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Samenvatting 

Samenvatting 

Tijdens deze stage is onderzocht of het programma T-maps 2.0 gebruikt 
kan worden om betrouwbare voorspellingen te doen voor temperaturen die 
ontstaan wanneer twee materialen zonder smeermiddel langs elkaar glijden. 
Deze temperatuurvoorspellingen vormen een bruikbaar hulpmiddel in 
fundamenteel onderzoek, zoals bij de bepaling van transitiediagrammen. Deze 
diagrammen leggen begrenzingen vast waarbinnen specifieke wrijvings- en 
slijtagemechanismen gelden. Daarnaast kunnen temperatuurvoorspellingen 
handig zijn voor en tijdens het ontwerpen van constructies die aan (hoge) 
temperaturen worden blootgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan het 
ontwerpen van trommel- of schijfremmen. 

Op twee manieren is geprobeerd T-maps te valideren. In hoofdstuk 4 wordt 
T-maps vergeleken met het contacttemperatuurmodel van Kuhlmann. Dit model 

van Kuhlmann is gebaseerd op een geheel ander principe dan het model van 
T-maps. Vervolgens is in hoofdstuk 5 een temperatuurmeting van een pen/schijf 
opstelling nagerekend. 

Uit het onderzoek is gebleken dat met behulp van T-maps 2.0 goed en snel 
temperatuurvoorspellingen kunnen worden gedaan voor een experiment mits er 
al enige temperatuurmetingen gedaan zijn aan het betreffende experiment. 
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Symbolenlijst 

Symbolenlijst 

v m/s snelheid 
F N normaalkracht 
An m2 nominaal contactoppervlak 
Ar m2 werkelijk contactoppervlak 

l'b' l2b m effectieve staaflengte bij 
bulktemperaturen 

l1ft l2f m effectieve staaflengte bij 
flitstemperaturen 

l" l2, m werkelijke staaflengte 
A,. A2 W/mK warmtegeleidingscoefficient materiaal 1 

en 2 
q W/m2 warmtestroom 
P wrijvingscoefficient 

Po wrijvingscoefficient voor v < Ve 
Ve m/s kritieke snelheid 

vr" Vr2 relatieve snelheid 
F* genormeerde belasting 

* genormeerde snelheid v m 
AT °e temperatuurverschil 
Tb• Tb* °e berekende bulktemperatuur 
To °e omgevings- of klemtemperatuur 
Tf °e berekende flitstemperatuur 
Ae m2 inklemoppervlak 
he W/m2K warmteweerstand over inklemming 
Ro m straal nominaal contactoppervlak 
a1• a2 m2/s warmtevereffeningscoefficient materiaal 

1 en 2 
p kg/m3 dichtheid 
c J/kgK warmtecapaciteit 
e1 constante 
H1, H2 Pa hardheid materiaal 1 en 2 
Ho Pa hardheid zachtste materiaal 
Rj m straal junction 
Ra m straal effectieve ruwheidstop 
Z correctiefactor snelheid 
S correctiefactor ellipticiteit 
e ellipticiteit 
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1 Inleiding 

Het doel van deze opdracht is te onderzoeken of het programma T-maps 
een betrouwbaar hulpmiddel kan zijn om bulk- en flitstemperaturen te schatten 
die optreden wanneer twee materialen (metalen of niet-metalen) zonder 
smeermiddel langs elkaar wrijven met een bepaalde snelheid onder een bepaalde 
normaalkracht. 

T-maps is ontwikkeld door Ashby, Kong en Abulawi [1] aan de 
universiteit van Cambridge en bevindt zich nog in het experimentele stadium. 

Het is daarom noodzakelijk dit programma te valideren aan modellen die 
contacttemperaturen van wrijvende materialen berekenen en aan 
wrijvingsexperimenten waarbij contacttemperaturen zijn gemeten. 

In dit verslag wordt geprobeerd een beknopte validatie van T-maps te 
geven. Ten aller tijde moet er rekening mee gehouden worden dat 
temperatuurberekeningen afhankelijk zijn van een groot aantal (soms te 
schatten) factoren. De temperaturen moeten daarom gezien worden als een 
gemiddelde, zowel in de tijd als over de plaats van het wrijvingscontact. Bij 

flitstemperaturen geldt dit nog meer, daar "flitstemperaturen het gevolg zijn van 
lokale botsingen van ruwheidstoppen die een zeer kortstondig karakter hebben. 
Het hier gebruikte validatiemodel neemt niet de individuele botsingen van de 
ruwheidstoppen mee, maar maakt gebruikt van de ruwheden van de 
loopvlakken. 

Eerst geeft dit verslag in hoofdstuk 2 een algemene theorie voor het 
berekenen van bulk- en flitstemperaturen. Vervolgens toont hoofdstuk 3 hoe 
T-maps deze theorie implementeert. Een voorbeeld van een 
temperatuurberekening wordt met T-maps getoond, waarna met behulp van het 
model van Kuhlmann-Wilsdorf [2] in hoofdstuk 4 een temperatuurberekening 
wordt uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden als bij T-maps. Om de 
praktijkwaarde van het programma te testen, behandelt hoofdstuk 5 een 
numerieke simulatie van een in de literatuur beschreven experiment. Het verslag 
wordt afgerond met conclusies en aanbevelingen. 
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2 Aigemene Theorie 

2. 1 Inleiding 

Alvorens berekeningen te doen met T-maps is het noodzakelijk enige 
basisformules van de warmteleer te behandelen. Voor de temperatuurberekening 
gaan we uit van twee materialen (metalen of niet-metalen) die met een onderling 

snelheidsverschil v [m/s] tegen elkaar worden geplaatst onder een druk F/An 

[Pa]. F [N] is hier de normaalkracht, An [m2 ] het nominale contactoppervlak. Dit 

oppervlak hoeft voor de komende theorie niet cirkelvormig te zijn, maar wordt 
vanaf nu wei gesteld, daar het contactoppervlak bij de pen/schijf opstelling van 
T-maps ook cirkelvormig is. 

