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1 INLEIDING 

1.1 Het kroonwiel 

Een kroonwielvertanding is een Speciale vertanding die behoort tot de fa
mille 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 
elke draaiing het andere lichaam of de andere lichamen 
tot draaien dwingt door het opvolgend contact van ele
menten van elk der lichamen [Norm . 2]. 

Het principe van de kroonwielvertanding voor hoekse overbrengingen is niet 
nieuw. De zeer bekende en een van de oudere voorbeelden van een kroonwiel

Figuur 1.1 a) Kroonwiel en rondsel in 
een windmolen; het kroon
wiel bevindt zich op de 
as waaraan de wieken zijn 
bevestigd. Dit is een van 
de oudere voorbeelden van 
kroonwielen. (Molen: De 
Korenaar in Oirschot). 

overbrenging is de 
overbrenging in de kop 
van de windmolen (zie 
figuur 1.1). De roter
ende beweging van de 
horizontale wiekas 
wordt omgezet in de 
beweging van de verti
kale molensteenas. Het 
tandwiel van deze 
wiekas bestaat uit een 
houten ring waarin 
houten tanden zijn 
gefixeerd, loodrecht 
op het vlak van de 
ring. Het tandwiel van 
de molensteen is uit
gevoerd als pennenrad. 



-1.2-

b) Een windmolen. Duidelijk 
herkenbaar is de kroonwiel
overbrenging. 
(Overdruk uit De Encyclo
p6die van Diderot en 
D'Alembert. 

Reeds lang werden in kleine werktuigen en in speelgoed kroonwielvertan
dingen toegepast., gefabriceerd van metaal en na de tweede wereldoorlog ook 
van kunststof. Het 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. het 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 bet z.g. electro-vonkerosief afwikkel
proced6 waarbij b.v. een koperen rondsel als electrode afwikkelt over een 
gehard stalen ring, kan een kroonwielvertanding (zie figuur 1.2) gefabri
ceerd worden. Bovendien kunnen met behulp van deze methode tandwielen met 
grote afmetingen zonder extra voorzieningen worden geproduceerd. Tijdens 
bet electro-vonkerosief afwikkelproc6d6 treden tijdens de fabricage prak
tisch geen verspaningskrachten op. 
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Figuur 1.2 Kroonwielvertanding, gefabriceerd door midde1 van 
e1ectrovonkerosie (TUE) (inwendige diameter 430 mm) 

Daar enige voorbee1den van de kroonwie1vertanding bekend zijn, kan de 
a1gemene definitie gegeven worden [8). 
A1&emene definitie: Een kroonwie1overbrenging is een hoekse tandwie1over

brenging van twee onge1ijksoortige wie1en, waarvan het 
ene, het kroonwie1 samenwerkt met - en daardoor in 
zijn vorm bepaa1d is door - een ci1indrisch tandwie1. 

Enige voordelen van de kroonwie1- t.o.v. de kege1wie1vertanding zijn: 
1) Geen axia1e krachten op het rondse1 (ci1indrisch tandwie1 met rechte 

vertanding. 
2) De axia1e afste11ing van het rondse1 is niet kritisch. 
3) De geometrie, de kinematica en de constructie van de kroonwie1vertan

ding maken het in het a1gemeen mogelijk dat er een groot ingrijpquo
tilnt kan optreden. Een ingrijpquotilnt groter dan twee is zonder meer 
moge1ijk, hierdoor ontstaat er een ge1ijkmatiger- en rustiger loop van 
de transmissie. 

4) De overbrengverhouding kan varilren van u - 1 tot ze1fs u is onbeperkt 
b.v. u- 100 of groter (bij kegelwie1en van u- 1 tot maximaa1 u- 8). 

5) In- en uitschakelbaar. In tegenste1ling tot overbrengingen met kegel· 
wielen (behoudens enke1e uitzonderingen) kan die met het kroonwie1 met 
rechte tanden in- en uitschake1baar worden uitgevoerd, omdat de axia1e 
positie van bet rondsel niet kritisch is. 
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1.2 Tapdwieloverbrenginsen voor parallelle. sniidendg of kruisende assen 

cilindrische wielen kegelwielen 

t t 
assen parallel snijden kruisen 

' kroonwielen off-center kroonwielen 

Figuur 1.3 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 'en 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 rol
kegel 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 
een extra graad van vrijheid, de axiale afstelling van het rondsel. 
De kroonwielen met kruisende assen (off-center kroonwielen) vallen naast 
of onder de hypo!dwielen 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 1ijncontact, echter 
door bet fabricageproces ontstaat meesta1 uitgebreid puntcontact. Hierop 
wordt in dit werk niet verder ingegaan. Het gereedschap is semi universee1 
(zie hoofdstuk 2). Beide wie1en moeten kinematisch gezien op deze1fde 
soort machine worden gemaakt. Er bestaan verschi11ende meesta1 comp1emen
taire gereedschappen voor deze1fde soort wie1en. De wie1en worden a1s paar 
ge1everd. 

Een kroonwieloverbrenging is een hoekse tandwieloverbrenging (figuur 
1.4a). In dit werk wordt hoofdzake1ijk aandacht besteed aan kroonwielen 
die zijn uitgevoerd met snijdende assen onder Z - 90° met een rechtvertand 
rondsel en waarbij de profie1verschuiving a1s functie van de breedte 
constant is. 
Bij Z > 90° spreekt men van: 

a) een inwendig vertande kroonwie1overbrenging (figuur 1.4b 
ci1indrisch rondse1 + inwendig vertand kroonwiel). 

b) een conisch ci1indrische tand-kroonwieloverbrenging. De 
vorm van bet rondsel is conisch, zijn kinematische eigen
schap is cilindrisch (figuur 1.4c). 

Bij Z < 90° spreekt men van: 
a) een uitwendig vertande kroonwieloverbrenging (figuur 

1.4d). 

a) 

Figuur 1.4 a) De kroonwielvertanding en de kroonwieloverbrenging (Z -
90°) 

b) De inwendig vertande kroonwieloverbrenging (Z > 90°) 
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Figuur 1.4 c) De conisch ci1indrische tand-kroonwie1overbrenging over de 
tandbreedte ver1opende profie1verschuiving {E > 90°, 
x1 - f(b) ) 

d) De uitwendig vertande kroonwie1overbrenging {E < 90°) 

Het is nu duide1ijk dat bet kroonwie1 binnen bet kader van de hoekse tand
wie1overbrengingen onder bet kege1wie1 gep1aatst wordt. (bij snijdende 
assen). 
Het contact tussen de tandf1anken van bet kroonwie1 en bet ci1indrische 
tandwie1 is een theoretisch 1ijncontact. Daardoor hebben zij onder be1as
ting een groot contactopperv1ak. Hierdoor zijn de wie1en zwaar te be1as
ten. Het gereedschap is uniek. 
Beide wie1en worden niet op deze1fde machine gemaakt. 
Er kunnen meerdere identieke rondse1s vrij eenvoudig met een kroonwie1 
samenwerken, echter in tegenste11ing tot die bij kege1wie1en is de afste1-
1ing eenvoudiger. 

Om te kunnen bepa1en of een kroonw1e1overbrenging o.a. economisch concur
rerend kan zijn met een kege1wie1overbreng1ng, zu11en a11ereerst de moge-
11jke toepassingen van kege1wie1en onderzocht moeten worden. 
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1.3 Het toepassingsgebied van kegelwielen 

Kort samengevat kunnen de meeste toepassingsgebieden van de kegelwielen 
worden weergegeven in figuur l.Sa, die het gebied vanaf de industri~le
t/m de vervoerstoepassingen beschrijft. Figuur l.Sb geeft een indicatie 
van de prijs-, geluids- en DIN kwaliteitsklasse verhoudingen t.o.v. het 
eventuele nabewerkingsproces der kegelwielen. 
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Figuur l.Sa Enige toepassings
gebieden van kegelwielen 

l.Sb Indicatie van prijs, 
geluid en kwaliteit 
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In verscheidene overbrengingen zal bet 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 kege1-
wieloverbrenging. De vraag is bij welke afmetingen ligt bet break
evenpoint? 

b) geringere geluidsproductie 
c) fabricage in geharde materialen (kan ook voor kegelwielen) 
d) optimale combinatie van verschi1lende vermogensstromen; &&n kroonwiel 

kan met meerdere rondsels samenwerken (praktische uitvoering moei1ijk 
voor kege1wielen) · 

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

f) sne1lere en eenvoudiger montage 
De axiale afste11ing van bet rondsel is niet meer kritisch. 

g) schake1baar 

1.4 Marktonderzoek kegelwielen 

Ret doe1 is de prijzen en de afmetingen van de diverse toegepaste kege1-
wielen te bepalen. 
Daar reeds vele toepassingsgebieden van kegelwielen bekend zijn (zie 1.3), 
werden de fabrikanten en/of importeurs van de kege1wielen voor verschi1-
lende toepassingsgebieden benaderd. Tevens werden de fabrikanten en impor
teurs van kegelwielen benaderd die in Nederlands ABC en in Wegwijzer Aan
drijftechniek '83 vermeld zijn. Omdat zowel de kleine, midde1grote als 
grote kegelwie1en in bet onderzoek betrokken moesten worden, werden de 
grote Nederlandse tandwielfabrikanten en de importeurs van kleine en zeer 
grote kege1wie1en bij bet onderzoek betrokken. Eveneens zijn de importeurs 
van kege1wielfreesmachines benaderd. Aan de diverse fabrikanten en impor
teurs werden vragen gesteld betreffende kegelwie1en 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 bet mogelijk om een redelijk betrouwbare in
druk te verkrijgen omtrent bet prijsverloop t.o.v. de afmeting (diameter 
d2) van bet grote kegelwiel. De informatie strekt zich uit van d2 - 50 mm 
t/m d2 - 1200 mm. In figuur 1.6 is bet resu1taat van bet marktonderzoek 
uitgezet. 
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1.5 De kroonwielfabricage 

Voor de kroonwielfabricage komen eigenlijk slechts twee bewerkingsproces
sen in aanmerking nl: 
1) het mechanische verspaningsproc~d~ (afwikkelsteken, frezen en 

afwikkelslijpen) 
2) het afwikkelvonkproc~d~. 

~~~-~~~~~~!~~h~.Y~r~P~~!~g~prg~~g~ 
Om snel, economisch maar vooral nauwkeurig kroonwielen te produceren kwam 
tot voor kort uitsluitend het afwikkelsteekprocede in aanmerking. Het fre
zen van kroonwielen met b.v. een vinger- of bolkopfrees, punt voor punt, 
is tijdrovend en daardoor kostbaar. 
Het afwikkelsteken van kroonwielen is reeds lang bekend, de nauwkeurigheid 
is beperkt en het bewerkingsproces kan slechts in zacht materiaal plaats
vinden. Het afwikkelsteekwiel bevat in het algemeen ~~n of twee tanden 
meer dan het werkrondsel waarmee het kroonwiel gaat samenwerken (Bovendien 
liggen de kop- en voetcirkels iets anders · een gelijk aantal tanden is 
ook mogelijk, maar met iets meer profielverschuiving -). Hierdoor wordt er 
geen theoretisch lijncontact tussen werkrondsel en kroonwiel verkregen. Er 
ontstaat een punt contact. Het harden van de reeds gefabriceerde kroon
wielen met behoud van de bewerkingsnauwkeurigheid is niet mogelijk. Door 
het vervormen van het kroonwiel en de kroonwieltanden was het tot voor 
kort niet mogelijk om geharde kroonwielen met een hoge nauwkeurigheid te 
fabriceren. Er bestond nog geen mechanisch verspaningsproces waarbij in 
gehard materiaal relatief veel verspaand wordt. Een nabewerkingsproces dat 
in ontwikkeling is, is het afwikkelslijpprocede voor kroonwielen. De 
kroonwielen kunnen nu "geU1ppt" worden. 
Sinds najaar 1987 is er een ontwikkeling gaande om geharde kroonwielen te 
produceren (voor een uitgebreide beschrijving zie hoofdstuk 8, in deze 
paragraaf vindt slechts een korte beschrijving plaats). Deze kroonwielen 
worden met behulp van het afwikkelsteekproc~d~ gestoken in veredeld mate 
riaal met een steekwiel dat evenveel tanden bevat als het werkrondsel. Er 
ontstaat nu een theoretisch lijncontact tussen werkrondsel en kroonwiel. 
De blank wordt eerst gehard en vervolgens ontlaten op ca. 500° tot 600° C 
(veredelen). Vervolgens worden de kroonwieltanden gestoken en gasgeni
treerd. Deze kroonwielen zijn nu voor montage gereed. 
Andere mogelijkheid: voorsteken met een toeslag van enkele honderdsten van 
milimeters hetgeen proefondervindelijk bepaald dient te worden, harden, 
laag ontlaten ca. 200° tot 300° C en carboneren. Vervolgens moeten de 
blanks aan de achterzijde vlakgeslepen worden opdat de vertanding zo 
evenwijdig mogelijk t.o.v. het achtervlak gepositioneerd is. Het kroonwiel 
met het vlakgeslepen achtervlak als nieuw referentievlak wordt nu op de 
afwikkelsteekmachine geplaatst waar de vertanding wordt nagestoken. De 
toeslag van de kromgetrokken kroonwieltanden t.g.v. harden wordt verwij
derd met behulp van speciale steekwielen (er bevindt zich boriumnitride 
(CBN) op de beitels). De geeiste nauwkeurigheid wordt benaderd, echter de 
nauwkeurigheid van een geslepen wiel kan niet bereikt worden. 
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~!t.~f~!~!!Y~~!~~~~ 
Om in gebarde materialen kroonwielen te produceren wordt gebruik gemaakt 
van bet afwikkelvonkproc6d6. Het vonkrondsel dat bet kroonwiel genereert, 
bevat evenveel tanden als bet werkrondsel en is op enkele afwijkingen na 
identiek aan bet werkrondsel. Er is tbeoretiscb lijncontact tussen rondsel 
en kroonwiel. Tijdens bet vonken ontstaat er een vonkspleet tussen vonk
rondsel en kroonwiel. Het kroonwiel wordt gefabriceerd op een z.g. afwik
kelapparaat. Op dit afwikkelvonkproc6d6 en het afwikkelapparaat wordt 
later in dit werk verder ingegaan. 

1.6 De prijsbepalini 

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 bij een afschrijving over 10 jaar fl. 
15,15 per uur. 
De bedieningsman kost fl. 80.- per uur inclusief sociale lasten. Bij de 
fabricage van een kroonwiel is de bedieningsman ca. 20 uur aanwezig. 
Verder zijn er nog de kosten van: 

1) werkrondsel 
2) uitgangsmateriaal kroonwiel 
3) vonkrondsels b.v. electrolytiscb koper en wolframko

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

beitels. 

De kroonwieloverbrengingen bestaan uit geharde en geslepen rondsels en 
gebarde 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 1.7 dient mente 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. Pit kan bij een kegelwiel niet zonder problemen, daar bet grote en 
het-kleine kegelwiel altijd als paar worden afgeleverd. 
Pit kan voor sommige toepassingen de hogere prijs van een kegelwielover
brenging rechtvaardigen. 
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2 DE BASISTHEORIE 

2.1 De steekcirkel en de modulus 

Bij een recbt tandwiel wordt bet referentieoppervlak gevormd door een ci
linder. De dwarsdoorsnede van deze ~ilinder loodrecbt 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 bet aantal tanden en m als modulus. 

b) 

( ) 

KROdNWIEL 

De modulus is een maat voor de 
tandafmeting. Om bet benodigde ge
reedscbap voor de fabricage te be
perken, zijn de moduli genormeerd 
(Norm.3]. Figuur 2.la bescbrijft 
een segment van een tandwiel en een 
cilindriscbe tandwieloverbrenging 
met recbte vertanding. Naast deze 
cilindriscbe tandwieloverbrenging 
kan men de kegel- en de kroonwiel
overbrenging plaatsen. Het referen
tie oppervlak wordt door een kegel 
gevo~d. Figuur 2.lb toont de ke
gelwieloverbrenging. Bij de kroon
wieloverbrenging geldt voor bet 
snijpunt van de middellijn van de 
steekcirkel van bet rondsel en de 
kegelmantellijn van bet kroon
wiel: 2 rKR - d - z m met z als 
bet aantal kroonwieltanden en m de 
modulus van bet rondsel. Figuur 
2.1c toont de kroonwieloverbreng
ing en een kroonwielsegment. De ge
gebruikte symbolen komen met DIN 
normen en de door Niemann [1] gebe
zigde symbolen overeen. 

Figuur 2.1 De gebruikte symbolen 
overeenkomstig DIN en 
de door Niemann [1] ge
bezigde symbolen, weer
gegeven in een rondsel
en kroonwielsegment 
a) cilindriscbe 

tandwieloverbrenging 
b) kegelwiel

overbrenging 
kroonwiel
overbrenging 
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2.2 De overbren~erhouding 

Daar diverse auteurs vaak verschillende definities van de overbrengverhou
ding geven (zie tabel 2.1), meestal met verschillende symbolen zoals b.v. 
Niemann [1], Buckingham [2], DIN [Norm.6 en 9], Meewis [14], Klingelnberg 
[15) en soms afhankelijk van de energiestroom door het werktuig zoals b.v. 
SchlOsser [13], wordt in deze dissertatie voor de duidelijkheid de over
brengverhouding aan de hand van cilindrische tandwielen met rechte tanden 
verklaard. 

auteur overbrengverhouding + symbolen kegelwielen E - 90° 

Niemann u - tanc5 2 - =z 

Buckingham N2 - tanc5 2 

Meewis e.a. i - tanc5 2 

SchlOsser 

Klingelnberg 

DIN, ISO, NEN u - tanc5 2 - :z 

met z, N aantal tanden 
D diameter 
i, u overbrengverhouding 
c5 halve kegelhoek. 

Indices 1 rondsel 
2 grote wiel 

Tabel 2.1 De diverse symbolen voor de overbrengverhouding door de 
verschillende auteurs gedefinieerd 

Bij zuiver rollende verliesvrije mechanismen met ronde- en centrische 
wielen geldt: 

(verliesvrij) (2.1) 

en spreekt men van de overbrengverhouding u. 
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2.3 De drie-dimensionale vertapdinisregel 

Een van de voornaamste eisen die men aan een tandwieloverbrenging stelt, 
is een rustige loop. D.w.z. de verbouding van de boeksnelbeden der tand
wielen is constant. Er treden geen versnellingen en vertragingen (zelfs 

geen momentane) door afwijkingen in de overbrengverbouding i - ~ op. 
w2 

Tandwielen met boge omtrekssnelbeden kunnen bij onrustige loop lawaai pro
duceren, zelfs kan tandbreuk optreden. Bij de fabricage van dergelijke 
tandwielen worden daarom boge eisen gesteld aan: 
1) bet nauwkeurig bandhaven van de ingrijpsteek (en voor omkeerbare bewe

ging: tanddikte en kuilwijdte langs de gebele omtrek van de steek
cirkel 

2) de tanden van bet ene wiel moeten nauwkeurig afgewikkeld zijn (en met 
de benodigde tandspelingen in de tandkuilen van bet andere wiel kunnen 
pas sen) 

3) de gladde en nauwkeurige afwerking van de tandflanken. 

Maar op de eerste plaats moet voor een rustige loop voldaan worden aan 
de vertandingsregel, die nu volgt. 

Bij de bier beschouwde kroonwielvertanding met elkaar snijdende assen en 
~ - 90° treedt lijncontact op. Op ieder moment raken de tandflanken van 
rondsel en kroonwiel elkaar in de momentane contactkromme. Overeenkomstig 

~ ~ 

figuur 2.2 zijn de assen en de vectoriile hoeksnelheden w1 en w2 van rond-
sel en kroonwiel gegeven. Tevens is de geometrie van de rondselflank gege
ven. 

Figuur 2.2 De hoeksnelheid bij de kroonwielvertanding 
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* Laat nu de gegeven rondse1f1ank met de hoeksne1heid w1 roteren om de_ rond-
se1as. Tege1ijkertijd roteert t.o.v. de kroonwie1as de vaste ruimte met de 

* hoeksne1heid w2. De rondse1tandf1ank za1 punten (materiaa1) ten opzichte 
van de kroonwie1as vastgeste1de ruimte verwijderen. Het opperv1ak dat de 
scheiding vormt tussen de verwijderde en achtergeb1even punten bepaa1t de 
geometrie van de kroonwie1tandf1ank. De geometrie van de kroonwie1tand 
wordt bepaa1d door: 
1) De assen van rondse1 en kroonwie1. 

* * 2) De overbrengverhouding u- w1 I w2. 
3) De meetkundige structuur van de tandf1ank op bet rondse1. 

De construetie van de kroonwie1tandf1ank uit 1, 2 en 3 wordt nu in ana1o· 
gie met de bekende tweedimensiona1e constructie van Reu1eaux de drie-di
mensiona1e constructie van Reu1eaux genoemd. 

A1s referentietijdstip wordt een wi11ekeurig tijdstip gekozen waarop de 
rondse1- en kroonwie1f1ank e1kaar raken 1angs een (meesta1 niet rechte) 
contactkromme. Neem een punt P(~,p) op de rondse1tandf1ank met ~ en p a1s 
onafhanke1ijke parameters die de rondse1f1ank beschrijven. Op de kroon
wie1tandf1ank bevindt zich s1echts ~~n punt Q(~,p) dat tijdens de ingrij
ping in P(~.p) exact met P(~,p) samenva1t. De hoek '(~.p) is de hoek waar
over bet rondse1 vanuit de referentietoestand gedraaid moet worden opdat 
bet punt P(A,p) met Q(~.p) in ingrijping komt. Daar i - w1 I w2 - constant 
d.w.z. de overbrenging van de beweging is ge1ijkmatig (zonder schokken) en 
de verhouding der momentane veranderingen van de hoeksne1heden constant ( 
Aw11Aw2 - constant) is, ofwe1 geen f1uetuaties in de tijd, za1 voor de 
ingrijping van punt Q(A,p) met P(A,p) bet kroonwie1 over een hoek ~(A,p) 
met k - 11u gedraaid dienen te worden. Om de drie-dimensiona1e constructie 
van Reu1eaux te kunnen beschrijven, wordt voor iedere ' £ I de vo1gende 
draaiingsoperatoren ingevoerd: 
1) R' de rotatie van ~e ruimte over een hoek ' om de rondse1as in de 

draairichting van w1 
2) w, de rotatie van ~e ruimte over een hoek f om de kroonwie1as in de 

draairichting van w2. 

De drie-dimensiona1e vertandingsrege1 van Reu1eaux kan nu a1s vo1gt gefor
mu1eerd worden: 
Uit bet wi11ekeurige punt P(A,p) van de rondse1f1ank en bet punt Q(~,p) op 
de kroonwie1f1ank, dat met P(A,p) in ingrijping komt en met bet rondse1 en 
kroonwie1 in de referentietoestand kan bet punt Q(~,p) uit P(A,p) gecon
strueerd worden met Qehu1p van de verge1ijking 

Ofwe1 werktuigbouwkundig geformu1eerd (zie figuur 2.3a). 
In bet wi11ekeurige punt P(~.p) van bet gegeven rondse1profie1 richt men 
een 1ijn 1oodrecht op bet rondse1profie1 op, die de ro1kege1 van bet rond
se1 in F1 snijdt. A1s bet rondse1profie1 juist met bet punt P(~.p) bet 
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kroonwielprofiel raakt in A, moet het punt F1 met het raakpunt G van de 
rolkegels van rondsel en kroonwiel en b.v. de steekcirkel van het rondsel 
samenvallen. Dit is overeenkomstig het grondbeginsel dat de loodlijn in 
het raakpunt steeds door G (de rolas) moet gaan. Wordt het rondselprofiel 
zover gedraaid dat F1 met G samenvalt, dan is het punt P(~.~) in het punt 
A het punt van ingrijpen of het ingrijppunt. Daar beide wielen op de rol
kegels gelijke omtreksnelheden bezitten, moet het kroonwiel ook een even 
lange boog verder zijn gedraaid: boog CF2 - boog GF1 . Dan is F2 het voet
punt op de rolkegel van het kroonwiel van dezelfde loodlijn F1 - AC -
2 F2 . Het bij punt P(~.~) behorende punt Q(~.~) van het gezochte kroon
wielprofiel is van A uit teruggedraaid op de cirkel met M2 op de kroon
wielas als middelpunt en met AM2 als straal. 

Wanneer het punt P(~.~) de gegeven rondselflank doorloopt, genereert het 
punt Q(~.~) de bijbehoordende kroonwielflank. 

Neem vervolgens een punt P als punt waar rondsel- en kroonwielflank met 

elkaar in ingrijping zijn. Voor de snelheid v1 (P) van het punt P geldt: 

-~ 

met r(P) OP 

~ 

Voor de snelheid v2(P) van het punt P als punt van de kroonwielflank 
geldt: 

~ 

Voor de relatieve snelheid vr(P) van het punt P als punt van bet rondsel 
ten opzichte van het kroonwiel geldt: 

~ 

Omdat w1 -w2 een richtingsvector van de rolas is, staat de relatieve snel
~ 

heid vr(P) loodrecht op het vlak r(P) door P en de rolas. Bovendien ligt 
~ . 

de relatieve snelheid vr(P) in het gemeenschappelijke raakvlak door het 
ingrijppunt P aan de rondsel- en kroonwielflank. 

De eis die aan de vertandingsregel ten grondslag ligt is dat de gemeen
schappelijke normaal op de tandflanken en de rolas, beide door het 
ingrijppunt P, in een vlak liggen en elkaar in een ingrijppunt snijden. 

Met behulp van de hier geformuleerde drie-dimensionale vertandingsregel is 
het mogelijk om de hoek~(~.~) te berekenen. 
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Veronderstel dat de normaal n(l,p) op de rondselflank in het punt P(l,p) 
de rolkegel van het rondsel in de punten s1(l,p) en s2(l,p) snijdt. 

~ 
' \ 

\ 

Figuur 2.3 a} De constructie 
van Reuleaux 

b) De rolkegels van de 
kroonwielvertanding 

Laat vervolgens de rolkegel van het rondsel in de draairichting w om de 
rondselas roteren en wel zodanig dat het punt s1(l,p) of s2(l,p) op de 
rolas terecht komt. Op grond van de drie·dimensionale vertandingsregel 
geldt nu dat de hoek ~(l,p) uit de drie-dimensionale constructie van 
Reuleaux gelijk is aan 66n der mogelijke waarden van ~1 (l,p). 

2.4 De basisyertanding 

Voor de constructie van het tandprofiel volgens Reuleaux (twee·dimensio
naal) zijn slechts nodig: 
a) de steekcirkel van het wiel waarvan bet 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 mid· 
dellijn de steekcirkel daarvan ook heeft, de tandvorm bepalen. Het bekende 
wiel, waarvan elk ander wiel 
kan worden afgeleid, noemt men 
het basiswiel. Wordt de middel
lijn van dit basiswiel oneindig 
groot genomen dan 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 
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Sij bet kroonwiel kan men bet rondsel als basiswiel bescbouwen. Sij samen
werkende cilindriscbe tandwielen en bij samenwerkende kegelwielen is de 
doorsnede loodrecbt op de rolas gelijkvormig (zie figuur 2.5a en b). Sij 
de kroonwieloverbrenging is daze doorsnijding niet gelijkvormig (zie fi
guur 2.5c). Daarom is de kroonwielvertanding uniek. 

a) b) I C) 

Figuur 2.5 De doorsnijding in bet vlak van rolas (C - rolas) 
a) cilindriscbe tandwielen (vlakken die gelijkvormige 

tanddoorsneden geven) 
b) kegelwielen (vlakken die gelijkvormige tanddoorsneden 

geven) 
c) kroonwieloverbrenging (gelijkvormige tandvormen op bet 

cilindriscbe wiel, ongelijkvormige tandvormen op bet 
kroonwiel) 

Zoals reeds in boofdstuk 1 besproken is, is de kroonwielvertanding comple
mentair en zijn er geen wisselwielen. De ingrijplijn is niet punt symme
triscb. Ten opzicbte van de rolas treedt er een continu veranderende in
grijpboek op, doordat de rolas punten genereert (rolkromme) die scbuin 
over de tandflanken van de rondsel- en kroonwieltand lopen (figuur 2.5c) . 

..--<"-...---....... ... 

'RONOSEL '.\t- ') 
I I 

KROONWIEL 
Figuur 2.6 De samenwerking tussen een evolvente rondseltand en een 

kroomrieltand 
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2.5 Het basisprofiel van de evolvente vertandin& 

Het basisprofiel van de evolvente vertanding ontstaat als men deze vertan
ding aanbrengt op een wiel met een oneindige straal nl. een heugel. Neemt 
men de middellijn van de steekcirkel van wiel 2 uit figuur 2.8 steeds 
groter, dan zal bij gelijk blijvende drukhoek a de middellijn van de 
basiscirkel steeds groter worden en zal het raakpunt F2 verder van C komen 
te liggen. De kromtestraal van de evolvente in het punt C neemt toe; de 
evolvente wordt minder gekromd. 

Figuur 2.7 Het basisprofiel van de 
evolvente vertanding 

pa:rr m 

Figuur 2.8 Samenwerking van twee evolvente tandflanken indien het punt 
van ingrijping in een willekeurig punt A van de gemeenschap
pelijke raaklijn aan de basiscirkels valt 

In het extreme geval van de heugel geldt (zie figuur 2.8): 
1) de steekcirkelmiddellijn wordt oneindig groot; de cirkel ontaardt in 

een rechte lijn, de· steeklijn. 
2) het punt F2 verdwijnt naar het oneindige, de kromtestraal van de 

evolvente in C, de lengte CF2 , wordt oneindig groot, de evolvente gaat 
over in een rechte lijn. 
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3) de ingrijplijn moet bij evolvente vertanding de recbte onder een hoek 
o met de steeklijn door bet punt C zijn, immers alle ingrijplijnen 
zijn congruent. 

4) de ingrijplijn moet bij evolvente vertanding de normaal in C zijn. De 
tandflank staat dus loodrecht op de ingrijplijn en gaat door bet punt 
c. 

5) de voetcirkelmiddellijn wordt oneindig groot; de voetcirkel ontaardt 
in een rechte lijn evenwijdig aan de steeklijn op oneindige afstand 
van de steeklijn. 

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

Het gebele basisprofiel wordt door rechten begrensd en is derhalve eenvou
dig te vervaardigen. 

Het tbeoretisch heugelprofiel is in ISO- en nationale normbladen vastge
legd, o.a. [Norm.l, 4}. 

--l-l-+-1r+--l-~~=~ 
-41-II-1HI---:~~tf: :--:pklij• 

Figuur 2.9 Het beugelmodel 

2.6 De profielvers¢huivinz 

Een vereenvoudigd model van 
de kroonwielvertanding is 
bet heugelmodel. In dit 
heugelmodel bescbouwt men 
de kroonwieltand als zijnde 
opgebouwd uit acbter elkaar 
geplaatste heugels met van 
binnen naar buiten toene
mende drukhoek, zie o.a. 
[2]. Figuur 2.9 toont dit 
beugelmodel waarbij uitge
gaan wordt van een kroon
wiel met constante tand
boogte. 

Onder profielverscbuiving (zowel positieve als negatieve profielverschui
ving) verstaat men bet feit dat de tandheugel die bet wiel snijdt ten 
opzichte van de normale steekcirkel van bet wiel naar buiten of naar 
binnen is verscboven, zodanig dat de normale steeklijn deze niet meer 
raakt. 
Hierbij houdt men bet aantal tanden, de modulus en de drukhoek gelijk, 
doch maakt de kopcirkelmiddellijn een bedrag 2E groter bij positieve pro· 
fielverscbuiving (negatieve profielverscbuiving 2E kleiner) en verschuift 
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de steekheugel bij de bewerking over een afstand E naar buiten (negatieve 
profielverschuiving over een afstand E naar binnen). Tijdens de fabricage 
rolt het te vervaardigen wiel dus af op een heugellijn op een afstand E 
parallel aan de heugelsteeklijn bij een ongecorrigeerd wiel (figuur 2.10a 
en b). Men geeft het bedrag E opals het product van een profielverschui
vingsfaktor x en de modulus m: 

E-x m (2.2) 

~~~~~~~~ha=m-E• 
. "'m(1-x) 

"'-. Tc 

'"-sc 
Be 

a b 

Figuur 2.10 Flankverbetering door positieve correctie 

2.7 De oversnijding voor evenwiidige assen 

Een nadeel van het vergroten van de drukhoek en de positieve profielver
schuiving is het spitser worden van de tand. Bij een tand met zeer grote 
positieve profielverschuiving (figuur 2.lla) snijden de flanken elkaar 
binnen de kopcirkel, zodat het bovenste deel slechts fictief is. De ge
reedschapsmachine levert een spitse tand af met een kleinere kophoogte dan 
bedoeld was. Men noemt dit verschijnsel oversnijding. 
De Hertze contactspanning in de dwarsdoorsnede aan de kop van de tand mag 
niet te groot worden. Het gevaar zou namelijk kunnen ontstaan dat de hoge 
spanning tot aan de andere zijde van de tand doorloopt en de tand door
buigt. Hierdoor kan een ontoelaatbare vervorming van de tand ontstaan (zie 
figuur 2.llb). Daarom mag de tand niet spits worden. De theoretische over
snijdingsgrens, het punt waar de tand spits wordt, wordt dan ook bij ge
harde wielen vervangen door de praktische oversnijdingsgrens, waarbij de 
kopdikte van 1/6 m tot 0.25 m bereikt wordt afhankelijk van het gekozen 
kriterium. Bij niet geharde wielen wordt een kopdikte sa ~ 0.4 m toegela
ten. 
In het hierna volgende wordt er van uitgegaan dat de tanden gehard zijn. 
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niet gecorrigeerde tand 

te sterk gecorrigeerde tand 

a) 

I 
j 

~1 
~I 
.=.I· ..... .... 
"' 'E I 
i' 
>. 

"' 

Figuur 2 .11 a) De overs.nij ding 

------ Tc ~corr 
--------~steeklijn 

heugel 

b) 

b) De Hertze contactspanning aan de kop van de tand 

De oversnijding kan ook optreden bij de kroonwielvertanding. Indien een 
kroonwieltand zeer breed wordt uitgevoerd dan wordt de kroonwieltand vanaf 
een bepaalde straal spits ofwel uitwendig conisch (aan de buitenkant co
nisch). Bij geharde kroonwielen dient men er dan tevens voor te zorgen dat 
de dikte van de kroonwieltandkop niet kleiner wordt dan 1/6 m of 0.25 m 
overeenkomstig het gekozen kriterium bij de geharde cilindrische tandwie
len. De theoretische oversnijdingsgrens bij kroonwielen wordt ook hier 
vervangen door de praktische oversnijdingsgrens waarbij de kopdikte 1/6 m 
(of 0.25 m} bereikt wordt. 
Oversnijding kan ook bij een straal die kleiner is dan u rb plaatsvinden. 
Hierop wordt in dit werk niet verder ingegaan. 
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gebied van 
oversnijding 

Figuur 2.12 De oversnijding bij een kroonwie1tand 

2.8 De ondersnijdin1 

Indien bet aanta1 tanden bij een te 
steken ci1indriscb tandwie1 te klein 
is, dan wordt de tandvoet uitgebold 
waardoor een gedeelte van de evol- I' 

vente ver1oren gaat. Dit noemt men 
ondersnijding. ondersnijding 

Figuur 2.13 De ondersnijding weerge
geven in een segment van 
een rondseltand 

Door deze ondersnijding: a) neemt de sterkte van de rondse1tand af, 
b) wordt de ingrijpweg verkort, 
c) wordt bet ingrijpquoti8nt kleiner. 

Deze effecten zijn meestal ontoelaatbaar. 
Het rondse1 dient een minimum aantal tanden z1 te bezitten, zodat onder
snijding vermeden wordt. 

2 
zl > ~ fha - zl-in - sin£a -
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Door nu profielverschuiving toe te passen kan men een wiel vervaardigen 
met een k1einer aantal tanden dan zlmin zonder dat ondersnijding optreedt. 

z'1min 

Bij de ondersnijding van het cilindrische tandwiel met evolvente vertan
ding treedt er een discontinue overgang op van de evolvente naar de voet
afronding (zie figuur 2.13). In een cilindrische tandwie1overbrenging 
wordt altijd het k1einste wie1 ondersneden. De afrondings- resp. onder
snijdingskrommen onstaan a1s de omhul1ende van de achter elkaar opvolgende 
standen van de afrondingscirkel aan de kop van de heugeltanden, tijdens 
het afwikkelen van de heugelrollijn over de steekcirkel van het wiel (11]. 
De afrondings- en ondersnijdingskromme hebben beide dezelfde mathematische 
vorm. Het zijn beide trocho!den. Indien er geen ondersnijding optreedt 
raakt de trocho!de aan de evolvente. Bij ondersnijding snijdt de trocho!de 
de evolvente. 
Bij een kroonwieltand kan ook een vorm van ondersnijding optreden. In te
genstelling tot een cilindrische tandwieloverbrenging waarbij het grote 
wiel het kleine ondersnijdt, ondersnijdt bij de kroonwieloverbrenging het 
kleinewiel (rondse1) het grote (kroonwiel).Deze ondersnijding vindt dan 
plaats aan de binnenzijde, d.w.z. 
bij kleine druk hoeken op het 
kroonwiel. Tevens kan een soort 
van ondersnijding over de he1e 
breedte in de voet van het kroon
wiel optreden (zie figuur 2.14), 
indien hierbij geen gedeelte van 
de werkzame kroonwielflank wordt 
weggenomen is het beter om van 
voetuithol1ing te spreken. Vindt 
er een vorm van ondersnijding 
p1aats aan de binnenzijde van de 
kroonwie1tand dan spreekt men ook 
hier slechts van ondersnijding 
indien er een gedeelte van de 
werkzame kroonwielflank wordt 
weggenomen. 

Figuur 2.14 De ondersnijding bij 
een kroonwieltand 

In de volgende figuren 2.15 a t/m g tonen ondersnijding, de grens van 
ondersnijding en voetuitholling bij een kroonwieltand. Bovendien wordt de 
ondersnijdingsgrens getoond zoa1s die bij de ci1indrische tandwielen 
bekend is en een model voor de ondersnijdingsgrens dat overeenkomt met het 
model vo1gens Litvin [34] en Striezenou [49]. 
Als model om de moge1ijke ondersnijdings vorm aan de binnenzijde van de 
kroonwieltand te beschrijven, wordt de voorwaarde genomen dat in het 
grenspunt de raakvectoren afhankelijk zijn (zie hoofdstuk 6, model volgens 
Striezeno~ [49]). Bij dit model treedt slechts ondersnijding op indien 
tevens een deel van de werkzame kroonwielflank wordt weggenomen. 
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Indien men van van de normalen op de kroonwielflank en in de voetafronding 
van bet kroonwiel uitgaat (een ander model), dan dient men de afwijking of 
de overgang van de ricbtingscolfficilnten te bepalen. Voor dit model dient 
men de totale tandvoet numeriek te bepalen. Dit model wordt bier buiten 
bescbouwing gelaten. 

voetuitholling 

d) 

e) g) 

Figuur 2.15 De vormen van ondersnijding en voetuitbolling van de 
kroonwielvertanding 

2.9 De bepalin~ van de nutti~e voetcirkeldiameter op bet rondsel 

De nuttige voetcirkeldiameter bij een cilindriscb wiel is die diameter 
waarop bet bruikbare deel van de evolvente op de tandvoet begint. Ret deel 
van de evolvente beneden de nuttige voetcirkeldiameter tot de diameter van 
de basiscirkel wordt niet gerealiseerd en is dus niet bruikbaar voor de 
vermogensoverdracbt en de ingrijping. Slecbts bet bruikbare deel van de 
evolvente, vanaf de nuttige voetcirkeldiameter tot de kopcirkeldiameter 
wordt voor de ingrijping en voor de vermogensoverdracbt gebruikt. 
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Bij de nu vo1gende af1eidingen wordt er van uitgegaan dat het gereedschap 
waarmee het rondse1 gefabriceerd wordt, is: 1) een steekheuge1 

2.9.1 

2) een steekwie1. 

De steekheu&e1 als &ereedscbap 

v 2 2 rNf- MA +AH 

zie figuur 2.16 

Figuur 2.16 De bepaling van de nuttige 
voetcirke1diameter bij de 
fabricage van het rondse1 
met behulp van een steek
heuge1 

z m 
MI - MC + CF • IF - r + x m - hNao - ~ + X m - fhNao m 

tana - ~ - hNao • x m 
IH IH 

m (fhNao • x) 
IH - -

tana 

fhNao m • x m 
IH 

hieruit vo1gt: 

z 2 (fhNao . x)2 
- + x · fhNao > + -~2;ro.---
2 tan a 

ofwe1 

(2.3) 
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' / z 2 (fhNao • x)2 
~f- 2 mV ( - + x - fhNao ) + -~zi>'----

AC- r sina 

AL 
sina-

AC 

2 tan a 

dus 

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

AN r sin2a - (fhNao 11 - x m) AH - -- - ____ _:___li_ISUI. ___ _ 

sina sina 

V 2 2 V z m z m <filNao m-x m) )2 
rNf - MA +AH - ( - cosa) +( - sina -

, 2 2 sina 

V z cosa z sina 
rNf - m ( )2 + ( 

2 2 

\ / z cosa 2 z sina 
dNf - 2 m V ( -- ) + ( --

2 2 

{fhNao - x) )2 
sina 

_(_fh~Nu.aalo=!.-_x_) ) 2 
sina 

Formule 2.4 en 2.6 zijn aan elkaar gelijk. 

De drukhoek op de nuttige voetcirkel bedraagt: 

Het steekwiel als sereeds£hap 

Zie figuur 2 .17. 

Index 2 geeft bet steekwiel aan. 

ofwel: 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 
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2.10 De vertandin&ssoorten 

(2.8) 

Figuur 2.17 Bepaling van de nut
tige voetcirkel bij 
de fabricage van het 
rondsel met behulp 
van een steekwiel 

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

Bij de unieke vertanding bepaa1t de vertanding van een gegeven tandwiel, 
de vertanding van zijn tegenwielen. 
Voorbeelden van unieke wielen zijn o.a. penwielen, kroonwielen, worm- en 
wormwielen. 

