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In deze publicatie wordt een eerste
aanzet gegeven om de geometrie van de
kroonwielvertanding te beschrijven.
Bovendien wordt er een voorlopige
kostprijs indicatie voor de fabrikage
met behulp van het afwikkelvonk
proc~d~ gegeven. Een opgenomen nume
rieke beschrijving van de kroonwiel
vertanding kan tot een beter inzicht
in de geometrie leiden.
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In deze publicatie wordt een eerste aanzet gegeven voor de beschrijving en
toepassingsmogelijkheden van de kroonwielvertanding die gefabriceerd
wordt met behulp van het afwikkelvonkproc6d6. De hier beschreven kroon
wieloverbrenging is een haakse tandwieloverbrenging met een cilindrisch
rondsel met rechtevertanding die uitermate geschikt is voor het splitsen
en samenvoegen van vermogensstromen.
De kroonwieloverbrenging wordt onder de kegelwieloverbrenging geplaatst.
Om de toepassingsmogelijkheden van de kroonwieloverbrenging te onderzoeken
is er een marktonderzoek kegelwielen verricht. De richtprijzen van de
kegelwieloverbrengingen kunnen in eerste instantie met de voorlopige
richtprijzen '7an de kroonwieloverbrenging vergeleken worden.
De basistheorle van cilindrische tandwielen met rechte evolvente vertan
ding is kort samengevat. Vervolgens wordt er een begin gemaakt met de
eenvoudige geometrie beschrijving van de kroonwielvertanding. zoals de in
en uitwendige coniciteit, maximale tandbreedteen minimale kopdikte van de
kroonwie I tand.·
Tevens worden er richtlijnen voor de ontwerper van een kroonwielover
brenging opgesteld.
Ais laatste wordt er een numerieke beschrijving van de kroonwielvertanding
gegeven. Met behulp van diverse rekenprogramma's kunnen kroonwieltanden in
drie- en twee-dimensionale plotjes worden weergegeven.
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In this publication is a first issue for the describtion and using
possibilities of the face (crown) gear, that is fabricated by the unrolled
spark irotion procedure. The in this publication described face (crown)
gear transmission is a on-center (900 ) gear transmission with a
cilindrical pinion with straight teeth, which is exceedingly suitable for
separating and combining of power streams.
The face (crown) gear transmission is situated under the bevel gear
transmission.
The user possibilities of the face (crown) gear transmission are investi
gated by a market inquiry of bevel gear transmission. At first the outcome
prices of the bevel gear transmission can be compared with the 'for the
time being' prices of the face (crown) gear transmission.
The basic theory of cilindrical gears with straight involute teeth is
shortly memorised.
A simple geometry of the face (crown) gear transmission, like in- and
outside conicity, maximum tooth lenght, and minimum tooth thickness of the
face (crown) gear tooth is described.
Marking-cords for the designer of a face (crown) gear transmission are
given.
At the end a numerical describtion is given of the face (crown) gear. With
the help of several computer programms it is possible to show face
(crown) gear teeth in three- and two dimensial drawings.
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Een kroonwielvertanding is een speciale vertanding die behoort tot de fa
milie der tandwielen. Voordat nader op de kroonwielvertanding wordt inge
gaan, zal eerst de algemene definitie van tandwielen worden gegeven.
Algemene definitie: Een tandwieloverbrenging is een samenstel van licha-

men, draaiend om ten opzichte van ieder lichaam niet
verplaatsende ashartlijn, waarbij het ene lichaam bij
slke draaiing het andere lichaam of de andere lichamen
tot draaien dwingt door het opvolgend contact van ele
lIenten van elk der l1chamen [Norm. 2).

Rond het jaar 700 voor Christus was de tandwieloverbrenging reeds bekend.
Ret vormde in Egypte een onderdeel van de zogenaamde ·sakiyeW

, ook weI
pottenrad genoemd. Met een door dieren bewogen tandwieloverbrenging werd
een draaiende beweg1ng om een vertikale as omgezet in een rotatie om een
horizontale as, met het doel water uit putten of kanalen op een hoger
niveau te brengen.
Figuur 1.1 toont het principe. Derge1ijke pottenraderen zijn ook nu nog in
gebruik, zie figuur 1.2.

Figuur 1.1 Ret pottenrad a1s oudste toepassing van tandwielen.
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Figuur 1.2 De huidige toepassing van het pottenrad.
(D. Stewart, De Arabische were1d, n.v. Het Paroo1 1963).
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Bet principe van de kroonwielvertanding voor boekse overbrengingen is niet
nieuw. De zeer bekende
en een van de oudere
voorbeelden van een
kroonwieloverbrenging
is de overbrenging in
de kop van de windmo
len (zie figuur 1.3).
De roterende beweging
van de borizontale
wiekas wordt omgezet
in de beweging van de
vertikale molensteen
as. Het tandwiel van
deze wiekas bestaat
uit een houten ring
waarin houten tanden
zijn gefixeerd, lood
recht op het vlak van
de ring. Bet tandwiel
van de molensteen is
uitgevoerd als pennen
rad.

Figuur 1.3 Kroonwiel en rondsel in een windmolen; het kroonwiel bevindt
zich op de as waaraan de wieken zijn bevestigd. Dit is een van
de oudere voorbeelden van kroonwielen.

Reeds lang werden in kleine werktuigen en in speelgoed kroonwielvertand
ingen toegepast, gefabriceerd van metaal en na de tweede wereldoorlog ook
van kunststof. Bet laatste veelal door middel van spuitgieten. De functie
was voornamelijk het overbrengen van bewegingen. Bij dit soort toepas
singen is in het algemeen de levensduur kort en kan daardoor de belasting
groot zijn.
De destijds bestaande productiemethoden waren ongeschikt om kroonwielver
tandingen te maken van materialen waarmee grote vermogens bij hoge toeren
tallen kunnen worden overgebracht, zoals b.v. geharde metalen. De vorm van
de vertanding is immers zodanig dat verspanen met snijgereedschap theore
tisch mogelijk is (afwikkelsteken), maar nabewerking na harden was op dat
moment bij de toenmalige stand van de techniek praktisch niet mogelijk.
Nieuw ontwikkelde of nog te ontwikkelen verspaningsmethoden o.a. bet z.g.
electro-vonkerosief afwikkelproc6d6 en het afwikkelslijpen maken het moge
lijk om de kroonwielvertanding te fabriceren welke voldoet aan alle eisen
van hoge vorm- en oppervlakte nauwkeurigheid met goede, hoogwaardige mate
riaaleigenschappen. Met behulp van het z.g. electro-vonkerosief afwikkel
proc~d6 waarbij b.v. een koperen rondsel als electrode afwikkelt over een
gehard stalen ring, kan een kroonwielvertanding (zie figuur 1.4) gefabri
ceerd worden. Bovendien kunnen met behulp van deze methode tandwielen met
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grote afmetingen zonder extra voorzieningen worden geproduceerd. Tijdens
het electro-vonkerosief afwikkelproc~d~ treden tijdens.de fabricage prak
tisch geen verspaningskrachten op.

Figuur 1.4 Kroonwielvertanding, gefabriceerd door middel van
electrovonkerosie (TUE) (inwendige diameter 430 mm)

Daar enige voorbeelden van de kroonwielvertanding bekend zijn, kan de al
gemene definitie gegeven worden [8].
Algemene definitie: Een kroonwieloverbrenging is een hoekse tandwielover

brenging van twee ongelijksoortige wielen, waarvan het
ene, het kroonwiel samenwerkt met - en daardoor in
zijn vorm bepaald is door - een cilindrisch tandwiel.

Enige voordelen van de kroonwiel- t.O.V. de kegelwielvertanding zijn:
1) Geen axiale krachten op het rondsel (cilindrisch tandwiel met rechte

vertanding).
2) De axiale afstelling van het rondsel is niet kritisch.
3) De geometrie, de kinematica en de constructie van de kroonwielvertan

ding maken het in het algemeen mogelijk dat er een groot ingrijpquo
tiAnt kan optreden. Een ingrijpquotiAnt groter dan twee is zonder meer
mogelijk, hierdoor ontstaat er een gelijkmatiger- en rustiger loop van
de transmissie.

4) De overbrengverhouding kan variAren van u - 1 tot zelfs u is onbeperkt
b.v. u - 100 of groter (bij kegelwielen van u - 1 tot maximaal u - 8).

5) In- en uitschakelbaar. In tegenstelling tot overbrengingen met kegel
wielen (behoudens enkele uitzonderingen) kan die met het kroonwiel met
rechte tanden in- en uitschakelbaar worden uitgevoerd, omdat de axiale
positie van het rondsel niet kritisch is.
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1.2 Iandwieloverbrengingen voor parallelle. sni1dende of kruisende assen

Om een goede Indruk te krijgen van de kroonwie1overbrenging is het nood
zake1ijk om deze kroonwie1overbrenging te kunnen p1aatsen binnen het kader
van de tandwle1overbrengingen. Vo1gens de VDMA-statistiek van 1977 [1]
behoren de tandwie10verbrengingen tot ca. 82' van aIle geproduceerde over
brengingen (zie figuur 1.5).

wrljvlngewlelen(geschat)

Figuur 1.5 Opde1ing van de produktie van overbrengingen volgens de VDMA
statlstiek van 1977.

Uit flguur 1.5 b1ijkt dat de kege1wie1- en de konische tandwie1overbreng
Ingen tot ca. 18' van aIle geproduceerde mechanische overbrengingen be
horen. Voor een bepaa1d dee1 kunnen deze vervangen worden door de nu ont
wikke1de kroonwle1en.
In de vo1gende figuur worden de verschi11ende tandwie1cobinaties (inc1u
sief de kroonwie1overbrenging), gekoppe1d naar de stand der assen,
getoond.
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kruisen

off-center kroonwielen

Figuur 1.6 De plaatsing van de kroonwielen binnen de verschillende
tandwielcombinaties

De kroonwielen voor snijdende assen vallen in principe onder de kegelwie
len in de figuur. Deze lichamen hebben platte vlakken waarin de basisver
tanding gesitueerd is. Bij kegelwielen is het schijfwiel vast verbonden
met het kegelwiel. Optimale samenwerking is slechts in 66n positie van het
grote en het kleine kegelwiel t.O.V. elkaar mogelijk. De kroonwielen val
len onder de kegelwielen. De basisvertanding van de kroonwieloverbrenging
is tevens zijn loopvertanding. Op iedere diameter van het kroonwiel is er
bij benadering een heugel met andere basisvertanding die als basisvertan
ding fungeert (zie hoofdstuk 2). Bij de kroonwieloverbrenging is de rolke
gel aan het kroonwiel gekoppeld en in axiale richting niet aan het rond
sel. Doordat de axiale afstelling van het rondsel niet kritisch is, valt
met iedere variatie in deze axiale afstelling dezelfde rolkegel op een
andere plaats op het rondsel. Optimale samenwerking is mogelijk met als
66n extra graad van vrijheid, de axiale afstelling van het rondsel.
De kroonwielen met kruisende assen (off-center kroonwielen) vallen naast
of onder de hypoldwielen in de figuur. De vertandingen van de schijfwielen
moeten ten minste elkaars complement zijn. Hier wordt in dit werk niet
verder op in gegaan.
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De overbrengverhoudingen van kege1wie1en (1] vari!ren van ca. 1:1 tot ca.
1:5 (in extreme geva11en tot ca. 1:8).
De overbrengverhoudingen van hypo!dwie1en (1] vari!ren van ca. 1:4 tot ca.
1:8 (extreem tot ca. 1:50).
De kege1wie1en voor snijdende assen hebben theoretisch lijncontact, echter
door het fabricageproces ontstaat meesta1 uitgebreid puntcontact. Rierop
wordt in dit werk niet verder ingegaan. Ret gereedschap is semi universee1
(zie hoofdstuk 2). Beide wie1en moe ten kinematisch gezien op dezelfde
soort machine worden gemaakt. Er bestaan verschi11ende meesta1 comp1emen
taire gereedschappen voor deze1fde soort wie1en. De wie1en worden a1s paar
ge1everd.

Bij kege1wie1en kan men vier soorten onderscheiden n.1:
a) kege1wie1en met rechte vertanding (zie figuur 1.7a)
b) kege1wie1en met schuine vertanding (zie figuur 1.7.b)
c) kege1wie1en met gebogen vertanding on center (zie figuur 1.7c)
d) kege1wie1en met gebogen vertanding off center, hypoidwie1en

(zie figuur 1.7.d)

Figuur 1.7 De kege1wie1en
a) rechte vertanding
b) 8chuine vertanding
c) gebogen vertanding on center
d) gebogenvertanding off center, hypoidwie1en
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Een kroonwieloverbrenging is een hoekse tandwieloverbrenging (figuur
1.8a). In dit werk wordt hoofdzakelijk aandaeht besteed aan kroonwielen
die zijn uitgevoerd met snijdende assen onder E - 900 met een reehtvertand
rondsel en waarbij de profielversehuiving als funetie van de breedte eon
stant is.
Bij E > 900 spreekt men van:

a) een inwendig vertande kroonwieloverbrenging (figuur 1.8b
cilindriseh rondsel + inwendig vertand kroonwiel).

b) een coniseh cilindrisehe tand-kroonwieloverbrenging. De
vorm van het rondsel is coniseh. zijn kinematisehe eigen
sehap is cilindriseh (figuur I.Se).

Bij E < 900 spreekt men van:
a) een uitwendig vertande kroonwieloverbrenging (figuur 1.8d).

a) ...