Voor de temperatuurberekeningen wordt verondersteld dat er aileen 
warmtegeleiding is; stroming en straling worden buiten beschouwing gelaten. 
T-maps en Kuhlmann maken deze veronderstellingen ook. 

2.2 Aigemene Theorie 

Ais we een staat materiaal hebben van lengte L [m] en 
warmtegeleidingscoefticient A [W/mK] dan is de warmtestroom q [Wlm2]: 

(1 ) 

wanneer er een temperatuurverschil ll. T [K] over de uiteinden van de staaf staat. 

De warmteontwikkeling vindt plaats in het contactoppervlak tussen de 

twee materialen. Aangenomen wordt dat de temperaturen op beide 
oppervlakken gelijk zijn. De twee verschillende materialen krijgen de indices 1 en 
2. De warmteontwikkeling als gevolg van de wrijving wordt gegeven als: 

(2) 

in [W/m2] met p de wrijvingscoefficient [-]. 

De ontwikkelde warmte zal de twee materialen instromen. De verhouding 

waarin dit gebeurt is afhankelijk van de verhouding AIL van de desbetreffende 
materialen. 
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Aan de hand van de bovenstaande aannamen is de bulktemperatuur: 

(3) 

To is hier de constante temperatuur aan de uiteinden van de staven. L'b en 

L2b zijn de effectieve staaflengten voor de bulktemperaturen. 

Het probleem bij deze formule is de keuze van de effectieve staaflengten. 

Deze is namelijk niet aileen afhankelijk van de werkelijke lengte. Ais het gevolg 

van het mogelijk slechte contact tussen het uiteinde van de staaf en de 

inklemming kan de warmteweerstand toenemen. Deze toename van de 

weerstand moet worden verdisconteerd door de lengte van de staven te 

vergroten. 

Ook als het relatieve snelheidsverschil tussen de twee materialen groot is 

moet er een correctie worden toegepast. In het contactoppervlak wordt namelijk 

continu koud materiaal toegevoerd, wat de contacttemperatuur doet dalen. Dit 

verschijnsel kan worden verdisconteerd door de effectieve staaflengte in formule 

(3) te verkleinen. 

Het berekenen van de flitstemperaturen gaat op een vergelijkbare manier. 

Ook hier is de grootste moeilijkheid het kiezen van de juiste effectieve 

staaflengten. 

Ais werkelijke staaflengte kan de hoogte van een ruwheidstop genomen 

worden. Het temperatuurverschil over deze top is dan Tf minus Tb*' met Tf de 
flitstemperatuur en Tb* ongeveer de bulktemperatuur berekend met formule (3). 

Deze formules worden verder uitgelegd in hoofdstuk 3. 

In analogie met de bulktemperatuurberekening is de formule voor de 

flitstemperatuurberekening: 

T T * - IJ.Fv [ 1 1 f - b - --
Ar A1 A2 

-+-
~f ~ 

(4) 

L'f en L2f zijn de effectieve staaflengten voor de flitstemperatuurberekening. 
De warmtestroom is verhoogd door het werkelijke contactoppervlak te nemen. 
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3 Modellering volgens T -maps 

3.1 Inleiding 

Met T-maps 2.0 is het mogelijk om een schatting te doen voor de bulk- en 

flitstemperaturen die zich voordoen wanneer twee materialen zonder 
smeermiddel langs elkaar wrijven. De twee materialen kunnen metalen zijn, maar 
ook keramische materialen en kunststoffen zijn mogelijk. De twee materialen 
kunnen verschillend zijn tijdens een berekening. In het programma zijn standaard 
al een groot aantal materialen beschikbaar, maar er kunnen ook eigen materialen 

worden samengesteld. Voor de details van T-maps wordt verwezen naar [1]. 
Vier verschillende configuraties van de materialen kunnen worden 

doorgerekend, te weten: 

'" Vlak/vlak. 
'" Pen/schijf. 
'" Kogel/schijf. 
'" Vier kogel. 

Van de genoemde geometrieen is een geometrie (pen/schijf) in dit verslag 

gevalideerd. Enerzijds is dit gedaan vanwege het tijdsbestek waarin deze stage 

afgerond moest worden, anderzijds is het eenvoudig om aan de hand van dit 

verslag de geldigheid van de andere geometrieen te bestuderen. 

Praktische toepassingen, die met T-maps doorgerekend worden, moeten 
voldoen aan een aantal eisen. Ten eerste mag er geen sprake zijn van een 
smeerfilm tussen de loopvlakken. Deze film kan voor extra koeling in het contact 
zorgen, iets waar T-maps geen rekening mee houdt. Ten tweede moet de 
geometrie van het werkelijke probleem gereduceerd kunnen worden tot een van 
de vier basisgeometrieen. 