Omdat de kroonwielvertanding een unieke vertanding is dient zij ook met 
een·uniek gereedschap gefabiceerd te worden. 
Universele vertanding wordt met behulp van universeel gereedschap gefabri· 
ceerd. Tot de universe1e vertanding behoort de vertanding van het rondsel 
van de kroonwieloverbrenging. 
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Tot bet universe1e gereedscbap beboren: 
1) frezen voor bet afwikke1en. 
2) steekwie1en voor bet afwikke1en 
3) steekheuge1. 

Tot bet unieke gereedscbap beboren: 
1) vormfrezen 
2) frezen voor wormwie1en 
3) steekwie1en voor kroonwie1en. 

2.11 Conc1usie 

Uit de verscbi11ende aspecten die in dit boofdstuk bebande1d zijn, b1ijkt 
dat er be1angrijke overeenkomsten bestaan tussen de basistbeorie van de 
ci1indriscbe tandwie1en en die van kroonwie1en. 
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3 DE CONSTRUCTIEVE GEOMETRIE BESCHRIJVING 

3.1 In1eiding: De vertan4ing met variabe1e tandboogte 

Voordat de constructieve geometriebeschrijving van de kroonwie1vertanding 
behande1d za1 worden, worden eerst beschrijvingen en benamingen van de 
diverse grootheden vastge1egd. Voor de benamingen van de diverse groothe
den worden Niemann [1] en de DIN [Norm.S, 6, 8] normen a1s richt1ijnen 
gebruikt. 
Bij de reeds bekende kroonwie1en met constante tandhoogte (o.a. [1, 2] en 
[Norm.2]) eindigt de tandhoogte van het kroonwie1 op een hoogte vanuit de 
rondse1as van het werkrondse1 die overeenkomt met de straa1 waarop de 
werkzame (nuttige) evo1vente van de tand van het werkrondse1 begint. De 
zichtbare uitbreiding van de hier ontwikke1de kroonwie1vertanding bestaat 
hierin dat op deze bekende kroonwie1tand met constante tandhoogte een 
verhoogd dee1 op de kop wordt gep1aatst. Het gevo1g hiervan is dat om een 
goede samenwerking tussen werkrondse1 en kroonwie1 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 ver1oopt, 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- a1s aan de buitenzijde conisch, dan 
spreekt men van een tweezijdig conisch kroonwie1 ofwel voortaan kortweg 
kroonwiel. 
De uitwendige coniciteit onstaat door oversnijding en is reeds lang bekend 
(zie 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 
kroonwie1 is een hoekse tandwieloverbrenging van twee ongelijk
soortige wie1en, waarvan het ene, het kroonwie1 (met aan 
binnen- en/of buitenzijde conisch ver1opende tanden) samenwerkt 
met - en daardoor in zijn vorm bepaa1d is door - een ci1in
drisch tandwiel. 
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constante 
tandhoogte 

Figuur 3.1 Een kroonwiel(overbrenging) met variabele tandhoogte, voortaan 
kortweg kroonwiel(overbrenging) genoemd. De lijnen C zijn de 
kegelmantellijnen (kegelbeschrijvenden). Het punt 0 is het 
snijpunt der wielassen 
RKRe buitenste kegelstraal [mm] 
RKRi binnenste kegelstraal [mm] 
rKR straal kroonwiel op nominale drukhoek 

rondsel en kroonwiel [mm] 
rKRa straal kroonwiel op drukhoek a van kroonwiel [mm] 
r 1 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. 



-3.3-

Figuur 3.2 De kroonwieloverbrenging 

Op een straal van bet kroonwiel die kleiner is dan rKRi treedt geen samen
werking tussen rondsel- en kroonwielflank op. Het kroonwiel bestaat 
slecbts uit voetafronding en er kan ondersnijding van de kroonwieltand 
optreden. Hierop wordt in boofdstuk 6 teruggekomen. 
Op een straal groter dan rKRep wordt geen gebruik meer gemaakt van de 
kroonwielflank. De pool ligt al vanaf rKRa niet meer op de kroonwielflank. 
Vanaf rKRo treedt reeds de praktiscbe oversnijding op (zie boofdstuk 6). 
Vanaf rKRep wordt de werkzame tandhoogte van de kroonwieltand te gering, 
de drukhoek van bet kroonwiel wordt te groot en de wrijving van de tand
flanken te groot. Bovendien wordt de bijdrage aan de vergroting van bet 
ingrijpquoti3nt minimaal (zie figuur 3.3b, c, d). 
De werkzame tandflank van bet kroonwiel begint bij rKRmin en eindigt bij 

rKRep' 
Ter vereenvoudiging van de afleiding van de formulas die de geometrie van 
de kroonwielvertanding bescbrijven, wordt verondersteld dat bet bruikbare 
deel van de evolvente van bet rondsel doorloopt tot aan de basiscirkel en 
niet tot de straal rNf· 
Het kroonwiel wordt vervaardigd met bebulp van een steekwiel of een vonk
rondsel dat nagenoeg dezelfde afmetingen en vorm beeft als bet samenwer
kende cilindriscbe tandwiel. Slecbts de kopboogte van bet steekwiel of bet 
vonkrondsel is groter dan die van bet werkrondsel. Er onstaat tbeoretiscb 
en praktiscb lijncontact. Op dit fabricageproces wordt in boofdstuk 8 te
ruggekomen. 
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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 
heeft als bet rondsel op de overeenkomstige plaats. Hieruit volgt dat bet 
rondsel met straal r 1 op de rolas samenwerkt met bet kroonwiel met straal 
rKR en dat rKR dezelfde drukhoek heeft als bet rondsel op zijn steekcir
kel, d.w.z. ae -a. 
De drukhoek ae op de rolas wordt bepaald door de hoek op de evolvente van 
bet rondsel. 

1 

De overbrengverhouding is constant. 

rKRq(Q) _ z2 m cosae(ae-a) 
Er geldt dus: u- ~~~L 

2 rKR cosae(ae-a) 

z1 m cosa 

De straal van bet kroonwiel wordt dus beschreven door: 

z2 m cosa _ z2 me 

2 cosae 2 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

De steek van bet kroonwiel bij de genormaliseerde drukhoek a van bet rond
sel op de rolas is: p - ~ m. 
De steek van bet kroonwiel bij de drukhoek ae op de rolas is: 

De modulus van bet kroonwiel bij een drukhoek ae op de rolas is: 

cos a 
m-m-

e cosae 

(3.5) 

(3.6) 

De dikte van de kroonwieltand bij de genormaliseerde drukhoek van bet 
rondsel op de rolas is: 

~m 

s - --- + 2 x1 m tana 
2 -

De dikte van de kroonwieltand bij de drukhoek ae op de rolas is: 

~ 2 x1 tana 
s - ~ m - d 1 ( --- + - + inva - invae ) 

e e e 2 zl zl 

(3. 7) 

(3.7a) 

Figuur 3.3 toont de steek, tanddikte, drukhoek en de ligging van het in
grijpoppervlak van de kroonwielvertanding. 
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Figuur 3.3 a) Kroonwielsegment met de 
gebruikte symbolen van de 
kroonwielvertanding 
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Figuur 3.3 b) Kroonwielsegment met ingrijpoppervlak 
c) Kroonwieltand (geprojecteerd zijaanzicht) 
d) Ingrijpoppervlak (geprojecteerd) 
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3.2 Bepaling van de inwendige coniciteit 

Onder inwendige coniciteit wordt de afschuining van de kroonwieltand aan 
de binnenzijde verstaan. Indien deze afschuining bij het kroonwiel met 
verhoogde kop niet zou worden toegepast, bestaat de kans dat de kop van 
het kroonwiel in de voet van het rondsel gaat dragen, ofwel het niet evol
vente 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 wordt er van uitgegaan dat 
de evolvente bij de basiscirkel begint. Het deel van de rondseltand dat 
zich binnen de basiscirkel bevindt, is geen deel van de evolvente en kan 
dus niet op de rolas aan de vermogensoverdracht deelnemen, Hiermee wordt 
een overmatige geluidsproductie vermeden. 
De inwendige coniciteit en hiermee de hoogte van de kroonwieltand aan de 
binnenzijde van de vertanding kan met behulp van figuur 3.4 bepaald wor
den. 

y 
VOET KROON WI El 

Figuur 3.4 Bepaling van de inwendige coniciteit en de bruikbare tandhoog
te van de kroonwieltand waarbij er van uit wordt gegaan dat de 
evolvente op de basiscirkel begint 

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

(3.8) 

Voorwaarde: 0 $ hcei $ htot 
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De punten op bet kroonwieltandflanksegment die door de inwendige 
coniciteit, waarbij wordt uitgegaan van de basiscirkel, worden verwijderd 
(zie figuur 3.5). 

Figuur 3.5 De punten die door de inwendige 
coniciteit worden verwijderd 

3.3 De praktiscbe uitvoerin~ van de inwendi~e coniciteit 

~1 

Door gebruik te maken van formule 3.8 kan men bij iedere drukboek ae van 
de kroonwieltand de boogte bcei bepalen. Door nu de parameters rbl• rolas, 
rNfl• rflv• ralv en bcei als functie van de tandbreedte (d.w.z. de druk· 
boek ae) weer te geven, krijgt men een indruk van bet verloop van de in
wendige coniciteit (zie figuur 3,9). De voet van bet vonkrondsel zal nooit 
de totale kop van de kroonwieltand vervaardigen. D.w.z. men zal bet vonk
rondsel of steekwiel nooit tot aan de rflv in bet kroonwiel laten zakken. 
Ret vonkrondsel zal tot balverwege de basis· en de voetcirkel in bet 
kroonwiel zakken, de kop van bet kroonwiel ligt dan op de lijn rbfl (zie 
figuur 3.6). Ret vonk· of steekwiel wordt zodanig uitgevoerd dat geldt 
rNfl - rbl overeenkomstig met de extra boogte op de kop van de kroonwiel
tand. 
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Figuur 3.6 De parameters voor de inwendige coniciteit van de 
kroonwieltand 
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Het verloop van de theoretische inwendige coniciteit is niet lineair, doch 
door een rechte aan de minimale waarden te laten raken wordt de praktische 
uitvoering lineair. Het praktische verloop van de inwendige coniciteit is 
met behulp van een onderbroken lijn in figuur 3.7 weergegeven. De waarde 
be is eenvoudig uit de figuur af te lezen, tevens kan men het verschil van 
rbl en rbfl bepalen daar de invonkdieptestraal rbfl bekend is. De hoek 
waaronder de afschuining 6c van de praktische uitvoering plaatsvindt, 
wordt bepaald volgens: 

(3.9) 

u z 1 m 
Voor de waarde bc-0 is de straal op het kroonwiel rKRi - ___.__ cosa . 

2 
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Figuur 3.7 De praktische uitvoering van de inwendige coniciteit 
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3.4 De bepalins van de hooste van de voetafronding van het kroonwiel 

De voetafronding van de kroonwieltand neemt af met toenemende drukhoek ae. 

heKRtot 

Figuur 3.8 Bepaling kroonwieltandvorm 

Voor de hoogte van de voetafronding vanuit de voet van de kroonwieltand 
geldt (zie figuur 3.8): 

(3.10) 

3.5 De bepaling van de werkzame tandhoogte van het kroonwiel 

Met behulp van figuur 3.8 kan eenvoudig de werkzame tandhoogte worden 
bepaald. Voor de werkzame tandhoogte geldt: 

~kre - PK' - MC - MP + CK' - MC - MP + MK' - MC 
met MP - rNfl cos(ae - aNfl) en 
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cosaal - .:hl wordt ~KRe 

(3 .11) 

3.6 De bepaling van bet beginpunt van de kopafronding op de kroonwielflank 

Het beginpunt van de kopafronding van bet kroonwiel is bet eindpunt van de 
werkzame kroonwielflank en bevindt zicb daar waar de werkzame 
kroonwielflank overgaat in de kopafronding van bet kroonwiel. Om bet 
fabricageproces te versnellen laat men meestal niet de voet van bet 
vonkrondsel of bet steekwiel de kop van bet kroonwiel fabriceren. De 
invoerdiepte van bet vonkrondsel bedraagt rbfl en niet rflv· Indien men de 
maximale werkzame boogte van de kroonwieltand bepaald beeft, is dus tevens 
de maximale invoerdiepte van bet vonkrondsel bepaald. De maximale 
invoerdiepte van bet vonkrondsel is kleiner of gelijk aan de straal op bet 
vonkrondsel gemeten waar bet eindpunt van de werkzame kroonwielflank zicb 
bevindt. 
Bij de bierna volgende afleiding wordt gebruik gemaakt van figuur 3.8. 
Het punt waar de werkzame kroonwielflank overgaat in de kopafronding is 
bet punt A in figuur 3.8. Voor de straal van bet vonkrondsel of steekwiel 
dat overeenkomt met bet begin punt van de kopafronding van bet kroonwiel 
geldt: 

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

3.7 Ret spits worden van de tand 

3.12) 

Omdat bet kroonwiel in bet algmeen zwaar belast wordt, wordt de kroonwiel
tand zo breed en boog mogelijk uitgevoerd. Hierdoor verkrijgt men een ver
groting van bet ingrijpquotiAnt. Bij zwaar belaste tandwielen is bet con
tact tussen de Hertze balfruimten (zie figuur 3.9) niet zonder risico. De 
overgang van de kop van de tand mag niet abrupt gescbieden. 
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Figuur 3.9 Het contact tussen de 
Hertze ba1fruimten bij 
tandwielen 

Ge1eide1ijke overgang, twee oppervlak
ken met elkaar in contact (A en B). 
Hertze contactspanning. 

te sterke overgang contact tussen op
pervlak A en balfruimte 
Hertze piekbelasting 
puntbe1asting 

De abrupte overgang van de werkzame tandf1ank (kop en voet) naar bet niet 
werkzame dee1 van de tandflank wordt in bet algemeen opgevangen door bet 
toepassen van profielcorrectie aan de kop en/of aan de voet of door bet 
toepassen van boogte welving [Norm.2]. 

Door bet toepassen van de profielcorrectie aan de kop en/of aan de voet of 
door de boogtewe1ving treedt er bij 1icbte be1asting een geringe afname 
van bet ingrijpquoti~nt op. Bij zware belasting zal door de vervorming der 
tandflanken de afname van bet ingrijpquoti~nt te verwaar1ozen zijn. In bet 
kader van dit werk wordt bierop niet verder ingegaan. De be1asting der 
tandf1anken za1 geleide1ijker gaan ver1open (zie figuur 3.10). 

2 

a) b) 

Figuur 3.10 a) Het tbeoretiscbe patroon van de be1asting van een 
tandf1ank zonder profie1correctie 

b) De gemodificeerde belasting van een tandf1ank met 
profie1correctie 

1 
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Bij het contact aan de tandkop dient er een minimale dikte aan de kop van 
de rondseltand en aan de kop van de kroonwieltand aanwezig te zijn (zie 
ook hoofdstuk 2). Deze minimale dikte aan de tandkop is afhankelijk van de 
belasting (afhankelijk van de toegelaten spanning t.o.v. de spanning waar
bij het materiaal begint te vloeien). 

(/'" 
breuk 

__ , 
Figuur 3.11 Trekkrommen van zacht, veredeld en gehard staal en kunststof 

Afhankelijk van het gekozen materiaal en de verhouding van de rekgrens
spanning en de optredende spanning wordt de waarde van de dikte van de 
tandkop bepaald (In dit werk wordt hierop niet verder ingegeaan). 
Er geldt: a) zacht staal sa - 0.4 m 

b) kunststof sa - (0.3 
c) gehard staal s 8 - (0.16 

0.35) m 
0.25) m 

Indien er een bepaalde kroonwielstraal overschreden wordt, wordt de kroon
wieltand spits (er treedt oversnijding op, zie o.a. hoofdstuk 2 en 6). 
Voor de praktische uitvoering wordt voor de minimale dikte aan de kop van 
de geharde kroonwieltand genomen: 

sa- (0.16 ... 0.25) m 

Met het negatief vanhet theoretisch heugelprofiel kan een vonkrondsel 
worden gestoken. De afrondingsstraal in de voet van het vonkrondsel is een 
trochofde [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 trochofde van het vonk
rondsel maakt de kop van de heugel. 
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Bij de fabricage van de kroonwie1vertanding wordt bet vonkrondse1 op een 
scbijf afgewikke1d (zie boofdstuk 8). Indien men nu bet vonkrondse1 zo 
diep in de scbijf (bet kroonwie1) 1aat afwikke1en, dat de voet van bet 
vonkrondse1 de kop van bet kroonwie1 bescbrijft, dan bescbrijft de trocbo
fde van bet vonkrondse1 de kop van bet kroonwie1. 
Op de straa1 van bet kroonwie1 waarbij de drukhoek van bet kroonwie1 
ge1ijk is aan de drukhoek van bet gereedscbapsprofie1 waarmee bet vonk
rondse1 gemaakt is, za1 vo1gens bet beuge1mode1 de kop van bet kroonwie1 
een afrondingsstraa1 a1s cirke1 bebben die ge1ijk is aan de afrondings
straa1 Pao van dit gereedschapsprofie1. 

gereedschapsprofiel 

Figuur 3.12 Het tbeoretiscb beuge1profie1 van bet gereedscbap (vonkrond
se1) voor de kroonwie1fabricage. Het gereedscbapsprofie1 is 
bet tbeoretiscb beuge1profie1 van bet kroonwie1. Het werk
stuksprofie1 is bet vonkrondse1 
bf voetboogte werkstuk 
ba kopboogte werkstuk 
b0 tandhoogte werkstuk 
m normaa1moduu1 
p - steek werkstuk in normaa1doorsnede 
a drukhoek werkstuk in normaa1doorsnede 
Pao- tandkopradius gereedscbap 
sao- tandkopdikte gereedscbap 

Op de kroonwie1straa1 die k1einer is dan de oversnijdingsstraa1 van bet 
kroonwie1 (oversnijdingsgrens, bet spits worden van bet kroonwie1), be
scbrijft de trocbofde van bet vonkrondse1 een baan op de kop van bet 
kroonwie1 die niet meer met een cirke1 overeenkomt, maar we1 door een boog 
benaderd zou kunnen worden. In bet kader van dit werk wordt de exacte be
scbrijving van dit verscbijnse1 niet gegeven. 
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Figuur 3.13 Het contact tussen 
rondse1 en kroonwie1 

In bet vervo1g wordt de baan die de 
trocbolde van bet vonkrondse1 op de 
kop van bet kroonwie1 bescbrijft a1s 
een cirke1boog bescbouwd. 
Door van de kopafronding van bet 
kroonwie1 gebruik te maken, vermijdt 
men bet contact van een opperv1ak 
(rondse1f1ank) en een ba1fruimte (kop 
kroonwie1), zoa1s figuur 3.13 duide-
1ijk maakt. 

Door bet gereedscbapsprofie1 van bet 
vonkrondse1 nu zodanig te kiezen dat 
de afrondingsstraa1 in de voet groter 
is dan die van bet gereedscbapspro
fie1 van bet werkrondse1 (zie figuur 
3.14), wordt bet contact tussen een 
oppervlak en een ba1fruimte vermeden. 

Figuur 3.14 Het gereedscbapspro
fiel voor vonk- en 
werkrondse1 

Figuur 3.15 toont nu bet verscbi1 tussen vonk- en werkrondse1 dat ontstaat 
door bet toepassen van beide aangepaste gereedscbapsprofielen. 
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~ 

werkrondsel 

Figuur 3.15 Het verscbi1 in de voet van vonk- en werkrondse1 dat ontstaat 
door bet toepassen der beide gereedscbapsprofie1en 

Figuur 3.16 toont op een wi11ekeurige straa1 van bet kroonwiel de kopaf
ronding van de kroonwieltand (de benadering door een cirke1boog is bier 
toegepast), 

Figuur 3.16 De doorsnede van een 
kroonwie1tand bij 
drukhoek ae 

Omdat men de fabricagetijd aanzienlijk kan verkorten door bet vonkrondsel 
niet tot de voetcirkeldiameter rf1v in bet kroonwiel. te laten zakken 
(d.w.z. men laat de voet van bet vonkrondsel niet de kop van bet kroonwie1 
maken), zal in de praktiscbe uitvoering van bet kroonwiel de afronding aan 
de kop gebeel of gedeeltelijk ontbreken. Afhanke1ijk van de vorm van de 
inwendige- en uitwendige coniciteit en de maximaal bruikbare boogte van de 
kroonwieltand zal de maximale invoerdiepte van bet vonkrondsel tussen rb1 
en rflv liggen en rbfl bedragen (zie de figuren 3.6 en 3.7). De praktiscbe 
totale tandhoogte van bet kroonwiel bedraagt vervo1gens 
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Is een kroonwie1 breed genoeg dan wordt bet kroonwie1 vanaf een bepaa1de 
breedte uitwendig conisch. Met •bet spits wordenw wordt bet punt, de druk· 
hoek, of de breedte bedoe1d waar bet begin van bet conische gedee1te aan 
de buitenzijde van de kroonwie1tand optreedt en waarbij de dikte van de 
tandkop k1einer wordt dan 0.16 m. (De dikte van de tandkop van 0.16 m komt 
overeen met die van geharde ci1indrische tandwie1en). Dit is ook te be· 
schouwen a1s een vorm van oversnijding. 

Definitie: Een kroonwie1tand wordt spits beschouwd a1s de minima1e tand· 
dikte van de kop k1einer is dan 0.16 m. 

Figuur 3.17 a) niet spits b) bet grensgeva1 c) "spits" 

3.8 De bescbrijvinK yan de koP 

Met behu1p van figuur 3.18 vo1gt nu: 

Figuur 3.18 De afronding aan de 
kop van de kroon· 
wie1tand bij druk· 
hoek ae. De voet van 
bet vonkrondsel 
maakt nu de kop van 
het kroonwie1. Hier· 
door ontstaat de 
afronding aan de kop 
van de kroonwie1· 
tand. 
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AB CO 
sina----

e BO Pe 

Bij geen afronding aan de kop ge1dt: he- hNe 

Bij een spitse kroonwie1tand ge1dt: 

s 
tana- :..iL

e 2 he 

(3.13) 

(3.14) 

Figuur 3.19 Een theoretisch 
spitse kroonwie1tand 

3.9 Het ver1oqp van de uitwendiie coniciteit 

De maximale hoogte van de kroonwieltand is gelijk aan de tandhoogte van 
bet vonkrondse1: 

Het verloop van de spitsheid van de tandflank wordt bepaald volgens: 

Voor de hoogte van de spitsheid van de kroonwie1tand gemeten vanuit de 
tandvoet van bet kroonwiel ge1dt: 

(3.15) 

Voor bet ver1oop van de uitwendige coniciteit geldt nu: 
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(3.16) 

3.10 De tand met in- uitwendige coniciteit en voetafronding 

Figuur 3.20 toont de kroonwie1tand met in-, uitwendige coniciteit en voet
afronding. 

ccninch 

voei 
afro'ldine;G) 

..... 
c:n 
0 
0 

J::. 

kop kroonwiel(theoretisch) _tf1 voet •·•erkroncFel --- --- --r----.... -- ------
-uitwendir-

coni soh 

~f r1 
steek-.~.f~l 

h 0. ra, 

kroonwiel 

htE>edte-

Figuur 3.20 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. 

bma.xrol 

Figuur 3.21 De maximale tandbreedte van de kroonwieloverbrenging 

ad 1) 

ad 2) 

ad 3) 

De maximale breedte van de rondseltand bmax rol is: 

z1 m 1 1 
bmax rol - u -2- cosa ( --- - ---

cosaal cosamin 

Dit is de maximale tandbreedte waarover rolling plaatsvindt. 

Met: 

Dit is de breedte bmaxKRe tot aan bet 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 is de breedte waarvoor geldt: 



ad 4) 

ad 5) 
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bmax rol < b < bmaxKRe 

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 hoofdstuk 6 
bepaald. Een maximaal toelaatbaar geacht kriterium wordt in het 
kader van dit werk niet gegeven. 

De berekende breedte van de kroonwieltand die hierbij wordt 
bepaald, vertoont een stijgende waarde. Afhankelijk van de 
toelaatbaar geachte radiale kracht op het rondsel wordt de 
tandbreedte b gekozen. 

Figuur 3.22 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 3.22: 

~ dFrad - b dbe ' en 
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1 
En dus cosae - -----

be 
1 + - tano1 

rbl 

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

En hiermee: 

Ft 
F ---rad b r 

bl 

Ofwel: 

3.12 Richtlijnen voor de ontwerper 

____ f: 

Figuur 3.23 De kroonwielvertanding schetsmatig weergegeven 
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1) Bepaa1 de minimale drukhoek amin 

2) Bepaal de drukhoek aal 

3) Bepaa1 de afmetingen van het kroonwiel 

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

z1 m 1 1 
bmax rol - u -2- cosa ( --- • ---

cosaal cosamin 

Dit is de maximale tandbreedte waarover rolling plaatsvindt. 

Met: b bmax rol 
ro1- sin6 

2 
en 

5) Bepaal de maximale tandbreedte met behulp van de radiale kracht op het 
rondsel. 

6) Contro1eer de tandcikte van de kop van het vonkrondsel 

of 0.2m 

met inva - tana - a (rad) 

