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A Technisch wetenschappelijke aspecten 

A.1 Achtergrond en werkwijze 

A.1.1 Historie 
Doelstelling van het project was te komen tot een beter begrip van het slij

tagegedrag van een aantal commercieel belangrijke keramische materialen: t.w. 
ytrium en magnesium ges tabiliseerd zircoonoxide (oxide keramiek) en sialon ( niet
oxide keramiek). Het ging daarbij om de relatie tussen micro-struktuur, belas
tingskondities en het slijtagegedrag. De bedoeling was te komen tot testen die 
representatief zijn voor de omstandigheden van de beoogde toepassing maar toch 
voldoende eenvoudig en niet uitzonderlijk duur. Gedacht vverd aan systematische 
experimenten met eenvoudige tribometers: de pin-on-plate (POP) en de pin-on
disc (POD) tribometers. Bij de eerste is de relatieve beweging van de slijtende 
vlakken heen- en weergaand (sinusvormig verloop van de relatieve snelheid) en 
bij de tweede roteren de vlakken ten opzichte van elkaar (konstante relatieve 
snelheid). 

Na indiening van het projectvoorstel in 1989 bleek <lat vrijwel gelijktijdig een 
aanvullend voorstel (project 90.A210: titel: Studie naar slijtvastheid en betrouw
baarheid van zirconia/ alumina keramiek) was ingediencl door prof. Burggraaf van 
universiteit Twente. Op verzoek van de programmacommissie traclen beide in
clieners in overleg teneinde tot afstemming van de voorstel!en en samemverking 
te komen. De konklusie van dat overleg was <lat beide projecten, na enkele wij
zigingen, aanvullend waren. Het project uit Eindhoven ging om slechts enkele 
microstrukturen die onder verschillende omstandigheden getest zouden warden 
terwijl het project uit Twente primair zou gaan om verschillencle microstructu
ren die slechts onder een beperkt aantal omstandigheclen getest zouclen warden. 
In de loop van het project werd ook nog de aanvullencle afspraak gcmaakt clat 
een aantal in Twente gefabriceerde proefstukken in Eindhovense tribometers 
getest zouden warden. 

A.1.2 Projectomschrijving 
Een van de meest in het oog springende aspecten van vecl keramische ma

terialen is hun hoge hardheid. Vooral vanwege deze eigenschap worclt daarom 
keramiek gepropageerd als slijtvast materiaal. Echter naast de harclheicl spelen 
ook het elastisch gedrag, het breukgedrag (met name de scheurweerstand) en de 
micro-struktuur een grote rol. Door de in het algemeen veel hogere stijfheid van 
keramisch materiaal ten opzichte van metalen zullen kontactspanningen bij de
zelfde belasting hoger zijn. Daarnaast is van belang <lat praktisch alle keramische 
materialen een lagere scheurweerstand hebben inclien vergeleken met materialen. 
Dit betekent dat de overgang van plastische vervorming naar brosse breuk bij veel 
lagere belastingen optreedt. Tenslotte speelt ook de micro-struktuur in zijn meest 
ui tgebreide betekenis een grote rol. N aast porosi tei t en korrelgroot te spelen de 
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fase-samenstelling, mogelijke fase-overgangen en restspanningen een wezenlijke 
rol. 

Een essentieel probleem bij slijtage-onderzoek is dat duidelijk de toepassing 
voor ogen moet staan teneinde een 'redelijke' test te kunnen uitvoeren. Onder 
'redelijk' wordt hier verstaan een test die representatief is voor de omstandig
heden van de toepassing, maar toch voldoende eenvoudig om niet uitzonderlijk 
duur te zijn. Echter het inzicht in het materiaalgedrag zelf onder slijtage veroor
zakende omstandigheden is onvoldoende aamvezig. Daarom zijn systematische 
experimenten noodzakelijk met eenvoudige tribometers waarmee de omstandig
heden zoals normaalkracht, snelheid en temperatuur in een relatief breed gebied 
gevarieerd kunnen worden. 