T-maps is dus ongeschikt voor contacten waar een smeerfilm de 

raakvlakken geheel of gedeeltelijk kan scheiden. Dit is het geval bij afdichtingen 
die een smeerfilm kunnen opbouwen (oliekeerringen, translerende 
zuigerstangafdichtingen). Voor geschikte toepassingen van T-maps kan gedacht 
worden aan drooggesmeerde glijlagers met hoge belasting en/of hoge 

raakvlaksnelheden (waarbij er geen sprake is van drukopbouw door middel van 
een luchtfilm), temperatuurberekeningen voor schijf- en trommelremmen en aan 
wrijvingswielen voor transportdoeleinden. 
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3.2 Modellering door T-maps 

3.2.1 Bulktemperaturen 
T-maps geeft de mogelijkheid om vier verschillende basisgeometrieen door 

te rekenen. Zoals eerder vermeld wordt aileen de pen/schijf configuratie 
bekeken. De formules voor de temperatuurberekening door T-maps zijn echter 
van een zodanige eenvoud dat de andere geometrieen aan de hand van dit 
verslag bestudeerd kunnen worden. 

Ais basis voor de berekening van de bulktemperaturen geldt formule (3). 
Het grootste probleem in deze formule is de keuze van de effectieve 
staaflengten. Zeker in het geval van de schijf, want hier is geen sprake van een 
staaflengte. T-maps geeft de pen de index 1, de schijf heeft de index 2. 

De effectieve lengte van de pen is afhankelijk van de afstand van de 
contactplaats tot aan de inklemming (met temperatuur To) en van de 
contactweerstand tussen inklemming en staaf. Het oppervlak van de inklemming 
wordt Ae [M] genoemd, de weerstand daarover he [W/MK]. De effectieve 
lengte wordt dan: 

(5) 

met An het nominale contactoppervlak van de contactplaats. De effectieve 
staaflengte wordt binnen T-maps opgegeven in de verhouding L1b/Ro, met Ro de 
straal van de contactplaats. 

De effectieve Jengte aan de schijf-zijde is fysisch niet meer zichtbaar. Naar 
mate de schijf met een hogere snelheid onder het contactoppervlak beweegt, zal 
de temperatuur dalen, mits de ontwikkelde warmte q gelijk wordt gehouden. De 
oorzaak van dit verschijnsel is het continu aanvoeren van koud materiaal door de 
schijf. De formule voor de effectieve lengte aan de schijf-zijde is afgeleid in [1] 
en heeft de volgende gedaante: 

Ro ~ 2"110 ~b = - arctan --
Ii Rov 

met Ro [m] de nominale straat van de contactplaats en a2 = A/pc [m2/s] de 
warmtevereffeningscoefficient van de schijf. De effectieve lengte aan de 
schijf-zijde wordt automatisch door T-maps bepaald. 

(6) 
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In formule (3) komt ook de wrijvingscoefficient P [-] voor. Voor snelheden 
lager dan de kritieke snelheid va [m/s] geldt p = Po. Bij deze snelheid Va 
beginnen de ruwheidstoppen te smelten. Voor hogere snelheden daalt de 
wrijvingscoefficient volgens: 

6 

(7) 

De kritieke snelheid wordt door T-maps automatisch berekend. F* is de 
genormeerde belasting en C1 een experimenteel bepaalde constante, die 
afhankelijk is van de twee wrijvende materialen. 

3.2.2 Flitstemperaturen 

Het berekenen van de flitstemperaturen gaat op analoge wijze als bij de 
bulktemperaturen. De uitgangsformule is formule (4). Tb* is de temperatuur aan 

de basis van de ruwheidstop. Deze temperatuur wordt gegeven door: 

met: 

Ar = F";1 + 12J.L2 

An AnHo 

en Ho [N/I'7i] dehardheid van het zachtste materiaal. Tb is de berekende 
bulktemperatuur. 

Voor de effectieve lengte van de pen en schijf wordt in [1] de volgende 
uitdrukking gegeven: 

(8) 

(9) 

i =1,2 n>1 (10) 

De variabele aj [1'7i/s] geeft de warmtevereffeningscoefficient van de pen 
en de schijf aan. Rj is de equivalente straal van het werkelijke contactoppervlak 
en is te berekenen volgens formule (11). Hierin is Ra de straal van de effectieve 

ruwheidstop, Ro de straal van het nominaal contactoppervlak An en Ar het 
werkelijke contactoppervlak. 



Modellering volgens T-maps 7 

(11 ) 

Voor een bepaalde combinatie van snelheidsverschil v [m/s1 en 
aandrukkracht F [N] is het nu eenvoudig om de bulk- en flitstemperaturen te 
berekenen. T-maps doet dit voor een van de voren opgegeven interval van de 
snelheid en de belasting. De resultaten worden in een grafiek gepresenteerd, 
zodat snel het verloop van de temperaturen te zien is. 

3.2.3 Voorbeeld met T-maps 
Om de waarde van T -maps te valideren wordt nu een 

temperatuurberekening uitgevoerd. In hoofdstuk 4 wordt met behulp van een 
ander model geprobeerd de rekenuitkomsten te valideren. 

Ais probleem is gekozen de pen!schijf configuratie. Zowel de pen als de 
schijf zijn van Low Carbon (LC) Steel. De parameters toegekend aan het 
materiaal zijn opgesomd in Tabel I. 

Naast de materiaaleigenschappen is ook de geometrie van het contact van 
belang. De hiervoor gekozen waarden staan in Tabel II. 

In Tabel II is Ro de straal van het nomina Ie contactoppervlak en RII de straal 
van de effectieve ruwheidstop. T-maps beschrijft het oppervlak door mid del van 
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de hardheidswaarde en Ra' Voor de vormen van de ruwheidstoppen worden 
bolletjes van verschillende diameter aangenomen. 

Voor de complete invoerset van gegevens wordt verwezen naar Appendix 

A. 

Na invoeren van de benodigde data heeft T -maps de bulk- en 
flitstemperaturen berekend in het opgegeven snelheids- en belastinginterval. De 
resultaten zijn in Afbeelding 1 te zien. 

