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I 

Samenvatting 

In een werktuigkundige konstruktie wordt de levensduur voornamelijk bepaald 

door elementen die een relatieve beweging van de onderdelen mogelijk maken. 

Het meest kritisch zijn de plaatsen waar kontraform kontakt optreedt. Bij 

smering van deze doorgaans hoog belaste kontakten kan vaak een volledige 

scheiding van de loopvlakken worden verkregen, zodat de slijtage uiterst ge

ring kan zijn. 

De elastohydrodynamische smering houdt zich bezig met de kondities waaronder 

wel of geen kontakt zal plaatsvinden en waaronder een bepaald slijtagever

schijnsel al of niet optreedt. Voor stationaire belastingen levert de theorie 

goede uitkomsten t.a.v. de scheiding van de loopvlakken, maar voorspellingen 

van de wrijvingskracht bij wat hogere relatieve snelheden zijn sterk overdreven. 

In de praktijk treden vaak instationaire belastingen op. Een goede theorie 

hiervoor ontbreekt. Bestaande oplosmethoden voor instatienair belaste lagers 

gaan van de onvervormbaarheid van de loopvlakken uit en zijn daarom niet bruik

baar. Voor de ingewikkelde probleemstelling is een eenvoudige aanpak moeilijk 

te vinden. Aansluiting bij het mathematisch georiënteerde Amerikaanse onderzoek 

en bij het onderzoek van de inverse elastohydrodynamische smeringstheorie lijkt 

gewenst. 



II 

Verantwoording 

Tijdens de 10 maanden waarop dit verslag betrekking heeft is de meeste 

tijd besteed aan literatuurstudie op het gebied van elastohydrodynamische 

smering (ca. 7 maanden). De overgebleven tijd is gebruikt om te kunnen 

deelnemen aan enkele THE kursussen en om de oefenstof hiervan te kunnen 

uitwerken, m.n. voor de in samenwerking met PATO/W georganiseerde kursus 

"Methode der eindige elementen- fundamenten" onder leiding van prof. dr. ir. 

J.D. Janssen (april -juni 1979) en R.C. kursussen op het gebied van computer

talen en algemeen computergebruik. 

Eindhoven, maart 1980 

H.J. van Leeuwen 
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INLEIDING 

Het streven naar een hoger rendement en een lager totaal energieverbruik 

1n vele werktuigkundige konstrukties leidt veelal tot kleinere afmetingen 

en lagere gewiehten ervan. Dit plaatst de konstrukteur voor problemen, 

omdat de hogere specifieke belasting doorgaans een nadelige invloed heeft 

op de goede werking en de levensduur van de konstruktie. 

Dit geldt met name voor dié plaatsen in de konstruktie, waar twee kontakt

vlakken een relatieve beweging ten opzichte van elkaar uitvoeren. Te denken 

valt hierbij o.a. aan lagers, nokmechanismen, tandwielen en afdichtingen. 

Van deze kontakten zijn de zgn. kontraferme kontakten aan de hoogste speci

fieke belastingen blootgesteld. Deze kontakten hebben de eigenschap dat de 

kromtemiddelpunten van de twee loopvlakken aan weerszijden van het raakvlak 

door het kontakt liggen, en dat het dragende kontaktvlak daar door klein is. 

De konferme kontakten_h~bben een veel lagere specifieke belasting, maar 

kunnen ten aanzien van de levensduur een net zo bepalende invloed hebben als 

de kontraferme kontakten. Bij konferme kontakten liggen de kromtemiddel

punten van de twee loopvlakken aan dezelfde zijde van het raakvlak door het 

kontakt. Hierdoor is het dragende kontaktvlak veel groter dan bij kontraferme 

kontakt en. 

De elastohydrodynamische smering (afgekort: EHD smering) is een nog jonge tak 

van de tribologie, de wetenschap die zich bezighoudt met alles_ wat met wrij

ving, smering en slijtage te maken heeft. 

De EHD smering richt zich op smeringssituaties waarbij de draagkracht van 

een kontakt ontleend wordt aan de relatieve beweging van de loopvlakken en 

waarbij de vervorming van de loopvlakken van dezelfde orde is als, of zelfs 

groter is dan, de dikte van de smeerfilm in het kontakt. Dit laatste onder

scheidt de EHD smering van de gewone hydrodynamische smering. 

EHD smering werd aanvankelijk aan kontraferme kontakten van materialen met 

een hoge elasticiteitsmodulus ("harde" kontakten) onderzocht. De maximum 

waarde van de kontaktspanning kunnen bij ellipsvormige kontakten wel oplopen 

tot 40.000 bar, bij een nog steeds toereikend draagvermogen van de smeerfilm 

Toen het mechanisme van EHD smering eenmaal bekend was, kwamen er ook oplos

singen voor konferme kontakten van materialen met een lage elasticiteits

modulus ("zachte" kontakten), en bij zwaar belaste harde konferme kontakten. 
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Was de probleemstelling eerst nog relatief eenvoudig, nl. het harde kontra

farme kontakt van twee oneindig lange cilinders met konstante belasting en 

temperatuur (stationair isotherm EHD lijnkontakt), later werd deze steeds inge

wikkelder. Bijvoorbeeld het kontakt tussen twee ellipsoÏden (stationair 

isotherm ellipskontakt), het niet-isotherme stationaire EHD lijnkontakt, 

oppervlakteruwheden en het instationaire isotherme EHD lijnkontakt. 

Als een werktuig Z1Jn funktie(s) niet meer goed kan uitoefenen, is het einde 

van de levensduur in zicht of al bereikt. Oorzaken hiervan zijn bijv. breuk, 

blijvende materiaalvervorming, ver voorgeschreden putvorming in de loopvlak

ken, of een langzaam voortschqjdende vorm van slijtage als milde adhesieve 

slijtage. 

Een belangrijk kriterium met betrekking tot de levensduur is de minimale 

dikte van de smeerfilm. Bedraagt deze 2 à 3 maal de oppervlakteruwhèid, dan 

is dit voldoende om een volledige scheiding van de loopvlakken te realiseren. 

De slijtage is danuiteraardminimaal. Vandaar dat veel onderzoek gericht is 

op een bepaling van de minimale filmdikte. 

Ook als geen kontakt tussen de loopvlakken optreedt, kan er toch slijtage 

plaatsvinden. Bijvoorbeeld tengevolge van het eerder genoemde putvormings

verschijnsel. Hier zijn de spanningen aan en in de loopvlakken van belang. 

Daarom zijn ook spanningsberekeningen een bron van onderzoek. Er bestaat nog 

geen eenvoudig en bruikbaar kriterium voor het aantal toelaatbare spannings

wisselingen of de toelaatbare spanning, zoals met de minimale filmdikte het 

geval is. 

Verreweg de meeste publikaties op het gebied van ~e EHD smering handelen 

over het stationaire lijnkontakt. Zelfs nu nog ziet de onderzoeker zich voor 

onverklaarbare verschijnselen geplaatst. Bijvoorbeeld de wrijvingskoëfficiënt 

1n het kontakt, vooral bij grotere relatieve snelheden. Een goed inzicht in 

de wrijving is noodzakelijk bij overbrengingen die op EHD wrijving berusten, 

en bij spanningsberekeningen. 

Het stationaire lijnkontakt vertoont enkele kenmerken, die (soms niet alle) 

ook in de andere EHD gesmeerde kontakten voorkomen. Figuur 1.1 toont de film

geometrie en de drukverdeling voor het droge kontakt volgens Hertz en voor 

het gesmeerde kontakt. 
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Figuur 1.1: de vloeistofdruk in een stationair belast hard EHD lijnkontakt. 

= kontaktdruk naar Hertz 
werkelijk optredende druk 

Ook zijn enkele karakteristieke grootte -orden aangegeven. De filmdikte is 

een faktor 1000 kleiner dan de kontaktbreedte. Dit kenmerk maakt het lijn

kontakt toegankelijk voor theorieën over stromingen door nauwe spleten. 

In de aanjaagzone vindt hydrodynamische drukopbouw plaats. De aanjaagfilm 

bepaalt de minimum filmdikte. Was er geen aanjaagzone, maar alleen Hertz' 

kontakt,dan zouden de oppervlakken elkaar raken. 

De konjunktiezone is dàt deel van de smeerfilm dat kontaktgebied is bij 

l 

droog kontakt, d.w.z. als geen hydrodynamische smering optreedt en de be

lasting blijft gehandhaafd. Kenmerkend voor de konjunktiezone is de vrijwel 

parallelle spleet, die alleen aan het einde door een vernauwing wordt onder

broken. De druk is overal zeer hoog. In stromingsrichting gezien iets voorb~j 

het maximum van de Hertze spanningsverdeling bevindt zich een tweede maximum, 

de zeer steile Petrusevich piek. Deze piek treedt alleen op bij harde kontak

ten en is een gevolg van de sterke toename van de viskositeit bij zeer hoge 
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drukken. Het bestaan van zo'n tweede maximum is 1n 1951 door de Rus Petrusevich 

op grond van de theorie voorspeld. Experimenteel kon deze pas onomstotelijk 

worden aangetoond in de jaren 70. 

In de uitloopzone vindt de verdere afbouw van de druk naar atmosferische 

waarden plaats. 

Het doel van het hier weergegeven onderzoek is nu om tot benaderende verge

lijkingen of grafieken te komen voor de minimale filmdikte en de spanningen 

in een instatienair EHD gesmeerd lijnkontakt. Deze vergelijkingen of grafieken 

dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn voor konstrukteurs. Dit verslag is een 

eerste kennismaking met instationaire EHD smering bij lijnkontakten. 

Voorlopig is het probleem vereenvoudigd tot lijnkontakt van elastische loop

vlakken met een inkompressibele, Newtonse vloeistof er tussen die een expo-· 

nentiële druk-viskositeitsrelatie bezit en zich isotherm gedraagt. 

Om het instationaire probleem te kunnen analyseren, is een gedegen kennis van 

de stationaire EHD smering noodzakelijk. Hoofdstuk 2 vertelt over de belang

rijkste mijlpalen in de geschiedenis van de stationaire EHD smering, toont de 

wiskundige formulering van het probleem en gaat in op enkele algemene oplos

methoden die hier gebruikt kunnen worden. 

Hoofdstuk 3 besteedt aandacht aan stationaire EHD smering bij zgn. lijn- en 

puntkontakt, en laat enige toepassingen van deze theorie zien, zoals nokmecha

nismen, tandwielen en kontaktpuntvariatoren. Er wordt een zee~ goede analyti

sche benaderingsformule gegeven voor de zgn. traktie-integraal bij lijnkontakt 

(bijlage I). Glijdende wrijving blijkt veel belangrijker dan rollende wrijving 

(bijlage 2). Ook zijn enige benaderende formules voor het droge puntkontakt 

opgenomen (bijlage 3). 

In hoofdstuk 4 staat de instationaire EHD smering centraal. Vanwege de ver

wantschap met dynamisch belaste lagers gaat een aparte bijlage hierop in. 

Bijlage 4 laat zien dat de oplosmethoden voor dynamisch belaste lagers onge

schikt zijn voor instationaire EHD gesmeerde kontakten, waarmee een in Duits

land ontwikkelde oplosmethode tot onbruikbaar degradeert. Naast deze Duitse 

methode worden ook recente Amerikaanse onderzoeken besproken. 

Hoofdstuk 5 is een korte samenvatting van de experimentele kant van het tot 

nu toe verrichte werk op het gebied van EHD smering aan de THE. Ook besch~ijft 
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het enkele buitenlandse experimenten. 

Hoofdstuk 6 maakt de balans op van het tot nu toe verrichte werk en geeft 

een plan voor het onderzoek dat in de komende 3 jaren gerealiseerd dient te 

worden. Ook staan hier enige instellingen en personen opgesomd waarmee op 

het vakgebied kontakten worden onderhouden. 
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2 ELASTOHYDRODYNAMISCHE SMERING 

Zoals al in de inleiding is betoogd, zal een belasting op een EHD gesmeerd 

kontakt de loopvlakken elastisch doen vervormen. Hierdoor verschilt de 

drukverdeling in een EHD gesmeerd kontakt sterk van een hydrodynamisch ge

smeerd kontakt. Door vervorming neemt het kontaktoppervlak toe, waardoor 

het draagvermogen toeneemt. De deformatie heeft dus een gunstige invloed op 

de belastbaarheid ! Het verband tussen belasting en vervorming of tussen 

belasting en minimale filmdikte is sterk niet-lineair. Het heeft lang geduurd 

voordat dit verband kon worden afgeleid. De volgende paragrafen gaan hier 

dieper op in. 

2.1 Enige mijlpalen in de geschiedenis van de EHD smering 

Het is nu bijna honderd jaar geleden dat de belangrijkste fundamenten voor 

zowel de hydrodynamische als de elastohydrodynamische smeringstheorie zijn 

gelegd. 

In 1881 en 1882 publiceerde Hertz zijn studies op het gebied van de kontakt

mechanika [F14], [F15) 1 • Dit onderzoek leverde uitdrukkingen op voor de 

verdeling van de kontaktspanning, voor de afplatting en voor de toenadering 

als funktie van de belasting, de materiaaleigenschappen en de kontaktgeometrie 

voor twee ellipsoïde kontaktlichamen. 

In 1882 begon Beauchamp Tower in opdracht van de Engelse Institution of 

Mechanical Engineers zijn befaamd geworden experimenten aan wrijving in 

glijlagers. Hij stelde vast dat in de spelingsruimte van het glijlager hoge 

drukken konden optreden [G7]. Een theoretische verklaring hiervoor gaf Osborn 

Reynolds in 1886 in een publikatie getiteld : "On the theory of lubrication 

and its application to Mr. Beauchamp Tower's experiments, including an 

experimental determination of the viscosity of olive oil", die resulteerde 

in een vergelijking die het verband tussen druk en loopvlakbeweging en 

-geometrie beschrijft: de beroemde Reynoldsvergelijking2 [G7]. De Reynolds

vergelijking geldt voor langzame, laminaire stromingen door nauwe spleten. Deze 

vergelijking is onbetwist de belangrijkste vergelijking in de tribologie. 

1 De tussen vierkante haken geplaatste aanduidingen verwijzen naar de 
achterin dit rapport opgenomen literatuurlijst. 

2 Verschenen in Phil. Trans. R. Soc., 177 (1886), pp. 157-234. 
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De Reynoldsvergelijking gaf een stoot tot grote ontwikkelingen in hydrodyna

misch gesmeerde lagers. Het was nu mogelijk om filmdikten bij gegeven 

stationaire belastingen te bepalen. Omdat deze theorie zo succesvol bleek bij 

hydrodynamisch gesmeerde lagers, paste Martin [E25] hem in 1916 toe op de 

smering van tandwielen. Voor het doorgerekende voorbeeld vond hij een film

dikte van ongeveer .3 ~m, wat voldoende zou kunnen zijn voor een volledige 

scheiding van de tandwielloopvlakken. Martin verbindt daarom geen verdere 

konsekwenties aan zijn rekenuitkomsten. De loopvlakken zijn in deze analyse 

als onvervormbaar verondersteld. Getuige de diskussie over zijn publikatie 

realiseerde men zich wel dat de hoge drukken de loopvlakken doen vervormen, 

maar men was nog niet in staat om deze in het probleem te integreren3. In 

het algemeen geeft Martin's analyse met onvervormbare loopvlakken een voor

spelling van de filmdikte die beduidend kleiner dan de oppervlakteruwheid 

is. 

Omdat de tandflanken van tandwielen met een groot aantal bedrijfsuren vaak 

nog geen noemenswaardige sporen van slijtage vertoonden, werd algemeen 

aangenomen dat het mechanisme waaraan de film zijn draagkracht ontleent 

niet hydrodynamische smering kon zijn. Tot in de vijftiger jaren overheerste 

de mening dat er sprake moest zijn van grenssmering, een smeringstype waar

bij de vloeistof door een binding van de molekulen aan de loopvlakken zelf 

zorg draagt. voor een vrijwel volledige scheiding van de loopvlakken. De 

filmdikten bij deze vorm van smering zijn uiterst gering (kleiner dan 1 ~m). 

Figuur 2.1a brengt de kontaktsituatie naar ~artin in beeld. 

Twintig tot bijna veertig jaar na het verschijnen van ~artin's artikel in 

Engineering, publiceerden o.a. Peppler, ~1eldahl en Dörr over het effekt 

van lokale elastische vervormingen op de voorspellingen van de gewone hydro

dynamische smeringstheorie [E11], [E12]. Het belang van elastische vervormingen 

kon niet overtuigend worden aangetoond. 

Tussen 1945 en 1952 schreven verschillende onderzoekers over de invloed van 

druk-viskositeitseffekten op de hydrodynamische smering van onvervormde 

cylinders, o.a. Gatcombe, Hersen en Lowdenslager, Blok, Cameren en ~cEwen 

[E11], [E12]. 

Elk van d•ze twee effekten afzonderlijk gaf een verhoging van de dikte van de 

smeerfilm te zien, die evenwel niet voldoende was om de geringe slijtage van 

sommige tandwielen te verklaren. 

3 Zie Engineering , Dec. 1, 1916, p.527. 
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Aanvankelijk onopgemerkt door westerse onderzoekers publiceerde de Rus Ertel 

in 1939 een verhandeling over " een hydrodynamische theorie gebaseerd op 

nieuwe principes", [F3], [F19]. Het baanbrekende van dit werk is dat de 

Reynoldsvergelijking niet als een tweede orde partiële differentiaalverge

lijking voor de druk bij gegeven filmprofiel wordt opgevat, maar als een 

eerste orde quasi•l.ineaire partiële differentiaalvergelijking voor het 

filmprofiel bij gegeven druk. Deze theorie staat bekend als de inverse hydro

dynamische smeringstheorie. De gegeven drukverdeling is onder bepaalde voor

waarden gelijk aan die voor het droge kontakt. 

Grubin zette het werk van Ertel voort en toonde in 1949 als eerste aan dat 

hydrodynamische smering een afdoende scheiding van de loopvlakken bewerk

stelligt [E12], [E37] . De elastische vervormingen in Grubin's analyse zijn 

gelijk aan die voor het droge kontakt. Voor zwaar belaste kontakten, waarbij 

de vervormingen veel groter zijn dan de filmdikte, is dit een reële aanname. 

Bovendien ging Grubin uit van een exponentiëel met de druk toenemende visko

siteit en een konstante temperatuur. Figuur 2.1b korrespondeert met de 

Ertel-Grubin voorwaarden. 

Grubin leidde een formule af voor de minimale filmdikte die voor harde 

kontakten tot een optimistische, en voor zachte kontakten tot een pessimis

tische voorspelling voert [E3], [E14], [E37] • 

Oplossingen die zowel aan de hydrodynamische als aan de vervormingsvergelij

kingen voldoen werden in 1951 door de Rus Petrusevich gepubliceerd [E11], [E12]. 

Zijn onderzoek bevestigt de voorspellingen van Grubin's analyse: de filmdikte 

in de konjunktiezone is vrijwel konstant, en de vloeistofdruk wijk~ maar 

weinig af van de Hertze kontaktspanning. Bovendien vertoont de smeerfilm een 

vernauwing aan het eind van de konjunktiezone, waar ook een tweede zeer 

plaatselijke drukpiek optreedt: de Petrusevich piek. In figuur 2.1c zijn de 

volledige elastohydrodynamische kondities geschetst. Petrusevich gaf ook een 

uitdrukking voor de minimale filmdikte, maar deze is zeer verdacht aangezien 

een hogere belasting hierin een grotere filmdikte ten gevolge heeft. 

Weber en Saalfeld publiceerden in 1954 een interessante oplossing in gesloten 

vorm voor het druk- en filmdikteverloop [E40]. Dit werk verdient onze bewonde

ring, omdat naast een goed fysisch inzicht ook een waar engelengeduld getoond 

wordt. Computers waren er vrijwel niet, zodat het iteratieve berekeningspro

ces geheel "met de hand" moest worden doorlopen! Bij hogere drukken dan 

1,7 maal de Hertze kontaktspanning konvergeerde hun proces niet meer, zodat 
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Figuur 2.1. EHD gesmeerde lijnkontakten volgens enkele belangrijke auteurs 

9 

alleen resultaten voor de lagere belastingen werden verkregen. De drukken zijn 

te laag om een Petrusevich piek te kunnen produceren. De uitkomsten van 

Weber en Saalfeld zijn door computerberekeningen slechts weinig te verbeteren. 

Aan het eind van de vijftiger en het begin van de zestiger jaren kwam een 

stroom van publikaties op gang over het zwaar belaste EHD gesmeerde lijn

kontakt van de hand van Dowson en Higginson [E4], [ES], [E6], [E7], [EB] en 

[E14]. Andere belangwekkende publikaties van Dowson zijn [E9], [Elü], [Ell] 
en [E12]. Aanvankelijk was het isotherme lijnkontakt onderwerp van studie. 

Dit leverde een beroemd geworden vergelijking op voor de minimale filmdikte, 

die later talloze malen door theorie en praktijk is bevestigd - en daarom 



4elfs als referentie voor de juistheid van een theorie of een experiment 

wordt gebruikt. Paragraaf 3.1 komt hier op terug. 
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De filmdikte in het niet-isotherme lijnkontakt heeft vrijwel dezelfde 

waarde als in het isotherme lijnkontakt, als bij de laatste voor de tempera

tuur de waarde in de aanjaagzone wordt genomen. Dit bevestigt des te meer de 

konklusie dat de minimum filmdikte wordt bepaald door de kondities in de 

aanjaagzone. 

Was de waarde van de minimum filmdikte nu goed voorspelbaar, voor de doorgegeven 

wrijvingskracht was dat nog niet het geval. De meeste onderzoekers, waaronder 

ook Dowson en Higginson, schreven dit toe aan niet-Newtons vloeistofgedrag 

bij hoge belastingen en snelle belastingwisselingen. 

In de tweede helft van de jaren zeventig verscheen een serie belangwekkende 

publikaties van Hamrock en Dowson over het isotherme puntkontakt bij statio

naire belastingen [E13], [ElS], [E16], [E17], [ElS], [E19] en [E20]. Als 

belangrijkste resultaat van hun onderzoek gelden formules voor de minimale 

filmdikte in harde en zachte puntkontakten. Hiermee oogstten Hamrock en 

Dowson veel internationale waardering. Hun filmdiktevergelijking voor het 

puntkontakt is nog tamelijk nieuw; een uitgebreide verifikatie als bij het 

lijnkontakt ontbreekt daarom nog. 

In de afgelopen 65 jaar, en met name in de laatste 30 jaar, heeft de EHD 

smering een grote ontwikkeling doorgemaakt. Zette eerst de praktij~ het 

theoretische onderzoek in gang, later kwamen de technische toepassingen van 

de theorie. 

Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord, die om een oplossing vragen. 

Enige onderwerpen zijn : de invloed van oppervlakteruwheden, grenssmering, 

reologische vloeistofeigenschappen, "breakdown" van het smeermiddel, insta

tionaire belastingen en het zgn. vreetverschijnsel. Paragraaf 2.4 besteedt 

hier enige aandacht aan. 

2.2 Formulering van het probleem 

De oplossingen voor het filmdikteprofiel, de temperatuur-, dichtheids- en 

drukverdeling en de wrijvingskrachten in het kontakt worden beheerst door 
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vergelijkingen voor (1) het vloeistofmodel 

(2) de hydrodynamische smering 

(3) de elastische vervorming 

(4) de warmteoverdracht 

(5) de toestand van de vloeistof 

2.2.1 Het vloeistofmodel 

Zoals in paragraaf 2.1 al is opgemerkt, betwijfelen vele onderzoekers of de 

vloeistof zich Newtons blijft gedragen. Er bestaan echter nog vele menings

verschillen over het reologisch model. Bovendien zijn er wetenschappers die 

er stellig van overtuigd zijn dat alle mogelijkheden van het Newtonse model 

nog niet zijn uitgeprobeerd [E28], [E35] en [E36]. Janczak en Wisniewski [E22] 

toonden aan dat het Newtonse model bij toepassing van de volledige warmte

overdrachtsvergelijkingen bij grote slip tot zeer acceptabele waarden voor de 

wrijvingskoëfficiënt voert. 

Om deze reden en om wille van het gemak voor de gebruiker wordt de vloeistof 

daarom Newtons verondersteld. Bijlage 2, paragraaf B2.1 staat uitvoerig stil 

bij de wiskundige formulering van zo'n Newtonse vloeistof. 

Voor een Newtonse vloeistof zijn vele samenhangen tussen de viskositeit en 

de temperatuur en druk geponeerd, zie hiervoor bijvoorbeeld Cameren [E3]. 

Een zeer bekende relatie die voor isotherme stromingen bij drukken lager dan 

3000 bar goed voldoet is die van Barus [E 36 J : 
11 = 11 eCJ.P (2.1) 

0 

waarin 11 de viskositeit bij druk p 

11o de viskositeit bij p = 0 

(J. de viskositeits-drukkoëfficiënt 

p de (over-)druk 

Voor hogere drukken en niet-isotherme stromingen Z~Jn nauwkeuriger beschrij

vingen van het viskositeitsgedrag nodig. De relatie van Roelands [F28], [F29] 

is i.h.a. bruikbaar tot 5000 bar, terwijl de relatie van Witt [F36] tot 

minstens 10.000 bar betrouwbaar is. Daarmee is Witt's relatie voor zover 

bekend de nauwkeurigste voor zeer hoge drukken. 
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2.2.2 De hydrodynamische smering 

De hydrodynamische smering wordt bepaald door de kontinuiteitsvergelijking, 

de bewegingsvergelijkingen voor de vloeistof (Navier-Stokes vergelijkingen) 

en het verband tussen afschuifspanning en vervormingssnelheid (bijv. voor 

een Newtons model). Deze 3 vergelijkingen zijn voor langzame, laminaire 

stromingen door een nauwe spleet in één vergelijking verwerkt, de Reynolds

vergelijking. Dowson geeft in (F8) hiervoor een algemene formulering, die ook 

voor niet-isotherme stromingen geldt : 

waarin 

( 2.2) 

h 

+ f*dz ~(f\V)~- (fw)1 
0 

x,y,z een cartesisch koördinatenstelsel, met het XOY vlak 
rakend aan loopvlak 1 

p de hydrodynamische druk 

p de soortelijke dichtheid 

u,v,w snelheidskomponenten in resp. x-,y- en z-richting 

t de tijd 

h de filmdikte ter plaatse (x,y) 

1,2 indices ter aanduiding van loopvlak 1 resp. 2 

De loopvlakken hebben hier een perfekte geometrie (geen ruwheden) 

Het-vloeistofmodel is Newtons 



Bij zwaar belaste kontakten is een goede keuze voor de randvoorwaarden 

(zie bijlage 4, paragraaf B4.1) 

p 

Vp 
op vrije rand c 

Voor de reaktiekracht F in de film geldt 
r 

f -+ -+ 
pe .e dA z r 

waarin -+ 
e 

z 
-+ 
e 

r 

F 
r 

de eenheidsvektor in de z-richting 
-+ 

de eenheidsvektor in de richting van F 
r 

terwijl bij een a priori gegeven belasting F voldaan moet zijn aan 

F = -F 
r 

De filmdikte h kan doorgaans worden voorgesteld door [r32], [r36] 

h(x,y,t) = h
0

(t) + h
1 

(x,y) + h
2

(x,y,t) 
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( 2. 3) 

( 2. 4) 

( 2. 5) 

( 2. 6) 

waarin h
0 

(t) 

h
1 

(x,y) 

de centrale filmdikte h(O,O,t) als p = 0 

de spleetgrootte als h
0

(t) = 0, p = 0 

h
2

(x,y,t) de vertikale verplaatsing van de loopvlakken 
onder invloed van de druk p = p(x,y,t) 
(zie onder paragraaf 2.2.3) 

2.2.3 De elastische vervorming 

Het is zinvol om onderscheid te maken tussen lijnkontaktsituaties, waarbij 

de vlakke vervormingsteestand optreedt, en de meer algemene ellipskontakt-

of puntkontaktsituaties. 