Figuur 1.8 a) De kroonwielvertanding en de kroonwieloverbrenging (E _
900

)

b) De inwendig vertande kroonwieloverbrenging (E > 900 )
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Figuur 1.8 c) De conisch cilindrische tand-kroonwieloverbrenging over de
tandbreedte verlopende profielverschuiving (~f900.

xl - f(b) )
d) De uitwendig vertande kroonwieloverbrenging (~ < 90°)

Ret is nu duidelijk dat het kroonwiel binnen het kader van de hoekse tand
wieloverbrengingen onder het kegelwiel geplaatst wordt. (bij snijdende as
sen).
Ret contact tussen de tandflanken van het kroonwiel en het cilindrische
tandwiel is een theoretisch lijncontact. Daardoor hebben zij onder belas
ting een groot contactoppervlak. Hierdoor zijn de wielen zwaar te belas
ten. Ret gereedschap is uniek.
Beide wielen worden niet op dezelfde machine gemaakt.
Er kunnen meerdere identieke rondsels vrij eenvoudig met een kroonwiel sa
menwerken, echter in tegenstelling tot die bij kegelwielen is de afstel
ling eenvoudiger.

Om te kunnen bepalen of een kroonwieloverbrenging o.a. economisch concur
rerend kan zijn met een kegelwieloverbrenging, zullen allereerst de moge
lijke toepassingen van kegelwielen onderzocht moeten worden.
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1.3 Het toepassingsgebied van kege1wielen

Voorafgaande aan een marktonderzoek betreffende kegelwielen worden eerst
enige toepassingen besproken.
Kegelwielen worden o.a. toegepast in:

a) tandwielkasten voor industriele toepassingen
b) boegschroeven (zie figuur 1.9)
c) buitenboordmotoren
d) gereedschapswerktuigen
e) graafwerktuigen o.a. 1aadschoppen
f) transportvoertuigen o.a. vrachtwagens, autobussen, personenauto's

treinen (ook metro), helicopters
g) 1andbouwmachines
h) positioneertafe1s
i) windmolens
j) grotere betonmo1ens

die toe-

transportbanden
hefwerktuigen
gemalen
bruggen

~' I

.~,
1

ad a) Het betreft hier tandwielkasten voor haakse overbrengingen
gepast worden voor de overdracht van grote vermogens.
Toepassingsgebieden: off-shore

scheepsbouw o.a. baggerschepen
mijnbouw
in stationaire opste1lingen zoa1s:

1-1 F I

rT li~

Figuur 1.9 De toepassing van een kegelwieloverbrenging in een boegschroef
(vo1gens JW Berg propulsion Gothenborg)



diameter grcte kegelviel (mm)

1 J~
I -.~..

I ..-
C l-.I"""'t ..... I.,
UI
C...
""iii
Do.,
C

4.>

TUE-rapport

50 100

-17-

250 320350

TUE-rapport

560

Figuur 1.10 Enige toepassings
gebieden van kegelwielen
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In verscheidene overbrengingen zal het eenvoudig zijn om de kegelwielover
brenging door een kroonwieloverbrenging te vervangen.
Indien men van plan is om een kegelwieloverbrenging door een kroonwiel
overbrenging te vervangen dan kunnen de redenen zijn:
a) economische

De kroonwieloverbrenging moet in aanschaf of tijdens gebruik goedkoper
zijn, of een langere levensduur hebben dan de overeenkomstige kegel
wieloverbrenging. De vraag is bij welke afmetingen ligt het break
evenpoint?

b) geringere geluidsproductie
c) fabricage in geharde materialen (kan ook voor kegelwielen)
d) optimale combinatie van verschillende vermogensstromen; '~n kroonwiel

kan met meerdere rondsels samenwerken (praktische uitvoering moeilijk
voor kegelwielen)

e) compactere bouwwijze van transmissies, grotere overbrengverhouding in
~~n stap

f) snellere en eenvoudiger montage
De axiale afstelling van het rondsel met rechte vertanding is niet
meer kritisch.

g) schakelbaar

1.4 Marktonderzoek kegelwielen

Ret doel is de prijzen en de afmetingen van de diverse toegepaste kegel
wielen te bepalen.
Daar reeds vele toepassingsgebieden van kegelwielen bekend zijn (zie 1.3),
werden de fabrikanten en/of importeurs van de kegelwielen voor verschil
lende toepassingsgebieden benaderd. Tevens werden de fabrikanten en impor
teurs van kegelwielen benaderd die in Nederlands ABC en in Wegwijzer
Aandrijftechniek '83 vermeld zijn. Omdat zowel de kleine, middelgrote als
grote kegelwielen in het onderzoek betrokken moesten worden, werden de
grote Nederlandse tandwielfabrikanten en de importeurs van kleine en zeer
grote kegelwielen bij het onderzoek betrokken. Eveneens zijn de importeurs
van kegelwlelfreesmachlnes benaderd. Aan de diverse fabrikanten en impor
teurs werden vragen gesteld betreffende kegelwielen omtrent:
a) prijzen
b) bewerkingstijden
c) machines
Van de 22 ge!nqueteerden hebben er 8 gereageerd. Met de informatie die
door hen verstrekt werd, was het mogelijk om een redelijk betrouwbare in
druk te verkrijgen omtrent het prijsverloop t.o.v. de afmeting (diameter
d2) van het grote kegelwlel. De informatie strekt zich uit van d2 - 50 mm
tIm d2 - 1200 mm. In figuur 1.11 is het resultaat van het marktonderzoek
uitgezet.
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Flguur 1.11 Marktonderzoek kegelvlelen
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De prijsbepaling geschiedt op een wijze zoals die beschreven is in [12].
De prijs van de kroonwieloverbrenging is slechts zeer globaal bekend. Voor
de fabricage van een kroonwiel werkt de vonkmachine 24 uur per dag, 7 da
gen per week. De magazijn- en voorraadkosten zijn te verwaarlozen. Geschat
wordt dat de vonkmachine voor de fabricage van kroonwielen ca. 4800 uur
per jaar werkt. Indien de kroonwielfabricage uitsluitend geschiedt d.m.v.
afwikkelvonken kost de vonkmachine b1j een a~8chrijving over 10 jaar fl.
15.15 per uur.
De bedieningsman kost fl. 80.- per uur 1nclus1ef 8oc1ale lasten. Bij de
fabricage van een kroonwiel 1s de bedieningsman ca. 20 uur aanwezig.
Verder zijn er nog de kosten van:

1) werkrondsel
2) u1tgangsmateriaal kroonwiel
3) vonkrondsels b.v. electrolytisch koper en wolframko

per
4) harden
5) slijpen of nadraaien en kotteren met hardmetalen

beitels.

De kroonwieloverbrengingen bestaan uit geharde en geslepen rondsels en
geharde en afwikkelgevonkte kroonwielen. Een kwaliteitsklasse van 5 a 7
volgens DIN (normen van de kegelwielen [Norm.7]) is 'zonder meer mogelijk.
Bij de vergelijking van de beide curven in figuur 1.12 dient men te beden
ken dat de kroonwielen niet uitsluitend als vervanging van de kegelwielen
dienen. Het break-evenpoint van de kroonwieloverbrenging zal waarschijn
lijk in de range van d2 - 800 mm tot d2 - 900 mm liggen. Bij grotere afme
tingen zijn kroonwielen goedkoper (d2 > 900 mm). De kroonwielen vormen een
uitbreiding van het assortiment haakse tandwieloverbrengingen.
Bij d2 > 900 mm zal een gehard, niet geslepen, kegelwiel altijd onnauwkeu
riger zijn dan een kroonwiel. Een kroonwiel kan met meerdere rondsels sa
menwerken. Hierdoor kunnen vermogensstromen gesplitst of samengevoegd wor
den. Dit kan bij een kegelwiel niet zonder problemen, daar het grote en
het kleine kegelwiel altijd als paar worden afgeleverd.
Dit kan voor sommige toepassingen de hogere prijs van een kegelwielover
brenging rechtvaardigen.
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Figuur 1.12 Ret geschatte break-evenpoint van de kroonwieloverbrenging
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2 DE BASISTHEOAIE VAN TANDWIELOVERBaENGINGEN HET RECHTE TANDEN

2.1 De steekcirkel en de modulus

Bij een recht tandwiel wordt het referentie oppervlak gevormd door een ci
linder. De dwarsdoorsnede van deze cilinder loodrecht op de as is een cir
kel. Deze cirkel noemt men de steekcirkel. Voor de middellijn van de
steekcirkel geldt:

d - z m met Z als het aantal tanden en m als modulus.

De modulus is een maat voor de tandafmeting. Omdat het benodigde gereed
schap voor de fabrikage beperkt is, zijn de moduli genormeerd [Norm.3].
Figuur 2.1 beschrijft een segment van een tandwiel. De gebruikte symbolen
komen met DIN normen overeen.

Figuur 2.1 De gebruikte symbolen overeenkomstig DIN, weergegeven in een
tandwielsegment.

2.2 De overbrengverhouding

Voor de duidelijkheid wordt de overbrengverhouding aan de hand van cilin
drische tandwie1en met recbte tanden verk1aard. Zoals figuur 2.2 toont,
grijpt het ene wiel met zijn tanden in de tandkuilen van het andere wie1.
De vertandingen op beide wie1en hebben dezelfde modulus m.
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Figuur 2.2 Koppeloverdracht bij rechte tandwielen aet rechte tanden.

In het vervolg geldt: Yiel 1, het rondsel heeft index 1
viel 2, het grote viel heeft index 2

De overbrengverhouding ivan een tandenpaar of een meervoudige combinaite
van tandwielparen is de verhouding van de hoeksnelheden wa (resp. het
toerental na ) van het eerste drijvende viel en het laatsts gedreven viel
"b (resp. ~):

De verhouding van het aantal tanden u van een tandwielpaar is het quotiEnt
van het tandental z2 van het grote viel en van het tandental zl van het
kleine viel:

waarbij IZ21 ~ zl en daarmee luI ~ 1.

Bij zuiver rollende verliesvrije mechanismen met ronde- en centrische
wielen geldt: u - i - (il

u-
i _ ~ _ ~ _ r2 _ !z _~ _~

zl dl rl Tl n2 w2
(2.1)

en spreekt men van de overbrengverhouding u.

Bij (il ~ 1 spreekt men van een vertragende overbrenging.
Bij (il < 1 spreekt men van een versnellende overbrenging.

2.3 De vertandingsregel

Een van de voornaamste eisen die men aan een tandwieloverbrenging stelt.
is een rustige loop. D.v.z. de verhouding van de hoeksnelheden der tand-
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wielen is constant. Er treden geen versnellingen en vertragingen door

afwijkingen in de overbrengverhouding i - ~ op.
~2

Tandwielen met hoge omtrekssnelheden kunnen bij onrustige loop lawaai
produceren, zelfs kan tandbreuk optreden. Bij de fabrikage van dergelijke
tandwielen worden daarom hoge eisen gesteld aan:

1) het nauwkeurig handhaven van steek, tanddikkte en kuilwijdte langs
de gehele omtrek van de steekcirkel

2) de tanden van het ene wiel moeten nauwkeurig in de tandkuilen van
het andere wiel kunnen passen

3) de gladde afwerking van de tandflanken.
Bovendien moet voor een rustige loop voldaan worden aan de vertandings
regel.

Figuur 2.3 Het grondbeginsel van de tandconstructie, de vertandingsregel.

De vertandingsregel:
De gemeenschappelijke normaal op de tandflanken in het momentane raak
punt gaat door een vast punt op de verbindingslijn der asmiddelpunten.
Dit punt verdeelt deze centraal in twee delen, omgekeerd evenredig met
de hoeksnelheden.
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De eis die aan de vertandingsregel gesteld wordt is: wl/w2-constant.
Ret vaste punt op de verbindingslijn der asmiddelpunten is de momen
tane pool der beweging en is het raakpunt der rolcirkels.

Uit gaande van de vertandingsregel is bij ieder gegeven tandprofiel van de
tand op wiel I met de methode van Reuleaux een bijpassend tandprofiel op
wiel 2 te construeren.

2.4 De basisvertandiD&

Voor de constructie van het tandprofiel volgens Reuleaux zijn slechts
nodig:
a) de steekcirkel van het wiel waarvan het tandprofiel geconstrueerd moet

worden.
b) de steekcirkel van het wiel waarvan het tandprofiel reeds bekend is.
c) de vorm van dit tandprofiel.

Met behulp van de punten b en c kan men voor ieder ander wiel, welke
middellijn de steekcirkel daarvan ook heeft, de tandvorm bepalen. Het
bekende wiel, waarvan elk ander wiel kan worden afgeleid, noemt men het
basiswiel. Gebruikelijk is om de middellijn van dit basiswiel oneindig
groot te nemen. Aldus ontstaat een heugel. De vertanding hierop noemt men
de basisvertanding. In figuur 2.4 is een heugel met een bijbehorend wiel
weergegeven.

Figuur 2.4 Tandwiel en heugel

2.5 De beoordelingskriteria voor tandprofielen

De volgende kriteria gelden voor het gebruik van tandprofielen:
1) De lengten van de samenwerkende delen van de tandflanken dienen zo

weinig mogelijk te verschillen. Verschilt de lengte van deze stukken
veel, dan zal in hoge mate glijding optreden, dus warmteontwikkeling
en slijtage.

2) Maakt men twee wielen afgeleid van dezelfde basisvertanding, dan stelt
men de e1s dat ze later samen kunnen werken,dus samen een overbrenging
kunnen vormen. Dit blijkt niet met elke willekeurig gekozen basisver
tanding mogelijk te zijn. Men moet het profiel van de basisvertanding
zo kiezen dat de fabrikage ingrijplijn ·symmetrisch ft is ten opzichte
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van de fabrikagepool. Deze ingrijplijn moet tevens voor alle wielen
congruent zijn.

