Corneliussen [3] geven verder aan dat bij verspanende 
bewerkingen in een zuurstofrijke omgeving het aantal radicalen stijgt, door het ontstaan van 
peroxide-radicalen. De Arrheniusvergelijking [27] 

D =A· e-Q/RT (5.1) 

met D de diffusiecoëfficiënt, A de oppervlakte, Q de activeringsenergie, R de gasconstante en 
T de temperatuur, geeft aan dat bij toenemende temperatuur de diffusie ook groter wordt. 

In paragraaf 4.2.3 wordt gemeld dat slijtage aan de beitel ontstaat door elektrische ontla
dingen tussen beitel en werkstuk. Brostow en Corneliussen beschrijven dat ook de mate van 
ontlading een rol speelt in de radicaalproductie, hoe groter de ontlading hoe meer radicalen. 

Oxidatie en grafitisatie van diamant treden pas op bij hoge temperaturen (>500°C [35]). 
Het proces van oxidatie en eventueel daarmee samenhangende grafitisatie is nog niet eenduidig 
bekend [35]. Wel is het zo dat de oxidatie versneld wordt in de aanwezigheid van peroxide
radicalen [10]. 

De hoge contactdruk tussen de achterzijde van de spaan en het spaanvlak in combinatie 
met een verhoogde temperatuur van spaan en beitel, radicaalvorming door ketenbreuk en 
radicaalvorming door eventuele vonkdoorslag zorgen mogelijk voor een versnelde chemische 
slijtage of slijtage door diffusie van de diamantbeiteL Door het grote aantal ketens dat breekt 
bij het verspanen van CR39 zal de slijtage groter zijn dan bij PC. 

5.4.2 Polycarbonaat 

Voor de standtijdproef van het PC is gebruik gemaakt van de opstelling zoals weergegeven in 
figuur F.3. De schijf is op een vlakke houder bevestigd met behulp van dubbelzijdige tape. 

Het slijtageproces van de diamantbeitel bij het draaien van PC lijkt anders dan het slijta
geproces bij het draaien van CR39. Een standtijdproef, bij droog verspanen met een aanzet 
van 5 J-Lm/omw, snedediepte 10 J-Lm en snijsnelheid 3 mjs, gaf na 150 km draaien de slijtage 
zoals weergegeven in figuur 5.15. 

De slijtage in figuur 5.15 was voor het eerst zicht baar na 50 km draaien. Het is opmerkelijk 
dat met de getoonde slijtage toch nog een Ra-ruwheid van 9 nm behaald werd. Dit betekent 
niet zoveel, want de optische kwaliteit was beduidend minder dan de lens gedraaid met een 
nieuwe beitel. De getoonde slijtage is een snijkantslijtage van ongeveer 25 J-Lm lengte en 2 J-Lm 
breedte. De spaanbreedte bij deze verspaningscondities is (vgl. 3.15) 141 J-Lm. 

Net zoals de slijtage bij het CR39lijkt ook in deze opname een vorm van abrasieve slijtage 
zichtbaar, maar ook bij de chemische analyse van het PC bleek dat er geen harde deeltjes in het 
materiaal zijn verwerkt en is abrasieve slijtage uit te sluiten. In paragraaf 3.1.2 is beschreven 
dat de stagnatiepuntshock bij PC klein is. Dit betekent dat maar weinig materiaal onder 
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Figuur 5.15: Snijkantsslijtage aan de diamantbeitel na 150 km draaien van PC opgenomen 
met een lichtmicroscoop. 

de beitel wordt getransporteerd. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat de snijkantslijtage 
ontstaat door het onder de beitel doorgaande materiaal dat niet als spaan afgevoerd wordt. 

Tijdens de draaiproeven bleek dat de lintspaan niet altijd goed afgevoerd werd. Het gevolg 
was dat de spaan rond de beitelpunt blijft hangen. Het is in dat geval niet ondenkbaar dat de 
spaan, door de ronddraaiende blank, af en toe tussen beitel en werkstuk door wordt getrokken. 
In dat geval zal er meer materiaal onder de snijkant doormoeten, waardoor een toename van 
de verspaningskrachten ontstaat bij de snijkant. Deze verhoogde krachten kunnen mogelijk 
voor een verhoogde slijtage zorgen. 

Shaw[30] geeft geen exacte vcrklaring aan voor het ontstaan van de groeven in de snijkant, 
omdat er verschillende uitspraken over gedaan zijn. Wel schrijft hij dat de groeven ontstaan 
aan de uiteindes van de snedes. Bij een aanzet van 5 J.Lm/ omw en een snedediepte van 10 J.Lm 
bedraagt de spaanbreedt (vgl. 3.15) 142 J.Lm. In figuur 5.15 is de afstand tussen groef-paren 
ongeveer constant op deze waarde. Het grote aantal groeven is ontstaan doordat de beitel 
tijdens de standtijdproef enkele keren van de machine af is geweest voor bestudering onder 
de microscoop. Bij de opspanningen zijn kleine rotaties mogelijk geweest, waardoor de beitel 
verschillende groef-paren heeft. 

Op dit moment is het nog niet duidelijk waardoor de slijtage ontstaat aan de snijkant, 
maar een belangrijke factor hierin kan de slecht afgevoerde spaan zijn die onder de beitel 
wordt gedrukt. Ook het slijtagegedrag aan de uiteindes van de snede zou verder onderzocht 
moeten worden om een duidelijke uitspraak te kunnen doen over de slijtage. 

5.5 Verspaningskrachten 

In tabel 3.1 staat aangegeven dat de stagnatiepunthoek bij CR39 veel groter is dan bij PC. 
Dit zou betekenen dat het krachtenspel bij het draaien van CR39 anders is dan bij PC. In 
deze proef zal onderzocht worden of het verwachte verschil in krachtenspel van CR39 en 
PC optreedt. Naast dit verschil zal gekeken worden naar de invloed van smering op beide 
materialen, met name vanwege het slechte oppervlak dat ontstaat bij PC indien er gedraaid 
wordt met een oplossing van natrium-acetaat. 
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5.5.1 Opstelling en verwerking 

In dit onderzoek wordt slechts gedurende een korte tijd een meting gedaan, om zodoende 
een beeld te krijgen van het optredende verspaningsproces. Er zijn metingen gedaan bij 
draaien met en zonder smering. Bovendien zijn de toerentallen aangepast om zodoende een 
gelijke snijsnelheid (3 m/ s) te hebben bij PC en CR39. De aanzet bedroeg 5 p,mj omw en de 
snedediepte 10 p,m. 