-3.00 Lo (Velocity 
1.00 

PIN an DISC 
lc-at_l on lc-at_l 
Ro = 1.00 ...... 
RIo 5D.0 ..... 
To 25 ·C 

CONTOURS (OC) 

T1 
Ta 
T3 
T4 
T5 
T6 
T? 

Afbeelding 1 
Getrokken 
Gestreept 

100 
aoo 

= 350 

= :550 

= BOD 
= J.1oo 
= 1500 

: bulktemperaturen 
: flitstemperaturen 

Ho 
k 

a 
JlO 

I' 

= 
= 
= 
= 

\ 

"'/s) 
Pin 
a.oo 
4J..0 
9 • .10 
0.5D 

..... ~ 

, 

\ 
! 

i 
\ , 
\. 
\ 
i 
I. 

.1.00 
4.30 

Disc 
a.oo GPa 
4.1.0 H/I'V"IC 

9 • .10 
Uc = 

.. 

8 

De assen van de grafiek zijn logaritmisch geschaald. Horizontaal staat de 
(genormeerde) snelheid, verticaal de (genormeerde) belasting. Het normeren van 
de snelheid en belasting gaat volgens: 

v. = vRo (12) 
8gem 

en 
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F* = _F_ 
A"Ho 

(13) 

Vanwege de tijd die nodig is om bulk- en flitstemperaturen met de hand uit 
te rekenen, is gekozen om een punt te valideren. Het "willekeurig" gekozen punt 
is (v, F/An) = (0.91 [m/s], 2.0e8 [Pal) of genormeerd: (v*, F*) = (102

, 10-'). De 

bijbehorende berekende temperaturen zijn: 
.. bulktemperatuur: ~ 350 [OC] 

.. flitstemperatuur: 550 - 650 [OC] 

Bij deze temperaturen moet een flinke marge aangehouden worden. Vooral 
bij de flitstemperaturen, daar de contacten tussen de ruwheidstoppen vaak kort 
en hevig zijn. De berekende flitstemperaturen moeten daarom gezien worden als 
een gemiddelde over de tijd en over de ruwheidstoppen. 
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4 Modellering volgens Kuhlmann-Wilsdorf 

4.1 Inleiding 

De modellering volgens Kuhlmann gaat uit van de temperatuurverhoging 
die optreedt wanneer een warmte'isolerende pen op een stilstaande schijf wordt 

gedrukt, In het raakvlak van de pen en de schijf wordt een hoeveelheid warmte 
q [Wid] vrijgelaten. In het artikel van Kuhlmann [2] krijgt de pen de index 2 en 
de schijf de index 1. Dit is dus de omgekeerde definitie van de indices ten 
opzichte van T-mapsl!! 

Wanneer de pen wei enige warmte kan geleiden en de schijf wei beweegt, 

wordt dit in rekening gebracht door de eerstgenoemde temperatuurverhoging te 
vermenigvuldigen met een correctiefactor. 

4.2 Modellering door Kuhlmann 

4.2.1 Bulktemperaturen 
Het uitgangspunt voor het berekenen van de bulktemperaturen is de 

situatie wanneer een warmte'isolerende pen op een stilstaande schijf wordt 
gedrukt. Volgens Kuhlmann is deze temperatuurverhoging: 

(14) 

met q [Wld1 de warmte die ontwikkeld door de warmtebron die zich tussen 
pen en schijf bevindt. Deze warmtebron kan bijvoorbeeld elektrisch 
(stroomdoorgang) of chemisch (thermische reactie in het raakvlak) van aard zijn. 

Wanneer de warmte ontstaat door wrijving geldt q = pFv/An' De schijf wordt 
echter als stilstaand gedacht. De beweging van de schijf wordt door mid del van 

correctiefactoren meegenomen in de uiteindelijke temperatuurstijging. 

In het algemeen zal de pen wei warmte geleiden en/of de schijf wei 

bewegen. In dat geval moet ~To vermenigvuldigd worden met een 
correctiefactor zodanig dat geldt: 

l1 T = _____ l1_T_o:....-___ _ 

1 Ar 
----- + ----'---
Z(vr,)S(e,vr1 ) Z(v~S(e,v~ 

(15) 
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waarbij Ar = A2/A1 de correctiefactor voor de warmtegeleidingscoefficient van de 

pen, Z de correctiefactor voor de snelheid van de schijf, S de correctiefactor 
voor de ellipticiteit e van de contactplaats en Vr de relatieve snelheid van de 
contactplaats ten opzichte van Vo is. Deze laatste snelheid is gelijk aan A/pcRo 

[m/s] van het desbetreffende materiaal. 

Voor de eenvoud is al eerder gesteld dat de contactplaats cirkelvormig is. 
Voor de theorie volgens Kuhlmann is dit echter geen beperking. Wanneer 

aangenomen wordt dat de contactplaats cirkelvormig is, neemt de 

correctiefactor S(e,vr) de waarde een aan. Voor ellipsvormige contacten wordt 

verwezen naar [2], pagina 107. 
De correctiefactor voor de snelheid is op de volgende manier uit te drukken 

in de relatieve snelheid: 

Z(vr<2) = 1 
1 + vr/3 

Z(vr~2) = 9/8 
JV, + 1/{8 

Nu aile correctiefactoren bekend zijn is het eenvoudig om de 
bulktemperatuur aan het contactoppervlak te berekenen. 

4.2.2 Flitstemperaturen 

(16) 

Wat de flitstemperaturen betreft is Kuhlmann zeer beknopt. In haar artikel 
wordt de berekening van de flitstemperatuur geponeerd zonder uitgebreide 
uitleg. Zij verwijst naar een artikel van Jaeger [3]. Volgens Jaeger kan de 

flitstemperatuur in het raakvlak tussen pen en schijf beschreven worden door: 

(17) 

waarbij Jl. T de berekende bulktemperatuurstijging is. 

