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VOORWOORD 

Voor u ligt het vers]ag van mijn Iiteratuuronderzoek. Oit ooderzoek is volgens de 

projectstrategie aangepakt [I} (bijJage 1). In het kort boudt dit in, dat de opdracht 

aangepakt wordt door deze te spIitsen in drie stappen; namelijk een orientatie, een plan en 

een uitvoeringsfase. Elk van deze fasen kan ook weer als een opdracht gezien worden en 

dus ook weer in deze drie stappen opgespIitst worden. Soms kan een nog verdere 

verdeling zinnig zijn, maar vaak is dit niet nodig. Elke subdeelstap wordt gevolgd door 

een toets om tijdig bij te kunnen sturen. Door de opdracht via deze methode te doorlopen 

is het mogeJijk om tot een goede opJossing te komen, binnen een zo kort mogelijke tijd en 

tegen zo gering mogelijke kosten. 

Om dit versJag te kunnen begrijpen is een basis kennis in de tribotechniek noodzakelijk. 

Daarom heb ik in bijlage twee een korte beschrijving van de begrippen wrijving en slijtage 

opgenomen. Voor een ieder die deze stof niet beheerst is bet verstandig om eerst deze 

bijlage te bestuderen. 
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INLEIDING 

Vele constructeurs menen nog altijd, dat er voor het beheersen van wrijving en slijtage 

geen andere weg is, dan die van afgaan op bedrijfservaring. Dit is de weg van vallen en 

opstaan, d. w .z. die van empirisme. Weliswaar is er in de loop van de tijden een ontzage

lijk reservoir van ervaring op het gebied van wrijving en slijtage ter beschikking gekomen. 

Docb zolang zulk ervaringsmateriaal Diet op grond van fundamenteeJ inzicht is geordend, 

is het vaak moeilijk opspoorbaar en loopt men het gevaar. van de zo talrijke receptmatige 

aanwijzingen de geldigbeidsgrenzen Diet te onderkennen. Door middel van onderzoek naar 

de acoustische emissie wordt beoogd zoveel fundamenteel inzicht bij te brengen, dat 

allerlei belangrijke richtlijnen, kwalitatieve zowel als kwantitatieve, langs logische weg 

naar voren komen. Met dit inzicht kan men een gehele encyclopedie van feitenkennis en 

receptmatige aanwijzingen vervangen en samenvoegen tot een beknopter en overzich

telijker geheel, dat bovendien sneller en betrouwbaarder te banteren valt, vooral in de 

·gevallen waarmee nog geen voldoende ervaring is opgedaan. 

In deze literatuur studie zal belicht worden wat de stand van zaken is van de verschillende 

onderzoeken op dit gebied van de triboacoustiek. In bet eerste hoofdstuk is een kijkje in 

de geschiedenis van het onderzoek in de acoustiek genomen. Daarna wordt in het tweede 

hoofdstuk beschreven waarom het zo belangrijk is dat men een beter inzicht verkrijgt in de 

begrippen wrijving en slijtage. In hoofdstuk drie wordt de stand van zaken beschreven van 

acoustische emissie bij wrijving tussen contact oppervlakken waarna in bet laatste boofd

stuk de conclusie van dit onderzoek is beschreven. 
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HOOFDSTUK 1: DE GESCHffiDENIS V AN DE ACOUSTIEK 

1.1 Aspecten van de acoustiek 

De acoestiek is het vakgebied dat globaal drie aspecten beschrijft: 

a. de opweldcing van geluidgolven en trillingen, 

b. de voortplanting door gassen, vloeistoffen en vaste stoffen en, 

c. de perceptie van deze verschijnselen voor de mens. 

De wetenschap akoestiek is al zeer oud. Zoals bij zoveel natuurwetenschappeliJke 

ontwikkelingen lean men de eerste schreden op dit gebied reeds vinden bij de Grieken. De 

muziek en in bet hijzonder de voortbrenging van klanken door muziekinstrumenten zijn 

vennoedelijk de belangrijkste inspiratiebronnen voor bet acoestisch onderzoek in de 

oudheid geweest. Na een lange periode van stilstand neemt men in de renaissance de draad 

weer op en begint men weer systematische proeven uit te voeren met onder andere snaren. 

