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Deze test-case is uitgevoerd ter toetsing en ondersteuning van 
het afstudeeronderzoek naar een methode om versneld de 
levensduur van technische systemen te voorspellen. 

In deze test-case zijn componenten opgenomen, die in de 
praktijk regelmatig zorgen voor het falen van een systeem. Dit 
zijn vooral componenten, zoals koppelingen, lagers en asnaaf 
verbindingen. Er is gekozen voor een combinatie van 
onderdelen die later misschien ingebouwd zal worden in de 
vellenmodule van een nieuw type kopieermachine. 

Deze combinatie is een motor met overbrenging die een torque
Limiter met een strengelveerprincipe aandrijft, die op zijn beurt 
weer is gekoppeld aan een strengelveerkoppeling. Het ene eind 
van de strengelveerkoppeling is door middel van een pin 
verbonden aan een as, die in beweging komt zodra de 
strengelveerkoppeling ingeschakeld is. 

Op deze as zitten kunststof cilinders. En via een rubberen band 
is deze as verbonden met een identieke as. 

8 

10 

Figuur 1, Test-case 
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De volgende componenten worden aangeduid: 

1. Motor 
2. Overbrenging 
3. Torque-Limiter 
4. Strengelveerkoppeling 
5. Asnaaf verbinding door 

een pin 
6. As met kunststof cilinders 

7. Lager 
8. Rubberen band 
9. As met kunststof cilinders 
10. Bedrading motor 
11. Bedrading 

strengelveerkoppeling 
12. Rem van de 

strengelveerkoppeling 

Tijdens de levensduurtesten bleek dat de leverancier van de 
Torque-Limiter zijn produkt had verbeterd en dat de testen 
moesten worden onderverdeeld. Na een ref erentietest waarbij 
één testopzet werd herhaald, bleek de tweede generatie 
Torque-Limiters namelijk zo sterk te zijn verbeterd, dat de 
testtijd ruim een factor vijf langer werd. 

1 n de testen zal daarom over een eerste en een tweede 
generatie Torque-Limiters worden gesproken. De andere 
onderdelen zijn tijdens de testen niet zichtbaar verbeterd. 

De werking van de drie meest kritische onderdelen, torque
Limiter, strengelveerkoppeling en as met cilinders wordt in het 
volgende hoofdstuk aan de hand van tekeningen verduidelijkt. 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Kritische onderdelen 

Torque-Limiter 

3 

4 

Figuur 2, Torque-Limiter 

1. Veer 
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2. Kunststof naaf met drie klauwen 
3. Behuizing 
4. Afdekplaatje 

Bij de Torque-Limiter wordt een koppel overgegeven dat 
maximaal een bepaalde waarde kan hebben. Wanneer deze 
waarde wordt overschreden, zal de veer (1 ), die onder 
voorspanning tegen de behuizing ligt, tegen de behuizing 
slippen (3) tot het koppel minder geworden is. Door deze slip 
ontstaat slijtage. De veer is aan de ene kant verankerd in een 
kunststof naaf (2), die continu roteert, en aan de andere kant ligt 
hij tegen een afdekplaatje (4), dat op de naaf geperst is, aan. 
Door dit plaatje kan de veer niet axiaal verplaatsen. 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Strengelveerkoppeling 

8 
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Figuur 3, strengelveerkoppeling 

1 . Connector 8. Naaf met drie klauwen 
2. Spoel 9. As 
3. Kraag 10. Magnetisch veld 
4. Naaf 11. Rem 
5. Vrijlopende controlering 12. Op de as geperste delen 
6. Behuizing 13. Veer 
7. Veer 

Bij de strengelveerkoppeling ontstaat er, op het moment dat de 
spoel (2) wordt aangesloten op een spanningsbron, een 
magnetisch veld (10), waardoor de controlering (5) door de 
kraag (3) wordt aangetrokken. Deze controlering is verbonden 
met de veer (7), die dan op de naaf (4) wordt gewikkeld. Via de 
veer wordt het moment overgebracht van de ingang naar de 
uitgang. De rem (11) wordt ook door het magnetisch veld 
aangetrokken, zodat deze rem vrij komt te liggen. 

Wanneer de elektromagnetische stroom wegvalt, verdwijnt het 
magnetische veld, waardoor de veer (7) wordt losgekoppeld van 
de naaf. De rem komt dan ook vrij en wordt door een veer (13) 
de andere kant ingedrukt en ingeschakeld. 

Technische Universiteit Eindhoven 
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6 4 3 2 1 

vq~~/~~1$1 ~;~b~===~~~;======~"--~1-o 
Figuur 4, As met cilinders en bevestiging 

De volgende componenten worden aangeduid: 
1. As 
2. Lager 
3. Kunststof tandje 
4. Pin 
5. Kunststof cilinder 
6. Ribbel 

Deze as is op drie plaatsen gelagerd. Tussen twee lagers 
bevinden zich de vier boven beschreven kunststof cilinders die 
aan elkaar gekoppeld zijn door vier kunststof tandjes. Het derde 
lager gaat alleen de doorbuiging van de as tegen. 

Één van de cilinders is aan de as gekoppeld door middel van 
een klempassing en een pin. Deze as is nog gekoppeld aan een 
tweede identieke as door middel van een rubberen band. 

Procedure 

Faalmechanismen en stressfactoren 

Door het systeem te beschrijven en te onderzoeken, zoals in het 
vorige hoofdstuk gedaan is, wordt het mogelijk om de 
faalmechanismen en stressfactoren te bepalen. Om daarbij een 
duidelijk en compleet overzicht te krijgen worden voor de drie 
kritische onderdelen drie lshikawa- of wel visgraatdiagrammen 
getekend. 

Torque-Limiter 

De volgende faalmechanismen worden gevonden voor de 
Torque-Limiter: 

1. Slijtage veer of huis, 
2. Vermoeiing of overbelasting veer, 
3. Vermoeiing of overbelasting kunststof naaf met klauwen. 

Door bij deze faalmechanismen stressfactoren te zoeken kan 
het volgende visgraatdiagram worden gemaakt: 

Technische Universiteit Eindhoven 



3.1.2 

8 

Slijtage veer of 
huis 

wrijving sli~age 
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ermoe1ing, 
overbelasting veer of 

verankering 

licht 

deeltjes 
frequentie frequentie 
wisselendle------\ wisselende 

smering 

b 1 
. belasting e astin~-----..i.......;;.... ________ ;.... ___ ....1. ...... Torque-

frequentie Limiter 
wisselende -----J montagefout 
belasting 

toleranties 
IK:ht 

veroudering 
kunststof ---'----/ 

Figuur 5, Visgraatdiagram Torque-Limiter 

Sommige stressfactoren kunnen nog worden uitgewerkt, zoals 
de stressfactor kracht die door verschillende stressfactoren 
gevormd wordt, zoals: wrijving, smering, speling en 
massatraagheid. Ook smering kan weer worden opgesplitst, 
zoals in de diagram te zien is. 

Strengelveerkoppeling 

De volgende faalmechanismen worden gevonden voor de 
strengelveerkoppeling: 

1. Slijtage veer of naaf 
2. Slijtage rem 
3. Vermoeiing of overbelasting veer 
4. Doorbranding of kortsluiting elektrische bedrading 
5. Vermoeiing of overbelasting naaf met klauwen 

Door bij deze faalmechanismen stressfactoren te zoeken kan 
het volgende visgraatdiagram worden gemaakt: 

Slijtage rem toleranties 
Slijtage veer of 

naaf 

Vermoeïng, 
overbelasting 

veer of 
speling 

smenng 

""""----'"-------"--'--..--"==---_._==-'------''-----'-strengelveer 

~!~!:,i~9d"-e ---{__~ 
kerven, 
1nstu1tsels 

materia•"'----'-----1 
gesteldheid 

Vermo ïng, 
overbelasting 

naaf kortsluiting elektrische 
bedrading 

Figuur 6, Visgraatdiagram strengelveerkoppeling 
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As met cilinders 

De volgende faalmechanismen worden gevonden voor de as 
met cilinders: 

1. Slijtage ribbels op de cilinders 
2. Vermoeiing of overbelasting asnaaf verbinding 
3. Vermoeiing of overbelasting verbindingen tussen cilinders 

onderling 

Band 
spanning 

wrijvings 
coefficient 

wisselende"-----4 
belasting 

Band 
spanning 

Vermoeiing, 
overbelasting as- Band 
naaf verbindin9speling spanning 

veroudering 
kunstst"'"o --.--\ 

\--_...__..,,..kracht 

licht 

montage 

_____ .___....,.. _________ ..._,As met 

wisselende 
belasting ----1 

montage 
licht 

veroudering 
kunststof ---'----/ 

Vermo iing, speling 
overbelasting cilinders 

onderling 

Figuur 7, Visgraatdiagram as met cilinders 

Selecteren van stressfactoren 

cilinders 

Aan de hand van de volgende criteria worden de stressfactoren 
gekozen: 

1. Invloed op de faalmechanismen. 
2. Regelbaarheid. 
3. Test faciliteiten. 
4. Nut. 

Behalve dat stressfactoren invloed hebben op faalmechanismen 
heeft ook de Torque-Limiter invloed op faalmechanismen. Door 
het toepassen van de Torque-Limiter is namelijk de factor kracht 
niet meer te variëren voor het volgmechanisme. De kracht of het 
koppel kan niet meer worden verhoogd zonder de Torque
Limiter aan te passen. Maar dit aanpassen is erg omslachtig en 
zal daarom niet worden gedaan. 

Op deze manier blijven er weinig mogelijkheden over om de 
strengelveerkoppeling en as met cilinders door middel van 
accelerated testen te versnellen. Tijdens deze test-case is 
daarom de nadruk gelegd op de Torque-Limiter. 

Technische Universiteit Eindhoven 
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De faalmechanismen die op kunnen treden zijn de volgende: 

1. Overbelasting of vermoeiing van de veer of verankering. 
2. Slijtage van de veer of het huis. 
3. Overbelasting of vermoeiing van het kunststof deel. 

Nummer één en drie zullen, om dezelfde reden als bij de 
strengelveerkoppeling en as met cilinders, waarschijnlijk niet 
vlug optreden. Nummer twee zal waarschijnlijk het eerst 
optreden. 

Door het slippen van de veer zal of de veer of het huis slijten. 
Hierdoor zal het smeermiddel verzadigd raken en de wrijving 
toenemen, wat te zien zal zijn aan een verandering in het koppel 
van de Torque-Limiter. De faaleffecten van de andere 
faalmechanismen zullen zich uiten in breuk in één van de 
elementen van het systeem. 

Omdat slijtage het belangrijkste faalmechanisme is wordt alleen 
hier verder op in gegaan. 

De stressfactoren, die invloed op de slijtage hebben, zijn: 

1. Frequentie wisselende belasting 
2. Snelheid 
3. Massatraagheid 
4. Smering 
5. Kracht 
6. Vuil 
7. Wrijving 
8. Slijtage deeltjes 
9. Speling 
10. Warmte 

De snelheid, de kracht en de frequentie van de wisselende 
belasting zijn de belangrijkste stressfactoren, omdat deze voor 
meer slip per tijdseenheid en dus snellere slijtage zorgen. Ze 
zijn eenvoudig met beschikbare middelen te regelen en worden 
in het veld ook met verschillende waarden toegepast, waardoor 
het nut van gebruik van deze stressfactoren groot is. Afhankelijk 
van deze instellingen zal de temperatuur veranderen. 

De temperatuur wordt tijdens de testen gemeten, omdat het de 
eigenschappen van het smeermiddel beïnvloedt en daardoor de 
werking van de Torque-Limiter. De temperatuur is echter 
moeilijk te regelen en wordt daarom alleen gemeten om de 
invloed hiervan op het faalmechanisme te bekijken. 

Vuil, slijtagedeeltjes, wrijving en smering worden door elkaar 
beïnvloed en zullen tijdens de test niet constant blijven, 
waardoor ze moeilijk te regelen zijn. De speling is afhankelijk 
van de onderdelen en nemen we aan als ruisfactor, omdat het te 
moeilijk is om deze te meten en eventueel in te stellen. 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Grenzen bepalen met de Multiple OverStress Test (MOST) 

Door middel van de Multiple OverStress Test (MOST) wordt 
naar de volgende vier onderwerpen gekeken: 

1 . Bij welke waarden van de stressfactoren treden er 
ongewenste faalmechanismen op. 