4.3 Voorbeeld T-maps Gevalideerd 

Om de berekening van T-maps te valideren zal het voorbeeld uit § 3.2.3 
met het model van Kuhlmann worden nagerekend. In bovengenoemde paragraaf 
is de bulk- en flitstemperatuur uitgerekend in het punt (v, F/~) = (0.91 [m/s], 
2.0e8 [Pa]). 
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In de pen/schijf configuratie wordt er warmte ontwikkeld in het raakvlak 
tussen pen en schijf door wrijving. Voor het werkpunt in dit voorbeeld is de 

ontwikkelde warmtestroom q = pFv/An = 0.5*2.0e8*0.91 = 9.1e7 [Willi]. 
Met formule (14) wordt de temperatuurstijging dan ~To = 11*9.1e7*1.0e-
3/4*41 = 1743 [OC]. 

Zoals al eerder vermeld. is de contactplaats cirkelvormig met straal Ro = 
1.0e-3 [m]. Daardoor is de correctiefactor S gelijk aan een. 

In de correctiefactor voor de snelheid staat de relatieve snelheid van de 

contactplaats vermeld. Ten opzichte van de pen staat de contactplaats stil, 
zodat vr2 = 0 [-]. Ten opzichte van de schijf is er wei een relatieve snelheid 

v 1lvo, waarbij Vo = A/pcRo = 41/7800*577*1.0e-3 = 9.1e-3 [mls]. Dus de 

relatieve snelheid is vr1 = V1lvO = 0.91/9.1e-3 = 100 [-]. 
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Nu de relatieve snelheden bekend zijn kunnen met behulp van formule (16) 
de correctiefactoren voor de snelheid berekend worden: Z(vr1 = 100) = 0.11 [-] 
en Z(vr2 = 0) = 1 [-]. 

Zowel de pen als de schijf zijn gemaakt van LC-Steel zodat Ar = , [-]. Nu 
de laatste onbekende uit formule (15) gevonden is kan de temperatuurstijging 

gevonden worden. De correctiefactor op ~To blijkt in ons voorbeeld de waarde 

0.1 te hebben. Daarmee wordt de bulktemperatuur in de contactplaats: Tb = To 

+ O.'*~To = 25 + 0.1*1743 = 200 roc]. 

T -maps gaf als oplossing voor de bulktemperatuur ongeveer 350 [OC]. Het 

verschil tussen deze twee oplossingen is niet zo groot wanneer in acht wordt 
genomen dat contacttemperaturen waarden kunnen aannemen van boven de 
1000 [OC]. Bovendien zijn de twee verschillende temperaturen volgens twee 
verschillende modellen berekend, wat ook oplossingverschillen in de hand werkt. 

Voor de berekening van de flitstemperaturen wordt gebruik gemaakt van 

formule (17). Aangezien vr2 >- ',is ~Tmax = 1.42*175 = 248 [OC]. In analogie 
met formule (4), en met behulp van de formules (8) en (9) wordt de 
flitstemperatuur: Tf = Tb" + ~Tmax = 265 + 248 = 513 rOC). T-maps 
voorspelde dat de flitstemperaturen in het interval 550 - 650 [OC] zouden 
liggen. De voorspelling van Kuhlmann komt daarbij heel dicht in de buurt. 

Tot nu toe kan worden geconcludeerd dat de voorspellingen van T-maps en 
Kuhlmann heel dicht bij elkaar liggen. Aangezien het vinden van oplossingen van 

temperaturen met T-maps vee I gemakkelijker en sneller gaat en bovendien de 
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oplossingen ook nog grafisch zichtbaar worden gemaakt, lijkt T-maps een goede 

methode om temperaturen te voorspellen. 
Om te weten te komen of T-maps ook in de praktijk enige waarde heeft zal 

in het volgende hoofdstuk een experiment, waarbij een aantal combinaties van 
snelheid, belasting en temperatuur zijn gemeten, worden nagerekend. 



Experimentele Validatie 

5 Experimentele Validatie 

5.1 Inleiding 

Om te toetsen of T-maps daadwerkelijk een praktische waarde heeft met 

betrekking tot het voorspellen van temperaturen, wordt een experiment uit de 

literatuur [4] nagerekend. Dit experiment betreft het meten van de 
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temperatuur en slijtage wanneer een stift van siliciumnitride op een draaiende 

schijf van saffier wordt gedrukt. In het kader van deze stage is aileen de 

temperatuur van belang. De flitstemperaturen werden gemeten aan de hand van 
de warmtestraling die het contactoppervlak uitstraalde. Deze straling viel door 

de transparante schijf van saffier op een infrarood-gevoelig instrument. De 

bulktemperatuur werd gemeten door middel van een thermokoppel verbonden 

aan de pen. 

5.2 Experimentele Waarden en Validatie 

De opstelling van het experiment betrof de configuratie pen/schijf. Het 
materiaal van de pen was siliciumnitride en van de schijf saffier. De van belang 

zijnde materiaaleigenschappen van de pen en de schijf zijn opgesomd in 

Tabel III. 
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Tijdens dit experiment zijn er 296 proeven gedaan in vier combinaties van 

snelheid en normaalkracht. De diameter van de gebruikte pen was 2.0 [mm], 

dus Ro = 1.0e-3 [m]. De wrijvingscoefficient lag tussen 0.50 en 0.85 [-1. 
Gekozen is voor een gemiddelde van p = 0.7 [-]. Voor gedetailleerdere 
informatie over dit experiment wordt verwezen naar [4]. 