In de achttiende eeuw wordt door mathematici als Euler, d' Alembert en Lagrange de 

wiskundige fundamenten van de akoestiek gelegd, onder meer de fonnulering van <lie 

geluidssnelheid in gassen. In 1738 worden de eerste wetenschappelijk verantwoorde 

proeven uitgevoerd betreffende de· geluidssnelheid in lucht. Men vindt een waarde die 

zetfs voor huidige begrippen zeer nauwkeurig is. In de geheJe achttiende en negentiende 

eeuw blijven de beoefenaars van de acoestiek geboeid door de trillingen van platen en 

snaren en trachten zij theorie en experiment en met elkaar in overeenstemming te bren

gen.[3] 

Het vakgebied van de acoestiek waaiert uit in verschillende richtingen zie figuur 1. De 

echo-acoustiek is de voorloper van het gebruik van acoustische emissie signalen om niet

destructief materiaal onderzoek te plegen. 

1.2. IGjken met geluid 

Het komt in de praktijk vaak voor dat de interne structuur van een medium moet worden 

bepaald zonder dit medium op destructieve wijze te prenetreren. Veelal wordt dan de hulp 

ingeroepen van technieken, waarbij de gevraagde infonnatie lean worden afgeleid uit 

fysiscbe metingen aan het oppervlak. Bij deze metingen kan een golfveld in het medium 
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zelf opgewekt worden of er wordt een goIfveld het medium ingestuurd; het doorgelaten 

veld (transmissietechniek) of het teruggekaatste veld (reflectietechniek) moet dan gegevens 

opleveren over de inhomogeniteiten binnen het te onderzoeken lichaam. 

bouwal<OQUiGk 

fOstrumcrolotJCI 

diognostis(;hQ 
okQe:;t'QI< 

sQismologiQ 

akOQ:;tiQk 

Fig.I.l Acoestiek een wetenschap met vele facetten. [3] 

muzikal .. 
akQestIQk 

communi<:alt .. 

SUDlgctiQw 
okOQstiQ'k 

z,ntuiglys,ca van 
h.n oor 

Bij rontgentransmissietechnieken worden deze inhomogeniteiten gedefineerd door variaties 

in de absorptie. Bij acoestiscbe ref1ectie technieken gaat het om de variaties in de 

voortplantingssneIheid enlof de golfimpedantie. Bij acoustiscbe emissie technieken worden 

acoustiscbe pulsen uit bet medium opgevangen en levert bet ontvangen spectrum de 

informatie. Uit de aankomsttijden en amplituden van de teruggekaatste en I of de 

ontvangen pulsen kan infonnatie over de inwendige structuur van bet medium worden 

verkregen. De nauwlceurigbeid hiervan neemt in bet algemeen af met toenemende afstand 
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tot bet zend-ontvang oppervlak. 

acoesti.sche technieken zou men als voigt kunnen indelen (fig. 2): 

10 10!! 

oXDloratio. 1 ox ploratio. I ~'l'omchGtiJ I--scri smologio SOlsmologio motloclom sonor dia~.no$tiok 

(OliO, gos) (1IcNn.1VU) ondorzoek motorial .. ondCll'1:00k 

gltO.QkOostiok ondCII'wat.CII' akoestiok -. _____ 4._~_ 

Fig.1.2 Indeling van acoestische technieken naar frequentie[4] 

a.geo-acoustiek (5 ... 1000 Hz) 

In de exploratieseismologie voor de opsporing van olie en gas kunnen slecbts lage 

frequenties (5 ... 100 Hz) worden gebruikt in verband met de vereiste grote penetratiediepte 

(enkeJe kilometers) en de daarmee optredende grote absorptie in de bogere frequenties. 

Voar de opsporing van steenkool- en ertslagen zijn veel geringere diepten van be lang 

(enkele honderden meters) en kunneil veel hogere frequenties worden gebruikt (100 ... 1000 

Hz). 

b.onderwateracoestiek (1. .. 10 kHz) 

Bij deze technieken is water bet transmissiemedium. Inhomogeniteiten in bet 

waterreservoir en op de bodem zijn meestal bet doel van onderzoek. 

c.medische akoestiek (1. .. 10 MHz) 

Mede door de afwezigheid van schadelijke bij-effecten is bet gebruik van echo-acoestische 

technieken in de medische diagnostiek sterk in betekenis toegenomen. Dit geldt in het 

bijzonder voor de cardiologie en de interne geneeskunde. Gezien de grote hoeveelheid 

detail dat men wenst te zien, zijn hoge frequenties noodzakelijk (1. .. 10 MHz). In de 

oogheelkunde gebruikt men zelfs 20 MHz. 