De te onderzoeken materialen worden gekozen op grond van hun relevantie 
voor toepassingen. Bij oxide keramiek wordt primair gedacht aan zircoonoxide 
gezien het goede mechanische gedrag en de hoge hardheicl. De commerciele be
schikbaarheid speelt voor de toepassing een belangrijke rol. Bij de niet-oxide 
keramiek wordt de aandacht in de eerste plaats gericht op sialon. Dit materi
aal is reeds uitvoering in onderzoek bij het CTK, zowel wat poederproduktie, 
vormgeving, sinteren als mechanische gedrag betreft. 

A.1.3 Werkwijze en resultaten: I 

a. Fabricage proefstukken 
Fabrikage van de proefstukken gebeurde via zagen, slijpen (diamant schijf; kor
relgrootte D46 of D.56) met ·waterkoeling zogev,·enst gevolgd door mechanisch 
polijsten (verdunde zeepoplossing op een tinnen schijf met diamantpoeder (begin 
4- 7 ftm, afwerking: µm). 

De afmetingen van de proefstukken werclen op diverse plaatsen gemeten met 
een nauwkeurigheid van plus of min lp. 

b. Meting mechanische eigenschappen 
De waarden voor de elasticiteitsmodulus E en van v: de konstante van Poisson 
werden bepaald middels de puls-echo methode (longitudinaal 5 MHz, transversaal 
20 MHz, geen correctie voor demping) 

De hardheid (Vickers) werd gemeten middels een belasting van 2.0 N op een 
gepolijst oppervlak. 

Sterkte en scheurweerstand werden gemeten in buigtesten (clrie-punts bui
ging) m.b. v. proefstukken van ongeveer 15 bij 3 bij 1 mm met een oplegaJstancl 
(span) van 12 mm en een juksnelheicl van 0.1 mm/min. Voor de meting van de 
scheurweerstand werden de proefst ukken daartoe voorzien van een notch van ca 
0.1 mm breed en 0.4 mm. Aan het einde van de notch werd bovendien nog met 
een Knoop indentor een indentatie (belasting 20 N) gemaakt teneinde de plaats 
van scheurinitiatie vast te leggen en een recht scheurfront te verkrijgen. 
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c. Bepaling microstructuur en samenstelling 
Voor het visualiseren van de microstruktuur werden de diverse zirconia soorten 
geetst op een gepolijst oppervlak met HF gedurende l uur. Af en toe werd 
ook thermisch geetst (6 uur bij llOO graden). De stavax schijven die in een 
aantal slijtproeven werden gebruikt werden thermisch gehard op een maximale 
tempoeratuur van llOO graden gedurende l minuut. 

Onderzoek van de materialen gebeurde middels optische microscoop, SEM, 
EDX ( quantitatieve analyse): SAM ( voor onderzoek van subsurface fenomenen) 
en X-ray analyse ( Cu-Ko: straling) werd gebruikt voor de bepaling van de diverse 
fasen in de zirconia keramieken. 

cl. Materialen 
De gebruikte keramische materialen waren 

• Mg-PSZ (Mg partially stablilized zirconia): diverse leveranciers; 

• Y-TZP (Y-tetragonal-zirconia-polycrystaline): di \·erse leveranciers; 

• alsint alumina: een leverancier; 

• diverse sialons: ontwikkeld en gefabriceerd door bet CTK; 

• diverse alons: ontwikkeld en gefabriceercl door bet CTK; 

en daarnaast nog stavax, een commercieel verkrijgbare staalsoort. De samenstel
ling en eigenschappen van de diverse materialen staan in de tabellen aan het eind 
van dit verslag. Aangegeven staat ook of de diverse waarden verstrekt werden 
door de leverancier, ontleend werden uit de literatuur of zelf gemeten. 

A..1.4 Werkwijze en resultaten: II 

a: Slijpexperimenten 
Deze werden verricht teneinde de invloed van mechanische oppervlakte interactie 
op zirconia keramieken (Mg-PSZ) te bestuderen. Het slijpen moet daarbij be
schouwd worden als een methode om versneld slijtage te bewerkstelligen. Bij <lit 
onderdeel ging het met name om een fasetransformatie in een oppervlaktelaag 
te bewerkstelligen en daardoor restspanningen te genereren en op basis daarvan 
informatie te verzamelen over de invloed daarvan op de spannings-rek relatie van 
deze materialen. 