In figuur 3.24 zijn de willekeurige stralen ry en rx aangegeven. 
Beschouw ry a1s de kopcirkel en rx als de steekcirkel van het 
vonkrondsel. 
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a. ( rol) rechte 

~~~~~~~br~~~~--

baeiecirkel 

/' 
y· 

Figuur 3.24 Bepaling van de dikte van de kop van bet vonkrondsel 

7) Bepaal de kopspeling van de kroonwieltand caKR 
Kopspeling kroonwieltand caKR is voetspeling rondseltand cfl 
met caKR- cfl - 0.17m, 0.2Sm, 0.3m. 

8) Bepaal de voetspeling van de kroonwieltand cfKR 
Voetspeling kroonwieltand cfKR is kopspeling rondseltand cal 
met cfKR- cal - 0.17m, 0.25m, 0.3m. 
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4 DE NUMERIEKE BESCHRIJVING 

4.1 In1eiding 

In dit hoofdstuk wordt er een numerieke beschrijving van de kroonwie1ver
tanding gegeven. Deze numerieke beschrijving kan bovendien met de in de 
vo1gende hoofdstukken beschreven analytische basisbeschrijving en haar 
toepassingen tot een beter inzicht in de kroonwielvertanding 1eiden. 
De numerieke beschrijving van de kroonwielvertanding kan o.a. worden 
toegepast bij: 
1) de fabricage van spuitgietmatrijzen 
2) het frezen van het kroonwiel met bol- of vingerfrees 
3) de fabricage van smeedmatrijzen 
4) de fabricage van een negatieve kroonwielelektrode voor het zinkvonken. 
Bovendien geven de resultaten van dit numerieke model een goed inzicht in 
de geometrie van de kroonwieltand [49]. Men kan duidelijk de tandvorm 
waarnemen zoals die in de constructieve geometriebeschrijving (hoofdstuk 
3) benaderd is. 
Figuur 4.1 toont een kroonwieloverbrenging met rechte vertanding. Het 

coOrdinatensysteem XYZ is vast t.o.v. het kroonwiel en het systeem XYZ is 
vast t.o.v. het rondsel. De oorsprong van beide stelsels wordt gevormd 
door het snijpunt van kroonwiel- en rondselas, die vast zijn in de ruimte. 
In de referentietoestand vallen beide coOrdinatensystemen samen (zie 
figuur 4 .1). 

r=Z 
Y=Y 

De Cartesische 
co6rdinatensystemen van 
de kroonwieloverbrenging 
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Het rondsel roteert met een constants boeksnelbeid wr om zijn X-as en bet 
kroonwiel met constants boeksnelbeid WXR 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
scbrijven. D.w.z. voor gegeven waarden van de X-coardinaat en Y-coardinaat 
van een punt op bet tandprofiel van bet kroonwiel wordt de bijbeborende Z· 
coardinaat berekend. 

In paragraaf 4.2 wordt de geometrie van de steekheugel beborende bij bet 
rondsel vastgelegd. 
In paragraaf 4.3 wordt de geometrie van bet rondsel bescbreven. 
In paragraaf 4.4 wordt bet twee-dimensionale beugelprofiel van de 
steekheugel geformuleerd. 
In paragraaf 4.5 wordt bet twee-dimensionale rondselprofiel vastgelegd. 
In paragraaf 4.6 wordt bet drie-dimensionale kroonwielprofiel bescbreven. 

4.2 De geometrie yan de steekbeugel 

In figuur 4.2 zijn de geometriscbe parameters van de bij bet rondsel bebo· 
rende steekbeugel aangegeven. De moduul m fungeert als een karakteristieke 
maat voor bet systeem in die zin dat de overige parameters dimensieloos 
gemaakt worden door scbaling met bebulp van de moduul m. De corresponds
rends dimensieloze parameters worden in de notatie van een ster voorzien. 
We onderscbeiden: 

m moduul 

ba kopboogte ~a 
_ba kopboogtefaktor 

m 

b 
bf voetboogte ~-~ voetboogtefaktor 

m 

c 
c kopspeling fC kopspelingsfaktor 

m 

afrondingsstraal fp 
p 

afrondingsstraalfaktor p 
m 

xl m profielverscbuiving xl ~ profielverscbuivingsfaktor 
m 

Q drukhoek 
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;rrn 

l 

Figuur 4.2 De steekheugel 

Omdat C - hf - ha (zie figuur 4.2) geldt: 

fhr ~ fha (4.1) 

w m 
Omdat -- > h tana: + p cosa 4 - a 

II' fhf - fha 
- > + fhr tana: 
4 - cosa 

4.3 De geometrie van het rondsel 

hf - ha 
en p -

1 - sina. 
(zie figuur 4.2) geldt: 

(4.2) 

In figuur 4.3 is de positie van het rondsel en de steekheugel getekend in 
de referentietoestand. De as van het rondsel gaat door M en staat lood
recht op het vlak van de tekening. Het twee-dimensionale 
co6rdinatenstelsel Y'Z' met oorsprong M is vast t.o.v. de steekheugels en 
tevens vast t.o.v. de ruimte. Het middelpunt van het rondsel beweegt 
~~nparig vanuit de referentietoestand naar rechts en het rondsel draait 
met een vaste hoeksnelheid om zijn as zodanig dat op de rollijn van de 
heugels rolling optreedt. De cirkel op het rondsel, die over de rollijn 
rolt, heet de steekcirkel met straal r 1 . 
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fz' 

-r· 

Figuur 4.3 Het rondsel in de referentietoestand t.o.v. de heugel 

Wanneer er zich z1 tanden op het rondsel bevinden, volgt uit bovengenoemde 
rolconditie: 

2 w r 1 wm-_.. 

z1 m 
Dus r 1 - -- en 

2 

Behalve de steekcirkel worden in verband met het rondsel nog twee cirkels 
beschouwd nl. de kopcirkel met straal r 81 en de voetcirkel met straal rfl· 
Met behulp van figuur 4.3 is eenvoudig in te zien dat 

* II - II { zl + fha ral- ral 
2 

xl + ), 
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4.4 Het heugelprofiel t.o.v. het Y'Z'-co5rdinatensysteem 

4.5 

Bij de beschrijving van het heugelprofiel worden een functie A en drie 
constantan s 1 , s 2 en s 3 gebruikt. De functie A wordt gedefinieerd door 

IYI mod 'lf • 

A(y) -
ll' - IYI mod ')f 

')f 

indien IYI mod ll' < -
2 

anders 

(Onder a mod b wordt de rest verstaan bij gehele deling van a door b). 
Voor de constanten s 1 , s 2 en s 3 geldt: 

ll' 

sl fha tallQ 
4 

ll' 

s2 --+ fha tallQ . 
4 

ll' 

s3 -- + fha tallQ + fp co sa 
4 

Met behulp van figuur 4.3 is eenvoudig in te zien dat een punt met co5rdi
naten (y',z') t.o.v. het Y'Z'-co&rdinatensysteem uit paragraaf 4.3 op het 
heugelprofiel ligt dan en slechts dan indien 

z' 
* A(~) -ral indien 0 ~ ~ sl 

m m 

A(~) - sl 
z' 

* 
m A(~) -ral + indien sl ~ ~ s2 

m tallQ m 
(4.3) 

z' 
* fp +v fp 2 A(~))2 A(~) -rfl - - (S3 - indien s2 ~ ~ s3 

m m m 

z' 
* A?') 

')f 

·rn indien s3 ~ ~., 
m m 

Het XQD~i~lprof!el t,o,v, b~t VZ-co&rdiDit~D§YSteem 

In figuur 4.4 is de positie van rondsel en steekheugel getekend op het 
moment dat het rondsel over een hoek ~ vanuit de referentietoestand (zie 
figuur 4.3) is gedraaid. Behalve het Y'Z'-co&rdinatensysteem dat vast is 
t.o.v. de heugels en de ruimte is in figuur 4.4 ook het reeds in de inlei-

ding genoemde VZ-co5rdinatensysteem getekend, dat vast is t.o.v. het rond
sel. Het verband tussen de co5rdinaten (y' ,z') van een punt t.o.v. het 

Y'Z'·stelsel en de co&rdinaten (y,z) van hetzelfde punt t.o.v. het VZ
stelsel wordt gegeven door: 
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y - ( y' - rl 4J cos4J - z' sinfl 

z - ( y' - rl 91 ) sin4J + z' cos4J 

en (4.4) 

y' - y cosfl + z sin4J + rl 4J 

z' - -y sin4J + z cos4J 

Figuur 4.4 Het rondsel in momentane toestand • t.o.v. de heugels 
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Ten behoeve van de beschrijving van het rondselprofiel voeren we in het 

Y!-stelsel poolco6rdinaten (R,~) in zoals in figuur 4.5 is aangegeven. 

ti 
y - R sin~ 

z - -R cos~ --y 

(!i. i.) 

Figuur 4.5 Poolco6rdinaten in het Y!-stelsel 

Het verband tussen de co6rdinaten (y',z') van een punt t.o.v. het Y'Z'
stelsel en de co6rdinaten (R,~) van hetzelfde punt t.o.v. bovengenoemd 
poolco6rdinatensysteem volgt uit formula 4.4. 
Er geldt: 

y• - R sin( ~ - ~ ) + r ~ 

(4.5) 
z' - -R cos(~ - ~ ) 

Door formule 4.3 wordt een functie H(y',z') vastgelegd zodanig dat voor de 
co6rdinaten (y' ,z') van punten op het heugelprofiel geldt: 

H(y',z')- 0 

Dus met behulp van formula 4.5 beschikken we over een functie H(R,~.~) 
zodanig dat voor de co6rdinaten (R,~) van punten op het heugelprofiel 
geldt: 

Bepaal nu R(~.~) zodanig dat 

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

R(~) - min R(~.~) , .; 
(4.6) 
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dat wi1 zeggen bij gegeven 7 1igt het punt met coOrdinaten (R(7),7) op het 
rondse1profie1. 
De functie R(7) is even en periodiek met periode: 

4,6 Het kroonwie1profie1 t.o.y. het XXZ-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: het XYZ-systeem 
is vast t.o.v. het rondse1 en het XYZ-systeem is vast t.o.v. het kroonwie1 
(zie figuur 4.1). In de referentietoestand vallen beide systemen samen. 

Het rondsel draait met constante hoeksnelheid wr rond de X-as, die vast is 
t.o.v. de ruimte. Het kroonwie1 draait met constante hoeksnelheid WXR rond 
de Z-as, die vast is t.o.v. de ruimte (zie figuur 4.1). De dimensieloze 
grootheden u en k worden gedefinieerd door: 

1 
u- en k 

u 

De hoek waarover het rondsel vanuit de referentietoestand is gedraaid noe
men we ~. Deze verdraaiingshoek ~ van het rondse1 karakteriseert de momen
tane toestand van de kroonwie1overbrenging. 
In figuur 4.6 zijn de twee bovengenoemde coOrdinatensystemen getekend in 
de positie waarbij het rondsel over een hoek ~ en het kroonwiel over een 
hoek ~ vanuit de referentietoestand zijn gedraaid. Voor het verband tus-

sen de coOrdinateD (x,y,z) van een punt t.o.v. het XYZ-stelse1 en de co6r
dinaten (x,y,z) van hetzelfde punt t.o.v. het XYZ-stelsel, wanneer het 
systeem zich in toestand ~ bevindt, geldt (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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x=draaiingsas kroonwiel 

-

- .. '/..=draa 11 n gsas 
rondsel 

Figuur 4.6 Co6rdinatenstelsels in momentane toestand ~ 

Door formule 4.6 wordt een functie J(y,z) vastgelegd zodanig dat voor de 

co6rdinaten (i,y,z) van punten op bet rondselprofiel geldt: 

J(y,z) - o 

Dus met bebulp van formule 4.7 bescbikken we over een functie J(x,y,z,~) 
zodanig dat voor de co6rdinaten (x,y,z) van de punten op bet rondselpro
fiel geldt: 

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

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

l(x,y,z(x,y,~).~)- 0 , 
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dat wil zeggen bij gegeven x,y en ~ ligt het punt met co&rdinaten 
(x,y,z(x,y,f)) op het rondselprofiel. 
Het 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 co&rdinaten 
(x,y,z(x,y)) op het kroonwielprofiel. 

4.7 Eni&e illustraties bij de numerieke beschrijvinz yan de vertan4ing 

(4.8) 

In deze paragraaf worden enkele drie- en twee-dimensionale plotjes van de 
kroonwielvertanding getoond. Tevens wordt er een twee dimensionsal plotje 
van een rondseltand getoond. Er worden aileen rondseltanden zonder onder
snijding beschouwd en de kroonwieltanden die zij genereren. De voorwaarde 
voor geen ondersnijding van een rondseltand luidt: 

De hierna volgende figuren tonen kroonwieltanden, kroonwieldoorsneden en 
een rondseltand zonder ondersnijding. 

~., ...... , 

van een 
kroonwieltand 



-4.u. 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

l"iguur 4.8 
j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 



E 
E -
~ .. 
0 

l 

-4.12· 
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Figuur 4.9 De rechte doorsnijding van een kroonwieltand bij een drukhoek 
van 20° 
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RLGEMENE GEGEVENS: GEGEVENS VONKRONDSEL: 
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x 1 o .on 

-18.75 -IS I I .l5 ·J. 15 3. 7S 7 .s II .25 IS 

-15 -7S 

-es -es 

-95 

-!00 

Figuur 4.10 De rechte doorsnijding van een kroonwieltand bij een drukhoek 
van 30° 
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GEGEYENS YONKRONOSEL• 
M 7.0 MM 
ll 26 TRNOEN 
ALfR 20.00 GRROEN 
FHR I .25 
fHf I . AS 
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'Nfv 
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r 

·'? 

Figuur 4.11 Een rondse1tand (ge1dt voor e1ke doorsnede van bet vonk
rondse1) 
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5 DE ANALYTISCHE BASISBESCHRIJVING 

5.1 Inleidin~ 

De constructieve geometrie beschrijving (hoofdstuk 3) geeft een rede1ijke 
beschrijving van de kroonwielvertanding als heugelmodel. Wil men echter 
een exacte geometrische formulering van de kroonwieltand opzetten, dan 
dient men analytisch te werk te gaan [24]. Deze analytische beschrijving 
kan o.a. worden toegepast bij: 
1) de sterkteberekening b.v: a) Hertze contactspanning 

b) tandvormfaktor 
c) tribo1ogie, smering bij hoge toerenta1len 

b.v. gasturbines 
d) flitstemperatuur 

2) het opmeten van de vertanding met b.v. een kogel. De ingredi~nten die 
hierbij een belangrijke rol spelen zijn: het ingrijpquoti~nt, de re1a
tieve g1ijsnelheden van de tandflanken t.o.v. elkaar langs de contact
kromme, de kromtestralen en krommingen der tandflanken, het verloop 
van het aanta1 tanden in ingrijping en de maximaal dragende tand
breedte (lengte) gedurende een bepaalde periode, het theoretische ver
loop van de inwendige coniciteit en het praktische verloop van de uit
wendige coniciteit. De analytische beschrijving kan tevens in het 
numerieke model worden toegepast. De analytische formulering van de 
werkzame kroonwieltandflank kan nu samen met de numeriek bepaalde kop
en voetafronding van de kroonwieltand in een figuur worden weergege
ven. 

In dit hoofdstuk wordt de basisbeschrijving gegeven. In hoofdstuk 6 wordt 
de afgeleide theorie (werktuigbouwkundig) ge!llustreerd. 

In bijlage A wordt ter verduidelijking van de gebruikte methode de analy
tische beschrijving van de cilindrische tandwieloverbrenging gegeven. 

5.2 De kroonwielovetbren~in~ 

Bij de analytische beschrijving van de kroonwielvertanding wordt er van 
uitgegaan dat de kroonwieloverbrenging haaks en on-center is, d.w.z. de 
kroonwiel- en de rondselas snijden elkaar onder een hoek van 90°. Boven
dien is het rondsel uitgevoerd met een rechte evolvente vertanding. 
Figuur 5.1 toont de cartesische co5rdinatenstelsels van de kroonwielover
brenging. Het co5rdinatenstelsel XYZ is vast t.o.v. het kroonwiel en het 

XYZ-stelsel is vast t.o.v. het rondsel. De oorsprong der beide stelsels 
wordt gevormd door het snijpunt van de kroonwiel- en rondselas, die vast 
zijn in de ruimte. In de referentie toestand vallen beide co~rdinatenstel
sels samen (zie figuur 5.1). 
In bijlage B worden de diverse stappen en afleidingen gegeven die tot het 
eindresultaat voor de beschrijving van de kroonwielvertanding leiden. 
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- , Z=Z;Z 

u.>z. 

\y Z = Z' 

X= X= X' 

Rondsel en kroonwiel 
in referentietoestand 

Figuur S.lb Coordinatenstelsels bij rotatiehoek +van het rondsel 
(tegen de klok in) 
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Met behulp van de figuren 5.1a en b zijn de vo1gende transformatiefor
mu1es (5.1) voor de co6rdinaten eenvoudig af te 1eiden: 

x'- i 

y'-

z'-

i- x' 

y-

z-

y cosf> 

y sinf> 

y'cosf> 

- y'sin.f> 

x'- x cos(k.f>) - y sin(k.f>) 
y'- x sin(k.f>) + y cos(k.f>) 
z'-

x- x'cos(k.f>) + y'sin(k.f>) 
y --x'sin(k.f>) + y'cos(k.f>) 
z -

+ z'sin.f> 

+ z'cos~ 

z 

z' 

x - x cos(k.f>) - y sin(k.f>) 

y - x cosf> sin(k.;) + y cos.; cos(k.;) + z sin~ 

z --x sin.f> sin(k.f>) - y sin.; cos(k.f>) + z cos.; 

X- X 

y --x 

z -

cos(k.f>) + y cos.; sin(k.;) - z sin.; sin(kf>) 

sin(kf>) + y cos.; cos(k.f>) - z sinf> sin(k.f>) 

y sin? + z cos? 

(5.1) 

Ook nu kan men weer op ana1oge wijze a1s bij verge1ijking A.5 een 

parametervoorste11ing van de rondse1f1ank t.o.v. het XYZ-ste1se1 dat 
vast is t.o.v. het rondse1 af1eiden: 

X - ). 

rb sin(/1-invae) 
y- -

z - -
rb cos(ll-invae) 

(5.2) 
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Voor het tandprofiel op het kroonwiel krijgt men de volgende parame
tervoorstelling overeenkomstig vergelijking B.5, t.o.v. het XYZ-stel
sel, dat vast is t.o.v het kroonwiel: 

x-
u rb cos(~) 

+ rl! sin(~) sin(8-invae+;) 

cos(tanae·O-;) cosae 

y - -
u r 12 sin(~) + rb cos(~) sin(8-inva~+;) (5.3) 
cos(tana8 -8-;) cosa

8 

z - - r!::! cos(8·inva8 +;) 

cosa8 

Met behulp van de vergelijkingen 5.1, A.5 en B.4 (bij de vergelij
kingen A.5 en B.4 negatieve draairichting rondsel invoeren) krijgt men 
de parametervoorstelling van de contactkromme c(;) bij verdraaiings
hoek; van het rondsel t.o.v. het X'Y'Z'-stelsel: 

x'-
u rb 

cos(tanae-8-;) 

y•- rb sin(8-invae+;) 
(5.4) 

cosae 

z'- - rl! cos(8-invae+;) 

cosae 

Met amin ~ ae ~ ~ 

Het ingrijpopperylak 

De punten in de ruimte die bij een bepaalde verdraaiingshoek ; van bet 
rondsel contact maken tussen rondsel- en kroonwielflank (contactpunt 
zijn) vormen het ingrijpoppervlak I van de kroonwieloverbrenging. De 
vergelijking van bet ingrijpoppervlak I t.o.v. het X'Y'Z'-stelsel 
luidt: 
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f(x' ,y' ,z'- y'V (x')Z- u2 r~ + u rb z' + rb x' - 0 (5.5) 

Wanneer er in het algemeen twee tandflanken d.m.v. een contactkromme 
met elkaar in lijncontact zijn, dan gaan er drie belangrijke opper
vlakken door de momentane contactkromme: 

1) de tandflank van het rondsel 
2) de tandflank van het wiel (kroonwiel) 
3) het ingrijpoppervlak. 

De ori@ntatie van het ingrijpoppervlak t.o.v. de twee rakende en sa
menwerkende tandflanken ter plaatse van de contactkromme bepaalt waar
schijnlijk in belangrijke mate de kwaliteit van de kroonwieloverbreng
ing. 

De ruimtelijke vertandingsregel 

De eigenschap van een tandwieloverbrenging zoals die hier beschreven 
gaat worden, is te beschouwen als het drie-dimensionale (ruimtelijke) 
equivalent van de twee-dimensionale vertandingsregel van Reuleaux. De 
ruimtelijke vertanding is een vertanding waarvan de eigenschappen niet 
alleen of totaal niet in twee-dimensionale ruimte (vlak) beschreven en 
verklaard kunnen worden. Een tandwieloverbrenging voldoet aan de drie
dimensionale vertandingsregel van Reuleaux indien in iedere momentane 
contactkromme het ingrijpvlak loodrecht staat op de aan die contact
kromme rakende tandflanken. 
Indien punt P(ae,~) een punt is op de kroonwielflank dat bij een ver
draaiingshoek ~ van het rondsel op de momentane contactkromme C(~) 
ligt wordt de parametervoorstelling van de gemeenschappelijke normaal 
in P(a8 ,~) t.o.v. het X'Y'Z'-stelsel gegeven door (zie de vergelij
kingen B.l4, 5.1 en 5.3): 

y'- X sin(~) + y COS(~) + e COS(tanae·l-~) -

(5.6) 

De componenten van de richtingsvector van de gemeenschappelijke nor
maal in het punt P(ae.~) t.o.v. het X'Y'Z'-stelsel zijn (zie vergelij
king 5.6): 
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(5.7) 

De componenten van de normaalvector op bet ingrijpoppervlak in bet 
punt P(ae,,) t.o.v. bet X'Y'Z·stelsel zijn (zie vergelijking 5.5): 

df(x' ,y• ,z') 
~- dx' 

df(x' ,y• ,z') 
n.. -V (x') 2

- u2 rb2 - u rb tan(tanae·D-·) 
:t - dy' 

df(x' ,y' ,z') 
n -z dz' 

Ofwel: 

De snelbeidscomponenten 

-+ -+ 

(5.8) 

Voor de vectori~le boeksnelbeden w1 en w2 (zie figuur 5.1a) geldt op 
grond van vergelijking B.17: 

(5.9) 

-+ -+ -+ 

w2 - k w2 (-sin(#(ae,,)) n(ae,,) + cos(#(ae,,)) t(ae,,)) 

-+ 

Met vKR(ae,;> als de relatieve snelbeid van de kroonwielflank t.o.v. 
de rondselflank in bet contactpunt P(ae,;) op de kroonwielflank bij 
een verdraaiingsboek • van bet rondsel geldt: 

_. _.. -t _.. 

vKR(ae,;) - ( w2 - w1 ) X x(ae,;) (5.10) 

Ofwel met bebulp van vergelijking B.l8: 
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(

u cos(~)/cosp(ce,f)+tanaesin(~)cosp(ce,,)-sin(~)sinp(ce'')) 

x(ce,,)-rb -u sin(kf)/cosp(ce,,)+tanaecos(~)cosp(ce,,)-cos(~)sinp(ce'') 
-tanaesinp(ce,f)-cosp(ce'') 

~ ~ 

vKR(ce••>~1 rb [tan(p(ce,,))-tanae) t(ce,,)+k cos(p(ce,,)) e(ce,,)] (5.11) 

5.2.4 

Hieruit vo1gt dat indien de kroonwie1f1ank in een punt P(ce,,) in con
tact is met de rondse1f1ank en in dit punt P(ce,,) ro11end contact 
optreedt dan en s1echts dan a1s ge1dt: 

(5.12) 

Dit betekent voor de re1atieve sne1heid van de kroonwie1f1ank t.o.v. 
de rondse1f1ank (verge1ijking 5.11): 

~ 

vKR- Q in het ro1punt P(ce,,). 

Tevens betekent dit dat verge1ijking 5.9 bij het ro1punt van teken 
~ 

verwisse1t. Op de ro1kromme (in het ro1punt) ge1dt vKR - Q, ver1aat 
men dit ro1punt dan za1 afhanke1ijk van de keuze van de rotatierich
ting de re1atieve sne1heid van de kroonwie1f1ank t.o.v. de rondse1-
f1ank in positieve of negatieve zin toenemen. 
Voor uitwerking en rekenvoorbee1d zie hoofdstuk 6. 

De ro1kromme. de ro1as en het rolpunt 

Zoa1s reeds vermeldt, is het punt P(ce'') waarvoor verge1ijking 5.12 
ge1dt een ro1punt op de kroonwie1f1ank. De ro1punten op de kroonwie1-
f1ank vormen gezamen1ijk de ro1kromme. Een parametervoorste11ing van 
de ro1kromme t.o.v. het XYZ-ste1se1 vo1gt uit de verge1ijkingen 5.3 en 
5.12 en 1uidt: 

X-
u rb cos(k(invce·l)) 

COSQe 

u rb sin(k(invce·l)) 
y - - (5.13) 
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Een ro1punt P op de ro1kromme 1igt op bet moment dat de kroonwie1f1ank 
en de rondse1f1ank in dat punt P in ro11end contact zijn op de ro1as. 
Een parametervoorste11ing van de ro1as t.o.v. bet X'Y'Z'-ste1se1 vo1gt 
uit de verge1ijkingen 5.13, 5.12 en 5.1 en 1uidt: 

x'- x cos(k;) - y sin(k;) - ~ 

y'- x sin(k;) + y cos(k~) - 0 (5.14) 

z'- z --
-rb 

De oobouw van bet ingrijpopperv1ak 

Het ingrijpopperv1ak van de kroonwie1vertanding is opgebouwd uit recb
ten (ingrijprecbten), overeenkomstig de ci1indriscbe tandwie1over
brenging. Deze ingrijprecbten snijden de ro1as 1oodrecbt en raken aan 
de basisci1inder van bet rondse1. Het ingrijpopperv1ak van de kroon
wie1vertanding is dus opgebouwd uit een scbare van recbten die gezame-
1ijk een rege1v1ak vormen. 

Neem punt P(ae) a1s vast punt op de ro1as en bescbouw de recbte i(ae) 
met a1s parametervoorste11ing t.o.v. bet X'Y'Z'-ste1se1: 

y'- ). (5.15) 

1) i(ae) snijdt de ro1as in bet punt P(ae) en staat 1oodrecbt op de 
rondse1as 

2) i(ae) ligt op bet ingrijpopperv1ak (zie vergelijking 5.5) 
3) de afstand van bet punt op de rondse1as met de co6rdinaten 

u rb I cosae• 0, 0) tot i(ae) is rb, d.w.z. de ingrijp1ijn i(ae) 
raakt de basisci1inder van bet rondse1. 
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Hieruit volgt dat als punt P(ae) een punt is op de rolas (zie verge
lijking 5.14) en de recbte i(ae) door bet punt P(ae) gaat, deze lood
recbt op de rondselas staat en raakt aan de basiscilinder van bet 
rondsel en wel zodanig dat bet raakpunt links van bet X'Z'-vlak ligt 
en in zijn gebeel tot bet ingrijpoppervlak beboort. 
De co6rdinaten van bet punt P(ae 1 ~) tijdens bet moment van ingrijping 
t.o.v. bet X'Y'Z'-stelsel zijn de co6rdinaten van bet punt van de con
tactkromme (zie vergelijking 5.4). 
Ret punt P(ae,~) op de kroonwieflank ligt tijdens de ingrijping op de 
ingrijplijn 

i(tanae - e - ~ ) (5.16) 

van bet ingrijpoppervlak (zie vergelijking 5.15). 
Op de kroonwielflank liggen de krommen, waarvan de punten tijdens de 
ingrijping op ~~nzelfde ingrijplijn op bet ingrijpoppervlak liggen. 
Bescbouw vervolgens voor een vaste waarde van p de kromme I(p) op de 
kroonwielflank die bestaaat uit de punten P(ae.~) en wel zodanig dat: 

(5.17) 

Voor iedere waarde van p liggen de punten van de ingrijpkromme I(p) op 
de kroonwielflank tijdens de ingrijping op de ingrijplijn i(p) van bet 
ingrijpoppervlak. Uitgaande van een vaste waarde van p van de ingrijp
kromme I(p) geldt op grond van vergelijking 5.17 voor een punt P(ae.~) 
op de ingrijpkromme I(p): 

De bierbij borende ingrijplijn i(p) op bet ingrijpoppervlak beeft op 
grond van vergelijking 5.15 de volgende parametervoorstelling: 

x•- u rb 
cosp 

y'- A 

z'- ·rb - A tanp 
cosp 

(5.18) 
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Met behulp van de vergelijkingen 5.18, 5.4 en 5.17 geldt: 

A _ rb sin(a6 (p,A)-p) 

cos(a6 (p,A)) 
ofwel 

ae(p,A) - arctan( tanp + ------
rb cosp 

f!(p,l) - invp • IJ + ---

De condities ter bepalin& van de ingrijpweg 

(5.19) 

(5.20) 

Elk tandwiel roteert om een vaste as, de rotatie·as. Een willekeurig 
punt op het tandprofiel van een cilindrisch tandwiel beweegt zich 
hierdoor slechts over een cirkel loodrecht op de rotatie·as. Het mid
delpunt van deze cirkel bevindt zich op de rotatie as. De bij ieder 
punt corresponderende cirkel heet de rotatiecirkel door het betreffen
de punt. In een willekeurig punt op het tandprofiel van een tandwiel 
wordt nu de raaklijn aan de rotatiecirkel en de locale normaal in dat 
punt op het tandprofiel beschouwd. De scherpe hoek tussen deze normaal 
en de raaklijn is de drukhoek ae in het punt op het tandprofiel. 
De componenten van de normaal op de kroonwielflank in het punt P(ae,¢) 
t.o.v. het XYZ·stelsel zijn (zie vergelijking B.l7): 

De componenten van de raaklijnvector aan de rotatiecirkel door het 
punt P(ae,¢) om de kroonwielas zijn: 

(·y, x, 0 )T met x en y volgens vergelijking 5.3. 

Met behulp van het inprodukt der beide vectoren wordt de drukhoek op 
het kroonwiel bepaald: 

ln(ae,¢)1-1 (g(a6 ,f!) is een eenheidsvector van de co&rdinaatvrije 
beschrijving). 

(·y sin(kq,) + x cos(kq,)) cos(tana6 -IJ-¢) - R(ae,¢) cosaKR(ae,fl) 

Hieruit volgt dat voor een willekeurig punt P(ae,¢) op de kroonwiel
flank de drukhoek in dat punt aKR(ae,fl) is. 
Er geldt dan: 
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(5.21) 

Met R(ae•~) a1s de afstand van bet punt P(ae,~) tot de kroonwie1as. 

Indien R1 de binnenstraa1 (inwendige straa1) en b de tandbreedte van 
de kroonwie1vertanding zijn, de waarden van R1 en b vo1doen aan de 
biervoor bescbreven voorwaarden, ge1dt voor de minima1e- (aKRmin) en 
maxima1e- (aKRmax) drukhoek op de kroonwie1f1ank: 

u rb 
aKRmin - arccos( 

R1 

u r,.,. ~ 
aKRmax - arccos( ----~L ) - arccos( 

R1+b R2 

(5.22) 

Voor de parameter ae die in de verge1ijking 5.14 de ro1as bescbrijft 
ge1dt: 

Hieruit vo1gt: 

Voor de binnenstraa1 R1 (inwendige straa1) van de kroonwie1vertanding 
en de tandbreedte b (zie verge1ijking 5.1 en de figuren 5.la en b) 
geldt dan: 

u rb 
en 0 ~ b ~ ----~-

cosamax 

De binnenstraa1 R1 (inwendige straal) en de tandbreedte b van de 
kroonwieloverbrenging dienen nu zodanig gekozen te worden dat geldt: 

ofwel: 

Op grond van vergelijking 5.20 1igt bet punt P(ae•~) op de ro1kromme 
van de kroonwie1flank indien: 



-5.12-

Met behulp van vergelijking 5.3 geldt dan voor R(ae,~): 

Hieruit volgt aKR(ae,~) - ae op grond van vergelijking 5.21. 

Indien bij de verdraaiingshoek ~van het rondsel het punt P(ae,~) op 
de rolkromme van de kroonwielflank in ingrijping is, dan zijn de druk
hoeken op het rondsel en het kroonwiel in het punt P(ae,~) aan elkaar 
gelijk omdat er zuiver rollen optreedt in het punt P(ae,~). 
Op grond van de vergelijkingen 5.14 en 5.22 nemen slechts de ingrijp
lijnen i(~) op het ingrijpoppervlak aan de werkelijke ingrijping deel 
waarvoor geldt: 

(5.23) 

De ingrijpweg langs de ingrijplijn i(~) wordt mede bepaald door de 
hoogte van de kroonwieltand ofwel de hoogte H van de rondselas boven 
het kroonwiel (H-OC in figuur 5.la). 

In de praktijk komt het er bij de kroonwielvertanding op neer dat H 
zich bevindt tussen: 

(5.24) 

Daar echter tussen de kop van het kroonwiel en de voet van het werk
rondsel een speling aanwezig dient te zijn (voetspeling rondsel of 
kopspeling kroonwiel), zal altijd gelden H > rf. Volgens DIN 867 be
draagt de kopspeling c 0.1 tot 0.3 en in bijzondere gevallen 0.4 maal 
de moduul. 
De kopspeling hangt van het vertandingsgereedschap (de steekheugel) en 
van de speciale eisen die door de toepassingen aan de overbrenging 
worden gesteld, af. De kopspeling moet in overeenstemming met de voet
afronding van het rondsel gekozen worden. Bij de kroonwielvertanding 
voor algemene toepassingen wordt voorlopig een kop- en voetspeling van 
het rondsel gekozen die c - 0.25m bedraagt. Bij speciale toepassingen 
kan hiervan worden afgeweken. Men dient dan bij voorkeur zoveel moge
lijk de genormeerde waarden volgens DIN 867 aan te houden. 
Hieruit volgt dat voor H geldt: 

(5.25) 

Met fc als kopspelingsfaktor kroonwiel - voetspelingsfaktor rondsel. 
En fc- 0.17 .. 0.25 .. 0.3 
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Het lngriipyeld 

Het lngrijpveld is dat gedeelte van het lngrljpoppervlak waarbinnen de 
daadwerkelljke ingrijping plaatsvindt. De plaats van een punt met de 
ingrijppositie IP(p,ae) dat in het ingrijpoppervlak ligt en tot het 
ingrijpveld van de kroonwielvertanding behoort en dus aan de daadwer
kelijke ingrijping deelneemt, wordt bepaald met de randvoorwaarden: 

a) arccos( ~ ) :S. p :S. arccos( ~ 
Rl R2 

b) arccos( __:12 ) :S. ae :S. arccos( __:12 
rNf ra 

c) Met behulp van vergelijking 5.43 en R -V x2+ y2 

d) Doordat R - V x2+ y2 geldt tevens: 

rb cos(ae·P) 
....><.----"'-- <!: H 

geldt: 

De hier genoemde voorwaarden voor het paar (p,ae) zijn niet alleen 
noodzakelijk maar ook voldoende opdat de ingrijppositie IP(p,ae) tot 
het ingrijpveld behoort. 
Voor de grenshoeken die de ingrijppositie bepalen geldt: 

De grenshoek g1(p) is afhankelijk van de randvoorwaarden: b, c end 
nl: 
1) 

2) 
3) 

de plaats van het begin van de evolvente van de rondseltand 
(amin), randvoorwaarde b 
de straal R2 met amin• randvoorwaarde c 
de tandhoogte en inwendige coniciteit met amin• randvoorwaarde d. 

.:JL ad 1) ae - arccos( 
rNf 
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Voor de minima1e drukhoek op bet rondse1 ge1dt: 

u JR~ cos2
p. 

ae ~ arctan(tanp -~ 2 2 - 1 
cos p. rb u 

H 
ad 3) tanoe ~ - cotanp 

rb sinp 

H 
--- - cotanp ) 
rb sinp 

De grensboek g2(p.) is afhanke1ijk van de randvoorwaarden: b en c n1: 
1) de p1aats van bet einde van de evo1vente van de rondse1tand 

(amax>• randvoorwaarde b 
2) de straa1 R2 met amax• randvoorwaarde c. 

:It) ad 1) ae - arccos( 
ra 

Voor de maxima1e drukhoek op bet rondse1 ge1dt: 
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Hiermee worden de grenshoeken g1(p) en g2(p) vastgelegd: 

g1(p)- max( arctan(tanp - - 1 ), 

B 
-
rb 

arccos( ), arctan( 
rNf 

- cotanp ) } 
rb sinp 

g2(p) • min( arctan(tanp 
u Ja~ cos2p 

+ cos2p r~ u2 
- 1 ), arccos( 

~ met g1(p) ~ p ~ g2(p) en arccos( 
B.l 

) ~ p :S arccos( 

rb 

ra 

u 

B.2 

(5.26) 

) ) 

) 

Omdat het punt P(p,ae) op de rondselflank dan en slechts dan tot het 
draagbeeld op de rondselflank behoort, indien de bijbehorende ingrijp
positie IP(p,ae) tot het ingrijpveld behoort, behoort het punt P(p,ae) 
op de rondselflank van de kroonwieloverbrenging dan en slechts dan tot 
het draagbeeld op de rondselflank indien het paar (p,ae) voldoet aan 
vergelijking 5.26, Zie ook Overdijk [24]. De draagoppervlakken op de 
rondsel- en kroonwielflank van de kroonwieloverbrenging kunnen met 
behulp van vergelijking 5.26 en een rekenprogramma berekend worden. 
Bet resultaat hie.rvan wordt in onderstaande figuur weergegeven. 
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Het ingrijpguotilnt 

Rij de bepa1ing van het ingrijpquotient van de kroonwie1vertanding 
wordt gebruik gemaakt van de ana1ytische formu1ering van het ingrijp
quotient zoa1s die bij het ci1indrische tandwiel is afge1eid. 

Gegeven is: aKRmin ~ p ~ aKRmax 

Neem vervolgens ~l a1s de k1einste verdraaiings· of rotatiehoek van 
het rondsel op het moment dat de ingrijping plaatsvindt in het eerste 
punt op de ingrijpweg 1angs de ingrijp1ijn i(p). En neem ~2 a1s de 
grootste verdraaiings- of rotatiehoek van het rondse1 uit de referen
tietoestand op het moment dat de ingrijping p1aatsvindt in het 1aatste 
punt op de ingrijpweg langs de ingrijp1ijn i(p). 

Op grond van de verge1ijkingen 5.20 en 5.26 geldt: 

~1 - min [ tan(g1(p)) - p ] 
amin ~ amax 

~2 - max [ tan(g2(p)) - p ] 
amin ~ amax 

Waarbij g1 (p) en g2 (p) overeenkomstig vergelijking 5.26 

gedefinielrd worden. 

En met: 
u 

amin - arccos( 
u rb 

en amax - arccos( 
R2 

(5.27) 

De midde1puntshoek waarover de totale ingrijping plaatsvindt, bedraagt 
~1 -~2 . De midde1puntshoek die door een rondseltand (tand + kuil) wordt 
ingenomen, bedraagt 2w/zl. 
Het ingrijpquotilnt van de kroonwielvertanding dat het aanta1 tanden 
beschrijft dat gemidde1d in ingrijping is [24,48], bedraagt dus over
eenkomstig het voorafgaande: 

(5.28) 

Op basis van de formu1es 5.26, 5.27 en 5.28 is een rekenprogramma 
geschreven dat het ingrijpquotitnt van de kroonwielvertanding exact 
bepaa1t. 
Vervo1gens vo1gen enige rekenvoorbee1den van ingrijpquotilnt van de 
kroonwie1vertanding. 
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Enige voorbeelden: 

HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE KROONWIELVERTANDING 

OVERBRENGVERHOUDING 
MODUUL 
PROFIELVERSCHUIVINGSFAKTOR RONDSEL 
DRUKHOEK RONDSEL IN GRADEN 
KOPHOOGTEFAKTOR WERKRONDSEL 
VOETHOOGTEFAKTOR VONKRONDSEL 
AANTAL TANDEN RONDSEL 
MIN.DRUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) 
MAX.DRUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) 
VOETSPELINGSFAKTOR WERKRONDSEL 

MIN. STRAAL KROONWIEL 
MAX.STRAAL KROONWIEL 
MAX. TANDB REEIJrE 
TANDB REEIJrE 
STRAAL KROONWIEL 
STRAAL KROONWIEL 

u 3.00 
M 7.00 
X1 0. 00 
ALF 20.00 
FHA 1.00 
FHF = 1.25 
Z1 26 
AMIN= 7.10 
AMAX= 29.24 
FC 0. 25 

RMIN= 258.52 
RMAX= 294.00 
BMAX= 35.48 
B 34,00 
R1 260.00 
R2 294.00 

KOPSPELING KROONW.=VOETSPELING RONDSEL C= 1. 75 
HOOGTE AFSTAND RONDSELAS H 84.00 
STRAAL VOETCIRKEL RONDSEL RFl 82.25 
STRAAL NUTTIGE VOETCIRKEL RONDSEL RNF = 86.17 
STRAAL BASISCIRKEL RONDSEL RB1 85.51 

MM 

GRADEN 

TANDEN 
GRADEN 
GRADEN 

MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 

VERDRAAIINGSHOEK RONDSEL BIJ EERSTE CONTACT = 
VERDRAAIINGSHOEK RONDSEL BIJ LAATSTE CONTACT= 

-16.22 
22. 7l 

GRADEN 
GRADEN 

INGR IJPQUOTIENT= 2, 81 

DE WAARDE VAN HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE 
KROONWIELVERTANDING BIJ TANDBREEIJrE B BEDRAAGT: Q= 2.81 

HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE KROON\JIELVERTANIHNG 

OVE RBRENG\'ERHOUOING = 3.00 
MODUUL M 0 7.00 MM 
PROF IELVERSCHUIVINGSFAKTOR RONDSEL Xl ~ o.oo 
DRUKHOEK RONDSEL IN GRADEN All' • 20.00 GRADEN 
KOPHOOGTEFAJcrOR WERKRONDSEL FHA • 1.00 
VOETHOOGTEI'AKTOR VONKRONDSEL FHF 1. 25 
AANTAL TANDEN RONDSEL Zl 26 TANDEN 
MIN. !lRUKROEK WER!CRONDSEL (GRADEN) AMIN• 7.10 GRADEN 
MAX. DRUKROEK IIERKRONDSEL (GRADEN) AMAX• zq, 24 GRADEN 
VOETSPELINGSFAKTOR WERKRONDSEL FC . 0.25 

MIN. STRAAL KROONIIIEL RMIN• 258.52 MM 
MAX.STRAAL KROONWIEL RMAX• 294.00 HM 
MAX. TANDBREEllTE BMAX• 35.48 MM 
TAN DB REEDTE B BO.OO MM 
STRAAl.. KROONWIEl.. Rl . 260.00 MM 
STRAAl.. KROONIIIEL R2 340.00 MM 
KOPS PE LING KROONW .•VOETSPELING RONDSEL C• l. 75 MM 
HOOGTE AFSTAND RONDSE!.AS H B4.00 MM 
STRAAL VOETCIRKEL RONDSEL RFl • 82.25 MM 
STRAAL Nl!TTIGE VOETCIRKEL RONDSEL RNF • 86.17 HM 
STRAAL BASISCIRKEL RO~'DSEL RBI 85.51 tiM 

VERDRAAIINGSHOEK RONDSEL BIJ EERSTE CONTACT • -21.00 GRADEN 
VERDRAAIINGSHOEK RONDSEL BIJ !.AATSTE CONTACT• 22.71 GRADEN 
INGR IJPQUOTIENT• 3.16 

DE WAARDE VAN HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE 
KROONWIELVERTANDING BIJ TANDBREEllTE B BEDRAAGT: Q= 3.16 
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HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE KROONWIELVERTANDING 

OVERB RENGVERHOUDING 
MODUUL 

• 4. so 
H • 4.00 

PROFIELVERSCHUIVINGSFAKTOR RONDSEL 
DRUKHOEK RONDSEL IN GRADEN 
KO!'f!OOGIEFAJcrOR WERKRONDSEL 
VOETHOOGIEFAKTOR VONKRONDSEL 
AANTAL TANDEN ROJ;DSEL 

XI • 0,00 
ALF • 20,00 
FHA = 1.00 
FHF • I. 2S 

MIN. ORUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) 
HAX. ORUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) 
VOETSPELlNGSFAKTOR WERKRONDSEL 

Zl • 20 
AHIN• 3.02 
AHAX• J I. 32 
FC • 0, 2S 

MIN. STRAAL KROONWlEL llMlN= 
MAX. STRAAL KROONWlEL RMAX= 
MAX. TANDB REEDTE BMAX= 
TANDB REEDTE B 
STRAAL KROONWIEL R1 = 
STRAAL KROONWlEL R2 • 
KOPSPELING KROONW.=VOETSPELING RONDSEL C• 
HOOGIE AFSTAND RONDSELAS H 
STRAAL VOETCIRREL RONDSEL RFI • 
STRAAL NIJ'l:TIGR VOETCIRKEL RONDSEL RNF • 
STRAAL BASlSCIRREL RONDSEL RBI • 

169.38 
198.00 
28.62 
28.00 

170.00 
198.00 

1.00 
36.00 
3S.OO 
37.64 
37. S9 

MH 

GRADEN 

TANDEN 
GRADEN 
GBADEN 

MH 
MH 
MH 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 

VERORAAIINGSHOEK RONDSEL BIJ EERSTE CONTACT • -19. SS GRADEN 
VERDRAA!INGSHOEK RONDSEL BIJ LAATSTE CONTACT• 28.01 GRADEN 
INGBIJPQUOTIENT• 2.66 

DE IIAARDE VAN HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE 
KROONWIELVERTANDING BIJ TANDBREEDTE B BEORAAGI: Q- 2.66 

HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE KROONWIELVERTANDING 

OVERBRENG\'ERHOUDING 
MODUUL 

• 4 .so 
H • 4.00 

RONDSEL XI • 0.00 
ALF • 20.00 

PROF IE LVERSCHUI VI NGSF AKTOR 
DRUKHOEK RONDSEL IN GRADEN 
KOPHOOGIEFAKTOR WERKRONDSEL 
VOETHOOGIEFAKTOR VONKRONDSEL 
AANTAL TANDEN RONDSEL 
HIN.ORUKHOEK WERKRDNDSEL (GRADEN) 
MAX. ORUKHOEI( IIERKRONDSEL (GRADEN) 
VOETSPELINGSFAKTOR IIERKRONDSEL 

MIN, STRAAL KROONIIIEL 
MAX.STRAAL KROONWIEL 
MAX. TANDB REEDTE 
TANDBREEDTE 
STRAAL KROONWIEL 
STRAAL KROONWIEL 

FHA • 1.00 
FNF • I. 25 
Zl • 20 
AHIN• 3.02 
AMAX• 31.32 
FC • 0.25 

llMIN• 169.)8 
llMAX• 198.00 
BMAX• 28.62 
B 8.00 
R1 . 170.00 
R2 . 178.00 

KOPSPELING KROONW .•VDETSPELING RONDSEL C• 1.00 
HOOGIE AFSTAND RONDSELAS H 36.00 
STRAAL VOETCIRKEL RONDSEL RFI • 35.00 
STRAAL NUTTIGE VOETCIRKEL RONDSEL RNF • 37.64 
STRAAL BASISCIRKEL RONDSEL RBl 37. S9 

MH 

GRADEN 

TANDEN 
GRADEN 
GRADEN 

MM 
MM 
MM 
MM 
MH 
MM 
MH 
MM 
MH 
MM 
MM 

VERORAAIINGSHOEK RONDSEL BIJ EERSTE CONTACT • 
VERORAAIINGSHOEK RONDSEL BIJ LAATSTE CONTACT• 

-14.86 GRADEN 
28.01 GRADEN 

INGRIJPQUOTIENT• 2.38 

DE WAARDE VAN HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE 
KROONIIIELVERTANDING BIJ TANDBREEIJrE B BE!l!AAGI: q. 2.38 
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De momentane contactkromme 

De momentane contactkromme c(~) tussen het rondse1 en het kroonwie1 
bij de verdraaiingshoek ~ van het rondse1 wordt bepaa1d door de punten 
P(p,ae) op de rondse1f1ank met tanae·P - ~ en door die punten die tot 
het draagbee1d op de rondse1f1ank behoren d.w.z. de parameters p en ae 
die aan verge1ijking 5.26 vo1doen. 
Een parametervoorste11ing van een tandf1ank op het rondse1 in de refe
rentie toestand t.o.v. het XY*z*-co6rdinatenste1se1 (zie figuur A.4b 
met de X-as a1s rondse1as) wordt met behu1p van verge1ijking A.4a ge
geven door: 

X - ). 

* y - -rb sinO + 0 rb cosO 

* z - -rb cosO - 0 rb sinO {5.29) 

En 

De drukhoek op het rondse1 ter p1aatse van de doorsnijding van het 
rondse1 met de ro1kege1 van het rondse1 hangt af van de breedte >. op 
het rondse1 en wordt aangeduid met a(>.). Er ge1dt dan: 

u rb 
a(>.) - arccos( -- ) 

). 

Voor de drukhoek ae(>.,O) in het punt P(>.,O) op de rondse1f1ank ge1dt: 

Het punt op de rondse1f1ank wordt dus vastge1egd door het drukhoekpaar 
(p,ae), want: 

u rb _ u rb 
p - arccos ( -- ) , ae -arc tanO, >. en 0 - tanae. 

>. cosp 

De momentane contactkromme wordt beschreven door: tanae - p - ~. 

Hiermee ge1dt dan a1s parametervoorste11ing van de momentane contact
kromme C(~) met ~ 1 ~ ~ ~ ~2 (voor de grenzen van ~1 en ~2 zie verge
lijking 5. 27): 



x - u rb 
COSjJ 

u rb 
!Jmin - arccos( 

Rl 
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Nulpunt van g1 (1J) - arctan(!J+~) op [amin• amaxl indien 

En metals grenzen voor IJ2(~): 

u rb 
!Jmax - arccos( 

R2 

Nulpunt van g2 (1J) - arctan(!J+~) op [amin' amaxl indien 

arctan(~+!Jmax> > g2(amax> 

(5.30) 

Het waardebereik van de tandflanken die de diverse contactkrommen vor
men over de tanden die in ingrijping met elkaar zijn, kan in ~~n 
draagbeeldveld worden weergegeven (zie figuur 5.3a en b). Hiervoor 
moet bij de start waarde van ~ 2~n;z 1 worden opgeteld (met n- -4, -3, 
... ' 0, 1' ... ' 4). 
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Figuur 5.3b De gezamelijke contactkrommen van de tanden die met 
elkaar in ingrijping zijn. 
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5.2.10 De dragende tan4breedte 

De 1engte van de momentane contactkromme c(~) met -~t S ~ S ~2 wordt de 
dragende tandbreedte B1 (~) van de contactkromme c1 (~) genoemd. 
Voor de dragende tandbreedte B1 (~) van de contactkromme c1 (~) ge1dt 
overeenkomstig met de lengte van een boog: 

dx u rb tal'll' 
Met----'-"----

dp cosp 

dy* 

dp 

En - - - rb (p~) cos(p~) wordt 

(5.31) 

Voor ~ geldt: ~1 S ~ S ~2 . In de verdraaiingstoestand van bet rondsel 
zu11en naast de bescbouwde tandflank op bet rondsel nog andere tand
flanken van de naburige rondseltanden in ingrijping met de kroonwiel
tanden zijn. Daarom moeten de positieve gebele getallen n1 (~) en 
nz<~). inc1usief nul bepaa1d worden en wel zodanig dat geldt: 

2 ,.. n 
~ - -- > ~1 voor n - 0, 1, ... , n1 (~) 

zl 

en (5.32) 

2 ~ n 
~ - -- < ~2 voor n- 0, 1, ... , n2 (~) 

z1 

Uit de constructie van gebe1e getallen n1 (~) en n2 (~) volgt, dater in 
de verdraaiingstoestand ~ van bet rondsel met 

(5.33) 
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tandf1anken op naburige tanden van bet rondse1 in ingrijping zijn 
1angs de momentane contactkrommen 

(5.34) 

De tota1e dragende tandbreedte B(~) in de verdraaiingstoestand ~ van 
bet rondse1 is de som van de dragende tandbreedte van de momentane 
contactkrommen. 
Voor de tota1e dragende tandbreedte B(~) met ~1 ~ ~ ~ ~2 ge1dt dus: 

Met n1 (~) en n2(•) vo1gens verge1ijking 5.32 

en B1 (~) vo1gens verge1ijking 5.31. 

(5.35) 

Nu is bet moge1ijk om de tota1e dragende tandbreedte en bet aanta1 
tanden dat in ingrijping bij een wi11ekeurige verdraaiingsboek • van 
bet rondse1 te bepa1en. Hiervoor is een rekenprogramma ontwikke1d. De 
resu1taten biervan zijn in de vo1gende figuren weergegeven. 

Figuur 5.4 Het aanta1 tanden 
in ingrijping. 
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Figuur 5.5 De totaal dragende tandbreedte. 
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6 DE TOEGEPASTE ANALYTISCHE BESCHRIJVING 

6.1 In1eidins 

In deze paragraaf worden de in dit hoofdstuk behande1de toepassingen van 
de ana1ytische beschrijving verme1d. 
1) Er wordt de re1atieve sne1heid van het rondse1 afge1eid en in een 

algemeen ge1dend rekenvoorbee1d verduide1ijkt. In dit rekenvoorbee1d 
wordt aangenomen dat ge1dt: rb w1 - 1. Daar tevens ge1dt x - z/u -
k z worden s1echts de componenten in y- en z-richting bepaa1d. Voor 
een bepaa1de overbrengverhouding u kan de afhanke1ijkheid van de 
overbrengverhouding van de x-co6rdinaat tevens uitgedrukt worden. 

2) De krommingen en kromtestra1en van de rondse1 en kroonwie1f1ank wor
den bepaa1d. Voor de ro1kromme worden deze krommingen en kromtestra-
1en exp1iciet in formu1evorm gegeven. 

3) Het begin van de kop- en voetafronding op de kroonwie1flank worden 
bepaald. 

4) De ondersnijdingsgrens overeenkomstig Striezenou [49] wordt bepaa1d. 
5) De praktische en theoretische oversnijdingsgrens worden bepaald. 
6) Tenslotte wordt nagegaan of de kroonwie1flank door twee eenvoudige 

beschrijvingen benaderd zou kunnen worden. Als eenvoudige beschrij
vingen worden genomen: 
a) een schroeflijn op een cilinder (de eenvoudigste kromme op een 

ci1inder). Om de kroonwie1as met straa1 R wordt een cilinder ge
s1agen. Deze cilinder doorsnijdt de kroonwielvertanding volgens 
een bepaa1de kromme. 

b) een rechte in een transversaa1 vlak (de eenvoudigste lijn in een 
plat v1ak). Dit vlak staat loodrecht op de rondselas. De door
snijding van dit transversale vlak met de kroonwielvertanding is 
een kromme. 

Al deze genoemde toepassingen worden geil1ustreerd. 

Bovendien wordt er een rekenvoorbeeld met uitgebreide il1ustraties ge
geven 
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6.2 De relatieve snelbeidsbepalins van de tan4flatiken lanss de contactkromme 

Zoals bekend is uit hoofdstuk 5 geldt voor de ingrijp· of contactkromme 
volgens vergelijking 5.17: 

tanae • p - f + I 

Indien nu wordt over gegaan van het VZ-vlak naar het y*z*-vlak (zie 
figuur A.4a en b) dan geldt: 

(6.1) 

Substitueer verge1ijking 6.1 vervo1gens in vergelijking 5.3 dan krijgt 
men een verge1ijking voor de punten Q(p,ae) op de kroonwie1flank in de 
referentietoestand waarmee het rondsel in ingrijping komt: 

-
u_c_o_s_(_k_(_ta_na__.e,_·_P_) _) 

x - rb ( 
cosp 

sin(k (tanae·p)) sin(p·ae) 

cosae 

Met 

r'~- ) u rb u r'~-
arccos( ~ ~ arccos( ) ~ p ~ arccos( ~ 

rNf ~in ~ax 

.:iL .52 ) En arccos( ) ~ ae ~ arccos( 
rNf ra 

rb 
~ arccos( 

(6.2) 

Neem vervolgens het punt P(p,ae) op de rondselflank, waarmee het punt 
Q(p,ae) op de kroonwielf1ank in ingrijping komt op het moment dat het 
rondse1 van uit de referentietoestand in het y*z*-v1ak roteert (zie 
figuur 6.1). 
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Figuur 6.1 
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De snelheidsvector 
in het y*z*-stelsel. 

... 
v 

De componenten van de richtingsvector van de geFeenschappelijke normaal 
in P(p,ae} op de rondsel- en kroonwielflank tijdens de ingrijping in 
P(p,ae} en Q(p,ae} worden overeenkomstig vergelijking B.l7: 

( 0, cosp, -sinp } (6.3} 

De co6rdinaten van Q(p,ae} en P(p,ae) tijdens de ingrijping in P(p,ae) en 
Q(p,ae) worden met vergelijking 6.2: 

u rb x--
cosp 

Hetgeen overeenkomt met vergelijking 5.4. 

De relatieve snelheid yan het rondsel 

(6.4) 

De snelheid van het punt P tijdens de ingrijping als punt van het 
rondsel is: ... ... ... 

(6.5) 
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... 
Met r(P) a1s p1aatsvector van OP; 0 is de oorsprong in het XY*z* 
stelsel. 
De sne1heid van het punt P tijdens de ingrijping a1s punt van het 
kroonwie1 is: 

.. -+ -+ 

v2(P) - w2 x r(P) (6.6) 

De re1atieve sne1heid van het punt P tijdens de ingrijping a1s punt 
van het rondse1 ten opzichte van het kroonwie1 bedraagt: 

... ... ... 
vR(P) - v1(P) - v2(P) (6. 7) 

Er ge1dt (zie tevens Overdijk [24]): 

(6.8) 

-+ -+ ..... _..., 

Met w1- w2 - ( w1 , 0, -w2 ) - w1 ( 1, 0, -k) en met r(P) - OP 
gegeven in verge1ijking 6.4 ge1dt voor de relatieve snelheid van het ... 
rondsel vR(p,ae) van bet punt P(p,ae) op de rondselflank ten opzichte 
van bet kroonwiel tijdens de ingrijping: 

1 sin(ae·P) 
) (6.9) 

cosp 

Opmerking: De relatieve snelbeid van het kroonwiel is gelijk maar 
tegengesteld gericht aan die van het rondsel. 