d. acoustisch materialenonderzoek (1 ... 10 MHz) 

Het niet-destructief testen van materia1en met bebulp van acoestische technieken is sterk in 

betekenis toegenomen. In de tribotechniek treft men dan ook twee verschillende gebruiken 

aan van de acoustische technieken. Als eerste bet fundamentele onderzoek om inzicht te 
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verkrijgen in bet ontstaan van wrijving en slijmge.[6,8] Een beel ander gebruik van deze 

acoustiscbe technieken is bet vaststellen van de materialen en machine kwaliteit. [4] 
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HOOFDSTUK 2 : ACOUSTISCHE EMISSm 

2.1. Waarom acoustische emissie 

Het streven naar een steeds hogere productiviteit in een fabricage proces wonk beperkt 

door de vele problemen die ontstaan doordat men slecht kan voorspellen, wat de gevolgen 

zijn bij onverwachte gebreken van machine compenenten. Dit heeft er toe geleidt dat men 

grote databestande opbouwde met daarin de informatie van voorafgaande storingen. Men 

dacht op deze manier de fabricage condities te kunnen beheersen, binnen aanvaardbare 

grenzen. Vaak werd dan oak de productie periodiek stil gelegd om onderboud te kunnen 

plegen. Deze aanpak bleek: dikwijls oneconomisch en tegenstrijdig met bet doel van een 

ooderhoudsarm productie proces met steeds hogere productiviteit. Hierdoor wordt er 

steeds meet" de nadmk opgelegd om on-line niet destructief onderzoek te plegen waardoor 

er methodes ontwikkeld kunnen worden voor preventief onderboud. Algemeen erkend is 

inmiddels dat met on-line controle apperaten men in staat is op tijd beginnende 

verslechtering te constateren. Men kan dan voordat er storingen in het systeem ontstaan 

ten gevolge van wrijving en slijtage onderhoud plegen en dus continu de gezondheid van 

het systeem controleren.[11 

2.2 Gebruikelijke methodes om wrijving en slijtage te bepaIen 

Gebruikelijke methodes om de mate van wrijving en slijtage te beoordelen zijn: visueel, 

beoordeling van de prestatie, beoordeling van de trillingen en onderzoeken van de slijtage 

resten. 

Bij visuele controles worden de machine compenenten afzonderlijk bekeken met bebulp 

van een microscoop of het laten doordringen van kleurstof. 

A1s men op de prestatie let gebruikt men als maatstaven de bedrijfstempeIatuur, de krachts 

ainame, de wrijvingskracbt,de wrijvingscoefficient en de oppervlakte ruwheid om de 

condide van bet systeem te beoordelen. 

Verschillende varianten van trillingen zijn reeds bestudeerd om wrijving en slijtage te 

kunnen beoordelen. De meeste van deze technieken zijn off-line en berusten vaak op 

ervaring van de operator. 
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De als Iaatst genoemde, de beoordeling van de sIijtage resten en de hoeveeIheid ervan 

geven ook informatie over de canditie van de machine componeneten. 

Helaas is in de praktijk gebIeken dat geen van deze methoden voldoende inzicht kunnen 

geven om de oppervlakte gesteldheid van de machine componenten te voorspellen, om 

zodoende op tijd onderhoud te kunnen plegen.[I] 

Daarentegen bIijken spanningsgolven met hoge frekwenties nl 50 kHz-2MHz, genaamd 

acousti.sche emissie, veroorzaakt door deformatie of zelfs breuk een snel inzicht te kunnen 

geven over de conditie van de componenten. Het Iijkt een veelhelovend gereedsschap te 

worden voor niet destructief onderzoek. Verschillende studies zijn gepleegd om de 

bruikbaarheid van acoustische emissie bij verspannen [6,8,9,11] en gIijdende contacten te 

onderzoeken [1,2,5,7,10,11]. 

2.3 Het onstaan van acoustische emissie bij wrijving 

Er zijn drie verschillende oorzaken van acoustische trillingen waar te nemen bij wrijving 

tusen twee opperlakken: ten eerste de staande trillingen die een gevolg zijn van de 

verandering van statische, dynamische of kinematische omstandigheden in het contac

toppervlak, als tweede de uitzendende trillingen, de zogenaamde acoustische emmisies- dit 

zijn spanningsgolven verorzaakt door plastische deformatie, sttucturele fase transformatie 

en slijtage van bet wrijvingsoppervlak en als laatste de oppervlakte trillingen. 