De slijpprocedure was zoals eerder beschreven (schijf D46). De restspanningen 
werden gemeten middels de buigstrip methode en de mechanische eigenschappen 
op de manier zoals eveneens eerder beschreven. 

Het bleek <lat in een oppervlaktelaag van ca. 3 Jl een volume percentage 
van bijna 90% monoclien zirconia gevonden wercl en <lit percentage zakte in de 
daaropvolgende laag ( dikte 7 /l) naar nul. Het gevolg is dat in deze lagen re
latief compressieve drukspanningen tot ontwikkeling komen (ca. 3 GPa). 
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Eveneens bleek strain hardening een belangrijke invloed op de deformatie van het 
materiaal te hebben waarbij de spanningstoestand van invloed is op de waarden 
voor critische transformatiespanning, transformatie bulk modulus en de coeffi
cient voor werkversteviging. 

Ook de invloed van twee slijpkorrelgrootten op fase percentage, restspan
ningen, sterkte en scheurweerstand na te gaan werd voor Mg-PSZ onderzocht. 
Daartoe werden de proefstukken geslepen oncler vrij>vel identieke omstandighe
den m.u.v. slijpkorrelgrootte. Het bleek <lat de grootste slijpkorrelgroote re
sulteert in een dikkere laag van ( compressieve )restspannigen en ook in grotere 
waarden van die restspanningen maar in een lagere sterkte. De oorzaak hiervan 
kan toegeschreven worden aan grotere residuele trekspanningen bij korrelgrenzen 
juist onder de oppervlaktelaag. De vraag of dit effect bij elk materiaal optreedt 
werd daarna bekeken door voor Y-TZP de invloed van drie slijpkorrelgrootten 
te onderzoeken. Naast de twee eerder gebruikte grootten werd nog een derde 
extra grootte in het onderzoek betrokken. Overige slijpcondities waren weer vrij
wel identiek. Het bleek <lat de aard van het materiaal hier toch een belangrijke 
rol speelt. Anders dan voor Mg-PSZ werd voor Y-TZP geen verschil in sterkte 
voor de verschillende slijpkorrelgrootten gevonden. Ook het profiel voor de re
siduele spanningen was voor beide materialen verschillend. Lag bij rvig-PSZ het 
maximum aan de oppervlakte, bij Y-TZP lag het iets dieper hoewel de maximale 
restspanningen qua grootte voor beide materialen vergelijkbaar waren. 

b: Slij texperirnenten I 
In deze experimenten werden de slijteigenschappen van Mg-PSZ tegen stavax 
onderzocht. Voor de sterktekarakterisering van ?vig-PSZ were! vooraf de scheur
weerstand bepaald middels clriepuntsbuiging en double cantilever beam testen 
voor proefstukken getest onder clroge omstandigheclen en in water en voor proef
stukken, verouderd in water bij een temperatuur van :30 graclen geclurende 200 
uur. De testen in water gaven duiclelijk lagere waarden voor de scheurweerstand. 
De verouderde proefstukken hadden een scheurweerstand vergelijkbaar met de 
niet-verouderde rnits onder droge omstandigheden. 

Vervolgens werclen in een kam-op-schijf slijtexperiment de specimens gesleten 
tegen stavax. In de figuur 1 staat de kam (Mg-TZP) getekend die slijt tegen een 
roterende stavax schijf. Na afloop van het slijtexperiment worden uit de tanden 
van de kam proefstukken voor driepuntsbuiging gesneclen en getest. De stavax 
schijf werd voor elk nieuw experiment gepolijst. De slijtexperimenten werden 
uitgevoerd bij kamertemperatuur in lucht en in water, bij een belasting van 0.09 
MP a, 0. i:3 MP a en 0.23 l\!JPa, en vor elke belastingssituatie over een periode van 
20, 70 en 200 uur. De slijtsnelheid lag tussen 1.2 en 1..5 m/s afhankelijk van de 
positie van de tand in de kam (inherent aan experimentele opstelling). Voor elke 
testkondi tie werd van twee of drie proefst ukken het slij t profiel gemeten. Na afloop 
van de testen werclen eveneens de slijtoppervlakken en de slijtresten onderzocht 
m.b.v. de eerder genoernde technieken (OM, SEM, EDX, SAM) De resultaten, 
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geldend voor Mg-PSZ slij tend tegen stavax, zijn: 