Voor lijnkontakt geldt [E9], [E 10], [E 14], [E29] 

h
2

(x,t) = (2.7a) 

waarin p(x
1
,t) de drukverdeling in het lijnkontakt 

E de gereduceerde elasticiteitsmodulus, 
1-V 2 1-\)2 

per d f . . . 1 1 [ 1 2 j e ~n~t~e - = - ---- + ----E 2 El E2 
met v

1
,v

2 
de konstante van Poisson voor loop
vlak 1 resp. 2 

E1 ,E 2 de elasticiteitsmoduli voor loop
vlak 1 resp. 2 
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Voor ellipskontakt :E29], [r32] : 

h
2

(x,y,t) 2 
1fE 

(2. 7b) 

In beide gevallen wordt in feite een lineaire operator, nl. de integraal-

operator, op p toegepast. 

2.2.4 De warmteoverdracht 

De volledige energievergelijking in cartesische koördinaten betrokken op 

een vloeistofelementje luidt [G25], [E9] 

P dE _ .E. dp = -v. <i + ct> + a Q 
dt p dt at 

waarin E de inwendige energie 

V' de driedimensionale Laplace-operator 
-+ 

(2.8) 

q de warmtestroomdichtheid, volgens Fourier: 
-+ 
q = - KV'T 
met K = K(p,T) de warmtegeleidingskoëfficiënt 

T de absolute temperatuur 

cp de energiedissipatie 

met n de eerste en À de tweede viskositeit, 
meestal neemt men À = - 2n/3 (eigenlijk alleen 
voor éénatomige gassen korrekt) 

~~ de warmteproduktie per tijdseenheid t.g.v. in de 
vloeistof aanwezige warmtebronnen 

Voor een stroming door een planparallelle spleet geldt dat de snelheids-

en temperatuurgradiënten in de z-richting veel groter zijn dan in de x- of y

richting. Hiermee is de energievergelijking als volgt te beschrijven 

-+ -+ ~ ~ap oT 
oe v.V'T = sTv.V'p + V'.OKV'T) +ct>+ at+ s~- pcpat (2.9) 
~ ~ ~~~~=====>~~~1--~~------~ 
konvektie kompressie geleiding dissipatie instatienair gedrag 

a aT 
waarin V'. (KV'T) ~ az (K äZ ) 
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waarin E de thermische uitzettingskoëfficiënt bij konstante · 

druk, E = - .!_ (JE.) = .!_ ('dV ), 
p 3T V aT 

p .. p 
c de soortelijke warmte bij konstante druk 

p 

Een mogelijkheid voor een randvoorwaarde is een konstante wandtemperatuur. 

Een dergelijke aanname is echter nogal rigoreus en leidt tot verkeerde 

resultaten voor bijv. de wrijving [E12], [E23], [E29]. 

Indien het Pécletgetal betrokken op de snelheden in x- en y-richting groter 

dan 10 is, kan de warmte-overdracht aan de wand volgens vele auteurs worden 

opgevat als ééndimensionaal. Hiermee zijn dan uitdrukkingen voor de temperatuur 

af te leiden, zie bijv. Schouten [E29]. 

Janczak en Wisniewski [E22] toonden aan dat deze aanname tot afwijkingen in de 

temperatuursverdeling en de wrijvingskoëfficiënt voert, die bij grote slip 

aanzienlijk zijn. In een latere publikatie4 gaan ze uitgebreider op de verge

lijking voor de wandtemperatuur in. Het lijkt beter om bij traktie- of 

temperatuurberekeningen, in navolging van Janczak en Wisniewski, gebruik te 

maken van de volledige driedimensionale warmte-overdrachtsvergelijkingen 

aan de wand. 

2.2.5 De toestand van de vloeistof 

In de bovenstaande vergelijkingen zijn enige vloeistofgrootheden afhankelijk 

van de temperatuur en/of de druk, te weten 

" " (p' T) ' de viskositeit 

p p (p 'T) ' de soortelijke dichtheid 

K = K (p' T) ' de warmtegeleidingskoëfficiënt (2.10) 

c = c (p,T), de soortelijke warmte bij konstante druk 
p p 

€ = E (p' T) ' de thermische uitzettingskoëfficiënt 

Verschillende auteurs, waaronder Cameren [E3], Dowson en Whitaker [E9], Dowson 

en Higginson [E14] en Witt [F36] geven hiervoor bruikbare relaties aan. 

4 Wisniewski, M.R. und Janczak, K.J., "Temperaturverteilung in elastohydro

dynamischen Schmierfilmen", wear,52 (1979), pp. 263-273. 
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2.3 Oplosmethoden 

In de begintijd van de EHD smering waren alleen analytische oplossingen 

mogelijk. Men moest zich noodgedwongen beperken tot alleen de hydrodynamische 

smering of alleen de elastische vervorming. 

Door de nieuwe inzichten van Ertel en Grubin kon een goede benadering van 

de vervorming met de hydrodynamische smeringsvergelijking worden gekombineerd, 

de inverse hydrodynamische smering (IHL). Dit leidde tot een goed fysisch 

inzicht in de EHD smering en tot een eerste vergelijking voor de minimale 

filmdikte, die echter wat afwijkt van experimenteel gevonden waarden. 

Aan het eind van de veertiger jaren vonden ook numerieke oplosmethoden 

hun weg in de EHD smering. Aanvankelijk moesten de berekeningen met de hand 

worden gedaan. Aangezien de drukverdeling en de filmgeometrie van elkaar 

afhangen en aan de hydrodynamische zowel als aan de vervormingsvergelijkingen 

moeten voldoen, kunnen deze alleen langs iteratieve weg worden bepaald. 

Doorgaans konvergeert dit proces slecht, zodat handberekeningen alleen voor 

de licht belaste kontakten een zinvolle uitkomst hadden. 

Met de grote vlucht in de ontwikkeling en het gebruik van grote computers 

kwamen ook numerieke oplossingen voor zwaar belaste lijnkontakten ter be

schikking. Wel was het eerst nog noodzakelijk dat de mens ingreep in het 

rekenproces teneinde een konvergerend proces te bewerkstelligen [E4], [Es], 

~7], [Elü], [E14], maar met de komst van steeds krachtiger computers was 

ook dat niet meer nodig [E9], [E23], [E29]. 

Het is een goede zaak om, alvorens de vergelijkingen uit pa~agraaf 2.2 op te 

lossen, hier enige dimensie-analytische beschouwingen aan te wijden. Dit kan 

de geldigheid van de rekenuitkomsten sterk uitbreiden en maakt het komplexe 

geheel vaak overzichtelijker. Soms verbetert dit overzicht zodanig, dat een 

voorheen niet mogelijke representatie in een figuur nu mogelijk wordt - zie 

paragraaf 3.1. 

Naast de methode. van inspektie, die soms helemaal van het vingergevoel van 

de onderzoeker afhankelijk is, zijn er de methoden van de vektoriële 

dimensie-analyse [F2] en de door Moes ontwikkelde optimale gelijksoortig

heidsanalyse [F21], [F22] ~Deze laatste twee methoden voeren tot een minimale 

verzameling kentall~n, waarmee een oplossing volledig kan worden beschreven. 

Toepassing van deze methoden vereenvoudigt niet zelden de probleemstelling, 

doordat partiële differentiaalvergelijkingen soms tot gewone differentiaal

vergelijkingen transformeren, of zelfs tot algebraïsche vergelijkingen ! 



Onder de numerieke oplosmethoden voor EHD gesmeerde kontakten zijn 3 werk

wijzen in gebruik : 

(1) eindige stap methoden (finite difference methods, FDM) 

(2) eindige elementen methoden (finite element methods, FEM) 

(3) een kombinatie van een analytische deeloplossing met (1) en/of (2) 

De eindige stap methoden worden het meest toegepast. Door diskretisatie van 
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de betreffende vergelijkingen in een eindig aantal punten ontstaat een nieuwe 

verzameling vergelijkingen, die iteratief moet worden opgelost. De konvergentie 

van het iteratieve proces kan worden verbeterd door een geschikte dempings

faktor te kiezen ~ 15 J, [n6]. Dit is te vergelijken met het Ga u S-Seidel i te

ra tieproces waarop overrelaxatie wordt toegepast. 

De zeer steile lokale drukgradiënten in de smeerfilm hebben een negatieve 

invloed op de konvergentie; bovendien moet het aantal roosterpunten plaatselijk 

groot zijn. Deze bezwaren worden enigszins weggenomen door de substitutie 

(2.11) 

waarin n een handig gekozen exponent is 

Voor n = 3/2 verdwijnt de eerste afgeleide van de druk uit de vergelijkingen, 

en krijgt de druk een veel gelijkmatiger verloop [G17J, ~15], [I7], [J25], [!38]. 

De eindige elementen methoden hebben zich een vaste plaats verworven in de 

technische wetenschappen. De eerste toepassing hiervan op het gebied van de 

tribologie is van de hand van Reddi [G19]. Boeker en Huebner [G3] bouwden 

deze toepassing uit. Andere specifieke tribologietoepassingen zijn te vinden 

in [G2], [G10], [G11], [G18], [G20], [G21] en [G22J. Onlangs verscheen een 

overziehtsrapport over toepassingen in de stromingsleer [G5], waarin de 

problematiek uit de hydrodynamische smeringstheorie ruime aandacht krijgt. 

Zowel de vloeistof als de kontaktlichamen kunnen met deze methode worden 

doorgerekend. De vroegere publikaties gaan uit van onvervormbare loopvlakken 

[G2], [G3], [G10] 1 [G19], [G20] 1 [G21] of van een gegeven drukverdeling 1 

waarmee het probleem tot een zuiver mechanikavraagstuk wordt teruggebracht 

~29]. Latere publikaties passen de elementenmethode op zowel de vloeistof 

als de loopvlakken toe [G11], [G18], [G22] 1 [I 33], Q: 34]. 

Bij de eindige elementenmethoden wordt de vloeistof of het loopvlak in een 

eindig aantal elementen opgesplitst, waarbij de grootte van de variabelen in 

de knooppunten het geheel vastlegt. Door interpolatie kan men de grootte van 

die variabelen in andere dan de knooppunten vinden. 
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Eindige elementenmethoden bieden grote voordelen boven eindige stap methoden 

als de filmgeometrie ingewikkeld is. Een oud bezwaar, nl. dat kavitatie er 

niet goed mee te simuleren zou zijn, is volgens sommige onderzoekers 

inmiddels opgehevenS. 

In navolging van Grubin is een kombinatie van een Hertze drukverdeling 

in de konjunktiezone met een aansluitende druk in de aanjaag- en uitloopzone 

soms suksesvol. Voor de aanjaag- of uitloopdruk kan men gebruik maken van 

één van de twee eerder genoemde methoden. 

2.4 Nog niet opgeloste problemen 

Hoewel in het verleden al veel vragen omtrent EHD smering zijn beantwooFd, 

blijven er voorlopig nog vele over die op een oplossing wachten. 

Allereerst is de vraag of een reologisch vloeistofmodel onontkoombaar is, 

niet afdoende beantwoord. Een Newtons model lijkt ook bij wrijvingsberekeningen 

nog voldoende perspektief te bieden. 

De Dowson-Higginson formules voor de filmdikte (zie hoofdstuk 3) in een 

stationair belast lijnkontakt resp. puntkontakt kunnen voorspellen of volledige 

scheiding van de loopvlakken optreedt. Als dit niet het geval is, betekent 

dit nog niet dat de smering faalt. Bij een onvoldoende scheiding van de loop

vlakken kan gemengde smering optreden, een overgangsvorm tussen EHD smering 

en geen smering of grenssmering •• De invloed van de oppervlakteruwheid van de 

loopvlakken is dan in het geding. Dit onderwerp trekt de laatste jaren de 

aandacht van steeds meer onderzoekers. Sommigen geven de ,voorkeur aan een 

zuiver analytische behandeling, anderen maken gebruik van de waarschijnlijk

heidsleer om de oppervlaktetopografie te karakteriseren. Zie bijvoorbeeld 

[F5], [F6], [F7], [F9], [FlO] en [Fll]. 

Zelfs na meer dan 40 jaar intensief speurwerk is de flitstemperatuurhypothese 

van Blok (uit 1937), ter verklaring van het vreetverschijnsel, nog niet op

gevolgd door een betere [w2]. Latere experimenten schijnen Blok's geniale 

hypothese alleen maar meer gelijk te geven. Toepassingen van deze hypothese 

bij tandwielen [w19] en nokmechanismen [w4], [ws] laten de bruikbaarheid 

ervan zien. 

5 Dit blijkt uit korrespondentie met J.F.Booker en met H.Moes. Binnenkort 
hopen Goenka en Boeker o.a. hierover te publiceren in Journal of Lubrication 
Technology, ASME Trans. Series F. 
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Ook andere slijtageverschijnselen in EHD gesmeerde kontakten, als vermoeiing 

en milde adhesieve slijtage, zijn kwantitatief nog niet goed te beschrijven. 

Schouten ~29] geeft bijvoorbeeld enige kwalitatief georiënteerde hypothesen 

voor vreten, adhesieve slijtage en putvorming. 

De laatste jaren is er zowel in onderzoekcentra als in de industrie belang

stelling ontstaan voor instationaire EED smering. Hierbij zijn één of meerdere 

grootheden tijdsafhankelijk; bijvoorbeeld de belasting, de kromtestraal in het 

kontakt, of de loopvlaksnelheid. Voorbeelden uit de techniek zijn wentel

lagers, tandwielen en nokmechanismen, maar ook het kontakt tussen een band 

en het wegdek valt hieronder. 

Men verwacht dat dynamische effekten een grote invloed kunnen uitoefenen op 

de levensduur van EHD gesmeerde kontakten. Hoofdstuk 4 gaat hier nader op in. 
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3 STATIONAIRE EHD SMERING 

Dit hoofdstuk gaat in op enkele aspekten van het stationaire EHD lijnkontakt 

en puntkontakt, w.o. filmdiktevergelijkingen en technische toepassingen. 

Deze benamingen voor de kontaktsituatie zijn verwarrend en eigenlijk onjuist. 

Een lijnkontakt en een puntkontakt zijn alleen in droge kontaktsituaties 

mogelijk, waarbij de belasting nul bedraagt. Het is beter om van bandkontakt 

resp. ellipskontakt te spreken, daar meestal de belasting ongelijk aan nul is. 

Het begrip ellipskontakt vindt de laatste tijd meer en meer ingang; meestal 

worden echter nog de begripsnamen lijnkontakt en puntkontakt gebruikt, ook 

in dit verslag. 

3.1 Lijnkontakt 

Als twee oneindig lange cilinders met evenwijdige hartlijnen met elkaar in 

kontakt komen, treedt zuiver lijnkontakt op. In werkelijkheid hebben deze 

cylinders altijd eindige afmetingen, zodat men van nominaal lijnkontakt 

spreekt. Ook bij relatief korte cilinders is een lijnkontaktsituatie te 

realiseren, nl. door een lichte welving aan de uiteinden (zie bijv. Herewitz 

[F16], [F17]. Laat men dit achterwege, dan zullen spanningskoncentraties aan 

de uiteinden optreden. Deze kunnen de levensduur aanmerkelijk bekorten. 

De filmdiktevergelijkingen (2.6) en (2.7) luiden voor lijnkontakt : 

h = 
0 

h (0) - h2 (0) 

x2 
2R 

met h(O) de centrale filmdikte 

' '\ 

p(x
1
)ln(x-x

1
) 2dx

1 

waarin R de gereduceerde kromtestraal volgens 

( 3. 1) 

1 1 1 
- = - + -R , met R

1 
en R

2 
de stralen •.ran de twee cilinders 

R R1 2 

De benadering van de onvervormde spleet tussen twee cilinders met stralen 

R
1 

en R
2 

door een cilinder met straal Ren een plat vlak (met kromtestraal+ oo)· 
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is geometrisch identiek. Als nu de cilinder met de gereduceerde kromtestraal 

R ook de gekaiDbineerde elastische eigenschappen van de cilinders met stralen 

R
1 

en R2 in zich verenigt, m.a.w. de waarde van de gereduceerde elastici

teitsmodulus bezit, dan kunnen de twee oorspronkelijke cilinders door een 

kombinatie van één elastisch vervormbare cilinder en een onvervormbaar plat 

vlak worden vervangen6. Dowson en Higginson spreken van het concept van de 

equivalente cilinders [E 12], [E 14]. Figuur 3.1 brengt dit concept in beeld. 

(a I 

--uo-Fo 

(b) 

Figuur 3.1. Equivalente cilinders (naar Dowson en Higginson) 

Op grond van vele berekeningen leidden Dowson en Higginson een formule 

voor de minimum filmdikte af, die de computerresultaten en experimenteel 

gevonden waarden zeer goed benadert [E6]. Deze formule is later wat aangepast 

[E 12] na een diskussie hierover door Moes [E27]. De formulering uit [E27] 

sluit beter op de asymptoten aan en verdient daarom de voorkeur: 

6 Een identieke probleemformulering levert het kontakt tussen een cnver
vormbare cilinder met straal R, en een vervormbaar halfvlak met geredu
ceerde elasticiteitsmodulus E. 
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h . = 1.56a*0.55 n 0.70 
m~n o 

E-0.025 R0.425 U 0.70 (K_) -0.125 
2: l· 

(3.2) 

waarin a* een drukgevoeligheidsparameter; als de druk aan de Barusrelatie 
1 00 

voldoet: a* = a ; a* = f { n0 / n) dp 
0 

n
0 

de viskositeit van de vloeistof bij p 0 

E de gereduceerde elasticiteitsmodulus 

R de gereduceerde kromtestraal in het kontakt 

Ul: de somsnelheid, u = 
2: ul + u2 

(bij afwezigheid van slip, d.w.z. u1 = u2, is dus ul: 2u
1

) 

F de belasting op het kontakt 

1 de lengte van het lijnkontakt 

De minimale filmdikte treedt op ter plaatse van de vernauwing. Voor het 

parallelle deel van de spleet geldt bij benadering, als de filmdikte hier 

h bedraagt ~s]: 
c 

he "'t hmin <3 •3) 

Het is een bijna onmogelijke taak om filmdikteformule (3.2) uit een 

variatie over alle invloedsgrootheden af te leiden. Dowson en Higginson 

gebruikten de dimensie-analyse om tot een kleiner aantal invloedsgrootheden 

in de vorm van dimensieloze kentallen te komen. Ze definiëerden 4 kentallen [E 14] : 

(3. 4) 

(3.2a) 

Door nu twee kentallen konstant te houden en het derde te variëren kunnen de 

machten p,q en r van resp. U, G en W worden bepaald. Zo vinden Dowson en 

7 N.B.: omwille van eenduidigheid in dit verslag is hier de somsnelheid ge
bruikt, en niet de door Dowson en Higginson gedefiniëerde halve 
somsnelheid ~(U 1+u2 ). Dit scheelt een faktor 20.70 ~ 1.625 in (3.2) 



23 

Higginson 

Ho= 1.56 uo.7o G0.55 w-0.125 ( 3. 2b) 

Reeds aan het eind van de jaren vijftig heeft Blok aangetoond dat met de 

gegeven vergelijkingen slechts drie kentallen nodig zijn om de kontaktsituatie 

volledig te karakteriseren [E14], [E39] , [F31]. Deze drie kentallen zijn : 

voor de belasting M (n uT~ F o L: 
= ERl ER 

voor de materialen L = c u ) ~ 'II.E ~ a. ER ( 3. 5) 

voor de filmdikte H = hmin (nour) -~ 
min R ER 

Hierin is de snelheid impliciet verwerkt. Dit toont tevens het enige nadeel 

van deze verzameling kentallen : veranderingen in de loopvlaksnelheid werken 

in alle 3 de kentallen op niet gelijke wijze door. Het belangrijkste voordeel 

is, dat nu een voorstelling als 

H . = H . (M,L) 
m~n m~n 

mogelijk wordt. Dit. is in het platte vlak met één figuur voor te stellen, 

zie figuur 3. 2 die aan Ten Na pel, Moes en Bosma [ E 36] is ontleend. 

M.b.v. de kentallen uit vergelijking (3.5) volgt voor (3.2) : 

H . = 1.56 M-0.125 LD.55 
m~n 

( 3. 2c) 

De drie kentallen uit (3.5) zijn alléén af te leiden als de vergelijkingen 

die de situatie vastleggen alle bekend zijn. Theyse leidt ze af door een ad 

hoc beschouwing van deze vergelijkingen [F31] , [E 39] • Het is echter ook 

mogelijk om ze op systematische wijze te verkrijgen. Bijvoorbeeld 

m.b.v. vektoriële dimensie-analyse [F2]of optimale gelijksoortigheidsanalyse 

[F21J I [F22J. 

Omdat een beschrijving met 3 kentallen mogelijk moest zijn, voelde Dowson 

zich genoodzaakt om de exponenten p, q en r uit (3.2a) te herzien. Daar 
-6 

de kentallen U en W extreem lage waarden bezitten (ongeveer 10 resp 

10- 11 ) heeft een kleine wijziging van de exponent een grote invloed op H0 , 

waardoor een flinke korrektie van de konstante faktor c nodig is. 
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Figuur 3.2. Minimum filmdikte voor een inkompressibel isotherm EHD lijnkontakt 

Nu blijkt ook een ander voordeel van de 3 kentallen uit (3.5), nl. dat 

de schaal ervan een goed hanteerbaar bereik heeft (zie figuur 3.2, waarin 

de gemarkeerde punten overeenkomen met resultaten van berekeningen van 

Dow~on en Higginson uit [E 5 J ) . 

Filmdikteformule (3.2) is voor het inkompressibele, isotherme BHD gesmeerde 

lijnkontakt bepaald. Uit latere berekeningen bleek dat deze formule ook 

voor kompressibele, niet-isotherme kontakten geldt, indien n bij de tempera
o 

tuur in de aanjaagzone is bepaald [E9]. 

Voor de wrijving of traktie in het kontakt geldt dit zeker niet. Met traktie 

is hier de resultante van de schuifkrachten langs het loonvlak in een 

zekere gekozen richting bedoeld. De variabele temperatuur heeft een grote 

invloed op de grootte van de viskositeit, en ~~~:r:n.e~_ <:':12 -~~ _d!l:ll:cC?P.~o_-qw en 

de traktie. Omgekeerd geldt ook dat de traktie d.m.v. wrijvingswarmte de 

temperatuur medebepaalt. Daardoor zijn traktieberekeningen bij niet-iso

therme kontakten moeilijk. 

Bij zeer kleine slip is de opwarming van de loopvlakken verwaarloosbaar. 

Dan volstaat een eenvoudige aanpak bij de bepaling van de traktiekoëfficiënt, 
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dat is het quotiënt van traktie en belasting van het kontakt. Bijlage 2, 

onderdeel B2.3 en B2.4 laten zo'n benadering zien. 

Indien nu de wrijving bij gelijke loopvlaksnelheden, dat is bij afwezig

heid van slip of glijding, rollende wrijving wordt genoemd, en de wrijving 

bij ongelijke loopvlaksnelheden en bij afwezigheid van een drukgradiënt 

glijdende wrijving, dan blijkt uit bijlage 2 dat ook bij zeer kleine slip 

de rollende wrijving verwaarloosbaar is t.o.v. de glijdende wrijving. Een 

benadering voor de traktiekoëfficiënt bij lage slip is dan, in navolging 

van [E29] , [E30] : 

f ::: 
s 

waarin 

2 n0 ud 
+1 \b-?-
J a*cr Hz 

e dx 'TTh <JHZ 
-1 

ud de verschilsnelheid, u = d ju1-u2j 

aHzde Hertze kontaktspanning, aHz = ~ 
h de filmdikte in de konjunktiezone 

(3. 6a) 

Omdat hierin de Barus-relatie is gebruikt, geldt deze relatie alleen voor 

drukken beneden de 3000 à 4000 bar. 

De integraal uit (3.6a) is nooit volledig analytisch opgelost. Figuur 3.3 

toont de integrandus en de integraal voor 3 waarden van all-. a 
Hz 

Bijlage 1 toont aan dat deze traktie-integraal een oplossing bezit in de 
-vorm van getabelleerde funkties. Bovendien heeft deze integraal voor 

a- aHz > 1 een goede analytische benadering : 

+1 

l 
Doorgaans is k >> 1, zodat (3.6a) kan worden benaderd door 

f 
s 2\ff e 

a*. a 
Hz 

Va*. a ' Hz 

I ndien nu een kental voor f wordt ingevoerd, 

F 
s-

f ul: (n0 ul:) -~ 
s Ud ER 

dan is m.b.v. (3.2c), (3.3) en 3.5) 

F 
s 

3 . 04 M-0.625 L-1.05 e-0.400 LM
0

•
500 

(3.7) 

( 3. 6b) 

(3. 8) 

(3.9) 
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Indien crHz < 4QOO bar en Ud/UL: < 0.005, geeft deze vergelijking goede 

uitkomsten. Bij hogere drukken moet een andere druk-viskositeitsrelatie 

worden toegepast, bijvoorbeeld die van Roelands [F28], [E36]. Dan is 

numerieke integratie onontkoombaar. 

De literatuur geeft toepassingen van stationair belaste EHD lijnkontakten 

bij o.a. wentellagers [Es], glijlagers [AS], [All], [A12], tandwielen [A3] 
en nokmechanismen [A2], [A4], [As], [AlO], [A15], ~31], [E32]. 
De stationaire EHD smering geeft hier een redelijk goede beschrijving omdat 

er geen tijdsafhankelijke grootheden zijn, of omdat deze grootheden niet 

snel genoeg veranderen om de zeer snelle doorgang van een vloeistofelementje 

door het kontak~ te beïnvloeden. 
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Vrijwel alle auteurs trachten de minimum filmdikte tijdens het doorlopen 

van de arbeidscyclus te bepalen. In formule (3.2) wordt dan de momentane 

waarde van R(t), Ur(t) en F(t) gesubstitueerd. Volgens deze vergelijking 

wordt hmin = 0 als UI = o, wat tijdens één arbeidscyclus een even aantal 

malen voorkomt. Dit is niet in overeenstemming met de werkelijkheid, waar 

het kontakt ook draagvermogen ontleent aan het zgn. buffereffekt. Hoofd

stuk 4 komt hier op terug. Afgezien van de plaatsen waar UI = 0 geeft de 

stationaire rekenwijze in deze toepassingen redelijke resultaten. 