Het meten van de verspaningskrachten is uitgevoerd met twee piezo-sensoren. Deze zijn 
van het type Kistier 9251A en iedere sensor kan in drie richtingen krachten meten. De 
sensoren zijn loodrecht ten opzichte van elkaar geplaatst. Op deze manier is het mogelijk 
om de krachten te meten in de niet-voorgespannen richting van de sensoren. Dit is geciaan, 
omdat de thermische drift van een sensor het grootste is in de voorgespannen richting. De 
sensoren hebben een bereik van 1 mN tot 100 N. Deze opstelling is ter beschikking gesteld 
door Dhr. Oomen van Philips Research en is ook gebruikt in het onderzoek van Oomen en 
Eisses [16]. 

De signalen van de krachtopnemers zijn, na versterkt te zijn, met een VXI ( data-aquisitie 
tot 600Hz) opgeslagen in de computer. Hierna zijn de resultaten verder verwerkt met Matlab. 

De powerspectra van alle metingen vertoonden een duidelijke piek bij een frequentie van 
50 Hz. Deze is, vanwege de verschillende toerentallen bij CR39 en PC, toegeschreven aan het 
lichtnet. Voor de verwerking van de signalen is een kortegolffilter toegepast voor frequenties 
boven de 45Hz. 

5.5.2 Resultaten 

CR39 

Het CR39 vertoont in het powerspectrum (figuur 5.16) van zowel de proef met als de proef 
zonder smering een piek bij 54 Hz. De oorzaak van deze piek lijkt niet te zijn ontstaan uit 
mechanische eigenschappen van de machine, want in het powerspectrum van het PC is deze 
piek van 54 Hz niet aanwezig. De oorzaak van de piek is niet duidelijk. Vergelijking van de 
vermogens van deze piek bij droog draaien en draaien bij smering geeft aan dat bij het droog 
draaien de hoofdsnijkracht groter is in verhouding met de drukkracht dan bij het draaien met 
een smering. Dit zou mogelijk kunnen duiden op een slechtere spaanafvoer bij draaien zonder 
smering. 

Het ontstaan van de rillen loodrecht op de bewegingsrichting in figuur 5.5 is niet in dit 
powerspectrum te zien. De frequentie waarmee de rillen ontstaan bij het CR39 is ongeveer 
2·106 Hz bij een snijsnelheid van 3 mjs (en dus niet terug te vinden in het spectrum). Deze 
frequentie komt overeen met de gevonden waardes bij het verspanen van glas [29]. 

De in figuur 5.6 zichtbare rillen ontstaan met een frequentie van ordegrootte 105 Hz 
(aangenomen stuikfactor=2) en zijn dus ook niet zichtbaar in het signaal. 

Het gegenereerde krachtsignaal van het CR39 (na filtering) is weergegeven in figuur 5.17. 
In deze grafieken is te zien dat het toepassen van een smering tijdens het draaien niet veel 
verschil maakt. De gemiddelde kracht ligt rond de 1 mN, met fluctuaties van ± 0.5 mN. 
Tevens is te zien dat de aanzetkracht de kleinste van de drie gemeten krachten is. Alhoewel 
bovenstaande grafieken lijken te duiden op een sterk varierend krachtenspel, blijkt dit nogal 
mee te vallen als we het vergelijken met het PC. 
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Figuur 5.17: Krachten tijdens het draaien van CR39. 
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Polycarbonaat 

Figuur 5.18 toont het powerspectrum van het gedraaide PC. Er is een duidelijk verschil 
zichtbaar in het krachtenspel bij verspanen met en zonder smering (smering is een oplossing 
van natrium-acetaat). 

De duidelijk zicht bare pieken bij 17 Hz en 34Hz (harmonische) in het powerspectrum van 
PC met smering zijn ook terug te vinden in het spectrum van PC zonder smering. Mogelijk 
dat deze pieken veroorzaakt worden door een mechanische oorzaak, zoals de ronddraaiende 
spil, want de 17 Hz piek is ook te zien bij het verspanen van CR39. 

Indien een smering van natrium-acetaat oplossing wordt toegepast ontstaat in het power
spectrum een piek bij 300 Hz. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Het opkrullen van de 
spaan (zie figuur F.5) zou men kunnen verwachten, maar indien men de frequentie van de 
krullen uitrekent komt men op een frequentie van ordegrootte 105 s-1 . De golflengte bij een 
frequentie van 300 Hz is V/ f = 3/300 = 10-2 [m]. Een patroon met dergelijke golflengte is 
niet teruggevonden in het oppervlak. Het toepassen van de smering zou misschien nog een 
oorzaak kunnen zijn, maar dan zou de 300 Hz-piek waarschijnlijk ook bij CR39 zichtbaar 
moeten zijn, maar daar is de piek niet teruggevonden in het signaal. Waarschijnlijk heeft de 
300 Hz-piek zijn oorsprong in het 'natte' verspaningsproces. 

Smering met natrium-acetaat gaf aanleiding tot stick-slip effecten (zie §5.3.2 en figuur 
5.11). Ook hier treden de stick-slip effecten op met een frequentie van 2·106 Hz, waardoor 
deze frequentie ook niet in het powerspectrum zichtbaar is. 

De gemeten krachten, na filtering, zijn zichtbaar in figuur 5.19. In deze figuur is te zien 
dat bij het droog verspanen van PC flinke krachtfluctuaties optreden (tot 7 mN). Deze 
krachtsprongen ontstaan waarschijnlijk op het moment dat een spaan onder de beitelpunt 
door beweegt. Echt grote krachtpieken blijven achterwege in het geval van smering, omdat 
de spaan als een prop op het spaanvlak blijft liggen (zie figuur F.4). 

In de grafiek van de aanzetkracht is te zien dat de verspaankracht met smering groter is 
dan zonder smering. Mogelijk dat dit verschil ontstaat door de propvorming op de beitel. 

