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I.  INLEIDING 

A.  Universiteit Gent 

Fietsfabrikanten zijn steeds meer geïnteresseerd in 

de eigenschappen van de frames die ze vervaardigen. 

Dit project haakt in op die verwachting: fabrikant 

Ridley Bikes is vragende partij om 

vermoeiingstesten uit te voeren op zijn frames. 

Universiteit Gent (UG) tracht daarop in te spelen 

omdat de instelling al een stijfheidstestbank heeft die 

specifiek voor fietsframes is ontworpen en naast die 

stijfheidstestbank wil UG nu ook over een 

vermoeiingstestbank beschikken. 

B.  Vermoeiingstestbank 

In de ISO 4210 norm worden verschillende 

vermoeiingstesten voor fietsframes beschreven. 

Deze thesis spitst zich toe op de vermoeiingsproef 

door middel van pedalerende krachten. Deze proef 

leunt namelijk het dichtst aan bij de werkelijke 

belasting van een fietsframe. Met deze test wordt het 

frame onderworpen aan een continu alternerende 

pedaalkracht van 1100N gedurende 100 000 

testcycli. Hierbij vermoeit de structuur van het 

materiaal met een verwachte stijfheidsreductie tot 

gevolg. Het frame doorstaat de test indien geen 

visuele scheurtjes optreden en in het geval van 

composieten fietsframes de stijfheidsreductie kleiner 

is dan 20%. 

 

Andere analysemethodes worden volgens de ISO-

standaard niet toegepast. Eens een 

vermoeiingstestbank beschikbaar is, kunnen de 

frame-eigenschappen voor, tijdens en na de 

levensduurtest worden bepaald. Hiervoor worden 

verschillende meettechnieken naast elkaar geplaatst: 

stijfheidsmetingen, eigenfrequenties, demping, 

lokale rekmeting met rekstrookjes, rek bepalen op 

een groter oppervlak (DIC) en thermografie.  

De implementatie en analyse van deze 

meettechnieken zijn bestudeerd door Timen Van 

Gyseghem. Uit deze resultaten kan bepaald worden 

hoe materiaaldegradatie leidt tot een daling van de 

performantie van het fietsframe. Deze nuttige 

informatie wordt vervolgens doorgegeven aan de 

desbetreffende fietsfabrikant. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Om levensduurtesten op een fietsframe uit te voeren 

die conform zijn aan de ISO 4210 norm is een 

volledig nieuwe testbank nodig. In deze thesis 

onderscheiden we twee fases om die testbank te 

realiseren.  

In een eerste fase, meer bepaald het mechanisch 

ontwerp, dient een 3D-CAD-model en de bijhorende 

2D-tekeningen van de nieuwe testbank te worden 

afgeleverd. De testbank is universeel uitgewerkt 

zodat raceframes van verschillende fabrikanten 

kunnen worden getest. Daarnaast worden een aantal 

bijkomende eisen gesteld waaraan de testbank moet 

voldoen.  
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In een tweede fase wordt een elektrische kast 

gebouwd waarin zowel de voeding als de sturing van 

de actuatoren worden opgenomen. Aangezien 

pedaalkrachten worden gesimuleerd, volgt ook een 

onderzoek naar een krachtgestuurde regelkring en de 

instelling hiervan. 

Eens de testbank, actuatoren en de geschikte sturing 

beschikbaar zijn, zullen de frames worden 

onderworpen aan een vermoeiingsproef. Daarnaast 

zal ook onderzoek worden verricht naar 

belastingsstrategieën die zo dicht mogelijk bij de 

werkelijke belasting van een fietsframe tijdens 

veldtesten aanleunen. Op die manier kan de 

belastingsstrategie zoals beschreven door de norm 

worden gevalideerd. 

III.  RESULTATEN 

Het uiteindelijke resultaat van de 

vermoeiingstestbank is afgebeeld in Figuur 1. De 

testbank is conform de norm door de specifieke 

configuratie namelijk: de inklemming van de 

voorvork met mogelijke rotatie van het frame rond 

de voorvorkas, de opstelling van de actuatoren die 

krachten uitvoeren onder 7,5° op dummy pedalen en 

de achtersteun die een zijdelingse beweging van het 

frame toelaat tijdens de inwerking van de krachten.  

Een grondige studie van verschillende types en 

maten frames levert de basis voor de dimensionering 

van verschillende schuifsystemen waarmee de 

testbank voor het desbetreffende frame kan worden 

ingesteld.  

 

    

Figuur 1: Eindresultaat vermoeiingstestbank 

 

 

Daarnaast is er ook de opportuniteit om 

vermoeiingstesten uit te voeren die afwijken van de 

norm. Het is bijvoorbeeld mogelijk door middel van 

een voorzien systeem het balhoofd van een frame in 

te klemmen zodat de invloed van de voorvork kan 

worden geëlimineerd. Bovendien is er de 

mogelijkheid om vier actuatoren in te bouwen zodat 

de trek- en drukkrachten op de pedalen kunnen 

worden gesimuleerd. 