• de testkondities en niet de initiele oppervlaktepreparatie (geslepen versus 
gepolijst), afgezien van een inloopperiode, bepalen het slijtgedrag; 

• na de inloopperiode is de sterkte onafhankelijk van de totale slijtduur het
geen wijst of een evenwicht tussen enerzijds materiaalverwijdering en de 
continue ontwikkeling van een restspanningslaag; 

• het slijtvolume is bij benadering een lineaire functie van de tijd; 

• de ruwheid in de slijtrichting is vrijwel onafhankelijk van de belasting maar 
sterk afhankelijk van de vraag of er natte clan wel droge slijtkondities aan
wez1g ZIJn; 

• in de steady state toestand lijkt het volgende slijtmechanisme werkzaam te 
zijn (zie ook figuur 2) 

aclhesie van staal op het deels getransformeerde Mg-PSZ oppervlak 
(primair in de dalen) in grote ( omgevingscondi ties) of kleine ( water 
als smeermiddel) hoeveelheden; 

abrasie van de toppen van het Mg-PSZ opppervlak veroorzaakt door 
slijtresten; 

ontwikkeling van laterale en loodrechte scheuren in het rvfg-PSZ; 

delaminatie van hetzij Mg-PSZ, hetzij staal danwel Mg-PSZ plus aan
gekoekt staal en de transformatie van het onderliggende zirconia. 

c: slij texperimenten II 
Teneinde na te gaan of bovenstaande bevindingen eveueens gelden voor Y-TZP, voor 
Mg-PSZ van een andere leverancier of voor een antler contramateriaal clan stavax 
werden aanvullende <loch soortgelijke experimenten met andere materiaal com
binaties verricht (fvig-PSZ van een andere leverancier of Y-TZP als kam tegen 
stavax of alsint alumina als schijf). Het bleek: 

• Mg-PSZ materialen van verschillende leveranciers hebben vergelijkbaar slij t
gedrag hoewel de absolute waarden van de mechanische eigenschappen ver
schillen; 

• de slijtweerstand van Mg-PSZ 1s onder de bestudeerde omstandigheden, 
beter dan die van Y-TZP. 

• de slijtweerstand van zowel Mg-PSZ als Y-TZP tegen stavax is beter clan 
die tegen alumina. 
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d: slijtexperimenten III 
Deze betroffen experimenten met de POP opstelling. Zie figuur 3. De pin was 
in alle gevallen een Y-TZP kogel met een doorsnede van 2 mm en een gepolijst 
oppervlak. De materiaaleigenschappen staan in tabel 1 vermeld. In de POP expe
rimenten waren de contramaterialen sialon's of ALON"'s (materiaaleigenschappen 
zie eveneens tabel 1). De testen met de sialon's bestonden uit twee serie's. In 
de eerste serie ging het om de invloed van variaties in het fase gehalte of de sa
menstelling op de wrijving en slijtkarakteristieken van de systemen. In de tweede 
serie, waarbij een type a-sialon bekeken werd, ging het om de invloed van de 
belasting en slijtsnelheid en de vraag naar reproduceerbaarheid. De drie ALON 
soorten werden getest teneinde invloed van frequentie, belasting en tribologische 
verschillen tussen de materialen. 

Alle testen werden uitgevoerd in een stikstof atmosfeer, met een slijtspoor
lengte van 10 mm, een frequentie van 1, 4 en 8 Hz voor de sialon's en 1 en 4 Hz 
voor de ALON's bij een belasting van 2 of 8 N. De testduur werd voor de sialon's 
gevarieerd tussen 8 en 72 uur. Voor de ALON's was de testduur 24 uur en 72 
u ur. 

