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Woord vooraf van de programmaleider 

 
FOM-programma 129 'Fundamental Aspects of Friction' is in 2011 van start gegaan. Het pro-
gramma is gewijd aan het overbruggen van de drievoudige kloof tussen ons begrip van de wrij-
vingsgerelateerde energiedissipatie in een ideaal, droog, enkelvoudig, elastisch nanocontact en de 
praktische situatie van wrijving tussen droge of gesmeerde, macroscopische oppervlakken, waarbij 
het werkelijke contact bestaat uit een grote verzameling van micrometer-schaal, elasto-plastische 
contacten. De programma-omschrijving (fact sheet) geeft een meer gedetailleerd beeld van de 
doelstellingen en methodes die in het programma centraal staan. Deze is nog steeds adequaat. 
 
Na een eerste jaar dat vooral in het teken heeft gestaan van de werving van junior onderzoekers en 
de aanloopfase van de projecten, is het programma in 2012 goed op stoom gekomen. Alleen project 
10FAF08 (Merlijn van Spengen en Guido Janssen, TUD) is nog niet uit de startblokken gekomen, 
maar na een uitgebreide wervingsactie is ook voor dat project een geschikte promovendus aange-
nomen die in augustus 2013 van start zal gaan. 
 
Als duidelijk zichtbaar internationaal signaal heeft de groep van FaF-projectleiders van 16 t/m 20 
april 2012 een Lorentz Workshop georganiseerd bij het Lorentz Center in Leiden, onder de titel 
'Fundamental Aspects of Friction and Lubrication'. Voor deze workshop werd een keur aan 
experts uitgenodigd uit de internationale onderzoeksgemeenschap die actief is op het terrein van 
fundamenteel onderzoek aan wrijving. Vanuit de interesse binnen ons FOM-programma, lag de 
nadruk in deze workshop op het overbruggen van de drie kloven, namelijk die tussen de betrok-
ken lengteschalen, de kloof tussen droge en gesmeerde wrijving en die tussen zuiver elastische 
contacten en elasto-plastische situaties. Bij deze workshop is weliswaar ook een programma-bij-
eenkomst gehouden, maar daarbij moet worden aangetekend dat het grootste deel van de com-
municatie tussen de FaF-partners heeft plaatsgevonden in de vorm van directe onderlinge contac-
ten en werkbezoeken tussen de onderzoeksgroepen. 
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de activiteiten van FaF in 2012, waarbij de verweven-
heid en onderlinge contacten zijn aangestipt. De opzet van ons programma, met een volle matrix 
van dwarsverbanden komt in dit vroege stadium van ons programma al duidelijk tot zijn recht. 
 
Het onderzoek in de groep van Frenken (LEI) is voortvarend van start gegaan met de productie 
van grafeen in Leiden en van arrays van slanke nano-structuren in Delft (nanofaciliteit Kavli 
Instituut). Doelstelling is om wrijving te verlagen door 'superlubriciteit' (grafeen) of door middel 
van de natuurlijke, thermische beweging van de nano-structuren. Resultaten van wrijvingsmetin-
gen met deze structuren worden in 2013 verwacht en zullen dan in detail met de groep van 
Analisa Fasolino (RU) worden geïnterpreteerd. Bij de eerste serie metingen is meteen gebruik 
gemaakt van een van de rheometer-opstellingen in de groep van Daniel Bonn (UvA). Ondanks het 
feit dat Guocai Dong formeel geen FOM-medewerker is, is zijn bijdrage aan project 10FAF01, 
'Superlubricity, thermolubricity and energy dissipation' zo aanzienlijk dat zijn output wel is 
opgenomen in het overzicht van dit project. 
 
In een tweede samenwerkingsproject tussen de groepen van Bonn en Frenken, in Leiden enthou-
siast aangevuld met de groep van Tjerk Oosterkamp, is een begin gemaakt met onderzoek aan de 
'natuurlijke' glibberigheid van ijs die het mogelijk maakt om te schaatsen (en te skiën). Hiervoor is 
een van de meetopstellingen bij de UvA zodanig geconfigureerd dat er het krachtenspel mee kan 
worden gemeten tussen een modelschaats en een ijsoppervlak, uiteraard onder gecontroleerde 
omstandigheden. Een infrarood camera wordt gebruikt om de warmtedissipatie in beeld te bren-
gen. Eerste resultaten bevestigen de reeds bekende temperatuurafhankelijkheid van de wrijving. 
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Vervolgexperimenten zijn gericht op het scheiden van de effecten van smelten door druk, opper-
vlakte-smelten en wrijvings-geïnduceerd smelten. 
 
