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Inleiding 
 
In augustus 2001 is een kleine serie proeven uitgevoerd om inzicht te krijgen in het fenomeen 
wrijving in bolscharnieren. Deze kennis is noodzakelijk i.v.m. de stabiliteitsproeven op bogen 
die gepland zijn. Bij deze proeven moet het proefstuk (de boog) zijdelings kunnen bewegen 
en roteren onder een puntlast. Om dit toe te laten is een bolscharnier nodig. De 
belastingintroductie mag echter geen steun geven aan het proefstuk, i.h.b. geen steun tegen 
roteren. Om dit te verwezenlijken moet de wrijving in het bolscharnier zo laag mogelijk zijn 
en moet deze bekend (gespecificeerd) zijn. Dit laatste onder andere in verband met het 
simuleren van de proeven. 
 
De proeven zijn uitgevoerd in het Pieter van Musschenbroek laboratorium van de Faculteit 
Bouwkunde van de TU Eindhoven. 
 
Alle gebruikte materialen en het gebruikte materieel is in de appendix gespecificeerd. Verder 
zijn alle meetgegevens in de appendix opgenomen alsmede werktekeningen van de opstelling. 
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1 Wrijvingscoëfficiënt 
De wrijvingscoëfficiënt tussen twee materialen kan als volgt bepaald worden: op een hellend 
vlak plaats men een blokje met een gegeven gewicht. Vervolgens wordt de hellingshoek α 
vergroot totdat het blokje begint te schuiven. De wrijvingscoëfficiënt is dan gelijk aan:  
 
µ = tan α = S/H 
 
Waarin H de ontbondene van het eigengewicht haaks op het vlak is en S de ontbondene in het 
vlak, zie figuur 1.Voor staal op staal geldt: 0.08 < µ < 0.22. 
 

 

Figuur 1: bepalen wrijvingscoëfficiënt 

2 Beschrijving van de uitgevoerde proeven 
Drie type proeven zijn uitgevoerd. Voor deze proeven zijn voorhandige hulpstukken gebruikt 
die voorheen gefabriceerd zijn voor proeven op U-profielen1, zie figuur 2. 
 

(a) (b) 

Figuur 2: hulpstuk t.b.v. proef op U-profiel (a) in de opstelling (b) uitvergroot 

 

                                                      
1  Zie:  Dagowin la Poutré 

Lateral torsional buckling of channel shaped sections, T9 report: Experimental research 
BCO 99.06, TU Eindhoven, 1999, 112 p. 
In pdf in http://www.tue.nl/bib onder “Catalogus TU/e” 
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2.1 Proef type 1 
In de eerste proef wordt de rotatieweerstand van de kogel (bol) om een as, loodrecht op de 
belastingrichting, bepaald. Hiertoe wordt er een bepaalde belasting op de twee hulpstukken en 
de kogel gezet door deze in een drukbank te plaatsen. Vervolgens worden er gewichten aan de 
arm gehangen, zie figuur 3. Het gewicht wordt op gevoerd totdat de kogel in beweging komt. 
Deze belasting wordt genoteerd. 

    
Figuur 3: opstelling proef type 1 

 
 

2.2 Proef type 2 
Vergelijkbaar aan de eerste proef, alleen wordt nu de rotatieweerstand van de kogel om de as 
van de belasting bepaald. Hiertoe wordt er een draad aan de as van de kogel bevestigd en over 
een katrol geleid, zie figuur 4. Der rest is identiek aan proef 1. 
 

    

Figuur 4: opstelling proef type 2 
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2.3 Proef type 3 
Ditmaal wordt slechts één hulpstuk gebruikt. Hierop wordt de kogel met as gelegd en aan 
weerszijden worden bakjes gehangen. Op deze bakjes worden gewichten gestapeld, links en 
rechts gelijk. Vervolgens wordt aan één zijde extra gewicht aangebracht, net zo lang totdat het 
evenwicht verstoord wordt, zie figuur 5. Deze waarde wordt genoteerd.  
 