~~~-!~~UY~2!~~!!~ 
Met bebu1p van vergelijking 6.9 wordt bet drie-dimensionale relatieve 
snelbeidsverloop van de rondse1tand weergegeven. 
Parameterkeuze: p - drukhoek kroonwiel, ae - drukboek rondsel 
[graden] 

en rb w1-1. (6.10) 
Afhankelijk van de rondsel- en kroonwielparameters en de overbreng
verbouding u wordt er een groter of kleiner deel van bet bier weerge
geven sne1heidsve1d benut. De waarde van x wordt onafhankelijk van de 
overbrengverbouding weergegeven, 

a1s x u. (6.11) 
In het rekenvoorbeeld vervalt de x-coOrdinaat omdat bij bet bier be
scbreven snelbeidsveld overeenkomstig vergelijking 6.9 ge1dt: 

x- z/u- k z. (6.12) 
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Het sne1heidsve1d 

JJ - 5 
y z 

0.0 0.0 
0.0046 0.0529 
0,0077 0.0885 
0.0157 0.1798 
0.0241 0.2754 
0.0330 0.3774 
0.0406 0.4650 
0.0427 0.4880 
0.0534 0.6104 

JJ - 20 
y z 

-0.0946 -0.2598 
-0.0764 -0.2100 
-0.0642 -0.1763 
-0.0328 -0.0902 
0.0 0.0 
0.0350 0.0962 
0.0651 0.1789 
0.0730 0.2005 
0.1150 0. 3160 

JJ - 35 
y z 

-0.3514 -0.5019 
-0.3210 -0.4585 
-0.3050 -0.4291 
-0.2479 -0.3541 
-0.1929 -0.2754 
-0.1342 -0.1916 
-0.0837 -0.1195 
-0.0705 -0.1006 
0.0 0.0 
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JJ - 8 
y z 

-0.0074 -0.0524 
0.0 0.0 
0.0050 0.0354 
0.0177 0.1262 
0.0311 0.2213 
0.0453 0.3226 
0.0576 0.4097 
0.0608 0.4326 
0.0779 0.5542 

JJ - 25 
y z 

-0.1601 -0.3433 
-0.1377 -0.2952 
-0.1226 -0.2628 
-0.0838 -0.1798 
-0.0433 -0.0927 
0.0 0.0 
0.0372 0.0798 
0.0469 0.1006 
0.0989 0.2120 

JJ - 40 
y z 

-0.4831 -0.5758 
-0.4490 -0.5351 
-0.4260 -0.5077 
-0.3671 -0.4375 
-0.3054 -0.3640 
-0.2396 -0.2856 
-0.1831 -0.2182 
-0.1682 -0.2005 
-0.0893 -0.1064 

JJ - 10 
y z 

-0.0154 -0.0875 
-0.0062 -0.0352 
0.0 0.0 
0.0159 0.0902 
0.0326 0.1848 
0.0504 0.2856 
0.0656 0.3722 
0.0696 0.3949 
0.0910 0.5159 

JJ - 29 
y . z 

-0.2263 -0.4083 
-0.2006 -0.3619 
-0.1832 -0.3306 
-0.1388 -0.2505 
-0.0923 -0.1665 
-0.0427 -0.0770 
0.0 0.0 
0.0112 0.0202 
0.0707 0.1276 

JJ - 45 
y z 

-0.6452 -0.6452 
-0.6077 -0.6077 
-0.5824 -0.5824 
-0.5176 -0.5176 
-0.4497 -0.4497 
-0.3774 -0.3774 
-0.3152 -0.3152 
-0.2989 -0.2989 
-0.2120 -0.2120 

JJ - 15 
y z 

-0.0467 -0.1743 
-0.0330 -0.1231 
-0.0237 -0.0885 
0.0 0.0 
0.0249 0.0927 
0.0513 0.1916 
0.0741 0.2766 
0.0801 0.2989 
0.1119 0.4175 

JJ - 30 
y z 

-0.2449 -0.4242 
-0.2184 -0.3783 
-0.2005 -0.3473 
-0.1547 -0.2679 
-0.1067 -0.1848 
-0.0555 -0.0962 
-0.0115 -0.0200 
0.0 0.0 
0.0614 0.1064 
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6.3 De kromtestra1en van de ron4sel- en kroonwie1f1ank 

De af1eiding en de theorie van de krommingen en de kromtestra1en van de 
rondse1- en kroonwie1f1ank wordt in bij1age C beschreven. In deze para
graaf worden s1echts de eindresu1taten gegeven. 
Voor de re1atieve kromming ~(ae,~) van de rondse1- en kroonwie1f1ank 
tijdens de ingrijping in het punt P(ae,~) ge1dt: 

(6.13) 

Neem vervo1gens het punt P(ae,~) op de kroonwie1f1ank met ~(ae,.>-ae dan 
11gt dit punt op de ro1as en ge1dt voor de re1atieve kromming ~(a •• ) 
van de rondse1- en kroonwie1f1ank tijdens ingrijping in het punt P(ae••) 
met behulp van de vergelijkingen C.6 en C.lO: 

(6.14) 

Ofwe1 

(6.15) 

~!!1. Y99! .. l?!!!!:l 
Om verge1ijking C.l4 te 111ustreren worden de hoofdkrommingen van de 
rondselflank nader uitgewerkt. Met behulp van vergelijking B.l6 wordt de ... 
p1aatsvector x(~,ae) van een punt P(~,ae) op de rondself1ank bepaald. 

-+ -+ -+ -+ 

x(~,ae) - ~ e(~,ae) + rb tanae n(~,ae) - rb n(~.ae) (6.16) 

Er ge1dt nu: 

(6.17) 

... 
t(~,ae) 

cos2ae 

Hiermee wordt: 



-+ 
ox -+ 
----(A,ae) - e(A,ae) 
CIA 
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(6.18) 

Met behu1p van verge1ijking C.1 kan men af1eiden dat voor de fundamente1e 
grootheden van de eerste en tweede orde in een punt P(A,ae) op de rond
se1flank ge1dt: 

(6.19) 

Voor de hoofdkrommingen K1 en K2 op de rondse1f1ank kan nu met behu1p van 
verge1ijking C.14 afge1eid worden: 

K N ± INI 
1,2 - 2 G 

1 ± 1 

1 
Hiermee wordt: K1 - 0 en K2 

De afspraak is dat die kromming positief is waarvan de normaa1 naar de 
tand toe wijst. Daar de kromming die bier berekend is een normaa1 heeft 
die van de tand afwijst, ge1dt dus voor de kromming van de rondse1f1ank: 

1 
K1 - 0 en K2 - ---

rb tallQe 
(6.20) 
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Figuur 6.2 De kromtestraal van rondsel en kroonwiel op de rolas 

6.4 De kop- en voetafronding van de tand 

Bij de bepaling van de kop- en voetafronding, het punt op de kroonwiel
tand waar de evolvente eindigt resp. begint (door het vonkrondsel ge
maakt), dient men in het XYZ-stelsel te werken. De parameter~ voor de 
verdraaiings- of rotatiehoek van het rondsel dient gefixeerd te worden. 
Kies vervolgens een punt P(ae,~) en ga uit van 
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Voor de drukhoek op het kroonwiel geldt (zie vergelijking 5.22): 

Hieruit kan men vervolgens de verdraaiings- of rotatiehoek ~ bepalen. 
Voer nu de verkregen waarde van f in de vergelijking 

in. 

De kopafrondin& 

Hier wordt het punt bepaald waar de kopafronding op de kroonwieltand 
begint, d.w.z. het punt P(amin•~min) (met amin van het vonkrondsel). 
Deze bepaling geschiedt numeriek. 
De werkwijze is als volgt: 
Vervang in de hierboven beschreven algemene procedure ae door amin 
hiermee wordt ~ en dus ~min bepaald. Voer vervolgens ~ en amin in z 
in. Dit geeft de z-co6rdinaat waar de kopafronding begint. Voer ver
volgens ~ en amin in de x en y van vergelijking 5.3 in. Hiermee wor
den de waarden van de x- en y-co6rdinaten en de straal R verkregen. 

De voetafrondin& 

Hier wordt het punt bepaald waar de voetafronding op de kroonwieltand 
begint, d.w.z. het punt P(amax•~max> (met amax van het vonkrondsel). 
Deze bepaling geschiedt numeriek. 
De werkwijze is als volgt: 
Vervang in de hierboven beschreven algemene procedure ae door amax 
hiermee wordt ~ en dus ~max bepaald. Voer vervolgens ~ en amax in z 
in. Dit geeft de z-co6rdinaat waar de kopafronding begint. Voer ver
volgens ~ en amax in de x en y van vergelijking 5.3 in. Hiermee wor
den de waarden van de x- en y-co6rdinaten en de straal R verkregen. 
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RLGEMENE GEGEVENS: GEGEVENS VONKRONOSEL: 
u 3 .o M 7.0 MM 

Z I 26 TANDEN 
ALFA 20.00 GRADEN 
FHA I .25 
FHF J.4E 
XI 0.00 

0 
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~ 
i 
I begin 

I 

-~ ------

18 

16 

IS 

I' 

13 

12 

II 

10 

9 

6 

0 0 
G 8 10 12 " 16 18 2~ 22 24 25 28 30 32 3• 36 38 40 42 u 

TRHOBRHOH KROONW I (l ( 0 ] 

Figuur 6.3 De voet- en kopafronding van de kroonwieltand 

Opmerking: Het kroonwiel wordt niet met kopafronding uitgevoerd 
i.v.m. toename van de fabricagetijd. 
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6.5 Het qpdersnl1dingspo4el 

Op de grens van de ondersnlJdlns nl. daar 
vaar de verkzame kroonvlelflank eindigt, 
vordt net geen verkzaam deel van de kroon
vielflank vervljderd. Indlen er een deel 
van de werkzame kroonvielflank vordt ver
vljderd spreekt men van ondersnijding. De 
ondersnljdingsgrens vordt bepaald door de 
grens- of keerkromme op bet kroonwlel. 
Voor deze ondersnljdingsgrens zijn de 
rlcbtingsvectoren die bet kroonvielopper- Flguur 6.4 
vlak bescbrijven niet meer onafhankelijk 
[49]. Zij bescbrijven niet meer een opper-
vlak maar een lijn. Deze lljn is de onder
snljdingsgrens. 

Een doorsnede van 
de kroonwieltand 
met ondersnijding 

Dlt betekent voor een punt Q(~,ae) op de kroonvlelflank (zie vergelijking 
6.2) dat de raakvectoren in Q(~,ae) afhankelljk zijn. 
Anders geformuleerd: 
De ondersnijdingsgrens van de kroonwielvertanding vordt bepaald door de 
afhankelijkheid van de raakvectoren van de plaatsvector in bet punt 
Q(~,ae>· 
Ofvel er moet gelden: 

en zijn afhankelijk (6.21) 

Met bebulp van vergelijking B.l7 zijn de ricbtingsvectoren van bet punt 
Q(~,ae): 

... 
e(~.ae) • (cos(~). -sin(~). 0 )T 

... 
n(~,ae) - ( sin(~) cos~. cos(~) cos~. -si~ )T 

De plaatsvector van bet punt Q(~,ae) is overeenkomstig vergelijklng B.l8: 

.... .... u .... .... 
x(~,ae) • rb ( -t(~,ae) + -- e(~,ae) + taDQ8 n(~.ae) ) 

cos~ 

De raaklijnvectoren van de plaatsvector in Q(~,ae) zijn nu: 

... 
ax(~.a,) - rb 

aa8 - cos3ae 

... ... 
t~ cosae t(~,a8) + k sin(~-ae) e(~,ae) ] -
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.. .. 
.... 

ax(p,oe) .... k sin(p-oe) u tanp 
----"'- - rb [ (tanp - tanoe) t(p,oe) + ( + ---

8p cosoe cosp 

.... ... 
- c t(p,oe) + d e(p,oe) 

Nu is: a d - b c - 0 

Uitgewerkt geeft dit: 

cosp tanoe (sinp - tanae cosp) + u2 tan2p - 0 (6.22) 

Zie ook Striezenou [49]. 
De op1ossing van verge1ijking 6.22 1uidt: 

1 ' f 4 u2 
oe- arctan[- tanp ( 1 +\I 1 + ~ )] 

2 cos p 
(6.23) 

Met behu1p van verge1ijking 6.23 kan de ondersnijdinggrenskromme in het 
p-oe opperv1ak n1. in het opperv1ak van het vonk- en werkrondse1 worden 
weergegeven (zie de figuren 6.6 en 6.5). Hierdoor kan de g2(p) grens (zie 
verge1ijking 5.26) veranderen [24). Dit is bij de bepa1ing van het 
ingrijpquotiAnt verdisconteerd. 
Tevens kan de ondersnijdinggrenskromme op de kroonwie1f1ank worden weer
gegeven. 
Voor de ondersnijdingskromme op de kroonwie1f1ank wordt gebruik' gemaakt 
van de vo1gende verge1ijkingen: 
1) de tandhoogte hKR: 0 ~ r 8 v1 + z ~ rav1 - rf1 

2) de straa1 van het kroonwie1 ~: RKR - V x2 + y2 (6.24) 

Met x, y en z vo1gens verge1ijking 6.2. 

Tevens kan de ondersnijdingsgrens op de kroonwie1tand die door bet vonk
rondse1 ontstaat, bepaa1d worden n1. door in verge1ijing 6.22 oe te ver
vangen door oav en p numeriek te bepa1en. Met bebu1p van verge1ijking 
6.23 wordt de ondersnijdingsstraa1 van het kroonwie1 die door het, vonk
rondse1 ontstaat, bepaa1d. Op een identieke wijze kan men de ondersnij
dingsstraa1 van bet kroonwie1 die voor bet werkrondse1 van be1ang is, 
bepa1en. Nu dient men oe door oa te vervangen. In figuur 6.7 wordt de 
ondersnijdingsgrens en de ondersnijdingsstra1en van bet kroonwie1 weerge
geven. 
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HLCEnENE GECE¥ENS• 
0 3.0 
HLFX 29.2< 
HLfN 7.10 
c. t. 75 

GRADEN 
GRADEN 
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Figuur 6.5 De ondersnijdingsgrenskromme in bet oppervlak van bet werk
rondsel (~-ae oppervlak) 
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RLGEMENE GEGEVENS: GEGEVENS VONKRONDSEL: 
u 3 .o H 7.0 MM 
RLFX 30.96 GRADEN 2 I 26 lANDEN 
ALFN 3.70 GRADEN RLFR 20.00 GRADEN 

FHRV l .25 
FHFI/ l .25 
XI 0.00 

0 7.6 10 12.5 IS 17.5 20 22.5 25 27.5 30 

30 30 

27·5 27 .s 

f 
?5 25 
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Figuur 6.6 De ondersnijdingsgrenskromme in het oppervlak van het vonk
rondsel (p·ae oppervlak) 
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HET INGRIJPQUOTIENT VAN Ill! KROONIHELVERTANDING 

OVERBRENGVERHOUDING 
MODUUL .. 
PROFIELVERSCHUIVINGSFAK'l'OR RONDSEL 
DRUKROEK RONDSEL IN GRADI!N 
KOPHOOGTEFAK'l'OR W'ERKRONDSEL 
VOETHOOGTEFAI:I'OR WERKRONDSEL 
AA~'TAL TANDEN RONDSEL 
MIN.DRUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) 
MAX, IRUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) 
VOETSPELINGSFAI:I'OR WERKRONDSEL 

MIN, STRAAL KROONIIIEL 
MAX. STRAAL KROONIIIEL 

u - 3.00 
M = 7,00 
Xl = 0.00 
ALF • 20.00 
FHA = 1.00 
FllF = 1. 25 
Zl • 26 
AKIN• 7.10 
AKAX• 29,24 
FC = 0. 25 

258.52 
294.00 

MAX. TANDBREE!JTE RMAX• 35.48 
TANDRREE!JTE B 34.00 
STRAAL KROONIIIEL R1 • 260.00 
STRAAL KROON\IIEL R2 • 294.00 
KOPSPELING KROONII • .YOETSPELING RONDSEL C• I. 75 
HOOGTE AFSTAND RONDSELAS H 84.00 
STRAAL VOETCIRKEL RONDSEL RFI • 82.25 
STRAAL NUTTIGE VOETCIRKEL RONDSEL RNF • 86.17 
STRAAL BASISCIRKEL RONDSEL RR I • 85.51 

GRADEN 

TANDEN 
GRADEN 
GRADEN 

HH 
HH 
MM 
HH 
MM 
HH 
MM 
MM 
MM 
HH 
Mil 

DE ONDERSNIJDING VAN DE KROONIIIELVERTANDING 
KOfllOOOFEFAKTOR VONKRONDSEL FHAV= 1.25 
VOETHOOOFEF AI:I'OR VONKRONDSEL FllFV• 1. 25 
STRAAL NUTTIGE VOETCIRKEL VONKROND. RNFV= 85.69 
MIN. DRUKROEK VONKRONDSEL (GRADEN) AKIN• 3, 71 
HAX.DRUKROEK VONKRONDSEL (GRADEN) AMAX= 30.99 

EINDE ONDERSNIJDING OP KROONIIIELt 
DOOR VONKRONDSEL R OND.- 262.67 MM 
VOOR 1/ERKRONDSEL R OND.= 261,88 HM 
DRUKH.RKROONW.VONKR. 9.52 GRADEN 
DRUJ:ll,RKROON\1,\IERKR. 8.89 GRADEN 

HH 
GRADEN 
GRADEN 

!7.l56 260 ·264 266 212 216 280 264 286 292 296 300 304 308 312 316 320 324 32~7.5 
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Figuur 6.7 De ondersnijdingsgrens en de ondersnijdingsstralen van het 
kroonwiel 
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6.6 De oyersnijdin; 

Bij een toenemende straal van bet kroonwiel neemt de kans op oversnij
ding, bet spits worden van de kroonwieltand, toe. Voor bet bepalen van de 
oversnijdingsgrens dient men een vlak loodrecht op de z-as (kroonwielas) 
en evenwijdig aan de x-as (rondselas) te nemen en dit vlak met hoogte H 
als z-coOrdinaat te snijden met de vertanding. Voor de hoogte H geldt: 

(c - kopspeling tussen kop kroonwiel en voet rondsel) 

Het kroonwiel heeft z2 tanden. Het segment op bet kroonwiel dat door een 
tand en tandkuil beschreven wordt, wordt ingesloten door de hoek q. Voor 
de hoek q geldt: 

De hoek q is de hoek waarbij in bet gekozen assenstelsel de kroonwieltand 
vanaf een zekere straal R van bet kroonwiel spits wordt, de theoretische 
spitsheid van de kroonwieltand. 

y 
tanq 

X 

Voor de hoogte H waar de spitsheid optreedt, geldt: H- -z. 
Met x, y en z volgens vergelijking 5.3. 

Nu geldt tevens overeenkomstig vergelijking 6.24: 

H 
arccos( -- cosae) - ± (1-invae+~) 

rb 

Met de randvoorwaarden van vergelijking 6.24 geldt dan: 

H 
• - tanae - ae - I · arccos( -- cosae) 

rb 

(6.24) 

(6.25) 

Substitueer vervolgens vergelijking,6.25 in 6.24 dan krijgt men devol
gende relatie voor de spitsheid of oversnijding van de ,kroonwieltand. 

IYI - x tanq - 0 (6.26) 

Ofwel uitgewerkt: 

1-u tan(~) cosae·cosp,sin(p-ae)l-u cosaetanq+tan(~) sin(p-ae) cosp tanq-0 

Met als grenzen 0 ~ p < 90° 
0 ~ ae < 90° 

Voor p geldt: p- tanae - I · ~. Met~ overeenkomstig vergelijking 6.25. 
Nu kan met behulp van een eenvoudige nulpuntsbepaling ae bepaald worden. 
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Door vervolgens de verkregen waarden van p, Qe en~ in vergelijking 6.24 
te substitueren worden de co6rdinaten xSth• Ysth en de kroonwielstraal 

Rsth -V x;th+Y;th van de theoretische spitsheid (oversnijding) 
verkregen. Figuur 6.8 geeft dat gedeelte van de kroonwieltand weer, waar 
de theoretische spitsheid optreedt. 

~LGEHENE GEGEVENS 1 OEGEVENS VONKRONDSEL • 
u 3.0 M 7.0 NN 
~LfX 30.98 ORAOEN Zl 26 lHNOEN 
HlfN 3. 70 GRAOEN ALFA 20.00 ORAOEN 
c: l .75 "H FHA 1 .25 

FHF 1 ·25 
X1 0 .oo 

lrNf ... '" ... ... ,. '" '" ... ... .,. ... ,, 
l&.:r IS·2 

14.4 
..... 

1!-6 13,fl 

u.e 12·1 

" 

l' 
" 

ll·ll' 11·1 

Jl) .• 10·• ... . .. 
... . .. 
M 7.1 

•·· ... 
... ... ... . .. 
... ,.. 
... . .. . ... . .. 
.. . . 
• '" ... ... '"' ••• '" 

,., ... ., . .,. ... 
&fliMt ll.OOttllHl I" "" 

Figuur 6.8 De theoretische spitsheid (oversnijding) van de kroonwieltand 
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Enige rekenvoorbeelden van de theoretische oversnijding van de kroonwiel
tand. 

REKENPROGRAMMA CONTACTKR I<ROONWIELVERTANDING 

RET INGRIJPQUOTIENT VAN DE KROONWIELVERTANDING 

OVERBRENGVERHOUDING 
MODUUL . 
PROFIELVERSCHUIVINGSFAKTOR RONDSEL 
DRUKHOEK RONDSEL IN GRADEN 
KOPHOOGTEFAKTOR WERKRONDSEL 
VOETHOOGTEFAKTOR WERKRONDSEL 
AANTAL TANDEN RONDSEL 
MIN.DRUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) 
MAX.llWKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) 
VOETSPELINGSFAKTOR WERKRONDSEL 

MIN.STRAAL KROONWIEL 
MAX.STRAAL KROONWIEL 

u - 3.00 
M .. 7.00 
XI = 0.00 
ALF = 20.00 
FHA= 1.00 
FHF = 1.25 
Zl • 26 
AMIN= 7.10 
AMAX• 29.24 
FC = 0.25 

RMIN= 
RMAX• 

258.52 
294.00 

MAX. TANDBREEDIE BMAX= 35.48 
TANDBREEME B 
STRAAL KROONWIEL Rl = 
STRAAL KROONWIRL R2 • 
KOPSPELING KROONW.•VOETSPELING RONDSEL C= 
HOOGTE AFSTAND RONDSELAS H 
STRAAL VOETCIRKEL RONDSEL RFl .. 
STRAAL NUTTIGE VOETCIRKEL RONDSEL RNF = 
STRAAL BASISCIRKEL RONDSEL RBI e 

34.00 
260.00 
294.00 

1.75 
84.00 
82.25 
86.17 
85.51 

KOPHOOGTEFAKTOR VONKRONDSEL 
VOETHOOGTEFAKTOR VONKRONDSEL 
STRAAL NUTTIGE VOETCIRKEL VONKROND. 
MIN.DRUKHOEK VONKRONDSEL (GRADEN) 
MAX.DRUKHOEK VONKRONDSEL (GRADEN) 

FHAV= 1. 25 
FHFV• 1.25 
RNFV• 85.69 
AMIN= 3. 71 
AMAX• 30.99 

DE OVERSNIJDING VAN DE KROONWIELVERTANDING 
BEGIN THEORETISCHE OVERSNIJDING 
OP HOOGTE H VANUIT RONDSELAS H = 84.00 MM 

HOOGTE KROONWIEL HKROV • 15.75 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV •311.46 MM 

THEORETISCHE OVERSNIJDING: 
OP HOOGTE RB VANUIT RONDSELAS RB = 85.51 MM 

HOOGTE KROONWIEL HKROV • 14.24 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV •323. 52 MM 

OP HOOGTE RNF VANUIT RONDSELAS RNF • 86.17 MM 
HOOGTE KROONWIEL HKROV • 13.58 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV •329.32 MM 

OP HOOGTE R VANUIT RONDSELAS R '" 91.00 MM 
HOOGTE I<ROONWIRL HKROV • 8.75 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV •381.77 MM 

MM 

GRADEN 

TANDEN 
GRADEN 
GRADEN 

MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 

MM 
GRADEN 
GRADEN 
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In de praktijk mag een tand nooit spits worden, dus oak een kroonwieltand 
niet (zie hoofdstuk 2). Daarom wordt bier het begrip praktische spitsheid 
of praktische oversnijding ingevoerd. De praktische spitsheid of prakti
sche oversnijding is de spitsheid of oversnijding waarbij de tanddikte 
aan de kop sa~ m/6 of m/4 is, afhankelijk van het gekozen kriterium. 
Voor de dikte aan de kop van de kroonwieltand dient men de momentane 
drukhoek en de momentane moduul van het kroonwiel te nemen (overeenkom
stig het beschreven heugelmodel in hoofdstuk 3). Er geldt dan voor de 
halve dikte van de kroonwieltand bij de momentane drukhoek p op bet 
kroonwiel: 

Voor de praktische spitsheid (oversnijding) van de kroonwieltand geldt 
nu: 

Figuur 6.9 Bepaling van de praktische 
spitsheid (oversnijding) 

v - arctan( saKR ) 
xsth 

Nu geldt voor de praktische spitsheid (oversnijding): 

IYI - X tan(q-v) - 0 

Ofwel uitgewerkt: 

j-u tan(~) cosae • cosp sin(p·ae)l - u cosaetan(q-v) + 

tan(~) sin(p·ae) cosp tan(q·v) - 0 

Met als grenzen 0 ~ p < 90° 
0 ~ ae < 90° 

(6.27) 

(6.28) 

Voor p geldt: p- tanae - 0 • ~. Met. overeenkomstig vergelijking 6.25. 
Nu kan met behulp van een eenvoudige nulpuntsbepaling ae bepaald worden. 

Door vervolgens de verkregen waarden van p, ae en • in vergelijking 6.24 
te substitueren worden de co6rdinaten xspr• Yspr en de kroonwielstraal 

Rspr -\/ x;pr+Y;pr van de praktische spitsheid (oversnijding) 
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verkregen. Figuur 6.10 geeft dat gedeelte van de kroonwieltand weer, waar 
de praktische spitsheid optreedt. 

ALGEMENE GEGEVEN5: 
u 3.0 
ALFX 30.98 
ALFN 3.70 
c: 1 • 75 

GRADEN 
GRADEN 
MM 

GEGEVEN5 VONKROND5EL: 
M 7.0 MM 
Zl 26 TANDEN 
ALFA 20.00 GRADEN 
FHA 1.25 
FHF 1 .25 
Xl 0.00 
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Enige rekenvoorbeelden van de praktische oversnijding van de kroonwiel
tand. 

REKENPROGRAMMA CONTACTKR KROONWIELVERTANDING 

HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE KROONWIELVERTANDING 

OVERBRENGVERHOUDING u 
MODUUL M 
PROFIELVERSCHUIVINGSFAKTOR RONDSEL Xl 
DRUKHOEK RONDSEL IN GRADEN ALF 
KOPHOOGTEFAKTOR WERKRONDSEL FHA 
VOETHOOGTEFAKTOR WERKRONDSEL FHF 
AANTAL TANDEN RONDSEL Zl = 
MIN.DRUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) AMIN= 
MAX.DRUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) AMAX= 
VOETSPELINGSFAKTOR WERKRONDSEL FC = 

MIN.STRAAL KROONWIEL RMIN= 
MAX.STRAAL KROONWIEL RMAX= 
MAX. TANDBREEUfE BMAX= 
TANDBREEUfE B 
STRAAL KROONWIEL Rl = 
STRAAL KROONWIEL R2 = 
KOPSPELING KROONW.=VOETSPELING RONDSEL C= 
HOOGTE AFSTAND RONDSELAS H 
STRAAL VOETCIRKEL RONDSEL RFl 
STRAAL NUTTIGE VOETCIRKEL RONDSEL RNF 
STRAAL BASISCIRKEL RONDSEL RBI 

KOPHOOGTEFAKTOR VONKRONDSEL FHAV= 
VOETHOOGTEFAKTOR VONKRONDSEL FHFV= 
STRAAL NUTTIGE VOETCIRKEL VONKROND. RNFV= 
MIN.DRUKHOEK VONKRONDSEL (GRADEN) AMIN= 
MAX.DRUKHOEK VONKRONDSEL (GRADEN) AMAX= 

DE OVERSNIJDING VAN DE KROONWIELVERTANDING 
BEGIN PRAKTISCHE OVERSNIJDING 

3.00 
7_00 
0.00 

20.00 
1.00 
1. 25 

26 
7.10 

29.24 
0.25 

258. 52 
294. 00 
35.48 
34.00 

260.00 
294.00 

1. 75 
84.00 
82.25 
86. 17 
85.51 

1. 25 
1. 25 

85.69 
3.71 

30.99 

OP HOOGTE H VANUIT RONDSELAS H = 84.00 MM 
HOOGTE KROONWIEL HKROV = 15.75 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV =295.76 MM 

PRAKTISCHE OVERSNIJDING: 
OP HOOGTE RB VANUIT RONDSELAS RB = 85.51 MM 

HOOGI'E KROONWIEL HKROV = 14.24 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV =305.16 MM 

OP HOOGI'E RNF VANUIT RONDSELAS RNF = 86.17 MM 
HOOGI'E KROONWIEL HKROV = 13.58 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV =309.79 MM 

OP HOOGTE R VANUIT RONDSELAS R = 91.00 MM 
HOOGTE KROONWIEL HKROV = 8. 75 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV =353.45 MM 

MM 

GRADEN 

TANDEN 
GRADEN 
GRADEN 

MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 

MM 
GRADEN 
GRADEN 
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Bij de vergelijking der beide rekenvoorbeelden ziet men duidelijk het 
verschil tussen het optreden van praktische en theoretische oversnijding. 

Het verschil tussen de praktische en de theoretische oversnijding. 

REKENPROGRAMMA CONTACTKR KROONIHELVERTANDING 

HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE KROON\HELVERTANDING 

OVERBRENGVERHOUDING u = 3.00 
MODUUL M = 7.00 
PROF IELVERSCHUIVI NGSFA!tTOR RONDSEL XI = o.oo 
DRUKHOEK RONDSEL IN GRADEN ALF = 20.00 
KOPHOOGTEFA!tTOR WERKRONDSEL FHA E 1.00 
VOETHOOGTEFA!(TOR liERKRONDSEL FHF ~ I. 25 
AANTAL TANDEN RONDSEL Zl = 26 
MIN.DRUKIIOEK WERKRONDSEL (GRADEN) AHIN= 7.10 
MAX.IP.UKIIOEK WERKRONDSEL (GRADEN) AHAX= 29.24 
VOETSPELINGSFA!tTOR liERKRONDSEL FC = o. 25 

MIN. STRAAL KROONWIEL RMIN= 258.52 
MAX. STRAAL KROONW IEL RMAX= 294.00 
MAX. TANDB REEIJfE BMAX= 35.48 
TANDBREEIJfE B 34.00 
STRAAL KROONWIEL Rl = 260.00 
STRAAL KROONWTEL R2 = 294.00 
KOPSPELING KROONW ,•VOETSPELING RONDSEL C• I. 75 
HOOGTE AFSTAND RONDSELAS 
STRAAL VOETCIRKEL RONDSEL 
STRAAL NDTT ICE VOETC IRKRL RONDSEL 
STRAAL BASISCIRKEL RONDSEL 

KOPHOOGTEFAKTOR VONKRONDSEL 
VOETHOOGTEI'AK!OR VONKRONDSEL 
STRML NDTTIGE VOETCIRKEL VONKROND. 
MIN. DRUKIIDEK VONKRONDSEL (GRADEN) 
MAX.DRUKHOEK VONKRONDSEL (GRADEN) 

H 84.00 
RFI = 82.25 
RNF • 86.17 
Rill • 85.51 

FHAV• I. 25 
FHFV• I. 25 
RNFV• 85.69 
AHIN• 3. 71 
AHAX• 30.99 

DE OVERSNIJDING VAN DE KROONIHELVERTANDING 
BEGIN TilEORETISCHE OVERSNIJDING 
OP HOOGTE H VANUIT RONDSELAS H • 84.00 MM 

HOOGTE KROONWIEL HKROV • 15.75 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV =311.46 MM 

THEORETISCHE OVERSNIJDING: 
OP HOOGTE RB VANUIT RONDSELAS RB • 85. 51 MH 

HOOGTE KROONWI&L HKROV • 14.24 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV •323. 52 MM 

OP HOOGTE RNF VANUIT RONDSELAS RNF • 86.17 MM 
HOOGTE KROONWIEL HKROV • 13.58 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV •329. 32 MH 

OP HOOGTE R VANUIT RONDSELAS R • 91.00 MM 
HOOGTE KROONWIEL HKROV = 8. 75 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV •381. 77 MH 

DE OVERSNIJDlNG VAN DE KROONWIELVERTANDING 
BEGIN PRAlcrlSCHE OVERSNIJDING 
OP HOOGTE H VANUIT RONDSELAS H = 84.00 MM 

HOOGTE KROONWIEL HKROV = 15.75 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV =295. 76 MM 

PRAKT!SCHE OVERSNIJDING: 
OP HOOGTE Rll VANUIT RONDSELAS Rll • 85.51 MM 

HOOGTE KROONWIEL HKROV = 14.24 MH 
STRAAL KROONWIEL RKROV •305.16 MM 

OP HOOGTE RNF VANUIT RONDSELAS RNF • 86.17 MM 
HOOGTE I(ROONWIEL HKROV = 13.58 MM 
STRAAL KROONWI&t RKROV •309. 79 MM 

OP HOOGTE R VANUIT RONDSELAS R = 91.00 MM 
HOOGTE I(ROONWIEL HKROV • 8.15 Mll 
STRAAL KROONWIEL ltKROV •353. 45 MH 

MM 

GRADEN 

TANDEN 
GRADEN 
GRADEN 

MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 

MM 
GRADEN 
GRADEN 
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Nu het oversnijdingsverloop van de kroonwieltand bekend is, kan er een 
maximale breedte van de kroonwieltand bepaald worden. Hiervoor komen di
verse kriteria in aanmerking: 
1) op het oversneden deel van de kroonwieltand dient al of niet zuivere 

rolling op te treden. Zie b.v. de VBB-vertanding [29] 
2) de maximaal toelaatbaar geachte glijding der tandflanken langs elkaar 
3) een maximale drukhoek op het kroonwiel 
4) een minimale tandhoogte van het kroonwiel. 

Indien er geen zuivere rolling maar glijding langs de gehele tandflank 
optreedt, dient de invloed van dit fenomeen op de sterkte- en levensduur 
berekening der tandflanken onderzocht te worden. Om een goede uitspraak 
omtrent de maximale tandbreedte van de kroonwielvertanding te kunnen 
doen, dienen de hier beschreven punten onderzocht te worden. In het kader 
van dit werk wordt hier niet verder op in gegaan. 
Echter als voorlopige richtlijn kan men al naar gelang het verschijnsel 
dat het eerst optreedt, nemen: 
1) de minimale tandhoogte van het kroonwiel: (fhav + 0.5) m 
2) de richtlijnen voor de constructeur (hoofdstuk 3). 

6.7 De schroeflijn vorm 

In deze paragraaf wordt nagegaan of de 
kroonwielflank door een schroeflijn 
benaderd kan worden. 
Om de kroonwielas met straal R wordt een 
cilinder geslagen. Deze cilinder 
doorsnijdt de kroonwielvertanding volgens 
een bepaalde kromme. Nu wordt nagegaan 
hoeveel een schroeflijn op de cilinder 
afwijkt van de kromme die de doorsnijding 
vormt met de kroonwielflank 

Algemeen geldt voor een schroeflijn: x - R cos• 
y - R sin• 

en 
az h 
----constant 

h 
z - - • 

2 !I' 

Om een goede vergelijking tussen de schroeflijnvorm en de werkelijke 
optredende kroonwielflankvorm te kunnen maken, dient men voor de kroon
wielvertanding 8z/8A te bepalen (zie bijlage D). Er geldt in het algemeen 

az az 
voor-- (met#- tanae·8-f): 

BA 8A 



az 
In het rolpunt geldt: -

a>. 
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az 
Hieruit volgt dat de richtingscolfficilnt van de kroonwielflank op een 

a>. 
cilinder met straal R nooit een constante waarde over de totale tandflank 
heeft. De kroonwielflank is dus geen schroeflijn. 
Vervolgens wordt onderzocht of de kroonwielflank door een schroeflijn 
benaderd kan worden. Hiervoor is een rekenmodel ontwikkeld. Als referen
tiepunt wordt het rolpunt op de (denkbeeldige) kroonwielflank genomen. 

Opmerking: Behalve de kroonwieloverbrenging met de hier getoonde para
meters, zijn diverse andere kroonwieloverbrengingen doorgere
kend. Zij tonen overeenkomstige resultaten. Het voert echter 
te ver om ook deze voorbeelden op te nemen. 

RLGEMENE GEGEVENS' 
u 3 .o 
ALFX 29.24 
RLFN !5.00 c l. 75 
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M 7 .Q MM 
Z \ 26 TAN DEN 
RLFR 20 GRADEN 
FHA 
FHF 
XI 

.o
1
J·o• J.oe 1.12 1.16 1.2 1-24 J.2e t-32 1 . 36 

.o:z 

.ooe 

.004 

- ,QQ4 

--. - .ooe 
E 
E -.Ot2 

--.0\6 

"' --02 

0 
--024 

--026 

ALFN::.15.0° 

.016 

-012 

.0(}8 

.004 

-' 004 

- .ooa 

-.Q;Z: 

--0!6 

- .Q2 

-.02:4 

- .ozs 

-.032 

- .QJ6 

-.(.)4 

-.044 

- .Q48 

.052 

-.0.56 

.c6 

· .os~ 
J.as 



-6.25-



-6.26-

, .. .&4 .a . 96 I-12 \.41\ 1.92 2 .oa 
.068 .068 

. 064 AL FN= 2 9.0" .064 

.06 .06 

.ass -OSE 

"052 . 052 

.O.tB 048 

E .044 .044 

E 
,Q4 .04 

"' -036 .036 
~ 
w 
0 .032 

~ 
.032 

0 .oza . 028 

" ~ 
.024 ~ -024 

~ 

"' , 02 .02 

,016 -016 

-012 

.ooa 

.004 

·.004_
4 
L8:-~-:.6~4 ... ~- • .c8-~_,.9L6:.~-I-'. 1_,2~-1 .~I:CC8~-1-.J.~ .. ~-1-L.6 ~-1-.l:::-~-':-:~--:c":-~- ,Q04 

IE~ORAAIINGStiOfK KROONio!lEL • f O 1 

.e , 7 .a .9 1.1 
1 ·' 

1,' 
6 ,, 5.2 

... ALFN= 35.0 
0 kop 

• , 8 

• , 6 4 .• 

4.4 ... 
4.2 4, 2 

'.a 3-8 

3.6 3.6 

E '·' 3.' 

E 3, 2 3, 2 
~ 

z 
~ 

~ 
2 .• z .a 

~ 
w z. 6 z. 6 0 
~ 
~ , .. 2,. u 

"' 0 2 ·' 2 ·' z 
~ -, 
~ 

1 .a I .8 

cr 1.6 I .S 

L' 1.4 

1, 2 1 ,, 

.a .. .. voet .. .. 
,z 

,z -.2 
.9 1 ;.; I . 2 1.3 

>'fRORflfll I NC5H0Ex KROONWill [ 0 J 



-6.27-

.8 De vorm van een recbte 

Figuur 6.11 De doorsnijding met 
een transversaal vlak 

In deze paragraaf wordt 
nagegaan of de kroonwiel
flank door een recbte be
naderd kan worden. Om een 
goede vergelijking met bet 
beugelmodel van hoofdstuk 
3 te verkrijgen, dient de 
recbte in een transversaal 
vlak te liggen. Dit trans
versale vlak is evenwijdig 
aan de kroonwielas en 
heeft zijn normaal in de 
richting van de rondselas. 

Figuur 6.11 toont een algemene situatie van een transversaal vlak met 
t als raakvector aan de tandflank in bet transversale vlak. 
De vector n is de normaal van bet transversale vlak. 

Algemeen geldt voor de richting van de raakvector t: 

Met bet transversale vlak evenwijdig aan de kroonwielas (z-as) en de 
rondselas (x-as) als normaal n - (1, 0, O)T geldt voor de ricbting van t: 

ax ax ax ax 
- ( - ) - ( - ) ofwel uitgewerkt: 
a~ aae aae a~ 

ax ax ax ax 
tx ---- - 0 

a~ aae aae a~ 
ax ay ax ay ax az 

~ - a~ aae -
en t -

aae a~ z 
a~ aae 

ax az 

aae a~ 
ax ax ay ay az az 

Na substitutie van -- -- en -- volgens bijlage D 
a~· aae' a~· aae' a~ aae 

verkrijgt men als algemene oplossing voor t: 
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k r~ tanae sin(tanae·B-~) sin(B-invae+~) 
cos3ae 

u r~ tan(tanae-9-~) cos(B-invae+~) 
cos ae cos(tanae·B-~) 

In het rolpunt geldt: 

u rt tan3ae u r~ cos(~) tan2ae 
tx - 0, ty - en tz - 2 

cos ae cos ae 

Hieruit volgt dat de richtingsvector ~ van de kroonwielflank in het 
transversale vlak (// z-as en met n- (l,O,O)T) nooit over de gehele 
werkzame kroonwielflank dezelfde richting zal hebben. De kroonwielflank 
is dus geen rechte. Het heugelmodel is een benadering. 
Vervolgens wordt onderzocht of de kroonwielflank op een afstand c op de 
x-as door een rechte benaderd kan worden. Hiervoor is een rekenmodel ont
wikkeld. Als referentiepunt wordt het rolpunt op de (denkbeeldige) kroon
wielflank genomen. 

Opmerking: Behalve de kroonwieloverbrenging met de hier getoonde para
meters, zijn diverse andere kroonwieloverbrengingen doorgere
kend. Zij tonen overeenkomstige resultaten. Het voert echter 
te ver om ook deze voorbeelden op te nemen. 
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8LGEMENE GEGEVENS• 
u 3 .o 
ALEX 29.2411 
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FHA I .QO 
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De bena4erinesvorm van de kroonwielflarik 

In deze paragraaf worden de recbte- en scbroeflijnvorm met de werkelijke 
kroonwielflankvorm vergeleken. Zoals uit de bierna volgende figuren 
blijkt, wordt de kroonwielflank over bet gebied waar zuivere rolling op
treedt bet best benaderd door een recbte. Ofwel: Over bet gebied waar 
zuivere rolling optreedt, kan bet kroonwiel door bet beugelmodel benaderd 
worden. Buiten bet gebied van de zuivere rolling, dus waar de rolas zicb 
niet op de werkelijke kroonwielflank bevindt, kan binnen een bepaald tra
ject de kroonwielflank nauwkeuriger door een scbroeflijn benaderd worden. 
In al deze gevallen wordt als referentiepunt bet rolpunt op de (denkbeel
dige) kroonwielflank genomen. 

