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samenvatting . 
Dit 11teratuuronderzoek werd gedaan in opdracht 
.an Prot. Drs.J.R.Zaat. 

In,alle geyallen van de,i. dit literatuuronder
zoek, geraadpleegde 1iteratuur .ard de kras- of 
wrijvingswe.rstand bij het krassen OPt of glijden 
Vail enltelkristallen afh.ankelijk bevonden yan de 
kras- of glljrichting. 
Roe de verhouding yan dezegroothedeh bij ver
schillende richtingen ligt is athankelijk van= 
1. De wij'ze van krassen (of glijden). 

~.a. de belasting van het kras(glij)iichaaa. 
de vora van het kras(glij)lichaam. 

2. De orie~t~ie van het enkelkristal. 
De liggi9S van de slipvlakken en s.Liprichtinge.I 
~.o.v. ie kras(glij}richting. 

prognose Bet feit. dat de slijtage lIlet een orde grootte 3 
en de wrijvingscoeff. met een factor 3 verabdert, 
met Yerandering van de glijrichting t.o.y. de 
orientatie van het enkelkriatal. kan een aanwijzing 
zijn bij de constructie van zeer kleine glijiagers. 
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S.A.V.ENVATTINGt 

In alle gevallen van de, voordeze 8cr1ptle,geraadpleegde 

l1tteratuur werd de kras- ot wr1jv1ngsweerstand biJ het. 

krassen op ot b.et .sl1jden van enkelkr1stallen afhankellJk 

bevonden van de kras- of g11Jr1chtlng. 

Hoe de verhoud1ng Van deze grootheden b1J verschll1ende 

r1cht1ngen 11g~ 1s afhankelljk van: ' 

1. De wljze van krassen ( ot g11Jden ) 

o.a. de belast1ng van,het kras(g11J)11chaam 

de vorm van het kraa(gllJ)11chaam. 

2. De or1entat1e Van het enkelkrlstal. 

De llgg;ns Van de s11pvlakken en s11pr1chtlngen t.o.v. 

4e kras(gl1J)r1cht1ng. 



I. INLKIDING. 

Aan de hand Tan enltele 11t.teratuUI'-«9gevems worat. 1n deze s·cr1p

tle nagegaan: 

a} hoe de kraawe.rstand blJ het kraa ••• cap enltelkr1st.allen V8r

Andert blJ varlatle van ae krasrlCht.1ng t.o.v. de kr18\al

orlentat1e; 

b) hoe ·desllJtage en wr1Jvlngaco.·tf'lc1ent b1J a11Jtageproe1'e • 

. op e'nkellr:rlstallen .,.erandert blJ ",arlat1e van ae g11Jr1ch

tlng t.o.v. da krlatalor1'ntat1e. 

AlTor.na tot besprekl~ van deze 11tteratuur ever t. gaan 11Jk' 

het intttlg J:let m.chanla,ll. van metal11ache wrljvlD6 t. bek.1Jken. 

Hl.rvoor wordt de zlenswlJze van Bowden en Tabor genoaea. 

naar ~n het Terloop van daze ecriptle enlge kenni8 van krleta1-
. . 

bOllw aoo~ zakelijk 1s wordt de M1ller-noanclat.uur voor Uletal.-

vlakken.en rlcht1ngen voor enkele krlsta1typen aanseg.ven. 

I I .&1' .OWIS. V Nl. -:X:AYtIS OHE WHInING. 

U1t" Bowden en 'abort "The 'fr1ct1on aDd 1ubricatlon ot •• 114.". 
Ils;1~. Ialeiding. / . ' .. 

Wrlj~lns,tussen 'tv ••• _taaloppervlakken·kan Diet alle.n als •• n 

. opp.rv~akte-efteot wor~n gezlen. Gedurendehet sllJdeD'.n\ataan 

hecbtlDgtln (TaD .de orde- groot'te van ,AL \I .. ~<J.) ve1ke &fse.Ghoyell. ace-· 

t.~ woraen. Bovend1en zal h.t.hardste Van de t.v .. metaaloppervlak

ken .l'be't,'zlJn' .ruwhelC1atoppeIl e.n SPOOl' ;:PlNgen door het oppervlak 

van het zachtst8 materlaal. 

Het 1s Can du1de11Jk dat de wr1jvlngskraoht ult tw ••. termen be

sta~t; de 9108sterll an de afschult~er., en dusafhankellJk 1. van 

de sesteldheld van de metaaloppervlakken en van de mater1aa1.1sen ... 
'" schappen. Mat behulp Van daze besohouw1as ls het mogellJk een be-

nad.rend~ u1tdrukk1ng te verkr1Jgen voor de afhanke11Jkbel0 van 
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de wrlJving Tan ~e fY81ache materlaal-elgensChappen. 

Srnst an Herchant geven .en soortgellJke analy.e. 

Ten.lnde de twae termen van de wrlJvlngskracht te ,sCheld.n 

vordt de wrlJvlngskraCht tus.en harde sllJ11chamen van Te~

sCh1lleode seometrl.Che vorra en een Tlakke pl.at :YaD "Cbti~ 

II.2.Het 1ndrukllchaam 1 •• en stalon halTe bole 

zacht. 
oppf:i 

P18.1~ Halve bol-al.·1nd~k- reap. gllJlldbaaa. 

B1J stat-1ache 1ndrukklng Is I (o-.Y. '9'all plallltilllche defdrmatie ) 

J., • W/p waarln W I Tertlcale belast1ns (srt). 