  
Figuur 5: opstelling proef type 3 

 

2.4 Smering raakvlak 
Elk type proef wordt 3 maal uitgevoerd. De eerste keer is er geen smering aanwezig in het 
raakvlak tussen kogel en hulpstuk, de tweede keer wordt lagervet gebruikt, zie figuur 6, en de 
laatste keer vloeibare Teflon. De merken en type aanduidingen van de smeringsmiddelen zijn 
in de appendix vermeld.  
In het geval van smering wordt, bij proeven van type 1 en 2, de opstelling voorbelast tot 3 kN 
om zo een gelijkmatige verdeling in het contactvlak te krijgen. Bij proef type 3 is dit niet 
mogelijk omdat het asje, aangebracht door de kogel, deze belasting niet kan dragen.  
 

 
Figuur 6: kogel in lagervet 
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3 Uitwerking van de meetgegevens 

3.1 Proef type 1 
De belasting is krachtsgestuurd. De belasting wordt opgevoerd en om de 0.5 kN constant 
gehouden om de wrijvingsproef uit te voeren. De belasting op de kogel is dan de 
bankbelasting plus het eigengewicht van het bovenste hulpstuk (5.35 kg).  
In de raakvlakken wordt de kracht via een spanning overgebracht van het hulpstuk op de 
kogel. De verdeling van de spanning is onbekend; de som moet natuurlijk gelijk zijn aan de 
kracht van de bank, zie figuur 7. Deze spanning veroorzaakt de wrijving langs de kogel. Deze 
wrijving heeft een bepaalde grootte waardoor het in eerste instantie de kogel verhinderd om te 
draaien. Door gewichten aan de arm te hangen wordt op een gegeven moment de wrijving 
overwonnen en draait de kogel.  
 

   
Figuur 7: axiale- en schuifspanning in het raakvlak 

Ook de schuifspanningsverdeling is onbekend. Het moment waarbij de kogel begint te draaien 
is bepaald. Hieruit kan de schuifkracht bepaald worden door het moment te delen door de 
diameter: 
 
G · g · a = Mwr = S · d   ->  S = Mwr / d 
Met:  G = gewichten aan arm [kg] 
 g = zwaartekrachtsversnelling (9.81 [m/s2] ) 

a = arm van middelpunt van de kogel tot punt van belasting [m] 
 S = schuifkracht in het raakvlak [N] 
 d = diameter van de kogel [m] 
 Mwr = wrijvingsmoment waarbij de kogel in beweging komt [Nm] 
 
Nu kan de wrijvingscoëfficiënt bepaald worden door S te delen door de belasting F, zie 
tabel 3 in de appendix. Het blijkt dat bij dit type proef staal op staal de hoogste weerstand 
geeft, dan vloeibaar Teflon en de minste weerstand wordt verkregen met lagervet, zie 
figuur 8. Deze observatie is uiteraard alleen geldig voor het onderzochte bereik. 
Als we naar de relatie tussen de axiale belasting en het wrijvingsmoment kijken dan zien we 
dat er een lineair verband is (in het onderzochte bereik), zie figuur 8. 
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Figuur 8: wrijvingscoëfficiënt en relatie belasting-wrijvingsmoment 
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3.2 Proef type 2 
Bij deze proef draait de kogel om een andere as. Hierdoor is de diameter van het gedeelte van 
de bol dat contact maakt afgenomen tot d*, zie figuur 9. De schuifspanning zullen evenredig 
groot zijn met de afstand tot het draaipunt, zie rechter gedeelte van figuur 9. Hierdoor wordt 
de arm van de schuifspanningen tweederde van de gereduceerde diameter.  

 
Figuur 9: afmeting arm om moment te weerstaan en verdeling van de schuifspanning in het contactvlak 

Ook hier geldt weer dat de precieze schuifspanningsverdeling langs de omtrek niet bekend is. 
Echter, de schuifkracht kan bepaald worden uit het wrijvingsmoment.  
 