Vooral bij nokmechanismen heeft de bepaling van R = R(t) en UI = UI(t) het 

belangrijkste aandeel in de berekening. 

Als kriterium voor de goede werking van een kontakt neemt men vaak UI(t). 

Het is dan zaak om tekenwisselingen van UI te voorkomen, of om als dit 

onvermijdelijk is de nuldoorgang zo snel mogelijk te laten verlopen. Met 

name Duitse auteurs gebruiken liever een smeringskental, dat de dimensie 

heeft van een lengte en gedefiniëerd is door S = UI/w. Hierin is w 

een karakteristieke hoeksnelheid, bijvoorbeeld die van de nokkenas bij 

een nokkenmechanisme. In feite is dit kriterium gelijk aan het kriterium 

De spanningsverdeling in de loopvlakken en de gevolgen hiervan voor de 

slijtage krijgen in deze publikaties geen of weinig aandacht. Waarschijn

lijk is het ontbreken van een goed en eenvoudig kriteritun voor de slijtage 

hier debet aan. 

3. 2 Puntkontakt 

Het punt- of ellipskontakt is een algemenere kontaktsituatie dan het lijn

of bandkontakt. De laatste situatie kan men uit de eerste ontstaan denken 

door één van de assen van de ellips naar oneindig te laten naderen. 

De filmdiktevergelijkingen (2.6) en (2.7) zijn in dit geval : 

h
2

(x,y) 

= h(O,O) 

x2 
~-- + 2R 

x 

- h2 (0,0) 

y2 
2R 

y 

met h(O,O) de centrale filmdikte 

(3.10) 
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waarin R en R de gereduceerde kromtestralen in x- resp. x y 
y-richting zijn (zie bijlage 3) 

Het kontakt tussen twee ellipsoïde paraboloïden is zo terug te brengen 

tot het kontakt tussen één vervormbare ellipsoïde paraboloïde met de 

gereduceerde elasticiteitsmodulus E, en een onvervormbaar plat vla~. In 

navolging van Dowson en Higginson (zie par. 3.1) zou men hier kunnen 

spreken van het concept van de equivalente paraboloïden. 

Hamrock en Dowson leidden voor het isotherme EHD gesmeerde puntkontakt 

formules af voor o.a. de minimale filmdikte h . en de centrale filmdikte 
m1.n 

h 
c = h(O,O); zie [ElS], [El6], ~17], [_ElS], ~19] en [E20]. 

Moes [F24]wijzigde de formule voor h . enigszins om aansluiting op de 
m1.n 

asymptoten uit [E28] te verkrijgen en om aan dimensie-analytische voor-

waarden te kunnen voldoen. 

op dezelfde gronden is in bijlage 2, par. B2.5 een verbeterde versie 

van de formule voor h afgeleid, rekening houdend met de glijdende wrijving 
c 

in het kontakt. Een nog iets nauwkeuriger formule voor h (onnauwkeurig
e 

heid + 5%) waarin geen rekening met de wrijving is gehouden, volgt 

hieronder. De twee formules luiden (w > 1) : 

hmin " 1. 70 w0.0415 {!-L 2e -w% J "o Q70a• Q55 E- o.067Rx'" ''u, OJO F -ons 3 ( 3.! IJ 

" 2 .!GWO~ 3 35 !1-0. 24e ·Q.28W 'J,J "o 0E8 30 , Q53E-0.0 86RX 0.451'\: 0~83 F- 0.06(3 • 121 h 
c 

waarin w de welvingsfaktor, w = R /R 
y x 

n de viskositeit bij p = 0 
0 

a~ een drukgevoeligheidskoëfficiënt, gedefiniëerd door 

E de gereduceerde elasticiteitsmodulus 

R de gereduceerde kromtestraal in de x-richting 
x 

R de gereduceerde kromtestraal in de y-richting y 
u~ de somsnelheid van de loopvlakken , u~ = U

0 
+ uh 

F de belasting op het kontakt 

00 

1 Jn ~ ~p 
0 

Ook deze twee vergelijkingen zijn m.b.v. kentallenmanipulaties tot stand 

gekomen. Deze kentallen zijn 

voor de belasting 

(3.13) 

voor de materialen ' Lp= a• E["~~:l' 
8 Een identieke probleemformulering levert het kontakt tussen een onvervormbare 

ellipsoïde paraboloïde en een vervormbaar halfvlak met modulus E . 
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voor de minimale filmdikte H . = ( 1-1. 2 e -w ) - 1 

m1.n 
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h . tn u..,.)-~ m1.n o ~... ----R ER 
x x (3.13) 

% he lnOULl-~ voor de centrale filmdikte H = (1-0.24e-d,28w )- 1 
c R ER 

x x 

Door deze keuze van de kentallen is het mogelijk Hmin en He te represen

teren door 

H . = H . (M ,L ) en m1.n m1.n p p 

H H (M ,L ) 
c c p p 

m.a.w., een representatie in het platte vlak wordt mogelijk. Als H . en H 
m1.n c 

als een machtsprodukt van M en L worden geschreven, is de bepaling van 
p p 

de onbekende faktor en de twee onbekende exponenten eenvoudig. 

M.b.v. de kentallen uit (3.13) volgt voor (3.11) en (3 .12) : 

H 1. 70 M -0,083 L 0,55 (3.11a) 
min p p 

H = 2.16 M -0,067 L 0,53 (3 .12a) 
c p p 

Hamrock en Dowson [E17] gebruiken de verzameling kentallen voor het 

lijnkontakt, vergelijking (3.4), ook voor het puntkontakt. Hierbij wordt 

1 vervangen door R . In de kentallen van Hamrock en Dowson zijn (3.11) en 
x 

(3.12) dan te schrijven als : 

Ho =l.?Ow0.0415f1-1. 2e-w
2131 w-0,083u0,70G0,055 (3.1lb) 

(3.12b) 

Wellicht ten overvloede zij hier nogmaals opgemerkt dat de kentallen 

uit vergelijking (3.13) pas af te leiden zijn als alle vergelijkingen 

die het probleem definiëren bekend zijn. De dimensie-analyse levert niet 

een relatie voor een nog onbekend verband tussen de van belang zijnde 

grootheden, maar de kentallen die in dat verband een rol spelen. Deze 

dimensie-analyse is het meest effektief indien alle probleemdefiniërende 

vergelijkingen bekend zijn. 

Bovenstaande filmdikteformules zijn alleen geldig voor het inkompressibele 

isotherme EHD gesmeerde puntkontakt. Er zijn nog geen resultaten van bere

keningen aan kompressibele, niet-isotherme kontakten bekend. Vermoedelijk 



speelt ook hier de aanjaagzone, zij het in wat mindere mate dan bij het 

lijnkontakt, een belangrijke rol. Als eerste indikatie van de filmdikte 

in niet-isotherme kontakten zijn de vergelijkingen (3.11) en (3.12) zeker 

bruikbaar, 
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Traktieberekeningen in puntkontakten zijn nog moeilijker dan bij lijnkontakten. 

De drukken en de drukgradiënten zijn meestal groter, waardoor de viskosi-

teit nog sterker variëert. Daar het traktie probleem bij lijnkontakten nog 

niet bevredigend is opgelost, heeft het weinig zin om dit eerst voor punt

kontakten te doen. Daarom is het meeste onderzoek naar traktie bij puntkon

takten experimenteel [A6] , [A17], [A19] , [A20]. 

Pleijers gaat in een lang hoofdstuk in op het effekt van rollen en tollen op 

de wrijvingskoëfficiënt [A13]. Bijlage 2, par. 2.5 behandelt dit uitgebreider 

voor een ver• gelegen tolpunt, en geeft analoog aan de formule voor de traktie

koëfficiënt bij lijnkonkontakt (3.6) een formule voor de traktiekoëfficiënt 

bij een puntkontakt a* cr 
3 noud 

· Hz 
e 

(1 - 1 ) f = (3 .13) 
sp a'lr. h. 2 a'~~.cr 

crHz 'Hz 

waarin cr "' Hz 
-4(, ( F )% 0.3641 w 15 -- E 

ER 2 
x 

Ook deze vergelijking is te transformeren naar een vergelijking waarin het 

wrijvingskental als funktie van een belastingkental en een materiaalkental 

is gegeven. Zie hiervoor bijlage 2. De bruikbaarheid van (3.13) is nogal be

perkt, aangezien de grenzen van de geldigheid van de Barusrelatie bij punt-

kontakten snel bereikt is voorwaarde is dat crHz < 4000 bar en Ud/Ul: < 0.005. 

De toepassingen van stationair belaste EHD puntkontakten beperken zich tot de 

formules voor de minimale filmdikte of tot simpele traktieberekeningen, waar

bij de traktiekoëfficiënt als bekend verondersteld wordt [Al], [A 7] , [A14]. 
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4 INSTATIONAIRE EHD SMERING 

9 

Omstreeks 1900 waren berekeningen aan stationair belaste, hydrodynamisch 

gesmeerde konferme kontakten al suksesvol. Pas ca. 60 jaar later slaagde 

men erin om oplossingen te vinden voor stationair belaste elastohydrodyna

misch gesmeerde kontraferme kontakten. 

In de vijftiger jaren probeerden vele onderzoekers het gedrag van instatie

nair belaste hydrodynamisch gesmeerde konforme kontakten voorspelbaar te 

maken. Dit resulteerde in verschillende methoden die in de jaren 60 ter be

schikking kwamen. 

Sinds ongeveer 1975 staan ook instatienair belaste EHD gesmeerde kontakten 

in de belangstelling. Meestal is het zgn. bufferprobleem onderwerp van studie. 

Hierbij verandert de filmgeometrie o.i.v. een belasting, terwijl de loopvlak

snelheden geen komponenten bezitten evenwijdig aan het XOY grondvlak uit de 

Reynoldsvergelijking (2.2). Met andere woorden,de loopvlakken kunnen alleen 

een loodrechte toenaderingsbeweging uitvoeren. 

Waarschijnlijk zal het nu geen 60 jaar duren voordat een goede instationaire 

EHD smeringstheorie is ontwikkeld. Dit hoofdstuk poogt een inzicht te geven 

in de huidige stand van zaken op dit onderzoekterrein. 

Al deze onderzoeken zijn erop gericht om de minimale filmdikte als funktie 

van de tijd te kunnen voorspellen. Een instationaire EHD smeringstheorie ~s 

nodig waar de stationaire EHD smeringstheorie tekort schiet - dat is als 

buffereffekten belangrijk worden. Bijvoorbeeld als U~ (t)~o, of als R(t) 

sterk verandert. 

In Duitsland en de U.S.A. trekt de instationaire EHD smering de aandacht van 

industrie en onderzoekinstituten. De Duitsers richten zich daarbij voornamelij1 

op de isotherme "harde" kontrafarme lijnkontakten, terwijl de Amerikanen zich 

vooral bezig houden met isotherme konferme kontakten met eindige afmetingen 

en lage elasticiteitsmodulus. In par. 4.2 en par. 4.3 wordt hier nader op in 

gegaan. Hier komen ook enkele technische toepassingen aan de orde. 

4.1 Vroeg fundamenteel onderzoek 

De meeste publikaties op het gebied van de instationaire EHD smering die de 
9 

laatste jaren verschenen, verwijzen naar de onderzoeken van Christensen [I 10] 

Zie ook: Christensen, H., "Elastohydrodynamic Theory of Spherical Boclies in 
Normal Approach", Journal of Lubrication Technology, Trans. ASME, Series F, 
Vol. 92, No. I, Jan. 1970, pp. 145- 154. 
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en Herrebrugh [I 17} aan bufferend elastisch vervormde cilinders en bollen. 

De isotherme oplossingen voor draagvermogen, drukverdeling en filmgeometrie 

kunnen alleen numeriek worden bepaald. 

Christensen geeft bovendien analytische oplossingen voor het draagvermogen 

bij onvervormbare loopvlakken voor vloeistoffen waarvan de druk-viskositeits

relatie voldoende nauwkeurig met die van Barus kan worden beschreven. 

Voor isoviskeuze stromingen blijkt de vloeistofdruk nooit groter dan de Hertze 

spanning voor het droge kontakt te kunnen worden. Experimenten en theorie 

wijzen uit dat de stroming zeker niet isoviskeus is: ter plaatse van de centra-
-,~·-----·-···H- T ~--

le filmdikte, waar de vloeistof a.h.w. tussen een vernauwing (de minimum film-

dikte) gevangen gehouden wordt, kan de druk veel hoger dan de Hertze kontakt

spanning, zelfs hoger dan de vloeispanning van de loopvlakmaterialen worden 

[I 10], [L 12] ! 

Zowel Christensen [I 10] als Herrebrugh [I 17] nemen aan dat de bufferterm 

4h/dt gelijk is aan de toenaderingssnelheid Vs van de twee lichamen, waarbij 

Vs bepaald is uit toenaderingssnelheid van de onvervormde delen van de kontakt

lichamen. In feite betekent dit dat in vergelijking (2.6) de vloeistofdruk als 

niet-tijdsafhankelijk wordt opgevat, wat bij grote filmdiktes een redelijke 

aanname is: 

h (x,y,t) ~ h0 (t) + h1 (x,y) + h2 (x,y) (4. 1) 

waarin h0 (t) de centrale filmdikte op x= o,y = o indie~p = o 

(onvervormd) 

zodat 

h1 (x,y) de spleetgrootte als h0 (t) = o,p = o (onvervormd) 

h2 (x,y) de vertikale verplaatsing van de loopvlakken onder 

invloed van de druk p = p(x,y), in feite de ver

vorming in Z-richting 

élh dho 
at'% ""'d't= -Vs indien h0 >>hc volgens (3.3) of(3.12) (4.2) 

Aangezien het buffereffekt vaak juist belangrijk is als de filmdikte zeer 

klein is, verdient (2.6) i.h.a. de voorkeur boven (4.1). 

Herrebrugh [I 1-7] leidt voor het isoviskeuze bufferende EHD lijnkontakt twee 

asymptoten af, te weten 
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11: }:" 2, 
1 b 1 . h 5. 71'1 3 Vs 3 R (F/ 1)- ' 3 voor age e ast~ngen: c ~ L (4.3a) 

voor hoge belastingen: he z 4.85 1'/3 Vs '/3 R '/1 (F/1) '/&E-ï1 (4.4a) 

waar~n he de centrale filmdikte, he = h(o,o,t) = h0 (t) + h2(o,o) 

Vs de toenaderingssnelheid (positief in negatieve z-richting) 

E de gereduceerde elasticiteitsmodulus 

R de gereduceerde kromtestraal van de twee cilinders 

F de belasting 

1 de lengte van het lijnkontakt. 

Herrebrugh vindt deze samenhang door twee kentallen te definiëren die dit 

probleem volledig vastleggen. In het niet-isoviskeuze geval zijn dat 3 ken

tallen, net als bij stationaire EHD kontakten. 

Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld Dowson en Higginson's kentallen_[E 14] 

toe te passen: 

w F = ERl voor de belasting: 

V 
"loVs 

= "ER (4.5) voor de snelheid : 

en voor de filmdikte: He 
he 

= R 

Dan ontstaat voor isoviskeuze stromingen: 

voor lage belastingen: He 5.7 V 
2
/3 w -% (4.3b) 

voor hoge belastingen: He = 4.85 V '!3 w •;, (4.4b) 

In de vergelijkingen (4.3a) en (4.3b) komt de elasticiteitsmodulus niet voor. 

Dit betekent dat bij deze lage belastingen de vervorming nog geen rol speelt. 

Dit is dan ook de oplossing voor onvervormbare cilinders, dus equivalent aan 

de Martin-Gümbel oplossing voor stationaire EHD kontakten ! Dan is dus ook 

He = Hmin' of he = hmin· 

Voor niet-isoviskeuze vloeistoffen zijn dergelijke relaties helaas nog niet 

voorhanden. Een uitzondering hierop vormt een door Holland [I 20], [I 22] ge

geven relatie, die echter maar beter niet gebruikt kan worden. De volgende 

paragraaf gaat hierop in. 

4.2 Instationaire elastohydrodynamika in Duitsland 

Dynamisch belaste lagers en instatienair belaste EHD gesmeerde kontakten heb

ben met elkaar gemeen dat de minimale filmdikte tijdsafhankelijk is tengevolge 
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van een tijdsafhankelijke belasting, loopvlaksnelheid of geometrie. 

Daarom zijn er, met name in Duitsland, pogingen ondernomen om oplosmethoden 

voor dynamisch belaste lagers te gebruiken bij instationaire belaste EHD 

kontakten. 

Holland, die een ruime ervaring op het gebied van dynamisch belaste lagers 

bezit [I 18], [I 19] , gebruikte de door hemzelf ontwikkelde methode van de 

gesommeerde draagkrachteffekten om de tijdsafhankelijke minimale filmdikte 

van nokmechanismen te bepalen [I 20], [I 21], [I 22]. Zijn leerling Stein

fÜhrer bouwde deze aanpak verder uit in [I 41], [I 42], [I 43]. Uit de hier

onder gegeven bespreking blijkt dat de methode van Holland uiterst dubieus is. 

De methode van de gesommeerde draagkrachteffekten gaat uit van het super

positiebeginsel voor de druk tengevolge van de bewegingen van de loopvlakken. 

Bijlage 4,par. B 4.2.2 laat zien dat dit beginsel toepasbaar is als de vloei

stof niet kaviteert. Daar kavitatie bij volcilindrische glijlagers, maar óók 

bij EHD gesmeerde kontakten een wezenlijke rol speelt ([E 3], [E 14]), is het 

beginsel alleen onder beperkende voorwaarden, die kennis omtrent de filmgeome

trie vooronderstellen, toe te passen. Daarom is de in Duitsland veel gebruikte 

methode van de gesommeerde draagkrachteffekten principiëel fout, zowel bij 

dynamisch belaste volcilindrische glijlagers, waar de methode al bijna 20 jaar 

wordt gebruikt, als bij instatienair belaste EHD gesmeerde lijnkontakten. 

Enige publikaties over dynamisch belaste glijlagers, waarin deze verkeerde 

methode wordt toegepast, zijn [I 7], [I 8], [I 12], [I 14], [L 15], [I 18], 

[I 19] en [I 25]. 

Om de smeerfilmdikte te bepalen splitst Holland de beweging in een stationaire 

komponent, waarvan het draagvermogen bij gegeven momentane minimale filmdikte 

bekend is uit de stationaire EHD smeringstheorie, en een bufferkomponent, 

waarvan de buffersnelheid te bepalen is uit de bufferbelasting, dat is de ge

geven momentane belasting minus het zojuist berekende draagvermogen van de 

stationaire bewegingskomponent. Met ander woorden, bufferbelasting en statio

naire belasting geven samen de dynamische belasting, die a priori is gegeven. 

De reële beweging tijdens een klein tijdsinterval ontstaat dan uit superpositie 

van de st?-tio_n~i_re_ bew~&~n_g; en de bufferbeweging, die gelijktijdig in dat 

tijdsinterval plaatsvinden. 

Voor het verband tussen de buffersnelheid en de bufferbelasting heeft 

Herrebrugh [I 17] een asymptoot gegeven voor onvervormbare loopvlakken en een 
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isoviskeus smeermiddel, vergelijking (4.3). 

Voor een enigszins redelijke benadering van de werkelijkheid is echter een 

vergelijking of een berekeningsmethode nodig, die van vervormbare loopvlakken 

en een niet-isoviskeus smeermiddel uitgaat. Holland meent deze te kunnen af

leiden uit een vergelijking van de faktoren en exponenten van bekende oplos

singen. Hiermee stapelt hij echter een zo mogelijk nog grotere fout op de 

eerste, hetgeen nu aangetoond wordt. 

In het algemeen kunnen de vergelijkingen van Martin en Gümbel (I), van Dowson 

en Higginson (2), en van Herrebrugh (3) worden voorgesteld door: 

(4.6) 

waarin de kentallen van Dowson en Higginson zijn gebruikt: 

G = 0(* E 

1')0 Us "lo V 
u of s waarin Us Uo + uh = = ER ER (4. 7) 

w F 
ERl 

en de index i verwijst naar de opsteller van de vergelijking (bijv. i = 3: 

Herrebrugh). 

Er zit een zekere parallel in deze 3 vergelijkingen en de nog onbekende ver

gelijking, die in tabel 4.1 tot uitdrukking komt. 

naam tijdsaf. loopvlakken vloeistof C• 
1. Pi qi r· 1. 

Martin-GÜmbel instatienair inelastisch isoviskeus 2.45 0 ' I ·-I 

Dowson-Higginson stationair elastisch viskeus 1.56 0.55 o. 70 -0. I 25 

Herrebrugh instatienair inelastisch isoviskeus 5.69 0 0.67 -0.667 
(~Wuz~-) 

Onbekend instatienair elastisch viskeus ? ? ? ? 

Tabel 4.1 Konfrontatie van bestaande oplossingen met de onbekende vergelijkin 

Toepassing van de "methode van faktorenvergelijking" komt volgens Holland 

[I 20], [I 22] neer op: 

C4 = C2.C3 /cl 3.88 

P4 P2·q3 /ql 0.37 (= P2·r3 irJ) 

q4 q2.q3 /ql 0.47 

r4 r2.r3 /rl =-0.0833 
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waarmee de onbekende vergelijking is afgeleid: 

~ . = i 88 G0.37 u0.47 w-0.0833 
··nnn, 4 -· (4.8a) 

Hier Z~Jn de kentallen uit (4.7) gebruikt. Deze uitkomst verschilt van die van 

Holland [r 20] , [r 22] omdat deze in het kental voor U niet de somsnelheid 

U0 +Uh gebruikt, maar een zogenaamde "effektieve" snelheid !(U0 +Uh). In 
10 

dat geval ontstaat een andere vergelijking 

Hmin 4 = 2.94 G0.37 v0.47 w-0.083 
' 

(4.8b) 

Duidelijk is n~ dat het mogelijk is om een willekeurig grote faktor c4 voor 

de vergelijking voor Hmin,4 te krijgen door een andere keuze van de kentallen 

Stel bijvoorbeeld eens dat omwille van de schaal van de kentallen tot de vol

gende iets gewijzigde verzameling kentallen wordt besloten: 

G = OI. * E 

u 1012 T}o US 
of 

12 11o vs = 10 ER ER 

w F 
ERl 

dan ontstaat 

Hmin,4 = 14400 G0.37 v0.47 w-0.083 (4.8c) 

en willekeurige andere varianten zijn natuurlijk denkbaar ! 

Nog afgezien van het feit dat de koëfficiënten uit de vergelijkingen (4.8) 

zeer dubieus zijn, kan gesteld worden dat de keuze van de konstante faktor 

in de vergelijking volstrekt willekeurig is. Om deze reden levert vrijwel 

iedere keuze een verkeerde vergelijking voor het bufferende EHD kontakt. 

Aangezien vergelijking (4.8b) samen met vergelijking (3.2b) de basis vormt 

van alle berekeningen van Holland en SteinfÜhrer, is het niet waarschijnlijk 

dat hun aanpak tot juiste resultaten voert. De door deze schrijvers aange

haalde goede overeenkomst met hun experimentele waarnemingen laat daarom 

slechts ruimte voor twee konklusies: 

(a) de meetopstelling of de meetmethode deugt niet, of 

(b) het buffereffekt speelde geen rol van betekenis ~n het onderzochte gevaL, 

zodat vergëlijking (4.8) de oplossing nauwelijks beÏnvloedt. 

Let wel: door verandering in het kental U verandert de factor voor de verge
lijkingen van Martin-GÜmbel en Dowson-Higginson en wordt 4.90 resp. 2.53. 
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Kort samengevat is de methode van Holland en SteinfÜhrer in het algemeen on

bruikbaar, omdat 

(I) de toegepaste methode van de gesommeerde draagkrachteffekten voor dynamisc1 

belaste lagers principiëel fout is en dus ook niet bij instationaire EHD 

gesmeerde kontakten is te gebruiken; en 

(2) de vergelijking voor het bufferende EHD kontakt i.h.a. tot enorme fouten 

kan voeren in de buffersnelheid, bij gegeven filmdikte en bufferbelasting. 

De vraag rijst dan of andere methoden voor dynamisch belaste lagers misschien 

bruikbaar zijn. Bijlage 4, par. B 4.2 gaat dieper op deze vraag in. Uit deze 

bijlage blijkt dat de veel gebruikte en snelle methoden van Blok [I 2] en [I ~ 

[I 4], [I 5], [I 6] , [I 26] gebruik maken van de gegeven filmgeometrie en 

daarom niet toepasbaar zijn in de instationaire EHD smering. 

4.3 Instationaire elastohydrodynamika ~n de U.S.A. 

Sinds ruim 10 jaar verlaat een stroom van publikaties op tribologisch gebied 

de Research Laboratories van General Motors in Warren, Michigan. De laatste 5 

jaar ook op het gebied van bufferende EHD gesmeerde kontakten, vooral voor 

materialen met een lage elasticiteitsmodulus [I 32] , [I 33] , [I 34] , [I 35], 

[I 36 ], [I 37] en [r 46]. Toepassingen hiervan treft men aan in afdichtingen, 

aquaplaningsverschijnselen, EHD bufferfilm dempers en in biologische gewrichtei 

en kunstgewrichten. 

Eidelberg en Boeker van Cornell University [I 13] publiceerden over een toe

passing van de eindige elementenmethode in biologische gewrichten. 

De publikaties vallen alle op door de zeer gedegen mathematische aanpak. De 

vergelijkingen die het probleem bepalen zijn zorgvuldig geformuleerd. Bij de 

oplossing is van moderne,deels .. zelf ontwikkelde technieken gebruik gemaakt. 

Vaak wordt een Newton-Raphson iteratieschema gebruikt, al dan niet in kombi

natie met eindige elementen methoden. De methode van Newton en variaties 

hierop blijkt een zeer krachtig middel ter oplossing van niet-lineaire ver

gelijkingen [G 22]. 

Een nadeel van deze Amerikaanse aanpak ~s dat het overzicht temidden van al 

het wiskundige en numerieke geweld wat zoek lijkt te raken. De keuze van 

dimensieloze variabelen en parameters wordt door mathematische overwegingen 

bepaald en niet op grond van de dimensie-analyse. Analytische benaderende ~t~ 

drukkingen of asymptoten zijn daarom moeilijk te vinden. 
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De probleemstelling is evenwel ingewikkeld. Toch ZLJn de auteurs erin geslaagd 

om hiervoor oplossingen aan te dragen, wat op zich een formidabele prestatie 

is. 

Het is opvallend dat de genoemde Amerikaanse publikaties alleen betrekking 

hebben op zachte elastische materialen. Ook bij de vervormingen zijn de druk

ken hier nog laag, zodat de vloeistofviskositeit weinig verandert. Meestal 

gaat men daarom uit van een isoviskeus smeermiddel. 