De gebruikte actuatoren zijn spindels die door 

middel van een riemoverbrenging verbonden zijn 

met servomotoren. Het gewenste krachtverloop dat 

door de actuatoren moet worden uitgevoerd is te zien 

in Figuur 2. De norm schrijft hierbij voor dat de 

kracht door de ene actuator mag worden opgebouwd 

indien de kracht uitgeoefend door de andere actuator 

is teruggevallen tot 5% van zijn maximale waarde. 

De servomotoren worden hiervoor opgenomen in 

een krachtsturing waarbij de werkelijke kracht wordt 

opgemeten door middel van een load cell. 

 

Figuur 2: Belastingsstrategie volgens ISO 4210 norm 

Naast het mechanisch ontwerp is binnen het raam 

van deze thesis een elektrische kast ontworpen en 

uitgebouwd die de nodige voeding en stuursignalen 

voorziet voor de aanwezige componenten. De kast 

voldoet hierbij aan alle veiligheidsregels. 

De testbank is eveneens uitgerust met een HMI 

waarmee de testen kunnen worden gecontroleerd en 

opgevolgd. De thesis omvat ook een database die de 

kritieke afstanden oplijst van alle types en maten 

frames opgenomen in de database. Door middel van 

een extra interface kan dan het gewenste frame 

worden geselecteerd waaruit automatisch de 

instellingen van de testbank worden berekend. 
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Tot slot behelst de thesis ook de start van een 

onderzoek naar de ontwikkeling van een 

belastingsspectrum dat de werkelijke belasting van 

een fietsframe zo dicht mogelijk benadert. De reden 

van dit onderzoek is dat de belastingsstrategie die 

wordt vooropgesteld door de ISO-norm sterk in 

vraag wordt gesteld.  

In de ISO-test wordt een constante amplitude 

belasting aan het frame opgelegd terwijl de 

werkelijke belasting een variabele amplitude 

belasting zal zijn. Dit aangezien een fietser nooit 

eenzelfde trapkracht zal genereren.  

Vanuit een bachelorproject aan de Universiteit Gent 

zijn de data van het gegenereerd koppel tijdens een 

in-situ test gecollecteerd. Deze belastingsdata zijn 

echter slechts opgemeten gedurende een beperkte 

tijdsspanne. Een extrapolatie dringt zich dus op om 

een belastingsspectrum te genereren dat 

overeenkomt met de volledige levensduur van het 

frame. 

Er zijn twee methodes die kunnen worden gebruikt 

voor ‘load time history’ extrapolatie. In de ene 

methode wordt een extrapolatie uitgevoerd in het 

tijdsdomein terwijl de alternatieve methode een 

extrapolatie in het ‘rainflow cycle’ domein toepast. 

De tijdsgebaseerde methode heeft als voordelen dat 

het een robuustere methode is en dat het resultaat van 

deze extrapolatie opnieuw een tijdssignaal oplevert. 

Beide methodes leveren evenwel quasi identieke 

resultaten, maar omwille van de specifieke voordelen 

van de tijdsgebaseerde methode kiest deze thesis 

deze methode. 

In deze methode wordt de opgemeten blok data 

herhaald en wordt de ‘Peak Over Threshold’ 

techniek toegepast waarbij de minima en maxima 

respectievelijk onder en boven een bepaalde 

threshold waarde worden aangepast. Het principe is 

afgebeeld in Figuur 3. De aanpassing van deze 

maxima is noodzakelijk aangezien anders in het 

belastingsspectrum enkel cyclussen zijn opgenomen 

met een amplitude die ook effectief werd opgemeten 

terwijl het werkelijke belastingsspectrum cyclussen 

zal bevatten met een andere amplitude. In Figuur 4 is 

het resultaat te zien van een geëxtrapoleerd signaal 

op basis van een effectieve koppelmeting. Het 

geëxtrapoleerd signaal is gegenereerd met behulp 

van de WAFO toolbox in Matlab.  

 

 

Figuur 3: Principe tijdsgebaseerde extrapolatie 

 

 

Figuur 4: Resultaat geëxtrapoleerd spectrum 

IV.  BESLUIT 

Niettegenstaande het vrij uitgebreide project is finaal 

een afgewerkt product afgeleverd waarbij de 

desbetreffende interfaces de mogelijkheid bieden om 

het gebruiksgemak te vergroten. De uitvoering van 

een vermoeiingstest op deze testbank kan de 

fietsfabrikanten dan ook van die informatie voorzien 

om in de toekomst de eigenschappen van hun frames 

naar een nog hoger niveau te tillen. Het uitvoeren van 

afwijkende vermoeiingstesten door middel van 

werkelijke belastingsspectra vereist nog verder 

onderzoek naar de werkelijke implementatie van het 

geëxtrapoleerd spectrum op de testbank zelf.  
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