In Tabel IV staan de combinaties van snelheid, belasting en temperaturen. 
De bulktemperaturen zijn gemiddelden, de flitstemperaturen zijn minima en 

maxima tijdens de proeven. 

Tijdens het experiment was de omgevingstemperatuur (bij T-maps To) 
25 [OC]. De enige onbekende nog is Ra: de diameter van de effectieve 

ruwheidstop. Deze waarde is onder andere materiaalafhankelijk. Volgens T-maps 

[1] is een eerste schatting van Ra te geven door Ra = O. 1/Ho in [m] wanneer de 
hardheid van het zachtste materiaal opgegeven wordt in [MPa]. In het geval van 
het experiment is dit dus Ra = 5.ge-6 [m]. Met deze parameter kunnen de 
hoogten van de flitstemperaturen worden aangepast. Hoe groter de diameter 

van de ruwheidstoppen, des te hoger worden de flitstemperaturen. Dit kan 
aangetoond worden aan met behulp van de formules (4), (1 0) en (11). 

Vergroten van Ra, vergroot Ri' Vervolgens stijgt Lif wat tot gevolg heeft dat Tf 

toeneemt daar T b * gelijk blijft. De hoogte van de bulktemperaturen kan worden 

aangepast door de wrijvingscoefficient. Dit is eenvoudig te zien in formule (3). 

Verhogen van deze parameter verhoogt de bulktemperatuur, niet de 
flitstemperaturen. 
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Nu al de van belang zijnde gegevens bekend zijn, kan T-maps de 
temperatuurvoorspelling doen. De invoerdata voor T-maps is in Appendix 8 
gegeven. Het resultaat in grafische vorm is Afbeelding 2. 

-3.93 La 
1..00 

PIN on DISC 
on ~1re 

= 1..00 ..... 
= 5.90 -= 

CONTOURS (OC) 

T1 30 
TOil l.OO 

T3 200 
T4 = 350 

T5 550 
T6 = BOO 
T? 1100 
TB J.5OO 

24-8-J.993 

Afbeelding 2 
Getrokken 
Gestreept 

Combinatie 

: bulktemperaturen 
: flitstemperaturen 

:1 ... ,21,3.,4~ 

IfI ".Is) 1..09 
9.23 

Pin I lie 
He:> = 1.7.0 1.9.6 GPa 

k = :14.0 27.0 W ............ K 

• = 6.97 1.6.2 ,.....a ..... 

va = 0.70 u.;, = 
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Uit de grafiek blijkt dat zowel de bulktemperaturen als de flitstemperaturen 
zeer goed de gemeten temperaturen benadert. Dit is weliswaar slechts een 
voorbeeld, maar er is geen reden waarom juist dit specifieke voorbeeld goed 
voorspeld zou kunnen worden. Wanneer de bulk- of flitstemperaturen niet 
geheel overeenkomen met de experimentele waarden, dan kunnen deze met 
behulp van Ii en Ra eenvoudig worden aangepast. 
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6 Discussie 

6.1 T-maps vs Kuhlmann 

De basis voor de temperatuurberekeningen volgens T-maps en Kuhlmann is 

geheel verschillend. In de hoofdstukken 3 en 4 is de achterliggende theorie 

behandeld. T-maps gebruikt volgens mij de meest duidelijke methode. 

Het uitgangspunt bij T-maps is de warmte die ontstaat wanneer twee 
loopvlakken met een bepaalde normaalkracht tegen elkaar worden gedrukt. De 
vrijgekomen warmte stroomt beide loopvlakken in. De verhouding waarin dit 
gebeurt wordt bepaald door de factor AIL van ieder loopvlak. 

Op het punt waar de inklemming de pen (in het geval van de pen/schijf 
configuratie) raakt, kan er sprake zijn van een warmteweerstand wanneer 

tussen klem en pen geen goed thermisch contact is. Deze extra weerstand heeft 

tot gevolg dat de warmte niet goed uit de pen kan stromen en zo een 
temperatuurverhoging veroorzaakt in het contactoppervlak van de loopvlakken. 
Deze weerstandstoename wordt in het model meegenomen door de lengte L die 
de warmte moet afleggen te vergroten. 

Bij de pen/schijf configuratie zal in het algemeen de schijf een snelheid v 
ten opzichte van het contactoppervlak hebben. Door de continue aanvoer van 

koud materiaal in de contactplaats zal de temperatuur dalen ten opzichte van 

het geval wanneer er geen aanvoer van koud materiaal was. Deze vergrote 

afvoer van warmte wordt door T-maps verzorgt door het verkleinen van de 
afstand L. 

Kuhlmann gaat volgens mij een stuk ondoorzichtelijker te werk. Ais basis 
geldt een warmte'isolerende pen die stilstaat op een schijf. In het raakvlak van 

. deze twee lichamen komt een hoeveelheid warmte q vrij, die geheel de schijf 

instroomt. Wanneer de warmte wordt ontwikkeld door wrijving tussen de twee 
materialen, wordt quit de wrijvingssnelheid en wrijvingskracht berekend. Deze 

warmte wordt dan losgelaten in het raakvlak van de twee loopvlakken. De schijf 

staat echter nog steeds als stilstaand gemodelleerd! Door het vrijkomen van 
warmte zal de temperatuur in het contactvlak stijgen. Deze temperatuur wordt 
Il. To genoemd. Het feit dat de schijf in werkelijkheid een snelheid heeft, en zo 
voor koeling zorgt in het contactoppervlak, wordt verwerkt door Il. Tote 
vermenigvuldigen met een correctiefactor. Deze correctiefactor staat uitgebreid 
beschreven in hoofdstuk 4. 
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Alhoewel de temperatuurberekening bij T-maps en Kuhlmann volgens 
volkomen andere principes geschiedt, komen de berekende temperaturen in het 
rekenvoorbeeld goed overeen. In dit specifieke voorbeeld berekende T-maps een 
bulktemperatuur van 350 [OC] terwijl Kuhlmann 200 [OC] voorspelde. Op zich 

lijkt dit een groot verschil, echter de temperatuurberekening van T-maps is zeer 
gevoelig voor parameters die meestal onbekend zijn (Rs )' Wanneer dit alles in 

ogenschouw genomen wordt, is het verschil tussen T-maps en Kuhlmann niet 
eens zo groot. 