Het project van Bonn dat gericht is op het ruimtelijk oplossen van de drukverdeling binnen een 
contact tussen twee oppervlakken begint vruchten af te werpen. De Bonn groep is hierin geslaagd 
door gebruik te maken van de druk-afhankelijkheid van de fluorescentie-intensiteit van speciaal 
voor dit doeleinde gesynthetiseerde moleculen. Deze eerste waarneming vormt de basis voor een 
uitgebreid vervolgtraject. 
 
De groep van Frieder Mugele (UT) heeft de meetmethode die bekend staat als 'Brownian force 
spectroscopy', waarbij de natuurlijke fluctuaties van het buigarmpje van een AFM met hoge 
nauwkeurigheid en tijdsresolutie worden gemeten, geschikt gemaakt voor het bestuderen van de 
wisselwerking en de energiedissipatie tussen twee oppervlakken die door een vloeistof nano-
laagje van elkaar gescheiden worden. Na eerste metingen met grote (OCTS) 'moleculen' op een 
grafiet-oppervlak, worden nu metingen voorbereid aan het water-grafeen systeem. Hierbij zal 
samengewerkt worden met de groep van Frenken en met nieuwe partners in Duitsland en Japan, 
waarmee plannen gemaakt zijn bij de Lorentz Workshop. 
 
De groep van Lucia Nicola (TUD) heeft, in samenwerking met de groep van Erik van der Giessen 
(RUG), numerieke studies uitgevoerd op basis van discrete dislocatie-dynamica, waarbij de 
respons berekend is van individuele, uitstekende delen van een oppervlak, de z.g. 'asperities', op 
zijdelingse krachten. Hierbij werden zowel de afmeting als de vorm van de asperities gevarieerd. 
Plastische vervorming blijkt sterk af te hangen van de afmeting van een asperity, vanwege de ver-
schillen tussen de aantallen dislocaties die bij kleine en grote asperities voorhanden zijn om tot 
dergelijke deformatie te leiden. In de groep van Erik van der Giessen (RUG) werden juist bereke-
ningen uitgevoerd aan het collectieve gedrag van verzamelingen van asperities. Hierbij werd zowel 
de elastische respons van deze ensembles bestudeerd (Burridge-Knopoff type model) als de 
respons als asperities ook plastisch konden vervormen. De vraag hierbij is op welke lengte-schaal 
de geometrische vorm van een asperity en de precieze vorm van de interactie geen overheersende 
rol meer spelen. Op dit terrein wordt binnenkort een samenwerking voorzien met het team van 
Annalisa Fasolino (RU). 
 
De atomistische computersimulaties in de groep van Annalisa Fasolino (RU) hebben zich o.a. 
gericht op de superlubriciteit en wrijving tussen grafeen-vlokken en een ondergrond van grafiet. 
Primaire doel hierbij was om de reversibele toename te verklaren van de wrijving die in de groep 
van Frenken gemeten is als functie van de aandrukkracht voor incommensurabele contacten (weg-
gedraaid uit een passende situatie). De simulaties laten inderdaad een vergelijkbare toename zien, 
waarvoor interne vervormingen binnen de grafeenvlok verantwoordelijk blijken te zijn waarmee 
de vlok zich onderweg, tijdens de schuifbeweging, voortdurend als het ware enigszins 'aanpast' 
aan de structuur van het onderliggende grafiet. Voor een presentatie over dit werk ontving de OIO 
Merel van Wijk de prijs voor de beste poster bij de CECAM Winterschool 'Simulating activated 
processes in physics and chemistry: Theoretical foundations'. Er is verder gewerkt aan de modelle-
ring van wrijving en superlubriciteit op basis van een z.g. Frenkel-Kontorova model. Verder is er 
een begin gemaakt met de simulatie van slijtageverschijnselen op grafiet, helemaal op de atomaire 
schaal. 
 
Hier kan nog worden vermeld dat Frenken samen met Sergey Krylov (Moskou) de basis gelegd 
heeft voor een hoofdstuk over wrijving, getiteld 'The physics of atomic-scale friction: basic consi-
derations and open questions', dat naar verwachting in 2013 zal verschijnen in 'Surface and Inter-
face Science, Vol. 3+4', Ed. K. Wandelt, (Wiley-VCH). 
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Tenslotte is Fasolino een van de initiatiefnemers van een COST programma over wrijving op de 
nanoschaal, getiteld 'Understanding and Controlling Nano and Mesoscale Friction', dat onlangs 
(2013) is goedgekeurd en een venster zal vormen voor FaF-activiteiten in een groter, Europees ver-
band. 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 10.1725/2 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 129. 
  