2. Treden de faalmechanismen, die verwacht worden, 
inderdaad op. 

3. Zijn er faal mechanismen over het hoofd gezien. 
4. Zijn de juiste stressfactoren gekozen. 

De nadruk ligt op het eerste punt. Met ongewenste 
faalmechanismen worden faalmechanismen bedoeld die alleen 
bij betreffende waarden van de stressfactoren optreden en in 
normaal bedrijf niet. Hierdoor kunnen de grenswaarden van de 
stressfactoren worden gevonden. 

De stressfactoren, waar de MOST mee uitgevoerd is, zijn: 
1. De hoeksnelheid van de motor. 
2. De massatraagheid van het volgmechanisme. 
3. De frequentie van de schakelingen. 

Het stappen plan voor de MOST van de test-case ziet er als 
volgt uit: 

,___ _ __.!."." .. "." ... 
t r---Massa- ________ _;-1__-__ -... -.. -... -... -.. -... -... -.. -... -... -.. -... -... -................. . 

traagheid.._ _ _.__ _ _.__ _ __._ _ __._ _ __, __ ..__ _ _.__ _ _.__ 

Tijd -

Figuur 8, MOST stappenplan voor de test-case 

Tijdens deze MOST wordt de temperatuur en de 
wrijvingscoëfficiënt gemeten. Wanneer één van beiden ineens 
toeneemt bij een nieuwe instelling van de stressfactoren wordt 
deze instelling als transitiepunt beschouwd. Daarna wordt er 
opnieuw getest met een andere instelling en volgens de zelfde 
procedure. 

Dit wordt een aantal keer herhaald volgens het plan in Figuur 8, 
waardoor meerdere transitiepunten kunnen worden gevonden. 

De meetresultaten die hieronder volgen zijn geen uitkomst van 
het bovenstaande stappenplan, omdat op het moment van de 
uitvoering er nog onvoldoende inzicht in het signaleren van 
ongewenste faalmechanismen was. De meetresultaten hebben 
wel geleid tot transitiepunten en hoe een MOST er het beste uit 
kan zien en hoe deze het beste kan worden uitgevoerd. 
Daardoor is het plan in Figuur 8 ontstaan. 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Er zijn twee generaties Torque-Limiters getest tijdens deze test
case. Bij de MOST van de eerste generatie werden de volgende 
factoren ingesteld of gemeten: 

J (kgm2
) Massatraagheid van volgmechanisme 

N Tellerstand 

n Schakels per instelling 

w (rad/sec) Resulterende hoeksnelheid van de as 

s (ms) Sliptijd 

f (1 /s) Schakelfrequentie 

T (°C} SVK Temperatuur van de strengelveerkoppeling 

T(°C}T-L Temperatuur van de Torque-Limiter 

De toleranties in de meetwaarden zijn als volgt: 

N ± 100 
w ± 5 rad/sec 
s ± 1ms 
T ± 1 °C 

Uit de MOST volgen de volgende waarden: 

Massatraagheid J =100*10-6 kgm2 

N n (!) s (ms) f (1/s) T (OC) T (OC) 
(rad/sec) SVK T-L 

40935 0 65 22 5 
46000 22 50 45 
50500 22 71 61 
50900 9965 22 71 61 
50900 0 120 31 3.3 58 54 
53000 22 68 68 
53800 2900 22 68 68 
53800 0 180 46 2.8 60 58 
54400 29 68 69 
54700 23 73 75 
54900 23 76 80 
55300 21 77 83 
55800 20 81 90 
56000 2200 20 82 91 
56000 0 210 39 2.5 72 75 
56340 27 75 78 
56540 24 79 81 
56980 23 86 88 
57250 23 90 91 
57400 1400 23 91 92 
57400 0 72 2.5 35 34 
57710 72 46 45 
57840 69 51 50 

Technische Universiteit Eindhoven 
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N n w s (ms) f (1 /s) T (°C) T (°C) 
(rad/sec) SVK T-L 

57970 570 210 64 2.5 55 
58110 51 60 
58420 1020 34 70 
58420 0 180 65 2.5 37 
58660 62 41 
58770 62 45 
58970 62 50 
59320 59 55 
59570 1150 49 60 
59570 0 120 41 2.9 39 
59970 39 45 
60220 39 50 
60570 39 55 
61110 37 60 
61540 36 64 
61710 37 66 
62300 37 69 
62640 3070 37 71 
62640 0 210 72 2 27 
63010 70 45 
63256 616 60 53 

Massatraagheid J =8*10-6 kgm2 

N n w s (ms) f(1 /s) T (°C) 
(rad/sec) SVK 

63256 0 230 12 4 30 
64250 994 12 45 
64250 0 12 6.7 43 
64800 12 50 
65482 12 57 
66210 1960 12 62 
66210 0 12 10 60 
67346 12 69 
68488 12 75 
70194 12 81 
70987 4777 12 81 

Voor de eerste generatie Torque-Limiters zijn, door de 
bovenstaande meetresultaten, de volgende transitiepunten 
gevonden: 

Punt één 
100*10-6 kgm2 

65 rad/sec 
5.0 s-1 

Punt twee 
8*10-6 kgm2 

230 rad/sec 
6.7 s-1 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Punt één is een transitiepunt, omdat tot die ingestelde waarden 
de sliptijd niet afneemt, terwijl de temperatuur ook vlug 
stabiliseert. Bij hogere stressfactoren neemt de sliptijd wel af. 

Bij punt twee verandert de sliptijd niet, maar de temperatuur 
stabiliseert niet meer vlug, wanneer de stressfactoren worden 
verhoogd. 

Omdat, in eerste instantie niet direct getest is om transitiepunten 
te vinden, werd er achteraf nog dieper op een paar meetpunten 
ingegaan. Door nog wat extra metingen konden de 
transitiepunten vervolgens worden verscherpt. Hierbij werd 
vooral gekeken naar de afname van de sliptijd, omdat dat goed 
te zien was en dit een toename van de wrijvingscoëfficiënt 
betekent. 

Uiteindelijk werden de volgende punten gevonden: 

J= 
W= 
f= 

Punt één 
100*10-6 kgm2 

100 rad/sec 
3.3 s·1 

Punt twee 
100*10-6 kgm2 

65 rad/sec 
5.0 s·1 

Punt drie 
8*10-6 kgm2 

230 rad/sec 
6.7 s·1 

Bovenstaande waarden zeggen, op deze manier beschreven, 
niet zo veel over de transitiepunten in het algemeen. Er moet 
nog een relatie gevonden worden, waaruit afgelezen kan 
worden hoe hoog de stressfactoren kunnen worden gekozen. 

De veronderstelling is dat het faalmechanisme zal veranderen, 
wanneer het overgedragen vermogen door de slip een bepaalde 
waarde overschrijdt. Dit vermogen is evenredig met de 
gemiddelde slipweg per seconde (zie hoofdstuk 5), die voor 
bovenstaande transitiepunten neerkomt op de volgende 
waarden: 

Punt één Punt twee Punt drie 

5.3 rad/s 4.6 rad/s 5.2 rad/s 

Deze waarden komen voor de drie punten zó dicht bij elkaar in 
de buurt, dat de aanname, dat dit vermogen de toelaatbare 
grenzen aangeeft, mag worden gerechtvaardigd. 

Als grenswaarde is dus te zien dat de gemiddelde slipweg per 
seconde niet groter mag zijn dan 4.6 rad/s. 

Technische Universiteit Eindhoven 
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Behalve grenswaarden werden er ook faal mechanismen en 
faaleffecten gevonden door de MOST: 

faalmechanismen f aaleff ecten 

1. Slijtage veer en huis van Eerst een groter koppel, 
de Torque-Limiter daarna een laaer koppel 

2. Vermoeiing verbindingen Breuk verbindingen 
cilinders onderlina 

3. Vermoeiing asnaaf- Speling tussen de cilinders en 
verbinding van cilinders de pin door de as 
en de as 

4. Slip van de pin van de Loslaten pin, waardoor 
asnaaf verbinding van de verdwijnen verbinding tussen 
strengelveerkoppeli ng de as en de 

strengelveerkoooeling 
5. Slijtage van de rem Intreden rem, wanneer hij 

ontkoooeld zou moeten zijn 
6. Slip tandwiel op de motor- Loslaten tandwiel, daarna 

as doorbranden motorzekerina 

Uit deze faalmechanismen valt te concluderen, dat het 
belangrijkste faalmechanisme, slijtage veer en huis van de 
Torque-Limiter, inderdaad voorkomt. 

Er komen echter ook faalmechanismen voor die niet werden 
verwacht. Door de plaatsing van de Torque-Limiter werd immers 
verwacht dat er geen falen op zou treden als gevolg van 
vermoeiing. Deze faalmechanismen zullen niet apart door 
middel van de accelerated test worden onderzocht, omdat door 
de Torque-Limiter een accelerated test niet goed mogelijk is. 
Daarentegen zal wel, aan de hand van de testresultaten, 
worden onderzocht of er toch, ondanks de Torque-Limiter, een 
relatie bestaat tussen de toegepast stressfactoren en het 
faal mechanisme. 

Een ander faalmechanisme, dat van minder belang werd 
geschat, is de slijtage van de rem. Hierdoor ontstaat extra 
wrijving bij het versnellen en het vertragen van het 
volgmechanisme. Vooral dat versnellen kan invloed hebben op 
de meetresultaten. Hiervoor is besloten om de 
strengelveerkoppeling te vervangen, indien de wrijving een 
hoofdrol gaat spelen in het proces. Dit moet per testopstelling 
nader bekeken worden, omdat de totale wrijving per test 
varieert. Een ander effect van de verhoging van de wrijving is 
dat de temperatuur van de strengelveerkoppeling toeneemt. 
Hierdoor kan de werking van de koppeling veranderen en sneller 
falen. Dit is nog niet gebleken, maar er wordt wel rekening mee 
gehouden. 

Faalmechanismen vier en zes werden direct verbeterd, omdat 
deze faalmechanismen alleen maar in de testopstelling voor 
kunnen komen. Zij zijn dus niet belangrijk voor de 
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levensduurvoorspelling, maar mogen de resultaten niet 
vertroebelen. 

Door de grote verbetering in de prestaties van de tweede 
generatie Torque-Limiters is de MOST nog eens herhaald voor 
deze generatie. Hierbij is de MOST precies volgens plan 
uitgevoerd en zijn de volgende resultaten gevonden: 

f=7,7 (1/s) J= 15.10-s kgm2 

w (rad/s) n Temp versnelling 
(°C) (103 rad/s2

) 

107 0 36 10 
124 5500 40 10 
131 12500 42 10 
141 18700 43 10 
150 23500 44 10 
159 32000 46 12 
170 43000 49 12 
178 55000 50 12 
190 62000 53 12 
209 69000 56 12 
244 89000 63 12 

f=11,1(1/s) J=15.10-s kgm2 

w (rad/s) n Temp versnelling 
(OC) (103 rad/s2

) 

147 0 50 12 
173 12300 58 12 
184 25300 62 12 
194 34300 64 12 
209 40000 68 12 
222 46300 73 . 12 

f= 14.3(1 /s) J= 15.10-s kgm2 

w (rad/s) n Temp versnelling 
(°C) (103 rad/s2

) 

143 0 52 12 
160 9000 59 12 
172 23500 65 12 
186 47000 72 12 

f=6.7(1/s) J=36.1 o-s kgm2 

w (rad/s) n Temp versnelling 
(oC) (103 rad/s2

) 

85 0 44 6 
97 6000 46 6 

107 12400 49 6 
123 22000 53 6 
134 25000 58 6 
143 32500 65 6 
147 41800 65 6 
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f=7.7(1/s) J=36.1 o-6 kgm2 

w (rad/s) n Temp versnelling 
(oC) ( 1 03 rad/s2

) 

115 0 56 6 
126 5000 58 6 
131 14300 63 6 
128 24930 61 6 

f=4.3(1 /s) J=36.1 o-6 kgm2 

w (rad/s) n Temp versnelling 
(°C) (103 rad/s2

) 

100 0 37 5 
110 7500 41 5 
123 15880 42 5 
139 16400 45 5 
164 20100 65 5 

f=3.3(1 /s) J=69.10-6 kgm2 

w (rad/s) n Temp versnelling 
(oC) (103 rad/s2

) 

109 0 44 3 
121 2100 48 3 
131 4900 52 3 
156 188600 60 3 
169 195700 64 3 
182 197800 67 3 
193 200800 71 3 

f=3.8(1 /s) J=69.10-6 kgm2 

w (rad/s) n Temp versnelling 
(oC) (103 rad/s2

) 

110 0 50 3 
126 2590 55 3 
137 4490 59 3 
159 7390 65 3 
173 11290 71 3 
173 79490 71 3 
173 220290 72 3 
173 269490 80 3 
173 877890 83 3 
173 877890 80 3 
173 961090 79 3 
173 1209490 79 3 
173 1239090 80 3 
173 1327090 80 3 
168 1554790 82 3 

Bij deze MOST is de temperatuur op een andere manier 
gemeten dan in de vorige MOST, waar de gemeten temperatuur 
ook de werkelijke temperatuur is. Bij de tweede MOST is vooral 
gekeken naar de temperatuur sprongen waardoor de werkelijke 
temperaturen van ondergeschikt belang werden. 
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Uit deze tabellen is af te lezen dat de versnelling van de 
massatraagheid uitgedrukt in rad/s2 voor iedere instelling in de 
tijd vrijwel constant blijft. Hier valt uit op te maken dat de 
wrijvingscoëfficiënt ook constant blijft. Er is ook af te lezen dat 
de temperatuur wel steeds toeneemt, maar binnen een half uur 
stabiliseert. Er wordt blijkbaar geen transitiepunt gevonden. 

