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Voorwoord 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. 
 
Het eerste jaar van het programma heeft vooral in het teken gestaan van de werving van junior 
onderzoekers en de aanloopfase van de projecten binnen het programma. 
 
Uiteraard zijn er ook in dit stadium al eerste resultaten en voortgang te melden, zoals het in het 
'Highlight' beschreven theoretische onderzoek aan de rol van grafiet- of grafeenvlokken bij het 
verlagen van de wrijving tussen twee ten opzichte van elkaar verdraaidegrafietoppervlakken. Een 
andere ontwikkeling die aan de basis zal staan van diverse experimentele projecten binnen het 
programma is de productie van grafeenlagen van zeer hoge kwaliteit. Het grafeen, dat met een 
nieuwe, lagedruk CVD methode wordt gevormd, heeft een dikte van precies één atoomlaag en 
bedekt het volledige metaaloppervlak waarop het wordt aangebracht. Inmiddels worden zo routi-
nematig grote oppervlakken tot 1 cm2 van kwalitatief hoogstaand grafeen gemaakt. Het vrij-
staande grafeen dat verkregen wordt als het onderliggende metaal is verwijderd zal gebruikt wor-
den om oppervlakken te bedekken die vervolgens met ultralage wrijving over elkaar kunnen wor-
den geschoven, hetgeen in detail vergeleken zal worden met theoretische berekeningen en com-
putersimulaties. 
 
In 2011 heeft het FOM-programma heet als lanceerbasis gediend voor de organisatie van een inspi-
rerende Lorentz-Workshop, gewijd aan 'Fundamental Aspects of Friction and Lubrication', dat is 
georganiseerd voor 16-20 april 2012 bij het Lorentz Center in Leiden. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 10.1725/1 
 datum: 01-01-2012 
 
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 
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 
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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 tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 415 492 622 508 292 118 - 2.447 

FOM-basisinvesteringen 100 150 50 - - - - 300 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 515 642 672 508 292 118 - 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. 
 
 
 
 
 NV par. HOZB 
 
 
Subgebieden: FeF 70%, NANO 15%, COMOP 15% 
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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 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - 1 4 1 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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Werkgroep FOM-D-45 

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 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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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, thermolubricity and energy dissipation 10FAF01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
vacature oio   
vacature postdoc   

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. "Shake, Rattle and Slip: thermal excitations in atomic-scale friction", invited talk door 
J.W.M. Frenken, International Conference ICTP/FANAS "Trends in Nanotribology" 
(September 12-16, 2011, Trieste - Italy) 

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

1. "Shake, Rattle and Slip: surprises in atomic-scale friction", colloquium door J.W.M. Frenken, 
Symposium van de Nederlandse Vacuumvereniging (NEVAC-dag), 26 april 2011, 
Universiteit Twente, Enschede 
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2. "Shake, Rattle and Slip: surprises in atomic-scale friction", colloquium by J.W.M. Frenken, 
  University of Siegen, Duitsland 

3. "STM and X-ray movies of relevant surface processes: graphene growth and catalysts at 
work", colloquium door J.W.M. Frenken, 24 november 2011, Universiteit Twente, Enschede 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. Mede-organisator, samen met F. Mugele en de andere projectleiders uit Fom-programma 
129 van de in 2012 te houden Lorentz-Workshop on "Fundamental Aspects of Friction and 
Lubrication". 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

1. Op het terrein van grafeenproductie is in 2011 1 patentaanvraag ingediend. 

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

1. Op het terrein van commercialisatie van grafeenproductie is het initiatief genomen tot het 
opzetten van een spin-off bedrijf van de Universiteit Leiden met de naam Applied 
Nanolayers BV (ANL). Dit bedrijf zal in 2012 bij de KvK worden ingeschreven. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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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. A.S. de Wijn, A. Fasolino, A. E. Filippov, M. Urbakh, Low friction and rotational dynamics of 
crystalline flakes in solid lubrication, Europhys. Lett, 95, 66002, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. A. Fasolino, Low friction and rotational dynamics of crystalline flakes in solid lubrication , 
ICTP-FANAS Conference on Trends in Nanotribology, 12 sep 2011, 16 sep 2011, Trieste, 
Italy  

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

Geen. 
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c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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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 
 Dr. M.H.G. Duits 
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 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

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

1. Mede-organisator, samen met prof.dr. J.W.M. Frenken en de andere projectleiders uit Fom-
programma 129 van de in 2012 te houden Lorentz-Workshop on "Fundamental Aspects of 
Friction and Lubrication". 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Bijlage 

 
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 voorwoord geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gegevens 
staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publicatie 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 vragenlijst voor de 
onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. 
 
Geachte professor, 
 
Bijgaand ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2011. 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 2012. Lees deze 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 werkgemeen-
schapscommissies 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 worden, beschik-
baar 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. Alleen van FOM-medewerkers die op het formulier staan kunt u output opgeven. Eventueel 
kunt u twee of drie andere relevante publicaties opnemen die niet aan deze eisen voldoen maar 
wel uit het project resulteren.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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