P 

Ie. a het '. ' 

an het zacb.\e _teriaal 
(&~/lII12 ) 

op het platt.e ylak geproJeet.e.r4e 
cont.ac\-oppe"lalt. (.2) 

Worden de oppervlakken glad v.ronders~eld ~an 18 A het ~erkellJk' 

contact.opper~ak. Is het, gllJ1IChaam ruw dan k&n eike ~wheld.

top als kle,y' halve bol beecbouwd wordea, zodat. de redenerlna, 

op klelne Bchaal, geidlg bllJft •. 

. 
In het., dynamlache geval le F ~e kracht welke nod18 18 .a cte ' 

halve bol te hewesen In.een rlchtlng evenwIJdlg a&l1 bet. oPPlJ'

viak. F Beataat ult 2delen n.l. 

a) S = a.A, d. kracht welke .nodlg 1s .. de hechtlllgen op d. , 

contactpunten at t.e schulven hierin 1a • deze 

'kracht per ~.Dh.ld Tan' contact-opperylak(srt/w) 

Ii) P • J.,l.pl,de kracht welke DOd IS 18 Oil het zacb.te materiaal 

voor het gllJllchaaa t. verplaat.en. 

'. 

Hierln 18 A~: de dwaraaooranede van de semaakte 

groet (mm2 ). ( Opetulping ... t .. llen.) 
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p': de gemiddalde druk nodig om het zachte mate. 

riaal in de groer ~. verplaat •• n. p' Is van 

aezelfde orde grootte ale p. (grt/am2). 
Bij een apoorbr.edt. d geeft Bowden At =1/12 d} .1/r. Dit poet "toe.allig . 

. afballkelijk zijn Tan de opst1illping. claar ander •. de uitdrukldng " • 
. 22. 2 i . 

arc.in d/Zr • r - d. r -d 14 geTondea sou sijn. 

De totale wr1Jvingekracht 1s dan F : a + P • a.A t 1/12 a'/r.P•• 

II.'.Hetgl~J11cha~m i8 een oylinder .. t .traal. r. en lengt. 1. 

F1g.2.GllJ11chaam als 
oy11nder. 

In dit geval 1. 

a} a • l.x 4.x a. 

b} P : 1/12 4'/1" p' • 

Wordt 1 tot 1lUl.t.el"U66ebracbt., dua 

1.p.v. oyl1nder een apade ala 811J-

1Ichaam, wordt S '. o. en 

F = S + p • P • 1/12 4' /r. P' • 

dit 1s hetzelrd_ ala de ploegtera b1J cyllndl'taoh •• 1'1 belvor

mig. gllJliChamen. w&&rdoor de afschu1ttera 11'1 d~z~ belde ge-. .' 

v,allep 'eenvou9ig te berekenen ia. Tel" verlrlcatle van deze be • 
.' 

schouwlng w/~denenkele experimentea gedaan. 

II.4.p! ploesterm P~ 

1 
4:1.. i. _t p. wordt. , c c. V p. ... 

De experimenten bewezen dat. d. 

ploegkracht e.euredig 1s met d3• 

De waarn.mlngen'werden b1J het be

g1n van g11Jd81'1 genomen. 

Ult de grarlek 1s p' te bepalen. 

Bet b11Jkt dat p' ~ p • .,;-~ 
b!id • .rde grootte 1,O-1.~jDUD2) 
Het 1s ook nogmoge11Jk P. t(p} 

z· te bepalen daar d·i:o ...... ~4 ....... 
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7. 

Hlerult blljkt dat de ploegterm voor harde materla1an m1nder 

belangrlJk ls. 

II.4.J)e .tschulfterm S •. 

De tangentl.le kracht F werd bepaa1d voor de geno • .ae g11Jll

onamen van staal, glljoend overean platvlak Tan ln41ua. 

De glljllChamen ha~ben allen dezeltde atrondlngsstraal. (rlS ••• ). 

\. ""ec:ada 
2. ~I 
..I. zyr. ..,. _e .,. 

'~ 

" ':;IIn. ... v

t':l,a"" ...... 

, t;o 

F1e.5. S : t(~). 

11.5. Discussie van R.P.Steijn. 

E1J a.n bepaal4e spoorb~.edte ls de 

wrlJ_lngskracht het klelnate Toor 

de spade, daar hler de atschultterm 

ontbre.kt.. 

HetTersCh1l tus.en 1 en , 88ett de 

atschulrt.r~ S vcor de cyllnder, het 

Ter.chil tu~sen 1 en 2 d1e voor de 

halve bal. (Flg.5.). 

De veronderetelllng dat S proportlo

neel 18 metd bllJkt Julst te zlJn. 

Ult de hell1ng van gr~tlet (rig.5). 

1s rt!'w, at te le1de'n. V ... een c1-

l1n4.1sCh gllJllchaam 1. de orde 

groott .. 8 = 220 sri 1_2. 

Het bllJkt due dat. (de atschult

spannlng van de .taal-1ndluala.~ 

'zeer dlcht llgt blJ de schultapan-

nlng Tan zulver indlum. 

Bij ideaal plastisch materiaa~ gelden de hoofdw,tten de wrijvings-. .. . ' 

coefficient is onafhankelijk van de afmetingen van het glijlichaam 

en van de verticale belasting. 
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Bij niet-ideaal plastisch materiaal zul~en afwijkingan van deze wet ten 

ontstaan. 

BOWDEN en TABOR (1) zien , bij de beweging van een glijlichaam over, 

oppervlak, de ploegterm aIleen ala het gevolg van materiaalverplaat

sing voor het glijlichaam. Bij aanname van een dynamieche vloeiepanning 

p', analoog aan de Meyer hardheid bij statisch. indrukking, is de ploeg-

kracht het product van pt en het oppervlak van de dwarsdoorsnede van de 

groet.Daar deze dwarsdoorsnede gerelateerei un woreden met het oppervlak 

dat de ~ading draagt· ged~ende het glijden, kan een eenvoudige uitdrukkinc 

voor de "ploegwl'ijvingscoitticient Upl" gevonden worden. 