Omdat het kontaktgebied relatief groot is, spelen instationaire effekten een 

belangrijke rol. Voor harde elastische materialen, die een veel kleiner kon

taktgebied hebben, is het belang van instationaire effekten minder duidelijk. 

Dit zou een reden kunnen zijn waarom er weinig Amerikaans speurwerk op het 

gebied van hardekontaktengebeurt. Hoofdstuk 6 gaat op deze opmerking in. 

De disku~sie van [E 15] zou erop kunnen wijzen dat de aanpak die voor zachte 

kontakten suksesvol 1s, tengevolge van konvergentieproblemen geen sukses 

heeft bij harde EHD gesmeerde kontakten. 
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5 MEETMETHODEN 

Schouten [E 29] geeft een uitgebreid overzicht van de meetmethoden ter bepa

ling van de filmgeometrie, de druk en de temperatuur in EHD gesmeerde kon

takten. 

In tabel 5.1 zijn deze methoden, aangevuld met methoden uit [E 3], [E 14], 

[w 10] en [w 15], schematisch weergegeven en van een kort kommentaar voorzien. 

De beoordeling is gegeven tegen .. het licht van toepassingen in. zwaar belaste 

EHD gesmeerde kontakten. 

Meetgrootheid Methode Nauwkeurigheid Nàdeel 

Elektrische weerstand Zeer laag [E 3] , [E 14] Afhankelijk van temp. en 
over smeerfilm elektr. voorgeschiedenis 
Ontlaadspanning Redelijk [E 3] , [E 14] Strooiing door stofdeel-

tjes en Oppervlakruwhedel 

Elektrische kapaciteit Hoog [E 14] ' [E 29] Diëlektrische konstante 
(buiten kontakt) afhankelijk van temp. en 

Elektrische kapaciteit Hoog [w s], [E 29] druk en gevoelig voor 
(binnen kontakt) stof 

filmgeometrie RÖntgendiffraktie Laag [w 12] , [E 29] Onregelmatig gevormde 

Laserstraaldiffraktie Laag [E 29] 
filmspleet geeft diver-
gente bundel 

Lichtstraaldiffraktie Laag [E 29] 

Lichtinterferentie Hoog [w 10] Eén kontaktlichaam van 
kunststof 

Verplaatsingsopnemer Hoog [I 43] , Zeer indirekte meting 
Laag [W ISJ 

Opgedampte opnemer Zeer hoog [E 29] Geen metallisch kontakt 

Rekstrookjes Zeer laag [E 29] Kunststof loopvlakken 
grote krommingsstralen 

Bepaling hydrostati- Laag [E 29] Temperatuurgevoelig, 
sche druk stofgevoelig 

druk Gepolariseerd licht Laag [E 29] Kunststof loopvlakken 
grote krommingsstralen 

Piezo-elektrisch Laag [E 29] Alleen bij tijdsafhanke-
opnemer lijke belasting; groot 

Opgedampte opnemer Zeer hoog [E 29] Geen metallisch kontakt 

Thermokoppel Laag [E 29] Lange responsietijd, 
- grote warmtekapaciteit 

temperatuur Infraroodspectro~- Laag [E 29] Zeer gering,oplossend 
scopie vermogen 

Opgedampte opnemer Zeer hoog [E 29] Geen metallisch kontakt 

Tabel 5.1 Meetmethoden voor het EHD gesmeerde kontakt. 
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Uit de tabel blijkt de hoge kwalifikatie van kleine, opgedampte opnemers. Om 

met deze opnemers de vereiste nauwkeurigheid te bereiken, onderzocht Schouten 

[E 29] de benodigde materiaal samenstelling; de lengte, breedte en hoogte van 

de opnemer; dikte en materiaalsamenstelling van de isolatielaag (zodat de op

nemer op metalen loopvlakken kan worden gebruikt); de vorm, fabrikage en 

positie van opdampmaskers. Om signaalruis te beperken werd een meeroterende 

meetversterker ontwikkeld. De verwerking van de meetgrootheden is geheel ge

automatiseerd. 

Met dit speurwerk werd een tot dan toe alleen "veelbelovende" meettechniek 
ll 

[E 14] tot een beproefde meetmethode. Zie bijvoorbeeld [w 14] 

Tot op heden kleeft er nog een nadeel aan het gebruik van opgedampte dunne 

lagen, Bij metallisch kontakt tussen de loopvlakken, dus bij droge wrijving 

of bij gemengde smering, gaat de opgedampte dunne laag snel kapot. Nodig is 

een slijtvaste isolatielaag ter bescherming van de opnemer, die bovendien de 

eigenschappen van de opnemer niet verandert. Deze noodzaak komt bijvoorbeeld 

aan het licht bij het onderzoek aan nokmechanismen [E 31], [E 32]. 

Het moet tot de mogelijkheden behoren om een slijtvaste isolatielaag te ont

wikkelen [w 9], [w 11]. Hiervoor bestaat ook belangstelling vanuit bedrijfs

leven. De ontwikkeling van een slijtvaste isolatielaag vormt een onderdeel 

van een interafdelingsprojekt "Dunne-film Signaaalopnemers", dat onlangs is 

aangevraagd. 

Een vrLJ recente toepassing (1977) van deze meettechniek bij zachte EHD ge
smeerde kontakten is te vinden in Gawlifiski, M. und Schouten, M.J.W., 
"Radialwellendichtungen als Elastohydrodynamisches Problem", een niet extern 
gepubliceerd THE rapport. 
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6 DISKUSSIE, KONKLUSlES EN AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK 

In de voorafgaande hoofdstukken zijn enige onderwerpen aan de orde geweest 

waarover uiteenlopend gedacht wordt. Een korte bespreking van de zaken die 

met het lopende onderzoek te maken hebben volgt hieronder. 

Als berekeningen met een Newtons vloeistofmodel geen overeenkomst met experi

mentele waarnemingen vertonen, wordt vaak een niet-Newtons gedrag veronder

steld. Gezien de zeer hoge drukken en het korte tijdsinterval waarin een 

vloeistofdeeltje het kontakt doorloopt lijkt dit een redelijke veronderstellinf 

Het aantal niet-Newtonse modellen is groot. Het is nietduidelijk voor welk al ter

natief dan gekozen moet worden. Het onderzoek naar deze modellen loopt al 

vele jaren en kan het beste overgelaten worden aan specialisten. Op dit punt 

heeft bijvoorbeeld W.O. Winervan het Georgia Institute of Technology, U.S.A., 

een goede naam. 

Een niet-Newtons model is echter niet onontkoombaar. Zelfs niet voor traktie

berekeningen, zoals o.a. Janczak en Wisniewski [E 22] aantoonden. 

Een Newtons vloeistofmodel is daarom een redelijke keuze. 

In de afgelopen jaren heeft het kwantitatieve slijtage-onderzoek zich hoofd

zakelijk beperkt tot een bepaling van de minimale filmdikte. V3or stationaire 

EHD gesmeerde lijn- en puntkontakten zijn betrouwbare filmdikteformules afge

leid. 

De flitstemperatuurhypothese van Blok blijkt nog steeds het belangrijkste 

kriterium voor vreten. De flitstemperatuur is de plaatselijke momentane 

temperatuurtoename boven de massatemperatuur; bepalend voor vreten is de 

werkelijke temperatuur, dat is de som van deze twee. Daarmee wordt duidelijk 

dat de massatemperatuur, die moet worden geschat, hier een belangrijke rol 

in speelt. Bij een verkeerde schatting zal het kriterium tot verkeerde voor

spellingen kunnen leiden. Daarom is er behoefte aan een kriterium dat niet 

afhankelijk is van het schattingsvermogen van de onderzoeker. 

Voor vermoeiingsverschijnselen zijn kwalitatieve kriteria ontwikkeld, o.a. 

door Schouten [E 29]. Indien mogelijk zullen deze kriteria een kwantitatief 

karakter moeten krijgen. Dit betekent het vaststellen van cie waarden van 

ideële spanningen e.d.,en de experimentele verifikatie van de rekenuitkomsten. 
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Metingen van filmdikten, -drukken en -temperaturen bij mechanismen met zeer 

dunne smeerfilmen zijn gewenst. Om de gewenste nauwkeurigheid te kunnen be

reiken zijn opgedampte opnemers uitermate geschikt. Bij zeer kleine filmdikten 

gaat de dunne laag echter snel kapot. Dit kan worden verhinderd door een dunne: 

slijtvaste isolatielaag aan te brengen. Zo'n isolatielaag bestaat er op dit 

moment niet en dient daarom te worden ontwikkeld. Het interafdelingsprojekt 

"Dunne-film Signaalopnemers" beoogt onder meer een realisatie hiervan. 

In hoofdstuk 4 is de instationaire EHD smerLng behandeld. Het fundamentele 

(Amerikaanse) onderzoek is voornamelijk op zachte elastische kontakten gericht 

terwijl het meer toegepaste (Duitse) onderzoek zich met de harde elastische 

kontakten bezig houdt. 

Voor zachte konferme kontakten is het voor de hand liggend dat het buffer

effekt een belangrijke rol kan spelen in de opbouw van de smeerfilm. Het kon

taktoppervlak is groot, waardoor de beweging van een vloeistofdeeltje door 

het kontakt ook bij kleine buffersnelheden beÏnvloed wordt. Een kriterium 

voor de rol die het buffereffekt speelt, zou dan ook het quotiënt van de tijd 

waarin een vloeistofdeeltje de konjunktiezone doorloopt en een karakteristieke 

tijd voor de bufferbelasting, kunnen zijn. Zo'n karakteristieke tijd is bij

voorbeeld de trillingstijd van de laagste harmonische in de bufferbelasting. 

Voor het kontakt tussen een band en het wegdek is de orde van dit quotLent 

10-1 - 102 , en voor dynamische afdichtingen 1 o- 1 - 10° [r 35], [z IJ, [z 2], 
[z s], [z 7] , [z 1 o] . 
Het zachte elastische kniegewricht heeft aan de ~ediale zijde een konfarm 

kontakt, en aan de laterale zijde een kontrafarm kontakt [z 4]. Aan de mediale 

zijde heeft bovenbedoeld quotiënt een waarde van ca. 2, en aan de mediale 

zijde van ca. 3 [z 3], [z 6]. Deze getalwaarden illustreren het belang van het 

buffereffekt bij dynamisch belaste zachte elastische kontakten. 
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Op dit moment ~s het belang van instationaire erfekten bij harde elastische 

kontakten nog niet geheel duidelijk. 

Als de belasting in toepassingen als wentellagers en stalen riemen konstant 

is, varieërt de belasting op het wentellichaam resp. het verbindingsplaatje 

gelijkmatig over I omwenteling. Het buffereffekt zal dan een bescheiden rol 

spelen. Deze belasting kan, met name in wentellagers, afhankelijk van de toe

passing sterk veranderen in de tijd. Hierdoor neemt het belang van het buffer

effekt toe. 

In nokmechanismen voorspelt de stationairebeschouwingswijze een filmdikte 

identiek aan nul, als de som van de loopvlaksnelheden nul is. Op en rond dit 

tijdstip speelt 'het buffereffekt een bepalende rol, mede omdat juist hier de 

minimale filmdikte optreedt. 

Bij tandwielen verandert de belasting op een tandflank sprongsgew~JS doordat 

het aantal in ingrijping verkerende tanden ook sprongsgewijs variëert. Op en 

rond het sprongtijdstip speelt het buffereffekt een belangrijke rol. 

Gebruik makend van de inverse hydrodynamische smering (IHL) en de dimensie

analyse komt Moes [F I8] tot de konklusie dat het buffereffekt ~n harde EHD 

gesmeerde kontakten geen rol speelt. De IHL is als oplossingsmethode weinig 

bekend; een sporadische recente publikatie is die van Ettles et al. [F I2], 
maar dit werk is eerder curieus dan van wetensr'1appelijk belang. Moes [F I9] 

stelt dat de IHL de enige bekende methode is, die ook instationaire EHD effek

ten kan beschrijven en tot een oplossing brengen. Het verdient daarom aanbe-

veling om op korte termijn de mérites van de IHL te onderzoeken. 

De belangrijkste konklusies zijn daarmee: 

(I) Een Newtons vloeistofmodel biedt voldoende perspektief om dit in het 

lopende onderzoek te blijven gebruiken. 

(2) De bepaling van de minimum filmdikte als funktie van de tijd is ook bij 

instationaire EHD smering het duidelijkste slijtagekriterium. De flits~ 
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temperatuurhypothese is bruikbaar als kriterium voor vreten. Er bestaat 

behoefte aan kwantitatieve vermoeiingskriteria. 

(3) Dimensie-analyse is een uitstekend gereedschap om de probleemstelling te 

vereenvoudigen en om overzicht hierover en inzicht hierin te verkrijgen. 

(4) De aanpak van Holland en Steinführer ter beschrijving van het instatio

naire gedrag van zwaar belaste EHD gesmeerde kontakten is principiëel 

fout en daarom onbruikbaar. 

De aanpak van Rohde c.s. voor zachte elastische kontakten is korrekt en 

suksesvol; het is niet zeker of deze aanpak dat ook is voor harde EHD 

gesmeerde kontakten. 

De inverse hydrodynamische smering zou hier nieuwe openingen kunnen geven. 

(5) Om bij zeer kleine filmdikten en bij onvoldoende smering metingen m.b.v. 

dunne-film signaalopnemers te kunnen uitvoeren, dient een dunne isolatie

laag te worden ontwikkeld. 

(6) Onder bijna alle omstandigheden is de rollende wrijving tengevolge van 

de drukstroming verwaarloosbaar ten opzichte van de glijdende wrijving 

tengevolge van de schuifstroming. 

In de nabije toekomst is een studie van de volgende aspekten gewenst: 

(I) Het belang van instationaire effekten bij harde EHD gesmeerde kontakten. 

Toepassing van de inverse hydrodynamische smering op dit probleem. In 

eerste instantie mag de Newtonse vloeistof beschouwd worden als inkom

pressibel en isotherm, met een exponentiële druk-viskositeitsrelatie en 

zonder zijlekkage (lijnkontakt). De belasting is a priori gegeven. 

Bepaling van de minimale filmdikte, druk en een ideële loopvlakspanning. 

(2) Bij gebleken belang van het buffereffekt dienen verfijningen te worden 

aangebracht: niet-isotherme vloeistof, akkurate druk-viskositeitsrelatie 

(bijv. Witt), volledige vergelijkingen voor de warmte-overdracht. 

(3) Parallel aan (2) een ontwerp van een proefstand, die metingen van druk, 

filmdikte en temperatuur in een instatienair hard,EHD gesmeerd kontakt 

als funktie van de tijd mogelijk maakt. Experimenten op deze proefstanG 

ter verifikatie van (2). 

(4) Een representatie van de gevonden resultaten in de vorm van diagrammen 

of benaderende vergelijkingen, in het bijzonder voor de minimale film

dikte. 
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Op het gebied van EHD smering onderhoudt de sektie Kleine Werktuigen van de 

vakgroep WLV kontakten met: 

(I) TH Twente: prof.ir. R. Bosma, ir. H. Moes, ir. W.E. ten Napel 

(2) TH Delft : prof.ir. H. Blok, ir. G.J.J. van Heijningen 

(3) General MotenResearch Laboratories, Warren, Mi., U.S.A.; dr. S.M. Rohde 

(4) Cornell University, Ithaca N.Y., U.S.A.: prof.dr. J.F. Booker 

(5) TH Radom, Polen: dr.-ing. M.R. Wisniewski 

(6) TH Danmark, Lyngby, Denemarken: dr. J. Jakobsen 

(7) Georgia Institute of Technology, Atlanta, Ga., U.S.A.: prof.dr. W.O. Winer 



Literatuur. 

De literatuur is in een aantal groepen ingedeeld, te weten: 

- algemeen (G) 

- fundamenten (F) 

- stationaire EHDsmering (E) 

- toepassingen stationaire EHL (A) 

- instationaire smering (I) 

- slijtage en experimenteel onderzoek (W) 

-biomedische techniek en afdichtingen (Z). 

G~ Algemeen. 

Bevat publikaties op het gebied van elasticiteitsleer, eindige elementen 

methoden (FEM) toegepast op stromingsleer; tribologie, stromingsleer en 

warmteoverdracht,en wiskunde. 

(G1) Abramowitz, M. and Stegun, I.A., Handbock of Mathematical Functions, 

Edited by Milton Abramowitz and Irene A. Stegun, Dover 

Publications, 8th printing, 1972. 

L1 

(G2) Allaire, P.E.~ Nicholas, J.C. and Gunter, E.J., "Systems of Finite 

Bearings", ASME Transactions, Series F, Journalof Lubrication Technology, 

Vol.99, No.2, April 1977, pp. 187- 197. 

(G3) Boeker, J.F. and Huebner, K.H., "Application of Finite Element Methods 

to Lubrication: An Engineering Approach", ASME Transactions, Series F, 

Journal of Lubrication Technology, Vol. 94, No.4, Oct.1972, pp. 313 - 323, 

and Errata, Vol. 98 No.1 Jan. 1976 p.39. 

(G4) BronShtein,I.N. and Semendyayev, K.A., A Guide Bock to Mathematics, 

Verslag Harri Deutsch, 1973. 



L2 

(G5) cuvelier, c., Praagman, N. and Segal, A., "A survey of finite element 

methods in fluid mechanics", Report NA-26, Delft University of Technology, 

1977. 

I 

f kY1-x.2 d .. (G6) De Doelder, P.J., "De oplossing van de integraal e x . 

memo d.d. 22 februari 1980, THE. 
0 

(G7) Dowson, D., Ristory of Tribology, Longman, 1979 

(G8) Dugdale, D.S. and Ruiz, C., Elasticity for Engineers, McGraw-Hill, 

London 1971. 

(G9) Filonenko-Borodich, N., Theory of Elasticity, MIP Publishers, Moscow 1968. 

(G10) Huebner, K.H., "Application of Finite Element Methods to Thermohydrè

dynamic Lubrication", Int. J.Num. Methods in Eng~neering, Vol.8, 

pp. 139 - 165, 1974. 

(G11) Huebner K.H., The finite Element Method for Engineers, 

John Wiley & Sons, 1975. 

(G12) Hughes, F. and Gaylord, E.W., Basic Equations of Engineerin~ Science, 

Schaum's Outline Series, McGraw-Hill, 1964. 

(G13) Jahnke, E. and Emde, F., Tables of Funktions (with formulae and curves), 

Dover, New York 1945. 

(G14) Lamb, Sir Horace, Hydrodynamics, Dover, 6th (1932) edition, 1945. 

(G15) Van Leeuwen, H.J., "Het dynamisch belaste radiale kantelblokjeslager", 

Doktoraalverslag TH Twente, 1974. 

(G16) Lösch, F.,Tafeln höherer Funktionen, B.G. Teubner Verlagsgesell

schaft , Stuttgart, 7. Auflage, 1966. 



'G17) Moes, H., Hydrodynamische smering, bijzondere onderwerpen, 

WB. 74/Tri-5960. Diktaat d-kollege, TH Twente, 1974 (herzien 1975). 

(G18) Oh, K.P. and Huebner, K.H., "Solution of the Elastohydrodynamic 

Finite Journal Bearing Problem", ASME Transactions, Series F, Journal 

of Lubrication ~echnology, Vol. 95, No.3, July 1973, pp. 342 - 352. 

(G19) Reddi, M.M., "Finite- Element Salution of the Incompressible Lubri

cation Problem". AS~m Transactions, Series F, Journalof Lubrication 

Technology, Vol.91, No.3, July 1969, pp. 524 - 533. 

(G20) Reddi, M.M. and Chu, T.Y., "Finite Element Salution of the Steady

State Compressible Lubrication Problem", Journalof Lubrication 

Technology, ASME Transactions, Vol.92, No.3, July1970, pp. 495 - 503. 

(G21) Rohde, S.M. and Oh, K.P., "Higher order finite element methods for 

the salution of compressible poreus hearing problems", Int. J. Num. 

Methods in Engineering, Vol.9 (1975), pp. 903 - 911. 

(G22) Rohde, S.M., "Computational Techniques in the Analysis and Design of 

Fluid Film Bearings" General Motors Research Publication, GMR - 2279 

(1976). 

-

L3 

(G23) Spiegel, Murray R., Mathematical Handbaak of Formulas and Tables, Schaure's 

Outline Series, McGraw-Hill, 1968. 

(G24) Timoshenko, s. and Goodier, J.N., Theory of Elasticity, McGraw-Hill,1951. 

(G25) Vossers, G. en Smulders, P.T., "Fysische Transportverschijnselen I+ II", 

THE-diktaat Nr. 3.322, 1979. 

(G26) Van Wijngaarden, L., "Voortgezette stromingsleer", THT-diktaat doktoraal

kollege, 1971. 



L4 

F. Fundamenten. 

Bevat publikaties op het gebied van dimensie-analyse, inverse elasto

hydrodynamische smering, kontaktmechanika, oppervlakteruwheden, Reynolds

vergelijking en vloeistofmodellen (viskositeitsrelaties). 

(F1) Bartz, W.J. and Ehlert, J., "Influence of Pressure of Lubrication Oils 

on Pressure, Temperature and Film Thickness in Elastohydrodynamic Rolling 

Contacts", ASME Transactions, Series F, Journalof Lubrication Technology, 

Vol.98, No.4, October 1976, pp. 500 - 508. 

(F2) Blok, H., "Toepassing van dimensie-analyse in de leer van de warmte

overdracht",. Voordrachtvoor de Sectie voor Warmtetransport van het Konink

lijk Instituut van Ingenieurs, Utrecht, 18 december 1958. 

(F3) Blok, H., "Inverse Problems in hydrodynamic lubrication and design 

directives for lubricated flexible surfaces", Proceedings International 

Symposium on Lubracation and Wear, Houston, 1963 (Ed. D. Muster and B. 

Sternlicht), McCutchan Publishing Corporation, 1965. 

(F4) Bridgman, P.W., Dimensional Analysis, Yale University Press, seventh 

printing, 1956. 

(F5) Chow, L.S.H. and Cheng, H.S., "The Effect of Surface on the Average 

Film Thickness Between Lubricated Rollers", ASME Transactions, Series F, 

Journalof Lubrication Technology, Vol.98, No.1, Jan. 1976, pp.117- 124. 

(F6) Christensen, H., "Same Aspectsof the Functional Influence of Surface 

Roughness in Lubrication", Wear, 17 (1971), pp. 149- 162. 

(F7) Coy, J. J. and Sidik S.M., "Two-Dimensional Random Surface Model for Asperity 

Contact in Elastohydrodynamic Lubrication", Wear, 57 (1979) pp. 293- 311. 

(F8) Dowson, D., "A generalized Reynolds equation for fluid-film lubricatior", 

Int. J. Mech. Sci., 1962, Vol.4, pp. 159- 170. 



L5 

-(F9) Dowson, D. and Whomes, T. L. , "The effect of surface roughness u pon the 

lubrication of rigid _ cylindrical rollers''. I. Theoretical", Wear, 18 

(1971) pp. 129 - 140. 

(F10) Dowson, D. and Whomes, T.L., "The effect of surface roughness upon the 

lubrication of rigid cylindrical rollers. I I.. Experimental", ~, ~ 

(1971) pp. 141 - 151. 

(F11) Elrod, H.G., "A general Theory for Laminar Lubrication With Reynolds 

Roughness", ASME Transactions, Series F, Journalof Lubrication Technology, 

Vol.101, No.l, Jan. 1979, pp. 8- 14 and Discussion, Vol.101, No.4, 

Oct. 1979, pp. 537 - 539. 

(F12) Ettles, C.M. Mee, Akkok, M.,and Cameron, A., "Inverse Hydrodynamic 

Methods Applied to Mr. Beauchamp Tower's Experimentsof 1885", ASME 

Paper No.79- Lub- 25, presentedat the ASME-ASLE Lubrication Conference, 

Dayton, Ohio, Oct. 1979. 

(F13) Greenwood, J.A., "Presentation of elastohydrodynamic film-thickness 

results", Journal Machanical Engineering Science, Vol.11, No.2, 1969, 

pp. 128 - 132. 

(F14) Hertz, H., "Ueber die Berührung fester elastische Körper", Journ--::1 für 

die reine und angewandte Mathematik, Bd.92 (1881) S. 156 - 171. 

(F15) Hertz, H., "Ueber die Berührung fester elastischer Körper und über die 

Härte", Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleisses, 

c. Vermischte Abhandlungen, Berlin, November 1882, S.449 - 463. 

(F16) Horowitz, A., "Tribotechniek deel B: Kontaktverschijnselen", THE ·diktaat 

Nr. 4.488, 1971. 

(F17) Horowitz, A., "Ontwerp en berekening van kontraferme kontakten met bij-
-

lagen", THE diktaat Nr. 4.002, 1973. 



(F18) Moes, H., "De isotherme elasto-hydrodynamische smering bij vlakke 

stroming voor het gekombineerd wig- en buffereffekt", memo TH Delft, 

Werktuigonderdelen, 1964. 

(F19) Moes, H., "Een studie van de inverse hydrodynamische smeringstheorie 

L6 

en van haar toepassingen bij de berekening van elastisch sterk vervormde 

lagers", ingenieursverslag TH Delft, Werktuigonderdelen, november 1964. 

(F20) Moes, H. and Bosma, R., "The inverse hydrodynamic lubrication theory 

as a methad for solving EHL problems", Unpublished Paper, Twente Uni

versity of Technology, 1971. 

(F21) Moes, H., "Analysis for optimal similarity solutions of analytic equa

tions", Mechanical Communications, Twente Institute of Technology, 

Vol.l, Nr.2, Oçtober 1972. 

(F22) Moes, H., "Optimum Similarity Analysis", Draft Manuscript, based on a 

lecture delivered at the Technological University Delft, 13 april 1973. 

(F23) Moes, H., "De oplossing van Hertz voor gekoncentreerd elastisch kontakt", 

lecture notes TH Twente, 2nd version, February 1978. 

(F24) Moes, H., "Private Communication". 

(F25) Mundt, Robert, Ueber die Berührung fester elastischer Körper, Eine 

allgemeinverständliche Darstellung der Theorie von Heinrich Hertz, 

SKF Vereinigte Kugellagerfabriken Aktiengesellschaft, Schweinfurt, 1950. 

(F26) Murch, L.E. and Wilson, W.R.D., "A Thermal Elastohydrodynamic Inlet Zone 

Analysis", ASME Transactions, Series F, Journalof Lubrication Technology, 

Vol.97, No.2, April 1975, pp. 212- 216. 

(F27) Reusner, H., _"Druckflächenbelastung und Oberflächenverschiebung im 

Wälzkontakt ven Rotationkörpern", Dissertation Universität Karlsruhe (TH), 

1977. 



L7 

(F28) Roelands, C.J.A., Vlugter, J.C. and Waterman, H.I., "The Viscosity

Temperature-Pressure Relationship of Lubricating Oils and !ts Correlation 

With Chemica! Constitution", ASME Transactions, Series A, Journalof 

Basic Engineering, Vol.85, No.4, Dec.1963, pp. 601 -610. 