De werkelijke temperatuur van de Torque-Limiter was bij 
sommige instellingen zelfs het dubbele van de temperatuur in de 
eerste MOST. Maar ook deze hoge temperaturen hadden geen 
direct gevolg voor de werking van de Torque-Limiter. 

Om te kijken of er misschien op de langere termijn een 
transitiepunt te onderscheiden is, is de laatste meetinstelling in 
een langere stresstest aangehouden. De ingestelde parameters 
waren de volgende: 

w (rad/s) f (1 /s) 
173 3.8 

De meetwaarden bleven gedurende 1.227.800 schakelingen 
onveranderd. Daarna nam de wrijvingscoëfficiënt af, waaruit 
blijkt dat de Torque-Limiter versleten is. Terwijl de Torque
Limiter in deze hele MOST al meegedraaid heeft was hij toen 
pas versleten. Uit deze laatste meting valt op te maken dat deze 
tweede generatie Torque-Limiters dezelfde faalmechanismen 
heeft als de eerste generatie, maar dat de weerstand tegen 
slijtage veel groter is. 

Functionele relaties tussen het faalmechanisme en de 
stressfactoren. 

De faalmechanismen die door de MOST als belangrijkste naar 
voren komen zijn vermoeiing door wisselende belasting en 
slijtage door twee oppervlakten over elkaar, ook wel abrasieve 
slijtage genoemd. De functionele relaties tussen deze 
faalmechanismen en de stressfactoren zijn respectievelijk: 

a~ amplitude van de wisselende belasting 
a, vermoeiingssterkte coëfficiënt 
b vermoeiingssterkte exponent 
N aantal wisselende belastingen. 
en 

V=n·C·F·s 

V het slijtagevolume 
n aantal schakelingen 
C onbekende die onder andere afhankelijk is van de 

temperatuur, smering en materiaaleigenschappen 
F normaalkracht 
s glijweg 
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Vooral van de slijtage van de Torque-Limiter wordt verwacht dat 
die bepalend is voor de werking en dus de levensduur van het 
gehele systeem. Daarom wordt in de testopzet met de functie 
voor slijtage gerekend. 

In deze functie zijn de kracht en de glijweg meestal bekend. V is 
het slijtagevolume bij falen en is voor iedere test hetzelfde als 
alle Torque-Limiters identiek zijn. De onbekende Cis echter 
afhankelijk van een aantal elementen zoals temperatuur, 
smering, snelheid, enzovoort. Zolang deze C constant is, 
ongeacht de waarden van de normaalkracht en glijweg, is de 
factor normaalkracht x glijweg constant voor iedere test. Over 
het algemeen zal C niet constant zijn en moet door middel van 
de testen C gevonden worden. 

Het faal mechanisme kan versneld worden door het 
slijtagevolume eerder te bereiken. Dit kan door de 
normaalkracht te verhogen. De glijweg wordt dan minder en kan 
met dezelfde glijsnelheid eerder bereikt worden. Een andere 
manier om het faalmechanisme te versnellen is door de 
glijsnelheid te verhogen, zodat de glijweg eerder bereikt wordt. 

De slijtagesnelheid kan ook opgevoerd worden door de 
temperatuur te verhogen. Dit blijkt niet uit de hier beschreven 
functie, maar C is afhankelijk van de temperatuur en zal groter 
worden als de temperatuur toeneemt. 

De testtijd wordt berekend aan de hand van de veronderstelling 
dat de Torque-Limiter precies even lang zal meegaan als de 
levensduurtarget van de gehele machine. 

Er wordt van uitgegaan dat het totale slijtagevolume de 
levensduur aangeeft. Het totale slijtagevolume is gelijk aan: 

V=n·C-F-s 

De slipweg sis gelijk aan de sliptijd maal de halve hoeksnelheid 
als de snelheid van het volgmechanisme constant toeneemt tot 
de hoeksnelheid bereikt is (zie bijlage). Deze is gelijk aan: 

1 J ·W2 

s=-·--
2 M 

En V is dan als C, F en M als constant beschouwd worden voor 
alle testen gelijk aan: 

' 2 V=n·C .J.w 

Hieruit volgt dat n · J ·W 2 een constante is zolang C' constant is. 
Door normaal bedrijf als uitgangssituatie te nemen kan uit de 
volgende vergelijking voor elke test het aantal cycli herleid 
worden: 
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De testtijd per test is dan gelijk aan: 

Testtijd = n · f 

En de versnellingsfactor is gelijk aan: 

n .f 
Versnellingsfactor= - 1 

-
1 

n2 ·f2 

Testopzet door middel van Taguchi [9] 

Door de MOST hebben we gezien dat de gemiddelde slipweg 
per seconde een belangrijke factor is en direct invloed op de 
temperatuur heeft, waardoor het verstandig is om deze slipweg 
per seconde ook als stressfactor te gebruiken. De andere 
stressfactoren, massatraagheid en hoeksnelheid, die tijdens de 
MOST gebruikt zijn, worden hier ook toegepast. 

Door de relatie tussen de drie stressfactoren onderling hebben 
we de frequentie als regelparameter gevonden. 

1 n de test-case is eerst een testopzet gemaakt voor de eerste 
generatie Torque-Limiters. De levensduur van deze generatie is 
echter veel kleiner dan de levensduur van de tweede generatie, 
waardoor daar een extra testopzet voor gemaakt is. 

Testopzet eerste generatie Torque-Limiters 

De waarden voor de levensduur, stressfactoren en testtijd onder 
normaal bedrijf worden als volgt geschat: 

T b 11 N a e 
' 

ormaa 1 b d ""f e nr 
J w f n testtijd 

(10-6 kqm2
) (rad/s) (1/s) (dagen) 

8 65 4.8 30.000.000 72.3 

In de test-case is er rekening mee gehouden, dat de uiterste 
waarde van de slipweg per seconde, zoals in paragraaf 3.3 is 
gevonden, niet wordt overschreden. De testtijd, die we willen 
aanhouden, is ongeveer vijf dagen; dag en nacht testen. Hierbij 
is gerekend met de formules uit paragraaf 3.4. 

Er is in eerste instantie gekozen voor de volgende combinaties 
van stressfactoren (de L9 matrix van Taguchi), 
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Tbl2T t a e 
' 

es -case, testwaar en inste ma d Il' 
Taguchi-matrix Instelling testwaarden 
TEST J w Slipweg per f 

(10-6 kgm2
) (rad/s) seconde (1/s) 

1 1 1 1 15 100 4.0 14.4 
2 2 1 3 36 100 4.3 6.4 

3 3 1 2 69 100 4.1 3.2 
4 1 2 2 15 115 4.1 11.1 
5 2 2 1 36 115 4.0 4.5 
6 3 2 3 69 115 4.3 2.5 
7 1 3 3 15 132 4.3 8.7 
8 2 3 2 36 132 4.1 3.5 
9 3 3 1 69 132 4.0 1.8 

De waarden voor de slipweg per seconde liggen allemaal lager 
dan de laagste waarden uit de vorige paragraaf, zodat er naar 
verwachting geen andere faal mechanismen zullen worden 
opgeroepen. 

De testtijden en versnellingsfactoren komen er dan, indien de 
Torque-Limiter geschikt is voor normaal bedrijf, zo uit te zien: 

T b 13 T tt"d Il' f t a e 
' 

es 11 en en versne ings ac oren van d t t e es -case 
Test n testtijd Versnellingsfactor 

(daaen) 
normaal 30.000.000 72.3 1 

1 6.760.000 5.4 13.3 
2 2.816.000 5.1 14.2 
3 1.470.000 5.3 13.6 
4 5.112.000 5.3 13.6 
5 2.130.000 5.5 13.1 
6 1.111.000 5.1 14.2 
7 3.880.000 5.2 13.9 
8 1.617.000 5.4 13.3 
9 843.000 5.4 13.3 

Testopzet tweede generatie Torque-Limiters 

Uit de MOST van de tweede generatie Torque-Limiters is het 
moeilijker om transitiepunten te halen. Daarom is bij die MOST 
een stresstest uitgevoerd. 

Uit die stresstest kwamen de volgende waarden: 

T b 14 T "d MOST d a e 
' estt11 twee e aenerat1e 

Test J w f n testtijd 
(10-6 (rad/s) (1 /s) (dagen) 

kgm2
) 

stress 69 173 3.8 1.227.800 3.7 

De slipweg die hierbij is gerealiseerd, is groter dan tijdens 
normaal bedrijf zal worden afgelegd. De verhouding tussen 
beide slipwegen is: 
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De testtijd om de totale sliptijd van normaal bedrijf te bereiken 
komt dan neer op: 

Testtijd = 1.5 dag 

De werkelijke versnellingsfactor is dan 48.2. 

Voor deze tweede generatie zijn we er niet zeker van dat het 
faalmechanisme over gaat in een ander soort faalmechanisme. 
Uit de MOST is dit namelijk niet direct af te lezen. Wel is uit de 
daarop volgende stresstest op te maken dat bij een 
versnellingsfactor van 48.2 de levensduur van normaal bedrijf 
gehaald kan worden en dat de tweede generatie Torque
Limiters wel geschikt is voor zijn toepassing. Hij kan naar 
schatting minstens 2.5x de vereiste levensduur halen. 

Maar om de werkelijke levensduur van deze tweede generatie 
Torque-Limiters te bepalen moet er nog een accelerated test 
worden uitgevoerd. 

De geplande testtijd voor de eerste generatie was ongeveer 5 
dagen. Om voor de tweede generatie, die volgens de stresstest 
een ongeveer twee maal grotere slipweg kan bereiken, ook de 
levensduur te voorspellen, lijkt ongeveer 1 O dagen een veilige 
testtijd. De versnellingsfactor is dan nog ongeveer een factor 20 
en de gemiddelde slipweg per seconde is ongeveer een factor 
2.5 lager dan bij de stresstest. Hierdoor is er minder risico om te 
testen met ongewenste faalmechanismen. 