Ale aangenollenwordt dat gedurende net glijden het gewicht door de voorete 

'heltt van .at glijliehaaa gedragen wordt, dan is de relatie tass.n g •• ieht 

en spoorbreedt~: 1!' .. ;~,;!i~ .. lta •• n. b.'er .,.It.nti de De wet vaD MftER. 

Hierin ie : W ': De , veri.i-cale belasting.(ge.icht). 

.,a.: Dialleter bij atatische indruklting. 

w . Spoorbreedte • • 

k:1 en.'ka : Proportionele constanten. 

Eea analyse Yan de ploeg-oen.adhesiewrijvi.gseo.tticient",b~j 'ondiepe 

o indrukkingen .at bOl.7I1i.ge'~liChamen wordt geplta d<.?or GODDARD en 

/ • , (;-n)/n {Z-n)/n • 
WIl.MAN: Utot -Upl+Uadb:-ltpl.J» .'11 + kadh •••• 

w&arin : n : MEYER-index 

s : atschtdtspanning van het hechtopperilak tUBsen 

'gl.ijlichaaa e~ oppervlalt • . ~'~. 
'p.-'(' gelliddelde dynamische vloeispalUl1ng. 

kpl en kadh : proportione~e constanten. 

Ilj verand.erl1jke·4.iaa_ter vin het glijlichaall wordt deze u1tdrukking : 

k t .(3-n)/n D(2{n-;)/n) 
utot."'* uP.l +Uadh• pl-P. • + 

k w(Z-n)/n D{Z(a-Z)/a) 
+ adb·se • • 

Hieruit volgt d.at de adhesie.wrijvingacoetticient uadh atne.at met hogere 

belasting ala de detormatie in het'elastisch-plastiaehe gebied pl.aatavindt, 
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en onathankelijk van de belasting is in het greDsgeval ap2 voor een 

ideaal plastisch materiaa1. 

7b. 

De ploeg-wrijv1ngscoetticient is daarentegeD te verwaarlozen ais~~~~etor

matie maar .einig plastisch is, maar Deeat toe .et de belasting als 

3~n' 2. 

, 
" 
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III. MILI..SR INn I CES • 

Ult C.S.Barret: "Structure or metals". 

III.I.Ben notatla-ayst •• m dat de or1entatl. van krlstalvlakken 

ot van vlakken blnnen een krlstal aangeert zonaer a. pos1-

tle 1n de rulmte te geven ls onontbaerlljk • 

. Hiller ge.rt een notatlemethode ~elke g.baseera ls op de 

snijpunten van de vlakken met de krlstalassen. 
, , 
-. . 

De snljpunten"worden gemeten 1n dlmensles van de aennalds-

c.l.~ 

. Voor het as"ngeven Van rlcht1ngen gebru1kt .Hiller de ooord1-

naten 1n het aasenstelsel van het kr1stal. 

III.2.Kyb1.ch sxat.em. 

'III.2.1.Ylakkepno\at1e. (voorbeelden 1n t1g.6). 

'Het re cept 18 Z 

a) Zoek ae snljpunten van het vlak met de assen en 

druk deze u1t 1n veelvouden or"delenvan de een-

he1damaat voor elke aa: 

,~ Beem de rec1proken van deze waarden. 

c) neel.door de grootste gemene deler, of herle1d 

tot alle waarden sehele getallen zlJn. 

d) Geer de waarden als voIgt aan (h,k,l) 

BiJ sn1Jden met .en negatieve as b.v. h-a. 

(h It 1). 

---y 

("0) III) "at 
F1g.6. Voorbe.lden Tan vlakken-aanduidlng. 
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III.2.2.R1chtingsaanduid1ns • (voorbeelden 1n rig.7. > 

Recept: 

Seweeg het nulpunt 1n de gevraagde r1chtlng 

door het te bewegen evenwlJd1g aan de kr1stal

assen. De afstanden lange de kr1stalassen se'Yen·· 

de r1cht1ng aan. Notat1e b.v. [u Y w] ot 

[ll v w] 
z z 

--7----1---:----- Y 

, 0] . x .r--"'----...K;.. 

F1g.7. yoorbe.lden van r1cht1ngs-aanOuiding. 
, 

.Ook h1er moeten'de getallen tot gehela getallen herleld worden 

111.3. Hexagonaal-syste.m. 

111.3.1. Vlakken-aanrlu1ding (voorbeelden 1n f1g.S.). 

Het recept 1s hetzelfde als b1J het kubis~e systeem al

hoewel hier met 4 Aasen gewerktwordt n.l. 4. al' a2' a" 
en c~a •• 

De aandu1d ing zal nu de vorm hebban I (hkil) waarln ll& 

reduct1e tot de kle1nste gehele waarden 1 = -(h ... It) moet 

zlJn. 
c.. 

(talo) 

/ 
1/ 
~ 

/ ...... 

, 

...... 

111.3.2. Richtings-aandu1d1ng. 

Dezeltde methode als 

blJ het kUb1ache 8Y.-

teem. 

Opm. ala e.n haxago

naal-syste.m met drie 

indice., is aangegeven 

heert men de index 1 

laten vervallen.1: -(Il'" lid. 
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IV.l.Ult: R.P.Ste1n: "Frlctlon and wear of Single CrystalsR
• 

Steyn doet krasproeven met dlamant en satlernaalden op 

enkelkrlstallen van de volgende typen: 

18, 

a) F.C.C.~lstallen kublaah mldszlJds bezet rooster(Flg.9). 

Flg.9. 
F. C. C.rooster'. 