5.5.3 Discussie 

In vergelijking met de gemetenkrachten van Oomen en Eisses [16] zijn de gemeten krachten 
in dit onderzoek aan de lage kant. Oomen en Eisses vinden voor een aantal metalen, zoals 
aluminium en koper hoofdsnijkrachten van 60 mN of hoger bij gebruik van een scherpe beitel. 
Bovendien zijn deze waardes ook nog eens voor aanzetten van 5 f.LmJomw en snedediepte 5 
f.Lm. Ook de afschatting van de verspaningskrachten met het Ernst en Merchant model geven 
een indicatie voor te lage verspaninngskrachten (zie de volgende paragraaf). Schatting van 
de spanning geeft een waarde van F/Aspaan = 0.001/(142 ·10-6 * 1.3 ·10-6) 5 ·106 [Njm2]. 

Deze waarde bereikt niet de vloeispanning van de polymeren, waardoor het aannemelijk lijkt 
dat bij de meting of de kalibratie iets mis is gegaan. De hier gepresenteerde metingen zouden 
dus nog eens geverifieerd moeten worden. 
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Figuur 5.18: Powerspectrum behorend bij het verspanen van PC. 
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5.6 Procesbeschrijving 

In deze paragraaf wordt teruggekomen op de verspaningsmodellen en de toepasbaarheid hier
van op het fijnverspanen van kunststoffen. Allereerst zullen een aantal grootheden afgeleid 
worden. 

5.6.1 Grootheden uit de verspaningsmodellen 

Met behulp van vergelijking 3.11 

7r {3 a 
<p=---+-

4 2 2 

is de afschuifhoek voor CR39 en PC afte leiden. Met een aanzet van 10 1-Lmfomw, snedediepte 
10 f-Lm en neusradius 1 mm, is de spaanbreedte b 142 f.Lm en de snedediepte h is gelijk aan 
de maximale spaandikte t 1.3 f-Lm. De wrijvingshoek tanf3 = Fw/FN is 0.3 en 0.4 voor 
CR39 respectievelijk PC. Invullen geeft <p = 37° respectievelijk <p = 34°. Met behulp van 
vcrgelijkingen 3.9 en 3.10 

F 
_ bh cos(f3- a) 

V- Tv 
cos(<p + {3- a) sin<p 

[N] 

v _ bh sin(f3- a) rr- Tv 
cos( <p + {3 - a) sin <p 

[N] 

en gebruikmakend van de resultaten van de SHPB-proef en het von Mises vloeicriterium 
Tv= Cfj.J3, volgt voor de hoofdsnijkracht Fv en de drukkracht Fr: 

snijkracht Drukkracht 
CR39 51 mN 15mN 
PC 84mN 59mN 

Tabel 5.1: Verspaningskrachten uit Ernst en Merchant model 

De schatting van Ernst en Merchant is een onderschatting en gebaseerd op het metaalver
spaningsproces. De schatting geeft aan dat de verspaningskrachten bij CR39 kleiner zullen 
zijn dan bij PC. De gevonden verhouding van de snijkracht en drukkracht volgens het model 
is niet evenredig in vergelijking met de gemeten krachte:1 waar Fv j Fr rv 1. 

Tabel 3.1 geeft aan dat de verspaningskrachten bij CR39 hoger moeten zijn vanwege het 
grote materiaaltransport onder de beitel. Alhoewel de waargenomen spanen (figuur F.1) een 
dergelijk gedrag lijken te vertonen is dit niet terug te vinden in de gemeten krachten. 

Met het kaartmodel is het mogelijk om de optredende rek en reksnelheid af te schatten. 
Invullen van vergelijking (3.12) 

cos a 
é= sin<pcos(<p-a) [-] 

geeft voor het CR39 en PC een rek van 2 [-]. vergelijking 3.13 zag als volgt uit: 
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. cosa V 
[s-1] é= ·-

cos ( <p - a) b..y 

Met b..y de dikte van de afschuifzone. Deze dikte kan men afleiden uit analyse van de spaan. 
Uit figuur 5.6a. kan men voor deze dikte een waarde afleiden van ongeveer 3 J-Lm (met de 
aanname dat de spaan niet stuikt op het spaanvlak). Een snijsnelheid van 3 m/s zou dan bij 
CR39 een reksnelheid van 106 s-1 geven, wat goed in het eerder gestelde reksnelheidsbereik 
van vcrspanen (103-107 s-1) ligt. 

5.6.2 Toepasbaarheid van de modellen 

Alle modellen beschreven in paragraaf 3.1.1 zijn gebaseerd op het verspaningsproces van me
taal. Bovendien gaan ze uit van een groot aantal aannames, zoals scherpe snijkant, vlakke rek, 
anisatrapie enzovoort. Alhoewel de formules uit deze paragraaf aanzienlijk goede schattin
gen geven voor de rek en reksnelheid die op kunnen treden in het verspaningsproces, kunnen 
de formules mogelijk niet zonder meer worden toegepast in het fijnverspaningsproces van 
kunststoffen. Met name de krachtontbinding van figuur 3.4 lijkt dubieus voor het fijnver
spaningsproces waar de snijkant een zeer belangrijke rol kan spelen. In vergelijking met de 
gevonden verspaningskrachten van Oomen en Eisses [16] en de waarschijnlijk niet helemaal 
correct uitgevoerde krachtmetingen in dit onderzoek, lijken de krachtschattingen met het mo
del van Ernst en Merchant, beschreven in de vorige paragraaf, toch een redelijke indicatie van 
de optredende krachten in het kunststofverspaningsproces te geven. 

Oppervlakteruw heicismodel 

Het waargenomen verspaningsgedrag lijkt overeen te komen met het gestelde model (hoofd
stuk ??). Het ontwarren van de ketens bij PC zorgt voor het ontstaan van een relatief mooi 
oppervlak. Toepassing van een smering zorgt ook voor een koeling, waardoor de ketens minder 
snel kunnen ontrafelen. Het gevolg hiervan is een verhoogde ruwheid (§5.3.2). 

CR39 geeft in alle gevallen een grotere ruwheid dan PC. Dit komt voort uit het brosse 
karakter van het CR39 dat ontstaat uit het actief moeten breken van de ketens in het ma
teriaal. Dit actief breken van de ketens ontstaat door de samenwerking van crosslinks en 
entanglements. Het breken van de ketens is bovendien sterk temperatuurafhankelijk. Een 
verhoogde temperatuur zorgt voor flexibelere ketens (§??), waardoor het breukproces min
der gedefinieerd is in de buurt van de snijkant. Dit zorgt voor een verhoogde ruwheid bij 
verhoogde temperatuur (figuur 5.5). 