3) De normaalkraeht die beide tanden op elkaar uitoefenen is steeds vol
gens de gemeensehappelijke normaal door de momentane pool van de bewe
ging gerieht. Is de ingrijplijn geen reehte door de momentane pool van
de beweging dan verandert de normaalkraeht steeds van riehting, want
het momentane ingrijppunt verplaatst zieh langs de ingrijplijn. Daar
het koppel constant is, wijzigt de normaalkraeht dus tevens van groot
teo Deze . riehtingsverandering treedt voor iedere tand van het wiel
steeds opnieuw op, met als gevolg extra versnelde vermoeiingsver
sehijnselen van het materiaal en onrustige loopeigensehappen.

4) De wielen moeten eenvoudig vervaardigd kunnen worden.
5) Bij het construeren of fabrieeren van een tandflank van wiel 1 laat

men de steekeirkel van dit wiel rollen over een reehte lijn op de
heugel. Deze zuiver rollende cirkel noemt men de fabrikagesteekeirkel.
Wiel 2 wordt op gelijke wijze verkregen.

In de praktijk is gebleken dat evolvente tanden aan de eisen 2 tim 5
geheel voldoen en aan de eerste eis in redelijke mate.

2.6 De beginselen van de evolvente meetkunde

Een cirkelevolvente of evolvente is de baan die elk punt van de raaklijn
aan een cirkel, de basis- of grondeirkel, besehrijft als men die raaklijn
over die cirkel laat rollen. Men kan zieh de evolvente ontstaan denken als
de baan van een vast punt van een draad welke op een cilinder is gerold en
welke van deze eilinder wordt afgewikkeld terwijl de draad wordt strakge-
houden. ,. tal<

Figuur 2.5 De eonstruetie van de evolvente en de evolvente funetie inv~

Voor de evolvente funetie geldt: inv~ - tan~ -; (; in radialen)

2.7 De evolvente als tandprofiel

(2.2)

In figuur 2.6 is het ingrijppunt A willekeurig, doeh tussen Fl en F2 ,
gekozen op de gemeensehappelijke raaklijn NN van dezelfde basiseirkels. Nu
ontstaan de tandprofielen door op- en afwikkelen van FlA resp. F2A. Daar
Fl F2 steeds de gemeensehappelijke normaal van beide tandprofielen is en
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door 0 gaat, is aan de vertandingsregel voldaan. Daar A tevens A wille
keurig gekozen was, is de rechte NN de ingrijplijn (punten 2 en 3 van het
beoordelingskriterium).
Vatten we wiel I als basiswiel op dan kunnen we door de straal van wiel.2
te varieren een reeks van dit basiswiel afgeleide wielen, allen met evol
vent tandprofiel, verkrijgen. Steeds blijft daarbij de lijn NN de ingrijp
lijn. Van aIle van het basiswiel afgeleide wielen zijn de ingrijplijnen
congruent (punt 2 van het beoordelingskriterium).
De hoek a, die de ingrijplijn NN met de loodlijn op de verbindingslijn der
wielmiddelpunten MI en M2 in 0 maakt, heet de drukhoek. De normaalkracht
op de tandflanken is gericht volgens de ingrijplijn en dus constant van
grootte en richting zolang beide tanden tezamen het koppel volledig
overbrengen (punt 3 van het beoordelingskriterium).
Voor de grootte van de straal van de basiscirkel geldt volgens figuur 2.6:

rb - MO cosa - r cosa

N

(2.3)

Figuur 2.6 Samenwerking van twee evolvente tandflanken indien het punt van
ingrijping in een willekeurig punt A van de gemeenschappelijke
raaklijn aan de basiscirkels valt.

2.8 Het basisprofiel van de evolvente vertanding

P-7r m

a~teekl'Jn

Figuur 2.7 Het basisprofiel van de evolventevertanding



TUE-rapport -28- TUE-rapport

Het basisprofiel van de evolvente vertanding ontstaat als men deze vertan
ding aanbrengt op een heugel. Neemt men de middellijn van de steekcirkel
van wiel 2 uit figuur 2.6 steeds groter. dan zal bij gelijk blijvende
drukhoek Q de middellijn van de basiscirkel steeds groter worden en zal
het raakpunt F2 verder van 0 komen te liggen. De kromtestraal van de evol
vente in het punt 0 neemt toe; de evolvente vordt ainder gekromd.
In het extreme geval van de heugel geldt. zie figuur 2.7:
1) de steekcirkelmiddellijn wordt oneindig groot; de cirkel ontaardt in

een rechte lijn. de steeklijn.
2) het punt F2 verdwijnt naarhet oneindige. de kromtestraal van de

evolvente in O. de lengte OF2 • vordt oneindig groot, de evolvente gaat
over in een rechte lijn.

3) de ingrijplijn moet bij evolvente vertanding de rechte onder een hoek
Q met de steeklijn door het punt 0 zijn, immers alle ingrijplijnen
zijn congruent.

4) de ingrijplijn moet bij evolvente vertanding de normaal in 0 zijn. De
tandflank staat dus loodrecht op de ingrijplijn en gaat door het punt
O.

5) de voetcirkelmiddellijn wordt oneindig groot; de voetcirkel ontaardt
in een rechte evenwijdig aan de steeklijn.

6) de kopcirkelmiddellijn wordt oneindig groot; de kopcirkel ontaardt
eveneens in een rechte evenwijdig aan de steeklijn.

Het gehele basisprofiel wordt door rechten begrensd en is derhalve
eenvoudig te vervaardigen (punt 4 van het beoordelingskriterium).

Het theoretisch heugelprofiel is in normbladen vastgelegd, b.v. in NEN en
DIN normen [Norm.l,8].

2.9 De profielverschuiving

Onder positieve profielverschuiving verstaat men het veroorzaken van een
verandering van de eigenschappen van een evolvent tandprofiel door het
verschuiven.van het standaard evolvent snijgereedschap bij de bewerking op
een standaard afwikkelmachine.
Hierbij houdt men het aantal tanden, de modulus en de drukhoek gelijk,
doch maakt de kopcirkelmiddellijn een bedrag 2E groter en verschuift de
steekheugel blj de bewerking over een afstand E naar buiten. Tijdens de
fabrikage rolt het te vervaardigen wiel dus af op een heugellijn op een
afstand Eparallel aan de heugelsteeklijn bij een wiel zonder profielver
verschulvlng (figuur 2.8a en b). Men geeft het bedrag E op als het produkt
van een profielverschuivingsfaktor x en de modulus m:

E - x m (2.4)
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Figuur 2.8 Flankverbetering door positieve profielversehuiving

2.10 De oversnijding

Een nadeel van het vergroten van de drukhoek en positieve profielver
sehuiving is het spitser worden van de tand. Bij een tand met een grote
positieve profielversehuiving (figuur 2.9) snijden de flanken elkaar bin
nen de kopeirkel, zodat het bovenste deel sleehts fietief is. De gereed
sehapsmaeine levert een spitse tand af met een kleinere kophoogte als
bedoeld was. Ken noemt dit versehijnsel oversnijding.
Ken neemt in verband met de dwarskraeht op detand en het optreden van
stoten de kopdikte bij harde wielen niet kleiner dan b.v. 1/6 m (afhan
kelijk van het gekozen kriterium).
De theoretisehe oversnijdingsgrens, het punt waar de tand spits wordt.
wordt dan ook bij geharde wielen vervangen door de praktisehe oversnij
dingsgrens. waarbij de kopdikte van b.v. 1/6 m bereikt wordt.
In het voortgaande wordt er van uitgegaan dat de tanden gehard zijn.

~~-'. !'ct'~f deel tand

---- niel aecorril~erde land

---- le .lerk aecorriaeerde land

Figuur 2.9 De oversnijding.
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2.11 De tanddikte
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De tanddikte op de kopcirkel van een wiel met uitwendige vertanding mag
Diet beneden een minimale waarde komen (nl. 1/6 m, vaak wordt echter als
praktische waarde 0.2 ~ genomen, afhankelijk van het gekozen kriterium).
Definitie: De tanddikte van een cilindrisch tandwiel St (bij een cilin-

drisch tandwiel met rechte vertanding de tanddikte s) is de
lengte van de steekcirkelboog tussen de beide flanken van een
tand.

(2.5)

En bij rechte vertanding: s - m •( - + 2 x taner)
2

(2.6)

Met behulp van figuur 2.10 kan de tanddikte op een willekeurige radius
worden bepaald.

s (rol) rechte

\"""'~~~~~~~r--~-

"basiscirkely.
/'

Figuur 2.10 De tanddikte op een willekeurige radius

s
Er geldt: Sy - ely ( ~ + invox - invoy> (2.7)

met Ox volgens cosOx - ~
dx

en Oy volgens cosoy - ~
ely

(2.8)

Hieruit is voor wielen (met de radius r x als steekradius) met uitwendige
vertanding een bovengrens voor de profielverschuiving te bepalen.
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2.12 De bepaling van de nuttige voetcirkeldiameter

De nuttige voetcirkeldiameter bij een cilindrisch viel is die diameter
vaarop het bruikbare deel van de evolvente op de tandvoet begint. Het deel
van de evolvente beneden de nuttige voetcirkeldiameter tot de diameter van
de basiscirkel vordt niet gerea1iseerd en is dus niet bruikbaar voor de
vermogensoverdracht en de ingrijping. Slechta het bruikbare deel van de
evolvente, vanaf de nuttige voetcirkeldiameter tot de kopcirkeldiameter
wordt voor de ingrijping en voor de vermogensoverdracht gebruikt.
Bij de nu volgende afleidingen wordt er van uitgegaan dat het gereedschap
waarmee het rondsel gefabriceerd vordt een ateekheugel is.

zie figuur 2.11

Figuur 2.11 De bepaling van de nuttige
voetcirkeldiameter bij de
fabricage van het rondsel
met behulp van een steek
heugel

KI - KC + CF - IF - r + x m - hNao
z m
-- + x m - fhNao m

2

IC hNao - x m fhNao m - x m
tana --- hieruit voIgt:

IH IH IH

m (fhNao - x)
IH -

tana

ofweI
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dus

/ z (fhNao - X)2
rNf - aV ( - + x - fhNao )2 + -~2~--

2 tan a

J ~ 2 (fhNao - x)2
dNf - 2 a (- + x - fhNao ) + -...&l.li2r'---2 tan a

AC - r dna

AL
sina - 

AC

AN - AL - NL - r sin2a - (hNao - x a)

AN r sin2
0 - (fhNao a - x a)

AH - -- - ------...-=-"------
sina sina

.J 2 2 - I z a z a (fhNao a-x a) )2
rNf - V MA +AH - V ( - coso) +( sina - -

2 2 sina

(2.9)

(2.10)

J z coso z siner
rNf - a ( )2 + (

2 2

. I z coso 2 z siner
~f - 2 aV ( ) + (

2 2

<fhNao - x) )2
sina

<filNao - x) )2

sina

(2.11)

(2.12)

Formu1e 2.10 en 2.12 zijn aan e1kaar ge1ijk.

De drukhoek op de nuttige voetcirke1 bedraagt:

rb )aNf - arccos(
rNf

2.13 De vertandingssoorten

Er zijn drie soorten vertandingen te onderscheiden:
1) De universe1e vertanding
2) De wisse1vertanding
3) De unieke vertanding.

(2.13)

Bij de unieke vertanding bepaa1t de vertanding van een gegeven tandwie1,
de vertanding van zijn tegenwie1en.
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Voorbeelden van un1eke w1elen z1jn o.a. penw1elen, kroonw1elen, worm en
wormw1elen.

Omdat de kroonw1elvertand1ng een un1eke vertand1ng is d1ent z1j ook met
een un1ek gereedschap gafab1ceerd te worden.
~n1versele vertand1ng wordt met behulp van un1verseel gereedschap gefabr1
ceerd. Tot de un1versele vertand1ng behoort de vertand1ng van het rondsel
van de kroonw1eloverbreng1ng.

Tot het un1versele gereedschap behoren:
1) frezen voor het afw1kkelen.
2) steekw1elen voor het afw1kkelen
3) steekheugel.

Tot het un1eke gereedschap behoren:
1) vormfrezen
2) frezen voor wormw1elen
3) steekw1elen voor kroonw1elen.
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3 DE CONSTRUCTIEVE GEOMETRIE BESCHRIJVING

3.1 Inleidin~

Voordat de constructieve geometriebeschrijving van de kroonwielvertanding
behandeld zal worden, worden eerst beschrijvingen en benamingen van de
diverse grootheden vastgelegd. Voor de benamingen van de diverse groothe
den worden Niemann [1] en de DIN [Norm.5, 6, 8] normen als richtlijnen
gebruikt.
Bij de reeds bekende kroonwielen met constante tandhoogte (o.a. [1, 2] en
[Norm.2]) eindigt de tandhoogte van het kroonwiel op een hoogte vanuit de
rondselas van het werkrondsel die overeenkomt met de straal waarop de
werkzame (nuttige) evolvente van de tand van het werkrondsel begint. De
zichtbare uitbreiding van de hier ontwikkelde kroonwielvertanding bestaat
hierin dat op deze bekende kroonwieltand met constante tandhoogte een
verhoogd deel op de kop wordt geplaatst. Het gevolg hiervan is dat om een
goede samenwerking tussen werkrondsel en kroonwiel te behouden de kroon
wieltand geen constante tandhoogte meer heeft (zie figuur 3.1).
Het kroonwiel met variabele tandhoogte is een kroonwiel, waarvan de tand
hoogte aan de binnen- en/of buitenzijde conisch verloopt, d.w.z. waarvan
de tandhoogte niet constant is.
Zijn de tanden slechts aan de binnenzijde conisch, dan spreekt men van een
inwendig conisch kroonwiel.
Zijn de tanden slechts aan de buitenzijde conisch, dan spreekt men van een
uitwendig conisch kroonwiel.
Zijn de tanden zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde conisch, dan
spreekt men van een tweezijdig conisch kroonwiel ofwel voortaan kortweg
kroonwiel.
De uitwendige coniciteit onstaat door oversnijding en is reeds lang bekend
(de o.a. [2, 3]).
De inwendige coniciteit is een met opzet aangebrachte 'niet spitse'
verhoging op de tand om toe te nemen tot de maximale tandhoogte.