Mwr = S · 2/3·d*   -> S = 3/2 · Mwr / d

* 
 
Deze proef geeft een vrijwel gelijke wrijvingscoëfficiënt voor staal op staal maar een lagere 
voor de smeringsmiddelen dan in proef 1, zie figuur 10.  
Door de kleine arm d* was het wrijvingsmoment lagere en kon de axiale belasting verder 
opgevoerd worden dan in proef 1 omdat het buigendmoment in de arm van de kogel bepalend 
was. Uit figuur 10 blijkt dat bij grote axiale krachten de relatie belasting-wrijvingsmoment 
voor lagervet niet meer lineair is. Voor Teflon en staal-op-staal was dit niet te bepalen door de 
beperking op het wrijvingsmoment. 
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Figuur 10: wrijvingscoëfficiënt en relatie belasting-wrijvingsmoment 
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3.3 Proef type 3 
Deze proef is vergelijkbaar met proef type 1. Alleen is er nu maar één hulpstuk waarin de 
kogel draait. De uitwerking is vrijwel gelijk, met dien verstande dat de arm waardoor het 
wrijvingsmoment gedeeld moet worden half zo groot is, zie figuur 11. Dus:  
 
S = 2 · Mwr / d = Mwr / r 
 

 
Figuur 11: momentenarm in proef 3 

Deze proef is uitgevoerd met een erg lage axiale belasting in verhouding met voorgaande 
proeven. Dit is wederom vanwege de beperkte buigcapaciteit van de aan de kogel bevestigde 
as. De wrijvingscoëfficiënten liggen beduidend hoger dan bij voorgaande proeven, zie 
figuur 12. Het onderzochte bereik ligt wel in zijn geheel buiten dat van voorgaande proeven 
waardoor een directe vergelijking niet goed mogelijk is. 
 
 

Bepalen wrijving proef type 3 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0 50 100 150 200 
axiale belasting [N] 

w
ri

jv
in

g
s

c
o

e
ff

ic
ie

n
t 

[-
]  

Staal op staal 
vet 
vloeibaar teflon 

 
Verband wrijvingsmoment – axiale belasting 

y = 5.0763x 

y = 1.8411x 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 
axiale belasting [kN] 

w
ri

jv
in

g
sm

o
m

e
n

t 
[N

m
]  

Staal op staal 

vet 

vloeibaar teflon 

 
Figuur 12: wrijvingscoëfficiënt en relatie belasting-wrijvingsmoment 
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4 Vergelijking resultaten 
In tabel 1 zijn de uit de proeven afgeleide wrijvingscoëfficiënten onderling vergeleken. 
Hieruit blijkt dat voor staal-op-staal bij proef 1 en 2 de waarde van µ vallen binnen het bereik 
gegeven in de inleiding (0.08 < µ < 0.22). Bij proef 3 valt deze er ruim buiten. Omdat deze 
proef bij lage axiale belastingen is uitgevoerd is het moeilijk om überhaupt de vergelijking te 
maken. 
Voor de proeven met smeringsmiddelen kan nog geen vergelijking gemaakt worden met 
wrijvingscoëfficiënten uit de literatuur omdat deze gegevens momenteel niet voorhanden zijn.  
 

Tabel 1: vergelijking uit proeven afgeleide wrijvingscoëfficiënten 

Proef Staal op staal Lagervet Vloeibaar Teflon 
1 0.15 < µ < 0.19 0.06 < µ < 0.08 0.10 < µ < 0.12 
2  µ = 0.20 0.02 < µ < 0.03 0.03 < µ < 0.06 
3 0.30 < µ < 0.57 0.17 < µ < 0.30 0.16 < µ < 0.21 

 
Verder blijkt dat bij proef 2 de wrijving aanzienlijk lager is bij het gebruik van 
smeringsmiddelen dan in proef 1. Dit kan verklaard worden door het feit dat in deze proef de 
draairichting anders is, de kogel draait mee me met de oneffenheden in de schaal, terwijl bij 
proef 1 en 3 de kogel haaks op de oneffenheden draait, zie figuur 13 voor een illustratie van 
de oneffenheden. De oneffenheden zijn veroorzaakt door de productiemethode van de 
hulpstukken.  
 