De instellingen voor de accelerated test kunnen nu uit de 
resultaten van de stresstest volgen. In onderstaande tabel zijn 
de resultaten van de stresstest reeds doorberekend in de 
waarden voor normaal bedrijf. De totale slipweg is voor al deze 
onderstaande instellingen gelijk. 
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normaal 8 
bedrijf 

stress 69 

1 15 

2 36 
3 69 
4 15 

5 36 

6 69 
7 15 
8 36 
9 69 

3.6 

3.6.1 

23 15 augustus, 1997 
Océ-Technologies B.V.© 

T b 15 T r t Il' a e 
' 

es ins e mgen tw d r ee e genera 1e 

w(rad/s) Slipweg f(1 /s) n testtijd Versnellings-

65 

173 

120 
120 
120 
140 

140 
140 
160 
160 
160 

per (dagen) factor 
seconde 

0,3 4,8 75.015.710 180,9 1 

14,5 3,8 1.227.800 3,7 48 

5 12,5 11.738.569 10,9 17 

7 7,3 4.891.071 7,8 23 
6 3,3 2.551.863 9,1 20 
6 11,0 8.624.255 9,1 20 
5 3,8 3.593.440 10,9 17 
7 2,8 1.874.838 7,8 23 
7 9,8 6.602.945 7,8 23 
6 3,5 2.751.227 9,1 20 
5 1,5 1.435.423 10,9 17 

Deze testen zijn nog niet uitgevoerd, maar de verwachting is dat 
de testtijd nog wel langer zal zijn. De stresstest zal waarschijnlijk 
niet te vergelijken zijn met de waarden die hierboven 
beschreven staan. Dit komt doordat de slijtage, die bij de 
stresstest is opgetreden, waarschijnlijk niet acceptabel is. 

Analyseren van de testgegevens 

Er zijn uit de testen verschillende faaleffecten naar voren 
gekomen. Deze faaleffecten zijn in willekeurige volgorde: 

1. Draadbreuk in de strengelveerkoppelingen. 
2. Blokkeren van de rem van de strengelveerkoppelingen. 
3. Vastlopen van een lager op de as met cilinders. 
4. Loslaten borgringen. 
5. Breken van de veer van de strengelveerkoppeling. 
6. Breken tandjes tussen de cilinders onderling. 
7. Breken van de verbinding tussen de kunststof cilinders en de 

as. 
8. Toename koppel van de Torque-Limiter. 
9. Afname koppel van de Torque-Limiter. 

De testopzet van de accelerated testen is volledig gebaseerd op 
de Torque-Limiter en het faalmechanisme slijtage, waardoor de 
laatste twee faaleffecten op onderdeelniveau benaderd kunnen 
worden en de rest op systeemniveau. 

Resultaten op onderdeelniveau 

Hieronder vallen: 
1. Toename koppel van de Torque-Limiter. 
2. Afname koppel van de Torque-Limiter. 

De toename van het koppel heeft te maken met de toename van 
het slijpsel in de smering, waardoor de wrijving toeneemt, die op 
zijn beurt de slijtagesnelheid toe laat nemen. 
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De afname van het koppel van de Torque-Limiter volgde direct 
op de toename van het koppel. Een mogelijke oorzaak van de 
afname van het koppel is, dat het materiaalvolume van de veer 
en zijn behuizing afneemt, waardoor de veer minder hard tegen 
de behuizing aandrukt en zo het koppel laat afnemen. Een 
andere mogelijkheid is, dat het slijpsel op een gegeven moment 
de functie van smering op zich neemt, waardoor het koppel 
afneemt. Beide mogelijkheden hebben hetzelfde effect: Afname 
van het koppel. 

De afname van het koppel wordt niet als apart faaleffect 
benaderd, omdat het direct na de toename van het koppel 
volgde. Daardoor blijven er nog maar één faaleffect over dat 
apart wordt behandeld. 

In onderstaande tabel volgen de resultaten betreffende het 
faalmechanisme slijtage, dat de oorzaak van deze toename van 
het koppel is. 

Tbl6T t lt t n a e 
' 

es resu a en s 11 aqe T orque- 1m1 er 
w (rad/s) Slipweg per n f Totale 

(10-6 kg/m2
) seconde (1/s) slipweg 

8 
15 
36 
36 
69 
36 
69 
69 
15 

(rad/s) (rad) 
65 0,25 30.000.000 4.00 1.880.000 

100 2,78 2.596.000 10,00 720.000 
100 3,33 1.376.000 5,00 920.000 
100 3,33 1.409.800 5,00 940.000 
100 3,19 674.000 2,50 860.000 
115 4,01 900.000 4,55 790.000 
115 4,22 600.000 2,50 1.010.000 
115 5,12 548.000 3,03 930.000 
150 3,68 1.216.000 5,88 760.000 

De waarden van de stressfactoren zijn in deze testen anders 
dan was gepland in het vorige hoofdstuk, omdat na enkele 
testen bleek, dat waarschijnlijk toch iets te dicht bij het 
transitiepunt werd gewerkt. Daarom zijn er voor de zekerheid 
sommige testen dubbel uitgevoerd. Omdat op een gegeven 
moment een nieuwe generatie Torque-Limiters werd geleverd 
en de andere generatie op was, konden niet meer testen 
worden uitgevoerd. 

Voor de Torque-Limiter is een faalcriterium gedefinieerd om het 
faaleffect aan te geven: 

Falen treedt op wanneer het koppel door slijtage structureel 
20% afwijkt van het beginkoppel. 

Bij die waarden werd het aantal schakelingen opgeschreven. Uit 
deze resultaten en de stressfactoren werden de totale slipwegen 
berekend. De totale slipweg geeft de levensduur aan per test. 
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In de vierde kolom staat de stressfactor de gemiddelde slipweg 
per seconde uitgedrukt in radialen per seconde en in de laatste 
kolom staat de totale slipweg in radialen. 

Er is niet direct af te lezen of één van de stressfactoren een 
grotere invloed op het faalmechanisme heeft dan een ander. 

Als alle tests uit de Lg matrix van Taguchi waren uitgevoerd, kon 
aan de gemiddelde waarden van de stressfactoren worden 
gezien of een stressfactor een extra invloed heeft. Nu is dat niet 
goed te zien, omdat de andere stressfactoren niet als 
ruissignalen gezien mogen worden. 

Maar als we toch naar de gemiddelden voor de massatraagheid 
kijken kan het volgende worden gevonden: 

Tabel 7, G 'dd em1 h elde sliowea oer massatraag eid 
massatraag- slipweg1 slipweg2 slipweg3 slipweg-
heid gemiddeld 
J15 720.000 760.000 - 740.000 
J36 920.000 940.000 790.000 880.000 
J69 1.010.000 930.000 860.000 930.000 

Hieruit blijkt dat een hogere massatraagheid een relatief langere 
totale slipweg heeft. Om dat zeker te weten zouden nog meer 
testen uitgevoerd moeten worden. 

Deze extra invloed op de levensduur zou te verklaren zijn door 
het feit, dat bij een hogere massatraagheid er minder 
schakelingen nodig zijn om dezelfde slipweg af te leggen. 
Hierdoor zijn er minder start-stop momenten, die extra 
aanloopslijtage met zich meebrengen. 

Uit de resultaten blijkt dat de Torque-Limiter, onder normaal 
bedrijf, een levensduur verwachting heeft van 1.880.000 
radialen slip (zie eerste rij), maar al kan falen na 720.000 
radialen slip onder andere testcondities, wat ruim voor zijn 
levensduur verwachting is. 

De levensduur van deze Torque-Limiter uitgedrukt in radialen 
slip wordt, wanneer we de functionele relatie voor de slipweg 
gebruiken, als volgt berekend: 

- s 
L=L±t·j; 

- ILi 
L = --= 87·104 radialen 

n 
n=8 

t = 2.36 

I(L; -L)2 
s = = 10-104 radialen 

n-1 
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De levensduur van de Torque-Limiter is dan, met een 
betrouwbaarheid van 95 %: 

L = 87·104 ±8-104 radialen 

Dit komt voor normaal bedrijf neer op een aantal schakelingen 
van: 

n = 14 · 106 ± 1.3 -106 

Resultaten op systeemniveau 

Hieronder vallen: 
1. Draadbreuk in de strengelveerkoppelingen. 
2. Blokkeren van de rem van de strengelveerkoppelingen. 
3. Vastlopen van een lager op de as met cilinders. 
4. Loslaten borgringen. 
5. Breken van de veer van de strengelveerkoppeling. 
6. Breken tandjes tussen de cilinders onderling. 
7. Breken van de verbinding tussen de kunststof cilinders en de 

as. 

Alleen het breken van de verbinding tussen de kunststof 
cilinders en de as kan op levensduur onderzocht worden, omdat 
het regelmatig voorkwam. 

De levensduur van de strengelveerkoppelingen is ook nog wel 
onderzocht in paragraaf 3.6.2.1, maar er zijn te weinig gegevens 
om een uitspraak over de levensduur te doen. 

Het blokkeren van de rem is niet meegenomen in de 
levensduurvoorspelling, maar is wel van belang voor de 
levensduur en zou nog extra onderzocht moeten worden .. 

De functioneel relatie tussen vermoeiing en de stressfactoren is: 

a. amplitude van de wisselende belasting 
a1 vermoeiingssterkte coëfficiënt 
b vermoeiingssterkte exponent 
N aantal wisselende belastingen. 

Strengelveerkoppeling 

Door vermoeiing breekt de veer van de 
strengelveerkoppelingen. Dit is tijdens de accelerated testen een 
aantal keer voorgekomen, zoals in de onderstaande tabel te 
zien is. 
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Tb 18 V a e 
' 

ermoe11ng van d k r e strengelveer oooe 1ngen 
Nummer J w (rad/s) n faal effect 

(10-6 
ka/m2

) 

1 69 115 752.400 

36 115 1.128.600 

36 100 34400 
totaal 1.915.400 Veer gebroken 

De strengelveerkoppeling is in drie opvolgende 
testopstellingen gebruikt. 

2 15 100 J 10.200.oooJveer gebroken 

3 1 69 1 1 00 1 488.4001 Veer gebroken 
Deze strengelveerkoppeling had een hele korte levensduur, 
omdat de strengelveerkoppeling voor een korte tijd verkeerd 
is toeaeoast. 

Dat de veer zou breken werd niet verwacht. Uit de gegevens 
van de fabrikant (paragraaf 5.4) zou, met toepassing van de 
Torque-Limiter, de levensduur namelijk minimaal 35 miljoen 
schakelingen moeten zijn. Er is op dit moment echter nog geen 
strengelveerkoppeling in de testen geweest die deze levensduur 
heeft gehaald. 

De oorzaak van de kortere levensduur ligt waarschijnlijk in het 
opstartgedrag van de Torque-Limiter. Uit metingen met een 
oscilloscoop en een snelle camera valt namelijk op te maken dat 
de versnelling van het volgmechanisme in het begin hoger ligt 
dan wanneer het volgmechanisme eenmaal op gang gekomen 
is. Zie de metingen met de oscilloscoop in Figuur 9: 

Tek Run: 5.00kS/s Average 

.. 

· ·Mrn.oms è 1 'f 

llmlll 1.00V 10.oms 

A: 1.18V 
· A: 10.4ms 

@: 1.98 v 

2.58 v 30 Jun 1997 
14:55:01 

Figuur 9, Hoeksnelheid tegen de tijd voor drie volgmechanismen 
en drie hoeksnelheden 
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De stippellijnen geven de verschillende steilheden en dus de 
versnellingen van één volgmechanisme aan. 

Er zijn ook te weinig meetresultaten om een relatie tussen het 
faalmechanisme en de massatraagheid van het 
volgmechanisme te vinden. 

As met cilinders 

Omdat tijdens de MOST al bleek, dat de bevestiging van 
cilinders onderling het al zeer vlug begeeft, is besloten om de 
cilinders vast aan elkaar te maken door een grote metalen 
cilinder om de cilinders te lijmen. Hierdoor werd de 
asnaafverbinding van één cilinder, die op de as geperst zit extra 
beproefd. Deze cilinder is regelmatig losgebroken. 

Tabel 9, Falen van as met cilinders 
J n faal effect 

(10-6 
ka/m2

) 

15 13692000 Alle cilinders los 
36 4037400 Alle cilinders los 

4131000 Alle cilinders los 
69 2596200 Alle cilinders los 

1880000 Alle cilinders los 
1362800 Alle cilinders los 
5445362 Alle cilinders los 

Dit faaleffect, te zien aan het doorlopen van de speling van het 
volgmechanisme, is moeilijk waar te nemen. (zie 
Figuur 10). De ene keer is er namelijk wel speling en de andere 
keer niet. En vaak zit de cilinder nog zo vast op de as, dat 
helemaal niet te zien is dat de cilinder los zit. 