Na elke test werden diverse geometrische metingen uitgevoerd elk specimen 
visueel bekeken middels OM en SEf-.I en sommige onderzocht middels EDX. 

Het bleek <lat: 

• een samengesteld sialon als contramateriaal in minder slijtage resulteert 
van zowel de Y-TZP kogel als de sialon plaat vergeleken met pure a of f3 
sialon's; 

• slijtage van de ALON's onafhankelijk is van het type; 

• bij 1 Hz het systeem Y-TZP/ALON een vergelijkbare slijtweerstand heeft 
met die van het sys teem Y-TZP / sialon maar dat voor hogere freqenties de 
slijtweerstand van het eerste systeem beter is dan die van het tweede; 

• bij een belasting van 2 N voor de sialon 's de wrij vingscoefficient toeneemt 
als functie van de frequentie; 

• polijsten het clominante slijtmechanisme is bij de frequentie van 1 Hz; 

• voor zowel de ALON's als de sialon's bij S N en 1 Hz banden te zien zijn 
waar korrels (of delen daarvan) uitgetrokken warden; 

• bij 4 Hz een overgang plaats vindt naar sterke slijtage waarbij veel ALON 
deeltjes aan de Y-TZP kogel koeken waarbij hoofdzakelijk ALON-ALON 
contact resulteert. 

e: slij texperimenten IV 
Dit betrof POD experimenten ( figuur 3) waarbij diverse combinaties van Mg
PSZ, Y-TZP, aluminumoxide en stavax tegen elkaar sleten. 
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Alle testen vonden plaats in een stikstofatmosfeer en de testduur \Vas steeds 
ca 72 uur. De belasting was 2 of 6 N en slijtsnelheden van ca 0.06, 0.2 en 0.6 
m/s. 

Het bleek dat bij lage belastingen en snelheden onder ongesmeerde omstan
digheden zowel Mg-PSZ als Y-TZP ongeveer dezelde wrijving en slijtage hebben 
ongeacht het contra materiaal. Voor de twee laagste snelheden blijkt er geen 
afhanklijkheid van de snelheid te zijn voor de onderzochte situaties. Verder werd 
een invloed van de belasting op de wrijvingscoefficient gevonden. Dit zou kunnen 
wijzen op een niet-linear verband tussen wrijvings- en normaalkracht. 

f: slijtexperimenten V 
Dit betrof steeds POP experimenten in het kader van de eerdergenoemde samen
werking met de groep van Burggraaf van de UT. 

In alle omstandigheden was de pin een SiC kogel van 4 mm diameter (le
verancier Gimex) en de plaat diverse soorten zirconia verschillend wat betreft 
samenstelling, porosi tei t en korrelgroot te. 

De slijtspoorlengte was vrijwel steeds 10 mm, de frequentie 4 Hz en de be
lasting 8 N. Testkondities waren bij kamertemperatuur hetzij onder stikstof at
mosfeer danwel gesmeerd met gedestilleerd water. De testduur was variabel ( 6 
u ur 16 u ur of 22 u ur). De rapportage over deze metingen zal geschieclen door de 
onderzoekers uit Twente. 

g: lepexperimenten 
Voor deze experimenten werd de POD apparatuur omgebouwd tot een lepopstel
ling Hierbij werd de slijtage van glas onderzocht als functie van korrelgrootte van 
SiC korrels in de lepslurrie. De relatie met het onderhavige project is dat op 
deze manier three body abrasive wear gesimuleerd kan worden. Vier soorten SiC 
korrelgrootteverdelingen werden onderzocht met een gemiddelde deeltesgrootte 
van respectievelijk 113.7 +40.l pm, 36+11.9 1tm, 16.2+4.5 1tm, s.:3+0.41tm. De 
verdelingen van de grote deeltjes bleken in de tijd sterker te veranderen en tot 
een constante slijtage snelheid te leiden terwijl verdelingen voor de kleine deeltjes 
minder veranderende en een afnemende slijtsnelheden opleverclen. De mechanis
men voor three body abrasive wear kunnen dus afhankelijk van de cleeltjes grootte 
zijn. K walitatief ontstaat daarbij het beeld dat de grotere slijtresten die een grote 
faalkans hebben via breken voortdurend nieuwe scherpe kanten genereren terwijl 
kleinere deeltjes vanwege hun kleinere faalkans in toenemende mate bot kunnen 
worden. 