Opmerking: Bebalve de kroonwieloverbrenging met de bier getoonde para
meters, zijn diverse andere kroonwieloverbrengingen doorgere
kend. Zij tonen overeenkomstige resultaten. Het voert ecbter 
te ver om ook deze voorbeelden op te nemen. 
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c 1. 75 

kop 
-012 ~ 

-8 

GRROE.N 
GRAGf:N 
J'\1i 

·6 '"l ' . :• 
'
008 

, " schroeflijn 

'· .Q04 
......__ __ 

-.,- .004 

E 

-· 

E - .ooe 
rechte 

'i 
-.012 

_, -.0!6 ... 

! - .oz 

~ 
- .024 

' ~ .oza w 

~ -.032 

2 -.036 ... 
~ 

-.04 

-.044 

- .Q48 

- .osz 

-.056 

-.06 

-.064 
-12 -10 -· -· 

GEGEVENS VGN~RONDSEL' 
M 7 .I} MM 
Z 1 26 TANDEN 
ALFA 20.00 GRADEN 
FHA 1.00 
FHF l .25 
Xl 0.00 

' ' ' \ 'o 
ALFN = 15.0 

10 
.016 

~ 012 

-2 

,QQB 

.004 

-.004 

- .ooa 

-.012 

-.0\6 

-.02 

-.024 

- .02.6 

-.032 

-.036 

~.04 

•. 04.B 

-.052 

voet -.06 



E 
E 

-6.32-

-l7 -15 ~ 13 -lt 

~1 
.Q4 

.035 

.Q1 

.ozb 

-7 

0:: t \k~p 
-03 \ 

\ 

AlFN = 20.0° 

. 025 \ schroeflijn 

.oz \ .oz 

\ 
\ 

.01':; 

.Qj \ .Ql 

', 
"'---

.OC·5 

-.oos -.oos 

-. 01 -.01 

-,QIS - .OIS 

.os 

.055 

.os 

.035 

-03 

-025 

-02 

-01 

.oos .oos 

- . oos L_._-'--'--'~~_.__,__.__;::::;:::::::::r:::::::::;::::.__._~_.__.__.__,__'-_._J -. oos 
-21 -ts -11 -ts -\3 -u -s ~1 ~s -3 -t 3 

YEROR~~ J J NGSHOEK ROHOSEl l 0] 



E 
E 

T 
u 

.05 

.oss 

.052 

.o.s L 
.0<!4 

.036 

.032 

t.S 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

-6.33-

-\0 -8 

ALF N=-2 9.0o 
.C'E 

.OH 

.03€ 

' 
.ooa 

. oo~ 

- .ooQ 
·2 

20 22. s 25 

.s 

10 VEROftf'H\l,ING~~o:.. IS 17 5 --'--~ ' '" RDNOSEL [ 0 ] 20 
25 



-6.34-

6.10 Rekenvoorbeeld van een overbren&ing 

Ter verduidelijking van de bier bescbreven analytiscbe tbeorie en baar 
toepassingen wordt een rekenvoorbeeld gegeven. 

Gegeven: Voor bet doorleiden van 2000 k~ worden twee kroonwielen met de 
rug naar elkaar toe op een opname gepositioneerd. Op ieder 
kroonwiel worden acbt rondsels gepositioneerd die recbtstreeks 
op de uitgaande as van acbt identieke bydromotoren zijn beves
tigd. De acbt bydromotoren vormen een kring waarbinnen bet 
kroonwiel gesitueerd is. De eisen die aan de overbrenging ge
steld worden zijn: 1) hoge levensduur 

2) eenvoudige montage en demontage 
3) standaard werkrondsels 
4) overbrengverbouding ca. u - 3. 

De keuze is kroonwiel met variabele tandhoogte (d.w.z. verboogde kop op 
kroonwiel), hierdoor vergroot ingrijpquoti@nt en rustiger loop t.o.v. 
kroonwiel zonder verboogde kop. Standaard gereedscbap voor vonk- en werk
rondsels. Voor vonkrondsels is gereedscbap overeenkomstig DIN 3972 beu
gelprofie1 II [Norm.9]. 

Er geldt: fhr - 1.25 z1 - 26 tanden kopspeling c- 0.25 m 

moduul m [mm] 3.0 4.0 7.0 
straal basiscirkel rb [mm] 36.65 48.86 85.51 
straal voetcirkel rf [mm] 35.25 46.00 82.25 
boogte vanuit rondselas H [mm] 36.00 48.00 84.00 
kopspeling c [mm] 0.75 1.00 1.75 
extra boogte t.o.v. rb [mm] 0.75 0.86 1.51 

De keuze valt op moduul 7. 
Het werkzame deel van de evolvente begint vanaf de straal van de nuttige 
voetcirkel rNf : rNf- 86.17 mm. 

De extra boogte t.o.v. de rNf bedraagt nu 2.17 mm. 

De resultaten van bet rekenvoorbeeld worden op de volgende pagina's weer
gegeven. 
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De invoergegevens zijn met * aangeduid. 
REKENPROGRAMMA CONTACTKR KROONWIELVERTANDING 

HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE KROONWIELVERTANDING 

* OVERBRENGVERHOUDING 
* MODUUL . * PROFIELVERSCHUIVINGSFAKTOR RONDSEL * DRUKHOEK RONDSEL IN GRADEN * KOPHOOGTEFAKTOR WERKRONDSEL 
* VOETHOOGTEFAKTOR WERKRONDSEL 
* AANTAL TANDEN RONDSEL 

MIN.DRUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) 
MAX. I:.RUKHOEK WERKRONDSEL (GRADEN) 

* VOETSPELINGSFAKTOR WERKRONDSEL 

MIN.STRAAL KROONWIEL 
MAX.STRAAL KROONWIEL 
MAX. TANDBREEDl'E 

* TANDBREEDl'E 
* STRAAL KROONWIEL 

STRAAL KROONWIEL 

U E 3, 00 
M • 7.00 
XI = 0.00 
ALF 20.00 
FHA • 1.00 
FHF • I. 25 
Zl = 26 
AMIN= 7. 10 
AMAX• 29.24 
FC = 0. 25 

RMIN= 258. 52 
RMAX= 294.00 
BMAX= 35.48 
B 34.00 
R1 = 260.00 
R2 = 294.00 

KOPSPELING KROONW.*VOETSPELING RONDSEL C= I. 75 
HOOGTE AFSTAND RONOSELAS H 84.00 
STRAAL VOETCIRKEL RONDSEL RFI • 82.25 
STRAAL NUTTIGE VOETCIRKEL RONDSEL RNF = 86.17 
STRAAL BASISCIRKEL RONDSEL RBI = 85.51 

MM 

GRADEN 

TANDEN 
GRADEN 
GRADEN 

MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 

VERDRAAIINGSHOEK RONDSEL BIJ EERSTE CONTACT = -16,22 GRADEN 
VERDRAAIINGSHOEK RONDSEL BIJ LAATSTE CONTACT= 22.71 GRADEN 
INGRIJPQUOTIENT= .2.81 

DE WAARDE VAN HET INGRIJPQUOTIENT VAN DE 
KROONWIELVERTANDING BIJ TANDBREEDl'E B BEDRAAGT: Q= 

DE ONDERSNIJDING VAN DE KROONWIELVERTANDING 
* KOPHOOGTEFAKTOR VONKRONDSEL FHAV= 1.25 
* VOETHOOGTEFAKTOR VONKRONDSEL FHFV= 1.25 

STRAAL NUTTIGE VOETCIRKEL VONKROND. RNFV• 85.69 
MIN.DRUKHOEK VONKRONDSEL (GRADEN) AMIN= 3.71 
MAX. DRUKHOEK VONKRONDSEL (GRADEN) AMAX= 30.99 

EINDE ONDERSNIJDING OP KROONWIEL: 
DOOR VONKRONDSEL R OND.• 262.67 MM 
VOOR WERKRONDSEL R OND.• 261.88 MM 
DRUKH.RKROONW.VONKR. 9.52 GRADEN 
DRUKH.RKROONW.WERKR. 8.89 GRADEN 

DE OVERSNIJDING VAN DE KROONWIELVERTANDING 
BEGIN PRAKTISCRE OVERSNIJDING 
OP HOOGTE H VANUIT RONDSELAS H • 84,00 MM 

HOOGTE KROONWIEL HKROV = 15.75 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV =295. 76 MM 

PRAKTISCHE OVERSNIJDING: 
OP HOOGTE RB VANUIT RONDSELAS RB • 85.51 MM 

HOOGTE KROONWIEL HKROV • 14.24 MM 
STRAAL KROONWlEL RKROV =305.16 MM 

OP HOOGTE RNF VANUIT RONDSELAS RNF • 86. 17 MM 
HOOGTE KROONWIEL HKROV = 13 •. 58 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV =309.79 MM 

OP HOOGTE R VANUIT RONDSELAS R • 91.00 MM 
HOOGTE KROONWIEL HKROV • B. 75 MM 
STRAAL KROONWIEL RKROV =353.45 MM 

2.81 

MM 
GRADEN 
GRADEN 
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RLGEMENE GEGEVENS: GEGEVENS VONKRONOSEL: 
u 3.0 M 7.0 MM 
RLFX 29-24 GRADEN z 1 26 1RNDEN 
RLFN 7 .Jo GRADEN RLFR 2o.or GRqOEN 
c l . 75 MM FHA 1 .25 

FHF 1. 25 
fHI\ 1 .00 (werkrondsel) 
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Het sne1heidsve1d van de re1atieve sne1heid van het rondse1. 

Er ge1dt overeenkomstig formu1e 6.9 voor het weergegeven sne1heidsve1d: 

In het sne1heidsve1d worden x, y en z in mm weergegeven. 
p - drukhoek kroonwie1 in graden, ae - drukhoek rondse1 in graden. 

p- 8 p- 10 p - 15 
ae X y z X y z X y z 

8 0.0 0.0 0.0 -1.00 -0.53 -3.01 -3.51 -2.82 -10.52 
10 1.01 0.43 3.03 0.0 0.0 0.0 -2.52 -2.03 -7.57 
15 3.60 1.52 10.79 2.57 1.36 7.72 0.0 0.0 0.0 
20 6.31 2.66 18.92 5.27 2.79 15.80 2.64 2.13 7.93 
25 9.20 3.88 27.59 8.14 4.31 24.42 5.46 4.39 16.38 
29 11.68 4.92 35.04 10.61 5.61 31.83 7.88 6.34 23.65 

p - 20 p- 25 p - 29 
ae X y z X y z X y z 

8 -5.98 -6.53 -17.95 -8.42 -11.77 -25.25 -10.32 -17.15 -30.95 
10 -5.03 -5.49 -15.08 -7.49 -10.48 -22.47 -9.42 -15.67 -28.29 
15 -2.57 -2.81 -7.72 -5.12 -7.17 -15.37 -7.14 -11.87 -21.42 
20 0.0 0.0 0.0 -2.64 -3.70 -7.93 -4.75 -7.89 -14.24 
25 2.74 2.99 8~22 0.0 0.0 0.0 -2.19 -3.65 -6.58 
29 5.10 5.57 15.29 2.27 3.18 6.82 0.0 0.0 0.0 
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7 DE POSITIONEERNAUWKEURIGHEDEN 

7.1 Inleiding 

Bij de toepassing van de kroonwielvertanding is bet van belang om de 
draagbeeldvariatie bij een verandering van de afstelling van de tandwie
len t.o.v. elkaar na te gaan. De afwijking van bet draagbeeld t.o.v. de 
tbeoretiscb exacte waarde komt tot uiting in de positioneer- of afstel
nauwkeurigbeid van de vertanding (positioneerfouten). 
De positioneerfouten kan men verdelen in: 
1) de axiale positioneerfouten van rondsel en kroonwiel (zie figuur 7.1) 
2) bet niet snijden der assen (off-center) (zie figuur 7.2) 
3) de asboekafwijking E t 90° (zie figuur 7.3). 

wie12 
Figuur 7.1 De axiale- en radiale 

positioneerfouten van 

, 

1 

rondsel (1) en 
kroonwiel (2) 

Figuur 7.2 Het niet snijden der 
assen (off-center) 



-7.2-

Figuur 7.3 De ashoekafwijking 

De positioneerfouten ontstaan hoofdzakelijk door fabricage-onnauwkeurig
heden, spelingen, lagertoleranties en temperatuursinvloeden waardoor 
vervormingen van de diverse transmissie-elementen ontstaan, Bovendien 
ontstaan positioneerfouten door de vervorming der assen onder belasting. 
Bij de fabricage van transmissies zorgt de montage van de kroonwielver
tanding voor aanzienlijk grotere problemen dan die van een cilindrische 
tandwieloverbrenging, omdat voor een kroonwieloverbrenging het snijpunt 
der assen met de denkbeeldige kegeltoppen van de wielen moet samenvallen. 
Omdat de afwijking van het heugelmodel t.o.v. de exacte kroonwielgeome
trie binnen het bereik van de zuivere rolling (het gebied waar de rolas 
op de kroonwielflank aanwezig is) zeer gering is (zie hoofdstuk 6), wordt 
voor de bepaling van de positioneernauwkeurigheden uitgegaan van het heu
gelmodel. Bovendien wordt hier slechts een vereenvoudigde constructieve 
afleiding gegeven voor de positioneernauwkeurigheden. Een overeenkomstige 
analytische methode voor de kroonwielvertanding zoals die door Litvin 
[33] voor kegelwielen is afgeleid, wordt in het kader van dit werk niet 
gedaan. 

7.2 De axiale positioneernauwkeurigheid van het ron4sel 

Het rondsel genereert t.o.v. zijn as omhullenden die de kroonwielflank 
beschrijven. Door nu het rondsel axiaal t.o.v. zijn as te verplaatsen 
worden steeds dezelfde omhullenden gegenereerd waarmee het kroonwiel 
exact blijft samenwerken. Hierdoor is de axiale afstelling van het rond
sel niet kritisch. Slechts wanneer de dragende tandbreedte buiten het 
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wi el 1 

bereik van de rolas op 
de rondsel- en kroon
wielflank raakt, 
treedt men buiten het 
rolbereik. 

Figuur 7.4 De axiale positioneer
nauwkeurigheid van het 
rondsel 

Natuurlijk moet ten alle tijden de totale tandbreedte van rondsel en 
kroonwiel met elkaar in contact blijven, daar anders een overbelasting 
van de transmissie ontstaat. 
Conclusie: De axiale afstelling van het rondsel fvl is niet kritisch. 

7.3 De axiale positioneernauwkeurigheid van het kroonwiel 

Het rondsel genereert t.o.v. zijn as omhullenden die de kroonwielflank 
beschrijven. Door nu bet rondsel radiaal ofwel bet kroonwiel axiaal te 
verplaatsen, worden omhullenden van bet rondsel gegenereerd die met de 
reeds gemaakte omhullenden van bet kroonwiel moeten samenwerken. Ecbter 
deze omhullenden vallen niet samen. Zij zullen parallel aan elkaar lo
pen. De parallelle verplaatsing zal gering zijn. 
Door nu bet kroonwiel als beugelmodel te benaderen, kan men bet probleem 
herleiden tot de radiale positioneerproblematiek van een rondsel met 
recbte evolvente vertanding t.o.v. heugels met verschillende drukhoeken 
die variAren van a- 0° of a- ~fl tot a- aal· Doordat bet rondsel is 
uitgevoerd met evolvente vertanding zal de axiale afstelling van bet 

Figuur 7.5 

·wiet1 

2 

kroonwiel voor een se
parate doorsnede niet 
zeer kritiscb zijn 
(eigenscbap evolvente 
vertanding). Voor 
Voor meerdere doorsne
den naast elkaar is de 
axiale afstelling van 
bet kroonwiel wel kri
tiscb. 

De axiale positioneerfouten van bet kroonwiel 
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De inwendige coniciteit dient 
zodanig te zijn aangebracbt dat 
bij een negatieve toename van 
fv2 de inwendige coniciteit vol
ledig zijn functie beboud, 
d.w.z. dat bet niet evolvente 
deel van de rondselflank niet 
met de kop van bet kroonwie1 
kan samenwerken. Indien aan 
deze voorwaarde niet wordt vo1-
daan is de ·fv2 afste1waarde 
zeer kritiscb. Bovendien kan 
bet rondse1 niet onbeperkt diep 
(·fv2) in bet kroonwiel ge
plaatst worden, daar anders de 
flankspeling te gering of ze1f nul kan worden. Dit kan vooral onder 
inv1oed van de tbermiscbe be1asting tot grote scbade 1eiden. 
Bij een bijvoorbeeld toelaatbaar geacbte axiale positioneerfout van 0.1 
mm zal tevens de inwendige coniciteit 0.1 mm dieper aangebracbt dienen te 
worden dan uit de tbeoretiscbe afleiding vo1gt. 
Bij de af1eiding van de axia1e positioneernauwkeurigbeden volgens bet 
beuge1mode1 wordt bet ro1punt op de kroonwielflank a1s referentiepunt 
genomen. 

Er ge1dt nu fv2 - Ab - t cosae 
fv2 ofwe1 t- --
cosae 

Een rekenvoorbeeld toont de vo1gende resu1taten: 

fv2 - 0.01 mm fv2 - 0.1 mm 

ae [ o I t [ mm I t [ mm ] 

10 0.01015 0.10154 
15 0.01035 0.10353 
20 0.01064 0.10642 
25 0.01103 0.11034 
30 0.01155 0.11547 
35 0.01221 0.12208 

Hieruit b1ijkt dat de axia1e kroonwie1afste1ling bij een grotere drukboek 
van bet kroonwie1 kritiscber wordt. Ecbter de axiale kroonwie1afste111ng 
op zicb is, ondanks dat bet rondse1 evolvente vertanding bevat en bet 
kroonwie1 a1s beugelmode1 bescbouwd wordt, tocb kritiscb daar bet kroon
wie1 is opgebouwd vo1gens bet beuge1mode1 uit achter elkaar geplaatste 
beugels met van binnen naar buiten toenemende drukhoek (zie de figuur 
naast rekenvoorbee1d). In werke1ijkheid wijkt bet kroonwie1 van dit heu
gelmodel af (zie hoofdstuk 6) en za1 men deze afwijking t.o.v. bet heu· 
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ge1mode1 op kunnen vangen door het rondse1 met hoogte·, eind-, breedte
of f1ankwe1ving [Norm.2] (zie vo1gende paragraaf) uit te voeren. Bij de 
hierna te beschouwen proefopste11ing wordt dit voor de eerste serie me
tingen niet gedaan omdat a11ereerst wordt nagegaan in hoeverre de hier 
beschreven mode11en in de praktijk vo1doen. Het draagbee1d za1 sterk va
rH!ren. 
Concu1sie; De axia1e afste11ing van het kroonwie1 fvz is krftisch. 

7.4 Het niet snijden der assen 

Het niet snijden der assen (off-center) kan men beschouwen a1s een rota
tie om het punt M waarna het rondse1 een hoekverdraaiing om het punt M3 
ondergaat en we1 zodanig dat de rondse1as samenva1t met de 1ijn M1~ (1') 
en evenwijdig is aan de 1ijn MM2 (1) (zie figuur 7.6). Nu dient het rond
se1 zodanig gepositioneerd te worden dat MM2 = M1M3 , met andere woorden 
het rondse1 moet over de lengte M3P verp1aatst worden zodat het punt M3 
met P samenva1t. 

Figuur 7.6 De a1gemene situatie bij het 
niet snijden der assen 

Bij de kroonwie1vertanding 
kan men, omdat de axia1e 
afste11ing van het rondse1 
niet kritisch is, vo1staan 
met de off-center situatie 
door het rondse1 om he.t punt 
M2 een hoekverdraaiing te 
geven (zie figuur 7.7). 

7.7 Het niet snijden der assen 
(off-center) bij de 
kroonwie1vertanding 
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Bij het niet snijden der assen kan men een flankvormcorrectie over de 
breedte van de rondselflank introduceren waaraan minimaal voldaan moet 
zijn opdat slechts een geringe draagbeeld verandering zal optreden. Deze 
wijziging van de tanddikte kan zijn: eindwelving of breedtewelving 
[Norm.2]. 

Definitie: Eindwelving 
Eindwelving is een geleidelijke 
wijziging van de tanddikte over 
een gedeelte van de tand, nabij 
een zijvlak. 

De eindwelving komt hiervoor niet in aan
merking omdat bij een geringe off-center 
positioneerfout het draagbeeld toch sterk 
naar buiten op de rondseltand loopt, nl. 
naar de plaats waar de eindwelving begint. 

Definitie: Breedtewelving Cb 
Breedtewelving is een opzette-
lijk aangebrachte afwijking van 
de tandbreedte, zodat de werke
lijke flanklijn van de theore
tische flanklijn af naar het 
binnenste van de tand toe ge
kromd is. Aan de beide tandein
den ligt het werkelijke flank
profiel de waarde Cb naar bin
nen op de breedte be. 

Door nu de breedtewelving toe te passen, 
wordt de gevoeligheid voor de positioneer-

Figuur 7.8 De eindwelving 

fout door de off-center verstelling aan- Figuur 7.9 De breedtewelving 
zienlijk gereduceerd. Het draagbeeld loopt 
slechts zeer langzaam en onder belasting 
door de elastische vervormingen nog geringer naar buiten weg. Bovendien 
wordt hierdoor de axiale kroonwielafstelling minder kritisch. 

Omdat men een zo'n groot mogelijke onafhankelijke positie van het rondsel 
van de radiale- en off-center positioneerfouten wenst, dient men het 
rondsel met een flankwelving uit te voeren [Norm.2]. 
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Definitie: Flankwelving 
Onder flankwelving verstaat men 
een combinatie van hoogte- en 
breedtewelving. 

Bij de hierna te beschouwen proefopstel
ling worden de breedte-, hoogte- en/of 
flankwelving voor de eerste serie metingen 
niet toegepast omdat allereerst wordt na
gegaan in hoeverre de hier beschreven mo
dellen in de praktijk voldoen. In de twee
de serie metingen wordt een rondsel met 
breedtewelving (welvingsstraal 
R - 10000 mm) toegepast 

Figuur 7.10 De flankwelving 

Indien men aanneemt dat de off-center situatie gesimuleerd wordt door het 
rondsel te laten roteren om het punt H1 dat zich op de halve breedte van 
de rondseltand bevindt, geldt: 

a 2 a* 
tanf; 

R b 

* a 

cb 

h 
en cosf; - * 

a 
Hieruit volgt: a* - cb tanf; 

a 
cb -

R 

Er geldt nu voor de breedtewelving: h - a* cosf; - cb tanf; cos(arctan( a )) 
R 

b a a 
Ofwel: h - cos(arctan( )) 

2 R R 

Enige rekenvoorbeelden 

1) a- 0.1 mm 
R - 273 mm 

O.Sb- 20 mm 
h- 0.015 mm 

Off-center is niet kritisch 



2) R- 135 !Dill 

0.5b - 14 !Dill 

a- 0.01 !Dill 

b- 0.001 !Dill 

niet kritiscb 
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a - 0.05 !Dill 

b - 0.005 !Dill 

niet kritiscb 

a- 0.1 mm 
b - 0.010 !Dill 

niet kritiscb 

a - 0.5 mm 
b - 0. 052 !Dill 

kritiscb 

Deze rekenvoorbee1den tonen aan dat bij de kritiscbe waarden de breedte
we1ving van bet rondse1 minimaa1 de waarde b za1 moeten zijn opdat bet 
draagbee1d niet ver1oren za1 gaan. Het draagbee1d verp1aatst zicb anders 
naar een zijde van de tand. 
Conc1usie: De waarde fA van bet niet snijden der assen (off-center) is 

niet kritiscb. 

7.5 De asboek afwijking 

Bij de bescbouwing van de asboek afwijking dient men onderscbeid te maken 
tussen: 1) asboek E < 90°. 

2) asboek E > 90°. 

! -· 
I 

- ____ !" l ..:::::-:-
/l" 

/ . '~ --
--r--t-~~-

11 wiell 

Figuur 7.11 De a1gemene asboekafwijking 

De a1gemene vorm van de 
asboekafwijking zoa1s 
weergegeven in figuur 7.11 
wordt bescbouwd. Ecbter bet 
ontworpen mechanisme waarmee 
de asboekafwijking gesimu1eerd 
wordt, geeft de situaties weer 
zoa1s die in de figuren 7.12a 
en b wordt bescbreven. De 
situatie van figuur 7.11 wordt 
nu verkregen door de boogte 
inste11ing van bet kroonwie1 
(wie1 2) zodanig aan te passen 
dat ge1dt: M- M1 . 

Figuur 7.12 a en b De bier bescbreven simu1atie van de asboekafwijking 
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Bij een ashoekafwijking waarbij de ashoek E < 90° wordt, dient men tevens 
de inwendige coniciteit te beschouwen. De theoretische inwendige conici
teit za1 overeenkomstig met de ashoekafwijking ver1aagd dienen te worden. 
Afhanke1ijk van de praktische uitvoering van de inwendige coniciteit za1 
deze praktische uitvoering tevens ver1aagd moeten worden. 
De inwendige coniciteit dient nu zodanig te zijn aangebracht dat de to1e
ranties opgenomen kunnen worden d.w.z. de inwendige coniciteit dient met 

ver1aagd te zijn t.o.v. zijn theoretische waarde. 

a 

Voorbee1d: c si~ - 15 si~ 
Voor •- 0.23° bedraagt dit 0.06 mm. 
Voor E - 89° ofwe1 • - 1° bedraagt dit 0.26 mm. 
Bij de praktische uitvoering dient men er dus rekening mee te houden, 
indien men geen kritische afste11ing wenst, dat de theoretische waarde 
van de inwendige coniciteit bij de parameters van dit kroonwie1 met mini
maa1 0.26 mm ver1aagd moet worden. Op de machine inste11ing wordt dan de 
praktische ver1aging 0.3 mm. Deze positioneerfout is dus voor de inwendi
ge coniciteit niet meer kritisch. 
Bij een te grote ashoekafwijking bestaat bet gevaar, dat de kop van de 
rondse1tand in de voet vast1oopt, bet draagbee1d za1 zich dan naar de kop 
van bet rondse1 verp1aatsen. 
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Enige rekenvoorbeelden 

R- 273 mm en c - 0.5b 20 mm 

~ [graden] 10 0.1° 0.05° 0.04° 0.03° 0.02° 0.01° 
a [ mm l 4.765 0.476 0.238 0.191 0.143 0.095 0.048 
d [ mm ] 0.349 0.035 0.017 0.014 0.010 0.007 0.003 

kritisch niet kr. niet kr. niet kr. niet kr. niet kr. niet kr. 

R- 135 mm en c- 0.5b- 14 mm 

~ [graden] 10 0.1° 0.05° 0.04° 0.03° 0.02° 0.01° 
a [ mm l 2.356 0.236 0.118 0.094 0.071 0.047 0.024 
d [ mm ) 0.244 0.024 0.012 0.010 0.007 0.005 0.002 

kritisch niet kr. niet kr. niet kr. niet kr. niet kr. niet kr. 

Uit de rekenvoorbee1den vo1gt dat de ashoekafwijking beperkt kritisch zal 
zijn. 
Indien een werkrondse1 nu met hoogte welving wordt uigevoerd, wordt de 
postioneerfout minder kritisch. Hierbij dient men dan tevens het heuge1 
model te verge1ijken met de exacte flankvorm van de kroonwie1flank en met 
de omhul1enden (de denkbeeldige kroonw1e1f1ank) die door het werkrondse1 
worden beschreven. 

Bij een ashoekafwijking waarbij de ashoek E > 90° wordt, kan de inwendige 
coniciteit buiten beschouwing blijven. Bij het hier beschouwde heugelmo
de1 zal deze ashoek afwijking niet kritisch zij~ (zie de rekenvoorbee1den 
bij E < 90°). 

7.6 De proefstand 

Om de hier beschouwde resu1taten vo1gens het heuge1mode1 te testen in de 
praktijk is een kinematische draagbee1dproefstand ontworpen (zie figuur 
7.13). In deze draagbee1dproefstand kunnen slechts de draagbee1den onder 
nu1last getest worden, Voor deze methode is gekozen omdat het ontwerpen 
en testen van een proefstand waarbij de draagbeelden onder nul-, deel- en 
vollast zichtbaar gemaakt kunnen worden te vee1 geld en mankracht zou 
gaan kosten. De afstelling onder nu1last geeft s1echts een indicatie, 
want een goede afstel1ing onder nu1last behoeft niet correct onder vo1-
last te zijn. 
Bij het ontwerp is zoveel moge1ijk van bestaande componenten gebruik ge
maakt. Tot deze bestaande componenten behoren het kroonwielhuis met 1age
ring. Diverse kroonwielen hebben hierin reeds met goed resultaat levens
duurproeven bij verschi1lend toegevoerd vermogen ondergaan. Van dit 
kroonwie1huis is de rondse1lagering gedemonteerd. 
Om de diverse positioneerfouten te kunnen introduceren en te meten is er 
een z.g. scharnierplaat ontworpen. Deze scharnierp1aat bevat elastische 
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scbarnieren waarmee de drie positioneerfouten gesimuleerd kunnen worden, 
nl: 
1) 

2) 
3) 

de axiale positioneerfout van bet kroonwiel 
(de axiale verplaatsing van bet rondsel is niet kritiscb en wordt 
bier dus niet gesimuleerd) 
bet niet snijden der assen (off-center) 
de asboekafwijking. Deze asboekafwijking wordt niet volgens fi~ 
7 . 3 maar volgens figuur 7.7 gesimuleerd waarna vervolgens de boogte 
off-center door de boogte-instelling tot nul gereduceerd wordt, 
waardoor de assen elkaar weer in bet oorspronkelijke middelpunt K 
snijden. 

Figuur 7.13 Een foto van de kinematiscbe draagbeeldproefstand 

De tbeorie van de elastiscbe scharnieren staat uitvoerig bescbreven in 

Figuur 7.14 Het mecbanisme voor de axiale 
kroonwielafstelling 

DDP 64 en 76 (35). De 
elastiscbe 
scbarnieren dienen 
zodanig gepo
sitioneerd te zijn 
dat de kracbtsdoor
ieiding uitsluitend 
op trek en druk 
plaatsvindt. De elas
tiscbe scharnieren 
mogen niet op af
scbuiving belast wor
den. 
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Een mechanisme, dat de axiale kroonwielafstelling of de radiale 
rondselafstelling simuleert, is weergegeven in figuur 7.14. Bij een 
kleine hoekverdraaiing om punt A beweegt punt B in de y-richting. 
De uitwerking van figuur 7.14 in elastische scharnieren toont figuur 
7.15. 
Dit mechanisme komt overeen met DDP 76 [35]. 

Figuur 7.15 Het elastische 
scharnier voor 
de axiale 
kroonwielinstel 
ling 

De instelling van de off-center en ashoekafwijking wordt met behulp van 
het volgende mechanisme gesimuleerd: 

Ofwel als elastisch scharnier: 

Door de toepassing van deze scharnieren krijgt men het volgende antwerp 
voor de scharnierplaat. 
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Figuur 7.16 De scharnierp1aat 

/ 
/ 

Figuur 7.17 De uitvoering van een 
e1astisch scharnier 

In de scharnierp1aat is de 
richting van de dam h zodanig 
gekozen dat deze van de 
scharnierpunten A, B, C en D 
s1echts op trek en druk belast 
wordt. 
De scharnieren zijn overeenkomstig 
DDP 64 [35] berekend. 

E - e1astisiteitsmoduul 
ub- buigspanning 
~ - hoekverdraaiing scharnier 
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Met behulp van de volgende benaderingsformules [35] zijn de elastische 
scharnieren berekend. 

ct"" 0.48~ E t 
D 

~- 10.7\{FF --!-- 10.7\fT ~ 
D E hL t D E hL t 

Het materiaal, dat voor de scharnierplaat gekozen is, is een aluminium 
legering (AlMgSil, AL 51ST). Dit materiaal is licht en gemakkelijk ver
spaanbaar. De stijfheid van aluminium is lager dan die van staal, echter 
door een dikkere aluminium plaat te menen - in vergelijking met staal -
behoudt men toch een gewichtsbesparing, waardoor een gemakkelijke han
teerbaarheid gegarandeerd blijft. De afmetingen van de scharnierplaat 
bedragen: 620 x 510 x 30 mm. 
Eventueel kunnen voor de dwars 
stabiliteit van de scharnierplaat 
twee stabiliteitsstaven aan bet 
vertikaal bewegende deel worden 
aangebracht (zie figuur 7.18). 
Als materiaal voor deze schar
nierstaven kan 34CrN1Mo6 of 
verenstaal genomen worden. 

Figuur 7.18 De plaatsing van de 
stabiliteitsstaven 

De volgende richtwaarden worden voor de diverse scharnieren verkregen. 

~0 a [mm] h [mm] D [mm] L [mm] t [mm) 
Off-center 0.23 0.5 3 20 100 130 
Haaksheid 0.23 0.5 3 20 150 285 
Hoogte installing 0.19 0.3 4 10 150 30 
Stabiliteitsstaaf 1. 72 0.6 1 20 20 1 

F [N) ub [N/mm2] ct x106 [N/mm] cd [N/mm] 
Off-center 115 62 1.66 289 
Haaksheid 169 58 3.64 282 
Hoogte installing 43 84 6.25 86 
Stabiliteitsstaaf 13 602 0.22 11 
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Voor de rondse11agering is gekozen voor hoekcontact1agers, deze zijn met 
een 1ichte voorspanning spe1ingsvrij. Hierdoor is een goede draagbee1d· 
contro1e met bijvoorbee1d pruisisch b1auw moge1ijk. De figuren 7.19 a, b 
en c tonen de diverse aanziehten van de ontworpen draagbee1d proefopste1-
ling. 

Figuur 7.19a Het vooraanzieht van de draagbee1d proefstand 

+-

----~------ ------~ 
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Figuur 7.19b Het linker zij aanzicht van de draagbeeld proefstand 
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Figuur 7.19c Het boven aanzicht van de draagbeeld proefstand 
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7.7 De metin&en 

7.7.1 

De metingen bebben plaatsgevonden aan een kroonwie1overbrenging met de 
volgende parameters: 

aanta1 tanden rondse1 z1 18 tanden 
aanta1 tanden kroonwie1 z2 72 tanden 
moduu1 m 3,5 mm 
profie1verschuivingsfactor rondse1 x1 0.5 
kophoogtefaktor rondse1 fua 1.0 
voetboogtefaktor rondse1 fuf- 1.25 
overbrengverbouding u 4.0 
tandbreedte rondse1 b 27.0 mm 
drukhoek rondse1 Q 20.0 graden 

a) rondse1 zonder f1ankcorrectie 
b) rondse1 met f1ankcorrectie: breedtewe1ving, we1vingsstraa1 

R = 10000 mm. (ba11igrondse1) 

De axia1e variatie 

Bij de exacte nu1afste11ing bij een kroonwie1overbrenging zonder 
fabricage-afwijkingen wordt het draagbee1d tijdens b1auwing over de 
gehe1e tandf1ank zichtbaar. Indien er fabricage-afwijkingen aanwezig 
zijn a1s bet waargenomen draagbee1d over de kroonwie1tanden 1ocaa1 
afwijkingen vertonen t.o.v. bet idea1e draagbee1d (bet tbeoretische 
exacte draagbee1d). 

~~!~f~~~!!i~g: Tota1e b1auwing van tandf1ank over gehe1e tandf1ank 
kroonwie1, hij een afste11ing op een wi11ekeurig ge
kozen dee1 van de omtrek van bet kroonwie1. Normaa1 
draagbee1d. 

De volgende afwijkingen werden geconstateerd. 
1) E~n omwente1ing van het rondse1 (kwart omwente1ing kroonwiel) 

Draaghee1d op buitenzijde kroonwiel 
Bij een radiale verstelling van het rondse1 (hoogte verstel1ing 
naar hoven) van 0.2 mm. onstaat een normaal draagbeeld. 
Ba1ligrondsel; hoogte verstelling -0.1 mm. (naar beneden), 

normaa1 draagbeeld. 
2) Twee omwentelingen van het rondsel (halve omwenteling kroonwiel) 

Na extra hoogte verste11ing naar boven van het rondse1 van 0.05 
mm. ontstaat er een normaal draagbeeld. Totale boogte verstelling 
is nu 0.25 mm. naar hoven. Normaa1 draagheeld. 
Ba1ligrondsel; geen verandering, normaal draagheeld. Tota1e 

hoogte verstelling -0.1 mm (naar beneden). 
3) Drie omwentelingen van het rondse1 ( driekwart omwente1ing kroon

wie1). 
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Geen verandering, normaal draagbeeld. Totale boogte verstelling 
van bet rondsel naar hoven bedraagt 0.25 mm. 
Balligrondsel: geen verandering, normaal draagbeeld. Totale 

boogte verstelling -0.1 mm (naar beneden). 
4) Vier omwentelingen van bet rondsel (bbn omwenteling kroonwiel). 

Terug in uitgangspositie. Draagbeeld aan binnenzijde kroonwiel
tand. Hoogte verstelling rondsel naar beneden met 0.25 mm. Terug 
in uitgangsafstellingspositie. Normaal draagbeeld. Totale boogte 
verstelling van bet rondsel bedraagt 0.00 mm. 
Balligrondsel: boogte verstel1ing +0.1 mm. (naar boven), normaal 

draagbeeld. Totale boogte verstelling 0.00 mm. 

Conclusie: De boogte s1ingering van de kroonwielvertanding in de 
proefopste11ing m.b.v. draagbeeldvariaties bepaald, 
bedraagt 0.25 mm. voor de samenwerking met een rondsel 
zonder flankcorrectie. 
Voor een balligrondse1 (breedtewe1ving) met welvingsstraa1 
R - 10000 mm. bedraagt de boogte slingering van de 
kroonwielvertanding in de proefopste1ling m.b.v. 
draagbeeldvariaties bepaald, 0.1 mm. 

Gekozen wordt een wi1lekeurig segment van de kroonwielvertanding 
waarop geen draagbeeldvariaties zicbtbaar zijn. Als uitgangspunt 
wordt bet normale draagbeeld genomen . 

. 7.2 De axiale kroouwielvariatie 

Verp1aatsing van rondsel in radiale ricbting naar boven, d.w.z. uit 
bet kroonwiel. 

fv2 [mm) gemeten draagbeeldvariatie draagbeeldvariatie 
breedtewe1ving 

0.01 
0.05 
0.1 
0.15 
0.2 

[mm) geen flankcorrectie 
0.01 geen 
0.05 
0.10 
0.15 
0.20 

binnenzijde, 1/2 draagbeeld 

binnenzijde, puntcontact 

geen 
geen 
binnenzijde, 
binnenzijde, 
binnenzijde, 

3/4 draagbeeld 
1/2 draagbee1d 
1/4 draagbeeld 

Verp1aatsing van rondsel in radiale 
bet kroonwiel. 

ricbting naar beneden, d.w.z. in 

fv2 [mm) gemeten draagbee1dvariatie draagbeeldvariatie 
breedtewelving 
geen 

[mm] geen flankcorrectie 
-0.01 -0.01 geen 
-0.05 
-0.1 
-0.15 
-0.2 

-0.05 
-0.10 
-0.15 
-0.20 

geen 
buitenzijde, 1/2 draagbeeld buitenzijde, 3/4 draagbee1d 

binnenzijde, 1/2 draagbeeld 
buitenzijde, puntcontact buitenzijde, 1/4 draagbeeld 

Conclusie: Theorie en praktijk komen met elkaar overeen. 
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7.7.3 pe off-center variatie 

fA [mm] gemeten draagbee1dvariatie draagbee1dvariatie 
[mm] geen f1ankcorrectie breedtewelving 

0.025 0.02 geen geen 
0.151 0.12 rechterflank: geen 

gering ver1oop naar 
binnenzijde, 3/4 draagbee1d 
linker flank: geen 
gering ver1oop naar 
buitenzijde, 3/4 draagbee1d 

0.302 0.24 rechterf1ank: binnenzijde rechterf1ank: binnenzijde 
1/2 draagbeeld 7/8 draagbee1d 
1inkerf1ank: buitenzijde 1inkerf1ank: buitenzijde 
1/2 draagbee1d 7j8 draagbee1d 

0.504 0.40 rechterf1ank: binnenzijde rechterf1ank: binnenzijde 
1/4 draagbee1d 3/4 draagbee1d 
1inkerf1ank: buitenzijde 1inkerf1ank: buitenzijde 
1/4 draagbee1d 3/4 draagbee1d 

0.756 0.60 rechterf1ank: binnenzijde rechterf1ank: binnenzijde 
1/8 draagbeeld 1/2 draagbee1d 
1inkerf1ank: buitenzijde 1inkerf1ank: buitenzijde 
1/8 draagbeeld 1/2 draagbee1d 

0.882 0. 70 rechterf1ank: binnenzijde 
1/4 draagbee1d 
1inkerf1ank: buitenzijde 
1/4 draagbee1d 

1.008 0.80 rechterf1ank: binnenzijde 
1/8 draagbee1d 
1inkerf1ank: buitenzijde 
1/8 draagbee1d 

Conc1usie: Theorie en praktijk komen met e1kaar overeen. 
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'. 7.4 De ashoekyariatie 

Bij positieve ashoekafwijking f 6A ge1dt E > 90°. 
Bij negatieve ashoekafwijking r6A ge1dt E < 90°. 

~~~Q~~~~!~~!~-~Q~~I-~QQg~!-~2!~!~~!! •• 4,~,~.-~~!~~~~~-~~~!~ 
f6A[ o I gemeten draagbee1dvariatie draagbee1dvariatie 

[mm] geen flankcorrectie breedtewe1ving 
0.0038 0.01 geen geen 
0.0382 0.10 geen geen 
0.0764 0.20 geen geen 
0.1146 0.30 buitenzijde, 1/2 draagbee1d geen 
0.1528 0.40 buitenzijde, 1/4 draagbee1d geen 
0.1910 0.50 buitenzijde, puntcontact buitenzijde, 7/8 draagbee1d 
0.2292 0.60 buitenzijde, 3/4 draagbee1d 
0.2674 0.70 buitenzijde, 1/2 draagbee1d 

-0.0038 -0.01 geen geen 
-0.0382 -0.10 geen geen 
-0.0764 -0.20 geen geen 
-0.1146 -0.30 binnenzijde, 1/2 draagbee1d geen 
-0.1528 -0.40 b innenzij de , 1/4 draagbee1d geen 
-0.1910 -0.50 binnenzijde, puntcontact binnenzij de, 7/8 draagbee1d 
-0.2292 -0.60 binnenzijde, 3/4 draagbee1d 
-0.2674 -0.70 binnenzij de, 1/2 draagbee1d 

~~~2!~~I!~~!!.~!~-~22S~!-~2I~!~~!! •. 4.~.~,-~~!J~!~4!.~~~!~.!~-~ 
0 ) gemeten draagbee1dvariatie draagbee1dvariatie 

0.0038 
0.0382 
0.0764 
0.1146 
0.1528 
0.1910 
0.2292 
0.2674 
0.3056 

-0.0038 
-0.0382 
-0.0764 
-0.1146 
-0.1528 

-0.1910 

-0.2292 

-0.2674 

[mm) geen f1ankcorrectie breedtewe1ving 
0.01 geen geen 
0.10 geen geen 
0.20 
0.30 
0.40 
0.50 
0.60 
0. 70 
0.80 

-0.01 
-0.10 
-0.20 
-0.30 
-0.40 

-0.50 

-0.60 

geen 
geen 
geen 
buitenzijde, 1/4 draagbee1d 
geen draagbeeld 
geen draagbeeld 
geen draagbeeld 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen, 1icht contact over 
kop inwendige coniciteit 
geen, schrapen over kop 
inwendige coniciteit 

-0.70 geen, contact over he1e 
tandkop kroonwiel 

geen 
geen 
geen 
geen 
buitenzijde, 3/4 draagbee1d 
geen draagbee1d 
geen draagbeeld 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 

midden kroonwie1tandf1ank 

midden kroonwieltandflank 
+ midden kroonwie1tandkop 
geen, contact over hele 
tandkop kroonwie1 
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Conclusie: Theorie en praktijk komen met elkaar overeen. 
Het rondsel zonder flankcorrectie geeft duidelijk weer 
dat de theorie en de praktijk met elkaar overeenkomen. 
Het rondsel met breedtewelving toont aan dat de positio
neernauwkeurigheid van het rondsel duidelijk vermindert 
door bet toepassen van de breedtewelving, hetgeen met de 
afgeleide theorie overeenkomt. Tevens bemerkt men nu dat 
het schrapen over de inwendige coniciteit bij de ashoek
variaties met snijdende assen in M verdwijnt. Echter nu 
vindt het schrapen over het midden van de kroonwieltand
kop plaats. 