5.6.3 Discussie 

Het fijnverspaningsproces van kunststoffen is net zoals het fijnvcrspanen van metalen een 
complex proces. Naarmate men verder komt, ontstaan er meer vragen. Het grote probleem 
in het fijnverspanen van kunststoffen is de grote variatie in de verschillende kunststofgroepen 
en in de eigen groep van kunststoffen ("Men heeft polycarbonaat en men heeft polycarbonaat" 
[22]). Een en ander heeft dus veel invloed op het verspaningsproces. Zo zal ook de slijtage 
zeer sterk afhangen van het soort kunststof dat men verspaant. 
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Oppervlakteruwheid 

De verspaning van PC lijkt zeer goed te gaan, mits men de spaanafvoer goed verzorgd heeft. 
Smering zou de standtijd van de beitel ten goede komen [19],[22] en is ook haalbaar met de 
eis van een maximale Ra-ruwheid van 10 nm, mits men een zeer kleine aanzet (2 f.Lm/omw) 

gebruikt. 
Het CR39 lijkt door zijn thermohardende structuur moeilijk tot optische kwaliteit te 

draaien. Bovendien lijkt het CR39 alleen maar goed te verspanen met een zeer scherpe snij
kant, zodat de optredende spanning voor de beitelpunt voldoende groot is om de keten op de 
gewenste plaats door te snijden. Alhoewel uit de opnames van de beitel na het verspanen van 
het CR39 geen/weinig snijkantslijtage zichtbaar was, lijkt een kleine slijtage aan de snijkant 
van de beitel al een grote invloed te hebben op het proces. Reproduceerbaarbeid na een paar 
honderd meter draaien was niet haalbaar. CR39 zou redelijk verspaand kunnen worden met 
een zeer scherpe, standvaste snijkant en een kleine aanzet. 

Invloed van een oppervlaktecoating 

Tijdens het onderzoek is nog een onderzoek gedaan naar de invloed van een oppervlakte
coating die aangebracht kan worden op de brillenglazen. Het betreft hier een hard-coating, 

welke middels het dip-proces opgebracht wordt. In onderstaande tabel staan de gemeten 
Ra-ruwheden voor en na de behandeling: 

Zonder coating Met coating 
CR39 29 nm 9nm 

PC 11 nm 3nm 

Tabel 5.2: Invloed van een hard-coating op de oppervlakteruwheid 

De tabel toont duidelijk een verbetering van het de Ra-ruwheid bij gebruik van een hard
coating. Zelfs het CR39 haalt in dat geval de cis van 10 nm. Helaas was het niet mogelijk 
om de verbetering van de optische kwaliteit van het CR39 te beoordelen, dus daar is geen 
uitspraak over te doen. 

Standtijd 

De gebruikte beitels in het draaien van CR39 vertoonden zeer snel slijtage (§5.4.1) en het 
was ook niet mogelijk om een reproduceerbaar resultaat te krijgen na het draaien van 5 stuks 
lenzen. De standtijd van de beitel kan dus als zeer slecht beschouwd worden. 

Het draaien van PC had als eerste slijtage een snijkantslijtage tot gevolg (§5.4.2). De 
in de standtijdproef gedraaide weglengte was 150 km. Hierbij werd nog een Ra-ruwheid 
van 9 nm behaald, maar de optische kwaliteit was een stuk slechter. Gezien het resultaat 
van de coatingen in de vorige paragraaf lijkt het dus mogelijk om deze lenzen dan toch 
nog optisch helder te maken. 150 Kilometer komt overeen met een productie van ongeveer 
115 lenzen (bij twee keer nadraaien met aanzet 5 f.lmfomw). De beitelkosten tussen twee 
slijpbeurten (aanname dat de beitel 10x geslepen kan worden vanwege de snijkantslijtage) 
bedragen fl.3~go,= = fl.360, =. De beitelkosten per lens bedragen dan fl·{~~,= ~ fl.3, =. 

Door gebruik te maken van beitels met een grotere hoogte is het mogelijk om de beitel 
vaker te slijpen. Hierdoor kan de kostprijs per lens verder naar beneden. Bovendien is in de 
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berekening een waarde van 150 km aangehouden. Deze waarde is een nog niet geoptimali
seerde waarde. Bij optimalisatie van de standtijd kan de kostprijs ook nog dalen. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Naar aanleiding van het beschreven onderzoek, kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden naar aanleiding van de gestelde eisen in §2.3. 

1. Het is mogelijk om PC tot optische kwaliteit te verspanen. Ra-ruwheden van 5 nm zijn 
behaald tijdens de experimenten. Het CR39 lijkt moeilijk verspaand te kunnen worden 
tot optische kwaliteit. Een Ra-ruwheid van 12 nm van het gedraaide CR39 bij kleine 
aanzet is haalbaar. In combinatie met een coating kan dit misschien een goed oppervlak 
geven. 

2. Met een aanzet van 5 pmf omw en een toerental van 1000 omw fmin is de bewerkingstijd 
van het (2x) nadraaien van een lens (065 mm) 13 minuten. 

3. De maat- en vormnauwkeurigheid is in dit onderzoek niet meegenomen en hierover is 
op dit moment nog geen uitspraak te doen. De verwachting is wel dat de te behalen 
maat- en vormnauwkeurigheid beter zal zijn dan in het polijstproces. 

4. Met de aanname dat de hardcoating een positief effect heeft op de optische kwaliteit, 
zal de kostprijs van de beitel per lens drie gulden of minder bedragen. 

Naast de conclusies die betrekking hebben op de gestelde eisen kunnen er nog een aantal 
conclusies uit het onderzoek worden getrokken: 

5. De verspaanbaarbeid van thermoplasten en thermoharders vcrschilt aanzienlijk door 
het verschil in structuur. Hierbij moet opgemerkt worden dat de verspaanbaarbeid 
van een thermoharder ook afhankelijk zal zijn van zijn crosslink-dichtheid. Ook de 
verspaanbaarbeid van een thermoplast is van zijn molmassa afhankelijk. Deze invloeden 
zijn echter niet onderzocht, omdat de gebruikte materialen aangeleverd zijn door een 
brillenfabrikant. 