Bij de flitstemperaturen voorspelde T-maps een flitstemperatuur tussen de 
550 [OC] en 650 rOC]. Kuhlmann berekende 513 [OC]. Ook dit verschil is 
miniem wanneer bedacht wordt dat flitstemperaturen slechts [ms] duren en 
hoogten kunnen bereiken tot aan de smelttemperatuur van het materiaal. 

Aan de hand van de voorgaande gepresenteerde waarden en redeneringen 
kan geconcludeerd worden dat de modellering gevolgd door T-maps zeker geen 
slechte is. 

6.2 T -maps vs Experiment 

In hoofdstuk 5 is een experimentele validatie uitgevoerd door T-maps. Een 
in de literatuur [4] gevonden experiment betreffende temperatuurmetingen aan 

een pen/schijf opstelling, werd nagerekend door T-maps. In dit voorbeeld waren 
vrijwel aile (behalve de wrijvingscoefficient p en de diameter van de effectieve 
ruwheidstop Rs) materiaalgegevens nauwkeurig bekend. De gebruikte 
wrijvingscoefficient was het gemiddelde van de gemeten wrijvingscoefficienten 
gedurende de proeven. In het algemeen zullen niet aile parameters nauwkeurig 
bekend zijn, waardoor schatten van parameters noodzakelijk wordt. Dit heeft 
natuurlijk consequenties voor de overeenkomst tussen de berekende en gemeten 
temperaturen. 

Een nadeel van T-maps is dat er aileen temperatuurberekeningen kunnen 
worden gedaan aan de vier basisconfiguraties (vlak/vlak, pen/schijf, kogel/schijf 
en vier kogel). Wanneer een experiment moet worden nagerekend kan dit aileen 
als de configuratie van het experiment gereduceerd kan worden tot een van de 
basisgeometrieen. 

Een tweede nadeel betreft de onmogelijkheid van T-maps om direct, zonder 
eerst veel {materiaal)parameters in te voeren, een temperatuurberekening te 

doen. Ten eerste moeten grootheden als dichtheid, warmtegeleidingscoefficient, 
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warmtecapaciteit en wrijvingscofHficient bekend zijn, maar ook het werkelijk 
contactoppervlak tussen de twee loopvlakken omdat dit in belangrijke mate de 
flitstemperaturen bepaalt. 

In het nagerekende experiment werd al snel een goede overeenkomst 

gevonden tussen fysisch en numeriek experiment. In het algemeen zal dit aileen 
maar lukken na een aantal malen varieren met Jl (bepaalt bulktemperatuur) en Ra 
(bepaalt flitstemperatuur). Deze methode wordt ook in de handleiding [1] 
aangedragen. Voor een betrouwbare voorspelling van de temperaturen in een 
groot gebied van snelheid en belasting voor een bepaald experiment is het 
noodzakelijk dat er al enige temperatuurmetingen zijn gedaan. Aan de hand 
hiervan kunnen dan p en Ra aangepast worden. 

Tenslotte nog iets over de gebruikersvriendelijkheid van het programma 

T-maps zelf. De editor die gebruikt moet worden om de diverse 
materiaalparameters in te voeren, is van een nogal primitieve soort. Het duurt 
een tijdje voordat hiermee vlot gewerkt kan worden. Ook is de opsporing van 
fouten in de invoer nogal cru: bij de vondst van een fout wordt deze niet 
aangegeven maar stopt het programma. Het programma moet dan opnieuw 
worden opgestart. Ook deze handicap vraagt om geduld en gewenning. 

Ais laatste wil ik kwijt dat T-maps geleverd wordt zonder drivers om het 

grafische scherm te dumpen op papier of floppy-drive. De programma's hiervoor 
zullen zelf gezocht moeten worden. V~~r een screen-dump op papier werkt het 
programma "GRAPHICS DESK .. IET" goed, wanneer de printer een deskjet is; 
voor de dump naar file is het programma "Grab.COM" handig. 
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7 Conclusies en Aanbevelingen 

Aan de hand van de voorafgaande hoofdstukken kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden: 
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~ Met behulp .van T-maps kunnen snel en goed voorspellingen gedaan 
worden voor temperaturen die optreden bij het wrijvend contact 
tussen twee materialen, mits de wrijvingscoefficient en de diameter 

van de effectieve ruwheidstop aangepast is. Dit kan gedaan 
worden aan de hand van bekende snelheid-belasting-temperatuur 

combinaties die verkregen zijn uit experimenten. Deze conclusie is 
getrokken na berekeningen met de pen/schijf configuratie maar zijn 
zeer waarschijnlijk ook geldig voor de andere configuraties. 

~ Alhoewel het gebruikte model van T-maps en Kuhlmann voor de 
temperatuurberekeningen geheel verschillend is, geven be ide 

modellen overeenkomstige resultaten in het gekozen voorbeeld. Een 

algehele vergelijking tussen beide modellen is echter niet 
uitgevoerd. 