A.2 Algehele conclusies 
Een vergelijking van de slijtexperimenten met die van oppervlaktebewerkingen 
(slijpen, polijsten) levert globaal het volgende beeld. 

In alle slijtsystemen speelt adhesie een rol. Dat betekent <lat de mogelijke 
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contacten zirconia versus zirconia, zirconia versus contramateriaal en contrama
teriaal versus contramateriaal. Praktisch gezien betekent <lit <lat altijd de situatie 
hard versus zacht materiaal een rol speelt en <lat elk materiaal door zichzelf 
sleten kan worden. 

Slijtage met water als smeermiddel kan met polijsten vergeleken worden terwijl 
ongesmeerd slijten bij hogere belastingen ( > 10 N) met slijpen vergelijkbaar is. 
Niet-gesmeerd slijten bij belastingen lager <lat 10 N kan opgevat worden als een 
kombinatie van polijsten en slijpen (abrasie). Het verschil tussen polijsten en 
slijpen op microniveau is <lat polijsten krassen zonder breuk is terwijl slijpen 
krassen met breuk is. Bij krassen zonder breuk is de normaalbelasting lager dan 
de critische of is het contact geheel of deels gesmeerd. Bij abrasie daarentegen 
is het materiaal niet alleen plastisch vervormd maar ook gescheurd. Daarbij 
kunnen op een gesleten oppervlak twee typen breuk voorkomen: delaminatie en 
lostrekken van korrels. Het eerste type is het belangrijkste mechanisme voor 
materiaalverwijdering voor het sterke, relatief taaie en grofkorrelige Mg-PSZ. 
Het tweede type breuk speelt een belangrijke rol voor het fijnkorrelige Y-TZP, de 
sialon's en de zwakke, brosse grofkorrelige ALON's. 

A.3 Afwijkingen en knelpunten 
De grootste afwijkingen m.b.t. de oorspronkelijke doelstellingen betreffen de 

metingen bij hoge temperaturen die oorspronkelijk voorzien \Varen. De oorzaak 
hiervan is gelegen in een eerder gesignaleerd knelpunt dat de tribometers niet 
naar behoren functioneerden bij hogere temperaturen. 

A.4 Organisatie 
Algehele projectleiding: prof. dr. G. de With 
Dagelijkse leiding: dr. ir L. Dortmans (tot november 1992) daarna dr. 1r. P. van 
der Varst. 
Overige leden onderzoeksgroep: Prof. Janssen, Prof. Landheer, Dr. H. Heijligers, 
dr. P. van den Berg; ir. M. Verspui. 

A.5 Visie 
De voortgang van het onderzoek mag als voorspoedig worden gekenschetst. 

Dit betreft niet alleen de wetenschappelijke vooruitgang, maar ook de samenwer
king met de UT en Philips Research. 

B Octrooieerbare resultaten 
Het onderzoek heeft niet geleid tot octrooieerbare resultaten. 
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C Relaties 

C.1 Samemverking 
Er werd samengewerkt met Philips Research en 

UT (zie ook eindtabel 2). 

C.2 Verplichtingen 

Tijdens het project zijn 

C.3 Gebruikerscommissie 

verplichtingen aangegaan. 

groep Burggraaf van de 

Zoals usance bij de vroege IOP-TK projecten is geen gebruikerscommissie in het 
leven geroepen. 
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E. Financieel organisatorische aspecten 

E.1 Titel van het project 
SLIJTAGE VAY KERAMIEK. 

E.2 Registratienummer 
90.A21 l 

F N aam en adres 
Prof. dr. G. de \Vith, 
Centrum voor Technisch Keramiek, 
Postbus 595, .5600 AN Eindhoven 

G Start- en einddatum 
Resp. 1-10-1990 en 1-10-1994. 