Opmerking: Een positioneerfout wordt als kritisch beschouwd indien 
er minder dan de halve tandbreedte in contact is. De kri
tische grens bevindt zich op 5/8 van de tandbreedte. 

Bij de off-center- en de ashoekvariaties met het snijpunt der assen 
niet in M1 komt dit overeen met'- f 6A =I 0.1°1. 
Bij de ashoekvariaties met het snijpunt der assen in M geldt nu over
eenkomstig'- f 6A- I 0.15°1. 
Bij de axiale kroonwielvariatie wordt voorlopig de kritische grens op 
de halve tandbreedte genomen (mede in verband met de hoogteslinge
ring van de kroonwielvertanding, zie metingen). Voor de grootte van 
de hoek ' geldt dan ' I 0.045°1. Overeenkomstig de beschouwingen 
bij de off-center- en de ashoekvariaties dient de kritische grens bij 
5/8 van de tandbreedte te liggen, hetgeen met ' I 0.022°1 overeen
komt. Bij het rondsel met breedtewelving (welvingsstraal R - 10000 
mm.) komt dit overeen met' I 0.045°1. 
Om in de proefstand de kritische afstelling van fv2 - 1 0.05 1 mm. te 
vermijden, dient het rondsel met breedtewelving te worden uitgevoerd. 
De kritische afstellingsgrens ligt dan bij fv2 - I 0.10 I mm. 
<'- I 0.045°1>· 
Hieruit volgt dat de axiale kroonwielafstelling in vergelijking met 
de off-center- en ashoekafstellingen kritisch is. 



-7.23-

.7.5 Enige foto's van draagbeeldvariaties 

Goed afgestelde kroonwiel
vertanding. Blauwing van de 
totale dragende tandflank. 

Verloop draagbeeld naar binnen
zijde kroonwieltand. 
3/4 draagbeeld; fv2 - 0.1 mm. 
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Ver1oop draagbee1d naar. blnnen
zljde kroonwle1tand (punteontact). 
1/4 draagbee1d; fv2 - 0.2 um. 

Ver1oop draagbee1d naar bulten
zljde kroonwle1tand. 
3/4 draagbee1d; iy2 - -0.1 mm. 

Ver1oop draagbee1d naar bulten
zljde kroonwle1tand. 
1/2 draagbee1d; fv2-- -0.2 mm. 
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DE FABRICAGE KETHODEN 

· .1 In1eidin& 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 is beschreven, bestaan er slechts twee bewer
kingsprocessen om kroonwielen te vervaardigen: 
1) het mechanische verspaningsproces 
2) het electro-vonkerosief afwikkelproces 
Tot het mechanische verspaningsproces behoren alle fabricage methoden 
waarbij met mechanisch gereedschap zoals bolfrezen, afwikkelsteekwielen 
en afwikkelfreesschijven bet kroonwiel gefabriceerd wordt. 
Het afwikkelsteken van kroonwielen is lang bekend (o.a. volgens Fellows, 
Lorenz etc.) en geschiedde in zacht materiaal. Nadat er betere gereed
schapswerktuigen ontwikkeld waren, werd het tevens mogelijk om kroonwie
len in veredelde materialen te fabriceren (afwikkelsteekwiel en afwikkel
freesschij f) . 
Nu het tevens mogelijk is om geharde oppervlakken na te bewerken met CBN
beitels (cubisch boriumnitride) en dus ook geharde kroonwielen met afwik
kelsteekwielen en afwikkelsteekschijven, kan men de kroonwielvertanding 
toepassen in geharde- en veredelde materialen voor het doorleiden van 
grote vermogens bij compacte afmetingen met een lange levensduur tegen 
een concurrende prijs t.o.v. de kegelwielen. 
Het slijpen van de kroonwielvertanding als nabewerkingsproces na bet har
den wordt voorlopig nog niet toegepast, daar hiervoor een aparte drie
dimensionaal gestuurde profielslijpmachine moet worden ontwikkeld. 
Het belangrijkste voordeel van bet electrovonkerosief bewerken is, dat de 
werkstukhardheid ( > 60 HRc) geen enkele belemmering voor de fabricage 
vormt. 

1.2 Het frezen van de kroonwielvertandin& 

Het frezen van de kroonwielvertanding is tijdrovend en zeer kostbaar. Dit 
fabricageproces kan toepassing vinden bij het maken van b.v. spuitgietma
trijzen. Een positief van de kroonwielvertanding wordt als grafietelec
trode uitgevoerd. Met behulp van deze electrode wordt de spuitgietmatrijs 
gezinkvonkt. Voor sommige toepassingen (b.v. kinematische, het doorleiden 
van geringe vermogens) kan de kroonwielvertanding rechtstreeks in het 
zachte materiaal gefreesd worden. Als frees kan men hiervoor een bolfrees 
of een vingerfrees gebruiken, afhankelijk van het oppervlak dat men wenst 
te cre~ren (zie figuur 8.1). 

Figuur 8.1 a) Oppervlak met bolfrees b) Oppervlak met vingerfrees 
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Voor dit fabricageproces moeten de co~rdinaten van ieder punt van de 
kroonwieltand op een CNC-gestuurde machine in een array worden aange
voerd. Dit array is, met behulp van een rekenprogramma dat een numerieke 
beschrijving van de kroonwielvertanding geeft, gevuld. Voor de massafa
bricage van spuitgegoten kroonwielen is de fabricage van spuitgietmatrij
zen een economisch proces. 

8.3 Het afwikkelsteken met behulp van een steekwiel 

Bij het afwikkelsteken van de kroonwielvertanding wordt gebruik gemaakt 
van de afwikkelsteekmachine waarmee de kroonwielen (o.a. volgens Fellows, 
Lorenz etc.) worden vervaardigd. Er wordt b.v. gestoken wordt in veredel
de blanks (tus- sen product) waarin de inwendige coniciteit reeds is aan
gebracht. Vervolgens worden de wielen gasgenitreerd, waarna deze gereed 
zijn voor montage. 
Indien de wielen worden gecarboneerd, dient er een proefondervindelijk te 
bepalen toeslag op de vertanding aanwezig te zijn. Tenslotte wordt tij
dens de nabewerking de toeslag met behulp van een afwikkelsteekwiel waar
op zich CBN bevindt, verwijderd (zodra er een afwikkelslijpmachine is 
ontwikkeld kunnen de kroonwielen worden nageslepen). Nu zijn de wielen 

teekwiel 

Figuur 8.2 Het afwikkelsteken met een afwikkelsteekwiel 
a) Afwikkelsteekwiel heeft ~~n of twee tanden meer dan werk

rondsel (puntcontact) 
b) Zelfde aantal tanden van afwikkelsteekwiel en werkrondsel 

(lijncontact) 

8.4 Het guasi afwikkelfrezen met behulp van freesschi1ven 

Dit benaderingsproces maakt gebruik van 
een frees die als schijf uitgevoerd is 
[22]. Deze frees is·weergegeven in fi- ~"· 
guur 8.3. Natuurlijk zijn bij dit bewer
kingproces dezelfde materiaalbehande
lingen mogelijk als bij het afwikkel· 
steken zoals beschreven in de vorige pa
ragraaf. In het kader van dit werk wordt 
op dit fabricageproces niet ver-
der ingegaan. Figuur 8.3 

denk
beel
riigt 
rond-

De quasi afwikkelfreesschijf 
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.5 Van blapk tot kroonwiel bi1 de mechanische verspanin& 

.5.1 Het uit&an&spro4uct van de blank 

Als uitgangsproduct wordt de blank (voorgedraaid en b.v. zachtgegloeid) 
zonder inwendige coniciteit genomen. De blank wordt veredeld d.w.z. 
gehard en vervolgens ontlaten op 500-600°C gedurende enige uten. 
De toestandsveranderingen van staal verlopen bij langzame temperatuurs
veranderingen overeenkomstig het bekende ijzerkoolstofdiagram (het be
langrijkste hiervan wordt in figuur 8.4 weergegeven). 

gro! korrelig gloeien 
1100r---~--~--~r---~--~--~--~~~ 

Koolsto! percentage 

Figuur 8.4 Het ijzerkoolstofdiagram [1] 

1 van carbiden 

Door warmtebehandelingen kan men de structuur van het staal beinvloeden 
en daardoor de mechanische eigenschappen: aldus laten de eigenschappen 
van het constructie-element zich optimaliseren. 
De gangbare behandeling is als volgt: 
1) austeniteren d.w.z. de blank wordt eventueel onder een beschermgas in 

de oven verhit tot 20-50°C boven de GSK-temperatuur .(gegloeid wordt 
onder een beschermgas om oxidatie en ontkoling te voorkomen van de 
oppervlaktelaag) 

2) afschrikken in een oliebad of onder een koude beschermgasstroom (er 
moet snel worden afgeschrikt zodat men boven de kritische afkoelsnel
heid komt opdat er 100% martensiet gevormd wordt (zie figuur 8.5 a en 
b)) 

3) hoog ontlaten. 
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Figuur 8,5 a) Het isotherme tijd temperatuur tansformatie (TTT) diagram 
voor 42CrMo4 
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b) Het continue afkoelings· en transformatie (CCT) diagram 
voor 42CrMo4 
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De te bereiken hardheid stijgt aanzien-
1ijk met een toename van bet percentage 
koo1stof, zoals de aan Niemann [1] ont-
1eende figuur 8.6 toont. De hardheid 
van gebard materiaal neemt bij een 
koo1stofpercentage dat groter is dan 1% 
af omdat er restausteniet naast bet 
martensiet ontstaat. Door bet boge 
koo1stofpercentage gescbiedt de trans
formatie stabi1er (weinig vervorming). 
Er is een 1age martensiet starttempera
tuur (ca. kamertemperatuur). Daardoor 
is er vee1 restausteniet en treedt er 
een da1ing van de hardheid bij een bo
ger koo1stofgeba1te op. In geg1oeid 
materiaa1 neemt de hardheid bij > l% C 
niet af. Koolatot 

Figuur 8.6 De hardheid van staal 
bij toenemend koolstof
percentage 
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Met een toename van de bardheid stijgt ecbter ook de brosbeid van bet 
materiaal en nemen de inwendige spanningen toe. De blank moet ecbter be
werkbaar zijn, daarom wordt bet materiaal boog ontlaten op 500-600°C en 
vervolgens langzaam in de oven 
afgekoeld. Ecbter de bardheid 
neemt sterk af (zie figuur 8.7). 
De inwendige spanningen verdwij
nen grotendeels en de taaibeid 
neemt sterk toe. Dit veredelings
proces kan eenvoudig in figuur 
8.7 worden weergegeven. 

.5.2 Het tussenproduct 

900 

300 
OP-~--~--~~-

0 2 4 6 8 h 

Figuur 8.7 Het veredelen van staal 

Nu kan er aan de acbterzijde van de blank een referentievlak aangebracbt 
worden (geslepen). Tevens wordt de inwendige coniciteit aangebracht. De 
blank wordt op de afwikkelsteekmacbine gemonteerd en de vertanding wordt 
met een (afwikkel)steekwiel gestoken waarvan slecbts de kopboogtefaktor 
groter is dan die van bet werkrondsel. Vervolgens wordt bet kroonwiel 
gasgenitreerd of gecarboneerd. Bij kroonwielen die worden gecarboneerd 
dient er een toeslag van enkele bonderdsten van millimeters aanwezig te 
zijn. De grootte van deze toeslag dient proefondervindelijk bepaald te 
worden . 

. 5.3 Het eindproduct 

Om een boge kwaliteitsklasse van de gecarboneerde wielen te verkrijgen 
(b.v. DIN kwaliteitsklasse 3) dient de toeslag van enkele bonderdsten van 
milimeters met behulp van CBN-(afwikkel)steekwielen verwijderd te worden 
(nadat er een afwikkelslijpmacbine voor kroonwielen is ontwikkeld, kan 
een boge kwaliteitsklasse verkregen worden door de kroonwielen na te 
slijpen in plaats van nate steken met CSN·steekwielen). 
Het gasnitreren vindt plaats in een ammoniak gasstroom. De metaal opper
vlaktezone wordt met stikstof verrijkt. Zoals uit figuur 8.8a blijkt, is 
bij bet gasnitreren een bardheidsdiepte tot 0.7 mm mogelijk. Uit figuur 
8.8b blijkt dat de hoge bardheid ( > 600 HVl is mogelijk) aan de opper
vlakte ontstaat [1). Er kan zelfs een bardheid van 1200 Micro Vickers aan 
de oppervlakte bereikt worden. 
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Het nitreren is een vervormingsarme warmtebehandeling omdat de structuur 
tijdens bet afkoelen van de nitreertemperatuur niet transformeert. De eis 
is echter wel dat de ontlaattemperatuur minstens 30°C boven de nitreer
temperatuur ligt. Na bet nitreren is nabewerken meestal niet meer nodig 
en met CBN-steekwielen niet mogelijk. Genitreerde wielen kunnen slechts 
nageslepen worden. Daarom wordt de toeslag bij bet steken in veredelde 
toestand achterwege gelaten. Het nog te ontwikkelen naslijpen waarbij 
slechts enkele honderdsten van milimeters worden verwijderd, leidt tot 
enige afname van de sterkte omdat de laagdikte afneemt. Het temperatuur
verloop tijdens bet nitreerproces kan eenvoudig in figuur 8.9 worden 
weergegeven. 

gasnitreren 

Figuur 8.9 Het nitreren 

Het nabewerken van het gecarboneerde kroonwiel dient voorlopig (tot bet 
afwikkelsijpen voor kroonwielen is ontwikkeld) met behulp van een afwik
kelsteekwiel met CBN (cubisch boriumnitride) op de beitels te gebeuren. 
Omdat CBN-beitels materialen met een hardheid van 60HRc kunnen verspanen, 
wordt verondersteld dat het nabewerken geen problemen zal opleveren. 
Het referentie-achtervlak dient gecontroleerd en indien noodzakelijk 
nageslepen te worden voordat bet kroonwiel op de afwikkelsteekmachine 
gemonteerd wordt. 
Voor het productieproces waarbij bet materiaal veredeld en vervolgens 
gasgenitreerd wordt, dient men een veredelings- nitreerstaal te kiezen. 
De materialen die hiervoor in aanmerking komen, zijn: 31CrMoV9, 
14CrMoV6.9, 42CrMo4 en 16MnCr5. Het onderzoek naar bet veredelings
nitreerstaal dat de beste eigenschappen voor de toepassing in kroonwielen 
bezit is nog volop aan de gang (oktober '87). Hierop wordt niet verder 
ingegaan . 

. 6 Het electro-vorikerosief afwikkelproces 

Bij het electro-vonkerosief afwikkelproces wordt de kroonwielvertanding 
in gehard materiaal afwikkelgevonkt. Als uitgangsproduct wordt een gehard 
stalen ring genomen, die voordat harding plaatsvindt diverse bewerkingen 
ondergaat. 
Bij een grote ring b.v. du - 600 mm. wordt de ring eerst uitgebrand of 
van een buis afgesneden (met snijbrander). De extra spanningen die door 
bet snijden ontstaan zijn en de harde snijresten aan het oppervlak worden 
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door bet normaa1g1oeien verwijderd. Er ontstaat een fijne materiaa1struc
tuur. Door bet materiaa1 te austiniteren en vervo1gens af te koe1en in de 
oven b1ijft bet goed bewerkbaar. De ring wordt voorverspaand en eventuee1 
b1ijft er een toes1ag aanwezig om tussentijds spanningsvrij te g1oeien. 
Vervo1gens wordt de ring op maat gedraaid/gekotterd. In figuur 8.10a en b 
wordt bet normaa1- en spanningsvrij g1oeien kort weergegeven. 

900 

0 
8 h 

700 
500 

h 

Figuur 8.10 a) Het normaa1 g1oeien b) Het spanningsvrij g1oeien 

De ring wordt vervo1gens gehard. De werkwijze is a1s vo1gt: 
1) austinitiseren onder een beschermgas om oxidatie en ontko1ing te 

voorkomen 
2) afschrikken in een o1iebad of onder een koude beschermgasstroom 
3) 1aag ont1aten om de inwendige spanningen (brosheid) te reduceren. Bij 

een te hoge ont1aattemperatuur bestaat er een toenemende kans op 
ont1aatbrosheid. 
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Figuur 8.11 a) Het harden b) Het ontlaten 

Door middel van kerfslagproeven met gebrootste- en V-kerf gevonkte staaf
jes en door middel van trekstaven van 42CrMo4 is aangetoond dat de opti
ma1e ontlaattemperatuur ca 300°C bedraagt. Bij deze temperatuur werden de 
proefstaven gedurende 1 uur ont1aten onder een beschermgas. De hardheid 
van de proefstaven bedraagt dan 48 tot 52 HRc. De resultaten van de trek
en kerfslagproeven en hardheidsmetingen zijn in figuur 8.12 weergegeven. 
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Figuur 8.12 a) Kerfslagproeven en bardheidsmetingen b) Trekproeven 

Nu wordt met behulp van CBN-beitels de achterzijde van de ring vlak- en 
eventueel 1nwend1g centrisch gekotterd. Vervolgens kan de ring nog vlak-
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en inwendig centrisch worden nages1epen. Tens1otte wordt de inwendige 
coniciteit met behulp van CBN-beitels gekotterd waarbij de vlak gekotter
dejgeslepen achterzijde van de ring op het machinebed is opgespannen. 
Nu is de ring gereed voor montage met behu1p van een ste1- en opspanme
chanisme aan de kop (1) van de vonkmachine boven het afwikkelapparaat. 
Een vereenvoudigde weergave van bet afwikke1apparaat toont figuur 8.13. 

Figuur 8.13 Een vereenvoudigde weergave van het afwikkelapparaat [50] 
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Het afwikkelapparaat bevindt zich op bet machinebed in de diAlectricumbak 
van de vonkmachine. Een electromotor met reductie drijft d.m.v. een tand
riem bet plateau aan. Hierdoor gaan bet plateau (2) en de diAlectricumbak 
(3) van bet afwikkelapparaat, waarin zich bet plateau bevindt, roteren om 
de vertikale as A-A. Op bet plateau is een as (4) gemonteerd, die wordt 
aangedreven door bet loopwiel (5). Dit loopwiel rolt spelingsvrij over 
een tandheugel (8). Het vonkrondsel (6) roteert of wikkelt nu langzaam af 
over de ring (7), bette fabriceren kroonwiel. 
De vlakheid van de heugel (8) t.o.v. bet loopwiel (5) en hun spelings
vrije samenwerking bepalen de kwaliteit van bet kroonwiel (1). 
Indien nu de diAlectricumbak (3) van bet afwikkelapparaat gevuld is met 
diAlectricum, vonkrondsel (6) en kroonwiel (7) een tegengestelde polari
teit hebben, dan verspaant bet vonkrondsel bet kroonwiel. De ring (7), 
bet te vonken kroonwiel dat aan de kop van de vonkmachine hangt, zakt in 
de loop der tijd steeds dieper in bet vonkrondsel (6). Aldus ontstaat met 
behulp van bet afwikkelproc6d6 de kroonwielvertanding. 
Voor de vervaardiging van 66n kroonwiel zijn meerdere vonkrondsels van 
electrolytisch koper nodig. Voor de nabewerking wordt een wolframkoperen 
vonkrondsel genomen, dit geeft de laagste oppervlakteruwheid bij de beste 
verspaanbaarheid. In bet volgende hoofdstuk wordt bet vonkproces bespro
ken. Het aldus vervaardigde kroonwiel is na afbramen van de zijkanten van 
de tandflanken voor montage gereed. Het gekozen kroonwielmateriaal is 
42CrMo4. 

Figuur 8.14 Het afwikkelvonken op de vonkmachine 
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8.7 De keuze van het vervaardigingsproces 

Bij de keuze van het vervaardigingsproces kan de kostprijs van doorslag· 
gevend belang zijn. Voor enkelstuks, prototypen en kleine series van gro· 
te afmetingen zal het goedkoper zijn om kroonwielen te afwikkelvonken. 
Overeenkomstig en met dezelfde overwegingen als die bij kegelwielen gel· 
den (zie hoofdstuk 1), zal er bij de afwikkelgestoken kroonwielen een 
break-evenpoint optreden bij een grate diameter van het kroonw1el. Bij 
kleine series, prototypen en massafabricage van kleine tot m1ddelgrote 
afmetingen zal het afwikkelsteekproces goedkoper zijn dan het afwikkel
vonkproces. 
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9 HET VONKPaOCEDE 

9.1 Inleiding 

Om metaal te verwijderen, verspanen, is energie nodig. Deze energie kan 
van mecbaniscbe aard zijn. Met bebulp van cbemiscbe of thermiscbe energie 
kan ook materiaa1 verwijderd worden (op1ossen resp. sme1ten). Bij bet 
e1ectro-thermiscbe principe wordt e1ectriscbe energie eerst omgezet in 
tbermiscbe, zodat bet metaal smelt (zie figuur 9.1). 

elektrische 

puls- u 
_,~spoeling 

Figuur 9.1 Het principe van de vonkerosie 

Het voordeel van electro-tbermiscbe bewerkingsmethodes (de vonkerosieve 
methode beboort biertoe) ten opzicbte van de mecbaniscbe bewerking is, 
dat er praktiscb geen mechanische krachten optreden en dat zeer harde 
metalen zonder problemen kunnen worden bewerkt. Een nadeel is dat de be
werkingssnelheid zeer laag is, zodat de toepassing van de vonkerosieve 
methode in de massafabricage vrijwel nooit economisch zal zijn. 
De vorm van bet werkstuk kan verkregen worden, door bet gereedschap (dat 
een eenvoudige vorm kan hebben t.o.v. bet te bewerken materiaal) een 
zekere voorgescbreven re1atieve beweging te geven. De in bet werkstuk aan 
te brengen vorm kan reeds geheel of gedeeltelijk in bet gereedschap aan
wezig zijn (boren resp. stansen). Het overnemen van de gereedschapsvorm 
in bet werkstuk komt bet meest voor. 
E1ectro-vonkerosie is een verspaningsproces waarbij de materiaa1afname 
plaatsvindt door de overs1ag van een vonk tussen twee electroden (de 
werkstuk- en de gereedschapse1ectrode), die gescbeiden worden door een 
niet geleidende v1oeistof, bet diA1ectricum. 
Indien de vervaardiging van de kroonwie1vertanding met bebu1p van een 
afwikkelproc6d6 vonkerosief gescbiedt, spreekt men van een afwikke1 
electro-vonkerosief proc,dA. Bij bet afwikkel e1ectro-vonkerosief proc~d~ 
wordt bet gereedschap (de electrode), een cilindrisch tandwie1 met rechte 
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evolvente vertanding, door het werkstuk (het kroonwiel) als afgeleide 
vorm overgenomen. 
Wanneer de toegevoerde energie tijdens de ontlading groot genoeg is, zal 
er ter plaatse van de vonkoverslag zowel in het werkstuk als in de elec
trode een kratertje ontstaan. De ongewenste materiaalafname van de ge
reedschapselectrode wordt electrodeslijtage genoemd. 
Het werkstuk en de electrode worden door een zelfregelend systeem (servo
systeem) op een zogoed mogelijk constante afstand (de vonkspleet) van 
elkaar gehouden om het proces (zo) stabiel (mogelijk) te laten verlopen. 
Indien de electrode het werkstuk dicht genoeg is genaderd, zal er een 
vonk overslaan op de plaats waar de veldsterkte het grootst is. 
Daarbij kunnen we vier stadia onderscheiden: 
1) ontsteekfase, de inleiding tot de ionisatie en vorming van het vonk

kanaal. 
Tijdens de ontsteekfase wordt de vloeistof plaatselijk verwarmd door 
bewegende electronen en deeltjes zodat een dampbel ontstaat (zie 
figuur 9.2). In deze dampbel kan de eigenlijke ontlading plaatsvin
den. Voor de ontlading is een hoge veldsterkte aan de kathode noodza
kelijk opdat voldoende electronen ge~mitterd kunnen worden, Door bot
sing tegen aanwezige neutrale atomen ontstaan nieuwe secondaire elec
tronen en positleve lonen. Dit vormt het begin van het vonkkanaal. 

Figuur 9.2 De beweging van de primaire electronen naar de anode 

2) Vorming van het vonkkanaal, in plasma vorm; er treden zeer hoge 
stroomdichtheden en hoge waarden van de veldsterkte op. 
Het ontstaan van secondaire electronen en positieve ionen wordt 
stootionisatie (zie figuur 9.3) genoemd. De positieve ionen keren 
terug naar de kathode en ~daar weer electronen vrij (secondaire 
emissie). 
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Figuur 9.3 De stootionisatie 

Deze stootionisatie veroorzaakt een lawine-effect, waardoor de stroom 
aanzienlijk vergroot wordt en de ontlading plaatsvindt (zie figuur 
9.4). 

Figuur 9.4 De ontlading 

3) locaal smelten en verdampen van het materiaal, gevolgd door het uit
stoten ervan (6000 ... 10000 °C). 
De electrodenoppervlakken worden onder invloed van het electrische 
veld gebombardeerd door electronen of ionen. Hierbij wordt de kineti
sche energie getransformeerd in thermische, waardoor materiaal ver
dampt en/of smelt (zie figuur 9.5). 
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Figuur 9.5 Verdamping enjof smelting van het materiaal 

4) beiindigen van de electrische energietoevoer. Doven van het vonkka
naal, dus recombinatie (hereniging) van de ionen en electronen. Af
voer van de metaaldeeltjes en diilectricum derivaten (afvalstoffen) 
door het diilectricum. Afkoeling van de electrodeoppervlakken, zodat 
emissie niet meer mogelijk is. 

De materiaalverwijdering doet een kratervormige structuur ontstaan. 
Wanneer een vonkoverslag (vonkkanaal) tot stand gebracht is, zal het 
vonkkanaal blijven bestaan totdat de energietoevoer wordt beiindigd. 
Essentieel is dat de overslagen in de tijd zich over het gehele aktieve 
electrode-oppervlak "bewegen", zodat van het totaal te bewerken oppervlak 
relatief evenveel materiaal wordt weggenomen. Concentratie van vonkover
slagen op ~~n en dezelfde plaats is ongewenst. Wanneer dit verschijnsel 
zich voordoet, wordt gesproken over bogen. Beschadiging van electrode en 
werkstuk kan hiervan het gevolg zijn. 

De vorm van de krater door een vonkoverslag of puls wordt bepaald door de 
energie-inhoud van de puls. Deze energie-inhoud is afhankelijk van: 
1) brandspanning Uf, dit is de spanning over de vonkspleet tijdens 

deontlading 
2) pulsstroom If, dit is de stroom door de vonkspleet tijdens de ontla

ding 
3) pulsduur tf, dit is de tijd dat de ontlading in stand gehouden wordt. 

Bij het voorvonken,is de spaanproductie of snelheid van de bewerking de 
hoofdzaak. De verkregen oppervlakte ruwheid is in dit stadium van onder
geschikt belang. Bij het voorvonken wordt dus gewerkt met een grote puls
energie, hierdoor ontstaat een brede, diepe krater (zie figuur 9.6). 
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I 
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Figuur 9.6 Het voorvonken 

Bij bet navonken zijn de vereiste oppervlakteruwheid en de vormnauwkeu
righeid de hoofdzaak. De bewerkingssnelheid of spaanproductie speelt een 
ondergeschikte rol. Daarom wordt bij het navonken gewerkt met een kleine 
pulsenergie. Hierdoor ontstaat een smalle, ondiepe krater. 

Figuur 9.7 Het navonken 

Door de eis dat de slijtage van de gereedschapselectrode minimaal moet 
zijn en de materiaal afname van het werkstuk maximaal, dient men de pola
riteit afhankelijk van het bewerkingsproces te kiezen (lange of korte 
pulstijden). 
Bij de pulsen met grote energie-inhoud vindt de erosie voornamelijk 
plaats tengevolge van ionenbotsingen. De gereedschapselectrode wordt 
positief gepoold. 
Bij pulsen met een kleine energie-inhoud vindt de erosie voornamelijk 
plaats door het vrijkomen van (kinetische) energie t.g.v. electronen bot
singen. De gereedschapselectrode wordt negatief gepoold. 
Een electrische voedingsbron (de generator) levert de van elkaar geschei
den zeer korte electrische spanningspulsen, waarbij het spanningsverschil 
tussen het werkstuk en de electrode ervoor zorgt dat er telkens vonken 
overslaan. 
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9.2 Het di~lectricum 

In beginsel kan iedere isolerende vloeistof als di~lectricum gebruikt 
worden. Ecbter door de eisen [39] die men san bet di~lectricum is gaan 
stellen, komen slecbts gede!oniseerd water (demi-water) en koolwaterstof· 
verbindingen in aanmerking. De functie van bet dillectricum bestaat uit: 
1) invloed op bet erosiemecbanisme (met bet oog op de fysiscbe aspec

ten); ontsteekvertraging, vervuilingsgraad van bet di~lectricum 
(functie van de boeveelbeid verspaand materiaal). 

2) afvoer gelrodeerd materiaal. 
Dit dient met een bepaalde (maximale, docb niet te boge) snelbeid te 
gescbieden, dear de aanwezigheid van kleine deeltjes in de spleet tot 
ontladingen op ongewenste plaatsen kan leiden. En dit kan weer vorm
veranderingen tot gevolg bebben. 

3) koeling. 
De toegevoerde electriscbe energie wordt in warmte omgezet en dient 
te worden afgevoerd. 

Voor de keuze van bet dillectricum zijn van belang: 
1) kookpunt en kooktraject. 

Een gunstig kooktraject is nodig in verband met dampvorming; een laag 
kookpunt en stijl kooktraject in verband met de ontsteking. 

2) giftigbeid, vooral in verband met dampontwikkeling. 
3) viscositeit. 

In verband met de spoeling is bij kleine spleten een lage viscositeit 
noodzakelijk (bij bet navonken krijgt men dan ook een lage ruwbeid en 
een goede oppervlakte kwaliteit). Bij grotere spleten, beborend bij 
grotere stromen, is een bogere viscositeit gewenst. 

4) vlampunt (brandgevaar). 
5) agressiviteit. 

Olie is aileen agressief bij oxidatie (zuur worden), zwavelgebalt 
~ 0.03 %. 

De in de koolwaterstoffen aanwezige aromaten kunnen leiden tot buidaan
tasting en aantasting van syntbetiscbe rubbersoorten. Daar aromaten al
tijd min of meer aanwezig zijn moet bet dillectricum in ieder geval een 
parafine karakter bebben. 
Demi-water kan corrosie van metalen veroorzaken. 
Bij bet vonken in een di~lectricum dat bestaat uit koolwaterstoffen kan 
bet koolstofgebalte in de oppervlaktelaag van bet werkstuk tot 10 maal zo 
boog worden als dat van bet basis (uitgangs) materiaal. 
Bij bet vonken in demi-water blijft bet koolstofgebalte in de oppervlak
telaag vrijwel betzelfde als dat van bet basismeteriaal. 
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9.3 De spoeling 

De spoeling is noodzakelijk daar door de spoeling de gevormde metaaldeel
tjes en de afbraakproducten van bet diAlectricum uit de vonkspleet worden 
verwijderd. Bij een juiste instelling van de flow en spoeldruk krijgt men 
een stabiel verspaningsproces met een boge effectiviteit en een goede 
oppervlaktekwaliteit. Bij de fabricage van de kroonwielvertanding wordt 
drukspoeling toegepast. 

9.4 De keyze van bet geree4sebapselectrodemateriaal 

In principe kan elk elektriscb en warmtegeleidend materiaal als gereed
scbapselectrodemateriaal (electrode, of electrodemateriaal) worden ge
bruikt. Afhankelijk van de keuze van bet electrodemateriaal zal er een 
verscbillende spaanproductie en electrodeslijtage optreden. 
De belangrijkste kriteria bij de keuze van bet electrodemateriaal zijn: 
1) erosievastbeid (E - A p c T~) moet groot zijn. 

In bet algemeen moet aan bet electrodemateriaal t.o.v. bet werkstuk
materiaal een aantal eisen worden gesteld: 
a) warmtegeleidingscoAfficiAnt A (tbermiscbe geleidbaarbeid) moet 

groot zijn 
b) smelttemperatuur Tm moet boog zijn 
c) warmtecapaciteit c (soortelijke warmte) moet boog zijn 
d) soortelijke massa p (soortelijke dicbtbeid) moet groot zijn (en 

dus de warmtecapaciteit per volume eenheid p c). 
2) bewerkbaarbeid d~w.z. de realiseerbaarbeid van de gevraagde electro

devorm met bebulp van de bestaande bewerkingstecbieken 
3) vormvastbeid 
4) spaanproductie die bij de combinatie van electrode-werkstukmateriaal 

te realiseren is 
5) slijtage van de electrode t.g.v. bet vonkerosieve proces 
6) verkrijgbaarbeid van bet materiaal; bierbij spelen zowel kwaliteit 

als afmetingen een rol 
7) prijs van bet materiaal. 

Als electrodemateriaal worden bet meest toegepast: 
1) electrolytiscb koper 
2) grafiet 
3) wolframkoper. 
Staal, wolfram, aluminium, molybdeen, hardmetaal etc. worden slecbts voor 
speciale toepassingen als electrodemateriaal gebruikt. 

Tabel 9.1 geeft gemiddelde waarden voor de eigenscbappen van enige elec
trode materialen. 
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materiaal erosie- warmtege· soorte· soorte· smelt· soorte- uitzet-
vast· leidings- lijke lijke tempe- lijke col!ffi. 
held E colffi- massa p warmte c ratuur weer· clint 

clint >. Tm stand 
1013 10·8 10-6 

(W/m °C] [g/cm3] [J/kg oc] [ oc] [Om] [1/ 0 c] 

staal O.l%C 40.6 45 7.85 490 1535 10 12 
aluminium 32.2 268 2.7 1038 658 2.80 24 
koper 151.5 359 8.9 403 1090 1. 75 17 
wolframkoper 13-16 3350 5-5.45 
wolframkoper 

25%Cu 75%W 14.5 (3370) 
grafiet 100-300 46.0-113.6 1. 7-1.9 753 3600 1000- 3-4 

-1500 
grafiet 
E11or 9 198.0 113 1. 80 753 3600 
grafietkoper 

70%C 30%Cu 209.3 25 (3600) 
messing 

60%Cu 40Zn 13.2 109 8.5 388 920 6.4-8.4 19 
zink 5.5 113 7.2 388 418 5.75 29 
molybdeen 256 147 10.2 250 2610 5.2 19 
cobalt 56.3 69 8.85 414 1495 
hardmetaal 151 67 14.3 209 (2750) 19.2 4.8 
gietijzer 26.7 46 7.4 502 1250 

Tabel 9.1 Overzicht van de eigenschappen van een aantal materialen 
(gemiddelde waarden) 

9.4.1 Electrolytisch koper 

Electrolytisch koper heeft een hoge erosievastheid en is voor bet 
eroderen in staal een geschikt electrodemateriaal. Doordat bet koper 
gewalst is, zijn er spanningen in bet materiaal opgewekt. Men dient 
ervoor te zorgen dat bet materiaal spanningsvrij is alvorens er elec
troden van worden vervaardigd. De spanningen kunnen anders tijdens 
bet vervaardigen van de electrode en tijdens bet vonkerosieve bewer
kingsproces vrijkomen hetgeen tot uiting komt in maatveranderingen 
van de electrode. 
Koper is vergeleken met grafiet en wolframkoper moeilijker verspanend 
te bewerken en door de hoge soortelijke massa minder geschikt voor 
grote en massieve electroden. Het slijpen van koper (dit moet bij de 
vonkrondsels geschieden vanwege de hoge eisen die aan de vertandings 
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kwaliteit worden gesteld) is vaak moeilijker door bet optreden van 
bet dicbtsmeren van de slijpsteen. Koper is goed koud en warm te 
vervormen en laat zicb goed etsen. Koperen electroden kunnen 
galvanotecbniscb worden vervaardigd. De materiaalsamenstelling is 
goed gedefinieerd {en over de gebele wereld constant) . 

. 4.2 Grafiet 

Voor bet eroderen in staal is ook grafiet een gescbikt electrodemate
riaal. De mecbaniscbe eigenscbappen van grafiet maken bet mogelijk 
electroden van kleine afmetingen met scberpe boeken te vervaardigen. 
De spaanproductie ligt in vergelijkbare situaties in dezelfde orde 
van grootte als bij bet gebruik van electrolytiscb koper. De gereed
scbapsslijtage is daarentegen aanzienlijk lager. De goede bewerkbaar
beid van grafiet maakt dit materiaal uiterst gescbikt voor de fabri
cage van electroden. Bij de vervaardiging van de electrode komt zwar
te stof vrij. Door de keramiscbe structuur van bet grafiet is bet 
niet elastiscb. Het materiaal is abrasief. Afzuiging is daarom ver
eist. 
Voor een navonkelectrode wordt grafiet met een boge dicbtbeid ver
eist. Grafiet is een sinterproduct zodat verscbillende dicbtbeden 
praktisch realiseerbaar zijn. Een grote dichtheid vermindert de elec
trodeslijtage {vooral boekslijtage). 
Grafiet is voor een ruwbeid lager dan 1 pm Ra niet gescbikt als elec
trodemateriaal. 
Verder beeft graflet: 1) lage uitzettingsco@fficilnt {is maatvast) 

2) lage soortelijke massa {laag electrodege
wicbt, ook voor grote electrode) 

3) boge toelaatbare stroomdicbtbeid {waardoor 
boge "spaanproductie" mogelijk is). 

Daarbij is grafiet in grote afmetingen verkrijgbaar en tegen zeer 
boge temperaturen bestand. 
Grafiet bezit geen smeltpunt maar zal bij 3000°C van de vaste toe
stand overgaan in de gasfase. Tengevolge van deze faseverandering 
kunnen deeltjes grafiet {koolstof) van het moedermateriaal loslaten 
en t.g.v. de toegevoerde energie gaan gloeien. Indien deze deeltjes 
door spoeling niet tijdig uit de vonkspleet worden verwijderd, kunnen 
plaatsgebonden ontladingen gaan optreden die veelal in de praktijk 
vlambogen worden genoemd. Beschadiging van werkstuk enjof electrode 
kunnen biervan bet gevolg zijn . 