Het verslechteren van het contact is erg willekeurig aangezien deze processen van elkaar 

afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld; variatie in de wrijvingskracht leidt tot productie van acous

tische emissie afkomstig van het contactopervlak, de nabij gelegen contact oppervlakken 

en de oppervlakte golven met een breede spectraJe samenstelling. Tevens is reeds 

vastgesteld dat er een terugkoppeling bestaat tussen wrijving en trillingen, door wrijving 

onstaan trillingen welke op hun heurt weer wrijving veroorzaken. 

Onderzoek in dit gedeelte van de acoustiek heeft zich in twee verschillende richtingen 

ontwikkeld: bevestiging van het mechanisme en de daaruitvoortvloeiende wetten van de 

verschillende types van acoustische trillingen en het gebruik: van deze trillingen om de 

wrijving te bepalen en bet analyseren yen de mogeIijke wegen om de wrijvingswissel

werking te beinvloeden.[ll] 
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2.4 Ontstaan van acoustische emissie bij verspanen 

Zoals a1 eerder gezegd is een essentieel onderdeel om tot een onbemand productiesysteem 

te komen bet streven naar automatiscbe signalering van slijtage en storingen. Het is reeds 

aangetoond dat gemiddeld 6,8% van de stilstandtijd bij bet draaien bet gevolg is van 

gereedschapsstoringen. De meeste storingen zijn bet gevolg van breuk of geleidelijke 

slijtage. Breuk komt meestal voor bij brosse gereedscbappen onder stotende snijcondities. 

SOIDS is Diet bet gehele gereedschap dat beschadigd is maar zijn er splinters van de 

beitelpunt af. Tijdens geleidelijke slijrage bereikt bet gereedschap zijn einde door flank

slijtage en kraterslijrage. De mate van slijtage tan men bepelen door bet meten van de 

snijkrach~ de spaangeometrie, de temperatuurstoename en de acoustische emissie. Deze 

laatste methode, bet meten van de acoustische emissie blijkt de meest nauwkeurige 

gegevens OIl te everen. [6] 

FW = Flank Wear N = NolCbing CH = Clipping 

CR = Cracking PD = P!a.stic Defomwion 

BR = Breakage CW = Crater Wear 

Fig.2.1 Verschillende types gereedschapsslijtage [9] 

Zoals reeds al gezegd kun je acoustische emissie omschrijven als spontaan vIij komen van 

elastiscbe overgangs energie in materiaa1 dat deformeert enlof breekt. Bij verspanen staat 

acoustische emissie in verband met de korreJgrootte, disJokatie dichtheid en verplaatsing 

van tweede-fase deeltjes in kristalijne materialen. Tijdens deformatie van materiaJen lean 
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de acousti.sche emissie activiteit geobserveerd worden. Bij bet draaien van metalen is 

acoustische emissie toe te schrijven aan verschillende bronnen. nl. elastische en plastiscbe 

deformatie van bet werkstu.k en bet snijgereedschap, wrijviog en breuk: van bet werkstuk 

en slijtage en storingen van het gereedschap.[9] 
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HOOFDSTUK 3 : SWTAGE EN ACOUSTISCHE EMISSIE 

3.1 Acoustische emissie bij wrijving 

Het onderzoek naar het slijtage proces tijdens wrijving Jean allen bij transparante 

materialen direct waargenomen worden. Meestal hebben we in de werktuigbouwkunde te 

maken met niet-transparante materialen waardoor een studie naar het slijtage proces via 

indirecte methode dient plaats te vinden. 

Beschikbare procesproducten voor een onderzoek zoals slijtageresten en bet slijtage 

oppervlak, geven bet resultaat van bet proces weer, maar geven geen inzicht in het slijtage 

proces zelf. 

Er zijn verscbillende indirecte methodes om het slijtage proces te kunnen volgen. Men Un 

bet temperatnursverloop , de electrische weerstand tussen de twee oppervlakken en de 

verandering van de molecuulsamensteUing van bet oppervlak (m.b. v. een electronen 

microscoop) meten. AI deze methodes geven inzicht in bet actuele slijtage proces en geven 

een lokale beschrijving van bet materiaal gedrag. Echter geen van deze methodes is 

bruikbaar om experimentele resultaten te beoordelen. Hiervoor is een gedetaileerd inzicht 

in bet slijtage proces nodig. 