Definitie: Een kroonwieloverbrenging met variabele tandhoogte van het
kroonwiel is een hoekse tandwieloverbrenging van twee ongelijk
soortige wielen, waarvan het ene, het kroonwiel (met aan
binnen- en/of buitenzijde conisch verlopende tanden) samenwerkt
met - en daardoor in zijn vorm bepaald is door - een cilin
drisch tandwiel.
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constante
tandhoogte

TUE-rapport

Figuur 3.1 Een kroonwiel(overbrenging) met variabele tandhoogte, voortaan
kortweg kroonwiel(overbrenging) genoemd. De Iijnen C zijn de
kegelmanteIlijnen (kegeibeschrijvenden). Ret punt 0 is het
snijpunt der wielassen
RKRe buitenste kegeistraal [mm]
RKRi binnenste kegeistraal [mm]
r KR straal kroonwiel op nominale drukhoek

rondsel en kroonwiel [mm]
r KRa straa1 kroonwiel op drukhoek a van kroonwie1 [mm]
rl straal steekcirkel rondsel [mm]
rfl straal voetcirkel rondsel [mm]
ral straal kopcirkel rondsel [mm]

Figuur 3.2 toont een kroonwieloverbrenging met een grote uitwendige
coniciteit.



TUE-rapport -36- TUE-rapport

b

rKR rKRa .
........-----.rKRtL--... rKRo

rKRep

Figuur 3.2 De kroonwieloverbrenging

I"O/Qs

.~

RKRe .

~

Op een straal van het kroonwiel die kleiner is dan rKRi treedt geen samen
werking tussen rondsel- en kroonwielflank op. Het kroonwiel bestaat
slechts uit voetafronding en er kan ondersnijding van de kroonwieltand
optreden [15].
Op een straal groter dan r KRep wordt geen gebruik meer gemaakt van de
kroonwielflank. De pool ligt al vanaf rKRa niet meer op de kroonwielflank.
Vanaf r KRo treedt reeds de praktische oversnijding op [15]. Vanaf r KRep
wordt de werkzame tandhoogte van de kroonwieltand te gering, de drukhoek
van het kroonwlel wordt te groot en de wrljvlng van de tandflanken te
groot. Bovendlen wordt de bljdrage aan de vergrotlng van het
Ingrijpquoti!nt mlnlmaal (zle flguur 3.3b, c, d).
De werkzame tandflank van het kroonwlel beglnt blj r KRmln en elndlgt bij

r KRep ·
Ter vereenvoudlglng van de afleldlng van de formules die de geometrle van
de kroonwielvertanding beschrljven, wordt verondersteld dat het brulkbare
deel van de evolvente van het rondsel doorloopt tot aan de baslsclrkel en
nlet tot de straal rNf.
Het kroonwlel wordt vervaardigd met behulp van een steekwiel of een vonk
rondsel dat nagenoeg dezelfde afmetlngen en vorm heeft als het samenwer
kende cillndrlsche tandwiel. Slechts de kophoogte van het steekwiel of het
vonkrondsel Is groter dan die van het werkrondsel. Er onstaat theoretisch
en praktisch lijncontact [15].
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Op de rolas treedt zuiver rollen op. Dit kan alleen als bet rondsel op die
plaats samenwerkt met een flank van bet kroonwiel, die dezelfde drukhoek
beeft als bet rondsel op de overeenkomstige plaats. Hieruit volgt dat bet
rondsel met straal rl op de rolas samenwerkt met bet kroonwiel met straal
rKR en dat rKR dezelfde drukhoek beeft als bet rondsel op zijn steekcir
kel, d.w.z. 0e - 0.
De drukhoek 0e op de rolas wordt bepaald door de boek op de evolvente van
bet ronclsel.

•
Er geldt: tanS2

1

tanS1
(3.1)

De overbrengverbouding is constant.

Er geldt dus: u _ rKRgCQ)
rbl

z2 m cosoe(oe-a) _

zl m coso

2 r KR cosoe(oe-a)

zl m coso
(3.2)

u zl m coso
r -

KRo 2 cosoe

De straal van bet kroonwie1 wordt dus bescbreven door:

(3.3)

z2 m coso

2 cosoe

~
2

(3.4)

De steek van het kroonwiel bij de genormaliseerde drukhoek ° van bet rond
sel op de rolas is: p - w m.
De steek van het kroonwie1 bij de drukhoek 0e op de rolas is:

Pe - w me (3.5)

De modulus van bet kroonwiel bij een drukhoek 0e op de ro1as is:

coso
me - m ---

cosoe
(3.6)

De dikte van de kroonwieltand bij de genormaliseerde drukhoek van bet
rondse1 op de ro1as is:

w m
s - ---- + 2 xl m tano

2 -

De dikte van de kroonwieltand bij de drukhoek 0e op de rolas is:

se- w m - d 1 (~ + 2 xl tana + invo - invo
e

)
e e 2 zl zl

(3.7)

(3.7a)

Figuur 3.3 toont de steek, tanddikte, drukhoek en de 1igging van het in
grijpoppervlak van de kroonwielvertanding.
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Figuur 3.3 a) Kroonwielsegment met de
gebruikte symbolen van de
krooDwielvertanding



roE-rapport

,

rolaa
~

---""I.·'~-LJ

f

-39-

" •

...

roE-rapport

Figuur 3.3 b) Kroonwielsegment met ingrijpoppervlak
c) Kroonwieltand (geprojecteerd zijaanzicht)
d) Ingrijpoppervlak (geprojecteerd)
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3.2 Bepallng van de Inwendige conlciteit

Onder Inwendlge conlcltelt wordt de afschuining van de kroonwleltand aan
de binnenzijde verstaan. Indien deze afschulning niet zou worden toege
past, bestaat de kans dat de kop van het kroonwiel in de voet van het
rondsel gaat dragen, ofwel het niet evolvente deel van de rondselflank
gaat samenwerken met de kop of een deel van de werkzame kroonwielflank.
Het gevolg hiervan zou zijn, dat er o.a. een overmatige geluidsproductie
door de vertanding gaat optreden. Dit wordt vermeden door het toepassen
van de inwendige coniciteit.

Bij het toepassen van de inwendige coniciteit kan men twee modellen onder
scheiden: Model I, hierbij wordt van de basiscirkel uitgegaan,

Model II, hierbij wordt van de nuttige voetcirkel uitgegaan.

~Q~~l.! : In dit model wordt er van uitgegaan dat de evolvente bij de
basiscirkel begint. Het deel van de rondseltand dat zich beneden de basis
cirkel bevindt, is geen deel van de evolvente en mag dus niet op de rolas
aan de vermogensoverdracht deelnemen. Hiermee wordt een overmatige ge
luidsproductie vermeden.
De inwendige conlciteit en hiermee de hoogte van de kroonwieltand aan de
binnenzijde van de vertanding kan met behulp van figuur 3.4 bepaald wor
den.

Figuur 3.4 Bepaling van de inwendige coniciteit en de bruikbare tandhoog
te van de kroonwieltand waarbij er van uit wordt gegaan dat de
&volvente op de basiscirkel begint (Model I)

Ult figuur 3.4 volgt (hierbij wordt de totale hoogte van de kroonwieltand,
voor de inwendlge coniciteit gemeten vanuit de tandvoet van het kroonwiel,
dus met de kophoogtefaktor van het vonkrondsel):
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(3.8)

Voorvaarde: 0 S hcei S htot

De punten op het kroonwieltandflanksegment vorden door de inwendige
coniciteit, vaarbij vordt uitgegaan van de basiscirkel, vervijderd (zie
figuur 3.5).

Figuur 3.5 De punten die door de
inwendige coniciteit vorden
vervijderd (Hodel I)

~94~!_II: In model II vordt gebruik gemaakt van het verschijnsel dat de
evolvente niet begint bij de basiscirkel, doch bij de nuttige voetcirkel.
Bet deel van de rondseltand dat zich tussen de basiscirkel en de nuttige
voetcirkel bevindt, is geen bruikbaar deel van de evolvente en mag dus
niet op de rolas aan de vermogensoverdracht deel nemen. Biermee vordt een
overmatige geluidsproductie vermeden. Bij het toepassen van deze inwendige
coniciteit, vaarbij vordt uitgegaan van de nuttige voetcirkel, is het
tevens mogelijk om de kroonwieltand in het gebied 0 S 0e < 0Nf te "gebrui
ken~ om de vertanding naar binnen en naar buiten in- en uitschakelbaar te
maken (zie figuur 3.6).
De vertanding zoals in de figuren 3.5 en 3.8 veergegeven, is slechts naar
buiten in- en uitschakelbaar.
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Figuur 3.6 De naar binnen en naar buiten
in- en uitschakelbare kroon
wieltand (Model II)

Met behulp van figuur 3.7 kan de inwendige coniciteit en dus de nuttig
bruikbare tandhoogte van het kroonwiel aan de binnenzijde van de kroon
wieltand bepaald worden.

Figuur 3.7 Bepaling van de inwendige coniciteit en de nuttig bruikbare
tandhoogte van de kroonwieltand waarbij wordt uitgegaan van de
nuttige voetcirkel (Model II)



TUE-rapport -43- TUE-rapport

Uit figuur 3.7 volgt: AC -J MC2 +- HA2 - J r~l - r~l

BC - AC - AI

Zl m COSQ r~l

en r - -~el 2 COSQe COSQe

EC - BC aina. en HE - HC - EC - rel - EC

De nuttig bruikbare tandhoogte is dus DE - 1m - HE - ralv - HE

ofwel:

(3.9)

Voorwaarde: 0 ~ hNfcei ~ htot

De punten op het kroonwieltandflanksegment die zich binnen de door de
onderbroken lijnen weergegeven flanken bevinden. worden door de inwendige
coniciteit. waarbij wordt uitgegaan van de nuttige voetcirkel. verwijderd
(zie figuur 3.8).

Figuur 3.8 De punten die door ~~~~~~~~~~i
de in.endige coniciteit wor-
den verwljderd (Kodel II)
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3.3 De praktisehe uitvoering van de inwendige eonieiteit

t1Q~~!.I

Door gebruik te maken van formule 3.8 kan men bij iedere drukhoek Q e van
de kroonwieltand de hoogte heei bepalen. Door nu de parameters rbl' rolas,
rNfl' rflv' ralv en heei als funetie van de tandbreedte (d.w.z. de druk
hoek Q e ) weer te geven, krijgt men een indruk van het verloop van de in
wendige eonieiteit (zie figuur 3.9). De voet van het vonkrondsel zal nooit
de totale kop van de kroonwieltand vervaardigen. D.w.z. men zal het vonk
rondsel nooit tot aan de rflv in het kroonwiel laten zakken. Bet vonkrond
sel zal tot halverwege de basis- en de voeteirkel in het kroonwiel zakken,
de kop van het kroonwiel ligt dan op de lijn rbfl (zie figuur 3.9).
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Figuur 3.9 De parameters voor de inwendige eonieiteit van de kroonwiel
tand (KodeJ 1)
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Het verloop van de inwendige coniciteit is niet lineair. doch door een
rechte aan de minimale waarden te laten raken wordt de praktische uitvoe
ring lineair. Het praktische verloop van de inwendige coniciteit is met
behulp van een onderbroken lijn in figuur 3.10 weergegeven. De waarde be
is eenvoudig uit de figuur af te lezen. tevens kan men het verschil van rb
1 en rbfl bepalen daar de invonkdieptestraal rbfl bekend is. De hoek waar
onder de afschuining 6c van de praktische uitvoering plaatsvindt. wordt
bepaald volgens:

rbl - rbf16 - arctan( ---)
c be

(3.11)

Voor de waarde be o is de 8traal op het kroonwiel rKRi
u zl m
--- coso.

2
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Figuur 3.10 De praktische uitvoering van de inwendige coniciteit
Afschuining vo1gens Hodel I
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tt~g~LH

Door gebruik te maken van formule 3.10 kan men bij iedere drukhoek De van
de kroonwieltand de boogte bNfeei bepalen. Door nu de parameters rbl' rol
as. rNfl' rflv' ralv en bNfeei als funetie van de tandbreedte (d.w.z. de
drukhoek De) weer te geven, krijgt men een indruk van bet verloop van de
inwendige conieiteit (zie figuur 3.11). De voet van bet vonkrondsel zal
nooit de totale kop van de kroonwieltand vervaardigen. D.w.z. men zal bet
vonkrondsel nooit tot aan de rflv in bet in bet kroonwiel laten zakken.
Bet vonkrondsel zal tot halverwege de basis- en de voeteirkel in bet
kroonwiel zakken, de kop van bet kroonwiel ligt dan op de lijn rbfl (zie
figuur 3.11).
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Figuur 3.11 De parameters voor de inwendige conieiteit van de kroonwiel
tand Model II
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Het ver100p van de inwendige eonieiteit is niet 1ineair, doeh door een
reehte aan de minima1e waarden te 1aten raken wordt de praktisehe uitvoe
ring 1ineair. Het praktisehe ver100p van de inwendige eonieiteit is met
behu1p van een onderbroken 1ijn in figuur 3.12 weergegeven. De waarden bNe
en hNe zijn eenvoudig uit de figuur af te 1ezen. De invonkdieptestraa1
rbf1 is bekend. De hoek waaronder de afsehuining 'Ne van de praktisehe
uitvoering p1aatsvindt. wordt bepaa1d vo1gens:

~)'Ne - aretan(
bNe

(3.12)

Voor de waarde be - 0 Is de straa1 op het kroonwie1 rKRi
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3.4 De bepalin& van de boo&te van de voetafrondin& van bet kroonwiel

De voetafronding van de kroonwieltand neemt af met toenemende drukhoek 0e.