 

Figuur 13: oneffenheden in het hulpstuk 

 
Gebleken is dat de relatie tussen axiale belasting en wrijvingsmoment lineair is. Als we de 
richtingscoëfficiënt bepalen van deze relatie en die onderling vergelijken blijkt dat deze voor 
staal-op-staal en lagervet in dezelfde verhouding toenemen van proef 1 naar proef 3, zie 
tabel 2. Dit zou er op kunnen duiden dat er een nog een ander verschil zit tussen proef 1 en 3 
dan alleen een andere arm voor het wrijvingsmoment (‘d’ vs ‘r’). Omdat het belastingsbereik 
van beide proeven elkaar niet overlapt moet dit verder als speculatie worden opgevat. 
Beproeving in het bereik tussen proef 1 en 3 zou meer helderheid kunnen verschaffen. 
 

Tabel 2: verhouding richtingcoëfficiënten 

Proef Staal op staal Lagervet 
1 y = 3.1597x y = 1.2786x 
3 y = 5.0763x y = 2.0639x 

1/3 0.62 0.62 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 conclusies 
Deze serie proeven zijn een eerste aanzet tot het bepalen van de wrijving in een bolscharnier.  
 

• Uit deze proeven blijkt overduidelijk het nut van een smeringsmiddel in het raakvlak 
van een bolscharnier.  

• In deze proeven voldeed lagervet beter dan Teflon. Of dit ook zo is bij hogere axiale 
belastingen dan hier getest is onzeker.  

• Verder was er een lineair verband zichtbaar tussen het wrijvingsmoment dat 
overwonnen moest worden om de kogel te roteren en de axiale belasting. Of dit ook 
lineair blijft bij hogere belastingen is op grond van deze proeven niet te zeggen. 

5.2 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de uitgevoerde reeks experimenten kunnen de volgende aanbeveling 
geformuleerd worden voor vervolgonderzoek. 
 

1. Bij iedere belasting moet er een proportionele wrijving overwonnen worden. Het is 
dus zaak deze zo laag mogelijk te krijgen. De keuze van een goed smeringsmiddel is 
van evident belang. Er is echter ook een ander mogelijkheid: het smeringsmiddel 
d.m.v. een pomp onder druk in het raakvlak brengen, zie figuur 14. Dit zou de 
wrijving verder kunnen verminderen. Het is dus de moeite waard om dit 
experimenteel te onderzoeken.  

 

 
Figuur 14: smering onder druk 
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2. Een ander mogelijkheid is om in plaats van een bolscharnier te gebruiken een pen te 
gebruiken die in een kom rust, zie figuur 15. Als het profiel draait zou eventueel 
minder wrijving kunnen optreden. Ook dit is de moeite waard om te onderzoeken. 

 

 
Figuur 15: pen in kom 

 
3. Verder zou proef 3 met grotere belastingen uitgevoerd moeten worden. Hierdoor zou 

het duidelijk kunnen worden of er een structureel verschil is tussen proef type 1 en 3. 
Dit vergt een aanpassing van de proefopstelling. Deze zou er uit kunnen zien als 
afgebeeld in figuur 16. 

 
Figuur 16: verbeeterde opstelling voor proef 3 

 
4. De schalen in de hulpstukken zouden beter afgewerkt kunnen worden waardoor het 

oppervlak gladder wordt en de wrijving verminderd wordt. Zie figuur 13 voor een 
illustratie van de huidige oneffen afwerking. 