. 4.3 Wolframkpper 

Wolframkoper is als materiaal voor navonkelectroden zeer gescbikt. 
Vooral bij bewerking van hardmetaal worden veelal wolframkoperen 
electroden gebruikt. Wolframkoper is een op basis van wolfram via de 
sintermetallurgie ontwikkeld electrodemateriaal. Het is opgebouwd uit 
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gesinterde wolframpoeder doordrenkt met koper en bezit een boge soor
telijke massa (13 - 16 gr/cm3 afhankelijk van de samanstelling, zie 
tabel 9.1). 
De boge slijtvastbeid tegen erosie wordt verkregen door bet wolfram; 
de goede electriscbe geleiding door bet koper. De wolframkoperen 
electrode is qua vorm goed te vervaardigen. Men kan bij de fabricage 
een volkomen isotrope structuur verkrijgen, die niet vezelacbtig is 
en geen interne spanningen bezit. 
Bet gedrag van de diverse soorten bij bet vonkeroderen bangt voor een 
groot deel af van de materiaaleigenscbappen, zoals V-gebalte, poreus
beid, korrelgrootte en de verdeling biervan. Door de boge erosievast
beid van wolframkoper is de electrodeslijtage laag. Dit electrodema
teriaal wordt boofdzakelijk gebruikt voor de bewerking van metalen of 
legeringen die ook refractair (moeilijk bewerkbaar) zijn, zoals bij
voorbeeld hardmetaal. Belangrijke andere toepassingen zijn bet hewer
ken van geharde staalsoorten. 
De electrodeslijtage is bij de afwerking of eindbewerking (bet na
vonken) kleiner dan bij de koperen- en grafietelectroden. Het ver
vaardigen van kleine, zeer nauwkeurige electroden is mogelijk daar 
deze materialen een boge elasticiteitsmodulus en een goede maatvast
beid bezitten. Bovendien is wolframkoper door de geringe oppervlakte
ruwbeid zeer gescbikt voor de fabricage van gezinkvonkte diepe, 
recbte gaten die moeilijk zijn te polijsten. Door bet kiezen van een 
boger kopergebalte wordt de stroomdicbtbeid verboogd. Hierdoor is de 
spaanproductie groter, ecbter ten koste van een grotere electrode
slijtage. 
Bet slijpen van wolframkoper (dit moet bij de vonkrondsels gescbieden 
vanwege de boge eisen die aan de vertandingskwaliteit worden gesteld) 
is vaak moeilijk door bet aanwezige koper, waardoor de slijpsteen kan 
dicbtsmeren. 

De teuze 

Doordat bij grafiet tijdens de fabricage van een vonkrondsel (tand
wiel) afzuiging vereist is in verband met de abrasieve zwarte stof 
die vrijkomt, zal de fabricage van een tandwiel als vonkrondsel van 
grafiet bij een tandwielfabrikant op diverse problemen stuiten (af
zuiging, aparte ruimte etc.). En de problematiek van bet vlambogen 
bij onvoldoende spoeling betgeen bij de fabricage van de kroonwiel
vertanding zal optreden, beeft ertoe geleid dat grafiet ala electro
demateriaal voorlopig niet wordt gekozen. 
Door de goede bewerkingseigenschappen van electrolytiscbkoper en 
wolframkoper worden deze materialen als voor- en nabewerkingselectro
den gekozen. 
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9.5 De oppery18ktelaeen 

Bij het electro-vonkerosieproc6d6 wordt er energie aan het werkstukopper
vlak dat warmte geleidend is, toegevoerd. Als functie van tijd en plaats 
wordt ieder punt in de buurt van de vonk beinvloed, hetgeen resulteert in 
een locale temperatuur. Bij een voortzetting van de energietoevoer zal 
het materiaal plaatselijk smelten en/of verdampen. Er ontstaat een smelt
bad dat verwijderd wordt om aldus een krater te vormen. Een grote hoe
veelheid fractie (ca. 50 %) blijft in de krater achter, stolt en vormt de 
bovenste oppervlaktelaag. Deze oppervlaktelaag wordt de recast layer (RL) 
genoemd en laat zich vaak zeer moeilijk aan etsen. De recast layer wordt 
daarom ook 'de witte laag' genoemd. 
Direct onder de recast layer (RL) bevindt zich een laag die niet gesmol
ten maar wel thermisch beinvloed is. De thermische beinvloeding wordt 
geringer naarmate men dieper in deze laag doordringt. Deze laag wordt de 
heat affected zone (HAZ) genoemd. De recast layer (RL) en de heat 
affected zone (HAZ) vormen samen de altered zone (AZ). 
Onder de heat affected zone (HAZ) en dus onder de altered zone (AZ) be
vindt zich de niet beinvloede matrix, het basismateriaal. Het basis- of 
uitgangsmateriaal heeft geen enkele verandering ondergaan. 

3 BASIS- materiaal 

Figuur 9.8 De laagopbouw van een gevonkt werkstuk 

In het algemeen kan men de laagopbouw van een gevonkt werkstuk in twee 
typen verdelen. 
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De opperv1akte1aag (RL) is re1atief zacht. De HAZ is gedee1te-
1ijk zeer hard. Naarmate men dieper in bet materiaa1 (HAZ) door
dringt, is de HAZ meer of minder ont1aten hetgeen zich uit in 
een hardheidsafname t.o.v. het basismateriaa1 (- uitgangsmate
riaa1). 1000 
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Figuur 9.9 Hardheidsver1oop type I 

Type II: De opperv1akte1aag is zeer hard. De HAZ is in zijn gehee1 ont-
1aten, is dus re1atief zacht (hardheidsafname t.o.v. het basis
materiaa1- uitgangsmateriaal). 
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Figuur 9.10 Hardheidsverloop type II DJEPTE [ulll] 

Het percentage der 1egeringse1ementen van bet werkstuk- en het e1ectrode
materiaa1 beinv1oeden waarschijnlijk de 1aagopbouw van een gevonkt werk
stuk [41,42]. 
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9.6 De instelparameters 

Zoals reeds eerder vermeld, gescbiedt de fabricage van de kroonwielver
tanding d.m.v. bet afwikkelvonkproc6d6. De electrode, een cilindriscb 
tandwiel met recbte evolvente tanden (bet vonkrondsel van electrolytiscb 
koper en/of wolframkoper), dringt vonkerosief in een gebarde stalen ring 
(42CrMo4). Het vonkrondsel wikkelt af over bet kroonwiel. 

Figuur 9.11 De afw!kkelbeweging van bet rondsel 

De instelling van de electro-erosieve bewerkingsmacbine (vonkmacbine) 
wordt gekarakteriseerd door de volgende grootbeden: 1) stroomsterkte Ie 

2) open spanning U
0 

3) impulstijd te 
4) pulstijdfpause r. 

Bij een grove macbine-instelling (Ie- 10 A, U
0

- 100 V, te- 50 psec, 
r - 25, bet voorvonken) zakt bet kroonwiel enkele bonderdsten milimeters 
per omwenteling van bet rondsel rond de z-as. De ruwbeden zijn zeer boog 
en de oppervlaktebeinvloeding is zeer groot (RL dik, HAZ dik). De boge 
fabricagesnelbeid en de minimale electrodeslijtage zijn bet kriterium 
voor deze instelling. Tegen de tijd dat bet vonkrondsel op diepte is, 
wordt bet vermogen verminderd (Ie- 5 A, U0 - 100 V, te- 100 psec, 
r - 25, bet tussenvonken). Na een aantal omwentelingen over bet kroonwiel 
wordt de gebele laag (AZ) die bij bet voorvonken gevormd is bij deze in
stalling verwijderd. Met een zeer fijne instelling (Ie - 1 A, U

0 
- 100 V, 

te< 20 psec, r - 25, bet navonken) wordt vervolgens nabewerkt. Nu wordt 
er een laagdikte verwijderd die overeenkomt met twee maal de laagdikte 
van de bele laag (AZ) die bij bet tussenvonken ontstaan is. Met deze in
stelling wordt bet uiteindelijke oppervlak binnen de vereiste maat- en 
ruwbeidstoleranties gebracbt. Het navonken is een tijdrovende zaak (de 
tijdsduur wordt voor bepaalde afmetingen van een kroonwiel in verband met 
economiscbe overwegingen niet vermeld). Het uiteindelijk verkregen opper
vlak is te bescbouwen als gevonkt met de instelling van bet navonken. 
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Bij de fabricage van de kroonwielen is geconstateerd dat de ruwheid van 
de tandflanken aan de binnenzijde hoger is dan aan de buitenzijde. Dit 
komt doordat aan de binnenzijde tijdens de fabricage onvoldoende gespoeld 
kan worden, hetgeen met diverse proeven is aangetoond. 

9.7 De afwikkelvonkproeven 

Wil men betrouwbare uitspraken kunnen doen omtrent het afwikkelvonkpro· 
c~dA van de kroonwielen dan dienen de vonkomstandigheden tijdens de vonk
proeven dezelfde te zijn als tijdens het vervaardigen van het kroonwiel. 
De vonkproeven werden gehouden op een klein afwikkelapparaat. Er is nu 
net als bij een groot afwikkelapparaat een relatieve snelheid tussen 
electrode en werkstuk. Om het vonken te vereenvoudigen, is er gekozen 
voor een cilindrische vonkrol als electrode, waardoor er een betere con
trole van de relatieve snelheid en de spoeling mogelijk is. De relatieve 
snelheid is goed te bepalen. De spoeling is beter dan tijdens de kroon
wielproductie, maar is wel constant zodat een vergelijking mogelijk is. 
Het werkstuk is een geharde en geslepen schijf van 42CrMo4 (HRc - 53 of 
Hv- 600). 
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iguur 9.12 De fabricage van 
proefschijven met 
een cilindrische 
rol als electrode 

Diverse electrodematerialen bij verschillende machine-instellingen en 
afwikkelsnelheden zijn onderzocht [42). De afwikkelvonkproeven vonden 
plaats in di8lectricum !ME 82 (koolwaterstofverbinding). 
Voor 42CrMo4 met !ME 82 als di8lectricum zijn de laagopbouw van het ge
vonkte werkstuk volgens de in 9.5 beschreven type I of type II gevonden. 
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Bij wolframkoper als electrodemateriaal ontstaat type I en bij electroly
tiscb koper als electrodemateriaal krijgt men type II. Het 
electrodemateriaal dat bet best gescbikt is voor bet voor- en 
tussenvonken is electrolytisch koper. Wolframkoperen electroden met 25 % 
koper zijn bet best gescbikt voor bet navonken. Zij geven de geringste 
oppervlakteruwbeid en electrodeslijtage. 
Bij een aantal proefstukken [42] zijn de RL en de HAZ doorgemeten om bet 
gewichtspercentage van de elementen Fe, Cr, Mo, Mn, Si, W, Cu en C te 
bepalen. Deze elementen bevinden zicb in de proefschijf, de electrode 
en/of in bet dillectricum. 
Tabel 9.2 geeft de meetresultaten van een aantal proefstukken weer. 
Tevens zijn de spreidingspercentages van de diverse elementen in bet uit
gangsmateriaal 42CrMo4 weergegeven. Het getal 24 van bet afwikkelvoltage 
betekent dat er gewerkt is met een afwikkelsnelbeid van de vonkrol die 
overeenkomt met het spanningsverschil over de electromotor van 24 Volt. 
( 0 Volt: rol staat stil d.w.z. zinkvonken. 24 Volt geeft de grootste 
afwikkelsnelbeid. De grootste afwikkelsnelheid geeft de boogste ruwbeid). 
WCu- Wolframkoperen electrode; Cu- koperen electrode. RL- recast 
layer; HAZ - heat affected zone. De meetplaats met een * bevindt zicb 10 
pm onder bet oppervlak. De andere meetpunten zijn in bet midden van de 
laag gemeten. Licht en donker duidt aan of er op een koolstofarm of -rijk 
punt gemeten is. 
De 1aagopbouw volgens type I wordt aangeduid met ' 
die van type II met " 

Proefstuk 42CrMo4 Di81ectricum IKE 82 (koolwaterstofverbinding) 
Afwikke1voltage 24 V 

werkstuk
materiaa1 

% c 
Gewicbtspercentages 

% Cr % Mo % Mn % Si 

42CrMo4 
electrode
materiaa1 plaats 
1 WCu 

0.38-0.45 0.90-12.0 0.15-0.30 0.50-0.80 0.15-0.40 0.00 0.00 

2 WCu 
3 WCu 
4 WCu 
5 Cu donker 
6 Cu: licht 

Tabel 9.2 

0.68 0.91 0.17 0.59 0.24 0.01 0.24 
HAZ 0.57 0.82 0.12 0.54 0.23 0.09 0.24 
RL 3.02 0.78 0.16 0.59 0.23 0.06 0.37 
RL * , 3.03 0.86 0.09 0.62 0.24 0.00 0.62 
HAZ 1.53 0.86 0.08 0.59 0.24 0.00 0.21 
HAZ 0.93 0.86 0.08 0.59 0.24 0.00 0.21 

De gewichtspercentages in bet uitgangs- resp. bewerkte opper-
vlak na bewerking met de aangegeven electroden 
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Opvallend is het hoge percentage koolstof dat in de beide RL's wordt 
gemeten. Bij het bepalen van de meetplaats is geconstateerd dat er 
gebieden zijn met relatief veel koolstof en gebieden met minder koolstof. 
Deze gebieden met minder koolstof bevatten altijd nog meer koolstof dan 
het basis- of uitgangsmateriaal. Het koolstof percentage kan t.o.v. het 
basis- of uitgangsmateriaal 8 maal stijgen (zie tabel 9.2). Een 
meetgebied beslaat ca. 3 x 3 pm2. De gebieden met relatief veel en minder 
koolstof duiden op inhomogeniteiten in het materiaal. De gebieden komen 
in de AZ (dus zowel in de RL als de HAZ) voor [42). 
Er is tevens een proefstuk van 42CrMo4 gezinktvonkt met een koperen 
electrode in demi·water (demi proefstuk). Met behulp van deze proef kan 
men de invloed van het di!lectricum constateren op het koolstofgehalte in 
de RL en de HAZ. De resultaten van de samenstellingsmeting op het demi 
proefstuk staan weergegeven in figuur 9.13. 
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Figuur 9.13 De gewichtspercentages van de verschillende elementen in de 

AZ en het basismateriaal van het demi proefstuk 
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Duide1ijk is dat bet gewicbtspercentage koo1stof over bet gebe1e opper
v1ak vrijwe1 constant verdee1d is (0.5 %). Rond de RL/HAZ overgang is er 
nog enige verstoring in bet v1akke patroon, betgeen waarscbijn1ijk te 
wijten is aan diffusie van de koo1stof. Het percentage koper is direct 
aan bet opperv1ak, in de bovenste 1aag van de RL, erg boog (3 %). Eventu
e1e effecten biervan zu11en in de toekomst nader beken moeten worden. 

9.8 Conc1usie afwikke1vonken 

De gedane afwikke1vonkproeven geven enig inzicbt in de prob1ematiek die 
kan ontstaan bij de keuze van de parameters: 1) spoe1ing 

2) di@1ectricum 
3) e1ectrodemateriaa1 
4) afwikke1sne1beid. 

Meer proeven en een diepgaande studie zu11en nog gedaan moeten worden om 
de prob1ematiek van bet afwikke1vonken bij de fabricage van de kroonwie-
1en te kunnen bebeersen. Dan pas za1 bet waarscbijn1ijk moge1ijk zijn om 
de gevo1gen van de parametervariaties te kunnen voorspe11en. 

9.9 De ruwbeid yan bet afwikke1gevonkte kroonwie1 

De ruwbeid van de kroonwie1tand kan sterk afhanke1ijk zijn van de moduu1 
(d.w.z. de grootte van de tand), de spoe1ing en de p1aats van de tand 
waar gemeten wordt. De ruwbeid wordt gemeten met een ruwbeidsmeetinstru
ment (Pertbometer M4P). Dit is een draagbaar meetinstrument waarmee men 
zowe1 tijdens bet fabricageproces a1s na de af1evering van bet product de 
ruwbeid van de tandf1anken en de tandvoet van bet kroonwie1 kan meten. 
Deze ruwbeidsmeter is op dit moment de enige die een taster ter bescbik
king beeft waarmee men ook de ruwbeid in de tandvoet en van de tandf1an
ken (bij moduu1 m - 7 mm en groter) en de tandf1anken (bij moduu1 m < 7 
mm) op diverse p1aatsen kan meten. 
Figuur 9.14 geeft de ruwheidsver1open van een bepaa1de meet1ocatie op 
a11e recbter tandf1anken van bet kroonwie1 weer dat nabewerkt is met een 
wolframkoperen electrode. Figuur 9.15 geeft van hetze1fde wie1 a11e pie
ken per em van dezelfde meetpunten weer. Tabe1 9.3 toont de meetresu1ta
ten per punt en de berekende gemidde1de waarden. 
Duide1ijk zichtbaar is bet gri11ige ruwbeidspatroon en de spreiding van 
de waarden Rz, ~ax• ~men bet aanta1 pieken. 
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MEETGEGEVENS KROONWIEL 
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Figuur 9.14 De ruwheidswaarden 
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Figuur 9.15 Het aanta1 pieken 
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Tabel 9.3 De gemeten resultaten en de berekende gemiddelde waarden 

OE ING(\'OEUE RUWHE!IlSWAARD EIJ ~N A ANTAL PIEI<.EN 
VAil KI<OCINWIEL 1 $I:: I< 1E 1 

"EfTPUNT RECHTERFLANK 

TANO PA P.Z RH.o\X RPM PC 

1 C.97 u.54 7.76 2.011 ... 
t.. 

2 1. 40 $).~.(· 11.68 2.?1 1 2 
3 0.90 6.36 7.44 1. 98 0 
4 1.1g 8.41 11.58 3. )4 12 
5 1. 4(; I) .611 13.52 3.~0 1J 
6 0.92 7.12 12.40 2.54 2 
7 1.21) c.~L 12.16 3.15 12 
3 ().97 8.0~' 11.44 2.22 ~ 
Q 1.::12 6.17 7 .?2 1.32 J 

10 0.?5 5.63 6.60 1. ,33 0 
11 O.R4 5.?3 7.44 1.64 2 
12 0.90 5.64 8.32 2.11 2 
13 O.B1 6.44 8.30 2.11 2 
14 1.17 7.'S2 1.J.16 3.18 17 
15 c. 1\F.. 6.1t 7.12 1.?2 :I 
16 0.0'3 6.96 13.32 2.54 5 
17 1. 33 7. ':.4 l'l.:f6 2. 62 1J 
18 1. 03 6. 7(.. 7.68 2.04 7 
19 o. 77 4.90 6.00 1.79 2 
20 0.93 6.30 7.n 2.')0 2 
21 1. 11 6.44 .:. • 7 2 2.J6 r 

.J 

22 1.04 5. 9E. 7.1)0 2.16 2 
23 1.25 7 ...... 0 9.36 2 •. 31 7 
24 0.&4 5.66 s.oll 1.63 1 
25 1. J1 ? •. ',4 ?.!IS 2.,.,4 1J 
26 1.13 7.n 12. JZ z.n 7 
27 1. !14 6.73 3.48 2.04 :) 

28 1. 14 6.65 7.60 2.54 7 
29 0.'?5 ~.00 7.12 1 • .34 2 
30 1.13 7.36 9.36 2.24 2 
31 1.06 7.13 :::.33 1. ?5 J 
32 1. 03 6.?.0 7.20 1. ?3 2 
33 1. 05 6.6£ .?,. 48 2.20 2 
34 1.13 11. ~ 1 10.64 2.62 5 
35 1.20 f.. 52 0.20 3.21 15 
36 1. 26 R.20 1 o. 4 ~ 2. 51 ~ 

J 

37 1. 02 o.:;::; 7.:14 2.06 5 
38 1. 01 6.97 ". 0·3 2.27 5 
39 1. 21 r..06 11.:>2 3.16 10 
40 0.99 6.?.8 'J. n 1.3'3 ) 
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41 1.U~ 7.13 ?.4Q 2.39 
42 C.76 4.7o 5.30 1.43 
43 o.o2 6.73 1.)8 1.72 
44 0.99 7.J2 '-~~ 2.J3 
45 o.~o ~.~o 7.?2 2.13 
46 1.27 f.6C 12.JJ 3.90 
47 0.~5 5.61 7.52 1.56 
48 1.43 n.18 12.24 2.33 
4~ o.~D ~.77 ).16 1.17 
so 1.oo 7.23 18.~1 2.16· 
S1 1.10 G.20 ?..72 2.36 
52 1.82 7.~~ ~.24 2.43 
53 1.14 7 .5£ ~.96 2.~, 
54 0.94 5.56 7.44 1.71 
55 0.67 ~.)[ 6.30 1.44 
56 1.J& 7.13 ?.40 2.3° 
57 1.~6 0.12 1J.~1 2.J5 
58 1.2r. ~.?.7 12.)4 3.42 
59 1.41 ~.22 12.03 3.50 
60 1.01 7.63 10.0~ 2.3~ 
61 C. 0 5 6.~3 9.12 2.24 
62 0.7f 5.23 6.30 1.52 
63 o.as ~.74 ?.so 1.63 
64 1.02 0.54 14.31 2.33 
65 1.04 6.60 7.12 2.36 
66 1.31 7.77 ~.32 3.12 
67 0.87 S.JS 6.12 1.jC 
63 1.17 7.61 0.50 2.40 
69 o.93 5.:.4 7.76 1.66 
70 0.09 6.46 7.12 1.71 
11 1 • 33 7. 1 2 r .• 4 ~ 2. l o 
72 0.99 5.89 6.20 1.)9 

&EMIDa[LDE RUWHEIDWAARDEN VA~ KROJNUIEL 
SERlE 1 )VER 72 TA~DEN 

"'HTPUNT 

RA = 
RZ = 
RMAY= 
RPI! = 
PC = 

1. 0!)4 
7. 012 
9.130 
2. 31 5 
5 

RECIITERFLANK 

11ICRCft.l 
MICP.C•III 
M!C?.("l 
MICRON 
PIEKlli P£"! CM 

5 
0 
0 
l 
:_) 

1J 
0 

17 

2 
5 
J 

] 

5 
17 

) 

l 
:! 
~ 
7 
) 

7 
) 

J 
1 .,. 

2 
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i 
110 CONCLUSIES 

Bij de toegepaste productiemethoden voor de fabricage van prototypen wordt 
het afwikkelvonkproc6de gebruikt. Het break-evenpoint ligt bij ca. d - 800 
mm. tot d - 900 mm. van het kroonwiel voor een serie fabricage d.m.v. 
afwikke1vonken. Daar het afwikkelvonkproc6d6 tijdrovend is, worden andere 
productiemethoden zoals afwikkelsteken onderzocht. Voor wielen met d < 800 
mm. zal dit economischer zijn. 
De standaardtheorie van cilindrische tandwielen en de bekende optredende 
verschijnse1en zoals onder- en oversnijding treden ook, zij het in een 
aangepaste vorm, bij kroonwielen op. Bij de kroonwielvertanding spreekt 
men van een rolkromme op de tandflanken en van rolkegels. De rolkegels 
raken elkaar in de rolas. 
Voor de constructeur is de beschrijving van de kroonwielvertanding volgens 
het heugelmodel voldoende. 
De numerieke beschrijving van de kroonwielvertanding kan o.a. worden 
toegepast bij ; 
1) de fabricage van spuitgietmatrijzen 
2) het frezen van het kroonwiel met bol- of vingerfrees 
3) de fabricage van smeedmatrijzen 
4) de fabricage van een negatieve kroonwielelektrode voor het zinkvonken. 
Het numerieke model maakt het mogelijk om ieder punt van de vertanding in 
een array voor een numeriek bestuurde freesbank vast te leggen. Bovendien 
geven de resu1taten van dit numerieke model een goed inzicht in de geome
trie van de kroonwieitand, zoa1s die volgens het heuge1model benaderd is. 
De analytische beschrijving geeft een exacte geometrische. formulering van 
de kroonwielvertanding en kan worden toegepast bij; 
1) de sterkteberekening b.v: a) Hertze contactspanning 

b) tandvormfactor 
c) tribologie, smering bij hoge toerentallen 

b.v. gasturbines 
d) flitstemperatuur 

2) het opmeten van de vertanding met b.v. een kogel. 
Voor het onderzoek naar de tribologische aspecten en voor de exacte bepa
ling van de sterkteberekening (m.b.v. eindige elementenmethode) en ter 
bepaling van het ingrijpoppervlak, dragende tand (breedte)lengte kan men 
uitstekend gebruik maken van de analytische beschrijving. Diverse punten 
zoals kromtestralen, kop- en voetafronding kunnen exact bepaald worden en 
geven een duidelijke weergave van de in de praktijk optredende situaties. 
De kroonwielvertanding kan het best en eenvoudlgst benaderd worden door 
het heugelmodel in het gebied van de tandflank waarop zich de (rolas) ro1-
kromme bevindt, Buiten dit gebied is deze benadering evenwel mogelijk, 
doch een benadering door een schroeflijn komt beter tot zijn recht. 
Voor de bepa1ing van de positioneernauwkeurigheden voldoet het heugelmodel 
uitstekend. De theorie en de praktijk komen goed met elkasr overeen. Een 
rondsel uitgevoerd met breedtewelving is minder gevoelig voor positioneer
fouten. Het ontworpen mechanisms met elastische scharnieren is een prima 
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model zonder hysteresis dat zeer nauwkeurig werkt en grote instelvariaties 
kan ondergaan (-0.7 mm. tot +0.7 mm. voor elk scharnier). 
Als behandelingsproces van een gestoken kroonwiel komt bet gasnitreren in 
aanmerking. Echter bet nabewerken met behulp van CBN-beitels (steekwielen) 
is dan niet meer mogelijk. De materiaalkeuze 42CrMo4 voor bet kroonwiel is 
niet de beste, andere materialen die bij lage temperaturen harden, verto
nen nog minder verschijnselen zoals kromtrekken. De wielen die nabewerkt 
dienen te worden, kunnen bet best inzetgehard worden (carboneren). Deze 
wielen dienen echter wel nabewerkt te worden (met CBN-beitels of met bet 
nog te ontwikkelen afwikkelslijpen). Bij bet voorsteken dient nu wel een 
toeslag aanwezig te zijn. Deze toeslag dient echter proefondervindelijk 
bepaald te worden. 
Zoals reeds eerder vermeld is, is bet afwikkelvonkprocede vanwege de lange 
fabricagetijd slechts geschikt voor de fabricage van prototypen. Als voor
en tussenelektrode is koper bet best geschikt. Als navonkelektrode Wolf
ramkoper. Afhankelijk van de materiaal- en de elektrodekeuze kunnen er 
twee typen werkstukoppervlakken ontstaan. De spoeling en de zuiverheid van 
bet di@lektricum spelen een belangrijke rol voor de oppervlakte kwaliteit 
(ruwheid). Bij een di@lektricum bestaande uit een koolwaterstofverbinding 
kan bet C percentage in bet gevonkte werkstukoppervlak tot een factor 10 
stijgen t.o.v. bet uitgangsmateriaal. Bij demi-water als diAlektricum 
neemt men dit verschijnsel niet waar. Het is bovendien mogelijk dat afhan
kelijk van de gekozen parameterinstelling van de vonkmachine er scheurvor
ming in het werkstukoppervlak optreedt. De oppervlakte ruwheid is zeer 
grillig, scherpe pieken en dalen, hetgeen tot gevolg heeft dat er na het 
inlopen van de vertanding deze scherpe pieken verwijderd zijn. Men vindt 
vervolgens slijtagemateriaal in de smeerolie (de afgebroken pieken). Dit 
slijtagemateriaal van de RL heeft een zeer hoge hardheid (tot 70HRC) en 
werkt indien met deze smeerolie tevens de lagers direct zonder filtering 
gesmeerd zouden worden als schuur of slijppoeder (Na bet inlopen wordt dit 
verscbijnsel duidelijk minder). Hetgeen tot vroegtijdige slijtage van de 
lagers kan leiden. Dit is ontoelaatbaar. Mede hierdoor is een gevonkt 
kroonwiel slecbts als prototype geschikt. Daarom wordt nog volop naar 
'nieuwe' andere fabricage- en bewerkingsmethoden gezocht. 
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BIJIAGE A 

A.l De analytische beschrijving van de cilindrische tandwieloverbrenging 

De werkwijze bij het cilindrische tandwiel en bij het kroonwiel is het
zelfde (zie ook [24]). Bij de cilindrische tandwieloverbrenging die hier 
beschreven zal worden, wordt er vanuit gegaan dat het rondsel het wiel 
maakt, d.w.z. afwikkelt over het wiel. Dit komt met de fabricage van de 
kroonwielvertanding overeen. 
Figuur A.l toont een cilindrische tandwieloverbrenging weergegeven in 
cartesische coHrdinatenstelsels. De afstand tussen de oorsprongen der 
coHrdinatenstelsels voor rondsel en wiel wordt weergegeven door de 
asafstand a. De stelsels zijn in de ruimte gefixeerd t.o.v. het punt P. In 
de referentietoestand vallen de z-assen samen en de afstand der y-assen 
bedraagt de asafstand a. Het rondsel krijgt een hoekverdraaiing ~ 

opgedrongen, d.w.z. z ~ z en y ~ y. Hierdoor krijgt het wiel de 

hoekverdraaing k~ opgedrongen, d.w.z. z ~ z en y ~ y. 
De overbrengverhouding u wordt tot uitdrukking gebracht in de koppelings
factor k. Er geldt 

k-

z 

a 

1 

u 

p 

Figuur A.l De cartesische co6rdi
natenstelsels van de 
cilindrische tandwiel
overbrenging 

Met behulp van figuur A.l kan men het volgende eenvoudig afleiden. 
Voor de matrix M1 van het rondsel geldt: 

sin~) 
cos~ 
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Voor de matrix M2 van het wiel geldt: 

(

cos(kt/1) 
Mz ~ 

sin(kt/>) 

De matrices zijn orthogonaal. 

Voor het YZ-stelsel (rondsel) 

(:) -Mi Mz(:) + ·{:) 

Ofwel: 

-sin(kt/1)) 

cos(kt/1) 

geldt: 

y y cos(k+l)t/1 - z sin(k+l)t/1 + a sint/1 

z = y sin(k+l)t/1 + z cos(k+l)t/1 - a cost/> 

Voor het YZ-stelsel (wiel) geldt: 

Ofwel: 

y - y cos(k+l)t/1 + z sin(k+l)t/1 + a sin(kt/1) 

z -y sin(k+l)t/1 + z cos(k+l)t/1 + a cos(kt/>) 

(A.l) 

(A.2) 

Vervolgens worden in het YZ-vlak de poolco6rdinaten (p,1) ingevoerd, zoals 
weergegeven in figuur A.2. 

tz 

--y 

y - p sin1 
(A.3) 

Z - -p COS1 

Figuur A.2 Poolco6rdinaten in het 

YZ-stelsel 



Beschouw nu een cilindrisch 
evolvent oppervlak dat vast 
is t.o.v. het rondsel met de 

as evenwijdig aan de i-as, 
zie figuur A.3 (rondsel met 
rechte vertanding). 

Het middelpunt van de basis· 
cirkel van de bijbehorende 

evolvente in het VZ-vlak is 

·A.3-

0 en de straal van de basis
cirkel is rb (zie figuur A.4). 

Figuur A.4 a) De evolvente in het 
YZ-vlak 

=Z 

Y=Y 

X=X 

Figuur A.3 Een rondsel in de 
ruimte 

b) De evolvente in het 
y*z*-vlak 
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In figuur A.4 is ae de momentane drukhoek. Verder geldt: p 

t - invae - tanae - ae en de inverse functie ae - evolt. 

* * Voor het Y Z -vlak geldt tevens: 0 - ae + t - tanae en 

S"S - boog(S"R) - rb tanae - 0 rb 

De co8rdinaten van het punt S zijn: 

....::.:L S * - sin(O-a ) - -rb sinO + rb 0 cosO 
y cosae e 

-r"' 
S * -~ cos(O-a ) - -rb cosO - rb 0 sinO 

z cosae e 

Voor ~ geldt: 1 - 8 - invae. 

Voor y en z geldt: 

y-
rb sin(8-inva!ll) 

cosae 

z -
-rb sin(6-invae) 

cosae 

- --=:L 

(A.4a) 

(A.4b) 

Een parameter voorstelling met de parameters A en 8 van het cilindrisch 
evolvente oppervlak volgt nu uit vergelijking A.4b en luidt: 

x- A 

y- rl! sin(tl-inva!ll) 
(A.5) 

cosae 

z -
-rb sin(tl-inva!ll) 

cosae 

metO < ae < evol8 en A > 0. 
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De parametervoorstelling van bet cilindriscb evolvente oppervlak t.o.v. 
bet coOrdinatenstelsel XYZ volgt uit de vergelijkingen A.2 en A.S: 

(A.6) -~ y sin(B-invae·(k+l)~) + a sin(k~) 
cosae 

-rb 
z ----

cosae 

met 0 < ae < evol8, A> 0 en~. ae, 8 £I 

In de vergelijking A.6 wordt een familie van oppervlakken (verder 
aangeduid met FO) bescbreven met de verdraaiingsboek ~ van bet rondsel als 
familie parameter. Voor een gegeven waarde van ~ zijn A en ae de 
parameters beborende bij bet met ~ corresponderende oppervlak uit de 
familie FO. 
Voor bet bepalen van de contactlijn tussen rondsel en wiel dient men ~ te 
fixeren. 
Het is nu de bedoeling om de ruimtelijke ombulling te bepalen van de 
oppervlakken in FO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende stel
ling: 

Stelling 1 Zij gegeven een familie F van oppervlakken met parametervoor
stelling x - x(A, ae, A) 

y - y(A, ae, A) ( i ) 
z - Z(A, ae, A) 

bierin is ~ de familie-parameter en voor iedere gegeven waarde van ~ zij A 
en ae de parameters. beborende bij bet met ~ corresponderende oppervlak in 
F. 

De ruimtelijke omhullende van de oppervlakken uit F wordt vastgelegd door 
de vergelijkingen uit i en de Jacobiaan: 

ax 8(y,z) 

8~ ( 8(A,ae) 

By 8(x,z) 8z 8(x,y) 

+ a~ [ 8(A,ae) I + a~ [ 8(A,ae) I - 0 

Een andere scbrijfwijze voor de Jacobiaan ii is: 

ax 8y az 8x 8y 8z By 8z 8x 8y 8z ax ----- ----+--------+ 
8~ 8A 8ae 8~ 8ae 8A 8~ 8A 8ae 8~ 8ae 8A 

8z 8x By 8z 8x 8y --------0 
8~ 8A 8ae 8~ 8ae 8A 

Voor de cilindriscbe tandwieloverbrenging geldt: 

ii 

( iii ) 
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ax ax ax 
--0 
a~ • 1 en 0. 

az ay ay az 
Hiermee wordt iii: - - - - -

a~ aae a~ aae 

Toegepast op vergelijking A.6 geeft dit: 

rb (k+l) - a k cos(S-tanae·~) - 0 

r (k+l) 
Ofwel cos(S-tana -~) - _b"'---

e a k 

(z1+z2) m _ rb1+rb2 _ rbl (l+u) _ rb (k+l) 
Er geldt: a -

2 cosa cosa k cosa 

-
rb (k+l) 

Hiermee wordt: cosa -
a k 

Er geldt dus: cos(S-tanae·~) - cosa 
Oplossing: 9-tanae-~ - ± (a+2 p ~> 

(A.7) 

Na eontrole met behulp van vergelijking A.6 
blijkt dat de positieve oplossing niet voldoet en 
p - 0. 

A.l.l 

Hieruit volgt: 

8 - tanae - ~ - - a (A. 8) 

De relatieve snelbeid van een punt op het rondsel t.o.v. het wiel 

Voor de bepaling van de relatieve snelheid van een punt op het rondsel 
t.o.v. het wiel dient men vergelijking A.2 te sehrijven als: 

y - y eos(k+l)~ + z sin(k+l)~ + a sin(k~) (A.9) 

z - -y sin(k+l)~ + z eos(k+l)~ + a eos(~) 

" geldt x<x,p;#) • ( :) 

De rolas of rollijn bestaat uit precies die punten die in rollend eon
tact zijn met de rondselflank. Een punt ligt op de rolas dan en 
slechts dan als: 
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1) bet punt op de wie1f1ank 1igt 
2) ~(x,y,z,f) - ~. 

Er ge1dt dus 9; - 0, ~ - z (k+1) • a cos(~) - 0 en 

it - -y (k+1) + a sin(~) - 0 

Hiermee wordt de parametervoorste11ing van het wie1: 

a sin(~) 
( ~. 

k + 1 

a cos(~) 

k + 1 
(A.lO) 

Uitgaande van ~(x,y,z,;) - ~. verge1ijking A.1 en dat het punt op de 
ro1as tevens op bet rondse1 11gt, krijgt men a1s parametervoorste11ing 
van de ro1as van bet rondse1: 

a k sin; -a k cos• 
( ~. 

k +1 k + 1 
(A.ll) 

De parametervoorste11ing van de ro1as van het wie1 t.o.v. een punt P 
in de ruimte (zie figuur A.1) wordt bepaa1d vo1gens: 

Mz (sin(~)) 
cos(~) 

a 

k + 1 

In de ruimte ondergaat de x-as geen verandering. 
De ro1as verge1ijking van bet wie1 in de ruimte t.o.v. een punt P 
wordt gegeven door: 

a 
( ~. 0, --) 

k + 1 

De maximale drukboek op de evo1vente 

Voor de maxima1e drukhoek op de evo1vente geldt: 

a - a - a - arccos( ~ ) 
a max ra 

(A.12) 
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De minimale drukboek op de evolvente ofwel de drukboek op de evolvente 
waar bet werkzame deel van de evolvente be~int 

Beschouw een steekheugel waarover bet rondsel afwikkelt zoals getoond 
wordt in figuur A.5. 

ba.sislijn 

I 
I 

I 
Figuur A.5 De steekheugel 

De vergelijking voor lijn 1 luidt: 

-y' cosa + z' sina + q sina- 0 (A.l3) 

z1 m ~ m 
met q - -- + x1 m + - tana 

2 4 

Er vindt een rotatie plaats om de x - as (loodrecht op bet Z'Y' en !Y
stelsel) en een translatie in de y' riehting. 
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Er geldt: 

y' - y cos; + z sin; + r ; 
(A.l4) 

z' - -y sin; + z cos~ 

Substitutie van vergelijking A.l4 in A.l3 en met behulp van figuur A.4 
volgt: 

(A.l5) 

Na differentiatie van vergelijking A.l5 naar ~ krijgt men: 

De oplossing hiervan luidt: ae - ± (~-a-7) + 2 p ~ met p - 0. 

Door nu vergelijking A.l5 door rb te delen en om te werken krijgt men 
de volgende uitdrukking voor ~: 

Tevens geldt met vergelijking A.l6: 

q 
Dus I - - sina - a 

rb 

(A.l6) 

(even functie) 

(A.17) 

Sovendien geldt: evol[inv(~-a-7)) - ~ - a - 7 

Voor p geldt: 

cos(evol[a+7· ¥- sina]) 
b 

rb 
Ofwel p - -----:-"-----

cos(evol!¥- sina -a-7)) 
b 

cos (evol [I -7)) 

Door substitutie van q in vergelijking A.l7 verkrijgt men de volgende 
uitdrukking voor 6: 

11" 2 z, 
I - inva + -- + ____... tana 

2 z1 z1 

Voor amin- g geldt in punt Q, zie figuur A.5 (punt Q is de plaats 
waar de afronding aan de kop van de steekheugel begint): 
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~rm 

Q- (y', z') • (-;- + b8 tana, -r8 + 2 b8 ) 

Met vergelijking A.8 geldt: eosa • eos[-(¢-8+invae+ae)1 en voor de 
minimale drukhoek a : ~ - e + Q - tang 

Voor de afstand vanuit de oorsprong tot punt Q geldt: ...1_ 
cosg 

Dit wordt in bet ft-stelsel: B. • V y2 + i 2 

Na uitwerken krijgt men: 

...1_ • \) [ ~ + b tana - zl m ( 8 + a - tang ) ] 2 + ( r a - 2 ba ) 2 
eosg 4 a 2 

Na substitutie en omrekenen verkrijgt men de volgende oplossing: 

z1 + 2 x1 - 2 fha ) 
± COIIQ • ( -~--"'-----"" 

1 

eo sa 
tang sina 

De voorwaarde: geen ondersnijding d.w.z. 

ofwel: z1 sin2a + 2 x1 - 2 fha ~ 0 

De positieve oplossing voldoet aan deze voorwaarde. 

Hiermee wordt de minimale drukhoek op de evolvente: 

z1 eosa sina 

(A.l8) 

(A.l9) 

Volgens formule 2.3 geldt voor de minimale drukhoek van de evolvente 
waar bet werkzame gedeelte (nuttige deel) van de evolvente begint: 

Na aubstitutie en omrekenen blijkt: 
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1) 

ofwel aNf - g 

Bepa11ng van het lngrijpquotilnt 

In deze paragraaf wordt een ana1ytlsche afleidlng voor het ingrijpquo
tllnt blj het ci11ndrische tandwle1 gegeven, waarbij ervan wordt ult
gegaan dat hat rondse1 over hat wlel afwikkelt. 

rb (k+l) 
Hat de vergelijklngen A.6, A.8 en a • ge1dt: 

k cosa 

Na omrekenen wordt dit: 

Ste1 nu tana • tanamax • (k+1) tana - k tana8 dan geldt: 

• u rb _ u rb 

cosa cosamax 
(een clrkel om bet wlel) 

Er ge1dt nu: a • arctan[(k+1) tana - k tana
8

] 

Nu zijn de grenzen dle opge1ost dlenen te worden: 

~ < r 1 d.w.z. 
cosa - a 

ofwe1 tana S V ( ral I rb ) 2 - 1 

~ _ S ra2 d.w.z. 
cosa 

u r~ V 1 - ( u rb I r 2 ) 2 
a s arccos( ------11! } - arctan[ a 
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Met tann - (k+1) tana - k tana8 ge1dt dan: 

Ofwe1 (u+1) tana - u V ( k r 42 I rb ) 2 - 1 ~ tanae 

Met verge1ijking A.8 is bieraee de a
6 

variatie aan ~ gekoppe1d. 

Hiermee ge1dt dan vervo1gens: 

Ofwe1 met de grenzen gesubstitueerd: 

Voor het ingrijpquotilnt ge1dt (zie ook [241): 

z1 A4 1:----
2 lr 

Ofwe1: 

(A.20) 

z1 [ V ( ra1 I rb >2 - 1 + u V ( k r 82 I rb ) 2 - 1 - (u+1) tana I 
£ - _.~~----~~~--------------~--~~--~---------------------

2 lr 

1 ~ . fh - z1 m ~os-Door substitutie van r 41 - + x 1 m + a m , rb - ~ k--
z m 2 2 

en r 82 • :z_: + x2 m + fh4 m met voor x1 - x2 - 0 en fh8 - 1 
2 

krijgt men: 

u 

z [ I J ( zl + 2 )2 - 1 - tana I + z2 [ I / ( _z2,__+_2_ )2 - 1 - tana I 1 V z1 cosa V z2 cosa 
£ - ----~--~~------------------------~----&--------------------

2 lr 

Hetgeen overeenkomt met het resu1taat vo1gens Machine-onderde1en [141 
pagina 347. 
De bijdrage voor het ingrijpquotilnt van het rondse1 bedraagt c1 . 