I \I .
i \

PI

Figuur 3.13 Bepaling kroonwieltandvorm

heKRtot

Voor de boogte van de voetafronding vanuit de voet van de kroonwieltand
geldt (zie figuur 3.13):

3.5 De bepaling van de werkzame tandhoogte van bet kroonwiel

(3.13)

Met bebulp van figuur 3.13 kan eenvoudig de werkzame tandhoogte worden
bepaald. Voor de werkzame tandhoogte geldt:

~kre - PR' - MC - KP + CR' - MC - KP + HR' - MC
met KP - TNfl cos(oe - 0Nfl) en
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. r
COSQal _:hI wordt hwKRe

ral

(3.14)

3.6 De bepalin& van bet be&inpunt van de kopafrondln& op de kroonwleltand

Het beginpunt van de kopafronding van het kroonwiel is het eindpunt van de
werkzame kroonwielflank en bevindt zich daar waar de werkzame
kroonwielflank overgaat in de kopafronding van het kroonwiel. Om het
fabricageproces te versnellen laat men meestal niet de voet van het
vonkrondsel of het steekwiel de kop van het kroonwiel fabriceren. De
invoerdiepte van het vonkrondsel bedraagt rbfl en niet rflv. Indien men de
maximale verkzame hoogte van de kroonwieltand bepaald heeft, 1s dus tevens
de maximale invoerdiepte van het vonkrondsel bepaald. De maximale
invoerdiepte van het vonkrondsel is kleiner of gelijk aan de straal op het
vonkrondsel gemeten waar het eindpunt van de werkzame kroonwielflank zicb
bevindt.
Bij de hierna volgende afleiding wordt gebruik gemaakt van figuur 3.13.
Het punt waar de werkzame kroonwielflank overgaat in de kopafronding is
het punt A in figuur 3.13. Voor de straal van het vonkrondsel of steekwiel
dat overeenkomt met het begin punt van de kopafronding van het kroonwiel
geldt:

De tandhoogte vanuit de voet gemeten van het kroonwiel waarop de
kopafronding begint bedraagt:

(3.12)

3.7 Ret spits worden van de tand

Omdat het kroonwiel in het algmeen zwaar belast wordt, wordt de kroonwiel
tand zo breed en hoog mogelijk uitgevoerd. Hierdoor verkrijgt men een ver
groting van het ingrijpquotiAnt.
Bij het contact aan de tandkop dient er een minimale dikte aan de kop van
de rondseltand en aan de kop van de kroonwleltand aanwezig te zijn (zie
ook hoofdstuk 2 en [15]).
Indien er een bepaalde kroonwielstraal overschreden wordt, wordt de kroon
wieltand spits (er treedt oversnijding op). Voor de praktische uitvoering
wordt voor de minimale dikte aan de kop van de gebarde kroonwieltand
genomen:

Sa - (0.16 0.25) m

Met het negatief van het theoretiscb heugelprofiel kan een vonkrondsel
worden gestoken. De afrondingsstraal in de voet van het vonkrondsel is een
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trocho!de [11]. Door dit vonkrondsel vervolgens af te wikkelen op een heu
gel ontstaat er een tandkop op de heugeltand die een cirkel als afron
dingsstraal heeft. De straal van deze cirkel is gelijk aan de afrondings
straal PaO van het theoretisch heugelprofiel. De trocho!de van het vonk
rondsel maakt de kop van de heugel.
Bij de fabricage van de kroonwielvertanding wordt het vonkrondsel op een
schijf afgewikkeld (zie appendix A). Indien men nu het vonkrondsel zo diep
in de schijf (het kroonwiel) laat afv1kkelen, dat de voet van het
vonkrondsel de kop van het kroonwiel beschrijft, dan beschrijft de
trocholde van het vonkrondsel de kop van het kroonwiel.
Op de straal van het kroonwiel waarbij de drukhoek van het kroonwiel
gelijk is aan de drukhoek van de gereedschapsprofiel waarmee het vonkrond
8el gemaakt is, zal volgens het beugelmodel de kop van het kroonwiel een
afrondingsstraal als cirkel hebben die gelijk is aan de afrondingsstraal
PaO van dit gereedschapsprofiel.

........ ph gereedschapsprofiel

Figuur 3.14 Ret theoretisch heugelprofiel van het gereedschap (vonkrond
sel) voor de kroonwielfabricage. Ret gereedschapsprofiel is
het theoretisch heugelprofiel van het kroonwiel. Ret werk
stuksprofiel is het vonkrondsel
hf - voethoogte werkstuk
ha kophoogte werkstuk
hO tandhoogte werkstuk
m normaalmoduul
p steek werkstuk in normaaldoorsnede
Q drukhoek werkstuk in normaaldoorsnede
PaO- tandkopradius gereedschap
8aO- tandkopdikte gereedschap

Op de kroonwielstraal die kleiner is dan de oversnijdingsstaal van het
kroonwiel (oversnijdingsgrens, het spits worden van het kroonwiel), be
8chrijft de trocholde van het vonkrondsel een baan op de kop van het
kroonwiel die niet meer met een cirkel overeenkomt, maar weI door een boog
benaderd zou kunnen worden. In het kader van ditwerk wordt de exacte be
schrijving van dit verschijnsel niet gegeven.
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Figuur 3.15 toont op een willekeurige straal van het kroonwiel de kopaf
ronding van de kroonwieltand (de benadering door een cirkelboog is hier
toegepast).

____~ Figuur 3.15 De doorsnede van een
kroonwieltand bij
drukhoek 0e

Omdat men de fabricagetijd aanzienlijk kan verkorten door het vonkrondsel
niet tot de voetcirkeldiameter rflv in het kroonwiel te laten zakken
(d.w.z. men laat de voet van het vonkrondsel nietde kop van het kroonwiel
maken), zal in de praktische uitvoering van het kroonwiel de afronding aan
de kop geheel of gedeeltelijk ontbreken. Afhankelijk van de vorm van de
inwendige- en uitwendige coniciteit en de maximaal bruikbare hoogte van de
kroonwieltand zal de maximale invoerdiepte van het vonkrondsel tussen rbl
en rflv liggen en rbfl bedragen (zie de figuren 3.9 en 3.11). De prak
tische totale tandhoogte van het kroonwiel bedraagt vervolgens

Is een kroonwiel breed genoeg dan wordt het kroonwiel vanaf een bepaalde
breedte uitwendig conisch. Met Whet spits worden" wordt het punt, de
drukhoek, of de breedte bedoeld waar het begin van het conische gedeelte
aan de buitenzijde van de kroonwieltand optreedt en waarbij de dikte van
de tandkop kleiner wordt dan 0.16 m. (De dikte van de tandkop van 0.16 m
komt overeen met die van geharde cilindrische tandwielen). Dit is ook te
beschouwen als een vorm van oversnijding.

Definitie: Een kroonwieltand wordt spits beschouwd als de minimale tand
dikte van de kop kleiner is dan 0.16 m.

sa.' 8••2

,
I

°e1< °e2 < °e3
Figuur 3.16 a) niet spits b) het grensgeval c) "spits"
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3.8 De bescbri'ving van de kop

Met behu1p van figuur 3.17 vo1gt nu:

Figuur 3.17 De afronding aan de
kop van de
kroonwie1tand bij
drukhoek Qe' De voet
van bet vonkrondse1
maakt nu de kop van
het kroonwie1.
Hierdoor ontstaat de
afronding aan de kop
van de kroonwie1
tand.

lD
- - - .. --1- .............--f

~' I

AB CO

BO Pe

CD - c - DO - CO - Pe - Pe sinae - Pe (1 - sinae )

(3.16)

Bij geen afronding aan de kop ge1dt: he - hNe

Bij een spitse kroonwie1tand ge1dt:

(3.17)

Figuur 3.18 Een theoretisch
spitse kroonwie1tand
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3.9 Met verloop van de uitwendige coniciteit

De maximale hoogte van de kroonwieltand 1s gelijk aan de tandhoogte van
het vonkrondsel:

Bet verloop van de sp1tsheid van de tandflank vordt bepaald volgens:

Voor de hoogte van de spitshe1d van de kroonw1eltand gemeten vanuit de
tandvoet van het kroonwiel geldt:

r ..... , Se
h -r -r -r -~+_......_-

spKR alv elsp alv COSQ
e

2 tana
e

Voor het verloop van de uitwendige coniciteit geldt nu:

m
h - h - ~ceu spKR 6

(3.18)

-~
6

(3.19)
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3.10 pe tand met in-. uitwendlge conlcitelt en voetafrondlng

Figuur 3.19 toont de kroonwie1tand met in-, uitwendige coniciteit en voet
afronding.

voet kroomdel

cirkelr-...a--

breedte --••

kop kroonwiel(theoretisch) ~f' voet ~eT~~nd~el

-===- "'=::-.::;;=-1-----
conil5ch I

. h
f

t
1

voei.
afronl!ineo'0\

o
o

.I:.

im~end1F:

conisch

•

shekcirkel.....!"""+-_.. --

btpedte •

Figuur 3.19 De kroonwie1tand met in-, uitwendige coniciteit en voetafron
ding. Tevens zijn de afmetingen van vonk-, werkrondse1 en
kroonwie1 aangegeven
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3.11 De maximale tandbreedte en diameter

De maximale tandbreedte in een kroonwieloverbrenging wordt bepaald door:
1) de ligging van de rolas. d.w.z. door de overbrengverhouding u
2) de maximaal mogelijkgeometrische breedte die nog een bijdrage levert

aan de ingrijping
3) de maximaal geachte totaalbare hoogte van de kroonwieltand
4) de maximaal toelaatbaar geachte glijding van de tandflanken t.o.v.

elkaar
5) de locaal optredende maxiale kracht op een segment van de rondseltand.

bmClxrol

Figuur 3.20 De maximale tandbreedte van de kroonwieloverbrenging

ad 1) De maximale breedte van de rondseltand bmax rol is:

1
~bmax rol - u COSQ (

2 cosoal

1

cOSomin
)

Dit is de maximale tandbreedte waarover rolling plaatsvindt.

Met:
b _ bmax rol
rol sin6

2

ad 2)

ad 3)

Dit is de breedte bmaxKRe tot aan het punt waarbij geen ingrijping
meer mogelijk is tussen rondsel en kroonwiel. De hoogte van de
kroonwieltand bedraagt hierbij: hKRe - ralv - ral
Deze breedte is zuiver theoretisch en heeft geen praktische
betekenis.

Dit 15 de breedte waarvoor geldt:
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ad 4)

ad 5)

De breedte wordt in de praktijk toegepast.

Voor deze breedte bmaxgl geldt eveneens:

bmax rol < bmaxgl < bmaxKRe

De glijding van de tandflanken t.O.v. elkaar wordt in [15]
bepaald.

De berekende breedte van de kroonwieltand die hierbij wordt
bepaald, vertoont een 8tijgende waarde. Afhankel!jk van de
toelaatbaar geachte radiale kracht op het rondsel wordt de
tandbreedte b gekozen.

dbe

r,
_.__ .__ ._---- --. __ .__....._--=-

Figuur 3.21 Bepaling van de tandbreedte b

Er wordt van een gelijkmatige krachtsverdeling van de
omtrekskracht Ft over de steekcirkel van het rondsel uitgegaan. Er
geldt dan met behulp van figuur 3.21:

~dFrad - dbe ,
b

en
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En dus COSQe - -----
b

1 +~ tan61
rb1

De radiale kracht dFrad ter p1aatse be over de breedte be
bedraagt:

Bovendien ge1dt:

J 1 - COSZQe 1 2 2
tana - - - - J 2 rb1 be tan61 + be tan 61e COSQe rb1

En hiermee:

dbe

OfweI:

rb1 2 rbl b 2
1n(b + -- + J + b ) ]

tan61 tan61

3.12 De minimale dikte bi1 een ringwiel onder de tandvoet

Bij de bepa1ing van de minimaIe dikte van het kroonwie1 onder de tandvoet
smin wordt er van uitgegaan dat de tandvoet dik genoeg 1s (smin- 1.5
bKRmax)' zodat de tandbreuk tussen de beide voetafrondingen van een kroon
wieltand ver100pt [Norm.10]. Bij een k1einere waarde dan de minimale van
de dikte van bet kroonwie1 onder de tandvoet kan het kroonwiel ze1f
breken.

sm1n- 1.5 ( r a1v - rf1v ) - 1.5 ( fha1v + fhf1v ) m (3.20)
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rKR = r:

bma.x roL
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Figuur 3.22 De kroonwielvertanding schetsmatig weergegeven

1) Bepaal de minimale drukhoek amin

amin- arccos(~ )
rNfl

2) Bepaal de drukhoek aal

aal - arccos( rlb )
ral

3) Bepaal de afmetingen van het kroonwiel

4) Bepaal de maximale tandbreedte voor rolling van de kroonwieloverbren
ging

1
~bmax rol - u 2 cosa (

cosaal

1

cosamin
)

Dit is de maximale tandbreedte waarover rolling plaatsvindt.

Met:
b _ bmax rol
rol sineS

2

5) Bepaal de maximale tandbreedte met behulp van de radiale kracht op het
rondsel.
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r1.1 2 rbl b 2
In(b + ----IUr.- + J + b ) )

tanSl tanS1

6) Controleer de tanddikte van de kop van het vonkrondsel

met inva - tana - a (rad)

In figuur 3.23 zijn de willekeurige stralen ry en r x aangegeven.
Beschouw r y als de kopcirkel en r x als de steekcirkel van het
vonkrondsel.