H Personele bezetting 
Zie de bijgevoegde eindtabellen 

I Accountantsverklaring 
Wordt separaat nagezonden. 
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Tabel 1: i\fateriaaleigenschappen (I) 

material characteristics grain size, µm 

Mg-PSZ, 2.5 % Mg, 0.5 % Hf, 
Ni. balance Zr and 0 61 

Mg-PSZ, 2.05 % Mg, 1.63 % Hf 
Feld. balance Z:r and 0 

Y-TZP, 4.18 % Y, 1.61 % Hf 
Dyn. balance Zr and 0 1.15 

Y-TZP, 4.18 % Y, J.66 % Hf 
Feld. balance Zr and 0 

stavax • 0.38 % c, 
0.8 ·%.Si, 
0.5 % Mn 
13.6 % Cr 
0.3 % v 
and mainly Fe 

alsint 99.7 % A1'.p3 

sialon-t Al a.1/1: 1 
sialon "A2 a.//J: 1 ·a.-P: 4-0 
sialon A3 a.IP: 1 a-P: 4-0 
sialon A4 alP: 1 a-P: 4-0 
sialon AS alP: o.75 a-P: 3-14 
sialon A6 alP: o.40 
sialon A7 a/fl; 0.35 

sialon B6 a.Ip: o a-P: 0-30 

alon*l ·67 .5 mol % Al <\ 33 
alon 2 77 .5 mol % A120 

3 
56 

alon 3 73.0 -mol% A1~03 28 

Table 2..2.1: The compositions and grain sizes of the materials used. Su 

tat for farther explanation. 

• Thue data were taken from the suppliers brochure. 

1' T1u: data on the sialons Al-A7 are from [2] and the data from sialan B6 

are taken from [3]. 

t T1u: data on the A.IONs are taken from {4]. 

2. 

3. 

4-. 

G.-Z. Cao, Preparation and characterization of a-sialon ceramics. 
Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology, 1991. 
E. Kokmeijer, Sintering behaviour and properties of P-Si.3Al03N' 
ceramics. Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology, 1990. 
H. X. Willems, Preparation and properties ·of translucent y-Aluminum 
Oxynitride. Ph.D. Thesis in preparation, Eindhoven University of 
Technology, 1992. 

12 
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Tabel 2: .\Iateriaaleigenschappen (If) 

material density Young's modulus Poisson's ratio 

type. p, glc:m) E, GPa u 
supplier 

Mg-PSZ, 
Ni. 5. 73 ± 0.01 (7) 195.0 ± 3.0 (7) 0.324 ± 0.005 (7) 

Mg-PSZ. 
Feld. 5.10 ± 0.01 (8) 199.7 ± 0.8 (8) 0.345 ± 0.001 (8) 

Y-TZP, 
Dyn. 5.86 ± 0.03 (5) 208.0 ± 2.0 (5) 0.321 ± 0.006 (5) 

Y-TZP, 
Feld. 6.03 ± 0.01 (7) 210.0 ± 4.0 (12) 0.291 ± 0.005 (12) 

stavax • 6.7 215 
alsint 3.8 380 

sialon Al 3.33 t 317 0.28 
sialoa A2 3.29 327 0.29 
sialon A3 3.28 322 0.29 
sialoa A4 3.27 316 0.28 
sialon· A5 3.23 332 0.30 
sialon A6 3.22 324 0.30 
sialon A7 3.23 313 0.29 

sialon B6 3.13 230 0.30 
aloa 1 :r: 3.68 333 0.32 
alon 2 3.65 306 0.26 
alon 3 3.67 314 0.25 

Table 2..2.2 ~ Douity, Yo1D1g's modulus and Poisson's ratio of the 

materiau. See tat for further apla:naticn. Values prescated as ;;. ± S (n) 

stand for tht: nuan x ± tht: sampit: standard deviation S for n samples. 

Single valws in tht: tab'e are eitht:r based on two or three mauurt:mmt.J or 

tM statistics of tht: m.easuronau are not known. 

• Thest: daJa were takm from tht: suppliers brochure. 

t The dcuity values for the sialons A.1-A.7 are from [2] and- tht: daJa for 

sialon 86 are takm from [3]. 

i The daUJ for tht: A.JONs are taken from [4]. 