De acoustische emissie is een proces parameter die weI inzicht kan geven in bet 

fundamentele slijtage mechanisme. 

Het onderzoek naar het slijtage proces door bet meten yen de acoustische emissie beeft 

zicb in twee verschillende richtingen ontwikkeld: bevestiging van het slijtage mechanisme 

en de kwalitatieve wetten en het gebruik van de acoustische emissie om de 

wrijvingsparamete:rs te kunnen beoordelen. 

Acoustische emissies zijn zoals inmiddels bekend kortstondige spanningsgolven die 

opgewekt worden wanneer er deformatie in het materiaal plaatsvindt. De locale plastische 

deformatie kan weergegeven worden door bet meten en weergeven van de acoustische 

emissie. Deze spanningsgolven verplaatsen zich door bet materiaal met een snelbeid geJijk 

aan de geluidssnelbeid en kunnen door sensoren en meetsystemen geregistteerd worden 

waardoor het mogelijk is om oppervlakte veranderingen van het materialen waar te 

nemen. 
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De acoustiscbe emissie wordt opgewekt direct bij bet defonnatie proces en geeft zodoende 

een direct beeld van bet actuele proces. Ret signaal ka.n gez:ien worden als een 

bescbrijving van bet slijtage proces. Deze bescbrijving hangt meer samen met bet proces 

zelf dan materiaal- structuur en geometrie kenmerken. De k:arakteristieken van bet 

acoustiscbe signaal zoals de frequentie, de amplitude, de tijdsduur en de toename en 

afname verhouding van bet signaaI worden bepaald door de materiaal eigenschappen. Deze 

signaal karakteristieken zijn goed te onderscbeiden van de trillingen veroorzaakt door de 

componenten van de test of productie machines. De frequentie van bet acoustiscbe signaal 

ligt bijvoorbeeld in de megahertz band terwijl die van de machine Uillingen veel en veel 

lager zijn. Door bet meten en daarna weergeven van bet signaal is bet dus mogelijk 

geworden om zonder destructief onderzoek tecb bet slijtage proces te constant te volgen. 

Zoals al eerder gezegd resulteerd verandering in de mate van plastiscbe defonnatie in bet 

opwekke1i van spanningsgolven, oftewel acoustiscbe emissie. Wanneer deze 

spanningsgolven gedetecteerd worden door een acoustiscbe emissie transducer wordt een 

electriscb signaal verkregen. Ret acoustiscbe emissie signaal kan men op twee manieren 

analyseren nl in bet tijdsdomein en in bet frequentiedomein. Bij de directe weergave van 

bet signaal analyseerd men meestal in bet tijdsdomein. De te meten parameters zijn dan 

(zie figuur 3.1): 

, \ III. r ua: 

I ,,~s .... feu AmpUllIdc 

I j \1: COIIIIU 

I 11 

Fig. 3.1 Scbematische representatie van het acoustische emissie signaal 
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(a) AE events. als er een acoustisch signaal gedetecteerd wordt; (b) AE counts, het aantal 

keer dat een acoustisch signaal een bepaald voltage overschreid, meestal is dit dan boven 

het achtergrond geluid; (c) AE count rate , de tijdsintervaUen van de AE counts: (d) AE 

peak amplitude, het maximale voltage tijdens een golfpatroon van een acoustisch emissie 

signaa1; en (e) AE energy, dit is gedefinieerd als sla de elctrische energie tijdens een 

acoustisch emissie signaal. Deze energie komt overeen met de vrijgekomen energie bij de 

bron van de acoustische emissie dus bij het slijtage proces zelf. 

J .Hanchi en B.E. Klamecki bestudeerde de verschillende slijtage stadia door gebruik te 

maken van de amplitude en de energie van bet acoustische signaal. Hun conclusie is dat 

energie laag is als er een geringe mate van slijtage optreedt en hoog wanneer de slijta.ge 

hevig is. De acoustische emissie peak amplitude geeft aan wanneer er op microschaal 

stukjes materiaal vrij komen.[2. 6] Zie figuren 3.2 tot 3.5. 
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Fig. 3.2 Slijtage gedrag van koper glijdend over staal [2] 
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Kholodilov en zijn medewerkers kwarnen tot de conclusie dat bij toenernen 

de oppervlakte ruwheid de acoustische emissie rate toe nam.[l5,16]. 