Voorbeelden zlJn: au, Al. Nl en 

~ - mess1ng. Hler zlJn de voorkeure

sllpvlakken de {lllr vlakken en de 

voorkeurssllprlchtlngen de .~lro> 

rlcht1ngen. 

b) B.C.C.-kr1stallen kublsch mldbloks bezet rooster~lg.lo) 

• No.. 

Voorbeelden zlJn f\ -messing en ti- IJzer 

De voorkeurs811pvlakken zljn de t llO} 

. ,vlakken en de voorkeurssllprlcht1ngen 

de <lIl) rlchtlngen • 

)( CL. VIS 0 • 

. Flg.ll. '. 
NaCl.rooster. 

Voorkeurssl1pvlakken zlJn de lllo} 

vlakken, voorkeursallpr1chtlngen de 

< lIo> rlcht1ngen • 

(3) Toegevoegd worden exper1menten waarln met d1amant-Daal-

den met verechlllende"topradif gekraat wordt op poly

kristall1Jn koper, teneinde het.&lgemene gedrag van het 

krasproc •• vast testellen. 

ateyn meet b1J zlJn experimenten de krasweerstand (dus d. 

wrlJv1ngsooittlclenten bIJ bekend vertlcaal gewlaht op het 

krasl1chaam) en de breedte van het getrokken spoor. 
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Alvorens tot de behandellng van de orlintatle-athankellJkheld . 
over te gaan toont ateyn aan dat de wrlJvlng.-oo.rtlolen~ 

afhankellJk ls Vanr 

a) de preparatle van het te krassen oppervlak; 

b) het vertlcale gewlcht op de naald; 

cJ de afrondlngsstraal Van de kraanaald. 

ateyn ge8ft deze afhankeIljkheden tenelnae de verderet waarne-
. . 

mlngen op -Julete waard. te kunnen schatt.n • 

. De enkelkrlatallen worden allen gekrast op het ~ 100 i vlak, 

en weI. In de < 100> en de(llo> rlchtingen, waarblj onder-
. 

staandereaultaten gevoridenwerden. 

F.C.C.-metalen: u ) u 
.(110) (100) 

B.C. C. -metalen: Idem. 

, NaCl-type : ldem. 

en w < 
'~lo) 

w 
(100) 

u = wrlJvingscoertlcli-nt. 
w : krasbreedte. 

De resultaten wat betrett de 'wrljVlngscoirflclent zlJn ln 

Flg.l2 9pgenomen. 

~t behulp van de theorle van Bowden en Tabor (zle II) en de 
,. 

relatle welke/Meyer vond tus8en het vertlcal. aandrukkraoht 

en de putdiameter (W=lt1.d~.) tan St.yn ult de resultaten van 

de krasproeven op poljkristalliJn koper ooncluderen da1, de 

ploegterm van de,wrijvingskraoht sterker gaat overheersen naar-
, 

mate de radiuB van de krasnaald kleiner wordt •. 

Dit reaultaat wordt gebruikt v~or de beschouwlng van het kras

procea op enkelkristallen waar zaer kleine topradif gebrulkt 

Varond.ratel cat het ploegen van de naald door het t. krasaen 

vIak •• n d.form.ti.procea is, waarblJ het materlaal voor de 

krasnaald gecomprlmeerd worct. 
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_ <100) RI(:'HTI1"6EN 

c:::::J <: I 0 I > " 

F.C.C 
Fk 

o.~ .. 

0.1. 

ill .• "U'.",NG (.gt-t) ,... "0 'So iO 
12,t 11.1 CUA"''' .. '' (R ... """") ,?b 

a.c,C. 

• 
-

o '-- ~..-'-''''o~--- 1.. ~ 0.,-1-----

11.' \1 •• 

r 

-

3'- L...:. 10::-'-----
\t.l:r 

F1g. 12. WriJving op het 001 vlak voor F.C.C., B.C.C., 
en NaC1-type kristallen. 

Op grona Tan zuiver'geometrische overwegingen 1s dan te berekenan 

hoe de tangent1il. kracht 'samenhangt met de ,-r •• olved .hearstr ••• M 

in het slipvlak en 1n de sl1pr~cht1ng. (zwichtspanning.) 

Lr a F/" C08 DC. C08 f-> • 
t r= de zwichtspanning • 

. 
~ : ae tangent1e~. kracht or wr1jvings-

kracht • 

• 
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d.. : de hoek t.uBsen de kraarlcht1ng en 

de normaal op het elll>Tlak. 

(3 = de hoek tUBsen de krasrlcptlng en 

de allprlchtlng. 

A= de dwarsdoorsn.ede van de t,e vormen 

groer voor de naald. , 

Met lnachtnemlng van de voorkeurss11pvlakken e~ sllpr1chtlngen 

de~ verschlllende kriataltypen kan het voleende gezegd worden I 

a) Vbor F.C.C. en B.e.C.-met.alen ls 'Cr Vaal' dekrasr1chtlngen 

< 110) en <loa> ..o~eveer hetzelfde (vaal' c~nstente A). 

b) In de kriatallen ~an het NaOl-type 18 ~r Vaal' de krasrlchtlng 

.< loa> ongevee,r tweemaal zo groat alsvoor ds <110> rlcht1ng. 

(TOOl' constan:t'e A).' . 
D.w.z. a TOOl' krlstallen Tan het NaCl-type ls 1n de (110) r1chtlng 

ssn tweemaal zo grote '.ngentle'ls kracht nodlg om ae bewtg.ng te on

de,rhouden dan blJ krassen 1n de < 100>· rlchtlng ofwel u<llo). 
> • • 

2U<loo>. Zo, groat z1Jn de'waargenomen verachl11en nlet. 