~ T-maps wordt geleverd zonder drivers voor het dumpen van data 
naar papier of disk. Deze programma's zullen zelf moeten worden 
gezocht en ge'installeerd. 

Ais aanbeveling voor een verbeterde versie van T-maps zouden de 
volgende punten in ogenschouw genomen kunnen worden: 

~ De ingebouwde editor van T-maps 2.0 is zeer primitief. Een meer 
gebruikersvriendelijke zou veel tijd winnen. 

~ De foutmeldingsprocedure is ook uit de tijd. Geef duidelijk aan waar 
de fout in de invoerfile zit en breek het programma niet af. 

II> Het dumpen van data naar papier of disk moet standaard in het 
programma zitten. 
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S 002 PROPERTIES OF lc-steel 

GENERAL PROPERTIES 
1 Material Type Identifier :: METAL 

MECHANICAL PROPERTIES 
2 Solid Density kgjmA 3 = 7800.00 
3 Youngs Modulus GPa :: 210.00 
4 T-dependence of Modulus = 0.80 
5 yield Stress MPa = 500.00 
6 T-dependence of Y. Stress = 0.50 
7 Hardness at room temp. MPa 2000.00 

THERMAL PROPERTIES 
8 Melting Point K 1780.00 
9 Thermal Conductivity WjmjK = 41.00 

10 Thermal Capacity JjkgjK = 577.00 
11 Latent Heat of Melting kJjkg = 269.00 

EDIT (YjN) ? 

T-MAPS 002 VAR. for lc-steel ON 1 c-"'+-"":> 1 ?4-R-1 qQ'l II 

GEOMETRIC VARIABLES, SINK TEMPERATURE AND 
1 Specimen geometry identifier :: 
2 Nominal contact radius m = 
3 Asperity contact radius m = 
4 Heat flow const. Material 1 = 
5 Heat flow const. Material 2 :: 
6 Sink Temperature, TO K = 
7 Friction coeff. at room temp. = 
8 Friction constant C1 = 

PLOTTING VARIABLES 
9 Lower limit, Fnorm axis :: 

10 Upper limit, Fnorm axis = 
11 Lower limit, vnorm axis = 
12 Upper limit, vnorm axis = 
13 Number of temp. contours = 
14 First temp. contour K = 
15 Multipl. for temp. contour = 
16 Number of program steps = 

EDIT (YjN) ? 

FRICTION 
2 

1.0E-003 
5.0E-00S 

6.00 
0.90 

298.00 
0.50 

100.00 

1.0E-004 
10.00 
0.11 

1100.00 
7 

373.00 
1.30 

300 
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T-MAPS 002 PROPERTIES OF si3n4 24-8-1993 

GENERAL PROPERTIES 
1 Material Type Identifier = CERAMIC 

MECHANICAL PROPERTIES 
2 Solid Density kg/mA 3 = 3190.00 
3 Youngs Modulus GPa = 310.00 
4 T-dependence of Modulus = 0.35 
5 Yield stress MPa = 800.00 
6 T-dependence of Y. stress = 0.90 
7 Hardness at room temp. MPa = 1.7E+004 

THERMAL PROPERTIES 
8 Melting Point K = 2150.00 
9 Thermal Conductivity W/m/K = 24.00 

10 Thermal capacity J/kg/K = 1078.00 
11 Latent Heat of Melting kJ/kg = 380.00 

EDIT (Y/N) ? 

PROPERTIES OF sapphire 24-i~-.1~!~~ II 

GENERAL PROPERTIES 
1 Material Type Identifier 

MECHANICAL PROPERTIES 
2 Solid Density kg/mA 3 
3 Youngs Modulus GPa 
4 T-dependence of Modulus 
5 Yield Stress MPa 
6 T-dependence of Y. Stress 
7 Hardness at room temp. MPa 

THERMAL 
8 
9 

10 
11 

PROPERTIES 
Melting Point 
Thermal Conductivity 
Thermal Capacity 
Latent Heat of Melting 

EDIT (Y/N) ? 

K 
W/m/K 
J/kg/K 
kJ/kg 

= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

CERAMIC 

3980.00 
365.00 

0.50 
5000.00 

0.50 
2.0E+004 

2318.00 
27.00 

418.00 
551.00 
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-MAPS 002 VAR. for si3n4 ON sapphire 

GEOMETRIC VARIABLES, SINK TEMPERATURE AND 
1 Specimen geometry identifier = 
2 Nominal contact radius m = 
3 Asperity contact radius m = 
4 Heat flow const. Material 1 = 
5 Heat flow const. Material 2 = 
6 Sink Temperature, TO K = 
7 Friction coeff. at room temp. = 
8 Friction constant CI 

PLOTTING VARIABLES 
9 Lower limit, Fnorm axis = 

10 Upper limit, Fnorm axis = 
11 Lower limit, vnorm axis = 
12 Upper limit, vnorm axis = 
13 Number of temp. contours = 
14 First temp. contour K = 
15 Multipl. for temp. contour = 
16 Number of program steps = 

EDIT (YIN) ? 

02 DATA-POINT FILE FOR exp1dat 

FRICTION 
2 

I.OE-003 
5.9E-006 

5.00 
0.90 

298.00 
0.70 

500.00 

1.0E-006 
10.00 
0.01 

1000.00 
8 

303.00 
1.30 

300 
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Point Velocity(m/s) Pressure (MPa) Temp. (C) Symbol 

1 0.305 1.42 30 16 
2 1.53 1.42 56 17 
3 0.305 2.83 36 30 
4 1.53 2.83 77 31 

EDIT (YIN) ? 
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