(rol) rechte

Figuur 3.23 Bepaling van de dikte van de kop van het vonkrondsel

7) Bepaal de kopspeling van de kroonwieltand caKR
Xopspeling kroonwieltand caKR 1s voetspeling rondseltand cfl
met caKR- cfl - O.17m. O.25m. O.3m.

8) Bepaal de voetspeling van de kroonwieltand cfKR
Voetspeling kroonwieltand cfKR is kopspeling rondseltand cal
met cfKR- cal - O.17m. O.25m. O.3m.
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4 DE NUHElUEKE BESCHR.IJVING VAN DE nOONVIELVERTANDING

4.1 In1eidiu&

Figuur 4.1 toont een kroonwieloverbrenging met rechte vertanding. Het

coOrdinaten systeem XYZ is vast t.o.v. het kroonwiel en het systeem XYZ is
vast t.o.v. bet rondsel. De oorsprong van beide stelsels wordt gevormd
door bet snijpunt van kroonwiel- en rondselas, die vast zijn in de ruimte.
In de referentie toestand vallen beide coOrdinatensystemen Bamen (zie
figuur 4.1).

Figuur 4.1 De Cartesische coOrdinatensystemen van de
kroonwieloverbrenging

'(=v
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Ret rondsel roteert met een constante boeksnelbeid wr om zijn X-as en bet
kroonwiel met constante boeksnelbeid ~ om zijn Z-as. Er wordt een nume
rieke procedure geconstrueerd om voor alle mogelijke parametercombinaties
van deze kroonwieloverbrenging bet tandprofiel van bet kroonwiel te be
schrijven d.w.z. voor gegeven waarden van de X-coOrdinaat en Y-coOrdinaat
van een punt op bet tandprofiel van bet kroonwiel wordt de bijbehorende Z
coOrdinaat berekend.

In paragraaf 4.2 wordt de geometrie van de steekheugel behorende bij het
rondsel vastgelegd.
In paragraaf 4.3 wordt de geometrie van bet rondsel beschreven.
In paragraaf 4.4 wordt het tweedimentionale beugelprofiel van de
steekheugel geformuleerd.
In paragraaf 4.5 wordt bet tweedimentionale rondselprofiel vastgelegd.
In paragraaf 4.6 wordt bet driedimentionale kroonwielprofiel beschreven.
In paragraaf 4.7 tenslotte wordt de gulden snede methode voor het
minimaliseren van een continue functie op een interval kort beschreven,
omdat deze methode in de numerieke procedures wordt toegepast.

4.2 De geometrie van de steekheugel

In figuur 4.2 zijn de geometrische parameters van de bij het rondsel beho
rende steekheugel aangegeven. De moduul m fungeert als een karakteristieke
maat voor bet systeem in die zin dat de overige parameters dimensieloos
gemaakt worden door schaling met behulp van de moduul m. De corresponde
rende dimensieloze parameters worden in de notatie van een ster voorzien.
We onderscheiden:

m moduul

ba kophoogte

bf voethoogte

C kopspeling

p afrondingsstraal

Xl profielverschuiving

G drukhoek

* ~ kophoogtefaktorh -a m

* ~ voethoogtefaktor~- m

C* C-- kopspelingsfaktor
m

* p
afrondingsstraalfaktorp --m

* ~Xl - profielverschuivingsfaktor
m
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Figuur 4.2 De steekheugel

Omdat C - h f - ha

h* > b*f - a

(zie figuur 4.2) geldt:

(4.1)

",m
Omdat -- > b tana + p cosa4 - a
geldt:

4.3 De geometrie van bet rondsel

(zie figuur 4.2)

(4.2)

In figuur 4.3 is de positie van rondsel en steekheugel getekend in de re
ferentietoestand. De as van het rondsel gaat door K en staat loodrecbt op
bet vlak van tekening. Het tweedimensionale coOrdinatenstelsel Y'Z' met
oorsprong K is vast t.O.V. de steekheugels en tevens vast t.o.v. de
ruimte. Het middelpunt van bet rondsel beweegt 66nparig vanuit de referen
tietoestand naar recbts en bet rondsel draait met een vaste boeksnelbeid
om zijn as zodanig dat op de rollijn van de beugels rolling optreedt. De
cirkel op bet rondsel, die over de rollijn rolt, beet de steekcirkel met
straal rl'
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F1guur 4.3 Het rondse1 in de referent1etoestand t.o.v. de heuge1

Wanneer er z1ch zl tanden op het rondse1 bev1nden, vo1gt u1t bovengenoemde
ro1cond1t1e:

tr m -

~Dus r1 - en
2

Beha1ve de steekc1rke1 worden in verband met het rondse1 nog twee c1rke1s
beschouwd n1. de kopc1rke1 met straa1 ra1 en de voetc1rke1 met straa1 rf1'
Met behu1p van f1guur 4.3 is eenvoud1g in te z1en dat

*rfl - rfl m - m h* )f .
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4.4 Het heuselprofiel t.a.v. het Y'Z'-coardinatensysteem

Bij de beschrijving van het heugelprofiel worden een functie ~ en drie
constanten 51' 52 en 53 gebruikt. De functie ~ wordt gedefinieerd door

~(y) -

IYI mod - ,

_ - IYI mod -

indien IYI mod - < -
2

enders

4

(Onder a mod b wordt de rest verstaan bij gehele deling van a door b).
Voor de constanten 51' $2 en 53 geldt:

- - h*a tana ,

52 - ~ + h* tana ,
4 a

- * *53 - - + ha tana + p coso
4

Met behulp van figuur 4.3 is eenvoudig in te zien dat een punt met
coardinaten (y',z') t.o.v. het Y'Z'-coOrdinatensysteem uit paragraaf 4.3
op het heugelprofiel ligt dan en slechts dan indien

z'

m

z'

m

z'

m

z'

m

indien 0 S l(~) S 51
m

indien 51 S ~(~) S 52
m

(4.3)

4.5 Het rondselprofiel t.O.V, het YZ-co6rdinatensysteem

In figuur 4.4 is de positie van rondsel en steekheugel getekend op het mo
ment dat het rondsel over een hoek ~ vanuit de referentietoestand (zie fl
guur 4.3) is gedraaid. Behalve het Y'Z'-coOrdinatensysteem dat vast is
t.o.V. de heugels en de ruimte is in figuur 4.4 ook het reeds in de inle!-

ding genoemde VZ-coardinatensysteem getekend, dat vast is t.o.v. het rond
self Het verband tussen de coOrdinaten (y',z') van een punt t.o.V. het

Y'Z'-stelsel en de coOrdinaten (y,z) van hetzelfde punt t.O.V. het Y2
stelsel wordt gegeven door:
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y - ( y' - r • ) cos; - z' sin;

z - ( y' - r • ) sin; + z' cos;

en

y' - y cos. + i sin. + r •

z' - -y si~ + i cos.

bllsislUn

Figuur 4.4 Het rondsel in momentane toestand ~ t.o.v. de heugels

(4.4)
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Ten behoeve van de beschrijving van het rondselprofiel voeren we in het

VZ-stelsel poolcoOrdinaten (R,7) in zoals in figuur 4.5 is aangegeven.

y - R sin7

i - -R cOS7

Figuur 4.5 PoolcoOrdinaten in het VZ-stelsel

-y

Het verband tussen de coOrdinaten (y',z') van een punt t.o.V. het Y'Z'
stelsel en de coOrdinaten (R,7) van hetzelfde punt t.o.v. bovengenoemd
poolcoOrdinatensysteem volgt uit formule 4.4.
Er geldt:

y' - R sin( 7 - • ) + r •
(4.5)

z' - -R COS(7 - • )

Door formule 4.3 wordt een functie H(y',z') vastgelegd zodanig dat voor de
coOrdinaten (y'.z') van punten op het heugelprofiel geldt:

H(y' , z') - 0

Dus met behulp van formule 4.5 beschikken we over een functie R(R,7,')
zodanig dat voor de coOrdinaten (R,7) van punten op het heugelprofiel
geldt:

R(R,7," - 0

Bepaal nu R(7.') zodanig dat

H(R(7.').7.') - 0 •

dat wil zeggen bij gegeven 7 en. ligt het punt met co6rdinaten (R(7,'),7)
op het heugelprofiel. Het rondselprofiel wordt nu in de poolco6rdinaten
van figuur 4.5 beschreven door:

R(7) - min R(7,') ,• (4.6)
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dat wi1 zeggen bij gegeven 7 1igt het punt met coOrdinaten (R(7),7) op het
rondselprofie1.
De functie R(7) is even en periodiek met periode:

4.6 Ret kroonwie1profie1 t,o,Y, het xyZ-coOrdinatensysteem

In figuur 4.1 is de kroonwie1overbrenging in de referentietoestand gete
kend. Er wordt aangenomen dat in de referentietoestand een tand van het
rondse1 in zijn 1aagste stand staat. Zoa1s in de in1eiding is uiteengezet

worden er twee Cartesische coOrdinatensystemen beschouwd: bet XYZ-systeem
is vast t.o.v. bet rondse1 en het XYZ-systeem is vast t.o.v. het kroonwie1
(zie figuur 4.1). In de referentietoestand va11en beide systemen samen.

Ret rondse1 draait met constante hoeksne1heid ~r rond de X-as, die vast is
t.o.V. de ruimte. Ret kroonwie1 draait met constante hoeksne1hied WXR rond
de Z-as, die vast is t.o.v. de ruimte (zie figuur 4.1). De dimensie10ze
grootheden u en k worden gedefinieerd door:

1
en k -

u

De hoek waarover het rondsel vanuit de referentietoestand is gedraaid
noemen we •. Deze verdraaiingshoek • van het rondse1 karakteriseert de
momentane toestand van de kroonwie1overbrenging.
In figuur 4.6 zijn de twee bovengenoemde co6rdinatensystemen getekend in
de positie waarbij het rondse1 over een hoek. en het kroonwie1 over een
hoek k; vanuit de referentietoestand zijn gedraaid. Voor het verband tus-

sen de coOrdinaten (i,y,i) van een punt t.O.V. het XYZ-ste1se1 en de
coOrdinaten (x,y,z) van hetze1fde punt t.o.v. het XYZ-ste1se1, wanneer het
systeem zich in toestand • bevindt, ge1dt (zie figuur 4.6):

x - x cos( k • ) + Y sin( k .)

y (-x sin( k • ) + Y cos( k • )} cos. - z si~ (4.7)

z (-x sin( k • ) + Y cos( k • » si~ + z cos.
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z=draoiingsos kroonwiel

--

- ..'/..=droollngsas
rondsel

Figuur 4.6 CoOrdinatenstelsels in momentane toestand ~

Door formule 4.6 wordt een funetie J(y.z) vastgelegd zodanig dat voor de

eoOrdinaten (i.y,z) van punten op bet rondselprofiel geldt:

J(y,z) - 0
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Dus met behulp van formule 4.7 beschikken we over een functie J(x,y,z,')
zodanig dat voor de coOrdinaten (x,y,z) van de punten op het rondsel
profiel geldt:

J(x,y,z,,) - 0

Bepaal nu z(x,y,') zodanig dat

dat wil zeggen bijgegeven x,y en • ligt het punt met coOrdinaten
(x,y,z(x,y,,» op het rondselprofiel.
Bet kroonwielprofiel wordt nu t.o.v. het XYZ-systeem beschreven door

z(x,y) - min z(x,y,,)•
dat wil zeggen bij gegeven x en y ligt het punt met coOrdinaten
(x,y,z(x,y» op het kroonwielprofiel.

4.7 De gulden snede minimalisatie

(4.8)

Zoals reeds vermeld in de inleiding is het de bedoeling een algorithme te
ontwerpen, dat bij gegeven waarden van x en y het getal z(x,y) bepaalt
zodanig dat het punt met coOrdinaten (x,y,z(x,y» t.o.v. het XYZ-coOrdi
natensysteem (vast met betrekking tot het kroonwiel) op het kroonwiel
profiel ligt. De basis voor dit algorithme is formule 4.8. De minimali
satie in formule 4.8 wordt uitgevoerd met behulp van de gulden snede
methode. Ofschoon deze methode uit de literatuur bekend is, zullen we aan
het eind van deze paragraaf volledigheidshalve een korte beschrijving van
deze methode geven. Met behulp van de formules 4.6 en 4.7 wordt een proce
dure gemaakt die bij gegeven x,y en • het getal z(x,y,,) uit formule 4.8
aflevert. Ook de minimalisatie in formule 4.6 wordt met de gulden snede
methode uitgevoerd. Met behulp van de formules 4.3, 4.4 en 4.5 wordt een
procedure gemaakt die bij gegeven 7 en • het getal R(7,.) uit formule 4.6
aflevert.
De gulden snede minimalisatie tenslotte zoals toegepast met betrekking tot
de formules 4.6 en 4.8 gaat uit van een continue functie f op een compact
interval [a,b]. Bij gegeven tolerantie c > 0 wordt een deelinterval [p,q]
van [a,b] bepaald zodanig dat:
a) Op het interval [p,q] ligt een punt zodanig dat in dat punt de functie

f een minimum met betrekking tot het interval [a,b] (niet noodzakelijk
globaal) aanneemt.

b) I p - q I < c

Ret algorithme construeert een rij geneste deelintervallen
[po,qO] ~ [PI,ql] ~ ••. [Pn,qn] van [a,b] zodanig dat a) vervuld is voor
aIle interval len [Pi.qi] en I Pn - qn I < c.
Er geldt PO :- a en qo :- b. Dan is a) vervuld voor [po,qO].
Veronderstel I Po - qo I ~ c. Construeer nu Po < Co < dO < qo met
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.rs . 1 3 . .rs
Co

2
Po +

2
qo

3 . .rs .rs . 1
do- 2

Po +
2

qo

gulden snede (4.9)

Veronderstel eerst f(cO) ~ f(dO). Definieer nu Pl :- Co en ql :- qO.
Eis a) is nu vervuld voor [Pl,ql]. Als I Pl • ql I ~ £ construeren we cl
en dl uit Pl en ql zoals in formule 4.9. Er blijkt dan cl - dO.
Veronderstel nu f(cO) < f(dO)· Definieer dan Pl :- Po en ql :- dO.
Eis a) is nu vervuld voor [Pl,ql]. Als I Pl - ql I ~ £ construeren we cl
en dl uit Pl en ql zoals in formule 4.9. Er blijkt dan dl - cO.
Deze gang van zaken wordt voortgezet totdat I Pn • qn I < £. We defini!ren
dan P :- Pn em q :- qn.