 
5. Het last-rotatie diagram van de proeven zou kunnen worden bepaald om inzicht te 

krijgen in de karakteristiek van de wrijving. Dit diagram zou er mogelijkerwijs uit 
kunnen zien als afgebeeld in figuur 17.  
Op het moment dat de eerste wrijving is overwonnen en de kogel in beweging komt 
kan de wrijvingsweerstand afnemen. Dit is gunstig voor de proeven. Echter, de 
beginweerstand moet nog steeds overwonnen worden. Door het proefstuk te laten 
trillen kan op kunstmatige wijzen de wrijvingsweerstand verlaagd worden. De vraag 
daarbij is of dit ongunstige bijwerkingen heeft voor het verloop van de proeven. 

 

 
Figuur 17: last-rotatie diagram 
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Gebuikt materiaal en materieel 
 
Lagervet: Molykote BR2 plus, Antifriction bearing grease 
 
Teflon:  VM Lube PTFE smering 
  Firma: Vosimix int. BV 
   Graafschap Hoornelaan 182 
   6004 HT Weert 
   Tel. 0495-583400 
 
Kogel:  hard verchroomd hard stalenkogel, ∅ 20 mm; gewicht (met arm): 200 gr. 
 
Hulpstuk (2x):  staal St.37, gewicht: 5.35 kg, vervaardigd bij de gemeenschappelijke 

technische dienst (GTD) van de TU Eindhoven 
 
Drukbank:  Schenck TREBEL 100 kN testbank 
  Inventarisnummer. 18803 B 
 
Weegschaal: Mettler E20 (max 20 kg) 
  Inventarisnummer. TH Eindhoven 0873 B 
  Firma: Mettler-Toledo B.V. 
 

 
Figuur 18: Overzicht opstelling 
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Meetgegevens proef type 1 
 

Tabel 3: resultaten van proef type 1 

Staal op staal 

Bank belasting Arm belasting Wrijvingsmoment Schuifkracht Wr. Coëfficiënt 

F G Mwr S µ = S/F · 1/1000 
[kN] [kg] [Nm] [N] [-] 

0.55 1.44 2.12 105.95 0.19 
1.05 2.39 3.52 175.84 0.17 
1.55 3.24 4.77 238.38 0.15 
2.05 4.59 6.75 337.71 0.16 
2.55 5.24 7.71 385.53 0.15 
3.05 6.59 9.70 484.86 0.16 

 
 
 

Lagervet 

Bank belasting Arm belasting Wrijvingsmoment Schuifkracht Wr. Coëfficiënt 

F G Mwr S µ 
[kN] [kg] [Nm] [N] [-] 

0.55 0.44 0.65 32.37 0.06 

1.05 1.09 1.60 80.20 0.08 

1.55 1.24 1.82 91.23 0.06 

2.05 1.79 2.63 131.70 0.06 

2.55 2.29 3.37 168.49 0.07 

3.05 2.59 3.81 190.56 0.06 

 
 
 

Vloeibare Teflon 

Bank belasting Arm belasting Wrijvingsmoment Schuifkracht Wr. Coëfficiënt 

F G Mwr S µ 
[kN] [kg] [Nm] [N] [-] 

0.56 0.78 1.15 57.39 0.10 

1.05 1.43 2.10 105.21 0.10 

1.56 2.22 3.27 163.34 0.10 

2.05 3.22 4.74 236.91 0.12 

2.55 3.94 5.80 289.89 0.11 

3.05 4.73 6.96 348.01 0.11 

3.55 5.6 8.24 412.02 0.12 

4.05 6.6 9.71 485.60 0.12 

4.55 7.6 11.18 559.17 0.12 

5.05 8.45 12.43 621.71 0.12 
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Meetgegevens proef type 2 

Tabel 4: resultaten van proef type 2 

Staal op staal 

Bank belasting Arm belasting Wrijvingsmoment Schuifkracht Wr. Coëfficiënt 

F G Mwr S µ 
[kN] [kg] [Nm] [N] [-] 

0.55 0.87 1.28 110.87 0.20 

1.05 1.63 2.40 207.72 0.20 

1.55 2.45 3.61 312.22 0.20 

2.05 3.29 4.84 419.26 0.20 

4.05 6.38 9.39 813.04 0.20 

6.05 9.46 13.92 1205.54 0.20 

 
Lagervet 

Bank belasting Arm belasting Wrijvingsmoment Schuifkracht Wr. Coëfficiënt 

F G Mwr S µ 
[kN] [kg] [Nm] [N] [-] 