Title (code) Fundamental aspects of friction (FAF) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. J.W.M. Frenken 
  
Duration 2011-2016 
  
Cost estimate M€ 2.7 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
This programme is focused on bridging the threefold gap between our understanding of frictional 
energy dissipation in an ideal, dry, single, elastic nanoscale contact and the practical situation for 
sliding bodies of a large ensemble of micrometer-scale, elasto-plastic contacts under dry or 
lubricated conditions. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Friction originates from interactions between stationary or moving bodies on the sub-nanometer 
length scale of individual atoms and molecules. Interestingly, its consequences manifest themselves 
on much larger scales, thus easily bridging orders of magnitude in scale, up to the micrometer regime 
of a single, practical asperity and the macroscopic regime of large ensembles of such asperities on 
rough surfaces. Although an impressive body is available of phenomenological knowledge about 
friction, surface treatments, the application of special coatings and a wide variety of lubricants, most 
of this know-how rests on a purely empirical basis and lacks a thorough understanding of the 
microscopic dissipation phenomena that are responsible for the energy loss during sliding. Yet, it will 
be through precisely such advanced knowledge that completely new geometries and materials will 
be invented that will be at the core of the next generation of genuine breakthroughs in lubrication 
and other forms of friction reduction. In view of the large scale of continual loss of energy and 
resources in modern society that results from unwanted forms of friction and wear, the economic and 
societal impact of breakthroughs in this area of science and technology cannot be overestimated. 
 
We target three major differences between 'idealized', nanoscale contacts and practical situations, 
namely (i) the difference between single and multiple contacts, (ii) the difference between purely 
elastic and elasto-plastic systems and (iii) the difference between unlubricated and lubricated 
contacts. In each case we will identify and investigate the generic physics involved in these 
differences, employing a dedicated mix of experimental, theoretical and computational expertise. Our 
objective is to reach genuine, fundamental understanding of the phenomenology of friction in (near)-
practical situations, rooted in a solid description, with predictive power, of the underlying physics on 
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all relevant length scales, ranging from the atomic scale to the collective response on the micrometer 
level. In the context of this programme we will explore various new strategies to control and lower 
friction. A key role in these is reserved for novel materials, graphene and boron nitride, and special 
nanopatterns. 
 

When successful, this programme will not only provide improved understanding of the foundations 
of macroscopic friction, but it will also lead to novel tools for nano- and microtechnology where the 
importance of friction is magnified because of the high surface-to-volume ratio. Our ultimate goal is 
to make friction a design parameter, with a specified value, or absent, as desired. 
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 907 622 508 292 118 - - 2.447 

FOM-basisinvesteringen 250 50 - - - - - 300 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 1.157 672 508 292 118 - - 2.747 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-10.1240 
b) Ex ante evaluation: FOM-10.1414 
c) Decision Executive Board: FOM-10.1724 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VL par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 70% FeF, 15% NANO, 15% COMOP 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2011 - - 0,8 - 133 

2012 - - 4,1 - 199 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - 1 4 14 

2012 1 3 10 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2011 
Geen. 

2012 
G. Dong, 7 november 2012, FOM-L-14. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 
 
 
Werkgroep FOM-A-03 

Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma Fundamental aspects of friction 
Titel van het project + 
nummer 

Quantitative probing of friction in multi-asperity contacts with 
fluorescent probes 10FAF06 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T. Suhina oio 01 sep 2012 31 aug 2016 
B.A. Weber oio 15 okt 2012 14 okt 2016 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-D-54 

Werkgroepleider Dr.ir. L. Nicola 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Fundamental aspects of friction 
Titel van het project + nummer Single asperity contact and friction 10FAF03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R.J. Dikken oio 01 dec 2011 30 nov 2015 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-G-17 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. E. van der Giessen 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma Fundamental aspects of friction 
Titel van het project + 
nummer 

Mesoscopic modeling of multi-asperity contact and friction 
10FAF04 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
H. Song oio 01 sep 2012 31 aug 2016 
R.J. Dikken oio 01 dec 2011 30 nov 2015 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. F. Sun, R.J. Dikken, E. van der Giessen, L. Nicola, Size dependent plasticity in muti-asperity 
contacts. Gordon Research Conferences – Thin Film & Small Scale Mechanical Behaviour, 
Colby College, Waterville, ME, U.S.A, July 22-27, 2012 

 
 