4.8 Procedure bandleiding RORONP

real procedure ROROND(MO,AD,AT,Xl,FHA,FHF,NU1,EPSR,EPS,GGT);
value MO,AD,AT,Xl,FHA,FHF,NU1,EPSR,EPS,GGT;
integer AT,NUl;
real MO,AD,Xl,FHA,FHF,EPSR,EPS,GGT;

MO - moduul m
AD - drukhoek rondsel in radialen Q

*Xl - profielverscbuivingsfaktor xl
*FHA - kopboogtefaktor ha
*FHF - voethoogtefaktor hf

NUl aantal deelintervallen bij gulden snede minimalisatie
EPSR - tolerantie rondselprofiel
EPS tolerantie bij nulpuntsbepalingen
GGT - ~ (in radialen) uit formule 4.6

In ROROND wordt afgeleverd R(~) uit formule 4.6.
Aan de eisen 4.1 en 4.2 moet voldaan zijn.
In principe worden alleen rondsels zonder ondersnijding beschouwd. De
voorwaarde voor geen ondersnijding luidt:
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100 REAL PROCEDURE ROROND(MO,AD,AT,X1,FHA,FHF,NUl,EPSR,EPS,GGT);
200 VALUE MO,AD,AT,Xl,FHA,FHF,NU1,EPSR,EPS,GGT;
300 INTEGER AT,NU1;
400 REAL MO,AD,X1,FHA,FHF,EPSR,EPS,GGT;
500 BEGIN INTEGER M;
600 REAL Sl,FRA,S2,S3,FRF,FRO,GT,FR,RR,SS,PE,ST,AAl,AA2,MN,ZQ;
700 REAL PROCEDURE MIROND(A1,A2);
800 VALUE A1,A2;REAL A1,A2;
900 BEGIN REAL pp,QQ,CC,DD,UU,VV:

1000 REAL PROCEDURE RONDSEL(PH):
1100 VALUE PH;REAL PH;
1200 BEGIN REAL RO:
1300 REAL PROCEDURE REUGEL(YA);
1400 VALUE YA;REAL YA:
1500 BEGIN REAL ZA;
1600 IF YA LEQ Sl THEN ZA:-FRA ELSE
1700 BEGIN IF YA LEQ S2 THEN
1ROO ZA:--FRA+(YA-Sl)/TAN(AD) ELSE
1900 BEGIN IF YA LEQ S3 THEN
2000 ZA:K-FRF-FRO+SQRT(FRO*FRO-(YA-S3)*(YA-S3»
2100 ELSE ZA:-FRF
2200 END
2300 END:
2400 HEUGEL:-ZA
2500 END HEUGEL;
2600 ZEROINAB(HEUGEL(RO*SIN(GT-PH)+FR*PH)
2700 +RO*COS(GT-PH),RO,0.098*FRF,1.02*FRA,
2800 EPS, EPS);
2900 RONDSEL:-RO
3000 END RONDSEL;
3100 PP:cAl;QQ:-A2;
3200 CC:-RR*PP+SS*QQ:
3300 DD:KRR*QQ+SS*PP:
3400 UU:-RONDSEL(CC);VV:-RONDSEL(DD):
3500 WHILE ABS(PP-QQ) GEQ EPSR DO
3600 BEGIN IF UU GEQ VV THEN
3700 BEGIN PP:-CC;CC:-DD;UU:-VV;
3800 DD:-RR*QQ+SS*PP;
3900 VV:aRONDSEL(DD)
4000 END ELSE
4100 BEGI~ QQ:KDD;DD:cCC;VV:-UU;
4200 CC:-RR*PP+SS*QQ;
4300 UU:-RONDSEL(CC)
4400 END
4500 END;
4600 MIROND:-RONDSEL«PP+QQ)/2)
4700 END MIROND;
4ROO GT:-ABS(GGT);FR:-AT/2;PE:-4*ARCTAN(1)/FR;
4900 WHILE GT GEQ PE DO GT: -GT-PE;
5000 IF GT > PE/2 THEN GT:-PE-GT;
5100 Sl:-ARCTAN(l)-FHA*TAN(AD);
5200 S2:-S1+2*FHA*TAN(AD);
5300 FRA: -FR+X1+FHA :FRF: -FR+X1-FHF;
5400 FRO:-(FHF-FHA)/(l-SIN(AD»;
5500 S3:-S2+FRO*COS(AD);
5600 RR:-(SQRT(5)-1)/2;SS:-1-RR;
5700 ST:-4*ARCTAN(1)/NU1;
5800 AAl:--2*ARCTAN(1);AA2:cAA1+ST:
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5900 MN:-MIROND(AA1.AA2)iM:-l;
6000 AAl:-OiAA2:-STi
6100 MN:-MIROND(AA1.AA2)iM:-li
6200 WHILE M< NUl DO
6300 BEGIN AAl:-AA2;AA2:-AA1+STi
6400 ZQ: -MIROND(AA1.AA2);M :-M+l;
6500 IF ZQ < MN THEN MN:-ZQ
6600 END;
6700 ROROND:-MN*MO
6800 END RORONDi
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4.9 Verificatie real procedure ROROND

De real procedure ROROND begint op regel 4900. Er geldt GGT - 7 uit
formule 4.6.
Er moet aangetoond worden dat ROROND de waarde R(7) uit formule 4.6
krijgt.

tr
De waarde van 7 wordt teruggebracht tot hetinterval [ 0, =--* ] op grond

2 rl

van de eigenschappen van de functie R(7) zoals vermeld direct na formule

tr
4.6. Er mag nu aangenomen worden dat 0 S 7 S 2 rt . Er moet nog aangetoond

worden:

(zie formule 4.6)

De real procedure KIROND begint op regel 3200. Op grond van de gulden
snede methode is het voldoende aan te tonen dat

RONDSEL (PH) - R(7,PH) (zie formule 4.6).

De real procedure RONDSEL begint op regel 2700. Op grond van formule 4.5
moet nog aangetoond worden dat:

y'
HEUGEL (YA) - rechterl1d van formule 4.3 met YA - -

m

De real procedure HEUGEL begint op regel 1700.

tr
Omdat 0 < .., < ----,,

- , - 2 ri

nu uit formule 4.3.

y'
geldt

m
l(~) en voIgt de correctheid van ROROND

m

4.10 Procedure handleiding ZET

procedure ZET (KO,AD,AT,Xl,FHA,FHF,U,N,NUl,EPSR,EPSK,EPS,X,Y,Z,FIE);
value KO,AD,AT,Xl,FHA,FHF,U,NUl,EPSR,EPSK,EPS,X,Y;
integer AT,N,NUl;
real KO,AD,Xl,FHA,FHF,U,EPSR,EPSK,EPS,X,Y,Z,FIE;

Voor KO,AD,Xl,FHA,FHF z1e ROROND.

w hoeksnelheid rondsel
U overbrengingsverhouding _ :L- - -----------------------

~ hoeksnelheid kroonwiel
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N - aantal deelintervallen bij gulden snede minimalisatie met
be trekking tot het kroonwiel

NUl - aantal deelintervallen bij gulden snede minimalisatie met
betrekking tot het rondsel

EPSR - tolerantie rondselprofiel
EPSK - tolerantie kroonwielprofiel
EPS - tolerantie bij nulpuntsbepalingen
X - x-coardinaat punt op kroonwiel t.o.v. XYZ-systeem
Y - y-coardinaat punt op kroonwiel t.o.v. XYZ-systeem

In Z wordt de bij X en Y behorende z-coardinaat van een punt op het
kroonwielprofiel afgeleverd.
In FIE wordt de verdraaiingshoek van het rondsel afgeleverd waarbij het
punt (X,Y,Z) op het kroonwiel in contact is met het rondsel. (FIE wordt
gegeven in radialen).
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100
200
300
400
500
600
700
ROO
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800

PROCEDURE ZET(MO.AD.AT.Xl.FHA.FHF.U.N.NUl.EPSR.EPSK.X.Y.Z.FIE);
VALUE MO.AD.AT.Xl.FHA.FHF.U.N.NUl.X.Y.EPSR.EPSK;

INTEGER AT. N. NUl;
REAL MO.AD.Xl.FHA.FHF.U.X.Y.Z.FlE.EPSR.EPSK;
BEGIN INTEGER V;

REAL Sl.S2.S3.FR.FRA.FRF.FRO.RB.RR.SS.PE.RW.XO.YO.
Gl.G2.FIO.STAP.Bl.B2.PM.ZM;

PROCEDURE KLEIN(Bl.B2.PPM.ZZM);
VALUE Bl.B2; REAL Bl.B2.PPM.ZZM;

BEGIN REAL PPl.QQl.CCl.DDl.UUl.VVl;
REAL PROCEDURE SET(PEI);
VALUE PEI;REAL PEl;
BEGIN REAL W.JK.HH;

REAL PROCEDURE WE(YS .ZS);
VALUE YS,ZS;REAL YS.ZS;
BEGIN REAL ROR. PS 1;

REAL PROCEDURE ROROND(GGT ,NUl);
VALUE GGT, NUl ; INTEGER NUl ;REAL GGT;
BEGIN INTEGER M;

REAL GT.ST.AAl,AA2.MN,ZQ;
REAL PROCEDURE MlROND(Al,A2);
VALUE Al.A2;REAL Al,A2;
BEGIN REAL PP.QQ.CC.DD.UU.VV;

REAL PROCEDURE RONDSEL(PH);
VALUE PH ;REAL PH;

BEGIN REAL RO;
REAL PROCEDURE HEUGEL(YA);
VALUE YA;REAL YA;
BEGIN REAL ZA;

IF YA LEQ Sl THEN ZA: -FRA ELSE
BEGIN IF YA LEQ S2 THEN

ZA:-FRA+(YA-Sl)!TAN(AD) ELSE
BEGIN IF YA LEQ S3 THEN

ZA:--FRF-FRO+SQRT(FRO*FRO-(YA-S3)*(YA-S3»
ELSE ZA:-FRF

END
END;
HEUGEL:-ZA

END HEUGEL;
ZEROINAB(HEUGEL(RO*SIN(GT-PH)+FR*PH)

+RO*COS(GT-PH).RO.0.098*FRF,l.02*FRA.
0.00001,0.00001);

RONDSEL: -RO
END RONDSEL;
PP: -A 1;QQ: -A2;
CC:-RR*PP+SS*QQ;
DD: -RR*QQ+SS*PP;
UU:-RONDSEL(CC);VV:-RONDSEL(DD);
WHILE ABS(PP-QQ) GEQ EPSR DO
BEGIN IF UU CEQ VV THEN

BEGIN PP:-CC;CC:-DD;UU:-VV;
DD: -RR*QQ+SS*PP;
VV: -RONDSEL(DD)

END ELSE
BEGIN QQ:=DD;DD:-eC;VV:-UU;

CC:-RR*PP+SS*QQ;
UU: -RONDSEL(CC)

END



END;
MIROND:-RONDSEL«PP+QQ)/2)

END MIROND;
G'I': -ABS(GGT);
WHILE GT CEQ FE 00 G'I':-=GT-PE;
IF GT >PE/2 THEN GT:-PE-GT;
ST:-4*ARCTAN(1)/NU1;
AA1:--2*ARCTAN(1);AA2:-AA1+ST;
MN:EMIROND(AA1,AA2):M:-=1;
WHILE M< NUl DO
BEGIN AA1:-AA2;AA2:-AA1+ST;

ZQ: -MIRONO(AA1,AA2);M :-M+1;
IF ZQ < MN THEN MN: -ZQ

END;
ROROND: -MN*MO

END ROROND;
ROR: -=SQRT(YS*YS+ZS*ZS);
PS I: -ARCCOS (-ZS/ROR) ;
WE: -ROR-ROROND(PSI, NUl )/RB
END WE;
W: -KW*PE I;
JK:--XO*SIN(W)+YO*COS(W);
ZEROINAB(WE(JK*COS(PEI)-HH*SIN(PEI),

JK*SIN(PEI)+HH*COS(PEI»,
HH,G1,G2,O.00001,O.OOOOl);

SET: -=HH
END SET;
PP1 : -B 1; QQ 1: -=B 2;
CC1:-=RR*PP1+SS*QQl;
DD1:-RR*QQ1+SS*PP1;
UUl:-=SET(CC1);VV1:-SET(DD1);

WHILE ABS(PP1-QQ1) CEQ EPSK DO
BEGIN IF lTIn CEQ VV1 THEN

BEGIN PP1: -=CC1 ;CC1 :-DD1 ;UU1 :-VV1;
D01:-RR*QQ1+SS*PP1;
VVI :-SET(001)

END ELSE
BEGIN QQ1:-=DD1;DD1:-CC1;VV1:-=UU1;

CCl:-=RR*PP1+SS*QQ1;
UU1: -=SET(CC1)

END
END;
PPM:-(PP1+QQl)/2;ZZM:-SET(PPM)