Tek miJ'!I 5. OOkS/s 
[······· 

. 1.00 v 

6 Ac9s 
··:Tr ·····················) • L't.: 1.28 v 

L't.: 11.4ms 
@:3.14V 

M 1'0.oins c 1 f 2.42 v 25 Jun 1997 
15:51:48 

Figuur 10, Speling in de asnaafverbinding zichtbaar op de 
oscilloscoop. Uitgezet staat de hoeksnelheid (V) tegen de tijd 
(ms) 
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Bovendien kan er nogal wat spreiding in de perspassingen 
zitten, waardoor er ook een flinke spreiding in de resultaten kan 
zitten. 

Er is ook niets bekend over de precieze momenten die op de as 
worden overgebracht, omdat er een Torque-Limiter tussen zit. 
Maar zouden we deze momenten rechtevenredig met de 
massatraagheid veronderstellen, dan kan er iets over de 
levensduur onder normaal bedrijf te zeggen zijn. 

Uit de relatie voor vermoeiing volgt: 

(2Nf = constant 
<Ja 

De spanning wordt evenredig verondersteld met de 
massatraagheid. Deze relatie vervolgens uitgedrukt in de 
massatraagheid en het aantal schakelingen geeft: 

Wanneer we deze relatie toepassen op de meetresultaten, 
krijgen we de volgende grafiek: 

100 

"C 10 
ëii 
.r. 
Cl 
til 
~ 
(ij 
en en 
til 
:E 

1 

a 

" ~ 

• 
l 

0 

'" !lt. 

." ..._'" 
•• '-il 

~ "'"• ""'- ~-. ~- -- y = 86. 76x-o.s626 

-- y = 114ox·1
·
655 

10 20 30 

Aantal schakelingen (milj.) 

Figuur 11 , Levensduur tegen massatraagheid voor de as met 
cilinders 

De gestippelde lijn is ontstaan door de functie toe te passen op 
de slechtste resultaten, dat wil zeggen met de kortste 
levensduur per massatraagheid. De getrokken lijn geldt voor de 
beste resultaten. 

Blijkbaar zit daar nogal wat verschil in en moeten er nog meer 
testen gedaan worden om te zien hoe de kromme werkelijk 
moet lopen. 

Technische Universiteit Eindhoven 



30 15 augustus, 1997 
Océ-Technologies B.V.© 

Onder normaal bedrijf volgt uit Figuur 11: 

De levensduur ligt tussen: 

n = 20.000.000 en n = 35.000.000 

bij een massatraagheid van 

J = 8 .10-5 kg. m2 
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De test-case heeft aangetoond dat op onderdeel niveau, 
wanneer een onderdeel apart wordt genomen, de levensduur 
met deze methode goed te voorspellen is. De relatie tussen de 
stressfactoren en het faalmechanisme slijtage is goed te 
gebruiken om de levensduur te voorspellen. 

Op systeemniveau wordt het voorspellen duidelijk moeilijker. Dit 
heeft te maken met het feit, dat de stressfactoren voor andere 
faalmechanismen niet goed gedefinieerd zijn en nogal wat 
spreiding kunnen vertonen. Voor andere onderdelen in de test
case, zoals de strengelveerkoppeling en de as met cilinders, is 
wel een schatting van de levensduur te geven, maar echt 
betrouwbaar is deze niet. 

Een ander probleem op systeemniveau is dat de faaleffecten 
moeilijk te zien zijn, omdat er niet direct naar gekeken wordt. In 
het geval van de strengelveerkoppeling wordt bijvoorbeeld niet 
gekeken naar de inschakeltijd van de strengelveerkoppeling en 
in het geval van de as met cilinders is het moeilijk te zien of de 
cilinders echt los op de as zitten. Dit laatste effect is in de test
case indirect gemeten door de snelheid van de eerste as van 
het volgmechanisme te meten, waardoor de speling kon worden 
gezien die dan ontstaat. 
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Berekeningen 

Torque-Limiter 

De Torque-Limiter zal slippen wanneer hij het volgmechanisme 
versnelt door de plotselinge versnelling van de massa. Het 
verloop van de hoeksnelheid is door het constante koppel van 
de T orque-Limiter als volgt: 

dt s 

Figuur 12, Hoeksnelheid volgmechanisme tegen de tijd 

s 
t 
ûJ 

Sliptijd (s) 
Tijd (s) 
Hoeksnelheid (rad/s) 

û.}max Maximale hoeksnelheid van het volgmechanisme 
(rad/s) 

Deze sliptijd wordt berekend met de volgende formules: 

Arbeid W = ~Ekin 

~Ek. = L1 ·W2 _2_.J ·W20 = 2-.J ·W2 
m 2 max 2 2 max 

dW = M·dw 
oom~ s s 

W= J M·dw=JM·w·dt=M·Jw . .!..ctt=_!__M·w ·s max S 2 max 

0 0 0 

1 2 1 
-.J.w =-·M-w ·S= 
2 max 2 max 

ûJ. J 
S=-----

MT -L - Mwrijving 

Ma Koppel waarbij de torque-Limiter gaat slippen 
Mwrijving Wrijvingskoppel 
J Massatraagheid van het volgmechanisme 

Het koppel dat het volgmechanisme ondervindt is gelijk aan: 

M = W· J = MT-L - Mwrijving 

ûJ 
ûJ=-

s 
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Massatraagheid 

Het volgmechanisme bestaat uit twee assen met cilinders, een 
rubberen band en een vel papier. Zie de tekening: 

Papier 

Band 

Figuur 13, Zijaanzicht volgmechanisme 

ill 
1, 

·~ 1, 

Figuur 14, Vooraanzicht as met cilinders 

p 1 =7860kg/ m3 

p 2 =1300kg/ m3 

11 =640mm 

12 =170mm 

13 =150mm 

R 1 =3mm 

R 2 =4.6mm 

R3 =9mm 

R 4 =7.7mm 

R5 = lümm 

De massatraagheid hiervan is als volgt: 

J totaal = J assen + J rollen + J rubberband + J papier 

2R 

========d 

Jtotaa1 = ~ *P1 *11 *R1
4 

+ ~ *P2 *(12 *(R/-R1
4

)+11 *(R3
4 

-R4
4

)) 

*R2 *R2 +m1 s + m2 6 

J totaal = 8.0 * 1 o-6 kgm 2 

Om de massatraagheid te verhogen voor de accelerated test 
wordt een extra massatraagheid op de eerst aangedreven as 
met cilinders gemonteerd. Dit gebeurt direct op de cilinders, 
waardoor de bevestiging van deze cilinders op de as extra 
belast wordt en er eerder een faal mechanisme op zal treden als 
het draaimoment groter wordt. 

Voor de MOST is een extreme waarde gekozen van 
J = 100*10-6 kgm2

• 
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Deze massa zijn voor de eerste MOST vier holle stalen cilinders 
en de afmetingen worden berekend met de volgende formule: 

1t ( 4 4) Jextm =1·Pstaal .4.]rol 0 Rbuiten -Rbinnen 

Pstaai = 7860 kg I m3 

]rol= 30 mm 

Rbinnen = 9 mm 

J extm = 92. 1 o-6 kgm2 

Hieruit volgt: 

Rbuiten = 16.4 mm 

Controle sliptijd en versnelling 

Om te zien of de berekeningen overeenkomen met de metingen 
is voor twee massatraagheden en een aantal verschillende 
hoeksnelheden de sliptijd gemeten en vergeleken met de 
berekeningen. Hieronder staan de resultaten: 

T b 110 G a e 
' 

eme en en b k d r "d ere en es 1pt11 en 

MT-L J*10-6 f Î wriivina w, s s(ms 
(Nm) (kgm2

) (1 /s) (Nm) (rad/s) (ms) (bere-
kend) 

1 0.3 8 10 0.01 119 1.5 3 
2 0.3 8 10 0.15 112 5.3 6 
3 0.3 8 10 0.15 64 3.8 3.4 
4 0.3 8 2 0.15 112 5.3 6.0 
5 0.3 100 10 0.07 56 25 24 
6 0.3 100 2 0.07 56 25 24 
7. 0.3 100 10 0.07 92 36 39 
8. 0.3 100 2 0.07 93 36 39 

De berekende en gemeten sliptijden komen goed overeen. De 
tolerantie is ± 15 %. 

De controle van de versnelling die optreedt wordt gedaan voor 
test 5 of 6 en is in die gevallen gelijk aan: 

• û) 2 
w = _r = 2240rad /sec 

s 
Het moment om deze versnelling te krijgen is gelijk aan: 

M = W·1=0.22Nm 

en dit is gelijk aan: 

M = Ms -Mwrijving = 0.235Nm 

Dit komt goed overeen met de theorie. 
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Strengelveerkoppeling 

Uit documentatie van de fabrikant van de strengelveerkoppeling 
is met de massatraagheid en de hoeksnelheid van het 
volgmechanisme het maximale moment te bepalen. 

1+-_.__+-_.__+-..._-+-..._-+-..._-+-..._-+-_._-+-~~----' 

0 20 40 60 BO 100 120 140 

Hoeksnelheid (rad/s) 

Figuur 15, Geschat moment als gevolg van de massatraagheid 
voor de gebruikte strengelveerkoppeling 

De hoeksnelheid is uit te rekenen met de gegevens over de 
snelheid van het papier en de straal van de rubber band waar 
het papier tegen aan ligt en is als volgt: 

Snelheid papier is 700 mm/ sec 

v 
w = - = 64 rad / sec 

R5 
En uit de onderstaande tabel is hiermee het aantal schakelingen 
te bepalen voor die toepassing: 

Aantal schakelinaen Maximale moment (Nm) 
1.000.000 2.3 
3.000.000 1.8 
10.000.000 1.4 
35.000.000 0.9 

Voor het maximale moment, bij 30.000.000 schakelingen, geldt 
dan volgens de fabrikant bij gebruik van deze 
strengelveerkoppeling: 

Îmax= 0.9 Nm 

Als hierbij nog het wrijvingskoppel opgeteld wordt is de 
levensduur van deze strengelveerkoppeling volgens de fabrikant 
gelijk aan: 

L10Nm=30 miljoen cycli 

Technische Universiteit Eindhoven 



36 15 augustus, 1997 
Océ-Technologies B.V.© 

In deze opstelling is echter gebruik maakt van een Torque
Limiter en zo is de belasting nog aanzienlijk omlaag gehaald. 
Het maximale koppel dat nu op de strengelveerkoppeling werkt 
is namelijk nog maar het maximale over te brengen koppel van 
de Torque-Limiter en dat is gelijk aan 0.3 Nm. En dan geldt: 

Lv.3Nm>35 miljoen cycli 
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Opdrachtomschrijving 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Werktuigbouwkunde 
Vakgroep WPA 

Student 
Afstudeerhoogleraar 
Begeleider Océ 

Inleiding: 

E.A.M. de Brouwer 
Prof. ir. R.J.G.A. van der Hoorn 
ir. P.G. La Vos 

Deze afstudeeropdracht omvat een studie naar diverse 
methoden om de levensduur van technische systemen te 
bepalen. Uit de diverse methoden moet een geschikte methode 
voor Océ worden gekozen en die methode dient vervolgens als 
een handzame procedure te worden beschreven. 

De opdracht luidt: 
Het schrijven van een procedure om versneld en efficiënt de 
levensduur van technische systemen te testen en deze 
procedure te toetsen door middel van een test-case. 

Achtergrond: 
Doordat bij Océ een zeer hoge levensduur van de technische 
systemen gewenst is, is het een zeer tijdrovende en kostbare 
bezigheid om de levensduur te testen. Op dit moment is hier 
nog geen onderzoek naar gedaan en wil men door middel van 
deze afstudeeropdracht meer inzicht krijgen in deze materie. 
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Verslag van het onderzoek 

Inleiding 

Doordat bij Océ een zeer hoge levensduur van de technische 
systemen gewenst is, is het een zeer tijdrovende en kostbare 
bezigheid om de levensduur te testen. Op dit moment is hier 
nog geen onderzoek naar gedaan en wil men door middel van 
deze afstudeeropdracht meer inzicht krijgen in deze materie. 

Door dit onderzoek moet een testmethode worden ontwikkeld, 
die geschikt is voor gebruik binnen Océ. Het moet tevens een 
snelle en efficiënte methode zijn, die op onderdeel- en 
systeemniveau toegepast kan worden. De testmethode is 
getoetst door middel van een test-case. 

In dit verslag van het onderzoek wordt een korte puntsgewijze 
samenvatting gegeven van het verloop van het onderzoek en er 
wordt uitleg gegeven over het hoe en waarom van enkele 
hulpmiddelen. 