2. 

3. 

4. 

G.-Z. Cao, Preparation and charactuizatioa of a-sialoa. ccram.ics. 
Ph.D. Thesis, Eindhoven University of Technology, 1991. 
E. Kokmcijcr, Sintcring behaviour and properties of P-SbAlChN~ 
ceramics. Ph.D. Thesis, Eindhovcn University of Technology, 1990. 
H. X. Willems, Preparation and properties of translucent r-Almninnm 
Oxynitride. Ph.D. Thesis in preparation, Eindhoven University of 
Technology, 1992. 

13 
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Figuur 1 Form \·an de kam plus schers meeropstelling. 

i 

i 
3 

! ____ J_ 

-------r 
T b 

Schanatic drawing of the equipmczt; a is optional atra weight, 

b i.s a ~tal strip only able to move in the venical direction, c i.s tM 

stui-holda to which the Mg-PSZ cam, d, is attacMd, e indicata tM 

sliding direction of the disk and f is the tube uud to remove residual 

lubricant. 
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Figuur 2 Schematische rnorstelling slijtagemechanisme (zie oak A.1.1 Werkwijze 

en resultaten II punt b) 

Stavax 

lvlQ-PSZ 

2 Sta\/Clx 

a<::hitslon of srav.ax • atirasion t>y oeor1s 

3 Stavax 

I IV,Q-PSZ 

I .,,.....,._hon ~ transtormetion of ....-lyW'IQ Z .. CO"<IOI 
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Figuur :3 Schematische rnorstellin;; POP en POD opstelling 

Be lasting 

pin-on-plate (POP) 

kogelhouder 

bewegingsrichting 
kogel 

Belasting 

pin on disc (POD) 

I • 

1
rotatie-as 



_T_P_D_-_C_T_A_'-_R_P_T_-_94_._15_1~~~~-s_eLp~te~m~b~e~r~1~99~4:.._~~~~~~~~17 

EINDTABELLEN 

IOP Technische Keramiek 
Projekt 
Eindtabellen 

Projekt: 
Projekttitel: 
Startdautm: 
Einddatum: 

IOP 90.A211 (TPD-nr. 053.217) 
Slijtage van Keramiek 
1 oktober 1990 
30 september 1994 

Tabel 1: Totale personele bezetting in gewerkte uren (IOP/niet/IOP). 

Naam Categorie Gewerkte uren 

Medewerker per jaar 

wp tp 1990 1991 1992 1993 

De With x 20 80 120 80 

Janssen x 20 80 160 20 

Van den Berg x 400 1600 1600 400 

Verspui x 400 

Van der Varst x 200 

Heijligers x 40 160 320 120 

Landheer x 40 160 320 40 

TPD-wp x 

TUE-CTD x 360 

uren 520 2080 2880 1260 

Totaal wp-uren 

Totaal tp-uren 

Materiele kosten ten laste van IOP-TK 

TOTAAL GENERAAL 

Totaal IOP bijdrage 

uren Uren Bed rag 

1994 

80 380 

280 

4000 } 

500 900 } 3200 289.498 

1000 1200 } 

640 

560 

80 80 60 10490 

360 

1660 8400 

8040 

360 

12 

300.000 
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Vervolg EINDTABELLEN 

IOP Technlsche Keramiek 
Projekt 
Eindtabellen 

Projekt: 
Projekttitel: 
Startdatum: 
Einddatum: 

IOP 90 A211 (TPD-nr. 053.217) 
Slijtage van keramiek 
1 oktober 1990 

1994 

Tabel 2: lnvesteringen in het kader van het IOP-Technische Keramiek (in Id). 

Voorgaande Lopende Totaal Curnmulatief 
jaren jaar IOP 

Apparatuur : 

tribometers 68 - 68 kf -

lndustriele participatie 

Toegezegde 
IOP-middelen 

Financieel Kennis/ ervaring Onderzoekbeproevings-
(in kf) apparatuur 

Philips Nat. Lab 100 kf 
{levering materialen, 

bewerken 
proefstukken, 

apparatuurgebruik) 