6. Een minimale slijtage aan de snijkant heeft een grote invloed op het verspaningspro
ces van CR39, want reproduceerbaarbeid in het verspaningsproces van CR39 was niet 
haalbaar. 
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7. De optredende snijkantslijtage bij het draaien van PC heeft betrekkelijk weinig invloed 
op de Ra-ruwheid van het gedraaide oppervlak. De behaalde optische helderheid is 
daarentegen slechter. 

8. Beitelslijtage door vonkontladingen zijn in eerste instantie niet waargenomen. Dit be
tekent niet dat deze slijtage niet kan optreden, want de kunststof spanen vertonen in 
ieder geval een statische oplading tijdens het draaien. Misschien dat slijtage door vonk
doorslag een grotere rol gaat spelen na een paar honderd kilometer draaien. 

6.2 Aanbevelingen 

Het onderzoek en de daaruit voortkomende conclusies leiden tot een aantal aanbevelingen. 

1. Het droog fijndraaien van PC vereist een zeer goede spaanafvoer. Het lijkt daarom 
noodzakelijk om de afzuiging dichtbij de beitel te plaatsen en de spaan met perslucht 
naar de afzuiging toe te blazen. 

2. Het slijtageproces aan de snijkant van de beitel in het verspaningsproces van PC kan 
mogelijk verminderd worden door toepassing van een smeervloeistof en een goede afzui
ging. Helaas is dan wel een kleinere aanzet nodig om de gewenste oppervlakteruwheid 
te behalen. 

3. Draaiproeven bij hogere toerentallen zouden een kortere nabewerkingstijd tot gevolg 
kunnen hebben. Mogelijk dat hierbij dan wel de stick-slip effecten een rol gaan spelen. 
Verder onderzoek naar hogere snijsnelheden moet hierbij een uitkomst kunnen bieden. 

4. Gezien het optreden van een grotere softening bij grotere reksnelheden is het misschien 
mogelijk om CR39 bij grotere snijsnelheden (=grotere reksnelheden) toch duetiel te 
verspanen tot een optische kwaliteit. Dit zou alleen gecontroleerd kunnen worden als 
de beitelslijtage tegengegaan kan worden. 

5. Het fijnverspaningsproces van kunststoffen is een zeer onbekend gebied. Met name 
het splitsingsproces van verschillende soorten kunststof is onbekend. Het lijkt daarom 
zeer nuttig om hier verder onderzoek naar te doen. Met name het onderzoek naar een 
materiaalparameter lijkt raadzaam. 

6. Het veel besproken slijtagemechanisme van doorslag is niet waargenomen. Ook andere 
slijtagemechanismen aan diamantbeitels bij het verspanen van kunststoffen zijn nog niet 
expliciet onderzocht en beschreven. Verder onderzoek naar de slijtagemechanismen in 
het kunststof verspaningsproces zou hier uitkomst moeten bieden. Mogelijk dat een 
overstap naar een ander beitelmateriaal ook een uitkomst kan zijn. 
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Bijlage A 

Krachtdiagrammen 

In figuur A.l is de ontbinding van de verspaningskrachtcn van figuur 3.4 te zien. 

/// ________ _ 

'Fv 

Uit deze figuren blijkt: 

Figuur A.l: 

Fv 
FR=----:--=---:-

cos({3- a) 

Fs 
FR = --,-----

cos(cp + {3- a) 

Gelijk stellen van vcrgelijkingen A.l en A.2 geeft de relatie 

Fv Fs 
cos({3- a) cos(cp + {3- a) 

Fs kan men afleiden, vergelijkingen 3.5 en 3.6, als 

bh 
Fs = Ts ·As= Ts-.

smcp 

Invullen van A.4 in A.3 geeft voor de hoofdsnijkracht met Ts =Tv 

v _ bh cos({3- a) 
rv- Tv 

cos(cp + {3- a) sincp 
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(A.l) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

(A.5) 



Op dezelfde manier kan men voor Fr de volgende relatie afleiden: 

F 
_ bh sin((J- a) 

T- Tv 
cos(cp + ;3- a) sincp 

(A.6) 
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Bijlage B 

Lee en Shaffer model 

Lee en Shaffer maakten een verspaningsmodel gebaseerd op de slip-line theorie dat toepasbaar 
is bij continue spaan [15]. In dit model is het vlak AB (zie figuur B.la.) het vlak van 
afschuiving, net zoals in het orthogonale model. Nadat het materiaal vlak AB gepasseerd 
is en in het gebied ABC bevindt, zal het in een uniforme spanningstoestand, net onder de 
vloeispanning, zijn. Buiten ABC zal het materiaal zich als massief gedragen. Het slip-line 
field bestaat uit een netwerk van lijnen waarlangs de afschuifspanning of de afschuifreksnelheid 
maximaal is [30]. Het flow-patroon moet wel een kinematisch aanvaardbaar oplossing hebben. 

In het model van Lee en Shaffer is het vlak AB het vlak met de maximale afschuifspanning. 
De slip-lines vormen een orthogonaal assenstelsel (o:-(3) van constante maximale afschuifspan
ning. Als het materiaal het vlak AC passeert, werken er geen krachten meer op het materiaal 
en hierdoor kan vlak AC als spanningsloos worden beschouwd. Voor vlak AC kan men de 
cirkel van Mohr tekenen [33], welke weergegeven is in figuur B.lb. Uit deze cirkel van Mohr 
volgt dat de slip-lines (de lijnen van constante maximale afschuiving) onder een hoek van 45° 
met het vlak AC moeten staan. 

Met behulp van de slip-line theorie leidden Lee en Shaffer voor de afschuifhoek de volgende 
relatie af: 

1f 
<.p=--f3+o: 

4 

met f3 de wrijvingshoek gedefinieerd als f3 = arctan J-L = arctan .;;; . 