Testmethoden 

Na een literatuuronderzoek is een aantal reeds bestaande 
levensduurtesten naar voren gekomen. 

1. Accelerated test. 
Hierbij worden stressfactoren in een systeem verhoogd 
waardoor sneller falen optreedt. Door de relatie tussen falen 
en deze stressfactoren kan de levensduur van het systeem 
voor andere waarden van de stressfactoren worden 
berekend. 

2. Duurtest. 
Onder duurtest wordt de test verstaan waarbij het systeem 
onder normaal bedrijf net zolang draait tot het systeem faalt, 
waardoor de levensduur rechtstreeks af te lezen is uit de 
duur van de test. 

3. Kortcyclisch testen. 
Bij deze test worden de cycli van het systeem ingekort, 
zonder dat faalmechanismen worden weggenomen. Aan de 
hand van het aantal cycli wordt de levensduur bepaald. 

4. Simulatie. 
Door het systeem te modelleren en alle faalmechanismen 
mee te nemen in het model, kan falen gesimuleerd en de 
levensduur worden berekend. 

5. Degradatie onderzoek. 
Als faaleffecten zich uiten door te meten degradatie van 
materialen door bijvoorbeeld afname van een asdiameter 
door slijtage en wanneer men weet bij welke waarde van 
deze faaleffecten het systeem faalt kan door metingen van 
de degradatie en extrapolatie van de meetwaarden de 
levensduur worden berekend. 
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Uit gesprekken met werknemers binnen Océ is duidelijk naar 
voren gekomen, dat men op zoek is naar een testmethode die in 
het bijzonder geschikt is voor het voorspellen van de levensduur 
op systeemniveau. 

Bij het testen op systeemniveau wil men het liefst van tevoren 
geen onderzoek doen naar de onderdelen afzonderlijk. Zeer 
theoretische testmethoden, zoals simulatie en degradatie 
onderzoek, vallen daardoor af. 

De duurtest en de kortcyclische test vallen af, omdat deze al 
worden toegepast en niet altijd de goede tijdwinst opleveren. 

De enige overgebleven testmethode, accelerated testen, dient 
op systeemniveau met grote voorzichtigheid benaderd te 
worden. Maar deze methode is in feite de enige overgebleven 
methode die werkelijk de testtijd kan verkorten. 

Er is daarom in dit onderzoek voor accelerated testen gekozen. 

Bij accelerated testen op systeemniveau wordt het systeem 
beschouwd als een black-box, waarbij er nauwelijks enige 
kennis van faalmechanismen en stressfactoren aanwezig is, en 
er alleen gekeken wordt naar een trend in de levensduur als 
gevolg van verhoging van een stressfactor. 

Deze stressfactoren worden op één bepaalde plaats in het 
systeem opgelegd, maar vaak ondervindt het hele systeem de 
gevolgen hiervan. Hierdoor wordt vrijwel het hele systeem 
onderworpen aan de accelerated test. Doordat de waarden van 
de stressfactoren niet bekend zijn op alle plaatsen in het 
systeem vervagen de relaties met de faalmechanismen. Deze 
relaties zijn daardoor moeilijker te achterhalen en de levensduur 
wordt daardoor ook moeilijker te voorspellen. 

Op onderdeelniveau bestaat er, wat betreft de relaties tussen de 
stressfactoren en faalmechanismen, meer zekerheid. Deze 
accelerated testmethode is in dit onderzoek daarom onderzocht 
en getoetst op onderdeel niveau. Hiervoor wordt in principe 
dezelfde methode gebruikt, maar de resultaten zijn duidelijker en 
geven een betere onderbouwing van de testmethode. 

De toetsing van de testmethode heeft zich dus in hoofdzaak 
gericht op een onderdeel, maar omdat dit onderdeel, een 
Torque-Limiter, een volgmechanisme aandrijft kon de toetsing, 
in mindere mate, ook worden uitgevoerd op systeemniveau. 

Accelerated testen 

Het doel van accelerated testen is, door middel van het 
opwekken van versneld falen, de testtijd te verkorten. Hiervoor 
moeten stressfactoren, die te maken hebben met het 
faalproces, hoger gekozen worden dan in normaal bedrijf. Dit 
kan soms echter de omstandigheden zo beïnvloeden, dat de 
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relatie met de normale situatie niet meer opgaat. Hier zijn 
verschillende redenen voor. 

Een reden hiervoor is dat in elk faalproces er meerdere 
faalmechanismen tegelijk voorkomen waarbij er meestal één of 
meer op de voorgrond staan. Deze faalmechanismen zijn 
allemaal op een andere manier afhankelijk van de 
stressfactoren. Daardoor kan door verhoging van de 
stressfactoren de bijdrage van elk faalmechanisme tot het 
faalproces veranderen. 

Daarom moet de invloed van de verhoging van een stressfactor 
op een faalmechanisme begrepen worden om de relatie tot 
normaal bedrijf te behouden. 

Een andere reden is dat door verhoging van stressfactoren 
faalmechanismen weggenomen of geïntroduceerd kunnen 
worden en dat door verhoging van stressfactoren 
materiaaleigenschappen kunnen worden veranderd. 

Door bovenstaande redenen heeft het onderzoek zich in twee 
delen gesplitst. 

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit het analyseren 
van de stressfactoren en hun grenzen. Deze grenzen van de 
stressfactoren moeten worden gevonden vóór dat de testen 
worden uitgevoerd. 

Het tweede deel bestaat uit het vinden van de relatie tussen de 
stressfactoren en de faalmechanismen en het voorspellen van 
de levensduur door middel van deze relatie. 

Analyseren stressfactoren en hun grenzen 

Alvorens de testen uit te voeren dient het systeem of onderdeel 
eerst geanalyseerd te worden. Tijdens het onderzoek is het 
systeem uit de test-case op verschillende manieren onderzocht: 

1 . Stresstest 
2. Literatuuronderzoek 
3. Diagrammen 
4. Raadplegen fabrikanten en constructeurs 
5. Dynamische proeven 
6. Statische proeven 
7. Blokschema's 
8. Multiple OverStress Test 
9. Demontage en analyse 

De blokschema's en dynamische en statische proeven kunnen 
handig zijn om de werking van het systeem te onderzoeken en 
beschrijven. Dit is nodig om de waarden van stressfactoren te 
kunnen bepalen. Dit kan bijvoorbeeld door dempingen, 
stijfheden of uitzettingscoëfficiënten te onderzoeken. 
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Op onderdeelniveau kan meestal worden volstaan met een 
eenvoudige beschrijving van de werking van het onderdeel. Dit 
kan vaak met een eenvoudige schets. De waarden van de 
stressfactoren zijn meestal goed bekend, omdat ze direct op het 
onderdeel worden toegepast. 

Uit deze onderzoeken kwam ook naar voren dat, om de 
grenswaarden van de stressfactoren te bepalen, de onderdelen 
afzonderlijk moeten worden onderzocht. Hiervoor is de 
informatie die de fabrikant of de constructeurs kunnen geven 
nuttig. 

Uit deze informatie moeten de zwakke plekken en 
faalmechanismen van de onderdelen volgen. Tevens moeten 
hier de stressfactoren uit volgen die deze faalmechanismen 
kunnen versnellen. 

Uit de verschillende analysemethoden bleek het bovendien 
handig en nuttig te zijn om nog voor de testen alle 
faalmechanismen en stressfactoren op een overzichtelijke 
manier te noteren. Hierdoor worden geen stressfactoren en 
faalmechanismen over het hoofd gezien. 

Hierdoor is het ook eenvoudiger gebleken om de 
faalmechanismen te rangschikken naar belangrijkheid en om de 
faalmechanismen te isoleren, om ze niet te laten beïnvloeden 
door andere faalmechanismen. 

De analysehulpmiddelen die van belang bleken waren: 
1 . Literatuuronderzoek 
2. Visgraatdiagram 
3. Stresstest 
4. Multiple OverStress Test 

En een handig hulpmiddel om op het aantal testen te bezuinigen 
bleek een methode van Taguchi. Deze methode staat in de 
literatuur en de bijlage beschreven. 

Relaties tussen stressfactoren en 
faal mechanisme 

De relaties zijn in de literatuur te vinden en enkele zijn 
overgenomen en in de bijlage geplaatst. Tijdens het 
afstudeeronderzoek kon maar één faalmechanisme getoetst 
worden. Dit was abrasieve slijtage. 

Een ander faalmechanisme, vermoeiing, is tijdens de test-case 
ook voorgekomen. Dit faalmechanisme vond echter op 
systeemniveau plaats, waardoor de relatie tussen stressfactoren 
en faalmechanisme minder duidelijk wordt. Van een goede 
toetsing kan daardoor niet gesproken worden. 

Wanneer er meer tijd was geweest, was dit faal mechanisme ook 
getoetst. In de bijlage is geprobeerd nog enige waarde aan deze 
relatie te geven. 
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Bij de accelerated test is een aantal hulpmiddelen gebruikt. 
Deze hulpmiddelen staan in de volgende paragrafen uitgelegd. 

Literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek richt zich op twee zaken: 

1. Het richt zich op de werking van het systeem en de 
onderdelen. 

2. Het richt zich op onderzoek naar de faalmechanismen en de 
stressfactoren, omdat daar de accelerated test op gebaseerd 
is. 

Uit het literatuuronderzoek is een aantal faalmechanismen en 
stressfactoren naar voren gekomen die uitgebreid in bijlage 3 
beschreven staan. 

Visgraatdiagram 

Dit diagram is bedacht door lshikawa en wordt daarom ook vaak 
het lshikawa-diagram genoemd. Het diagram wordt gebruikt om 
op een efficiënte manier alle faal mechanismen en stressfactoren 
te noteren. 

Bij het invullen van dit diagram bekijkt men de zwakke plekken 
van een technisch systeem. Men kijkt waar faalprocessen op 
kunnen treden en noteert de bijbehorende faalmechanismen 
zoals veroudering, slijtage of oxydatie. Vervolgens wordt 
gekeken welke stressfactoren hier de oorzaak van kunnen zijn, 
zoals snelheid, kracht of luchtvochtigheid. Vaak kan een 
stressfactor nog worden uitgewerkt, omdat een stressfactor 
opgesplitst kan worden in andere stressfactoren, zoals kracht in 
massa en versnelling. 

Door elke aftakking in het diagram kritisch te bekijken ontstaat 
zo een compleet beeld van de faalmechanismen en hun 
stressfactoren. 

Dit diagram is ook nodig om de faalmechanismen te leren 
kennen die de meetresultaten kunnen vertroebelen. Dit kunnen 
ook faalmechanismen zijn die in de praktijk nooit voor zullen 
komen, maar als gevolg van de accelerated test wel. De 
testopstelling zelf zou bijvoorbeeld door de verhoging van de 
stressfactoren een zwakke factor kunnen zijn. In sommige 
gevallen zullen daarom voorzorgsmaatregelen moeten worden 
genomen. 
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elektrisch faal
mechanisme 

.. .faal-mechanisme 

mechanisch faal
mechanisme 

stress
factor 

stress
factor 

chemisch faal
mechanisme 

Figuur 1, lshikawa- of visgraatdiagram 

stress
factor 

stress
factor 

De opbouw van het diagram is zo, dat automatisch beter 
nagedacht wordt over de faalmechanismen en stressfactoren, 
met als resultaat dat het overzicht, dat ontstaat, een vrij 
compleet beeld geeft van de faalmechanismen en hun 
stressfactoren. 

Stresstesten Multiple OverStress Test (MOST) 

De kern van het onderzoek bestaat uit het vinden van de 
grenswaarden van de stressfactoren en uit het vinden van de 
relaties tussen de stressfactoren en de faalmechanismen. 

In eerste instantie is in dit onderzoek een stresstest uitgevoerd 
op de test-case om te zien of het te onderzoeken systeem 
inderdaad zal falen, zoals uit de analyse van het onderdeel 
geconcludeerd kan worden. 

Hieruit blijkt dat een stresstest geschikt is om faalmechanismen 
en zwakke plekken op te sporen, maar minder geschikt om 
grenswaarden van stressfactoren te achterhalen. Uit deze 
stresstest kon ook niet direct een relatie tussen deze factoren 
en een faalmechanisme naar voren komen. 