Voor F .C.C. en B. C. O. -metalen zou ',geeq. Terschl1 magen ,z1Jn tussen 

de <loo~ en < 110> - r1chting hetgeen ln. tegenspraak met de waarne -

mingen ls. 

Wat betreft deze kristallen wordt bet verschil door .STEIN verltiaard door 

van een atatlache lndrukking met e.n'l/64 lnch safflerbol •• n 1nter

rerogt-am 'e maken. Het bl1Jkt dat A nlet ge11jk 1s voor de < loa> 

en <110) rlcht1ng ln' alle gevellen zlJn heuvels langa de <110) 

11jn te z1en, zedat L"r 1n ~.ze richt1ng kleiner zal z1jn en due 

de WrlJTlngscoerr1c1ent groter •. 

Het Terschl1 blj de krlatallen Tan het NaOl-typels hiermee echter 

nlet te Terklaren., D1t moet moge11jk gezocht worden 1n een groter. 

1nvloed van de oppervlakte-hechtlng en dus vande afschulfterm ln 

de wrlJv1ngskracht dan veronderateld werd • 

• 
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IV .. 2 .. lJIT B,J • DOWELL. 

"Frlct10n and \'/ear of Slngle Oristal. Saphlre slldIng, on steel". 

IY.2.1,Algemene beschouwlng. 

Duwell ond_rzoekt hoe wrljv1rig en sllJtage Tan een Al2~ -

enkelkr,lstal afhangt van 'de or1e'ntatle -en de gllJrlcht1ng 

b1j het gllJden van d1t enkelkristal over een stalen plaat. 
- ' 

Het bleek dat de sllJtage met een orda grootte 3 ea. d. wr1j

V.1ngscoi;ttlc1.n~ 'met eeri factor 3 veranderde b1J verschlllen-
\ 

de,orlentatl ••• 

Daar b1j deze eXPtr1menten de slljtage aan het hardste van de 

twee mat.rlal.n_geme~en wordt zlJn de experimenten van lange-

re duur. 
, 

Het bleak de schr1Jver oat dft slijta~e .van de bolvormige sat-

tler (welke gemeten ~;oro t door het atgesletenplatte vlak aan 

de saffier te meten) afhankelijk 1s van de vertlcale belast1ng 

en van de totaal afgelegde afatand, do~h nauwe11Jks van de 

gllJsnelhe1d. De sllJ.t,age wordt dan ook aangegeven met 

mm3/kg/km. 

B1J kamert.mpe~atuur kan geen plaat1ache vervorm1ng van de 
, ' 

saffler Terwacht worden. B1j het'g11jden overmetalen kan de 

temperatuur aan de werkeliJke contactpunten tot het smeltpunt 

van d1t metaal oplopen (voorstaal ca. 1500 00) enbestaat er 

weI kana op plaat1ache vervorming. 
, 

B1J het aIIJtage-proces moet re,kenlng gehouden 'Worden met de 

ohem1ache en.tyslsche eigenschappe:n van het smeermlddel OP 

het 8cheld1ngsvlak, al Is ~1t ook aIleen maar een oxydehuld op 

net metaal, 

IV. 2 .2.~1.ntatle-de'tln1tle. 

• 

Duwell-deflnleert d. orlentatie van het Al2~-enk.lkr18tal 

(hexagonaal-rooster) volgena onderstaand schema, 
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I 
I 
I 

. . 

I 

+.houder. 

15 • 

De posltle Tan d. a-a. en de a-usen 

.'. t.O.T ... de •• van de ho~4.rJtunn • ...,. 

'--. 

I .. 

I 
. . I 
_ .1 

_t r'ntgen r.tlel:t.1. en ",1 t de In

t.erferentletlguur blj 11Qht doors~ra-

11ng.bepaald worden. 

, " 

J'lg.13.Orlintatle Tan bet. 
lr:I:' lstal t. o. T •. 4. 

, gllJrlchtlng. 

~ rlcbtlnsOB. wordt geD;larkeerd 

.door een pen 1ll ~e houder te pla.t-
, 

~en terw1Jl 4e po. 1 tle. Tan .:de a-· 

assen m.b~v.een dla.mant bllJvend 

OJ) het sllJtagevlak worden aangege-' 

yen. 

BIJ ~ll1ekeur1g sekozen krl.talerl~n

ta t1. bl~~k~ het, verbanO :.t.ua.en .de 

.11jtag~. 'en -de wrlJvlngsCHtf1,cle"nt 

een exponent1eel te, d31l ": 

V 11[1 A.em • 

(Vlg.eleten T.l~/ks/k:m.~ulwrlJ

Ting. coitt~ clint J. . 

, 

a) BIJ, slljtage .o~ d. oa81svlakken ."-01) bl:1Jkt de sliJtase u.xl-

• 

•• 1 al,8 If.- 900 en'mlnimaal ale ,*,-2700 ( e~ ~O).(J'18.14 en 

lSJ. 

F1g.14. Orlintatle 
blJ· e ~ 10 

, .. 
---"f .: .. 

Deze grote varlatl. ls onafhankellJk van de 11gg1ng van de a-

as~.en, ,wel bllJkt er nadere be.chouwlng OVer deze varlatl. nog 
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ea. kleinere v.riatia·ge.upe~pone.rd te sijo, welke wei van de a-U8en 

atllanltelijlt is. " . 