(F29) Roelands, C.J.A., "Correlational aspectsof the viscosity-temperature

pressure relationship of lubricating oils", Proefschrift TH Delft, 1966. 

(F30) Smith, J.O. and Liu, C.K., "Stresses Due to Tangential and Normal Leads 

on an Elastic Solid With Application to Same Contact Stress Problems", 

ASME Transactions, Series E, Journal of Applied Mechanics, Vol.20, No.2, 

June 1953, pp. 157 - 166. 

(F31) Theijse, F.B., "The inverse hydrodynamic theory and its ~pplication in 

the design of controlled leakage seals between moving parts", Proc.3rd 

Int. Conf. on Fluid Sealing, Cambridge, England, April 1967, BHRAed., 

paper F2, pp. F2 - 17/F2 -32. 

(F32) The:Yse , F.H., "Dimensionless groupsin elasto-hydrodynamic lubrication", 

Theyse Energieberatung, Habichtweg 1, D-5060 Bergisch Gladbach 1, 

Bundesrepublik Deutschland, 1980. 

(F33) Weber, c., "Randverformung der Halbebene durch eine Normalbelastung", 

z. angew. Math. Mech., Bd.30, Nr.B/9 Aug/Sept., 1950, s. 240- 242. 

(F34) Wilson, W.R.D. and Mahdavian, S.M., "A Thermal Reynolds Equation and Its 

Application in the Analysis of Plasto-Hydrodynamic Inlet Zones", ASME 

Transactions, Series F, Journal of Lubrication Technology, Vol.96, No.4, 

Oct. 1974, pp. 572 - 578. 

(F35) Wilson, W.R.D. and Wong, C.J., "Analysis of the Lubricant Film Formation 

Processin Plane Strain Forging", ASME Transactions, Series F, Journal 

of Lubrication Technology, Vol.96, No.4, Oct. 1974, pp. 605 - 610. 

(F36) Witt, K., "Die Berechnung physikalischer und thermodynamischer Kennwerte. · · 

von Druckflüssigkeiten, aowie die Bestimmung des Gesamtwirkungsgrades 

an Pumpen unter Berücksichtigung der Thermodynamik für die Druckflüssig

keit", Dissertation TH Eindhoven, 1974. 



E. Stationaire EHDsmering. 

Bevat publikaties op het gebied van stationaire elastohydrodynamische 

smering, voor lijnkontakt en puntkontakt. 

L8 

(El) Bosma, R., "Elastohydrodynamische Smering", De Constructeur VIII, april 

1969, Nr.4, pp. 39 - 44. 

(E2) Brewe, David E., and Hamrock, Bernard J., "Simplified Salution for 

Elliptical-Contact Deformation Between Two Elastic Solids", Journalof 

Lubrication Technology, Transactions ASME, Series F, Vol.99, No.4, Oct.1977, 

pp. 485 - 487. 

(E3) Cameron, A., The Principlesof Lubrication, Longman, 1966. 

(E4) Dowson, D. and Higginson, G.R., "A numerical salution to the elasto

hydrodynamic problem", Journal Mechanical Engineering Science, Vol. 1, 

No.l, 1959, pp. 6 - 15. 

(ES) Dowson, D. and Higginson, G.R., "The effect of material properties on the 

lubrication of elastic rollers", Journal Mechanical Engineering Science, 

Vol.2, No.3, 1960, pp. 188 - 194. 

(EG) Dowson, D. and Higginson, G.R., "New Roller. -Bearing Lubrication Formula", 

Engineering, August 4, 1961, pp. 158- 159. 

(E7) Dowson, D, Higginson, G.R.,and Whitaker, A.V., "Elasto-hydrodynamic 

lubrication: a survey of isothermal solutions", Journal Mechanica! 

Engineering Science, Vol.4, No.2, 1962, pp. 121 - 126. 

(ES) Dowson, D. and Higginson, G.R., "Theory of roller-hearing lubrication 

and deformation", Inst.· Mech. Engineers Lubrication and Wear Convention 

1963, pp. 216 - 227. 



L9 

(E9) Dowson, D. and Whitaker, A.V., "A numerical procedure for the salution 

of the elastohydrodynamic problem of rolling and sliding cantacts by a 

Newtonian fluid", Proc.Instn.Mech. Engineers 1965-1966, Vol.180, Pt 3B, 

Paper 4, pp. 57 - 71. 

(E10) Dowson, D. and Whitaker, A.V., "The Isothermal Lubrication of Cylinders", 

ASLE Transactions, 8 (1965), pp. 224 - 234. 

(Ell) Dowson, D., "Elastohydrodynamic Lubrication: an introduetion and a 

review of theoretical studies", Proc. Instn. Mech. Engineers 1965-1966, 

Vol. 180, Pt 3B, Paper R1, pp. 7 - 16 and pp. 247 - 248. 

(E12) Dowson, D., "Elastohydrodynamics", Proc. Instn. Mech. Engineers 1967-1968, 

Vol. 182, Pt 3A, Paper 10, pp. 151 - 167. 

(E13) Dowson, D. and Hamrock, B.J., "Numerical Evaluation of the Surface 

Deformation of Elastic Solids Subjected toa Hertzian Contact Stress", 

ASLE Trans., Vol.~, (1976) 4, pp. 279- 286. 

(E14) Dowson, D. and Higginson, G.R., Elastohydrodynamic Lubrication- SI 

Edition, Pergamon Press, 1977. 

(ElS) Hamrock, B.J. and Dowson, D., "Isothermal Elastohydrodynamic Lubrication 

of Points Contacts. 

Part I - Theoretical Formulation", Journalof Lubrication Technology, 

Transactions ASME, Series F, Vol.98, No.2, April 1976, pp. 223 - 229. 

(E16) Hamrock, B.J. and Dowson, D., "Isothermal Elastohydrodynamic Lubrication 

of Points Contacts. Part II - Ellipticity Parameter Results", Journal of 

Lubrication Technology, Transaction ASME, Series F, Vol.98, No.3, July 

1976, pp. 375 - 383. 



LlO 

(E17) Hamrock, B.J. and Dowson, D., "Isothermal Elastohydrodynamic Lubrication 

of Points Contacts. Part III- Fully Flooded Results", ASME Transactions, 

Series F, Journalof Lubrication Technology, Vol.99, No.2, April 1977, 

pp. 264 - 276. 

(ElS) Hamrock, B.J. and Dowson, D., "Isothermal Elastohydrodynamic Lubrication 

of Point Contacts. Part IV- Starvation Results", Journalof Lubrication 

Technology, TransactionsASME, Series F, Vol.99, No.l, Jan. 1977, pp.15- 23. 

(El9) Hamrock, B.J. and Dowson, D., "Elastohydrodynamic Lubrication of Ellipti

cal Cantacts for Materials of Low Elastic Modulus. I - Fully Flooded 

Conjunction", Journalof Lubrication Technology, TransactionsASME, Series 

F, Vol.lOO, No.2, April 1978, pp. 236 - 245. 

(E20) Hamrock, B.J. and Dowson, D., "Elastohydrodynamic Lubrication of Ellip

tical Cantacts for Materials of Low Elastic Modulus. II - Starved Conjunc

tion", Journalof Lubrication Technology, TransactionsASME, Series F, 

Vol.lOl, No.l, Jan. 1979, pp. 92- 98. 

(E21) Harris, T.A., Rolling Bearing ~nalysis, John Wiley & Sans, 1J66. 

(E22) Janczak, K.J. und Wisniewski, M.R., "Temperaturverteilung in elastohydro-, 

dynamischen Schmierfilmen, Eurotrib '77, 2. Europäischer Tribologie-Kongress, 

Okt. 1977, Düsseldorf, Kurzfassungen der Vortrage, Band I, S.42/1 - 42/4. 

(E23) Liesegang, R., "Der nichtisotherme hydrodynamische Schmierfilm zwischen 

hochbelasteten elastischen Walzen", Fortschr.-Ber. VDI-Z., Reihe 1, Nr.4, 

April 1969. 

(E24) Markho, P.H. and Clegg, D.B., "Reflections onSome Aspectsof Lubrication 

of Concentrated Line Contacts", Journalof Lubrication Technology,Trans

action ASME, Series F, Vol.101, No.4, Oct. 1979, pp. 528 - 531. 



(E25) Martin, H.M., "Lubrication of gear teeth", Engineering (Londen), 102 

(1916), Aug.,pp. 119- 121 and p. 527. N.B.: Since 1963 Dowson is 

referring erroneously to p. 199. 

(E26) Mobil Oil Corp, Mobil EHL Guidebook, Mobil Oil Corp, 1979 

L11 

(E27) Moes, H., Discussion on Paper R1 by D. Dowson, "Elastohydrodynamic 

Lubrication: an Introduetion and a Review of Theoretical Studies", 

Proc. Instn. Mech. Engineers 1965-1966, Vol.180, Pt 3B, pp. 244 - 245. 

(E28) Moes, H. and Bosma, R., "Film thickness and traction in EHL at point 

contact", Inst. Mech. Engineers, Paper C38/72, pp. 149- 152. 

(E29) Schouten, M.J.W., "Einfluss elastohydrodynamischer Schmierung auf 

Reibung, Verschleiss und Lebendauer ven Getrieben", Proefschrift TH

Eindhoven, 1973. 

(E30) Schouten, M.J.W., "Tribotechniek deel E: Elastohydrodynamische smering", 

THE diktaat Nr. 4.004, April 1974. 

(E31) Schouten, M.J.W., "Elastohydrodynamische Schmierung 1974", FKM- For

schungsheft Nr. 34, 1975 

(E32) Schouten, M.J.W., "Elastohydrodynamische Schmierung, Zwischenbericht 1975", 

FKM - Forschungsheft Nr. 40, 1976. 

(E33) Schouten, M.J. W., "Elastohydrodynamische Schmierung, Abschlussbericht'!, 

FKM - Forschungsheft Nr. 72, 1978. 

(E34) Taylor, C.M., "Fifth Leeds-Lyon Symposium on Tribology: Elastohydro

dynamics and Related Topics", Lubrication Engineering, Journalof the 

ASLE, May, 1979, pp. 274-275. 



L12 

(E35) Ten Napel, W.E. and Bosma, R., "The influence of surface roughness on the 

capacitive measurement of film thickness in elastohydrodynamic contacts", 

Proc. Inst. Mech. Engineers 1970-1971, Vol.185, 37/71, pp. 635 - 639 

and Discussion, pp. D 251 - D 253. 

(E36) Ten Napel, W. E. , Moes, H. and Bosma, R., "Traction in elastohydrodynamic 

lubrication at low sliding speeds", Inst. Mech. Engineers, Paper C82/71, 

Tribology Conv. 1971, pp. 142- 150, and Discussion, pp. 193- 194 and 

p. 220. 

(E37) Ten Napel, W.E., "Elastohydrodynamische smering (1). Enkele aspekten 

met betrekking tot het berekenen van filmdikte en wrijving in elasto

hydrodynamisch gesmeerde lijn- en puntkontakten", De Constructeur, 

okt. 1978, Nr.10, pp. 45 - 49. 

(E38) Ten Napel, W.E., "Elastohydrodynamische smering (2). Enkele aspekten 

met betrekking tot het berekenen van filmdikte en wrijving in elasto

hydrodynamisch gesmeerde lijn- en puntkontakten", De Constructeur, 

nov. 1978, Nr.11, pp. 58 - 62. 

(E39) Theyse, F.H., "Elastohydrodynamik", Schmiertechnik, 15 Jahrg., Jan/ 

Febr., Nr.1, s. 15- 22. 

(E40) Weber, c. und Saalfeld, K., "Schmierfilm bei Walzen mit Verformung", 

z. angew. Math. Mech., Bd.34, Nr. 1/2, Jan/Febr. 1954, s. 54- 64. 



A. Toepassingen stationaire EHL. 

Bevat publikaties over toepassingen van de stationaire elastohydro

dynamische smering in transmissies, nokmechanismen en lagers. 

(Al) Cuypers, M.H., "The Torque Transmitting Capacity of Continuously 

Variable Mechanical Transmissions", Paper accepted for presentation 

at 3rd ASME Int. Power Transm. and Gearing Conference, San Francisco, 

Aug. 18-21~ 1980. 

L13 

(A2) Deschler, G. und Wittmann, D., "Nockenauslegung für Flachstössel unter 

Beachtung elastohydrodynamischer Schmierung", MTZ Motortechnische Zeit

schrift, 39(1978)3, s. 123- 127. 

(A3) Dowson, D. and Higginson, G.R., "A Theory of Involute Gear Lubrication", 

Proceedings of Symposium on Gear Lubrication, Brighton, Oct. 1964, The 

Institute of Petroleum and Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1966, 

pp. II.8- II.15. 

(A4) Dyson, A., "Elastohydrodynamic Lubrication and Wear of Cams Bearing 

Against Cylindrical Tappets", SAE Paper No. 770018. 

(AS) Dyson, A., "Kinematics and wear patterns of cam and finger follower 

automatic valve gear", Paper Proposed, Groupement Français de Coördi

nation Meeting, Paris, November 1979. 

(A6) Gaggermeier, H., "Investigations of tractive force transmission in 

variable traction drives in the area of elastohydrodynamic lubrication", 

Dissertation TH München (authorized english translation), 1977. 

(A7) Holland, J., "Belasting en elasto- hydrodynamische smering bij instel

bare wrijvingswieloverbrengingen", De Constructeur, mei 1978, Nr.S, 

pp. 41 - 46. 



L14 

(AB) Kanarachos, A., "Ein Beitrag zur thermo-elastohydrodynamischen Analyse 

ven Gleitlagern", Konstruktion, 29 (1977) H3, s. 101 - 106. 

(A9) Koster, M.P., "Vibrations of cam mechanisms and their consequences 

on the design", Ph.D. Thesis TH Eindhoven, 1973; also: Philips Res. 

Repts Suppl. 1973, No.6. 

(AlO) Müller, R., "Der Einfluss der Schmierverhältnisse am Nockentrieb", 

MTZ Motortechnische Zeitschrift, 27 (1966) 2, S. 58 - 61. 

(All) Noack, G. und Spiegel, K. , "Elastohydrodynamik beim Radialglei tlager -

Berechnung der Tragkraft bei kleinen Spaltweiten", Eurotrib r77, 

2. Europäischer Tribologie Kongress, Okt. 1977, Düsseldorf, Kurzfassungen 

der Vortrage, Band I, s. 59/1 - 59/4. 

(Al2) Peeken, H. und Knoll, G., "Zylindrische Gleitlager unter elastohydro

dynamischer Bedingungen", Konstruktion, 27 (1975) H.S, S. 176- 181. 

(Al3) Pleyers,J.J.A., "Onderzoek naar de toepasbaarheid van het principe van 

kontaktpuntvermeerdering bij een mechanische variator en de analyse van 

het traktiefenomeen", Afstudeerverslag TH Eindhoven, 1979. 

(Al4) Schouten, M.J .w., "Entwick lungen der Elastohydrodynamik für die Getriebe

konstruktion", Schmierung ven Industrie- und Kraftfahrzeuggetrieben, 

Internationales Kolloquium, Technische Akademie Esslingen, Jan.l980, 

Herausgeber Wilfried J. Bartz, S. 63 - 79. 

(AlS) Spiegel, K., "Schmierungsverhalten und Reibungskräfte in Kurvengetrieben 

mit Flachstösseln", VDI-Berichte Nr. 127, 1969, S. 29- 33. 

(Al6) Stipek, T., "Neue Gesichtspunkte bei der Auslegung ven Nocken für Diesel

einspritzpumpen", MTZ Motortechnische Zeitschrift, 41 (1980) 1, s. 13- 18. 



L1S 

{A17) Tucker, D.E.G., "Synthetic High Traction Lubricants and their Appli

cation in the Traction Transmissions and Bearin~', Eurotrib '77, 2nd 

European Tribology Convention, Oct. 1977, Düsseldorf, Abstracts, Vol.I, 

pp. 76/1 - 76/7. 

(A18) Volmer, J. und Kuhn, E., "Kurvengetriebe mit hydrodynamisch geschmierten 

Gleitelementen", Machinenbautechnik, 2S (1976) 10, s. 4S3 - 4SS. 

(A19) Winter, H.und Gaggermeier, H., "Versuche zur Kraftübertragung in Verstell

Reibradgetrieben im Bereich-elastohydrodynamischer Schmierung (Teil 1)", 

Konstruktion, 31 (1979) H.1, s. 2 - 6. 

(A20) Winter, H. und Gaggermeier, H., "Versuche zur Kraftübertragung in Ver

stell-Reibradgetrieben im Bereich elastohydrodynamischer Schmierung 

(Teil 2)", Konstruktion, 31 (1979) H.2, s. SS- 62. 



L16 

I. Instationaire smering. 

Bevat publikaties op het gebied van dynamisch belaste lagers en instatio

naire elastohydrodynamische smering. 

( I1) Birkhoff, G. and Hays, D. F. , "Free Boundaries in Partial Lubrication", 

J. Math. Phys., 42 (1963), No.2, June 1963, pp. 126- 138. 

(I2) Blok, H., "Full Journal Bearings Under Dynamic Duty: Impulse Method of 

Salution and Flapping Action", ASME Transactions, Series F, Journalof 

Lubrication Technology, No.2, April 1977, p. 223. 

(I3) Boeker, J.F., "Dynamically Loaded Journal Bearings: Mobility Method of 

Solution", Journalof Basic Engineering, Trans. ASME, Series A, Vol.87, 

No.3, Sept. 1965, pp. 537 - 546. 

(I4) Booker, J.F., "Bearings for reciprocating machinery: Application of the 

mobility method", Proc. Inst. Mech. Engineers 1967- 1968, Vol.182, 

Pt 3A, Session 2: Preprinted discussion, pp. 001 - 003. 

(IS) Boeker, J. F. , "Dynamically Loaded Journal Bearings: Maximum Film Pressure", 

Joumal of Lubrication Technology, Trans. ASME, Series F, Vol.91, No.3, 

July 1969, pp. 534 - 543. 

(I6) Booker, J.F., "Dynamically-Loaded Journal Bearings: Numerical Application 

of the Mobility Method", Journalof Lubrication Technology, Trans. ASME, 

Series F, Vol.93, No.1, Jan. 1971, pp. 168 - 176 and Vol.93, No.2, Apr.1971, 

p. 315. 

(I7) Butenschön, H.J., "Integrationsverfahren zur Lösung der Reynold'schen 

Differentialglëichung zur Berechnung instationä-rer belasteter Gleit

lager", Eurotrib '77, 2. Europäischer Tribologie-Kongress, Okt. 1977, 

Düsseldorf, Kurzfassungen der Vortrage, Band I, s. 12/1 - 12/4. 



L17 

_(IS) Campbell, J., Love, P.P., Martin, F.A. and Rafique, s.o., "Bearings 

for Reciprocating Machinery: A Review of the Present State of Theore

tical, Experimental and Service Knowledge", Proc. Inst. Mech. Engineers 

1967-1968, Vol.182, Pt 3A, Paper 4, pp. 51 - 74. 

(I9) Childs, D.,Moes, H. and Van Leeuwen, H., "Journal Bearing Impedance 

Descriptions for Rotordynamic Applications", Journalof Lubrication 

Technology, Trans. ASME, Series F, Vol.99, No.2, April 1977, pp. 198- 214. 

(I10) Christensen, H., "The oil film in a closing gap", Proc. R.Soc. Lond., 

A. 266, 1961, pp. 312- 328. 

(I11) Dowson, D. and Jones, O.A., "Lubricant Entrapment between Approaching 

Elastic Solids", Nature, Vol.214, May 27, 1967, pp. 947 - 948. 

(I 12) Eberhard:, A. und Lang, o. , "Zur Berechnung der Glei tlager im Verbrennungs

motor mittels elektronischen Digitalrechner", MTZ Motortechnische Zeit

schrift, 22 (1961) H.7, s. 276- 281. 

(I13) Eidelberg, B.E. and Booker, J.F., "Application of i'inite Elément Methods 

to Lubrication: Squeeze Films Between Porous Surfaces", ASME Transactions, 

Series F, Journalof Lubrication Technology, Vol.98, No.1, Jan.1976, 

pp. 175 - 180 + p. 186. 

(I14) Gläser, H., "Berechnung der maximalen Schmierfilmdrücke in dynamisch 

beanspruchten Radialgleitlagern'~, Maschinenbautechnik, 20 (1971) H. 4, 

s. 191 - 198. 

(I15) Groth, K., "Die Verlagerungsbahn des instationär belasteten Gleitlagers 

und ihr Nutzen für den Konstrukteur", Konstruktion, 26 (1974) H.5, 

s. 165- 170. 



L18 

(I16) Herrebrugh, K., "Solving the Incompressible and Isothermal Problem 

in Elastohydrodynamic Lubrication Through an Integral Equation", 

ASME Transactions, Series F, Journal of Lubrication Technology, 

Vol.90, No.1, Jan.1968, pp. 262 - 270. 

(I17) Herrebrugh, K., "Elastohydrodynamic Squeeze Films Between Two Cylinders 

in Normal Approach",ASME Transactions,Series F, Journalof Lubrication 

Technology, Vol.92, No.2, April 1970, pp. 292 - 302. 

(I18) Holland, J., "Beitrag zur Erfassung der Schmierverhältnisse in Verbren

nungskraftmachinen", VDI-Forschungsheft 475, Beilage zu "Forschung auf 

dem Gebietedes Ingenieurwesens", Ausgabe B, Band 25, 1959. 

(I19) Holland, J., "Gleitlager in Kolbenmaschinen", MTZ Motortechnische Zeit

schrift, 23 (1962) H.7, s. 243- 250. 

(I20) Holland, J., "Die instationäre Elastohydrodynamik- eine Möglichkeit 

zur Erfassung der Beanspruchung in Maschinenelementen", Eurotrib '77, 

2. Europäischer Tribologie-Kongress, Okt. 1977, Düsseldorf, Kurz

fassungen der Vortrage, Band I, S. 38/1 - 38/6. 

(!21) Holland J., "Zur Ausbildung eines tragfähigen Schmierfilms zwischen 

Nocken und Stössel", MTZ Motortechnische Zeitschrift, 39 (1978) 5, 

s. 225 - 231. 

(I22) Holland, J., "Die instationäre Elastohydrodynamik", Konstruktion, 30 

(1978) H.9, S. 363 - 369. 

(I23) Knoll, G., "Analyse von Druckverteilung und Schmierfilmbildung im 

künstlichen Hüftgelenk", Eurotrib '77, 2. Europäischer Tribologie

Kongress, Okt. 1977, Düsseldorf, Kurzfassungen der Vortrage, Band I, 

s. 47/1 - 47/4. 



(I24) Lang, O.R., rriebwerke schnellaufender Verbrennungsmotoren, 

Springer-Verlag, 1966. 

L19 

(!25) Lang, O.R., und Steinhilper, W., Gleitlager, Springer-Verlag, 1978. 

(I26) Martin, F.A. and Boeker J.F., "Influence of engine inertia farces on 

minimum film thickness in con-red big-end hearings", Proc.Inst.Mech. 

Engineers 1966-1967, Vol.181, Pt 1, No.30, pp. 749- 764. 

(I27) Moes, H., Discussion, Proc.Inst.Mech.Engineers 1968-1969, Vol.183, 

Pt 3P, pp. 205- 206. Because of a printing error the expression for 

My in this discussion has to be multiplied by y. 

(!28) Moes, H., "Mobility and Impedance Definitions for Full Journal Bearings", 

Unpublished Paper, 1980. 

(I29) Radermacher, K., "Die Zapfenbewegung des dynamisch belasteten zylin

drischen Gleitlagers-Experimentelle Untersuchung", Konstruktion, 16 

(1964) H.6, S. 208 - 222. 

(I30) Radermacher, K., "Experimental investigation into cylindrical plain 

hearings under leads varyingin magnitude and direction", Inst.Mech. 

Engineers, Paper 23, Lubrication and Wear Secend Convention, Eastbourne, 

May 1964, pp. 1 - 30. 

(I31) Rohde, S.M. and Ezzat, H.A., "A Study of Thermohydrodynamic Squeeze 

Films", ASME Transactions, Series F, Journalof Lubrication Technology, 

Vol. 96, No.2, April 1974, pp. 198- 205 and p. 227. 

(I32) Rohde, S.M., "Dynamic Analysis of Elastohydrodynamic Squeeze Films',!, 

General Motors Research Publication, GMR-1774 (1975). 



L20 

(I33) Rohde, S.M., and Oh, K.P., "A unified treatment of thick and thin 

film elastohydrodynamic problems by using higher order element 

methods", Proc.R.Soc.Lond., A.~' 315- 331 (1975). 

(I34) Rohde, S.M., Whicker, D. and Browne, A.L., "Dynamic Analysis of 

Elastohydrodynamic Squeeze Films", ASME Transactions, Series F, 

Journal of Lubrication Technology, Vol.98, No.3, July 1976, pp.401 - 408. 

(I35) Rohde, S.M., "On the Combined Effects of Tread Element Flexibility and 

Pavement Microtexture on Thin Film Wet Traction", SAE Paper No.770277. 

(I36) Rohde, S.M., "Thick Film and Transient Elastohydrodynamic Lubrication 

Problems", General Motors Research Publication, GMR-2742 (1978). 

(I37) Rohde, S.M., Whicker, D. and Boeker, J.F., "Elastohydrodynamic Squeeze 

Films: Effects of Visco-elasticity and Fluctuating Laad!', ASME Trans., 

Series F, Journal of Lubrication Technology, Vol.101, No.l, Jan.1979, 

pp. 74 - 80. 

(I38) Sassenfeld, H. und Walther, A., "Gleitlagerberechnungen", VDI-Forschungs

heft 441, Beilage zu "Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurswesens'~ 

Ausgabe B, Band 20, 1954. 

(I39) Schaffrath, G., "Die Bahn des Wellenmittelpunktes im dynamisch belaste

ten Radial-Gleitlager beliebigen Querschnittes", Konstruktion, 21 (1969) 

H.3, S. 97 - 104. 

(I40) Someya, T., "Das dynamische belastete, zylindrische Gleitlager unter 

Verkantung", MTZ Motortechnische Zeitschrift, 28 (1967) H.2, S.74 - 76. 

(I41) Steinführer, G.,"Die Schmierfilmdicke beim Geschwindigkeitswechsel. 

Ein Beitrag zur Tribologie instatiónärer Bewegungen", Dissertation 

Universität 3annover, 1978. 



L21 

(I42) Steinführer, G., "Elastohydrodynamische Schmierung bei Geschwindig

keitswechsel n", VDI-Berichte, Nr.321, 1979, S. 101 - 104. 

( I43) Steinführer, G. , "Beurteilung der Schmierfilmdicke beim Ges eh windig-. 

keitswechsel ", Konstruktion, 31 (1979) H.11, S. 446 - 448. 

(I44) Van Vollenhoven, J., "Tribotechniek deel D: Filmsmering", THE diktaat 

Nr. 4.419, 1969. 