(B.l) 

Hydrostatische druk Met behulp van de cirkel van Mohr kunnen we een uitspraak doen 
over de spanningstoestand in het materiaal. Als T = T max dan geldt voor de hoofdspanning 
0"1 = 0"2. In [33] staat beschreven dat in dat geval sprake is van een hydrostatische spannings
toestand. Het moge duidelijk zijn dat hier dus sprake is van hydrostatische druk. Het ontstaan 
van de hydrostatische druk kan vergeleken worden met een stuwpunt uit de stromingsleer. 
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A 

B 

a) Verspaningsmodel volgens Lee en Shaffer b) Cirkel van Mohr 

Figuur B.l: Weergave van het Lee en Shaffer modeL 
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Bijlage C 

Afschatting temperatuur volgens 
model van Boothroyd 

Onderstaande temperatuurafschatting is gebruikt door Smith [32] in haar afstudeerwerk. Ze 
gebruikt het model van Boothroyd dat bedoeld is voor het verspanen van metalen. 

Er zijn een aantal aannames gemaakt in het model: 

• Alle geconsumeerde energie wordt door plastische vervorming omgezet in warmte; 

• \Vrijvingswarmte die ontstaat tussen beitel en het nieuw gevormde oppervlak wordt 
verwaarloosd. 

De warmte die in de primaire deformatiezone wordt gegenereerd is Ps. De warmte in de 
secundaire deformatiezone wordt aangeduid met PF. De totale warmteproduktie Pm is dan 
Pm = Ps + PF. Verder geldt 

Pm Fv ·V [J/s] (C.1) 

en 

[Jjs] (C.2) 

Met re de snijratio (re= hs/h), FF de wrijvingskracht, Fv de snijkracht, V de snijsnelheid. 
Ps kan dus bepaald worden als Pm en PF bekend zijn. 

Smith zegt vervolgens dat een punt in het materiaal in de afschuifzone vcrhit wordt en 
door de snelheid van de spaan de warmte meer door de beweging van de spaan zal afvoeren 
dan door de beitel. Het deel van de warmte dat door de beitel wordt afgevoerd wordt met r 
aangeduidt. Dus het deel dat door de spaan afgevoerd wordt is (1- r)Ps. De gemiddelde 
temperatuurstijging van het materiaal dat de afschuifzone passeert, wordt dan gegeven door 

!::::.T = (1 r)Ps 
pc V tb 

(C.3) 

met p de dichtheid, c de warmtecapaciteit, t de ongedeformeerde spaandikte snedediepte en b 
de spaanbreedte. Indien r bekend is, kan de gemiddelde temperatuurstijging bepaald worden. 
Om de warmtefractie r te bepalen, wordt de aanname gemaakt dat de afschuifzone een 
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uniforme warmtebron is, geen warmteverlies aan de vrij vlakken plaats vindt en de thermische 
eigenschappen van het materiaal niet afhankelijk zijn van de temperatuur. Verder wordt de 
aanname gemaakt dat er geen warmte-uitwisseling is met materiaal in de bewegingsrichting, 
waardoor het warmteprobleem eenvoudiger wordt. Hierdoor kan men r als functie van het 
thermisch getalRen de afschuifhoek <p. Ris gedefinieerd als 

R = pcVt [ _] 
,\ . 

(C.4) 

De relatie wordt weergegeven in figuur C.l. In het geval van orthogonale verspaning, a= 0°, 
is tan <p =re. 
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Figuur C.l: r als functie van Rtan<p. 

Smith heeft geen krachten gemeten tijdens het verspanen en gaat vervolgens met behulp 
van het werk van Dresher en Dow1 een relatie voor de kracht als functie van de hardheid 
afleiden. Deze relatie geeft aan dat de snijkracht gelijk is aan de hardheid van het werkstuk
materiaal gedeeld door het geprojecteerde oppervlak tussen werkstukmateriaal en de beitel. 
Verder wordt de versteviging van het materiaal buiten beschouwing gelaten. Voor het ge
projecteerde oppervlak geldt dan 

Aproj t · b 

en de snijkracht wordt, met H de hardheid, 

Fv =H·t·b [N] 

De wrijvings is gekozen als Fp = JL · Fv, hierdoor wordt 

(C.5) 

(C.6) 

(C.7) 

1 Drescher J. en Dow T.A., ":Measurernent of tooi farces in diamond turning", 1988, Precision Engineering, 
vol. VI, pag. 223-240. 
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en 

H 
(1- r)(1- JL. rc)

pc 
(C.8) 

waaruit volgt dat de temperatuurstijging afhankelijk is van r, hardheid, dichtheid en warm
tecapaciteit van het werkstukmateriaaL Voor de spaandikte wordt de maximale spaandikte 
tmax genomen. 

Onderstaande tabel geeft de waardes voor CR39 en PC 

Materiaal p [kg/m3] c [J /(kg· K)] ,\ [Wj(m · K)] H [N/m2] 

CR39 1310 2300 0.21 170·106 

PC 1200 2000 0.26 115·106 

Tabel C.1: Enkele temperatuurconstanten van CR39 en PC 

Verder wordt het volgende afgeleid voor V=3 mjs, tmax=0.7 JLm: 

Matcriaal R [-] re= tan(rp) r [ J b..T [oC] 
CR39 30 0.73 0.08 40 

PC 20 0.65 0.1 32 

Tabel C.2: Temperatuurstijging volgens Boothroyd 

Bovenstaande resultaten geven slechts een geringe temperatuurstijging aan van de ge
noemde polymeren. Smith komt in haar verslag met temperatuurstijgingen tot een graad of 
honderd bij PC, maar dit is te wijten aan andere verspaningscondities. 

Bepaling temperaturen met behulp van de krachtmetingen 

Indien de gcmeten krachten meegenomen worden in het model, te weten vergelijking C.1, C.2 
en C.3, dan krijgt men nogal andere uitkomsten, namelijk: 

b..Tcm9 2oc 
b..Tpc 4°C 

Deze waardes verschillen nogal in vergelijking met de in bovenstaande tabel vermelde waar
des van 40°C respectievelijk 32°C. Waarom dit verschil ontstaat is niet duidelijk. \Veliswaar 
zijn er een aantal aannames gedaan in het model, zoals constante spaandikte en verwaarlo
zing van de versteviging van het materiaal. Met name de aanname van de spaandikte is een 
bovengrensschatting, want de spaandikte is nul tot en met de maximale spaandikte (zie figuur 
3.8). Dit verloop in spaandikte heeft wel invloed gehad op de krachtmeting. De geschatte 
temperaturen zonder de krachtmetingen lijken wel in overeenstemming te zijn met de SHPB
experimcnten. Het lijkt er hier dus ook op dat er iets mis is gegaan met de krachtmetingen. 