Vaak analyseert men het acoustische signaal bij slijtage onderzoek bij verspanen door de 

RMS-waarde (root-mean-square waarde) van het signaal. Zie figuur 3.5. 

De mate van slijtage van het gereedschap tot en met het afbreken van de beitelpunt is 

waar te nemen door de variatie in de karakteristiek. De waarde neemt sterk toe wanneer 

de slijtage hoog is.[6,8] 
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fig. 3.5 Acoustische emissie spectrum voor, tijdens en na gereedschapsbreuk [6] 
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HOOFDSTUK 4 : CONCLUSIE 

Het gebruik van acoustiscbe emissie in bet specifieke onderzoek van de trlbologiscbe 

processen is nog begrensd. Er is weI de bevestiging dat bet slijtage fenomeen samenhangt 

met bet acoustiscbe emissie signaal maar de bepaling van bet slijtage mechanisme met 

bebulp van dit signaal is Dog erg moeilijk. Er zijn twee belangrijke problemen zicbtbaar. 

Ten eerste zijn de geschikte theoretiscbe modellen , over boe acoustische emissie tijdens 

de verscbillend mogelijke slijtage mechanisme opgewekt wordt, niet voidoende 

ontwikkeld. Hierdoor is bet Diet mogelijk om eeD definitieve beschrijving van het 

acoustische signaal te geven voor aile mogelijke mechaniscbe processeD. Het tweede 

probleem is dat de acoustische emissie ontstaat bij de bron en dat daarna bet golfsignaal 

door verschillende materialen en oppervlakken getransporteerd moet worden naar de 

sensor toe. De tusseD liggende structuren moduleren bet golfpatroon en werken als een 

filter welke de signaal karakteristiekeD beinvloeden. De conclusie is dan ook dat de 

acoustische emissie gemakkelijk te meten is, maar dat tot op beden de interpretatie van het 

signaal in specifieke termen voor de slijtage. problemen veroorzaakt. 

In de literatuur heb ik geeD infonnatie kunneD achterha]eD waaruit blijkt hoe de ervaringen 

van acoustische emissie metingenin de praktijk zijn. Dit komt waarscbijnlijk door dat 

metingen van acoustische emissie nog in zijn kinderschoenen staat. Wanneer men in staat 

is om een duidelijkere interpretatie van het signaa.1 te kunnen geven zal bier mijnsinziens 

snel verandering in komen mede omdat bet in de toekomst steeds belangrijker wordt om 

een hogere productiviteit in het fabricage proces te kunnen realiseren. Het wordt dus 

noodzakeJijk om onoodige productie stilstand zoveel mogeJijk te beperken. 
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BULAGE 2 - WRUVING EN SLIJT AGE 

2.1 Wrijving. 

Hiervan zijn twee categorieen te onderscheiden: 

1.Schadelijke wrijving, waarbij men de werkelijk optredende wrijving tot het 

minimum tracht te beperken. 

2.Nuttige wrijving, waarbij men de beschikbare wrijving w hoog mogelijk probeert 

op te voeren. 

Deze laatste vorm van slijtage wordt in deze bijlage niet besproken. Niet omdat deze niet 

belangrijk is maar omdat in deze literatuurstudie wrijving als een ongewenst verscbijnsel 

wordt gezien. 

2.1.1 Schadelijke wrijving. 

Tot deze categorie behoren die gevallen van wrijving waarin de doorleiding van 

mechanisch vermogen gepaard gaat met wrijvingsverliezen, hetgeen in machines neerkomt 

op een vermindering van hun mechanisch rendement. Deze vorm van wrijving komt voor 

aan allerlei loopvlakken. 

Behalve de op zichzelf reeds ongewenste vermindering van mechanisch rendement, kan de 

opgewekte wrijvingswarmte tot complicaties leiden. Indien de warmteontwikkeling te 

groot wordt, zal een afdoend koelsysteem, dat aandacht en kosten vergt, moeten worden 

toegepast. Anders zouden de loopvlakken, dit zijn de p1aatsen waar wrijving optreedt, 

ontoelaatbaar hoge temperaturen ontstaan. 

De in deze gevalJen ongewenste en daarom schadelijk te achten wrijving komt derhalve 

voor bestrijding in aanmerking. Hoe belangrijk in het algemeen de bestrijding van 

schadelijke wrijving is moge blijken uit de volgende gegevens: Globaal gaar 1/3 deel van 

aile in de wereld opgewekte mechanische energie als zodanig door wrijving verloren. 
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2.1.2 De hoofdwetten voor de droge glijdende wrijving. 