(I45) Wechsler, L., "An Analysis of Partial Are Bearings Including Effects 

of Elasticity and Viscosity", ASME Paper No. 73 - DGP - 6, Diesel & 

Gas Engine Power Conference and Exhibit, Washington, o.c., April 1973. 

(I46) Whicker, D.,Browne, A.L. and Rohde, S.M., "Same effects of inclination 

on elastohydrodynamic squeeze film problems", J.Fluid Mech. (1976), 

vol.78, part 2, pp. 247- 260. 

.-. 



L22 

w. Slijtage en experimenteel onderzoek. 

Bevat publikaties over elastohydrodynamische smering en oppervlakte

vermoeiing, vreten en andere levensduur beperkende fenomenen, en ex

perimenteel onderzoek aan elastohydrodynamisch gesmeerde kontakten. 

(W1) Attia, F.S. and Whomes, T.L., "Further developments in the inductive 

measurement of ehl film thickness", Tribology international, Oct. 1979, 

pp • 215 - 21 7 • 

(W2) Blok, H., "The flash temperature concept", Symposium on Wear in the 

Gasoline Engine, Thornton Research Centre, Oct. 1960, Shell Research 

Limited. 

(W3) Dyson, A. and Naylor, H., "Application of the flash temperature concept 

to valve gear wear probie ms", Symposium on Wear in the Gasoline Engine, 

Thornton Research Centre, Oct. 1960, Shell Research Limited, pp.109 - 188. 

(W4) Dyson, A. and Naylor, H., "Application of the flash temperature to cam 

and tappet wear problems", Proc.Inst.Mech.Engineers·'(A.D.), No.8, 1960-1961, 

pp. 255 - 280. 

(W5) Dyson, A., Naylor, H. and Wilson, A.R., "The measurement of oil-film 

thickness in elastohydrodynamic contacts", Proc.Inst.Mech.Engineers. 

1965 - 1966, Vol.180, Pt 3B, Paper 10, pp. 119 - 134. 

(W6) Fincken, W.J.G.,"Verslag met betrekking tot de opdracht konstrueren 3 

en 4'~ TH Eindhoven, 1975. 

(W7) Fincken, W.J.G., "Oppervlaktevermoeiing in een kontraferm lijnkontakt", 

afstudeerverslag TH Eindhoven (CFT-Verslag 47/78), 1978. 

(W8) De Gee, A.W.J., "Smering van puntkontakten onder kondities van glijdende 

wrijving", Samenvatting lezing Leergang Tribologie 1977, St.77/67, 

TH Twente, okt. 1977. 



L23 

(W9) De Gee, A.W.J., "Slijtagebestrijding door het aanbrengen van harde 

lagen-keuze van materialen en technieken", polytechnisch tijdschrift 

(werktuigbouw), 34 (1979) Nr.8, pp. 473 - 478. 

(W10) Jakobson, J. and Larsen, P.C., "Interferometric Deformation Measurement 

of Elastohydrodynamically Loaded Surfaces", Journalof Lubrication 

Technology, ASME Trans., Series F, Vol.100, No.4, Oct. 1978, pp.508- 509. 

(W11) Janssen, L.B.J., "Slijtvaste deklagen op gereedschapstaal door chemical 

vapor deposition", polytechnisch tijdschrift/werktuigbouw, 34 (1979) 

Nr.8, pp. 491 - 499. 

(W12) Kannel, J.W., Bell, J.C. and Allen, C.M., "Methods for Determining 

Pressure Distributions in Lubricated Rolling Contact", ASLE Transactions 

8 (1965) pp. 250 - 270. 

(Wf-3) Love, R.J. and Wykes, F.C., "The scuffing of automative cams and follo

wers", ~, May 1975, pp. 75- 80. 

(W14) Peeken, H. und Köhler, A., "Messtechnik mit aufgedampften Gebern an 

Maschinenelementen", ant>> antriebstechnik <<, 18 (1979) Nr.3, S.99- 101. 

(W15) Schoenmakers, J.M., "EHL Film Thickness Measurements in Ball Bearings 

by a Displacement Technique", Mobil Research & Development Corp., 

Central Research Division, Princeton, N.J., Report of a Training 

Asignment, 1979. 

(W16) Schouten, M.J.W. "Levensduur van overbrengingen", Bedrijf & Techniek/ 

Aandrijftechniek, 12 nov. 1976, pp. 979 - 995 en p. 1015. 

(W17) Schouten, M.J.W., "Het mechanisme van energietransport in een wrijvings

overbrenging met kontraferm kontakt en de samenhang met de levensduur 

I", Polytechnisch Tijdschrift (werktuigbouw), 32 (1977) nr.11, pp.621- 633; 

ook in: Bedrijf & Techniek/Aandrijftechniek, 7 okt. 1977 , pp. 826 - 833 • 



L24 

(W18) Schouten, M.J.W., "Het mechanisme van energietransport in een wrijvings

overbrenging met kontrafarm kontakt en de samenhang met de levensduur 

II", PolytechnischTijdschrift (werktuigbouw), 32 (1977) nr.12, pp.668-

678; ook in: Bedrijf & Techniek/Aandrijftechniek, 2 dec. 1977, pp.1068-

1080. 

(W19) Theyse, F.H., "Die Blitztemperaturhypothese nach Blok und ihre praktische 

Anwendung bei Zahnrädern", Schmiertechnik, 14. Jahrg., Jan/Febr., Nr.1, 

s. 22 - 29. 

(W20) Yhland, E., "Influence of lubrication on bearing life", Proceedings Tri

bology Symposium 1977, St.77/67, Twente Technical University, Enschede, 

Netherlands, Oct. 1977. 

(W21) Wellauer, E.J. and Holloway, G.A., "Application of EHD Oil Film Theory 

to Industrial Gear Drives", ASME Paper No.75- PTG-1, ASLE/ASME Joint 

Lubrication Conferenc, Miami Beach, Fla., Oct. 1975; also: Journalof 

Engineering for Industry, ASME Transactions, Series B, Vol.98, No.2, 

May 1976, pp. 626 - 634. 

(W22) Willis, T. and Seth, B., "Optical Maasurement of Oil Film Thickness 

Between Rollers", ASME Transactions, Series F, Journalof LUbrication 

Technology, Vol.99, No.2, April 1977, pp. 290- 294. 

•·· 



L25 

z. Biomedische techniek en afdichtingen. 

Bevat enige publikaties over afdichtingen en het menselijk kniegewricht. 

(Z1) BHRA, "The Seal Users Handboek", BHRA, 1974. 

(Z2) Gawlinski, M., "Afdichtingen", THE diktaat Nr. 4.470, 1978. 

(Z3) Kettelkamp, D.B. and Jacobs, A.W., "Tibiofemoral Contact Area-Determi

nation and Implications", The Journalof Bone and Joint Surgery, Vol.54-A, 

No.2, March 1972, pp. 349 - 356. 

(Z4) Ligterink, D.J., "Inleiding in de kniegewrichtstechnologie", aantekeningen 

bij het kollege Grenssmering en Slijtage b.o., TH Twente, nov. 1973, 

22 pp. 

(Z5) Mayer, E., Mechanical Seals, Newnes-Butterworths, 1977 

(Z6) Morrison, J.B., "Bic-engineering Analysis of Force Action Transmitted 

by the Knee Joint", Biomech.Eng., April 1968, pp. 164 - 170. 

(Z7) Neale, M.J., Tribology Handboek, Butterworths, Londen 1973. 

(Z8) Trutnovsky, K., Berührungsfreie Dichtungen, VDI-Verlag 1973 · 

(Z9) Trutnovsky, K., Berührungsdichtungen, Springer 1975. 

(ZlO) Trutnovsky, K., Schutzdichtungen, VDI-Verlag 1977 



B1/1 

1 

J e.k/1-x2d' V Bijlage 1: Een oplossing voor de traktie-integraal ~ 

0 

De formule voor de traktie van het lijnkontakt bestaat uit een drukstromings

term en een schuifstromingsterm. Bijlage 2 gaat in op de afleiding van deze 

formule. Beide termen zijn in integraalvorm geformuleerd. Door enkele vereen

voudigende aannamen blijkt de drukstromingsterm op eenvoudige wijze op te 

lossen, maar voor de schuifstroomterm in lijnkontaktsituaties geldt dit niet. 

Een analytische oplossing verdient evenwel de voorkeur boven een numerieke, 

omdat de eerste een direkt inzicht geeft in het effekt van verandering van de 

parameters op de traktie. 

In het verleden hebben vele auteurs een analytische oplossing hiervoor gezocht, 

maar moesten noodgedwongen hun toevlucht nemen tot een numerieke uitwerking. 

Zie bijv. Schouten [E29J, [E30J , [E32J en Pleijers [A13) • 

Op ons verzoek heeft ook De Doelder zich met deze integraal bezig gehouden. 

Dankzij zijn hulp kan hier voor het eerst een analytische oplossing worden 

gepresenteerd [G6] . 

I 

d d 1 . I -- J D k jï::;f' ..Jx Gevraag : e op oss~ng van ~ ~ 

0 

Substitueer x = 5Mv <f , zodat Tt/
1 

I= J e.k~'f~'f'ctf 
0 

'lt/1 
Stel nu J = J e keo.lf d. 'f' 

dan geldt dat 

nu is 

0 

I dJ 
dk 

1( 

Bo*(k)= ~fekc.ot.fd.'! 
0 

(Bl. 1) 

(B1 .2) 

(Bl. 3) 

(B1.4) 

(Bl.S) 

een bekende funktie, nl. de integraalformulering van de gemodificeerde Bessel

funktie &:(k) van de orde o 1) • Hiervoor is te schrijven: 

1tft 

.. i- f e. k~l(/ cJ,.'f + = 
0 

1) [G1] , p. 376, formule 9. 6.19 
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TC/z 

Stel dan hierin J* = J e -kCM'f ct'f (Bl. 7) 
0 

dan is B
0
*(k) = ...!... ( J + J*) (Bl. 8) 

'TC 

Voorts is de integraalformulering voor de gemodificeerde Struvefunktie s:J!J 
2) 

bekend 

Tt/2. 

S/(k~ = ~ J ~(kecy.lf) rJ..'f .. 

0 

zodat 

S
0
*(k} .,. ....!.._ ( J- J*) (B1.9) 

1t 

Uit (B1.8) en (B1.9) volgt dat 

(Bl.lO) 

zodat 

I = 1!' { ~~ + ri50* } 
2 dk dk 

(Bl.ll) 

Nu is 

(B1.12) 

waarin B1x (k) de gemodificeerde Besselfunktie van de orde 1 voorstelt3) en 

dS * 2 
-

0 = S*(k) + - {B1.13) 
~k I fT 

waarin s 1K (k) de gemodificeerde Struvelfunktie van de orde 1 is 4) 

Substitutie van (B1.12) en (B1.13) in (Bl.ll) voert nu tot 

I= I+~ {B,*(k)+S.*(k)} (B1.14) 

De funkties B1* (k) en s1* (.k) zijn oplossingen van bepaalde differentiaal

vergelijkingen, en în sommige handboeken getabelleerd 5). 

2
) [G1] , p.498, formule 12.2.2 

~-----~---- ----~--~·---~........_______ __ ____:__..:._ ____ ------------ ----· 

3) (Gl), p. 376 formule 9.6.27 

4) [G1], p. 498 formule 12.2.9 

5) Zo bevat (G1) bijvoorbeeld tabellen voor e-k f:>*(k) op p.416, tabel 
I 

9.8,_ en V'O_o~-- ~ ... ~(k) __ ::- 51* (k) J ___ opp. 501, tabel 12.1. 
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T.a.v. een vergroting van het inzicht lijkt de gevonden oplossing (B1.14) 

geen voordelen te bieden t.o.v. een numerieke oplossing. Voor grote waarden 

van k bestaan echter reeksbenaderingen voor 6) : 

en voor7}: 

B, * ( k) <:::< e k { 1 _ ~ _ I? . .. I 
Y2rrk &k 12.&1<2 f 

S
1
*(k) - B_,"'Ck) 

== ....L. { -rCVt} 
rr r cv 

r(~z) 

rc-f)( ~)'i 

~ ~ { - 2 + ~1 - ~7_'1 + . . . . t = 

(Bl.15) 

+ .... } 

.... t = 

(IH.16) 

Voorts geldt: 

(B1.17) 

zodat 

· S,*(k) = e,,*(k)- ..2... + .L + 0 ( -k' .. ) 
1T 1J"k2 

(B1.18) 

Substitutie van (B1.15) en (B1.18) in vergelijking (B1.14) voert dan tot 

I ~ I+ .!.. f 2 e, *( k) - 1._ + .1_ + 0 ( _kl 'f) ) = 
2 I !T 1F'k2. I 

~ 'IT'B*(k) + ...!.. 
I 1(2. 

+ 0 ( t'l) = 

~ rre.k. { 1-J.... t 0(12.)} +.!.. + 0 ( t .. ) f2ik Bk k k2. 

!::: '!Te k { 1 - ...L } + o C ~~-) 
'htrk &k 

Dus 
I 

"J kp 1re. k { I - 3 } e d.x t:::! (B1.19) 
0 

v2rrk &k 

6) (Gl] , p. 377 formule 9.7.1 

7) (Gl) I p. 498 formule 12.2.6 
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Hieronder wordt de uitkomst van deze benadering voor enige waarden van k ver

geleken met het resultaat van een numerieke bepaling m.b.v. de regel van Simpson, 

met een stapgrootte A x .. 0.10 (10 intervallen): 

k Simpsen Benadering Afwijking(%) 

1 2.24032 2.12929 - 4.96 

5 7.64820 x 101 7.69465 x 101 .61 

10 8.39108 x 103 8.40244 x 103 .14 

50 9.12016 x 1020 9.12073 x 1020 .01 



Bijlage 2: Een lokale en een globale traktiekoëfficiënt bij lijn- en 

printkontakt. 

B2/-1 

In elastohydrodynamisch gesmeerde kontakten spelen de wrijvingskrachten een 

grote rol. Soms is een zo groot mogelijke, soms juist een zo gering mogelijke 

wrijvingskracht maatgevend voor een ontwerp. Een voorbeeld van de eerste kate

gorie is een kontaktpuntvariator, en van de tweede een tandwieltransmissie. 

In beide gevallen moet het rendement zo hoog mogelijk zijn. Dit betekent dat 

ook de slip, dat is het verschil van de loopvlaksnelheden in het kontakt, een 

belangrijke grootheid is. 

Tot op heden blijkt de berekening van de wrijvingskrachten aan het kontakt

oppervlak grote problemen op te leveren voor grotere slip. Zo blijkt uit fE29] 
en [E36] dat de gebruikte benadering tot verkeerde resultaten voert als de 

slip groter is dan 0.1 m/sec. bij een rolsnelheid van ca. lOm/sec. 

Ook andere onderzoekers, die van ingewikkelder modellen gebruik maken, komen 

hier in de problemen. Sommigen wijten dit aan het niet-Newtons gedrag van de 

vloeistof; anderen stellen daarentegen dat de mogelijkheden met het Newtons 

vloeistofgedrag nog lang niet alle zijn onderzocht en dat met name de warmte

overdracht beter geformuleerd en beter uitgerekend moet worden. 

Het onderstaande geeft benaderende formules voor de traktiekoëfficiënt bij lijn

en puntkontakt voor een Newtonse vloeistof. Aangetoond wordt dat de rollende 

wrijving t.g.v. de drukstroming verwaarloosbaar is t.o.v. de glijdende wrijving 

t.g.v. de schuifstromingl als de stroming isotherm is en de druk niet afhangt 

van de koördinaat loodrecht op de film. Voor zover op dit moment na te gaan is 

dit een niet eerder geverifieerde aanname ( [E14] 1 [E29] 1 [E30] en [A13]). 

B2.1: De spanningen in een Newtonse vloeistof. 

Uit de vloeistofmechanika is bekend dat de spanning op een kubusvormige vloei

stofelementje in Einsteinnotatie kan worden geschreven als [G15], [G17] en 

(G26]: 

waarin 

0" .. 
'a =- 5ijf + 21ei( +AÓi(e'~ (B2.1) 

= 1. ( ~"'~ + 0N:.t) de vervormingssnelheidstensor 
2 ~x· a-r.~ 

I ' 
~i spanning werkend op het vlak i = konstant, in richting j 

Ó
1
j de Kronecker delta ( &;i = o als ~f} en b~i =1 als i = j) 

r de hydrostatische druk 



x.~, x j koördinaten in een Cartesisch assenstelsel 

de eerste viskositeit 

de tweede viskositeit 

~·~ snelheidskomponenten in de i-resp. de j-richting 

~~j natuurlijke getallen met waarde 1, 2 of 3. 

B2/2 

Het vloeistofmodel veronderstelt dus een lineaire samenhang tussen Oj} en e~J • 

Een vloeistof die hieraan voldoet wordt Newtons genoemd. 

Eénmaal kontraheren levert 

= 

waarin V de Laplace differentiaaloperator is, voor een Cartesisch stelsel 

dus { tx , ;Y , ;% ) 
en "iS de snelheidsvektor met komponenten (v1 , v2, v3) of (u, v, w). 

Dus p - -..!.. er. .. + (i tr_ + ~) v.1f = ~ ~~. 

= P111 + c~, ... ~)v.;:;. 
waarin p.., = -lij, .. 3 ~ ... = P-c~, t-À.J v.~ de mechanische druk weergeeft. 

Het gebruik van P~ i.p.v. de ook "transcendente" p doet de lastige tweede 

viskositeit uit vergelijking (B2.1) verdwijnen [G17]: 

'rei - &";t ~M -r 2~ ( e ij-~ ó •j e~L) 

-f>;J FM T '\ ( ~~~ + ;;! ) -~ 6~rt eL~ 

Doorgaans is P~>o >::>., eij 
voor i = j 

voor i I= j 

• Dan is 

<r;, = <Ji1 = o-B = - f~>~ 

<ri · = 't'i · = 11 ( ~- + a",i) (B2. 2) 
( I L 'd-xi 'd'lc: 

Ook in EHD kontakten stroomt de vloeistof door een nauwe spleet. Dan is de 

snelheidsgradiënt langs een loopvlak veel groter dan de snelheidsgradiënt op 

dat loopvlak. 

Stel nu (Xl, x2, x3) = (x, y, z) 

en (Vti v2, v3) = (u, v, w) 

waarbij de x- ~n y-richting langs een loopvlak, en de z-richting dus 

loodrecht op dat loopvlak zijn gedefiniëerd. 
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Dan geldt [G15] 

(B2.3) 

zodat 

(B2.4) 
'1; ,., IJI\I' 
z~ ~ l ~..., 

'i' ( '014. ?..- ) < 'r. .... ll? :::: 1 -a
1 

+ ~'Ie < :z.x • "z~ 
Hiermee wordt de schuifspanning ~ en vlak in de vloeistof dat evenwijdig aan 

een loopvlak is (zie fig.B2.1): 

Zodat: 

'ê(~J..) = 't'ZX'[l< + 't'Z.fê1 <= 

.... 
waarin ex en 

voorstellen. 

~Cz) 

oe 1 ( ;~ êx + ;; ë:f) = 

~ 1 ;z ( u.êx + ftJ"ê7) 

.... de eenheiàsvektoren e1 

= ''d~ oz. 

in de x- resp. de y-richting 

(B2. 5) 

B2.2 : Het snelheidsprofiel en de schuifspanningen naar Dowson. 

Om ook met variaties in de temperatuur, de dichtheid en de druk loodrecht op 

de vloeistoffilm rek~ning te kunnen houden, moe5toowson een zeer algemene 

vergelijking ter beschrijving van de drukopbouw afleiden (F8) • Uit deze publi

katie volgt dat 

waarin 

Ll0 .,. t.c. (z = o) 

U.-t = Lt(z .. 4) 

Yo = Y (z .. o) 

v~.- = v (.z. .. k) 

zodat met (B2.4) ~ 

"é = 'tr 'diA. = 
Z)l (, dZ 

z 

- z !i}f~ 
'd )( "t 

0 
2 

z~}j ~ 
0 

(z-z) ~ + 
Ö1t Fo 

(z-z).:!.ë. + Y-~..-Vo 
ê~ 

(B2.6) 
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Stel hierin: 

dan is 

waarin 

lL-L - lt0 = L{~ 

v.lv- ~ = vr).. 
...... 
!L( = ( U.tt, Vo.) 

..... 
~~) = (z-z){~ê'(+ ~ê~t + 

Uo~. ( z-z) V*~ + = 
dX ~~ fo 

~ t ~ 

= ~ { z- [ \d.z I [ ~z }{ pL4)- ~ J p~z} v*...e.. + 

0 

""' --1:. ..t.. ...... 

Ûtt 
Fo 

+ ; { z -J z~z IJ ;z ~ f v*p ~z + 
uo< 

(B2. 7) 

0 0 0 Fo 

êx ,ê
1 

eenheidsvektoren in de x-resp. de y-richting 

f[-l..) de druk ter plaatse z = h 

= 

V* de tweedimensionale Laplace operator, bijv. in een 

Cartesisch stelsel ( L , 1.. 
'I7'X ''1 

Fig. B2.1: Definitie van ~o en~~ in een vlak y = ~onstant. 

Is nu ~~ de schuifspanning die een elementje van loopvlak I ~ de vloeistof 

uitoefent, en t~ de schuifspanning die een elementje van loopvlak II op de 

vloeistof uitoefent, dan geldt (zie fig. B2.1): 
..t :e.. .e., 

ïêo = ~(Z=o.) = -J..(jzd.zjjk){p(4)-..!...J p<tzJv•J.. + 
~ o '1 o "l ,e..,o ,t 

-l CJJyzctzj JL~) !;~/' d.'L + ïJ.J.j f !k_ 
o1.o"t 0 o1t 

~ I~ ~ ~ 
ïê-t = _ 'C ( z .. .h) = {-I+ i z;:-; J ~~ H p(~)- ~~p!tzJ 9~!, + 

o L o L L o J.. 

+ { -1 tIJ z~zj J cLz;} J v*p ctz -îi4 J cLz 
o 'o'7o D"t, 

(B2. 8) 



B2.3 : Een lokale en een globale traktiekoëfficiënt voor isotherme 

stromingen met e + p ( z) • 

B2/5 

Alsp+p(z), waaraan voldaan is als o.a. de spleetdikte zeer gering is, dan is 

een vereenvoudiging van de vergelijkingen (B2.8) mogelijk: 

(B2.9) 

Is de stroming bovendien isotherm, dan geldt dat '!. f 1[ (z) zodat 

(B2.10) 

De eerste term hierin is de drukstromingsterm; deze is alleen ~ 0 als er 

drukverschillen in de film bestaan. De tweede term is de schuifstromings

term, die alleen +0 is als de loopvlaksnelheden van elkaar verschillen. 

Bij een zuiver rollend kontakt is li1a~.l = 0 , zodat de drukstromingsterm ook 

als rollende wrijving bekend staat. Indien IÛ~I J: 0 , dan treedt slip c·. 

glijding van de loopvlakken t.o.v. elkaar op. Deze term heet daarom wel 

glijdende wrijving. 

Opvallend is dat ~o en ~h niet even groot~en tegengesteld van richting 
--~----~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zijn. T.g.v. rollende wrijvina blijft er ook bij afwezigheid van slip een 

wandschuifspanning! 

Een mogelijke definitie voor een lokale traktiekoëfficiënt is nu: 

= (B2 .11) 

en van een alobale traktiekoëfficiënt in een bepaalde :tichtigg: 
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waarin A de grootte van het kontaktoppervlak 

e~ de eenheidsvektor in de gekozen richting 

F de totale belasting op het kontakt, dus F = J p d~ 
't.e =-i h 'Y*p ± 'l. ÛJ/h met +teken voor z = o, en -teken voor 

z = h 

Voor een isotherme stroming is dan: 

(B2.13) 

Dit zijn de vergelijkingen voor de lokale en globale traktiekoëfficiënt in· 

een volledig gesmeerd kontakt, uitgedrukt in de hydrodynamische grootheden 
_., 

p, h, Ud , 't en de grootte van het kontaktoppervlak A. Voor verdere uit-

werking dienen de hydrodynamische grootheden op iedere plaats in het kontakt

oppervlak bekend te zijn. De volgende twee paragrafen gaan hier nader op in. 

B2.4 : Traktiekoëfficiënten voor zwaar belaste, isotherme EHD lijnkontakten. 

Bij zwaar belaste kontakten zijn de vervormingen veel groter dan de filmdikte. 

Het drukprofiel is dan vrijwel gelijk aan de Hertze spanningsverdeJing voor 

bij engesmeerde kontakten. Alleen aan het begin en einde van de film is het 

verloop minder abrupt (E14). Een experimentele verfikatle vormen de zeer fraaie 

meetresultaten van Schouten voor verschillende belastingen [E31] en voor on

volledige (schrale) smering [E32]. 

De viskositèit is in het isotherme geval alleen drukafhankelijk. Een goede 

beschrijving van deze afhankelijkheid is in 1952 door Blok gegeven [F3]; 

deze beschrijving is een generalisering van de relatie van Barus. 

Dit levert de volgende vergelijkingen op: 

(B2.14) 

(B2.15) 
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(B2.16) 

Co 

1/D(lf::. f ..2L c(~ (B2 .18) 
0 ~0 

waarin ~~ de maximum waarde van ~zz volgens Hertz 

a de halve kontaktlengte bij droog kontakt 

t de lengte van de twee (equivalente) cilinders 

E de gereduceerde elasticiteitsmodulus voor het 

konta.kt, 
I 

E 

R de gereduceerde kromtestraal; als_R1 resp. R2 

de stralen van de twee cilinders zijn: 
I I I = - +-
~ ~1 R1 ,0 de viskositeit als p=o (geen overdruk) 

0(* een vloeistofparameter die de drukgevoeligheid 

van de viskositeit vastlegt. 

Voor het lijnkontakt reduceert Y'*p tot 

(82.19) 

De x-richting is dus loodrecht op de assen gekozen. 

De benadering van de spleet door een film van konstante dikte met een afplat-'; 

ting volgens Hertz buiten het kontakt,blijkt een zeer goede benadering, mits 

de belasting hoog is ·[E3] , [E14] • 

Deze benadering wordt alleen aan de uitgang verstoord door een drempel, waar

door een plaatselijke drukpiek ontstaat (zie fig. 1.1) die niet in het hier 

gepresenteerde model is verwerkt. Ter plaatse van de drempel treedt de minimale 

filmdikte ~in op. Als nu de konstante spleetdikteS 

h"" h ""'-! h c 3 min = konstant 

bedraagt, dan geeft de filmdiktebeschrijving van Moes 

(B2. 20) 

[E27)9 

8volgens Dowson en Higginson [ES] geldt bij goede benadering h . /h = 0.75 
m~n c 

9Deze vergelijking is gebaseerd op de numerieke uitkomsten van Dowson en 
Higginsont en sluit beter aan o~ andere uitkomsten, als die van Weber en 
Saalfeld E40] ,Herrebrugh [r16J en Moes [F19]. Daarom wordt hier de voor-

' 
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(B2.21) 

waarin 

In lijnkontakten bestaat doorgaans geen stroming in axiale richting. Als deze 

axiale richting de tweede komponent is van de vektoren uit de vergelijkingen 

(B2.13), dan kunnen deze worden geschreven als 

(B2.22) 

Hier is de x-richting als de voor traktie belangrijke richting gekozen. 