Dat voor = 900 ,bij de grote Yariatie, de situatie yoor at.ch.uren van 

kleine d.eltje. gunatigar i8 dan voor = 270° is in tiguur 15 t. sien. 

is voor 

\tat betrett de klei.ere Tariatie, peri~di.ek .et dea-ass~a. aag aaa

pno ... worde., .eda aaa' de haad .van he.t gedrag van het 'gekr.ste .ata.&1 

at de .. tier slijt,door plutlsche deformatie, •• 1. door atschuiYiq 
, 

1 ..... de baai8vl.akken. Reeds eerd.er werd bi-j a8,ttiell' plaatiache defor_tie 

ia 'de (0001) y1akke.. ia cie ~ichting van de a-as.enwaargeaoJHll bij , 
. 0 
. 1000 c. 

Bet verwijdere. YaD de.e tr~eatea houdt vloeien yan'hetaateriaal in . 
de.baaiavlakke. laaca de a-"ae. intda~ .l~ en slijtace rel.atieye 

..x~ in deze richting v.rtonen • 

. 't.) 811jta,e' bij a.der ltriatalo~i;ntatie •• 

,0aclel"'&OOllt werd de alijtage op ee.·kl.eine cirkel A v.aa d •• ttierDol _t 

• 28°.. =900 e.2700
: ( zie fig. 16) 

--.-

1'18.16. ~1i·ntat1. bi'J 9- 28°. 

De r.~u1~at.~ zlJn_s~t .. kend 1nF18.11 ft~"8.9 
• 

- . -

• - . 
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" . 

_,OIl' 

.~. 1"
I 

• Plg.l7. S1131.88e b1J ~ =9.0 

en e • 280. 
·F1g.18. S11.itag~ b1J ~ :: 270· 

en e :'280 
. . . 

.Hl.r zlJn de maxlma •..• le de g11Jr1cht1ng 1n de rlcht1ng van de 

a-a •• en l8,du1delIJk tezien. Oolt h1er lIst 1n het alge.een de 

krOJlUlle voor <p. 900 hoger' dan d 1e Toor 'f :: 2100 • 

DealIJtageb11Jkt kleiner te ~9rd,n ala de o1rkel A groter 

wor4t. (ot 4e hoek e ,groter ,\IIor41.). De 1nyloed Tan de 1,1gg1Dg 

Yande .-as·.en wordt au,: ook kleiner. B1J e. 90° 18 de allJtase 

minimaal. De ~i1P in d~ ~ l~lo:~ Tlaklaul 11}. de < lo-Io> r1chti~en 
. ~ '" 

• 

bllJkt dan to.overheer •• n. Het s11J.tag.beeld vertoont ze. piek.~ 

oYereenkoz;ls.tlg met. bovengenoemde vlakken. (Zl. t16J9.) •. 

.' ,.., 
o 

I 
1 

t 
I , 

'1 

I 

I , 
I 

J 
I 
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lVi43. R.P.STEnt. "S11d1a8 and wear it ,oDic crystals". 
,. 

In sen ander ·onderzoekdoet· Sts;tn kraspro.even op ·enkelk:r1s-. 
tall.~ van 0."2' BaCl,MgO,en LiF, waarb1J h1J voornamel1jk 

geinterea •• erd is 1n.de deformat1e-T&n het oppervlak. 

De k:raaproeven worden ul tgevoerd op de. na,tuurl1Jke kloof'vlak

ken van de k:rl~t~l'len t.w.: voorOaF2 de{ lll~ 'vlakken, 

Toor de' andere materlalen cie '1 001·) vlakk~n. 

Na het krassen worden de derormatle-patronen vanhet opper-. . 

- . 
vlak. ~.JIl.v. et.enzlehtbaar gemaakt. Ook worden: optiache 1n-, 

, . 
"t.errero.tr1e e11 r.intgen-techn1eken gebrulkt am de allppat.ronen, . . '. - . .. . 

welke aangeven hoe de door-bet krassen veroorzaakte plast1sche . , 

" deformat1e h~ert plaatsgevonden" te,leren kennen. 

• 

Aan de hand' Van e~n groot santal ets-p~eparaten.enfotot~ va. 

:1l1terferoaetri._e .• 1troiitge'D.b.e~deB· .-. , komt Steyn 

tot Oe volgende a.neluslel het lDa,ken Vaneen kraa 1n de ge

noemde enkel-krletallen berus;t v-oorname11jk op plaatlache de

format.le. 

De eta-preparaten Tertonen naast de kraa ets-grO.even parallel 
,. . 

aan de ·nat.uur11jke s11pr1chtlng.n.i)Qo~ het krlst~l te kloTen 
\ . 

. over de kra.'en het Qntatane opparvlak te stsen,kan deze wer-. 

klng drle4tmen.iGnaal bestudeerd worden. 
, ~ 

~1J hat ltraaean :,.an b.T. ~2 bleet, (2.at ala het aDkelkristal 

op het ( lfl ) vlak gekrast werd in da [121] r1cht1ng.dat 

alle lNbuas11P:vlakken 1n het geblea van-de kr4lla actler z1Jn. 

De twaa ,.verhellande.s11pvlakken (10.0) en tool) (zle flS.2o) , . ' , . 

kunnen ~n de r1cht1ng [oli] , en [~flo 1 naar bovan sl1ppen or . ' 

1n de r,"chtlng [0[1] en [lfo] naar beneden en z:iJda11ng. 

ln da rleht1~ [011]' en [110] s11ppen. 

U1t da prot1.len en 4e algemene topograr1. Tan·de kr.a 1 • 
. 

Waar te ·ne$8n dat al deze bewesingen t1Jdens het passeren van 

hat kr.allchaam plaatav1nden • 



• 

Flg.20 Oppervlak deformatle en aotleve sllpsystemen b~J 
het kra •• -.ttvan CaF2. 

19. 

BllJkbaar' karen de gllJr1cpt1ng6n ep.zekere punten omen 

treedt heen.n weer gaande s11p OPe Het materlaal TOor h.t 
• 

. kraallchaam bolt dus .erst 110htellJk op alvorena het opz1J 

en naar b.meden gedrukt worClt. 