Er is daarom na de stresstest verder gezocht naar een test die 
hiervoor wel geschikt is. Zo werd de MOST gevonden. Een 
MOST is een combinatie van meerdere stresstesten. Een 
stresstest is een test waarbij een of meerdere stressfactoren 
verhoogd worden, waardoor versneld falen optreedt. Bij een 
MOST gebeurt deze verhoging van stressfactoren volgens een 
bepaald patroon en wordt er niet alleen naar zwakke plekken 
gekeken maar wordt er ook gezocht naar waarden van 
stressfactoren waarbij een omslag in het faalmechanisme 
plaatsvindt, zogenaamde transitiepunten. 

Deze MOST is in de test-case uitgevoerd op een onderdeel dat 
later heeft plaats moeten maken voor een vernieuwd onderdeel. 
Bij het oude onderdeel kwamen duidelijke omslagpunten naar 
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voren, maar bij het vernieuwde onderdeel waren deze 
omslagpunten niet zichtbaar. 

Door analyse van deze omslagpunten en de werking van het 
onderdeel kwam een relatie naar voren, waarmee alle 
omslagpunten beschreven kunnen worden. 

En, hoewel bij het nieuwe onderdeel geen omslagpunt naar 
voren kwam, is daar uit de MOST wel een relatie tussen de 
stressfactoren en het faalmechanisme te halen. 

De relatie die bij het oude onderdeel gevonden is, is namelijk 
ook van toepassing op het nieuwe onderdeel. Deze relatie bleek 
namelijk gelijk voor een constante temperatuur. Dus ook als er 
geen omslagpunt gevonden wordt is de MOST geschikt om 
relaties te vinden. 

De MOST zal dan alleen moeten worden uitgebreid met enkele 
referentietests, om te kunnen zien welke waarden van 
stressfactoren geen ongewenste faalmechanismen oproepen. In 
de test-case is dit ook gedaan, maar helaas nog zonder 
resultaat omdat de tests nog draaien. 

De relatie die is gevonden in de test-case heeft te maken met 
het vermogen dat per seconde wordt overgedragen. Deze 
relatie zal niet voor ieder faalmechanisme hetzelfde zijn en hier 
is ook niet een algemene formule voor te beschrijven. 

In de praktijk zal een relatie zo goed mogelijk beschreven 
moeten worden en afhankelijk van de testtijd die beschikbaar is, 
moet een veilige marge gevonden worden voor de waarden van 
de stressfactoren. 

Tag uch i-matrices 

De in de literatuur gevonden relatie tussen stressfactoren en 
faalmechanismen kunnen in feite met één meetresultaat, zoals 
blijkt uit de test-case de levensduur voorspellen. Dan moet deze 
relatie wel overeenstemmen met de werkelijkheid. Om daar 
achter te komen dienen verschillende testen te worden 
uitgevoerd met verschillende combinaties van factoren. 

Met deze factoren en verschillende waarden hiervan valt 
uitgebreid te combineren. Dit houdt ook in dat het aantal 
mogelijke testen uitgebreid is. 

Door middel van de reductiemethode van Taguchi zijn deze 
testen flink te reduceren. Het grote voordeel van Taguchi, 
tegenover het verhogen van één factor per keer, is echter, dat 
de stressfactoren apart kunnen worden geëvalueerd, terwijl de 
andere stressfactoren als ruissignalen kunnen worden 
beschouwd. Hierdoor kan er op worden vertrouwd dat de invloed 
van een stressfactor op een faal mechanisme ook naar voren 
komt. 
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Voor de werking van deze methode wordt hier volstaan met een 
verwijzing naar de literatuur en naar bijlage 4. 

Conclusie 

Van te voren was bekend dat de materie over 
levensduurvoorspelling zeer uitgebreid is. Door middel van deze 
opdracht is daar enige lijn in aangebracht. En met name over 
het faal mechanisme, slijtage, is meer duidelijkheid gekomen. 

De levensduurvoorspelling door middel van het verhogen van 
stressfactoren, de zogenaamde accelerated test, is door gebruik 
te maken van deze methode goed mogelijk. Het is zowel 
mogelijk op onderdeel- als systeemniveau. 

De onderzoeken die aan de accelerated testen vooraf gaan zijn 
nog tijdrovend, maar, als er meer praktijkvoorbeelden komen, 
kan daar veel tijd op bespaard worden. 

Technische Universiteit Eindhoven 



Bijlage 4. 

46 

Faal mechanismen 

15 augustus, 1997 
Océ-Technologies B.V.© 

Hieronder wordt een aantal faalmechanismen en hun relaties 
tussen stressfactoren beschreven. Deze relaties zijn tijdens dit 
afstudeeronderzoek niet allemaal aan de praktijk getoetst. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze relaties moet er 
daarom rekening mee gehouden worden dat de resultaten af 
kunnen wijken van de theorie. 

Temperatuur afhankelijke faalmechanismen 

Wanneer als stressfactor de temperatuur genomen wordt kan 
het Arrhenius-model gebruikt worden. Hiermee kan de 
levensduur voorspeld worden aan de hand van de levensduur bij 
een hogere temperatuur. 

Het Arrhenius -model is: 
-B 

V=A·er 

Hierin geldt: 
V is de snelheid van het faalproces. 
T is de absolute temperatuur, °K. 
A is een niet thermische constante factor. 
B is de activerings energie gedeeld door de Boltzman's 

constante. 

Aangenomen dat de levensduur omgekeerd evenredig is met de 
snelheid van het faalproces kan de levensduur van een 
onderdeel als volgt uitgedrukt worden: 

B 

L = c.er 

C is een constante die uit de resultaten volgt. 

Adhesieve slijtage 

Deze slijtage ontstaat door de aantrekkingskrachten tussen de 
contactvlakken onderling. Deze aantrekkingskracht is een 
gevolg van de atomaire aantrekkingskracht en afhankelijk van 
het werkelijke raakoppervlak. 

De volgende relatie kan gevonden worden voor Adhesieve 
slijtage: 

K 
V=-Px 

3p 
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V is het slijtagevolume. 
K is de waarschijnlijkheid dat het afbreken van een topje 

leidt tot adhesieve slijtage. 
p is de hardheid van het zachtere materiaal. 
P is de normale druk. 
x is de glijweg. 

De volgende waarden bestaan er voor K: 
Combinatie K 
Self-mated metalen 

Droog 
Gesmeerd 

Non-self-mated 
metalen 

Droog 
Gesmeerd 

Plastic op metaal 
Droog 
Gesmeerd 

Abrasieve slijtage: 

2x10-4-0.2 
9x 10-7-9x10-4 

6x10-4-2x10-3 

9x10-0-3x10-4 

8x10-5-3x10-7 

1x10-6-5x10-6 

Er zijn drie vormen van abrasieve slijtage te noemen: 
1. De twee-lichamen slijtage: 

Een ruw metaaloppervlak over een polymeeroppervlak of 
vijlen of schuren. 

2. De drie-lichamen slijtage: 
Wanneer harde losse deeltjes zich tussen twee oppervlakken 
bevinden en wanneer krachten worden overgedragen tussen 
deze deeltjes. 

3. Erosie: 
Wanneer harde deeltjes direct terecht komen op een 
oppervlak, meegenomen door een vloeistof zoals in een pijp 
of zo. 

De volgende vereenvoudigde relatie kan worden gevonden voor 
de eerste twee vormen van abrasieve slijtage: 

K 
V=-Lx 

p 
Hierin geldt: 
V is het slijtagevolume 
K is de gecombineerde factor waarin scherpte van de 

deeltjes, de waarschijnlijkheid van slijtage en het 
slijtageproces en toegevoegde materiaaleigenschappen 
in meegenomen worden. 

p is de hardheid van het zachtere materiaal. 
L is de totale last. 
x is de glijweg. 
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De volgende waarden bestaan er voor K: 
K 

Combinatie Droog Gesmeerd 
Twee-lichamen 

Vijl 5x10-2 10-, 
Nieuw abrasief 10-2 2x10-2 

papier 
Gebruikt abrasief 10-3 2x10-3 

papier 
Grof gepolijst 104 2x104 

< 1 OOµm deeltjes 10-2 

> 1 OOµm deeltjes 10-1 

Nominaal bereik, droog en gesmeerd: < 1 tot > 104 

Drie-lichamen 
Grove deeltjes 10-3 5x10-3 

Fijne deeltjes 104 5x104 

Nominaal bereik, droog en gesmeerd: < 10-2 tot > 1 o-s 

Voor erosie kan de volgende vergelijking opgesteld worden: 

V Ked<l>v 2 

va p 
Hierin geldt: 
v. is het volume abrasieve deeltjes dat de slijtage 

veroorzaakt heeft. 
K. is de factor waarin de meeste materiaalgegevens in 

gevangen worden samen met de numerieke factoren. 
<D is de factor afhankelijk van de hoek van inslag. 
v is de deeltjes snelheid. 
d is de dichtheid van de deeltjes. 
p is de hardheid van het materiaal. 

De volgende waarden bestaan er voor K.: 
Materiaal K 
Zacht staal 8x10-3-4x10-2 

Staal 1x10-2-8x10-2 

Hard staal 1 x10-2-1 x10-1 

Aluminium 5x10-3-1.5x 10-2 

Koper 3x10-3-1.3x10-2 

Vermoeiings slijtage door rotatie: 

Deze slijtage ontstaat door scheurgroei door regelmatige 
belasting dat uiteindelijk zorgt voor het uitbreken van stukjes 
materiaal. Bij normale vermoeiing leidt dit tot breuk en einde 
levensduur, maar bij deze slijtage gebeurt bovenstaande steeds 
opnieuw, leidend tot een steeds diepere slijtage litteken. 
Voor rolsituaties is er een algemeen geaccepteerde relatie 
tussen de belasting en het aantal rotaties tot slijtage: 
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N is het aantal rotaties behorend bij de belasting 'p' 
p is de belasting 
n=3 voor een puntcontact 
n=10/3 voor een lijncontact. 

Vermoeiing door wisselende belasting 

Vermoeiing is alleen mogelijk bij: 
1. Cyclische stress 
2. Trekspanning 
3. Plastische rek 

Het vermoeiingsproces kan als volgt beschreven worden: 

Initiële vermoeidheidsschade leidt tot het ontstaan van 
scheurtjes (nucleation/initiation). Er is daarna voortzettende 
cyclische groei van de scheur totdat de resterende 
ongescheurde dwarsdoorsnede te zwak is om de last alleen aan 
te kunnen. Uiteindelijk is er een plotselinge breuk (brosse breuk) 
van de overgebleven dwarsdoorsnede. 

Kleine veranderingen in de testcondities kunnen de vermoeiing 
zeer beïnvloeden. Daardoor kunnen de resultaten uit het veld 
sterk verschillen met de resultaten uit een laboratorium. 

Bij zuivere vermoeiing kan de volgende relatie gevonden worden 
tussen elastische rek en het aantal cycli tot falen: 

' b aa =af· (2N) 

aa is de amplitude van de wisselende belasting. 
a/ is de vermoeiings-sterkte coëfficiënt. 
b is vermoeiings-sterkte exponent. 
2N is het aantal wisselende belastingen. 
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Door middel van de reductiemethode van Taguchi is het aantal 
testen flink te reduceren. Het grote voordeel van Taguchi, 
tegenover het verhogen van één factor per keer, is, dat de 
stressfactoren apart kunnen worden geëvalueerd, terwijl de 
andere stressfactoren als ruissignalen kunnen worden 
beschouwd. Hierdoor kan er op worden vertrouwd, dat de 
invloed van een stressfactor op een faalmechanisme ook naar 
voren komt. 

De invloed wordt berekend door de gemiddelde levensduur per 
waarde van de stressfactor te berekenen. Omdat deze 
gemiddelde levensduur geen invloed ondervindt van de andere 
stressfactoren kan bekeken worden of betreffende stressfactor 
een extra invloed op het faalmechanisme heeft. 

Als de gemiddelde levensduur van een component bij een hoge 
stressfactor groter of kleiner is dan bij een lagere stressfactor, 
wil dat zeggen, dat deze stressfactor invloed heeft op de 
levensduur. 