0.55 0.125 0.18 15.93 0.03 

1.05 0.23 0.34 29.31 0.03 

1.55 0.29 0.43 36.96 0.02 

2.05 0.34 0.50 43.33 0.02 

2.55 0.43 0.63 54.80 0.02 

3.05 0.52 0.77 66.27 0.02 

4.05 0.66 0.97 84.11 0.02 

5.05 0.8 1.18 101.95 0.02 

6.05 0.95 1.40 121.06 0.02 

8.05 1.29 1.90 164.39 0.02 

10.05 1.43 2.10 182.23 0.02 

15.05 2.15 3.16 273.99 0.02 

20.05 2.94 4.33 374.66 0.02 

30.05 4.59 6.75 584.93 0.02 

35.05 5.79 8.52 737.85 0.02 

40.05 7.29 10.73 929.01 0.02 

 
Vloeibare Teflon 

Bank belasting Arm belasting Wrijvingsmoment Schuifkracht Wr. Coëfficiënt 

F G Mwr S µ 
[kN] [kg] [Nm] [N] [-] 

0.55 0.15 0.22 19.12 0.03 

1.05 0.31 0.46 39.51 0.04 

1.56 0.49 0.72 62.44 0.04 

2.05 0.66 0.97 84.11 0.04 

4.11 1.46 2.15 186.06 0.05 

6.05 2.31 3.40 294.38 0.05 

8.05 3.08 4.53 392.50 0.05 

10.05 4.08 6.00 519.94 0.05 

15.05 6.38 9.39 813.04 0.05 

20.05 8.9 13.10 1134.18 0.06 
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Meetgegevens proef type 3 
 

Tabel 5: resultaten van proef type 3 

Staal op staal 

kogel belasting Arm belasting Wrijvingsmoment Schuifkracht Wr. Coëfficiënt 

GL + GR + Gextr Gextr Mwr S µ 
[N] [kg] [Nm] [N] [-] 

24.33 0.06 0.09 8.83 0.36 

43.95 0.09 0.13 13.24 0.30 

63.57 0.24 0.35 35.32 0.56 

83.19 0.32 0.47 47.09 0.57 

102.81 0.38 0.56 55.92 0.54 

122.43 0.405 0.60 59.60 0.49 

142.05 0.49 0.72 72.10 0.51 

161.67 0.55 0.81 80.93 0.50 

 
 
 

Lagervet 

kogel belasting Arm belasting Wrijvingsmoment Schuifkracht Wr. Coëfficiënt 

GL + GR + Gextr Gextr Mwr S µ 
[N] [kg] [Nm] [N] [-] 

24.33 0.03 0.04 4.41 0.18 

43.95 0.09 0.13 13.24 0.30 

63.57 0.09 0.13 13.24 0.21 

83.19 0.12 0.18 17.66 0.21 

102.81 0.12 0.18 17.66 0.17 

122.43 0.15 0.22 22.07 0.18 

142.05 0.21 0.31 30.90 0.22 

161.67 0.24 0.35 35.32 0.22 

 
 
 

Vloeibaar Teflon 

kogel belasting Arm belasting Wrijvingsmoment Schuifkracht Wr. Coëfficiënt 

GL + GR + Gextr Gextr Mwr S µ 
[N] [kg] [Nm] [N] [-] 

24.33 0.03 0.04 4.41 0.18 

43.95 0.06 0.09 8.83 0.20 

63.57 0.09 0.13 13.24 0.21 

83.19 0.09 0.13 13.24 0.16 

102.81 0.12 0.18 17.66 0.17 

122.43 0.15 0.22 22.07 0.18 

142.05 0.18 0.26 26.49 0.19 

161.67 0.21 0.31 30.90 0.19 
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Afmetingen proefopstelling 
 
(maten in [mm] ) 
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Notities 
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