Werkgroep FOM-L-14 

Werkgroepleider Prof.dr. J.W.M. Frenken 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Fundamental aspects of friction 
Titel van het project + nummer Superlubricity themolubricity and energy dissipation 10FAF01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
P. Antonov oio 01 okt 2012 30 sep 2016 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. G.C. Dong1, D.W. van Baarle, M.J. Rost, J.W.M. Frenken, Graphene formation on metal 
surfaces investigated by in-situ scanning tunneling microscopy, New Journal of Physics, 14, 
053033, 2012  

d. Proefschriften 

1. G. Dong1, Formation of graphene and hexagonal boron nitride on Rh(111) studied by in-situ 
scanning tunneling microscopy, 07 nov 2012, J.W.M. Frenken, Universiteit Leiden, Casimir 
PhD Series 2012-13, 9789085931386  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. G.C. Dong1, Graphene formation on Rh(111) measured by in-situ STM, Graphene Week 
2012, 03 jun 2012, 08 jun 2012, Delft, Nederland  

2. G.C. Dong1, D.W. van Baarle, R. van Rijn, V. Fokkema, J.W.M. Frenken, Graphene: from lab. to 
product, Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

                                                      
1 Zie opmerking in voorwoord. 



 
 
 

 
 
 - 12 - 
 

3. G. Dong1, Live observation of the growth of graphene with high-temperature STM, Nano-
S&T, 19 okt 2012, 21 okt 2012, Qingdao, China  

c. Ontvangen prijzen 

1. The FOM Valorisation Prize 2012 has been awarded to professor Joost Frenken. 'He has an 
exceptional talent for combining fundamental research, technology development and the 
generation of new commerce in the market sector,'  

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

1. Organisatie Lorentz Center Workshop 'Fundamental Aspects of Friction and Lubrication', 
April 16-20, 2012, Leiden, Nederland  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

1. In 2012 we founded a new commercial spin-off company 'Applied Nano Layers B.V. 
(ANL)', which specializes on the commercial production of graphene and related thin-film 
materials.  

 
 
Werkgroep FOM-N-24 

Werkgroepleider Prof.dr. A. Fasolino 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
FOM-programma Fundamental aspects of friction 
Titel van het project + nummer Low-friction sliding in graphene and related systems 10FAF05 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.M. van Wijk oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. J.A. van den Ende, A.S. de Wijn and A. Fasolino: The effect of temperature and velocity on 
superlubricity. J. Phys.: Condens. Matter 24 (2012) 445009. 

2. M. Reguzzoni, A. Fasolino, E. Molinari and M.C. Righi: Friction by shear deformations in 
multilayer graphene. J. Phys. Chem. C 116 (2012) 21104–21108. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. M. van Wijk, Incommensurate sliding of graphene flakes on graphite, Lorents Workshop 
'Fundamental aspects of friction, 16 apr 2012, 20 apr 2012, Leiden, the Netherlands  

2. M. van Wijk, Incommensurate sliding of graphene flakes on graphene, ECOSS (CMD-24), 
03 sep 2012, 07 sep 2012, Edinburgh, UK  

3. M. van Wijk, Sliding friction at the nanoscale, Theory seminar centro atomico Bariloche, 
03 dec 2012, 03 dec 2012, Bariloche, Argentina  

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

1. ERC starting grant panel  

 
 
Werkgroep FOM-T-17 

Werkgroepleider Prof.dr. F. Mugele 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. H.T.M. van den Ende 
FOM-programma Fundamental aspects of friction 
Titel van het project + nummer Nanolubrication on novel low-friction surface 10FAF02 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
F. Liu oio 16 aug 2011 15 aug 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. F. Liu, Studying confined liquid by using thermal fluctuations of cantilevers, Fundamental 
Aspects of Friction and Lubrication, 16 apr 2012, 20 apr 2012, Leiden, Netherlands  

2. F. Liu, Studying confined liquid by using thermal fluctuations of cantilevers, SRO enabling 
methods, 12 dec 2012, 12 dec 2012, Enschede, Netherlands  

3. F. Liu, S.J.A. de Beer, H.T.M. van den Ende, F. Mugele: Studying confined liquids by using 
thermal noise fluctuations of cantilevers. International Conference on Scanning Probe 
Microscopy on Soft and Polymeric Materials (SPM on SPM 2012), Rolduc Abbey, Kerkrade, 
The Netherlands, September 23-26, 2012 
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Bijlage bij de outputgegevens 

Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een woord vooraf geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gege-
vens staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publi-
catie van dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte 
resultaten te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragen-
lijst voor de onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. AMOLF 
en DIFFER hebben een vragenlijst op maat gekregen die op details afwijkt van deze versie. 
 
Geachte professor, 
 
Hierbij ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2012. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2013. Lees deze e-mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips 
bij het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het Jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkge-
meenschapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende 
projecten binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de 
zomer de voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken wor-
den, beschikbaar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject en alleen uit het peiljaar. Dus het verzoek is om alleen de output van de FOM-medewerkers 
die op het formulier staan op te geven.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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