END KLEIN;
Sl:-=ARCTAN(l)-FHA*TAN(AD);
S2:-S1+2*FHA*TAN(AD);
S3:-ARCTAN(1)+(FHF-FHA)/COS(AD)+FHF*TAN(AD);
FR:-AT/2;PE:-4*ARCTAN(1)/FR;
FRA:-FR+Xl+FHA;FRF:-FR+X1-FHF ;
FRO:-(FHF-FHA)!(l-SIN(AD»;
RR:-(SQRT(5)-1)!2;SS:-1-RR;
KW:-1!U;RB:-FR*MO*COS(AD);
xo: -X!RB ;YO: -Y!RB;
G1:--FRA*MO!RB;G2:--FRF*MO!RB;
FIO:-=U*ARCCOS(XO!SQRT(XO*XO+YO*YO»;
IF YO <0 THEN FlO: -FlO;
STAP:-4*ARCTAN(l)!N;
Bl:-FIO-2*ARCTAN(1);B2:-=B1+STAP;
KLEIN(B1,B2.FIE.Z);V:-1;
WHILE V < N DO
BEGIN Bl:-B2;B2:-Bl+STAP;

KLEIN(B1,B2.PM,ZM);V:-=V+1;
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5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
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12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
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IF ZM < Z THEN
BEGIN Z:cZM;

FIE: -PM
END

END;
Z:-Z*RB

END ZET;

TUE-rapport
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4.11 Verificatie procedure ZET
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De procedure ZET begint op regel 1 ·00. Er moet aangetoond worden dat in Z
die waarde wordt afgeleverd zodat bet punt met co~rd1naten (X,Y,Z) t.o.v.
bet co~rd1natensysteemXYZ op bet kroonw1elprof1el l1gt en dat in FIE de
waarde van de verdraaiingsboek van bet rondsel wordt afgeleverd, waarb1j
in punt (X,Y,Z) contact is tussen kroonwiel en rondsel. Daartoe moeten we
aantonen dat KLEIN (Bl,B2,PPM,ZZM) in ZZM aflevert

(zie formule 4.8)

en in PPM de waarde van Bl S • S B2 waarin bovenstaand minimum wordt
aangenomen. De procedure KLEIN begint op regel 8700. Op grond van de
gulden snede metbode is bet voldoende aan te tonen dat

SET (PEl) - z(x,y,PEI) (zie formule 4.8)

De real procedure SET beg1nt op regel 1100. Op grond van formule 4.7 moet

nog aangetoond worden dat een punt met co~rdinaten (YS,ZS) t.o.v. bet Y2
systeem (z1e paragraaf 4.5) op bet rondselprof1el l1gt dan en slecbts dan
ind1en

WE (YS,ZS) - o.

De real procedure WE begint op regel '~OO. Op grond van de correctbeid van
de real procedure ROROND is de correctheid van de procedure ZET
aangetoond.
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4.12 Enige il1ustraties bi1 de numerieke beschri'ving van de
kroonwielvertanding

In deze paragraaf worden enkele drie- en twee-dimensionale plotjes van de
kroonwlelvertandlng getoond. Tevens wordt er een twee dimensionaal plotje
van een rondseltand getoond. Al deze plotjes worden met de procedures die
in de voorafgaande paragraven beschreven zijn, verkregen. Hiervoor zijn
diverse rekenprogramma's ontwikkeld.

Flguur 4.7 Een kroonwleltand in buiten aa~icht
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Figuur 4.8 Een kroonwieltand in rechter buiten zijaanzicht
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APPENDIX A

A BET AF1iIKKELVONKEli

A.l Inleiding
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Kroonwielen worden gefabriceerd in geharde materialen, b.v. in 42CrMo4 met
een hardheid van ca. 50 HRc. Indien een kroonwiel eerst in een niet gehard
materiaal gefabiceerd wordt en men gaat het wiel vervolgens harden, dan
zal het kroonwiel kromtrekken. De hoge kwaliteit die het kroonwiel.voor
het bezat, wordt te niet gedaan. In een niet gehard materiaal ~~~et
kroonwiel het vereiste hoge vermogen met de vereiste hoge levensduur niet
halen.
Omdat de normale verspaningstechnieken zoals draaien, frezen en steken
niet of slechts met zeer veel moeite (keramische beitels) kunnen worden
toegepast bij geharde materialen, is voorlopig gekozen voor het vonk-....
vonkverspaningsprocEdE. Andere vervaardigingsmethoden worden uitgebre~d

getest [15].
De kroonwielen worden voorlopig en als prototypen gefabriceerd d.m.v.
afwikkelvonken op een afwikkelapparaat.

A.2 Een korte sterk vereenvoudigde beschrijving van het afwikkelvonken

Het afwikkelapparaat wordt op het machinebed in de dielektricumbak van een
vonkmachine geplaatst. Ret te vonken kroonwiel wordt met behulp van een
stel- en opspanmechanisme aan de kop van de vonkmachine bevestigd. Een
elektromotor met reductie drijft d.m.v. een tandriem het plateau aan.
Hierdoor gaat het plateau een rotatie uitvoeren. De dielectricumbak van
het afwikkelapparaat, waarin zich het plateau bevindt, ondergaat dezelfde
rotatie. Op het plateau is een as gemonteerd, die wordt aangedreven door
het loopwiel. Ret vonkrondsel roteert of wikkelt nu langzaam af over het
kroonwiel.
Indien nu de dielectricumbak van het afwikkelapparaat gevuld is met
dielectricum, vonkrondsel en kroonwiel een tegen gestelde polariteit
hebben, dan verspaant het vonkrondsel het kroonwiel. Het kroonwiel dat aan
de kop van de vonkmachine hangt, zakt in de loop der tijd steeds dieper in
het vonkrondsel. Aldus door het afwikkelprocede ontstaat de
kroonwielvertanding.
Een schetsmatige afbeelding van bet afwikkelapparaat is weergegeven in
figuur A.I.
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Figuur A.I Met afwikkelapparaat
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[ 1] NEN 1629

[ 2] NEN 5276

[ 3] DIN 780

[ 4] DIN 867

I 5] DIN 868

[ 6] DIN 3960

I 7J DIN 3965

[ 8] DIN 3971

I 9] DIN 3972

[10] DIN 3990

Ill] DIN 3991

112] DIN 3999

Cilindrische tandwielen. Theoretisch heugelprofiel.
september 1970

Tandwielen. Keetkundige en kinematische begrippen. Benamingen
en definities.
1983

II

Kodulreihe fUr Zahnrlder. Koduln fUr Stirnrader. Teil 1.
Hai 1977

Bezugsprofiel fUr Stirnrader (Zylinderrlder) mit
evolventenverzahnung fUr den algemeinen Kaschinenbau und den
Schwermaschinenbau.
September 1974

Allgemeine Begriffe und Bestimmungsgrassen fUr Zahnrlder,
Zahnradpaare und Zahnradgetriebe.
Dezember 1976

Begriffe und Bestimmungsgrassen fUr Stirnrlder (Zylinderr!der)
und Stirnradpaare (Zylinderradpaare) mit Evolventeverzahnung.
Juli 1980

Toleranzen fUr Kegelranverzahnungen.
September 1981

Begriffe und Bestimmungsgrassen fUr KegelrAder und
Kegelradpaare.
Juli 1980

Bezugsprofile von Verzahnwerkzeuge fUr Evolventen Verzahnungen
nach DIN 867.
Februar 1952

Grundlagen fUr die Tragflhigkeitsberechnung von Gerad- und
SchrAgstirnrAdern.
Entwurf HArz 1980

TragfAhigkeitsberechnung von Kege1rAdern ohne Achversetzung.
Entwurf April 1986

Kurzzeichen fUr verzahnungen.
November 1974
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De hier toegepaste terminologie is gebaseerd op de symbolen van
ISO 701-1976 en DIN 3999 en DIN 3971. Slechts hoofdsymbolen worden vermeld.

b c
bmax
bmaxrol
bmaxKRe

c

caKR.

cal
cfKR
cn
da
db
d f
dal
dbl
dfl
dalY
dnv
dNf
dl
d2
e

ee
fha
fhalv
fhnv
fhNao
fhNav
h
ha
halv
heei

asafstand
tandbreedte
breedte van de inwendige eoniciteit bij de afschuining vanaf
de basiscirkel
tandbreedte waarover de breedtewelving plaats vindt
maximale tandbreedte
maxiamle tandbreedte waarover zuivere rolling plaatsvindt
tandbreedte waarop geen ingrijping Deer plaats kan vinden
tussen rondsel en kroonwiel door oversnijding
lengte rolas, rolkegel over tandbreedte
breedte van de inwendige eoniciteit bij de afschuining vanuit
de nuttige voetcirkel van het werkrondsel
kopspeling
kopspeling kroonwieltand
kopspeling rondseltand
voetspeling kroonwieltand
voetspeling rondseltand
kopcirkeldiameter
basiscirkeldiameter
voetcirkeldiameter
kopcirkeldiameter werkrondsel
basiscirkeldiameter rondsel
voetcirkeldiameter werkrondsel
kopcirkeldiameter vonkrondsel
voetcirkeldiameter vonkrondsel
nuttige voetcirkeldiameter
steekcirkeldiameter rondsel
steekcirkeldiameter grote wiel, kegelwiel, kroonwiel
kuilwij dte.
locale kuilwijdte op evolvente, rolas, rolkegel
kophoogtefaktor
kophoogtefaktor vonkrondsel
voethoogtefaktor vonkrondsel
nuttige kophoogtefacktor
nuttige kophoogtefacktor vonkrondsel
tandhoogte
tandkophoogte
tandkophoogte vonkrondsel
totale hoogte van de kroonwieltand bij de inwendige
eonieiteit vanaf de basiscirkel
totale hoogte van de kroonwieltand bij de uitwendige
eoniciteit
locale kroonwieltandhoogte
tandvoethoogte mm

mm

mm

mm

mm
mm

mm

mm
mm

mm
mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
mm

mm
mm

mm

mm
mm

mm

mm
mm
mm

mm

mm
mm
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h fKRe
hflv
htot
hwKRe
hNao
hNav
hNc

1
k
m
me
1IIn
mt
na
~
nl,2
p

Pe
Pt
r a
ral
ralv
rb
rbfl
rbl
rel
rf
rfl
rflv
rKR
rKRa
rNf
r Nfce1

rNfl
rNflv
rl
s

sa
sal
salv
se
smin
St
u
x

locale hoogte voetafronding kroonwieltand
tandvoethoogte vonkrondsel
totale tandhoogte
werkzame tandhoogte van het kroonwiel
nuttige tandkophoogte
nuttige tandkophoogte vonkrondsel
hoogte van de Inwendige coniciteit vanuit van de nuttige
voetcirkel
totale hoogte van de kroonwieltand bij de Inwendige
coniciteit vanuit de nuttige voetcirkel
overbrengverhouding (snelheden)
koppelingsfaktor
moduul
moduul op de rolkegel
normaalmoduul
moduul op de steekcirkel bij schuine vertanding
toerental rondsel
toerental wiel
toerental van rondsel, (kroon)wiel
steek
steek op rolas, rolkegel
transfersale steek
straal kopcirkel
straal kopcirkel werkrondsel
straal kopcirkel vonkrondsel
straal basiscirkel
Invonkdieptestraal vonkrondsel
straal basiscirkel rondsel
straal op rolkegel, rolas rondsel
straal voetcirkel
straal voetcirkel werkrondsel
straal voetcirkel vonkrondsel
straal kroonwiel op nominale drukhoek Q rondsel en kroonwiel
straal kroonwiel op drukhoek Q van kroonwiel
straal nuttige voetcirkel
straal inwendige coniciteit vanuit de nuttige voetclrkel van
het werkrondsel
straal nuttige voetcirkel werkrondsel
straal nuttige voetcirkel vonkrondsel
straal steekcirkel
tanddikte
tanddikte kop
tanddikte kop werkrondsel
tanddikte kop vonkrondsel
tanddikte op rolkegel, rolas
minimale dikte van het kroonwiel onder de tandvoet
tanddikte op steekcirkeldiameter rondsel
verhoudlng aantal tanden (overbrengverhouding)
profielverschuivingsfaktor
profielverschuivingsfaktor rondsel

mIn

DIm

DIm

DIm

DIm

DIm

DIm

DIm

DUn

DUn

DUn

mIn

min- l

mln- l

min- l

mIn

mIn

mIn

mIn

mIn

mIn

mIn

mIn

mIn

IDDl

mIn

mIn

mIn

mIn

mIn

mIn

IDDl

mIn

mIn

IDDl

mIn

mIn

mm
DUn

DIm

DUn

mIn
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ZKR
zl 2
C •
Ft
Frad
RKRe
lUi
Tl 2•
°
°al
°e
°max
°min
on
°t
°KRmax
°KRmin
°Nf
~
6c
6Nc
61 ,2
PaO
wr
"1<R
wl.2
1:

aantal tanden kroonwiel
aantal tanden rondsel. kroonwiel
kegelmantellijn
omtrekskracht
radiale kracht
buitenste kegellengte kroonwiel
binnenste kegellengte kroonwiel
theoretisch draaimoment. koppel van het rondsel/wiel
drukhoek
drukhoek op kopcirkeldiameter werkrondsel
locale drukhoek op evolvente, rolas, rolkegel
maximale drukhoek kroonwiel
minimale drukhoek kroonwiel
normaaldrukhoek
drukhoek (tangentiaal)
maximale drukhoek kroonwiel op rolas
minimale drukhoek kroonwiel op rolas
drukhoek op nuttige voetcirkeldiameter
schuintehoek
hoek van de 1nwendige coniciteit vanaf de basiscirkel
hoek van de inwendige coniciteit vanuit de nuttige voetcirkel
halve kegelhoek
tandkopradius gereedschap
hoeksnelheid rondsel
hoeksnelheid kroonwiel
hoeksnelheden rondsel/wiel
ashoek (kroonwieloverbrenging ~90o)

N
N
DID!

DID!

Nm
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rad/s
rad/s
rad/s
o
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