De klassieke hoofdwetten voor de droge glijdende wrijving zijn: 

1. De wrijvingsk:racht is onafhankelijk van het beschikbare contactoppper 

vlak. 

2. De wrijvingskracht is recht evenredig met de beIasting. 

Deze hoofdwetten zijn reeds in de lse eeuw nitgesproken door Amontons en Coulomb. 

Men heeft ze zelfs aangetroffen in een notitieboek van Leonardo da Vinci (ongeveer 

1500). 

De verk1aring van de hoofdwetten van de droge glijdende wrijving. 

Drie in der tijden voorgestelde hypothesen worden hier achtereenvolgens besproken, nl. de 

hobbel-, de ploeg- en de kIeef-hypothese. 

2.1.2.1 De hobbelhypothese van Coulomb. 

Bij deze hypothese wordt er van wt gegaan, dat bet ene loopvlak over bet andere gaat 

hobbelen. Met het geidealiseerde model vol gens figuur 2.1 ka.n men zicb <lit visueel 

voorstellen. Oit hobbelen gaat uiteraard gepaard met Diet geheel elastische botsingen, dus 

met energie verlies. 

Zelfs indien men uitgaat van het maximaal denkbare energieverlies blijkt men nit te 

komen op een wei zeer kIeine fraerle van de werkelijk geconstateerde wrijving .. Oem 

hobbel hypothese blijkt dan ook op zijn best slechts een gedeeltelijke verldaring voor het 

optreden van droge wrijviog. 
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fig. 2.1 Geidealiseerd model van bet bobbeleffect [14] 

2.1.2.2 De ploeghypothese 

Bij deze hypothese gaat men ervan uit dat de oneffenheden van het harde materiaal in bet 

zacbte materiaal dringen en dat deze bij glijdende bewegingen daarin Itvoren" ploegen, zie 

figuur 2.2, hetgeen met energie verlies (wrijving) gepaard gaat. 

fig.2.2 Ploegwerking (sterk vergroot) [14] 
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Een harde oneffenheid zal onder de plaatselijke belasting op die oneffenheid mver in bet 

zachte loopvlak worden gedrukt, totdat de gemiddelde contactdruk ongeveer overeenk:omt 

met de hardheid van het zachtste materiaal. 

Ook de ploeghypothese blijkt veelal Diet voldoende om de wrijvingsweerstand in zijn 

geheel te verk1aren. De ploegcomponent is slechts een gedeelte van de totaJe 

wrijvingsweerstand al is dit in sommige gevallen een aanzienlijk, of zelfs overheersend 

gedeeite. In bet algemeen is er dus nog behoefte aan een aanvullende hypothese, om ook 

bet resterende gedeeite van de uit metingen bekende coefficiSoten van de droge wrijviog te 

kunnen verklaren. Dit is de nu te bespreken kleef-bypothese. 

2.1.2.3 De kleefbypothese 

De Jdeefbypothese, ook weI genoemd adhesie-bypothese, voor droge glijdende wrijviog is, 

altbans voor mver toegepast op metalen loopvlakken, gebaseerd op bet ervaringsfeit, dat 

metalen tegenover elkaar Jdeefoeiging vertoDen. Op bet eerste gezicht moge genoemd feit 

onwaar schijnen. Immers indieo men twee metaleo oppervlakken tegeo elkaar drukt, 

zullen ze als regel niet aan elkaar blijven kleven. Ecbter, twee oppervlakken, die men als 

metaaloppervlakken pIeegt aan te . duiden bestaan onder normaal in de techniek 

voorkomende omstandigheden, niet uit metaa1. Zij zijn steeds bedekt met een huidje van 

een of meer oxyden van bet betreffende metaal, welke door blootstellen aan de zuurstof 

van de nonnaal voorkomende atmosfeer gevormd zijn. Het gaat dus dan slecbts nominatief 

om metaaloppervlakken, terwijl in werkelijkheid bet contact plaatsvindt tussen metaal

oxyden. De kleefneiging nu van metaaloxyden onderling is tegenover die van werkelijk 

reine metaaloppervlakken zo gering, dat zij verwaarloosd mag worden. Hiermede kan 

bovenbedoeld ervaringsfeit althans gedeeltelijk worden verkJaard. 