Met de signaalruis verhouding kan nog bekeken worden welke 
meetresultaten de grootste spreiding geven. Hoe groter deze 
verhouding hoe beter de meetresultaten gegroepeerd zijn. 

De signaalruis verhouding is gelijk aan: 

S/N = -10 Iog(MSD) 

MSD is de Mean Square Deviation en is een maat voor de 
spreiding van de gegevens. De MSD is er in drie type: 

S-type 'Smaller' is beter. 

12 22 2 MSD = y +y + ..... +yn 
n 

B-type 'Bigger' is beter. 

1 1 1 
-2 +-2 + ... "+-2 

MSD= y1 y2 yn 
n 

N-type 'Nomina!' is best. 

S 
(y1 + yO )

2 
+ (y2 + yO )

2 
+ ..... +(yn + yO )

2 
M D=~~~~~~~~~~~ 

n 

yO is de nominale waarde. 
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Door het uitzetten van de gemiddelde levensduur en de 
signaalruis verhouding in een resultatentabel kan de invloed van 
de stressfactoren afgelezen worden. 

Hieronder staat een rekenvoorbeeld met een L4 matrix. In dit 
voorbeeld geldt voor de MSD het 8-type. Er zijn in dit voorbeeld 
twee testen gedaan per instelling. 

Tabel 11, Voorbeeld resultatentabel 
B c y1 y2 y-gem S/N y-gem S/N 

1 1 2,2 2,1 2,15 6,64 A1 2,125 6,54 
2 2 2, 1 2,1 2,10 6,44 A2 2,400 7,60 
1 2 2,5 2,4 2,45 7,78 81 2,300 7,21 
2 1 2,4 2,3 2,35 7,42 82 2,225 6,93 

C1 2,250 7,03 
C2 2,275 7, 11 

Deze tabel is alleen een klein voorbeeld voor een manier van 
rekenen en noteren. 

In de op één na laatste kolom staan de gemiddelde 
meetwaarden voor de stressfactoren op verschillende niveaus. 
In de laatste kolom staan de gemiddelde S/N waarden. 

Uit het verschil in de gemiddelde waarden per stressfactor valt 
af te lezen of een factor een extra invloed op de levensduur 
heeft. In dit geval is de waarde voor A2 groter dan voor A 1, 
waardoor kan worden geconcludeerd dat A2 beter is dan A 1. 
Groter is immers beter in dit voorbeeld. Hoeveel beter is niet af 
te lezen. Er is wel af te lezen dat de resultaten in verhouding 
met de andere resultaten goed gegroepeerd liggen. 

Een aantal voorbeelden van Taguchi matrices volgen hieronder. 

Taguchi matrices 

L4 (23) 
Run no. 1 g .3 
1 1 1 1 
2 1 2 2 
3 2 1 2 
4 2 2 1 

Ls (27) 
Run no. 1 g .3 .4 Q § 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 2 2 2 2 
3 1 2 2 1 1 2 2 
4 1 2 2 2 2 1 1 
5 2 1 2 1 2 1 2 
6 2 1 2 2 1 2 1 
7 2 2 1 1 2 2 1 
8 2 2 1 2 1 1 2 
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1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 2 
10 2 
11 2 
12 2 
13 2 
14 2 
15 2 
16 2 

Run no. 1 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 2 
18 2 
19 2 
20 2 
21 2 
22 2 
23 2 
24 2 
25 2 
26 2 
27 2 
28 2 
29 2 
30 2 
31 2 
32 2 

52 

L,6 (2's) 
g ~ ~ ~ § z 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 
2 2 1 1 2 2 
2 2 1 1 2 2 
2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 1 1 
1 2 1 2 1 2 
1 2 1 2 1 2 
1 2 2 1 2 1 
1 2 2 1 2 1 
2 1 1 2 2 1 
2 1 1 2 2 1 
2 1 2 1 1 2 
2 1 2 1 1 2 

L32 (23') 
2 ~ ~ § § 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 
1 1 2 2 2 2 
2 2 1 1 2 2 
2 2 1 1 2 2 
2 2 1 1 2 2 
2 2 1 1 2 2 
2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 1 1 
1 2 1 2 1 2 
1 2 1 2 1 2 
1 2 1 2 1 2 
1 2 1 2 1 2 
1 2 2 1 2 1 
1 2 2 1 2 1 
1 2 2 1 2 1 
1 2 2 1 2 1 
2 1 1 2 2 1 
2 1 1 2 2 1 
2 1 1 2 2 1 
2 1 1 2 2 1 
2 1 2 1 1 2 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
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~ ~ 10 11 12 
1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 2 
2 2 2 2 1 
1 1 2 2 1 
2 2 1 1 2 
1 1 2 2 2 
2 2 1 1 1 
1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 
1 2 1 2 2 
2 1 2 1 1 
1 2 2 1 1 
2 1 1 2 2 
1 2 2 1 2 
2 1 1 2 1 

~ .9 10 11 12 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
2 2 2 2 1 
2 2 2 2 1 
1 1 2 2 1 
1 1 2 2 1 
2 2 1 1 2 
2 2 1 1 2 
1 1 2 2 2 
1 1 2 2 2 
2 2 1 1 1 
2 2 1 1 1 
1 2 1 2 1 
1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 
2 1 2 1 2 
1 2 1 2 2 
1 2 1 2 2 
2 1 2 1 1 
2 1 2 1 1 
1 2 2 1 1 
1 2 2 1 1 
2 1 1 2 2 
2 1 1 2 2 
1 2 2 1 2 
1 2 2 1 2 
2 1 1 2 1 
2 1 1 2 1 
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13 14 15 
1 1 1 
2 2 2 
2 2 2 
1 1 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 1 
1 2 2 
2 1 2 
1 2 1 
1 2 1 
2 1 2 
2 2 1 
1 1 2 
1 1 2 
2 2 1 

ia 14 15 
1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
1 2 2 
1 2 2 
2 1 2 
2 1 2 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
2 1 2 
2 1 2 
2 2 1 
2 2 1 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
2 2 1 
2 2 1 



Run no. 16 
1 1 
2 2 
3 1 
4 2 
5 1 
6 2 
7 1 
8 2 
9 1 
10 2 
11 1 
12 2 
13 1 
14 2 
15 1 
16 2 
17 1 
18 2 
19 1 
20 2 
21 1 
22 2 
23 1 
24 2 
25 1 
26 2 
27 1 
28 2 
29 1 
30 2 
31 1 
32 2 

Run no. 1 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 2 
8 2 
9 2 
10 2 
11 2 
12 2 
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L32 (2
31 ), vervolg 

17 18 19 20 21 22 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 
2 2 2 1 1 1 
1 1 1 2 2 2 
2 2 2 1 1 1 
1 2 2 1 1 2 
2 1 1 2 2 1 
1 2 2 1 1 2 
2 1 1 2 2 1 
1 2 2 2 2 1 
2 1 1 1 1 2 
1 2 2 2 2 1 
2 1 1 1 1 2 
2 1 2 1 2 1 
1 2 1 2 1 2 
2 1 2 1 2 1 
1 2 1 2 1 2 
2 1 2 2 1 2 
1 2 1 1 2 1 
2 1 2 2 1 2 
1 2 1 1 2 1 
2 2 1 1 2 2 
1 1 2 2 1 1 
2 2 1 1 2 2 
1 1 2 2 1 1 
2 2 1 2 1 1 
1 1 2 1 2 2 
2 2 1 2 1 1 
1 1 2 1 2 2 

L12(211) 
g .3 ~ § Q z 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 2 2 
1 2 2 2 1 1 
2 1 2 2 1 2 
2 2 1 2 2 1 
2 2 2 1 2 2 
1 2 2 1 1 2 
1 2 1 2 2 2 
1 1 2 2 2 1 
2 2 1 1 1 1 
2 1 2 1 2 1 
2 1 1 2 1 2 
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23 24 25 26 27 
1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 
1 2 2 2 2 
2 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
2 1 1 2 2 
1 2 2 1 1 
2 2 2 1 1 
1 1 1 2 2 
1 1 1 2 2 
2 2 2 1 1 
1 2 2 1 1 
2 1 1 2 2 
2 1 2 1 2 
1 2 1 2 1 
2 2 1 2 1 
1 1 2 1 2 
1 1 2 1 2 
2 2 1 2 1 
1 2 1 2 1 
2 1 2 1 2 
1 1 2 2 1 
2 2 1 1 2 
1 2 1 1 2 
2 1 2 2 1 
2 1 2 2 1 
1 2 1 1 2 
2 2 1 1 2 
1 1 2 2 1 

a ~ 10 11 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
1 2 2 2 
2 1 1 2 
2 1 2 1 
1 2 1 1 
2 1 2 1 
1 1 1 2 
2 2 1 1 
2 2 1 2 

1 2 2 
2 2 1 
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28 29 30 31 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
1 1 2 2 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
1 1 2 2 
2 2 1 1 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
2 2 1 1 
1 2 1 2 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
1 2 1 2 
2 1 2 1 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
2 1 2 1 
1 2 2 1 
2 1 1 2 
2 1 1 2 
1 2 2 1 
2 1 1 2 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
2 1 1 2 



Run no. 1 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
10 2 
11 2 
12 2 
13 2 
14 2 
15 2 
16 2 
17 2 
18 2 

Run no. 1 
1 1 
2 1 
3 1 
4 2 
5 2 
6 2 
7 3 
8 3 
9 3 

Run no. 1 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 2 
6 2 
7 2 
8 2 
9 3 
10 3 
11 3 
12 3 
13 4 
14 4 
15 4 
16 4 
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L18 (2
1 37

) 

2 a .4 
1 1 1 
1 2 2 
1 3 3 
2 1 1 
2 2 2 
2 3 3 
3 1 2 
3 2 3 
3 3 1 
1 1 3 
1 2 1 
1 3 2 
2 1 2 
2 2 3 
2 3 1 
3 1 3 
3 2 1 
3 3 2 

~ (34) 
2 a .4 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
1 2 3 
2 3 1 
3 1 2 
1 3 2 
2 1 3 
3 2 1 

L,6 (49) 

2 a .4 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
1 2 3 
2 1 4 
3 4 1 
4 3 2 
1 3 4 
2 4 3 
3 1 2 
4 2 1 
1 4 2 
2 3 1 
3 2 4 
4 1 3 

.Q 2 
1 1 
2 2 
3 3 
2 2 
3 3 
1 1 
1 3 
2 1 
3 2 
3 2 
1 3 
2 1 
3 1 
1 2 
2 3 
2 3 
3 1 
1 2 

.Q 
1 
2 
3 
4 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
4 
1 
2 

I 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
3 

15 augustus, 1997 
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.a 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
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Run 1 
no. 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
10 2 
11 2 
12 2 
13 2 
14 2 
15 2 
16 2 
17 2 
18 2 
19 3 
20 3 
21 3 
22 3 
23 3 
24 3 
25 3 
26 3 
27 3 
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L21 (313) 
2 ~ .4 Q 2 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 2 2 
1 1 1 3 3 3 
2 2 2 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 3 3 
3 3 3 1 1 1 
3 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 
1 2 3 1 2 3 
1 2 3 2 3 1 
1 2 3 3 1 2 
2 3 1 1 2 3 
2 3 1 2 3 1 
2 3 1 3 1 2 
3 1 2 1 2 3 
3 1 2 2 3 1 
3 1 2 3 1 2 
1 3 2 1 3 2 
1 3 2 2 1 3 
1 3 2 3 2 1 
2 1 3 1 3 2 
2 1 3 2 1 3 
2 1 3 3 2 1 
3 2 1 1 3 2 
3 2 1 2 1 3 
3 2 1 3 2 1 
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s ~ ~ 11 12 

1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 
2 2 2 3 3 
3 3 3 1 1 
1 1 1 2 2 
3 3 3 2 2 
1 1 1 3 3 
2 2 2 1 1 
1 2 3 1 2 
2 3 1 2 3 
3 1 2 3 1 
2 3 1 3 1 
3 1 2 1 2 
1 2 3 2 3 
3 1 2 2 3 
1 2 3 3 1 
2 3 1 1 2 
1 3 2 1 3 
2 1 3 2 1 
3 2 1 3 2 
2 1 3 3 2 
3 2 1 1 3 
1 3 2 2 1 
3 2 1 2 1 
1 3 2 3 2 
2 1 3 1 3 
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13 

1 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 