Voer NaCl. ~O en ~F yond Stetn -soortgellJke errectenblJ 

uas.en op het (001 ) vlak ln 4e,[0101 r1cht1ng,' .• 0. s11p-

. vlaklc:e!J: zlJn hler de . ~ 110 ~ Tlakken en de s11prlohtlngen de 
" " .. ' 

< lre) rlchtlngen. 

• 
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IV\.4. I.TAKAGI., and Y.1'SUYA. 

• 

"Stat1c trl~t.lon b.tween clean copper Slng1e OrIs'tal hrtacee". 

Statlsch. wrlJvlng tussen twa. zeer zulvare oX14e-vr1Je kop,r 

enkel-krlatallen ward bekeken. Bet gllJden yond p1aate op de 

\ 001 \ vlakken ln de < 100) en < 110 '> ' r1ah1;.1ngen. 

Bet ene enkel-krlstal 18 eenbol geplaatst op het horlzontal. 

vlak Tan het t:weed., kubuevormlge, enkel-krletal met de,zelfde 

~r1intat1e.Alho.wel de grote groe1 van het contactoppervlak 

voornalI'!e11ji: verantwoorde11Jk 11 v.oor de hoge stlltlsche wr1J-

vlngecoefflc1ent 18 er een groot verschll ~ln belde rlcht1ngen 

w.ar te nemen. . 

Ult een groot.anta1 waarDnlill6en .bleek,dat • 

: Gem, 
. 

Gem .. ' Gem, 
WrlJvlngarlcht. WrlJv1ngacitf. SpG,orbreea t •• Hreeette .11pzine, 

[11.1 0,56 .,27 D1JI1 .,92 DIm 

~ool .1,14 .,46, .2,1 

j8n traeht 41' .an'd~ hand van de volgeDde rodenerlng te yer

k1arent 

De voor'sang van·cte deformat1e gedurende het wr1jv.1ngeproce. 
" 

w.r~t nagegaan; Blj het opleggen-van de bol ep het kubulv1ai: 

1e het contactvlak (cte he.chtlng) beperkt to-t enk_le punten, 

Ale nu een t.enemende . horlz,ontale kraoht aangebracht werdt 

. i:emen de heohtlngen onder afachulfapannlng te Itaan en worett, 

_het aangrenzende materlaa1 verv:ormd. De pla.tische deformatl. 

sebeurt op t,!e. manl.ren n.~. s11p 1n de (110) rlcht1ngen 

1n ) lll~ vlakken en door vloeien van het materiaal.. 
f 

De Ult~)nd1ge vor~Van het wr1Jvlngsspo~r'h~ngt at ,Van de . 

r1chtlng.In de [lloJ' rlchtlng welke parallel 1. aan d. allp-
, 

r1Chtlng word.n d. verschl1lende contact-sebleden groter t.g.v. 

het vl.oeien ;' en de afzonderlljke seb1eden gaan een 
*)zie fig. 20a en 20b pag. 20a • 
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• 

Fig. 20a. 
Uitw.adige vora Tan het 
wrijvingaapoor bij glij
den in de [110] richting. 

• 

20a 

Fig. 20b.-

Uitwendige vora van het 
wrijvingaspoor bij glij
den· in de (100) .richtiag • 



• 

21. 

groot contact.eppervlak vormen" Er 1. seen z1Jdellngae u1tbrel

dllig. Tensl."t. 1s het sro&tate sede.lte Tan he.t .cont.act.s.b1ed 

koud-vera\eTlgd en g11jdt niet semakke11jk ala .en:geheel 

maar vooraan het contactseb1ed verach1jnen nleuwe contactpunten, 

t.erwljl aan de achterz1jde geen deformat1e meer mosellJk 18 op 

enkele 'materlaal-stiheuren na.op de gren_ Tan het .v,r_t.ev1sde -

sebled •. 

Daar de hor1zont.ale kracht tot een waarde groelt welke se11jk 1_ 

lian de totale atachulfaterkte van 'het oont.a ctgeb led. zal zodra. 

deze kr.cht bere1kt' 1_ afeohulven plaats vlnden over ~en groot. 
- . . . " . 

sedeelte van het nechtlngeoppervlak. Namacro8coplachsllJden 

valt de horizontal. kracht t.erugen Ish.t contact.oppervlak 

ye.l kl.lne~. Het procea herhaalt zlch. 

In g.val Van de Lieo] rlchtlng Van d. horlzontalekraeht 

groelt het contacts.bled ten gevol.ge Taa yl.".len en t~n geVQ}ge Tan 

plaatsellJke sllp in de [110]. ~.n de [110] rlchtlng. 

Deze slIp doet het ,contactgebled zljdelings ul tgroel.en 1n de 

verm v.n een gelljkbenlg. drlehoek met een tophoek van 4.°. 

V'arete.,.lgen en· .tachulY.n .gebeurt evenala·in de [li~ 

rielltlng. 

Vergellj,ken w. beld. gevallen dan b11Jkt In het g~v.l van s11J

Clen 1n d. [1001 rlchtlng .. n srGter 'Contac1rsebled t. ont

aiaan waarCloor de afach.lfkracht en de wrlJvlng8coitflclent 

groter zlJn. Hlerkarrnog aan toesevo.sd.~orden.dan verwacht 

wordt dat afechuiven In de [110J rlchtlns gemakkellJker zal 
1 _ 

zlJn dan ln de [looJ rlchtlng, daar d •• erate de sllprlch-
• tlng 18 eD de groo\ate afsohulvlng n1et op het "koudverste.,.1g-

de oppervlak,maar leta boven het scheldlngsvlak plaatavlndt • 
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IV .5. L,D.DYER. 