In die gevallen waar ldeefoeiging tussen twee nominatief metalen loopvlakken t.och blijkt 

bij te dragen tot droge glijdende wrijving, zullen dus de bescbermende oxydebuidjes op 

zijn minst plaatselijk moeten zijn doorbroken, omdat anders het voor een merkbare uiting 

van de kleefoeiging noodzakelijke metalliek contact Diet zoo kunnen optreden. Zie 

onderstaande figuur 2.3. 
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fig.2.3 Ben der contactvlakjes plaatselijk bescbouwd en sterk vergroot [14] 

2.2 Slijtage 

Slijtage is een scbadevorm en wordt in het dagelijks spraakgebruit opgevat als het 

ongewenst afnemen in massa, sterkte of bruikbaarheid, hetwelk plaatsvindt door voortdu

rende wrijving of door voortdurend gebruik. 

Deze definitie, die ook corrosie (chemische slijtage) en structurele breuk omvat, is echter 

te ruim voor slijtage zoals die typisch is voor bij uitstek werktuigkundige gevallen. In dit 

verslag zal it mij vnl. beperken tot typen van zgn. "mechanische slijtage-. 

Mechanische slijtage dan wordt opgevat aIs een meesta1 langzame en ongewenste veran

dering van afmeting van het oppervlak van een voorwerp tijdens bet gebruik, en weI, als 

gevolg van glijdend, rollend of stotend contact met een contactmak:end medium, aI of Diet 

gepaard met chemische aantasting. Mechanische slijtage omvat dus slechts een zeer 

beperkt gebied van dat van slijtage in het aIgemeen. Een gemeenscbappelijk kenmerk van 

aIle typen slijtage is, dat de betreffende veranderingen van afmeting wordt veroorzaakt 

door een mechanische overbelasting van het oppervlaktemateriaal, waardoor plastische en 

elastische vervorming optreedt. 
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Figure 12fig. 2.4 De aard van de vervorming op en nabij de contactplaatsen [14] 

2.2.1 Toelaatbare mate en snelheid van s1ijtage. 

De Ievensduur van een onderdeel is enerzijds afhankelijk van de mate waarin slijtage 

uiteindelijk kan worden toegelaten en anderzijds van de snelheid waarmede de slijtage 

voortschrijdt. De toelaatbare mate kan voor verschillende toepassingen nogal uiteeniopen. 

De toelaatbare slijtage voor een onderdeel lean gedefmieerd worden als die mate van 

slijtage, waarbij dat onderdeel zijn functioneerbaarheid verliest, doordat de vorm en 

afmetingen van daaraan voorkomende loopvlakken Diet langer aan zekere minimale eisen 

voldoen. terwijl de toelaatbare slijtage doorgaans redelijk nauwkeurig te specificeren is, 

treedt in de praktijk ook onder goed vergelijkbare bedrijfscondities~ dikwijls een grote 

spreiding op in de geconstateerde slijtagesnelheden. Dit laatste maakt, dat voorspellingen 

van levensduur nogal eens behept zijn met een grote onzekerbeid. 

Globaal geldt, dat hoe fijner en gecompliceerder een mechanische constructie, des te 

29 



gevoeliger de functioneerbaarheid tegenover slijtage en des te kleiner dus de toelaatbare 

slijtage. Wat de invloed van gecompliceerdheid aangaat, is dit in te zien op grond van het 

volgende sterk vereenvoudigde voorbeeld: Laat een machine een aantal n vitale onderdelen 

bevatten, die ieder voor zich, gedurende de te beschouwen bedrijfsduur, een en dezelfde 

overlevingskans, k, bezitten. De kans K, dat de machine tijdens die bedrijfsduur 

onfunctioneerbaar wordt, is dan K = I-t". Men ziet dus, dat een groot aantal vitale 

onderdelen in dit opzicht sterk ongunstig werkt. Hierdoor is het onderzoek naar 

acoustische emissie tijdens wrijving, wat immers de de slijtage veroorzaak:t, za belangrijk 

voor de werk:tuigbouwkunde. Door deze ontwikkeling is men in staat om in de toekomst 

bet slijtage proces te beheersen en tijdig onderhoud te kunnen plegen. 

In deze bijlage is in een vogelvlucht de begrippen wrijving en slijtage bescbreven. Voor 

een uitgebreidere en dus completere toelichting zau it graag willen verwijzen naar 

Tribotechniek en aandrijvingen [14] en Tribology in machine design [12]. 
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