Substitutie van (B2.14), (B2.15) en (B2.16) in (B2.19) voert tot 

Daar 

en 

zodat 

~ -E (~) 
d x 4 R I I- (~)2 
F = it'Ea.2.l 

8R 

...!_~= __ 2_ x 
F cix 'tra. t.t. J,-::;:·l 

met 5ë = x/a 

J~ A = r dA = ..{, 
J 

-0.. 

x. 

dx 

1~ = {l!L 
21! O'Hz R ;,_y::z' 

+I 

)_ = h f iZ di 
1" 1 1t'a y 1- x 1 ' 

+ 

-I 

(dit volgt uit (B2 .16)), is 

(B2. 23) 

= 2 al (B2. 24) 

U cx~~-o: /1-x'-' 
+ Lt~o de ilz } 

1t h ~z. 
(B2.25) 

(B2.26) 
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Doordat het Hertze drukprofiel symmetrisch is, is de drukstromingskomponent 

van de lokale traktiekoëfficiënt keersymmetrisch in x, en de globale traktie

koëfficiënt identiek aan nul. 

Uit vergelijking (B2.25) wordt duidelijk dat de drukstromingskomponent van de 

lokale traktiekoëfficiënt een randextreem bereikt voor x= 1 of x= -1; dit 

extremum gaat naar oneindig. Juist aan de randen bereikt de drukstromings

komponent grote waarden; dat is in de aanjaag- en de uitloopzone. 

Dit betekent dat de rollende wrijving voornamelijk door de aanjaag- en de uit

loopzone bepaald wordt. 

De schuifstromingskomponent is over het gehele kontakt eindig en bereikt een 

maximum voor x = o. Juist in het parallelle gedeelte van de spleet, de zgn. 

konjunktiezone, komt de rollende wrijving tot stand. 

Om toch een idee te kunnen vo~~en van de grootte van de drukstromingsterm t.o.v. 

de schuifstromingsterm is een beschouwing over één helft van het kontakt zinvol. 

Immers, indien de drukstromingsterm veel belangrijker dan de schuifstromingsterm 

is, zal een geringe afwijking van het Hertze drukprofiel (die in de praktijk 

altijd optreedt) een drukstromingsterm ongelijk aan nul en misschien van dezelfde 

ordegrootte als de schuifstromingsterm introduceren. De grootheden die betrekking 

hebben op het halve kontakt krijgen een sterretje. De belasting over het halve 

kontakt bedraagt nu F/2. 

Beschouw daartoe de drukstromingsterm (rollende wrijving) : 

I 

-f * - .!h. f x d~ = .!.!!.... t gr - 1t a J 1_ X 2 1r q 
0 

h[IT 
= vvr v FR 

en de schuifstromingsterm (glijdende wrijving, slip): 

I f e ~·O"Hz Jr- Y.2. • dV. 

0 

(B2.27) 

(B2. 28) 



I 

fe kVt-x 1 dx In bijlage 1 is de integraal 
0 

goede benadering voor grote k bepaald worden. 

geldt 0 [ k] .. O[cx*cr~q]= 10
2

, zodat dan bij zeer 

I J eo<.*(jH2.J,_;;.tcLx 

0 

Substitutie hiervan in (B2.28) geeft dan 

B2/10 

uitgewerkt. Hiervoor kon een 

Voor zwaar belaste kontakten 

goede benadering geldt dat 

(B2.29) 

(B2.30) 

Het isotherme lijnkontaktprobleem kan volledig beschreven worden met 3 ken

tallen; zie hiervoor bijv. Blok [F3], Moes [E27], Greenwood [F13], Ten Napel, 

Moes en Bosma [E36] ~n Theijse [F32]. Voor een kombinatie van rollende en 

glijdende wrijving komen hier nog 2 kentallen bij; zie bijv. Ten Napel, Moes 

en Bosma [E36] 

(B2.31) 

Het is nu mogelijk om de vergelijkingen (B2.27) en (B2.30) in dimensieloze 

kentallen uit te drukken. 

M.b.v. (B2.15) en (B2.16) ontstaat: 



Zodat 

=_I {(ot*E) 1 (~)'h..(_F )(~f'/z.~'/<t = 
{2ië E.R ER! E.R.) J 

= I L M '/2. 
h-n: 

Substitutie van (82.31) en (82.27) levert 

(82.32) 

(82.33) 

terwijl (82.31) en (82.32) in (82.30) tot resultaat heeft dat 

(82.34) 

82/11 

Om nu de rollende wrijving met de glijdende wrijving te kunnen vergelijken, 

moeten beide op dezelfde wijze dimensieloos gemaakt zijn. Voer daartoe een 

slipparameter in: 

s = (B2. 35) 

die i.h.a. klein is, wil de stroming tenminste isotherm blijven. Dan is de 

gevraagde verhouding: 

(82.36) 

M.b.v. de vergelijkingen (82.21) en (82.31) kan een dimensieloze relatie 

voor h=hc worden verkregen: 

H M -o-12.5" Lo ... s-
c = 2.08 (82.37) 

Dit in (B2.33), (82.34) respektievelijk (82.36) geeft 

(82.38a) 



LM'/t 

M -0. 625" L-I.OS' e. {iië 
3.oLt 

_u>1''z. 
LI.ÓOs-1 ~ 

0.272> e 

B2/12 

(B2. 38b) 

(B2.38c) 

Naarmate de slip toeneemt, zal de relatieve invloed van de rollende wrijving 

dus afnemen. 

Voor de door Dowson e11Higginson berekende zwaar _belaste kontakten [E14] geldt bij 

benadering (zie (E27] ) : 

5 < M < 100 

2. 5 < L < 25 

Neem s = 0.005 

dan wordt het gebied waarin de wrijvingskracht lineair met de glijsnelheid 

toeneemt, niet overschreden. Zo ontstaat tabel B2.1: 

~ 5 25 100 

2.5 25 1.6 1 * 10-2 

10 .29 4 'f 10-6 1 * 10-14 

25 2 * 10-6 2 * 10-18 5 * 10-40 

Tabel B2.1: Verhouding van rollende tot glijdende wrijving 

bij isotherm lijnkontakt voor S = 0.005 over het 

halve kontakt. 

Duidelijk is dat voor lage waarden van L en M, dus voor weinig drukgevoelige 

vloeistoffen en lage belastingen, de rollende wrijving niet verwaarloosbaar 

is t.o.v. de glijdende wrijving (voor één kontakthelft). 

Een praktijkvoorbeeld levert 

De benodigde gegevens zijn: 

Schouten [E29] op pag. 

F- = 900 N 

E = 23 .1lt 1010 N/m2 
-2 

R 2.5*10 m 

1 
-2 = 1.0*10 m 

UI: 14.62 m/sec 

ud = 0.07 m/sec 

268, fig. 15.4, kromme 7. 



Hiermee ontstaat 

en 

zodat met (B2.32) 

en met (B2.37) en 

n
0 

= 90 * 10-
3 

Nsec/m2 1 0) 

a.* = 2.2 * 10-a m2/N 10) 

s = 0.0048 

a= 0.1575 x 10-3m 

M = 1.032 

L = 19.74 

crHz = 3.63*10
8 

N/m 2 

(B2.38) 

H = 10.69 
c 

F * 4.20 gr 

F * 2 
= 3.89 lf 10 

gs 

f * 
~ = 2 25 f lt • 

gs 

wat m.b.v. (B2.31) in dimensionele vorm geschreven kan worden als 

-6 h = 4.03 lt 10 m 
c -2 

f = 1.63 * 10 gr 

f 7.24td0 -3 
gs 

B2/13 

Over het halve kontakt heeft de rollende wrijving dus dezelfde grootte-orde 

als de glijdende wrijving. Aangezien het werkelijke drukp~ofiel niet zeer 

sterk afwijkt van het aangenomen symmetrische Hertze profiel, zal over het 

hele kontaktoppervlak de rollende wrijving aanmerkelijk kleiner blijven dan 

de glijdende. Daarom is hier een verwaarlozing van de rollende wrijving toe

laatbaar. 

In het berekende voorbeeld is de Hertze spanning niet extreem hoog. Wordt 

dezelfde berekeningsgang doorlopen voor nog zwaarder belaste kontakten, zoals 

in de figuren 15.5 en 15.9 van IE29 1 , dan blijkt de rollende wrijving wat 

te dalen, terwijl de glijdende wrijving zeer sterk toeneemt. De waarden van de 

laatste lopen dan op tot 0,24 (een faktor te hoog) en 8 x 105 (een faktor 107 

te hoog) ! ! 

lOzie hiervoor Witt [F36], p.43 fig.19 
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Hier zijn geen rekenfouten in het geding, maar tekortkomingen in de visko

siteit-drukrelatie. Bij hoge drukken is ~* nl. niet meer konstant, zoals 

fig. B2.2 laat zien. Deze figuur is uit [F36] overgenomen; vloeistof ASME-1 

gedraagt zich net zo als de door Schouten gebruikte Mobil DTE Medium. De af

wijkingen van de exponentiële relatie zijn bij hoge drukken enorm; eigenlijk 

is deze boven 3 x 108 Pa niet meer te gebruiken. 

Dit betekent dat de cijfers uit tabel B2.1 voor hoge M zeer geflatteerd zijn, 

en dat voor goede traktieberekeningen bij zeer zwaar belaste kontakten en lage 

glijsnelheden de gebruikte druk-viskositeitsrelatie zeer nauwkeurig moet zijn. 

De exponentiële relatie is dat zeker niet. Roelands F29 en Witt F36 geven 

veel betere relaties, waarbij de laatste ook nog betrouwbaar is bij 109 Pa. 

Deze vergelijkingen staan een analytische oplossing in de weg, en worden daarom 

bij deze kennismaking buiten beschouwing gelaten. 

Bij lijnkontakt zal de globale traktiekoëfficiënt (dus over het hele kontakt

oppervlak) bepaald worden door glijdende wrijving. Deze komt voornamelijk tot 

stand in de konjunktiezöne, waar de vloeistofdrukken zeer hoge waarden bereiken. 

Daarom is een goede viskositeitdrukrelatie bij traktieberekeningen onontbeerlijk. 

Als de stroming niet isotherm is, dient een goede viskositeit-temperatuur-druk

relatie voorhanden te zijn. Deze relatie dient zelfs bij drukken in de orde van 

109 Pa betrouwbaar te zijn. 
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Fig. B2.2: De drukafhankelijkheid van de viskositeit van 

vloeistof ASME-1, naar Witt F36 
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B2.5: Traktiekoëfficiënten voor zwaar belaste, isotherme EHD puntkontakten. 

Om ook voor zwaar belaste puntkontakten traktiekoëfficiënten te kunnen bepalen, 

wordt uitgegaan van dezelfde aannamen als voor het lijnkontakt. Dit resulteert 

in de volgende vergelijkingen: 

(B2.39) 

cr'Hz = 
2.TCab 

(B2. 40) 

(B2.41) 

b = v 31v3~R' (B2.42) 

(B2. 43) 

(B2.44) 

waarin ~2 de maximum waarde van ~z. volgens Hertz 

a,b de lengten van de halve assen in y-resp. x-richting (zie bijlage 3, 

fig. B3) 

E de gereduceerde elasticiteitsmodulus 

R de gereduceerde kromtestraal (zie bijlage 3, fig. B3) 

)Aenv transcendente funkties van a/b, zie bijlage 3 

~0 de viskositeit als p=o (geen overdruk) 

~* een vloeistofparameter die de drukgevoeligheid van de viskositeit 

vastlegt. 
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Voor puntkontakt wordt ?*p 

(B2.45) 

Ook nu wordt voor de traktieberekeningen een konstante filmdikte over het 

hele kontaktoppervlak veronderste~d. Aan deze aanname is voor een redelijk 

groot deel van het kontakt bij benadering voldaan ( [E16] , [E17] ) • Er vormt 

zich een min of meer hoefijzervormige drempel in de uitloopzone. Hier treedt 

de minimale filmdikte op. Op grond van Hamrock en Dowson's numerieke resul

taten, zoals te vinden in tabel B2.2, is een benadering gevonden die nauw

keuriger is dan de benaderingsformule die deze auteurs zèlf geven (i.p.v. 

+ 10% is de maximale .fout nu+ 6% voor de onderzochte kondities) 11): 

0 o.os~ó{ _0 _45 w'-l!l} o.&a3 /fM3 E.~o.oB,t!R o.'f-srU o.ElbF-o.o67 
ot\.c !:I! 2.oo w 1-0.2.1 e ~o o< x I 

(82.46) 

waarin UZ de somsnelheid, ur. = u 
0 

+ uh 

Rx de gereduceerde kromtestraal in de x-richting, 

(N.B.: er is dus alléén een schuifstroming in de x-richting; 

voor schuine aanstroming zijn (nog) geen formules bekend) • 

w de welvingsfaktor, w = R't/Rx > 1 

Uoen Uh uniform over het kontakt, in de x-richting 

Voorts·±s in de onderstaande afleiding de volgende vereenvoudigende aanname 

gedaan: 

(B2 .47) 

M.b.v. de vergelijkingen uit (B2.13): 

i {- t h ( ~, ~) :t t ( ud , vd)} 
en als e =e 

g x -
- _.t --"" ..L-f{-.!.. h ~ + 2L uci l rJ-A--

~~ F 2 'dx - ~ J (B2 .48) 

11) Omdat ook dit probleem m.b.v. 3 i.p.v. 4 kentallen volledig kan worden 

beschreven, is een aanpassing van enkele exponenten van Hamrock en Dowson '.s· · 

.formule (33) uit [E17] noodzakelijk. Door de extreme waarden van sommige para

meters en kentallen heeft dit ook een aanpassing van de vermenigvuldigings

taktor ten gevolge. 
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exp. w He x 106 u x to12 s w x 107 G Hcp MP Lp 

1 1.000 6.860- 3.366 1.106 4522 4.3172 44.506 6.12504 

2 1.3975 6.964 4.3117 34.0508 

3 1~8371 7.001 4.2728 27.3596 

4 2.3150 4.2275 22.7391 

s 2.8284 7.402 4.4111 19.3724 

6 3.9528 7.653 4.4765 14.8214 

7 5.1961 7.845 4.5222 11.9090 

8 8.0000 8.292 4.6822 8.4323 

9 14.6969 8.657 4.7861 5.1837 

10 22.6274 8.672 4.7540 3.6704 

11 14.6969 7.796 2.211 4.3101 10.3627 

12 7.505 3.686 4.1492 17.2758 

13 7.309 5.528 4.0469 25.9090 

14 7.517 7.371 4.1559 34.5469 

15 7.611 9.214 4.2078 43.1848 

16 7.416 11.06 4.1000 51.8368 

17 6.762 12.90 3.7384 60.4606 

18 4.917 1.683 7.371 3.8444 58.1008 5.1505 

19 9.999 5.050 4.5132 25.4845 6.7788 

20 11.40 6.734 4.4560 I 20.5371 7.2845 

21 13.07 8.416 4.5698 17.3746- 7.7021 

22 17.13 11.784 5.0616 13.4982 8.3783 

23 21.35 16.832 5.2784 10.3310 9.1593 

24 29.62 25.26 5. 9778 7.6194 10.1377 

25 35.50 33.66 6.2065 6.1434 10.8920 

26 41.05 42.08 6.4187 5.1962 11.5173 

27 46.64 50.50 6.6571 4.5319 12.0546 

28 51.08 58.92 6.7498 4.0369 12.5284 

29 55.56 67.34 6.8675 3.6521 12.9538 

30 63.81 84.16 7.0552 3.0897 13.6964 

31 71.25 101.0 7.1911 2.6947 14.3354 

32 8.422 6.592 7.216 2310 3.3272 20.4292 3.7014 

33 20.70 - 18.84 7.216 3591 4.8373 9.2940 7.4814 

34 7.825 2.244 2.456 6785 5.2984 15.6020 8.3043 
- -

Tabel B2.2: de resultaten van Hamrock en Dowson's berekeningen (uit {El~ , tabel ~)-

voor de centrale filmdikte met de door deze auteurs gedefiniëerde kentallen 

Us, W en G, uitgedrukt in de kentallen Hcp• MP en LP van vergelijking (B2.56 

Hun verband luidt: Hc.p = 2.00 Mp-o.o67 Lpo.s2o 



Voorts is 
A = J olx ~ = 1t a b 

Substitutie van (B2.39) en (B2.40) in (B2.45) geeft 

waarin x = x/a 

y = y/b 

M.b.v. (B2.43), B2.48), (B2.49) en (B2.50) wordt nu verkregen: 

1o = ~h (-Cix, ib) ± 
~'I. J •• /1 - .... -2 ,y -X -y 

+ 

2 h <r'Hz 
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(B2.49) 

(B2.50) 

(B2.51) 

Als Po uniform is over het hele kontaktoppervlak A, m.a.w. er treedt geen 

tollen op of het tolpunt ligt ver buiten het kontaktoppervlak, dan kan gebruik 

makende van (B2.47) voor fg worden geschreven 

± (B2.52) 
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Hierin representeert de eerste .term de rollende wrijving, en de tweede de 

glijdende wrijving. Ook hier heeft de rollende wrijving de sterkste invloed 

aan de randen van het kontaktoppervlak, terwijl de glijdende wrijving voor

namelijk in de konjunktiezêne tot stand komt. 

Door de symmetrie van de Hertze drukverdeling is de totale bijdrage van de 

rollende wrijving in (B2.52) nihil. Op grond van dezelfde overwegingen als 

uit paragraaf B2.4 zal daarom een beschouwing over een half kontaktoppervlak 

opgezet worden. De grootheden die betrekking hebben op het halve kontakt 

krijgen een sterretje. De belasting over het halve kontakt is nu F/2. 

De term voor rollende wrijving is: 

=~ 
4a. 

(B2. 53) 

en voor de glijdende wrijving: 

Door overgang op de dimensieloze koêrdinaten x en y is een integratie over 

een halve cirkel i.p.v. de oorspronkelijke halve ellips noodzakelijk. 

Voer nu de volgende transformatie in: 

x·r~'f 

zodat 

= 
Tt/2 ' f J ecx!crHz./1-r". reit c:J)f = 

-Tr/2 0 

= 
' J e. rx * er Hz. {ï::;ï r d.t 

0 



Pas hierop de transformatie toe: 

~1-r2 = s, zodat 

r dr = -s ds: 

= 
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(B2.54) 

In het algemeen is bij puntkontakten de waarde van ~*~Hz hoog, zodat (B2.54) 

een uitstekende benadering heeft met 

(B2.55) 

De vektoriële dimensie-analyse [F2] of de methode van de optimale gelijk

vormige oplossingen van Moes ( [F21] , [F22}) maakt een optimale keuze voor 

de dimensieloze kentallen mogelijk. Ook voor het isotherme puntkontakt leggen 

3 kentallen de kondities volle~ig vast, zie bijv. Moes en Bosma [E28] • 

Om de minimum filmdikte voor het puntkontakt volgens Hamrock en Dowson <[ElS], 

[E16], [E17] door één grafiek te kunnen voorstellen, wijzigde Moes drie in 

[E28] genoemde kentallen [F24) Om ook de rollende en de glijdende wrijving 

door deze drie kentallen te kunnen karakteriseren, dienen ze nogmaals een 

kleine modificatie te ondergaan. 

Zo ontstaan 5 kentallen: 

(B2.56) 
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Ook nu is een formulering van de rollende en de glijdende wrijving uit de ver

gelijkingen (B2.53) resp. (B2.55) in dimensieloze vorm mogelijk. 

M.b.v. de vergelijkingen (B2.40), (B2.41), (B2.42) en de vergelijkingen (B3.13) 

uit bij lage 3 (voor w ~ 25 ) : 

a ll/2'i 

( F f' = 1.145 w 
Rx E. R z. 

x 

(B2.57) 

b l.li.tS I.JJ-Ii/11 (~) '/3 = 
Rx ER 1 

x 

(B2.58) 

ontstaat dan (zie vgl.(B3.16) van bijlage 3): 

= 

o. ~b4t M '1' L = p p (B2. 59) 

Het kental voor~ is zodanig gekozen datw niet meer apart in (B2.59) voor

komt. Het voordeel van deze notatie is dat het aantal parameters dat het pro

bleem beschrijft tot 3 reduceert. Hierdoor is een representatie m.b.v. één 

diagram in het platte vlak mogelijk ! 

Immers, 

H c.r = Hc.p (MP, L~) 

F9r = Fgr l Hc.p, M,J = F9r ( Mp, Lp) 

F3!1 = F95 (Hep•Mt>,Lp) = F95 (Mr,LI>) 



Substitutie van (B2.47) en (B2.56) in (B2.53) levert dan: 

F * 
~r 

terwijl (B2.56) en (B2.59) in (B2.55) resulteert in 

Als nu de slipparameter gedefinieerd wordt als 

5 = 

dan is de gevraagde verhouding: 

F. * s-• gr = 
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(B2.60) 

(B2. 61) 

(B2.62) 

(B2.63) 

De dimensieloze vergelijking voor Hcp luidt (substitueer daartoe (B2.56) 

in (B2.46)): 

H M -O.Ob1 L 0-53> 

c.~ = 2.00 p p (B2. 64) 

Substitutie hiervan in de vergelijkingen (B2.60), (B2.61) en (B2.63) geeft 

dan achtereenvolgens: 

F lf M -o.lfoo L o.s3 
~ - 1.~1 p I' (B2.65a) 

M 'I!JL F ~ ( M-'/JL-') 0.:?/b<t p p M-o.éool -1.~~ 
gs = ·ft.?> 1-2.1~1 P p e P P (B2.65b) 



-0.12.5 { -0.45 W 2J,} 2 
o. 11s w 1 - o.2.1 e J 

M 'I?.L 
M o.2ool 2.oó s-• -o.&6" p p 
~ p e 

{ M -''~L _, l 
I - 2..1'-11 p p J 
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(B2.65c) 

Zoals te verwachten was, neemt het belang van de glijdende wrijving toe 

met toenemende slip. 

Voor de door Hamrock en Dowson berekende kontaktsituaties geldt bij be-

nadering (El 7} : 
3 < M < 61 

p 

4 < L < 15 
p 

Bovendien moet de slip laag blijven. Neem daarom 

s = 0.005 

De ongunstigste verhouding treedt op als 

w = 1.00 

Analoog met tabel B2.1 ontstaat zo tabel B2.3: 

~ 5 20 50 

4 57.4 14.0 3.8 

8 14.9 0.96 0.07 

16 0.38 0.001 6 }f 10-6 

Tabel B2.3: Verhouding van rollende tot glijdende wrijving bij 

isotherm lijnkontakt voor S = 0.005 en w = 1.0000 

over het halve kontakt. 

Uit deze tabel komt duidelijk naar voren dat de rollende wrijving in één 

kontakthelft niet verwaarloosbaar is vergeleken met de glijdende wrijving 

als ~ en MP klein zijn, d.w.z. als er sprake is van een weinig drukgevoelige 

vloeistof, zachte loopvlakmaterialen en een lage belasting. Over het hele 

kontakt geldt dit alleen als de drukverdeling niet symmetrisch is en dus af

wijkt van de Hertze spanningsverdeling; als deze afwijking gering is, geldt de 

konklusie alleen voor uitgesproken lage waarden van Lp en MP. 
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Pleijers [A13] geeft een praktijkvoorbeeld van een kontaktkogelvariator. 

F = 50 N 

E = 23.1*10
10 

N/m
2 

R = -3 35.00it10 m 
y 

-3 
R = 25.85 11 10 m 

x 
u = :r 20 m/s 

u = 0.10 m/s d 
90•10-3 N 2 

Tl = s/m 
0 -8 2 a*= 2.2~10 m /N 

Hiermee ontstaat (zie vergelijking (B2.57) en (B2.58)): 

s = 0.005 

a = 
b = 0.1919*10-3 m 

w = 1. 3540 

en (zie (B2.56)): 

M = 3.151 
p 

L=21.18 
p 

waarmee met (B2.59), 

en met (B2.64) en (B2.65) 

H 9.272 cp 

F * = 3.996 gr 

F * = 5.590tt10 gs 

f .. 
~= 8.867*10 
f .. 
gs 

3 

-2 

wat m.b.v. (B2.56) in dimensionele vorm kan worden geschreven als 

h 
c 

f gr 
f 
gs 

3.66o!f10-6 

1.17*10-2 

= 1.32*10-1 

m 
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Dus ook bij dit voorbeeld is de rollende wrijving verwaarloosbaar t.o.v. de 

glijdende wrijving, ook als de werkelijke drukverdeling aanzienlijk afwijkt 

van het Hertze profiel. 

In het gepresenteerde rekenvoorbeeld is de belasting met opzet laag gekozen. 

Desondanks is de Hertze spanning eigenlijk al te groot om de exponentiële vis

kositeitsrelatie te mogen ~oepassen. T.g.v. de samenhang tussen maximale kontakt 

spanning en belasting, die voor puntkontakten volgens een 1/3e macht verloopt, 

bereikt deze spanning al bij lage belastingen een hoge waarde (in het gekozen 

voorbeeld ca. I.'S * 1o 8 Pa. etls F .. 1 N ) , terwijl bij toenemende belasting 

deze steeds minder sterk toeneemt. Tabel B2.4 geeft enkele rekenuitkomsten; de 

niet genoemde grootheden blijven ongewijzigd. 

om een redelijk koppel door te kunnen leiden, dient de aandrukkracht op een 

kogel zeker van de orde 1000 N te zijn. Bovenstaande analyse met de exponentiële 

viskositeitdrukrelatie is dan onbruikbaar. Dit voorbeeld illustreert overduide

lijk dat het puntkontakt nog veel kritischer is dan het lijnkontakt t.a.v. de 

viskositeit-drukrelatie, en dat tabel B2.3 voor hoge waarden van MP en Lp te 

lage waarden geeft door een overschatting van de glijdende wrijving. 

F (N) 

20 

50 

50 

100 

500 

2500 

ILI.(~/s) Ud (m/s) crHx ( 1o 
8 P~.) hc.p (lo-bM) ~ g~ * -

20 0.1 3.92 3.88 1. 01x1o-2 

20 0.1 5.33 3.66 1.32x1o-1 

10 0.05 5.33 2.28 1.06x1o-1 

20 0.1 6.71 3.49 1.87x10o 

20 0.1 11.48 3.14 2.62x104 

20 0.1 19.62 2.81 6.17x1o 11 

Tabel B2.4: Berekende wrijvingskoèfficiënten bij toenemende belasting 

op een puntkontakt. 

Ook bij puntkontakt zal de·globale traktiekoëfficiënt (dus over het hele 

kontaktoppervlak) bepaald worden door glijdende wrijving. Deze komt voor

namelijk tot stand in de konjunktiezöne, waar de vloeistofdrukken zeer hoge 

waarden bereiken. Bij traktieberekeningen aan puntkontakten is daarom een goede 

beschrijving van de drukafhankelijkheid van de viskositeit (bij niet isotherme 

stroming ook de temperatuurafhankelijheid) noodzakelijk. Deze relatie moet zelfs 
i . p 
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~ijlage 3: Enige benaderende formules voor het droge puntkontakt. 