• 

"Rol11ng Fr1ction in S1IlESle Orystallo:f" Copper" ~. 

Dyer conatateert dat b1j hetrollen van een°.affl.rkogel 

1n versch1llende r1cht1~en over de kubusvlakken van e.n 

koper enkel-kr.1stal d. rollende wr1Jv1ng en de spoorbreedte 

verander.n met 'de kr1atallograf1ache r1cht1ng. 

B.T '0, Toor een kogel Tan ,1/4 1nch 41amete.r en 200 gr. vert1-

oale belast1ng werd blJ 9vergang van de <100) n&ar de < 110) 

r1cht1ng een-toename van de rollehd-e wr1JvlIlg van 32]& geme

tenterw1jl de spoorbreedte31% afnam,_ 

De veranderi~An Van de rollende wr1Jvlng z1Jn t. verklaren 

u1t de t.opograf1e'van de atatiache 1ndrukkenen de manler 

waarop d~ rolle~e b~weg1ng dezetopograf1e be1nvloed. 
. -

Het oppervlak bouwt z1.ch .. voor d._ 'kogel ame.troop op en het 

contactoppervlak veratevlgt an1aotroop. De topograf1e rond 

deze 1ndrukk1ngen 1s te verklaren op 'Qaa1svan-de pIaat1ache 

deformatie we.lke ult de orientatie van de Sllpvl~kken 1n 
- -

het , spannlngsvald . v'olgt, . 



V. DISCUSSIE. 

VergellJkbare resultaten zljn dle welke te voorschljn komen 

ult de onderzoeken van Steyn, met name het uassen op een 

koperenkelkr1etal meteen dlamantnaald, en van Takag1 dle 

,twee kopefenkelkr.1stallen over elkaar laat g11jden. 

Steyn komt tot oe c'onclus1e oat, u(llo) ) u<'loo,> 1s terwlJl 

Takagl v1nd oat u < u la. 
1.110'> < 100'). . . . . 

Deze verschll1ende. resultaten zlJn m..l. ~e verklaren ul t het 

23. 

, ' 

teltdat In Steyn's o~derzoek de ploesterm 1n de wr1Jvlngskracht 

zeer sterk overheerst., daar, omoat met een t1Jne- naald sekraat 

wordt het contactoppervlak zeer kle1n ls. 

Het onderzoek Tan Takag1 echter lmpllce.,rteen zeer groot 
, 

nominaal co~:taetopperv~ak. zodat.hier d.e.wrijvingskracht VQor-

a ... li;jkdoor d.. ,at·schuifterm------------------, bepaalowordt. Het 

Terachil 1n wrlJvlng~co~tfic1itnt, dient hler te wordeI?- gezocht ln 

het Terschl1 van gevorma contactoppervlak 1n de < 100) en < 110> 
. ' 

rlchtin.:e.n. zea.luts -Takagi ,met. detspreparaten aantoo,n\ t otwel het 
v.r8chir~n atach rmog.I1jkhe~ t.o.v. d.e beweg1ngsricht~ng. 
B1J yerge11JkenYan Takag1'a onderzoek met het exper1ment waar1n 

, . . 

Steyn de aeformat1e van ~et oppervlak b1J' kraasen beklJkt komt 
, ' 

ook tot ult1ng dat b1J de twee processen verschl11ende termen 
. ' 

1n de wr1jvlngskracht overhearsen n.l. b~J Takagl de afschu1tterm 

en b1j Steyn de ploegterm. Belden bezien ~e oppervlakte-vervorm1ng 

Yaou1t een ander standp~ntn.l. Takag1 het afachulven van het 
, 

werke11jk contactvla~, Steyn de w1-Jz:e waarop hetmater1aal voor 

het lkras11chaam ,zlch verplaatat • 

.ian andere opmerk1ng kan gemaakt worden ln verband met <2. w1jze 

waarop Steyn aantoont dat b1j ua8sen over de kubusvlakken van 
, 

r.c.C.~e~alen de U<llo» u<loo~ 18. 

De"re •• lved ,ah~ar stresl" t" r 'Wordt n.l. ged.tin1e.rt. als 

-L r : -rIA cOIl< 0.1 (?,. Z1e pag.12. 



" 

.. 

Op •• nToud 1se wlJ ze un aanget.oond worden dat. " 

Lr = 4/2.~ 1 .... /. <loe> 

'1. l' .' • '/2e. 1 •• ' /A (110). . . , 

. 
.. , aJdere w ... 4en 'Cr .' }"('I\" . en du.'. Wl'lJYll1&aooitrl-

, .' <100} -\.Lle>. , 
olent. U is in de 1'1cb:Ung ,(1 .. > 1.'1.. ~.lne~d.an ln 4. rlch1.1ng . 

<11o>,het.g •• n aangetoond.m.ost. word.n. 

l)e:opermlng,dl.Steyn, .••• kt. c!lat 1nhot: goval yalj. r.,Q..C.-_talen 
. . 

t 1"<1' . • ~l' " ,1. 411. i11.t. ter.chl. Bet 1e au •• en 'tTa.g ot 
00> (110) . ' , ' . 

.. , :nedlS 1e a.b.T ."lnterterogra~a 'f'an .• tatl"~" 1ndruJtld,Dgell 

ll.tver. chl1 .1n wrlJ'f'lngace'ttlellnt, 'te .erltlareJ1 daar' aan "e 
• ~ '!;,. ... , • . • • • ~ 

hand van de ,ellprloht1r.1gen .en t.otor '/4' _l!inget.oontJ un werden. 

, , 

" . 

. " ... -,' " . . 

" 

.' 

.. \. 

, . 

• 
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