Hoeveel de exacte temperatuurstijging is, is dus niet bekend. Verder onderzoek en metin
gen hiernaar zouden een uitkomst moeten bieden bij dit vraagstuk. 
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Bijlage D 

Split Hopkinson Pressure Bar 

In deze bijlage wordt de opstelling en de werking van de Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) 
uitvoerig beschreven. Het meeste van deze tekst is afgeleid uit [11]. 

Teflon glijlager 

' ' ' ' "~----.. * 

rekstrook 

C\ 

1" drukstaaf Projectiel 

~ 

Signaal 

Figuur D.l: Schematische opstelling en signaal van de Split Hopkinson Pressure Bar. 

In figuur D.l is een schematische opstelling van de SHPB te zien. In deze opstelling wordt 
een projectiel tegen een metalen staaf (voorzien van een rekstrook) geprojecteerd. Door de 
impact van het projectiel ontstaan een hoofd puls e:1 pulsen met hogere frequenties. Als een 
compressieve golf zich door een staaf voortbeweegt, ondergaat de golf geometrische dispersie. 
Een juiste keuze van de lengte/diameter verhouding van de drukstaaf zal de pulsen met hogere 
frequenties laten uitdoven, waardoor alleen de hoofdpuls het einde van de staaf zal bereiken. 
De (hoofd)puls in de staaf zal een elastische vervorming van de staaf tot gevolg hebben. 

Als de hoofdpuls aan het eindvlak van de 1 e drukstaaf komt, zal een gedeelte van de 
golf doorgaan naar het proefstuk. Een ander gedeelte van de drukgolf zal als een trekgolf 
terugkaatsen op het eindvlak (zie ook het signaal van de rekstrook in figuur D.l). Terwijl de 
drukgolf zich voortplant in het proefstuk deformeert het proefstuk plastisch. Door de galm 
van de 'plastische' golf en doordat de initiële golflengte van de drukgolf veel groter is dan de 
lengte van het proefstuk, zal er een uniforme vervormingstoestand optreden in het proefstuk. 
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Figuur D.2: ·weergave van een SHPB-resultaat. 
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Een gedeelte van de drukgolf zal aan het eindvlak van het proefstuk zich verder voort
planten in de 2e drukstaaf en worden gemeten met een 2e rekstrook 

De drukstaven van de SHPB zijn gemaakt van gehard staal om plastische vervorming 
(door de spanningsgolven) van de staven te voorkomen. De staven hebben een diameter van 
7.98 millimeter en een lengte/diameter verhouding van 40. Deze lengte is gekozen, omdat de 
spanningsgolf niet I-dimensionaal verondersteld kan worden, totdat deze 10keer de diameter 
van een staaf afgelegd heeft. De eindvlakken van de staven zie in contact zijn met het proefstuk 
zijn gepolijst om de frictie te reduceren. Iedere staaf kan axiaal bewegen in twee precisie teflon 
lagers. Het projectiel heeft dezelfde diameter en is van hetzelfde materiaal gemaakt als de 
staven, maar is niet gehard. Verder heeft de impact-zijde van het projectiel een afronding 
welke zorgt voor een toename in de tijdlengte van de spanningsgolf, wat weer gunstig is voor 
de tijd benodigd om uniforme spanning in het proefstuk te krijgen. Het projectiel wordt 
afgevuurd middels luchtdruk van ongeveer 16 bar. Net voor de impact wordt de tijd gemeten 
met behulp van twee optische sensors. Deze tijd is nodig om de impuls van het projectiel te 
bepalen 

In het midden van de staven zijn rekstroken bevestigd (in een brug van Wheatstone). Het 
signaal van de rekstroken wordt versterkt en verzonden naar een Tektronix 60 MHz digitale 
oscilloscoop. Nadat de twee signalen zijn opgeslagen in de oscilloscoop, kunnen ze ingelezen 
worden in een computer voor verdere bewerking. 

De proefstukken hebben een diameter van 6 millimeter en een lengte van 6 millimeter. 
De proefstukken worden in een houder geplaatst welke voorzien is van drie veren om het 
proefstuk op de centerlijn van de staven te positioneren. De veren kunnen radiaal verplaatsen. 
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De eindvlakken van het proefstuk werden voorzien van een MoS2 smering, om wrijving en 
tonvorming te voorkomen. 

In figuur D.2 is een resultaat van een SHPB proef zichtbaar. In deze figuur zijn duidelijk 
de gemeten fluctuaties in de gemeten vloeispanning, als gevolg van de dispersie in de staven, 
zichtbaar. Een ander kenmerk van het SHPB experiment is de verandering van de reksnelheid 
tijdens de proef. Om de gemiddelde reksnelheid te vinden, wordt de reksnelheid genomen 
als het gemiddelde tussen 1/4 en 3/4 van de totale rek (aangegeven met de pijlen). Deze 
verandering van de reksnelheid is het gevolg van het 'voorbijkomen' van de drukgolf. 
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Bijlage E 

Uitgebreide resultaten van de 
materiaalproeven 

E.l Lage reksnelheidsproef 

In onderstaande figuur is weergegeven hoe de voeikrommes van het PC en het CR39 zich 
gedragen bij verhoging van de temperatuur. Hierin is te zien dat de vloeispanning lager 
wordt, maar de elasticiteitsmodulus en de verstevigingscomponent vrijwel gelijk blijven. 
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Figuur E.l: Invloed van de temperatuur op de spannings-rek relatie van zowel het PC als het 
CR39. 
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E.2 Hoge reksnelheidsproef 

E.2.1 CR39 

Het CR39 vertoont in de hoge reksnelheidsproef een versteviging. Deze versteviging n 0.16 
is aan de lage kant in vergelijking met de lage reksnelheidsproef. De oorzaak hiervan ligt 
mogelijk in het feit dat de behaalde rek in de SHPB-proef aanzienlijk kleiner is dan bij de 
lage reksnelheidsproef. De behaalde vloeispanning ( CJ v is in het materiaal is wel een stuk 
hoger, namelijk 150 N/mm2 tegen 75 N/mm2 in de lage reksnelheidsproef. 

Eq. slrain H 

a) vloeikromme CR39 b) vloeikromme PC 

Figuur E.2: Resultaten van de hoge reksnelheidsproef. 