Deze bijlage geeft een afleiding voor de formules (B2.57) en (B2.58) uit 

bijlage 2. De benaderingen van Herewitz [F16] , [F17] zijn hier het uit

gangspunt. 

De van belang zijnde grootheden zijn gerepresenteerd in figuur B3. 

I 
I 

I 
~ 
).. 
I 

' , 
·-
[. 
i 

// 

Figuur B3: Geometrie van een kontakt waarbij de hoofdkromte

vlakken van de twee kontaktlichamen met elkaar samen~ 

vallen (ex= TC/2). 
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De welvingsverhouding w is per definitie: 

(B3. 1) 

waarin (dus w> 1) 

: hoofdkromtestralen in y-resp. x-richting 

In het algemeen geldt (zie o.a. [F23] ) : 

+ (-f __ 1 )
2 ~ (..L - _f )

2 
+ 2 (.1. _..!.. )(.1.- ..!...)~2~},B3. 2) 

RA1 RM Ra1 R&2 RA1 ~At Re, Rez r 
Hierin zijn RAl' RA2 de hoofdkromtestralen van lichaam A in de richtingen xA1 ' 

resp. xA2 
de hoofdkromtestralen van lichaam B in de richtingen xB1 , 

resp. xB2 
de hoek tussen de richtingen xA1 en xB1 

Voor de in de techniek meest voorkomende situaties (op makroschaal) geldt dat 

a= 1r /2 , zodat de xA1 en xA2 richting samenvalt met de XB1 resp. xB2 richting. 

Schrijf daarom 

Deze situatie is in figuur B3 weergegeven. Substitutie van (B3.2a) in (B3.2) 

resulteert dan in 

1 
R x 

1 
R 

y 

= 
--

1 

RA x 

1 

RAy 

+ 1 

RB x 

+ 1 

RBy 

De gereduceerde kromtestraal is per definitie 

1 
R 

= 

(B3.2b) 

(B3. 3) 
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Hieruit volgt dat 

R = w~ = ~ 
w+l w+l (B3.4) 

Hertz [F14} schrijft voor de afmetingen van de kontaktellips 

a = ]J3v3!R 
(B3.5) 

b = \)3v3:R 

waarin J.l en v transcendente funkties van w,zijn vastgelegd 

d.m.v. elliptische integralen 

F de kontaktbelasting 

E de gereduceerde elasticiteitsmodulus 

D.m.v. _tabellen of computerberekeningen kunnen J.l en v worden bepaald. 

Dit is een omslachtige weg; daarom hebben meerdere onderzoekers getracht 

om goede analytische benaderingen te vinden. o.a. Horowitz geeft een be

nadering die simpel is en redelijk nauwkeurig; deze heeft als nadeel dat 

2 formules nodig zijn om alle voorkomende waarden van w te overdekken en 

dat korrektiefakteren nodig zijn om andere materialen dan staal te kunnen 

beschrijven. Hier wordt een herformulering in algemene termen gegeven. 

Deze heft het bezwaar van Ëwee farmules voor twee gebieden voor w niet op. 

In de notatie van Horowitz [F16}: 

Met 

ontstaat 

a= ].1~~~ ~Vw~l ~vFRx 

3\[t e = ].1-
a E s 

e:E = ~~. ~ 

f /e = -$#i a w+l a 

waarin E de gereduceerde elasticiteitsmodulus van staal voorstelt 
s 

a = e e: (f /e )~~ 
aE a a V x 



zodat 

Analoog 
3~ 3~+1 E (w+1 )'/'!> v = e ~ = f -- ~ = 19.75 f --b3 b w3 bw 

Harewitz vindt voor "korte" kontakten met w < 25 dat 

f ~ 0.0402w 16135 
a 

fb ~ 0.0402w - 4121 

en voor "lange" kontakten met w>25 dat 

f ~ 0. 0512w8121 
a 
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(B3. 6) 

(B3. 7) 

(B3.8) 

(B3.9) 

Substitutie van deze benaderingen in de vergelijkingen (B3.6) en (B3.7) 

leidt dan tot: 

korte kontakten w < 25 

v = 0.794w- 11121 (1+w) 113 
(B3.10) 

Hierin is de exponent 1/8 een benadering voor 13/105. 

lange kontakten w < 25 

v = 0.794w- 11121 (1+w) 113 
(B3.11) 
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Uit de vergelijkingen (B3.4) en (B3.5) volgt 

a * (3:Rt= 31/3 ( -~-r~( F r~ - = 
R 11 w+l ER'""2 x x x 

lf 

31/3v(~f'(~~~~ (B3.12) b 
= * (3:R)'= R w+l ER x x x 

Substitutie van (B3.10) resp. (B3.11) hierin voert dan tot 

korte kontakten ( w < 25 

a 1.145 11/24( ..!_Jlf, = 
R w ER 

x x (B3.13) 

b 1.145 -4/21(..!.._ r! = R w ER 2 
x x 

lange kontakten ( w>25 

( t3 a 1 458 8121 ..!.._ -R . w ER 2 
x x 

b 1.145 -4/21 ( ..!.._ r3 (fn.14) 
= R w ER 2 

x . x 

Met behulp van deze benaderingen is het mogelijk om een eenvoudig verband 

af te leiden voor de kontaktbelasting, uitgedrukt in de Hertze spanning. 

Er geldt nl. (zie formule (B2.40) van bijlage 2): 

211" 
F = 3 a ba 

Hz = 
a b --a 
R R Hz 

x x 

R 2 
x 

(B3.15) 



Substitutie van (B3.13) resp. (B3.14) hierin geeft dan 

voor korte kontakten ( w <25 

F 20.70 4/5 2 -2 
w R E crHz x 

0.364w-4/ 15E F 
crHz = ER 2 

x 

voor lange kontakten ( w>25 

cr 
Hz 

= 0.286w-4121E F 
ER 2 

x 

3 

B3/6 

(B3.16) 

(B3.17) 
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Bijlage 4: De methode van de gesommeerde draagkrachteffekten: foutieve 

resultaten bij toepassing op vrije rand problemen. 

Aan het eind van de vijftiger en in de zestiger jaren is veel onderzoek 

verricht aan zgn. dynamische belaste glijlagers. Deze instatienair belaste 

lagers ontlenen hun draagkracht aan hydrodynamische drukopbouw t.g.v. on

gelijke loopvlaksnelheden en dynamische belastingen. 

De loopvlakken worden doorgaans ~~~~9Effibaar verondersteld; dit om de reken

tijd binnen redelijke grenzen te houden. Ook is de aanname van een isoviskeuze 

en inkompressibel~meerfilm, waarin de viskositeit een vaste waarde heeft die 

bij de effektieve (intree-) temperatuur behoort, heel gebruikelijk. De lager

belasting is meestal in de vorm van een polair krachtendiagram of in vektor

vorm (bijv. Computeruitvoer) als funktie van de tijd a priori bekend. 

Gevraagd wordt de asmiddelpuntsbaan, kortweg asbaan, als funktie van de tijd 

te bepalen. 

Het geschetste probleem lijkt sterk op dat van instationaire EHD-smering. 

Deze laatste onderscheidt zich hiervan door de sterke vervorming van de loop

vlakken, de druk- en temperatuurafhankelijk~iskositeit en de vaak niet verwaar

loosbare temperatuurvariaties. Het is geen wonder dat verschillende onderzoekers 

hebben geprobeerd de oplosmethoden voor dynamisch belaste lagers toe te passen 

op EHD smeringsproblemen. Daarom zal hier enige aandacht aan oplosmethoden 

voor dynamisch belaste lagers gegeven worden. 

B4.1 Enige beschouwingen over de Reynoldsvergelijking. 

Bij de bepaling van de asbaan staat het oplossen van de Reynoldsvergelijking 

centraal. Voor een isoviskeuze en inkompressibele smeerfilm luidt deze (zie 

Moes (G17] ): 
·:.t!t-, J u" .a it lf,?: . : \ 

. / ' 6~~~,,9Jf-~~/~/() 
'V/ ( h~ Vp) 
waarin 'V 

(B4. 1) = 
I/ .:--'/"<. ;.< ,-.-• t'IC-<..J 

de tweedimensionale Laplace differentiaalopez:ator : '/..u,;, ,u A. 
-- 1/ F' .... 

Uh de loopvlaksnelheden evenwijdig aan het grondvlak (bijv.XOY-vlak: 
..... ..... 

strekeffekt, V . (U0 + Uh) is verwaarloosd omdat de loop-

vlakken niet vervormen. 
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pe formulering van de Reynoldsvergelijking in de vorm van een somsnelheid 

als in (B4.1) is uitermate belangrijk, zoals uit het vervolg zal blijken. 

Vele auteurs formuleren de Reynoldsvergelijking in de vorm van een verschil

snelheid, omdat dit het fysisch gevoel meer zou aanspreken. Vergelijking 

(B4.1) is eenvoudig om te zetten in deze gedaante door de volgende substitu

tie (zie figuur B4.1): 

Figuur B4.1: Snelheidskomponenten van de loopvlakken 

h = h(x1,x
2
,t) -~: 

/\'t 
dh 3h dx1 +~ dx2 ah 

.)(' 'J 
=- +- = dt a.xl dt a x2 dt at 

+ 3h 
= \7h.Vh +-at 

+ +~ = \7h.Uh at (B4. 2) 

waarin w(h) de vertikale komponent van de snelheid van loopvlak 2 

w(o) de vertikale komponent van de snelheid van loopvlak 1 

daar de x 1 en x2 richting in het grondvlak liggen geldt w(o)=o 
+ 
vh d~ snelheid van loopvlak 2 

+ + 
V u de 

0 0 
snelheid van loopvlak 1 

en \7h << 1 
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Nu wordt duidelijk dat de Reynoldsvergelijking een vergelijking is met twee 

onafhankelijke variabelen; de derde dimensie is in de ~h term verstopt. 
::lt. 

Dit is in te zien door te bedenken dat de Reynoldsvergelijking uit de drie-

dimensionale kontinuiteitsvergelijking is verkregen door integratie over de 

filmdikte (de derde koördinaat) en daarin de Navier-Stokes vergelijkingen 

voor stromingen door een nauwe spleet te substitueren ! 
..... 

De term dh/dt is in feite de komponent van Vh in x3-richting. 

M.b.v. (B4.2) is een andere schrijfwijze voor (B4.1): 

= (B4.1a) 

Deze formulering leidt snel tot vergissingen. 

In de eerste plaats bij berekeningen aan stationaire stromingen. Dan ver

andert de filmdikte h per definitie niet met de tijd, zodat 'dh/'d't. =- 0 • 

In formulering (B4.1) valt de tweede term uit het rechterlid dan weg; even

wel in vergelijking (B4.1a) moet dan dh/dt alsnog uitgedrukt worden in de 

~ao~)l' V'~~ Û-( · 

In de tweede plaats bij berekeningen aan instationaire stromingen. Ook dan 

dient dh/dt als derde komponent van de snelheid van loopvlak 2 in die snel-
~h heid te worden uitgedrukt. Dit gaat voor 'dt veel eenvoudiger, nl. door 

differentiatie van het filmdikteprofiel naar de tijd. 

Het belangrijkste argument tegen het gebruik van een verschilsnelheid is 

echter afkomstig uit de theorie van de dynamisch belaste lagers. 

Bij de afleiding van de Reynoldsvergelijking wordt doorgaans stilzwijgend 

verondersteld dat het koördinatenstelsel t.o.v. de aarde in rust is. 

Deze aanname is doorgaans onnodig. Zo toont [GlS] aan dat een bewegend assen

stelsel toegestaan is, mits de vloeistofstroming óók t.o.v. dit bewegende 

assenstelsel langzaam en laminair blijft. Moes geeft hiervan een aantal voor

beelden in [G17] . 

Indien nu een assenstelsel wordt gekozen waarvoor de bewegingssnelheid Û5 = f{U:+Uh) 
en de loopvlaksnelheden uo en uh zijn, gedefiniëerd t.o.v. een inert stelsel, 

dan zijn de loopvláksnelheden t.o.v. dit bewegende stelsel ~ (Û0 -Ûh) re.sp. 

t ( ûh- Lt). 
•·· 
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De Reynoldsvergelijking voor dit bewegende stelsel is in de somsnelheids-

formulering: 
'V•.(h~v*~) = 6r(u:+ut).v*h + 12r~~lf 

Substitutie van rr:ot = T ( lÎo:K Uh) el'! ~lt = T (U~-~) 

= 

hierin geeft 

(B4.3) 

wat een aanzienlijke vereenvoudiging inhoudt t.o.v. de aanvankelijke probleem

stelling'! Als nu het met U5 bewegende (relatieve) stelsel ook een vertikale 

snelheidskomponent krijgt, zodanig dat 

~h = (B4.4) 
...... ot 

ofwel, als V
5 

de bewegingssnelheid van dit relatieve stelsel met komponenten 

(us, vs' ws) is, m.b.v. (B4.2): 

~ dh 
_., 

\\Is = = + vh. uh = dt at. 

= vh. {- ~ ( uo +uh) +uh 1 = 

__,. ~ 

= -t <vh.. { uo- uh} (B4. 5) 

zodat __., ~ 

v5 U5 -+ 
__., 

= ws e3 (B4.6) 
...... 

Stel nu de komponenten van uo = <uo, vo, Wo) 
...a. 

en u~ = (uh, vh, Wh) 

dan is 

Bij een sleepsnelheid volgens (B4.6) zal de smeerfilm dus drukloos blijven ..... 
Door nu vergelijking (B4.3) op te lossen voor een met snelheid V, bewegend 

assenstelsel is de beweging van de loopvlakken t.o.v. dit stelsel bekend. 

Omdat de sleepbeweging geen drukken in de film introduceert is een simpele 

vektoriële op telling van de sleepbeweging (met snelheid ~ ) bij de zo

juist uit (B4.3) opgeloste beweging voldoende om de beweging t.o.v. het oor

spronkelijke assenstelsel te verkrijgen. 
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De Reynoldsvergelijking bezit een éénduidige oplossing, mits de éénduidig

heidsvoorwaarden zijn gespecificeerd. 

De klassieke hydrodynamische smeringstheorie vat de Reynoldsvergelijking 

op als een elliptische partiële differentiaalvergelijking in de druk p, 

waarbij randvoorwaarden voor de druk p en een a priori gegeven filmdikte als 

funktie van de plaats en eventueel op een bepaald tijdstip (beginvoorwaarde) 

gegeven zijn. 

De inverse hydrodynamische smeringstheorie beschouwt de Reynoldsvergelijking 

als een kwasi-lineaire partiële differentiaalvergelijking van de eerste orde 

in de filmdikte h, waarbij éénduidigheidsvoorwaarden voor de filmdikte h be-

horen [F19] , (F20} • Hier is de druk p als funktie van de plaats en even-

tueel op een bepaald tijdstip (beginvoorwaarde) bekend. 

De inverse theorie blijft in de rest van deze bijlage buiten beschouwing. 

Bij vele smeringsproblemen is het mogelijk om van een vaste rand of kontour 

uit te gaan. Dan is de randvoorwaarde (volgens de klassieke beschouwingswijze) : 

p = Pr op gegeven kontour r (B4. 7a) 

Grote negatieve drukken zijn bij vloeistoffen niet mogelijk. Het zgn. kavita

tieverschijnsel zorgt ervoor dat de druk niet veel afwijkt van de atmosferische 

druk in gebieden waar de druk anders negatieve waarden zou gaan aannemen. 

Indien de druk p als overdruk wordt gedefiniëerd, dan is voor zwaar belaste ge

smeerde kontakten de randvoorwaarde van Reynolds (ook wel Swift-Stieber voor

waarde genoemd, (G7] ) : 

p = 0} op onbekende kontour(vrije rand) C (B4.7b) 

'ii'p = 0 

Natuurlijk geldt voor de draagkracht van de film (reaktiekracht) 

waarin e,; de eenheidsvektor in de 

richting van ~ is 

..... 12) 
en bij een a priori gegeven belasting F : 

(B4.8a) 

(B4. Sb) 

De vergelijkingen (B4.1)l (B4.7), (B4.8) en een relatie voor h = h(xl, x2) 

leggen dan voor onvervormbare loopvlakken het probleem volledig vast. 

Indien de loopvlakken vervormen, komen de vervormingsvergelijkingen uit de 

elasticiteitsleer er nog bij. 
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B4.2: Oplosmethoden voor dynamisch belaste lagers. 

In de Angelsaksische landen hebben de oplosmethoden van Blok en in nog 

sterkere mate Boeker school gemaakt. Hahn en vooral Holland vonden en vinden 

veel navolging in de Duitssprekende landen. Deze paragraaf laat in het kort 

de voornaamste verschillen tussen de twee "scholen" zien. 

~~~~~!_Q~-~~2~!~~~~~~~~~-~~~~~!_i~!~~L-~~~~~~l~-~~2~!~~~~~~~~-~~-~~e~!~~~~~~= 
methode. 

Zowel Blok [I21 als Boeker [I3] , [I4] , [IS] , [I6] , [I26] gebruiken de in 

paragraaf B4.1 beschreven eigenschap van het bewegende assenstelsel. 

Na langdurig en zorgvuldig onderzoek van de eigenschappen van de Reynolds ver

gelijkingekomen beide auteurs, onafhankelijk van elkaar en ongeveer gelijktijdig, 

tot een vereenvoudigde formulering in de vorm van (B4.3). De methode van Blok 

staat bekend als de impulsmethode, die van Boeker als de mobiliteitsmethode. 

De sleepbeweging van het relatieve assenstelsel noemt Blok de nullast-warrel

beweging, omdat de drukloze film13) geen draagvermogen bezit. De beweging met 

dh~~~ is dan volledig aansprakelijk voor de drukopbouw. Deze noemen Blok en 

Boeker de zuivere bufferbeweging. 

De warrelbeweging is bij cilindrische glijlagers en radiale kantelblokjes een 

koncentrische beweging om het middelpunt, bij rechte kantelblokjes (Michell

of Kingsbury blokjes) een beweging langs een rechte lijn die raakt aan het 

blokje. 

In de zuivere bufferbeweging zijn de loopvlaksnelheden afwezig; wat overblijft 

zijn kleine translaties van de as t.o.v. het lager. 

12 lindien Fr en F niet met elkaar in evenwicht zijn, vervalt (B4.8b) en is de 

belasting niet a priori bekend. Dit is een veel voorkomende probleemstelling 

uit de rotordynamika. Het verschil tussen Fren F geeft dan de versnellings

krachten op de rotor; deze zijn groot en essentieel bij stabiliteitsberekeningen 

Zie hiervoor o.a. Childs, Moes en Van Leeuwen [I9] • 

13)Eigenlijk is de-algemene oplossing: p =konstant. Vanwege randvoorwaarde 

(B4.7b) is p = o. 

I 
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Omdat de loopvlaksnelheden afwezig zijn is een experimentele verificatie 

van de bufferbeweging tamelijk eenvoudig (er "draait" namelijk niets!). 

De werkelijke beweging ontstaat uit simultaan "warrelen" en "bufferen". 

De evenwichtssituatie kan dan ook worden opgevat als een bijzonder geval 

van de algemene~ituatie, nl. als een evenwicht van de warrel- en de buffer

beweging,. zodat het asmiddelpunt niet beweegt! 

Doordat de zuivere warrelbeweging in een over de hele film konstante druk 

resulteert, leidt dit niet tot konflikten met randvoorwaarde (B4.7b), zelfs 

niet als de rand niet gefixeerd is. De rand dient zich zodanig te positioneren, 

dat aan voorwaarde (B4.7b) is voldaan. 

De impulsmethode is bij uitstek geschikt voor konstrukties aan het tekenbord 

en voor snelle berekeningen m.b.v. asymptotische oplossingen, terwijl de mobi

liteitsmethode uitnemend geschikt is voor computerberekeningen. 

Deze methoden leggen een direkt verband tussen de beweging en de reaktiekracht 

in de smeerfilm, zonder eerst de drukberg te berekenen. Hierdoor zijn beide 

methoden uitermate snel. 

Om deze methode toe te kunnen passen is een lineaire samenhang tussen druk 

en bewegingssnelheid noodzakelijk. Bijv.: een 2x zo grote buffersnelheid geeft 

een 2x zo grote druk. Deze lineariteit is met voorwaarde (B4.7b) gewaarborgd, 

~aar niet met een voorwaarde als 

P = Pc.a.v } 

'il~ = 0 

op vrije rand C (B4.7c) 

t.g.v. een verschuiving van de vrije rand bij een verandering van de grootte 

van de bewegingssnelheid. 

~~~~~~-~~-~~!!~~-~~~~~!_i~~!!~~~~~-~~!~~~~~-~~~-~~-2~~~~~~~~~-~~~~2~~~~~!-
effekten. 

Vertegenwoordigers van de Duitse school zijn o.a. Butenschön [r7] , Eberhard 

en Lang [I12], Gläser [I14] , Groth [I15] , Holland (I18] , [I19] , Knoll ( I23], 

Lang en Steinhilper [I25] ,,Radermacher [I29] , [I30] , Schaffrath [I39} , en 

Someya [I40] • 
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Blijkens de navolgers is het werk van Holland [I18] , {I19] maatgevend. 

Lang en Steinhilper nemen de methode van Holland als uitgangspunt voor hun 

recente boek Gleitlager [I25] • Daarom wordt hier enige aandacht besteed aan 

Holland's aanpak, wel de methode van de gesommeerde draagkrachteneffekten ge-

noemd. lW -Y'-::;< ~- L' 4 

Holland definiëert een zogenaamde effektieve hydrodynamische hoeksnelheid. 

Dit cryptische begrip wordt duidelijk door te bedenken dat de keuze van een 

referentiesysteem vrij is, en ook een zekere sleepsnelheid mag bezitten (zie 

par. B4.1). Door nl. de sleepsnelheid gelijk te ki•zen aan de snelheid waarmee 

de plaats van de minimale (of maximale) filmdikte zich verplaatst, ontstaat 

voor het onvervormbare volcilindrische glijlager een beweging die is opgebouwd 

uit rotaties van as en lager gekombineerd met een translatiebeweging voor het 

asmiddelpunt langs de verbindingslijn tussen dit punt en het lagermiddelpunt, 

de centrale lijn. De vergelijking hiervoor luidt dus 

(B4. 9) 

waarin - L !t een lineaire differentiaaloperator nl. V~ h$v~ 
............. -

= Uo + U~, - .2.Umin.h 

met randvoorwaarde p 

V*p ::} op vrije rand c 

Omdat L* een lineaire operator is, mag worden geschreven 

L IC CrD) = V~. ( h ~ 'V* ~o) 
__.. 

6r ueff 0 V'*h 

L ~ (p) = v'. (~svwpv) = '2.r 'dl,ll 
'at. 

~ 
_,. 

f = PD + Pv ' oÇ F = f pë";. e; ~A . FD + Fv 

met randvoorwaarden 

~ = - f pDt; .. e; otA 

~ = -J fv~~e;d~ 

Po + Pv = 
0 

} op vrije rand c 

v*~J) + v*rv = o 

(B4 .10) 

(B4 .11) 
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Holland 'schrijft hiervoor, omdat de vrije rand C niet van te voren bekend 

PD .. 0 } op vrije rand c 
V*"pD. o :?> 

(B4 .lla) 

Pv - 0 } vrije rand Cv op 

V*pv = 0 

Hierin staat D voor "reine Drehung" en V voor "reine Verdrängung". 

Blijkens de vergelijkingen uit (B4 .10) en (B4.11a) is het probleem samen-

gesteld uit twee deelproblemen, nl. een soort warrelbeweging die dezelfde 

oplossing heeft als het stationair belaste lager met draagvermogen F0 , en 

een soort bufferbeweging langs de werklijn van de excentriciteitsvektor, 

met draagvermogen Fv· 

Wiskundig en fysisch lijkt alles in orde. 

Het is duidelijk dat rand c0 in het algemeen niet samenvalt met rand Cv· 

Formulering (B4.11a) is voldoende om aan (B4.11) te kunnen voldoen, maar 

beslist niet noodzakelijk. 

Figuur B4. 2 toont de ~e_r~e~-i~k<e drukverdeling voor p en de drukverdelingen 

voor p0 en Pv· 

'Vp=O 
\ 

I I 
_xl 

\ C~=C 
I I 
I lvp =O 

D 

Figuur B4.2: Methode van de gesommeerde draagkrachteffekten 

----------voor randvoorwaarde (B4.11a) 

----------voor randvoorwaarde (B4.11) 

is: 

,• 
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Indien Pv en p0 aan (B4.11a) voldoen, ontstaat een profiel van p dat kontinu 

en glad is in het niet-kaviterend deel van de film doordat vàor beide randen 

de druk en de drukgradiënt nul zijn. Dat hoort ook zo, zie bijv. [ Il] 

Elk deelprobleem heeft zijn eigen vrije rand. Het totaal blijft aan (B4.9) 

voldoen. 

Stel nu dat de vrije kontour bekend was, waarvoor p = o en V p = o. Dan is 

duidelijk dat moet gelden dat 

op vrije rand C (B4.11) 

Een oplossing die hieraan voldoet is in figuur B4.2 d.m.v. een stippellijn 

aangegeven. Het toestaan van dergelijke deeloplossingen sluistechter meteen 

een aantal problemen binnen. Bijvoorbeeld het feit dat de ene deeloplossing 

nooit zonder de andere bekeken kan worden, omdat aan (B4.11) voldaan moet 

zijn. 

De bewegingssnelheid voor de bufferbeweging zal onder voorwaarde (B4.11a) een 

hele andere kunnen zijn dan onder voorwaarde (B4.11), zodoende in een andere 

oplossing resulterend! Het niet toestaan van negatieve drukken in een deel

oplossing beperkt daarom de oplossingsmogelijkheden en kan de goede oplossing 

uitsluiten. 

Bij kleine drukgradiënten, dus bij kleine excentriciteiten, is de fout ver

moedelijk klein. Bij zeer grote gradiënten zullen de afwijkingen groot zijn, 

omdat de vrije rand dan bij slechts kleine verplaatsingen grote veranderingen 

in de druk tot gevolg heeft. 

Uit de twee voorgaande subparagrafen blijkt dat de Angelsaksische school tot 

deeloplossingen komt waarvoor de randvoorwaarden konsistent zijn. De Duitse 

school propageert deeloplossingen waarvan de randvoorw~~~q~n te streng zijn 

voor het probleem, wat in een foutieve oplossing kan resulteren. 

De Angelsaksische school maakt gebruik van de gegeven filmgeometrie om de 

deeloplossingen te bereiken; de Duitse school doet dit niet. Daarom is de eerste 

beschouwingswijze alleen te gebruiken in de klassieke hydrodynamische smerings- . 

theorie. De tweede vertoont principiële mankementen en kan daarom beter bij 

geen van beide smeringstheorieën worden toegepast. 