E.2.2 Polycarbonaat 

Het polycarbonaat lijkt in de hoge reksnelheidsproef een zeer grote lokalisatie van pla...<;tische 
deformatie ( softening) te vertonen .. De grote vraag is in dit geval wat er zal gebeuren na de 
softening. De behaalde vloeispanning van het PC in deze proef bedraagt 270 Nfmm2 tegen 
116 N/mm2 in de lage reksnelhcidsproef. 
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Bijlage F 

Uitgebreide resultaten van de 
• verspan1ngsproeven 

Deze bijlage laat nog een aantal figuren van de verspaningsproeven zien en geeft eventueel 
nog toelichting bij de figuren. 

F.l CR39 

F.l.l Spaan 

Onderstaande figuur laat zeer duidelijk de spaan zien die ontstaan is bij een draaiproef met 
een aanzet van 15 J.Lm/omw, snedediepte 25 J.Lm en snijsnelheid 3.5 mjs. 

Figuur F.l: Opname met een lichtmicroscoop van een spaan die ontstaat bij het fijndraaien 
van CR39. 

De opname toont de gaten in de spaan. Het materiaal dat hier zat moet onder de beitel 
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door zijn gegaan. Dit duidt tevens op het zeer 'random' breukproces in het fijndraaien van 
thermoharders zoals het CR39. 

F.1.2 Gedraaide oppervlak 

De in onderstaande opname zichtbare rand is de overgang van het nog verspaande CR39 en 
de oppervlakte zoals die ontstaat bij het maken van de blank Duidelijk zichtbaar is het zeer 
matte en gebroken oppervlak dat ontstaat na het draaien van CR39. 

Figuur F.2: Fijngedraaide (ruwe) oppervlak in vergelijking met het gladde oppervlak van de 
aangeleverde blank ( lichtmicroscoop). 

F.1.3 Topografieën 

De figuur op de volgende pagina is de figuur zoals besproken in paragraaf 5.3.1 en geeft de 
topografieën van de verspaningsprocvcn met vcrschillende snededieptes en temperaturen .. 
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la. (h=l urn) 2a. (h=l urn) 3a. (h=l urn) 

lb. (h=IOurn) 2b. (h=IOurn) 3b. (h=IOurn) 



F .2 Polycarbonaat 

F.2.1 Opstelling 

Onderstaande figuur geeft de opstelling weer zoals die gebruikt is bij het draaien van PC. Met 
behulp van de spuitmond wordt de spaan naar de afzuiging toegeblazen. Hierdoor ontstaat 
een goede spaanafvoer. 

Spil 

Proefstuk (PC) 

Spuitmond 

Diamant beitel Afzuiging 

Figuur F.3: ·weergave van de opstelling bij het draaien van PC. 

F.2.2 Invloed smering 

Bij gebruik van smering bij het draaien van polycarbonaat is de spaanafvoer een probleem. 
De spaan hoopt zich op op het spaanvlak. Dit is te zien in figuur F.4.De spaan die ontstaat 
bij smering (figuur F.5) is zeer verschillende van de spaan die ontstaat bij het droogverspanen 
(figuur F.6). . 

Natrium-acetaat 

Figuur F. 7 toont een microscoop opname van het gedraaide oppervlak dat gesmeerd is met 
een oplossing van natrium-acetaat. Zichtbaar zijn de rillen die loodrecht op de groeven van 
de bewerkingsrichting staan. 

Spanningscorrosie 

Spanningscorrosie is nauw verwant aan de inwerking van chemicaliën. Onder spanningscor
rosie verstaat men scheur- of barstvorming onder gelijktijdige invloed van een mechanische 
spanning en een bepaald chemisch milieu [34]. De in figuur F.8 getoonde barsten kunnen 
breedtes bereiken van 2 pm! 
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Figuur F.4: Draaiproef met smering. Duidelijk zichtbaar is de spaanophoping op het spaan
vlak. 

Figuur F.5: Opname van de spaan die ontstaat bij het draaien met een smering van natrium
acetaat. De spaanbreedte is 100 p,m. 
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Figuur F.6: Spaan die ontstaat bij het droog draaien van PC. Zeer gladde lintspaan met 
spaanbreedte 100 1-Lm. 

Figuur F.7: Lichtmicroscoop opname (vergroting 400x) van het oppervlak dat ontstaat bij 
het draaien met een oplossing van natrium-acetaat. 
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Figuur F.8: Lichtmicroscoop opname ( 400x) van spanningscorrosie effecten in PC. 
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Bijlage G 

Interessante paranaeters 

G.l Materiaaleigenschappen van CR39 en PC 

Onderstaande tabel geeft enkele materiaaleigenschappen zoals die door de fabrikant zijn op
gegeven of zoals ze uit de experimenten zijn afgeleid. 

CR39 PC 
p [kgjms] 1310 1200 
Tg [OC] 85 145 
Ecomp [N/mm~] 1700 2100 
CJv,comp [N/mm~] 67 116 
n [-] 0.77 0.48 
H [N/mm:.!] 170 115 
expansie coëfficiënt [K-1] 8.1·10-5 6.8·10-5 

water absorptie 0.7% 0.35% 
À [W/(m · K)] 0.21 0.26 
c [J /(kg· K)] 2300 2000 

Tabel G.1: Overzicht van materiaaleigenschappen CR39 en PC 
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G.2 Globale verspaningsparameters volgens Contour Fine Tool
ing, Valkenswaard 

Onderstaande tabel geeft de door Contour Fine Tooling aanbevolen verspaningsparameters 
voor verschillende materialen. Het vermelde toerental heeft weinig waarde, want hiermee is 
niet de snijsnelheid gedefinieerd. 

Materiaal Radius Spaanhoek Toerental Snedediepte Aanzet 
[mm] [x1000 omwlmin] [f.lm] [mmlmin] 

Aluminium 0.5- 1.5 oo 2 4 3 5 
Koper 0.5 1.5 oo 2 4 3 5 

Messing 0.5- 1.5 oo 2-4 3 5 
Silicium 0.5-1.5 -15°1- 25° 2-4 3 2.5 

Kunststof 0.5- 1.5 ooI+ 50 10- 15 10 5 

Tabel G.2: Verspaningsparamters volgens Contour Fine Tooling 
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