- tana I 

Voor het wiel ge1dt overeenkoastig: 
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£\)c zz + 2 
)2 - 1 z2 zz co a or - tana ] 

£2 .. 
2 tl' 

Met £ • c1 + £2 

Voor z2 ... a: geldt nu: 

- tana 1 
lim 

2 tl' 

- tana 1 

2 tl' 

2 r. 2 + 2 
- tana + O( ) 

_z~~-s_i_n_z_or ____________ z~z~- .. lim 

1 

2 • z2-oa: 2 11" 

2 
met a • 20° wordt dit 0.99 

11" sin( 2or) 

Indien nu tevens z1 naar oneindig gaat geldt £max - c1 + e2 - 1.98 

Hetgeen met de basistheorie van de cilindrische tandwielen 
overeenkomt. 

) 
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BIJLAGE B 

B.l De kroonwieloverbrenging 

Bij de analytische beschrijving van de kroonwielvertanding wordt er van 
uitgegaan dat de kroonwieloverbrenging haaks en on-center is, d.w.z. de 
kroonwiel- en de rondselas snijden elkaar onder een hoek van 909 • Boven
dien is het rondsel uitgevoerd met een rechte evolvente vertanding. 
Figuur B.l toont de cartesische co6rdinatenstelsels van de kroonwielover
brenging. Het co6rdinatenstelsel XYZ is vast t.o.v. het kroonwiel en het 

XYZ-stelsel is vast t.o.v. het rondsel. De oorsprong der beide stelsels 
wordt gevormd door het snijpunt van de kroonwiel- en rondselas, die vast 
zijn in de ruimte. In de referentie toestand vallen beide co6rdinatenstel
sels samen (zie figuur B.l). 

Z=Z 

Figuur B.l De cartesische co6rdinatenstelsels van de 
kroonwieloverbrenging 

Y=Y 
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Het coOrdinatenstelsel XYZ is vast t.o.v. bet rondsel en bet stelsel XYZ 
is vast t.o.v. bet kroonwiel. 
Met bebulp van figuur B.l kan men eenvoudig afleiden dat geldt: 
voor de matrix van bet rondsel 

··-0 0 
co sf> 

-sinf> 

voor de matrix van bet kroonwiel 

De matrices zijn ortbogonaal. 

0 ) sinf> 
cos,P 

-sin(k,p) 
cos(k,p) 

0 

Voor bet XYZ-stelsel (bet kroonwiel staat stil en bet rondsel roteert over 
bet kroonwiel) geldt: 

ofwel 

x - x cos(kf>) - y sin(k,p) cos,P - z sin(kf>) sinf> 

y - i sin(kf>) + y cos(k,P) cos,P + z cos(k,p) sinf> 

z- - y sin,P + z cos,P 

(B.l) 

Voor bet XYZ-stelsel (bet kroonwiel roteert en bet rondsel staat stil) 
geldt: 

ofwel 

x - x cos(k,p) + y sin(k,p) 

y - -x sin(k,P) cos,P + y cos(k,p) cos,P - z sin,P 

z - -x sin(kf>) sinf> + y cos(k,p) sinf> + z cos,P 

(B.2) 

De parametervoorstelling van bet cilindriscb evolvente oppervlak t.o.v. 
bet coOrdinatenstelsel XYZ volgt uit de vergelijkingen B.l en A.S en wordt 
vervolgens: 
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(B.3) 

z -
-rb " 
-- cos(ll·inva -t;) 
cosae e 

met 0 < ae < evolll, A> 0 en .;, A, ae• II £ I 

In vergelijking B. 3 wordt een familie van opp.ervlakken (verder aangeduid 
met FO) bescbreven met de verdraaiingsboek ~ van bet rondsel als de 
familieparameter. Voor een gegeven waarde van t; zijn A en ae de parameters 
beborende bij bet met ~ corresponderende oppervlak uit de familie FO. Voor 
bet bepalen van de contactkromme tussen rondsel en kroonwiel dient men t; 
te fixeren. Het is de bedoeling om de ruimtelijke ombullende te bepalen 
van de oppervlakken in FO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van stelling 1 en 
de Jacobiaan (vergelijking ii). 
Voor de kroonwieloverbrenging geldt met vergelijking B.3 voor de Jacobiaan 
ii (ofwel iii): 

ax 
--cos(~). 
BA 

Hiermee wordt iii: 

sin(~) 
az 

en - - 0. 
BA 

Bz ax By 
( sin(~) • cos(kt;) 

a~ aae aae 

Toegepast op vergelijking B.3 geeft dit als resultaat 

A - -----J~---

Hiermee wordt vergelijking B.3 omgewerkt tot: 

(B.4) 
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X u cos(k¢) sin(O-¢-invae) 
sin(k¢) 

rb cos(O-¢-tanae) COSQe 

y u sin(k¢) sin(8 
cos(k¢) (B.5) 

rb cos(B-¢-tanae) COSQe 

z -cos(O-¢-invae) 

rb COSQe 

De ruimtelijke omhullende van de familie FO wordt vastgelegd door de ver
gelijkingen B.S met als randvoorwaarden: 

B.l.l De relatieve snelheid van een punt op het rondsel t.o.v. het 
kroonwiel 

Voor de relatieve snelheid van een punt op het rondsel t.o.v. het 
kroonwiel, d.w.z. voor het XYZ-stelsel en het kroonwiel staat stil 
terwijl het rondsel over het kroonwiel roteert, geldt met behulp van 
vergelijking B.l: 

dx 

d¢ 
z sin(k¢) 

y(x,y,z,¢) 
dy 

k x + z cos(k¢) {B.6) 
d¢ 

dz 

d¢ 
x sin(k¢) - y cos(k¢) 

Met behulp van formule B.6 worden o.a. de punten op het rondsel 
vastgelegd die t.o.v. het kroonwiel een relatieve snelheid nul hebben 
d.w.z. in rolling zijn t.o.v. het kroonwiel. 
Deze punten liggen op de kegel x 2 + y2 u2 z2 - 0 ~n in het vlak 
door de kroonwielas x sin{k¢) - y cos{k¢) - 0. 
Hieruit volgt dat de momentane rolas gegeven wordt door: 

x sin(k¢) - y cos{k¢) - 0 

Op de rolas is de glijsnelheid nul. 

Dus geldt: 
dx 

d¢ 

dy 

d¢ 

- 0 

0 ... 

ky -z sin(k¢) 

k x ~ -z cos(k¢) 

(B. 7) 
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~ 

~ 
x sin(~) - y cos(~) 0 (vlak door kegel) 

Controle: (ky) 2 + (kx) 2 = z2 ofwel x2 + y 2 - u2 z2 0 

De kegel waarover de rolling optreedt, geeft de rollijn. 
De relatieve snelheid van een punt op het rondsel t.o.v. het kroonwiel 
in het XYZ-stelsel wordt bepaald door de vergelijkingen B.6 en B.7. 

De relatieve snelheid van een punt op het kroonwiel t.o.v. het 
rondsel 

Voor de relatieve snelheid van een punt op het kroonwiel t.o.v. het 

rondsel, d.w.z. voor het XYZ-stelsel en het rondsel staat stil terwijl 
het kroonwiel over het rondsel roteert, geldt met behulp van vergelij 
king B.2: 

y k cos¢ + z k sin¢ 

y(x,y,z,¢> -i k cos¢ - z (B.8) 

-x k sin¢ + y 

Met behulp van formule B.8 worden o.a. de punten op het kroonwiel 
vastgelegd die t.o.v. het rondsel een relatieve snelheid nul hebben, 
d.w.z. in rolling zijn t.o.v. het rondsel. 

Deze punten liggen op de kegel x2 + y2 - k2 z 2 - 0 ~n in het vlak 

door de rondselas y cos¢ + z sin¢ = 0. 
Hieruit volgt dat de momentane rolas gegeven wordt door: 

(B.9) 

y cos¢ + z sin¢ = 0 

Op de rolas is de glijsnelheid nul. 

dx 
Dus geldt: - 0 yk cos¢ + z k sin¢ 0 

d¢ 

dy 
0 x k cos¢ ~ - z 

d¢ 
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dZ 
--0 ... 
~ 

i k si~- y 

Controle: z2 + y2 - k2 i2 ofwel z 2 + y2 - k2 i2 - 0 

Substitueer i, yen z met bebulp van vergelijking B.l 2, dit 
geeft: 

y cos~ + z si~ - -x sin(~) + y cos(~) - 0. 
Hetgeen overeenkomt met eerder verkregen resultaten. 

De kegel waarover de rolling optreedt, geeft de rollijn. 
De relatieve snelbeid van een punt op bet kroonwiel t.o.v. bet rondsel 

in bet XYZ-stelsel wordt bepaald door de vergelijkingen B.S en B.9. 

De rolkromme op de kroonwielflank 

De rolkromme bestaat uit precies die punten op de kroonwielflank die 
in rollend contact komen met de rondselflank (analoog rondselflank). 
Hieruit volgt dat een punt op de rolkromme ligt dan en slecbts dan 
als: 
1) bet punt op de kroonwielflank ligt 
2) x(x,y,z,~) - Q. 

dz 
Met bebulp van vergelijking B.6 volgt: x sin(k~) - y cos(k;) - 0. 

~ 

Dit wordt met bebulp van vergelijking B.S: 

-sin(l-~·inva ) ______ _.e,_ - 0 

De algemene oplossing biervoor luidt: 1-f-invae ± 2 c ~ - 0 
Ecbter de oplossing bevindt zicb in bet eerste kwadrant dus: 

dx 
Tevens dient te gelden: - - 0 

~ 

dy 
en - - 0. 

~ 

Door substitutie van vergelijking B.S in deze voorwaarde (vergelijking 
B.6) blijkt dat bieraan tevens wordt voldaan. 

Conclusie: Een punt op de kroonwielflank met parameters f en ae ligt 
op de rolkromme dan en slecbts dan als geldt: 

(B.lO) 

Uit formule B.lO volgt: 
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(B.ll) 

Door substitutie van formule B.ll in vergelijking B.S krijgt men de 
parametervoorstelling van de rolkromme op de kroonwielflank. 

X u cos(k 9 - k inva
1

) 

rb cosae 

(B.l2) 
y u sin(k e - k inva

1
) 

rb cosae 

z -1 

Uit vergelijking B.lO volgt dat voor iedere waarde van+ er ~~n punt 
op de kroonwielflank in rollend contact is met het rondsel. 
Hieruit volgt dat er voor iedere waarde van ae slechts ~~n punt op de 
kroonwielflank in rollend contact met het rondsel is. 
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Het co6rdinaatyriie systeem 

In ieder punt P(ae,~) van de kroonwielflank bescbouwen we drie onder
ling loodrecbte eenheidsvectoren. Bij verdraaiingsboek ~ van bet rond
sel zullen rondsel- en kroonwielflank in bet punt P(ae,~) in contact 
zijn. Bij deze verdraaiingsboek ; is punt P(ae,~) dus ook een punt van 
op de rondselflank. Neem figuur B.2 nu in bet vlak door P(ae••> lood
recbt op de rondselas. 

Figuur B.2 Punt P(ae,~) in bet vlak loodrecbt op de rondselas 

... ... 
De vectoren t(ae•~) en n(ae.~) zijn nu als in figuur B.2 aangegeven . ... 
De vector n(ae,~) is een eenheidsnormaal op ... de rondselflank en dus ook 

op de kroonwielflank in P(ae,~). De vector e(ae,~) is een eenheidsvec
tor langs de rondselas en van de kroonwielas afwijzend. Het gemeen
scbappelijk raakvlak van rondsel- en kroonwielflank bij contact in bet 
punt P(ae,~) op de kroonwielflank wordt dus bepaald door de vectoren ... ... 
e(ae.~) en t(ae•~). Met bebulp van dit ortbonormale stelsel vectoren .. .... .... .... 
e(ae,~). n(ae.~) en t(ae,~) kan de plaatsvector x(ae.~) ten opzicbte 
van bet snijpunt 0 van de kroonwiel- en rondselas van bet punt P(ae.~) 
op de kroonwielflank worden vastgelegd. 
In een twee dimensionaal stelsel (rondsel en beugel) geldt figuur B.3. 
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Figuur B.3 De snelheidsvector in het punt P(ae,~) 

Met behulp van figuur B.3 kan men afleiden: 

en ~ - e - tanae - ae en w = tanae - e 

En e tana a + 2 ( ~/4 + x1 tana ) I z1 

De richtingsco~ffici~nt (r.c.) van vector,l is: 

(

sin(tanae-8)) 
Dus de r.c. van ~(ae) -

, cos(tanae-8) 
(B.l3) 

Daar ~ loodrecht n is geldt: (1,n) = 0 

Dus r.c. vector n: (B.l4) 

Voor de vector ~(ae) van het punt P geldt: 
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(R.l5) 

--Uit deze vergelijkingen volgt dat voor x(ae) geldt: 

-- -- --x(ae) - -rb t(ae) + rb tanae n(ae) (B.l6) 

In het drie·dimensionale geval bij een draairichting van het rondsel 
die tegen de klok in verloopt (rondsel en kroonwiel) geldt nu volgens 
figuur B.3 (zie vergelijking A.2 met tegengestelde rotatierichting en 
de vergelijkingen B.l3 en B.l4): 

,·sin(k</>) • 0 

n(ae,~)-(sin(k</>) cos(tanae·B·~),cos(k</>) cos(tanae·B-~),-sin(tanae-9-~))T (B.l7) 

~(ae,~)-(sin(k</>) sin(tanae·9-~).cos(k</>) sin(tanae·9-~), cos(tanae·9-~))T 

--Hieruit volgt dat voor x(ae.~> geldt: 

(B.l8) 

Definieer vervolgens vergelijking B.lO als volgt: 

(tegengestelde draairichting voor ~} 

Er geldt dan uitgedrukt in de vectoren van het co6rdinaatvrije 
systeem: 

.... 
ae(ae,~> _ 0 

aae 

(

-k sin(k</>)) 

- -k c:s(k</>) -

.... .... 
- ·k cos(p(ae.~}} n(ae.~> · k sin(p(ae•~)) t(ae.~> 
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cn(ql) sin(p(ae,f>)) 

I •••'•) 
... 

an(ae,f>> 
I cos2ae 

-1 
- -cos(k;) sin(p(ae,f>}) --- t(a ,1/>} 

aae 
I cos2ae 

cosae e 
-cos(p(ae,f>)) 

c •••<k<ll cos(p(ae,t/>)) + sin(k•} •in(,(o0 ,;J) ... 
an(a~,t/>) 

- -k sin(k;) cos(p(ae,t/>)) + cos(k•) sin(l!(ae •• )) - (B.l9) 
a; 

cos(p(ae,t/>)) 

-+ -+ 

- t(ae,t/>} + k cos(p(ae,.)} e(ae••} 

-+ ( •ln(k<ll ~·<•<• •• m 1 •••'••) 
Bt(ae••} 

- cos(kt/>} cos(l!(ae,.)} I cos2ae 
1 -+ 

aae cosae 
n(ae••} 

-sin(p(ae,.}) I cos2ae 

... 
- k sin(p(ae,.)) e(ae••) - n(ae••) 

De contactkrowme C(2) 

Wordt in vergelijking B.5 met negatieve draairichting voor 1/> en in 
vergelijking B.lB de waarde van de parameter 1/> gefixeerd dan verkrijgt 
men een parametervoorstelling van de contactkromme C(•) tussen kroon
wiel en rondsel in de positie waarbij bet rondsel over een hoek 1/> ge
draaid is in de richting tegen de klok in vanuit de referentietoe-
stand. 

... -+ 

De vector r(ae,f>) - Bx(ae,.)IBae is nu een raakvector aan de contact
kromme C(t/>) door bet punt P(ae,t/>) op de kroonwielflank. 
Met behulp van de vergelijkingen B.l8 en B.l9 volgt nu voor de raak
vector aan de contactkromme C(.) door het punt P(ae••) op de kroon
wielflank: 

u tan(p(ae,.)) 

cos(p(ae••)) 

-+ ... 

e(ae••) - tanae t(ae,.) (B.20} 
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De parametervoorstelling van de contactkromme C(~) bij een verdraai
ingsboek ~van bet rondsel t.o.v. bet X'Y'Z'-stelsel wordt afgeleid 
m.b.v. de figuren S.la en b. 
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BIJLA.GE C 

De kromtestralen van de ron4sel- en kroonwielflank 

Om de krommingen d.w.z. de kromtestralen van rondsel- en kroonwielflank 
in een contactpunt loodrecht op de contactlijn (contactkromme) te kunnen 
berekenen, wordt eerst een kort overzicht van de toegepaste algemene 
theorie gegeven [24]. Neem een punt P(1,p) op een oppervlak 0 metals .... 
plaatsvector x(1,p). De twee parameters 1 en p beschrijven het oppervlak ... 
0. In het punt P(1,p) is n(1,p) een 66nheidsnormaal op het oppervlak 0. 
Voor een gegeven verhouding a - h/k ligt de vector 

... ... 
... ax ax 
t(1,p;a) - h -- (1,p) + k-- (1,p) in het raakvlak aan het oppervlak 0 in a1 ap 

het punt P(1,p). Neem vervolgens het vlak N(1,p;a) door het punt P(1,p) ... .... 
metals richtingsvectoren n(1,p) en t(1,p;a). De doorsnijdingskromme van 
het oppervlak 0 en het vlak N(1,p;a) beet de normale sectie in de rich-

-+ 

ting t(l,p;a) door het punt P(1,p). De kromtestraal.van de normale sectie ... 
in de richting t(1,p;a) in het punt P(1,p) wordt aangeduid met R(1,p;a) . .... 
Indien de normaal n(1,p) en de kromtecirkel van de normale sectie aan 
weerszijden van het raakvlak liggen is de waarde van R(1,p;a) negatief. 
Om de kromtestraal R(l,p;a) te berekenen, wordt de volgende notatie inge
voerd: 

-+ ... 

ax ax 
E(1,p)- ( --(1,p), --(l,p) 

a1 al 

... -+ 

ax ax 
F(1,p) - ( --(l,p), --(1,p) a1 ap 

-+ ... 

ax ax 
G(l,p)- ( --(1,p), --(1,p) ap ap 

(C.l) 

.... a2; a; a; 
L(1,p) - ( n(1,p), ::!(l,p) ) - - ( --(l,p), --(1,p) 

'. al a1 a1 

.... a2; a; a; 
M(l,p) - ( n(1,p), --(1,p) ) - - ( --(1,p), --(1,p) 

a1ap a1 ap 
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De norma1e kromming K(A,~;a) van het opperv1ak 0 in het punt P(A,p) in de 
-+ 

richting t(A,~;a) wordt gedefinieerd door: 

1 
K(A,p;a) - --

R(A,~;a) 
(C.2) 

De vo1gende formu1ering behoort tot de standaard theorie [24] en 1uidt: 

1 L(A,~) a2 + 2 K(A,~) a+ N(A,p) K(A, ~;a) - - ~__;_--,.,..---.:....__.:....__ __ __;___;_~ 
R(A,~;a) E(A,~) a2 + 2 F(A,p) a+ G(A,p) 

(C.3) 

Het is met behu1p van vergelijking 5.3 in te zien [24] dat er twee 
-+ -+ 

onderling 1oodrechte richtingen t 1(A,p;a) en t2 (A,~;a) in het raakv1ak 
aan 0 in P bestaan, zodat voor de norma1e krommingen K1 (A,~) en K2 (A,~) 
in deze richtingen ge1dt: 

(C.4) 

De waarde K1 (A,~) en K(A,~) zijn de hoofdkrommingen van het opperv1ak 0 
-+ -+ 

in het punt P(A,~). De richtingen t 1(A,p;a) en t2 (A,~;a) zijn de hoofd
richtingen van het oppervlak 0 in het punt P(A,p). 

-+ 
Neem nu een wi1lekeurige richting t(A,~;a) in het raakv1ak aan 0 in het 
punt P(A,p) en laat K(A,p;a) de er bij behorende normale krommingen van 0 

-+ 
zijn in het punt P(A,p). De scherpe hoek tussen t(A,~;a) en de hoofdrich-

-+ 
ting t 1(A,p;a) is 9(A,~;a). De normale kromming K(A,~;a) kan nu op de 
volgende manier uitgedrukt worden in de hoofdkrommingen K1 (A,~) en 
K2 (A,~). 

Dit is het theorema van Euler. 

(C.S) 

Wanneer bij een verdraaiings- of rotatiehoek ~ van het rondsel het punt 
P(a2 ,~) op de kroonwie1f1ank met het rondse1 in contact is, dan zijn de 

-+ -+ 
hoofdrichtingen 1angs de rondse1flank e(ae•~) en t(ae•~) met a1s hoofd-
krommingen: 

en 

1 1 1 -------



-C.3-

Met behulp van vergelijking B.20 kan men eenvoudig inzien dat de vector 

... ... ... 
x(ae••) - t(ae.~) + k tanae cosp(ae•~) cotanp(ae••) e(ae,~) 

loodrecht staat op de contactkromme.door het punt P(ae,,). 

Indien vervolgens het theorema van Euler wordt toegepast dan kan men de 
kromtestraal in de normale sectie door het punt P(ae.~) van de rondsel
f1ank bepalen. Want wanneer het punt P(ae'') op de kroonwielf1ank bij een 
verdraaiings- of rotatiehoek ' van bet rondsel met het rondsel in contact 
is, 1igt dit punt P(ae,,) dus ook op de rondselflank. De kromtestraal van 
de norma1e sectie door het punt P(ae'') op de rondselflank loodrecht op 
de contactkromme wordt aangeduid met R1(ae,,) . ... 
Van de vector x(ae,~) is a: a- h/k -tanae cosp(ae••) cotanp(ae,.). 

nt11cf 
amme 

T Kz=-
rb si roc.e 

Figuur C.1 Bepaling van de kromte-
straal R1(ae,,) van het rondsel 

1 
Uit Euler blijkt: K- ----

Met behulp van figuur C.1 volgt: 

2 1 2 Dus cos 9 -~ dan geldt voor sin 9: 
2 1 

sine-~ 
1 + 1 
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1 1 1 
---- sin29- 2 
rb tanae rb tanae [1+k tan2aecosp(ae,~) cotanp(ae,~>l 

Ofwe1: 

(C.6) 

Om de krommingseigenschappen van de kroonwie1f1ank te onderzoeken, worden 
eerst met behu1p van de verge1ijkingen B.18 en B.l9 de fundamentele 
grootheden van de eerste en tweede orde in een punt P(ae,~> van de kroon
wie1f1ank bepaald. 
Met p(ae,~)- tanae - 8 -; geldt in het punt P(ae,~): 

u rb tanp(ae,~> 

cos2ae cos2p(ae,~) 

.... 
cotanp(ae,~) e(ae,~) 

... 
e(ae,~) - k tanae cosp(ae,~) 

... .... 
an at 

rb tanae a~<ae,;> - rb a~<ae,;> -

.... 
[tanae·tanp(ae,~)]) t(ae,;)] 

Met behu1p van de vergelijkingen B.l9 en C.6 volgt nu voor het punt 
P(ae,~> (zie vergelijking C.l): 

(C. 7) 



M _ rb [tanae·tanp(ae,~)] 

cos2a, 

·C.5-

(C.S) 

lndien het punt P(ae,,) op de rolkromme van de kroonwielflank ligt, geldt 
vergelijking 5.12 en dus: 

ae - p(ae,~> 

Hiermee wordt vergelijking C.7 in een punt P(ae,~> op de rolkromme van de 
kroonwielflank: 

F - -

u2 r 2 tan2a 
G- b e (C.9) 

cos2ae 

L - • 
rb tanae 

cos4ae 
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M- 0 

... 
ax 

De vector--- is een raakvector aan de contactkromme in het punt P(ae,~). 
aae 

... ... 
ax ax h 

Dus h - + k - met u 
F 

E 
is een vector in het raakvlak aan de 

aae a~ k 

kroonwielflank in het punt P(ae,~) loodrecht op de contactkromme door dit 
punt P(ae,~). Door het toepassen van vergelijking C.3 krijgt men: 

1 
K(A,p;u) - --

R(A,p;u) 

LF2 · 2 EMF + NE2 

E ( GE - Fz ) 

Hiermee wordt R2(ae,~): 

E ( GE - F2 ) 
R2(ae,~) - LF2 - 2 EMF + NEZ 

Bij de beschouwing van het punt P(ae.~) op de kroonwielflank wordt de 
kromtestraal van de normale sectie door dat punt P(ae•~) op de kroonwiel· 
flank loodrecht op de contactkromme aangeduid door R2 (ae.~). 
Er geldt: 

E ( GE - F2 ) 
R2(ae.~) - LF2 - 2 EMF + NEZ (C.lO) 

Bij de beschouwing van het punt P(ae•~) op de rolkromme van de kroonwiel
flank wordt de kromtestraal van de normale sectie door dat punt P(ae.~) 
op de kroonwielflank loodrecht op de contactkromme aangeduid door 
R2 (ae,~) met ae- p(ae•~). 
Er geldt nu eveneens: 

E ( GE - F2 ) 
R2(ae•~) - LF2 • 2 EMF+ NEZ 

Door substitutie van vergelijking C.9 in vergelijking C.lO krijgt men: 

1 + k2 cos2ae 

2 + k2 cos2ae 
(C.ll) 

Bij de beschouwing van het punt P(ae•~) op de rolkromme van de rondsel· 
flank wordt de kromtestraal van de normale sectie door dit punt P(ae.~) 
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op de rondselflank loodrecht op de contactkromme overeenkomstig vergelij
king C.6 met ae- p(ae,,): 

(C.l2) 

Voor het punt P(ae,,) op de rolkromme van de kroonwielflank geldt tijdens 
de ingrijping: 

1 1 
----+----
Rl(ae,,) R2(ae,,) 

1 

(C.l3) 

1 

basis van de vergelijkingen C.6, C.8 en C.lO een snel en betrouwbaar 
algorithme worden geschreven. 

Voor het willekeurige punt P(ae'') op de kroonwielflank worden de eerste 
en tweede orde fundamentele grootheden E, F, G, L, Men N in dit punt 
P(ae,,> gegeven volgens vergelijking 5.18. Bij de bestudering van de 
literatuur b.v. bet boek Vector Analysis [25] vinden we in hoofdstuk 8.18 
op pagina 279 de vergelijkingen van de hoofdkrommingen. Voor een bewijs 
van de vergelijkingen van de hoofdkrommingen wordt verwezen naar Vector 
Analysis [25]. 
De hoofdkrommingen K1 en K2 worden gegeven door: 

EN - 2 FM + GL ± V (EN • 2 FM + GL) 2 + 4 (M2 - LN) (EG - F2) 
Kl,2- 2 (EG - F ) 

(C.l4) 

Qpmerking: Het teken van de krommingen in de punten van de tandflank 
is betrokken op de normaal op de tandflank die naar de tand 
toewijst. In de punten op de rondselflank zijn de krommingen 
steeds positief omdat K1 - 0 en K2 > 0, d.w.z. de punten van 
de rondselflank zijn parabolisch. 
De punten op de rolkromme van de kroonwielflank zijn hyperbo
lisch daar K1 < 0 en K2 > 0 zijn, omdat op de rolkromme geldt: 

2 
M2 - LN - 0 + rb tanae 4 > 0 voor ae > 0. 

cos ae 
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BIJLAGE D 

pe schroeflijn vorm 

Voor de afleiding van Bz/8~ wordt uitgegaan van een oppervlak 0 met de 
parametervoorstelling: ' 

x - x(f,ae) 
y- y<f,ae) 
z - z(t,ae) 

Nu worden vervolgens de poolco~rdinaten (R,~) in het XY·vlak ingevoerd. 
Men krijgt dan de volgende relaties voor x, y en z: 

x - x{f,ae) - R cos~ 
y- y{f,ae) - R si~ 
z - z<f,ae) 

Voor ~ en ae geldt: ~ - ~(R,\) en ae - ae(R,\) 

az 
Hiermee geldt voor -- : 

8\ 

az _ az Bf> + ~ ~ 

a\ a~ 8\ aae a\ 

Partille differentiatie van x en y levert: 

ax a.; + ~ ~ _ 
-R si~ - -y 

a~ 8\ aae 8\ 

ay a~ ay aa 
-- -- + - .:......i!. - R COSA - X 
a~ a~ aae a\ 

84> aae 
Hieruit volgt voor -- en 

8\ a\ 

a(x2+y2) 8(x2+y2) 

a• ~a 
aae - lli6 

en 
8\ ax ay ax By a\ ax ay ax 

2 < ~ ra - rae~) 2 ( ~ ra - rae e e 

a(x2+y2) az 8(x2+y2) az 
az az 'Bit ra;· ilae ~ 

Nu geldt voor --
a\ a\ ax ay ax By 

2 ( arra: - rae ~) e 

ay 
~) 

Na substitueren en uitwerken met x, y en z volgens vergelijking 5.3 
krijgt men: 
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az az rb sin(9-invae~) 

a~ eosae 
In bet rolpunt geldt: ---- - 0. a' 

az 
Hieruit volgt voor in bet rolpunt: 

a A 

a{t +2y ) az 
az a, ra 
aA ax ay ax By 

2<~-ra ·ra ~> e e 

Verder geldt algemeen: 

az -rb sin{O-invae+f) tan2ae rb eos(O-invae+') tanae 

aae eosae eosae 

In het rolpunt geldt: 
aae 

-2 u2 r£ tan{tanae·9-~) r~ sin(2 {9-invae+,)) 

eos2{tanae·9-') + cos ae 

2 u2 r£ tan{tanae·O·f) 2 r£ tanae sin2 {8-invae+~) 
eos2ae eos2{tanae·9-~) + eos2ae 

r~ tan2ae sin(2 (8-invae~)) 
eos2ae 

2 u2 rt tan{tanae·O·f) 

- eos2ae eos2(tanae·9-') 

ax -rb sin(k~) u rb cos(~) tan(tanae·B·f) 

af eos(tanae·B·f) eos(tanae·B·') 

+ rb k cos(~) sin(8-invae+') + rb sin(~) cos(O-invae+f) 

cosae 

ax -u rb cos(~) tanae 
In het rolpunt geldt: 

a' cosae 

~ _ u r~ cos(~) tan{tanae·B·f) • rb sin(k') tan2ae cos(B-invae+f) 

aae cos ae cos(tanae-9 -f) cosae 
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+ rb sin(k;) tanae sin(l-invae+~) 

COSQe 

8y -rb cos(k;) 

8~ cos(tanae-0-~) 

+ u rb sin(k;) tan(tanae-0-~) 

cos(tanae-9-~) 

+ rb cos(k~) cos(U-invae~) - rb k sin(k~) sin(U-invae+~) 

COSQe 

8y u rb sin(k;) tanae 
In het rolpunt geldt: -- - --~----------~ 

8~ COSQe 

-u rb sin(k~) tan(tanae-0-~) 

cos ae cos(tanae-U -~) 

+ 
rb cos(k;) tanae sin(U-invae+~) 

8z 8z 
Hieruit volgt in het algemeen voor-- (met~= tanae-0-~): 

8\ 8\ 

u cosaetan~ sin2~ -k tanaesinaecos2~ 0.5sin(2(ae-~))+k sinaecos2~ sin2(ae-~) 

8z u 
In het rolpunt geldt: -- -

8\ sinae 
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SAMENVATTING 

Een kroonwieloverbrenging behoort tot de groep der kegelwieloverbrengingen 
en is een tandwieloverbrenging met kruisende- of snijdende assen van twee 
ongelijksoortige wielen, waarvan het kroonwiel samenwerkt met • en daar
door in zijn vorm bepaald is door • een cilindrisch tandwiel. Vroeger wer
den houten kroonwieloverbrengingen o.a. toegepast in windmolens. Reeds 
lang worden in kleine werktuigen en in speelgoed metalen kroonwielvertan
dingen toegepast. Na de tweede wereldoorlog ontstonden ook kroonwielen van 
kunststof. De functie was bewegingsoverbrenging en geen krachtsoverbren· 
ging. 
De destijds bestaande produktiemetboden waren ongescbikt om compacte 
kroonwielvertandingen in gebarde metalen te vervaardigen waarmee grote 
kracbtsoverbrengingen gerealiseerd konden worden. Met behulp van het elek
trovonkerosief afwikkelproc~d~ (een vonkrondsel wikkelt over een schijf 
af) kunnen kroonwielen in vooraf geharde materialen geproduceerd worden. 
Een nadeel van dit proc~~ is de zeer lange fabricagetijd. Deze kroonwiel
overbrengingen kunnen afhankelijk van de afmetingen en de toepassingsge
bieden concurreren met de bestaande kegelwieloverbrengingen. 
Bij de theoretische bescbouwingen van de kroonwielvertanding worden over
eenkomstige genormde aanduidingen zoals bij cilindrische tand- en kegel
wielen gehanteerd. 
Het rondsel met rechte evolvente vertanding behoort tot de universele ver
tanding en wordt met universeel gereedschap geproduceerd. Het kroonwiel 
beboort tot de unieke vertanding en wordt met uniek gereedschap geprodu
ceerd. Bij ~~n kroonwiel past slecbts ~~n bepaald type rondsel. 
De hier ontwikkelde kroonwielvertanding heeft een variabele tandhoogte 
welke groter is dan de genormde. Hierdoor wordt bet ingrijpquoti@nt ver
groot. Om te voorkomen dat er samenwerking optreedt tussen de kop van bet 
kroonwiel en bet niet nuttige deel van de rondselevolvente wordt de tand
boogte naar de kroonwielas toe aflopend coniscb uitgevoerd. Het contact 
tussen rondsel en kroonwiel is een tbeoretisch- en ook practiscb lijncon
tact. Voor de ontwerper worden enige ricbtlijnen gegeven. 
Een numeriek model dat de kroonwieltand drie-dimensionaal bescbrijft, kan 
worden toegepast bij: het verkrijgen van meer inzicht in de geometrie, de 
fabricage van b.v. spuitgiet matrijzen en de fabricage met bebulp van een 
bolfrees. 
De in dit werk afgeleide exacte analytiscbe geometriebeschrijving kan wor
den gebruikt bij tribologiscbe beschouwingen. 
Er is een proefopstelling ontwikkeld om in onbelaste.toestand positioneer
fouten te simuleren. De afgeleide tbeoretiscbe fouten volgens bet beugel
model komen met de gemeten empiriscbe variaties overeen. 
Een aantal fabricagemetboden wordt bebandeld zoals: frezen, afwikkelste· 
ken, afwikkelfrezen met scbijffrezen en afwikkelvonken. De hierbij beho
rende materiaal-bebandelingsprocessen worden bescbouwd. 
Uitsluitend de fabricagemetbode met bebulp van bet afwikkelvonkproced~ is 
empirisch onderzocbt. 
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ZUSAMMENFASSURG 

Eine Kronenradftbersetzung wird zur Gruppe dar Kegelraddbersetzungen ge
rechnet und ist ein Getriebe mit kreuzenden oder schneidenden Achsen, wo
ven das Kronenrad zusammenarbeitet mit - und deshalb in seiner Geometrie 
bestimmt wird von - einem Stirnrad. Fraher wurden h6lzerne Kronenraddber
setzungen u.a. in Windmdhlen verwendet. Seit langem werden in kleinen Ma
schinen und in SpielzeuggerAten KetallkronenrAder verwendet und nach dem 
Zweiten Weltkrieg auch aus Kunststoff. Die Funktion war Bewegungsftberset
zung und keine Kraftdbersetzung. 
Die damahls benutzte Produktionsmethoden waren ungeeignet fdr die Herstel
lung der Kompaktkronenradverzahnungen aus gehArtetem Metal! womit hohe 
Kraftdbersetzungen erreicht werden konnten. Mit Hilfe des Elektro-Funken
erosionabwickelverfahrens (Ein Funkenerosionsritsel wickelt dber eine 
Scheibe ab) k6nnen Kronenr!der in vorher geh!rteten Materialien herge
stellt werden. Ein Nachteil des Verfahrens ist die sehr lange Bearbei
tungszeit. Diese Kronenraddbersetzungen sind durch Abmessungen und Anwen
dungsgebiete bedingt konkurrenzfahig mit normalen Kegelraddbersetzungen. 
Bei der theoretischen Beschreibung der Kronenradverzahnung werden entspre
chende normierte Bezeichnungen wie bei Stirn- und Kegelrldern benutzt. 
Das Ritzel mit gerader Evolventenverzahnung hat Universalverzahnung und 
wird mittels Universalwerkzeug hergestellt. Das Kronenrad hat eine einzig
artige Verzahnung und wird mittels eines eizigartigen Werkzeugs herge
stellt. Zu einem Kronenrad geh6rt nur ein bestimmtes Ritzel. 
Die bier entwickelte Kronenradverzahnung hat eine variabele Zahnh6he, die 
gr6sser ist als die normierte. Deshalb wird die Profieldberdeckung gr6ss
er. Weil man die Zusammenarbeit zwischen den Kopf des Kronenrades und dem 
nicht nutzbaren Teil dar Ritzelevolvente vermeiden m6chte ist das Kronen
rad zur Achse hin tiefer werdend konisch ausgeffthrt. Der Kontakt zwischen 
Ritsel und Kronenrad ist einen theoretischen und auch praktischen Linien
kontakt. Fdr den Konstrukteur sind einige Richtlinien aufgenommen. 
Ein numerisches Modell dass der Kronenradzahn dreidimensional beschreibt, 
kann benutzt werden bei: besser verstehen der Geometrie, der Anfertigung 
von z.B. Spritzgiesserforme und der Herstellung mittels KopffrAser. 
Die in dieser Arbeit abgeleitete genaue analytische Geometriebeschreibung 
kann benutzt werden bei tribologischen Betrachtungen. 
Ein Prdfstand im Labor wurde verwendet um in unbelasteten Situationen 
Positionsfehler zu simulieren. Die abgeleiteten theoretischen Fehler laut 
dem Zahnstangemodell stimmen mit den gemessenen empirischen Variationen 
dberein. 
Einige Herstellungsverfahren werden erl!utert wie z.B: FrAsen, Abwickel
stechen, Abwickelfr!sen mit Frlsscheiben und Abwickelfunken. Die hierzu 
geh6renden Materialbehandlungsverfahren werden erklArt. 
Nur das Herstellungsverfahren mittels Abwickelfunkenerosion wurde empi
risch untersucht. 



-L.1-

LITERATUUll 

[ 1) G. Niemann, H. Winter 
Maschinenelementen deel II en III. Tweede druk 1983. 
KBJ 81 NIE 

[ 2) E. Buckingham 
Analytical Mechanics of Gears. 1949 
KBJ 49 BUG 

[ 3] D.W. Dudley 
Practical Gear Design. 1954 
KBJ 45 DUD 

[ 4) A.K. Thomas 
Grundzuege der Verzahnung. 1957 
KBJ 57 THO 

[ 5] B. Bloomfield 
Designing Tapered Gears. Machine Design March 1948 pp. 125-130. 

[ 6] G. Sanborn, B. Bloomfield 
Effect of Axis Angle On Tapered Gear Disign. 
Uit bet boek: Gear Disign and Application door N.P. Chironis 1967 
pp. 83-86. 

[ 7) J. Chakraborty, B.S. Bhadoria 
Design of Tapered Gears. Mechanism and Machine Theory 1976, Vol.ll, 
pp. 91-101. 
Pergamon Press. Printed in Great Britain. 

[ 8] A.C. van Strien 
Het ontwerp en de fabricage van een kroonwieloverbrenging. 
Afstudeerverslag THD 1981. 

[ 9] Verzahnwerkzeugen. 
Maag 

[10] A.P.C. van Heesewijk 
Tandwielen. 
Collegedictaat TH Delft 1982. 



·L.2· 

[11] M.H. Cuypers 
Het frezen met een vingerfrees van tandwielen met rechte evolvente 
vertanding, een geringe tandbreedte en een groot moduul op een 
optisch gestuurde co6rdinaten freesmachine. 
TH Eindhoven 1970. 

[12] J.G. Balkestein 
Technische bedrijfsvoering. 
Collegedictaat TU Eindhoven. 

[13] W.M.J. Schl6sser 
Een bijdrage tot een analoge beschouwing van overbrengingen in 
werktuigen. Hydrostatische overbrengingen. 
Collegedictaat TU Eindhoven. 

[14] H. Meewis, J.A.C. Stolk, C.Kros 
Machineonderdelen, constructie-elementen uit de werktuigbouw. 
KBB 72 MAC 

[15] Klingelnberg Zyklo-Palloid·Verzahnung. 
KN 3028 Ausgabe-Nr.2. 

[16] J. Chakraborty, B.S. Bhadoria 
Surface Durability Ratings for On-center and Off-Set Spur Face 
Gears. 
ASME publication 75-PTG-4. 

[17] L.D. Martin 
Unique graphical study demonstrates fundamentals of Face-Gear 
Geometry. 
Machine Design, October 4, 1956. 

[ 18] L. Lorenz 
Verzahnwerkzeuge. 
Verzahntechnik Lorenz GmbH & Co. November 1977. 

[19] F.L. Duditza, D. Diaconescu 
Ein sinnreiches Zahnrlderdifferential aus dem antiken China. 
Maschinenbautechnik, Berlin 36 (1987) 6. 

[20] E.C. Von Pritzelwitz van der Horst 
Werktuigonderdelen der draaiende beweging. 1951 
KBD 51 PRI 

(21] De Encyclop6die van Diderot en D'Alembert (1762-1777). 
Het Spektrum. 
BMZ 78 DID 



·L. 3-

[22] K. Shinjo, H. Sakamoto, R. Rahman 
Development of a New Type Cutter "Revolving Type Pinion Cutter" for 
the Bobbing of the Face Gear. 
Bulletin of the JSME, Vol.21, No.l55, May 1978, Paper No. 155-17. 

[23] J. Chakrabority, B.S. Bhadoria 
Design Parameters for Face Gears. 
Jnl. Mechanismus Volume 6, pp. 435-445/Pergamon Press 1971/ Printed 
in Great Britain. 

[24] D.A. Overdijk 
De driedimensionale constructie van Reuleaux. 
Een wiskundige methode toegepast op de kroonwieloverbrenging 
Dissertatie, TUE, 23 augustus 1988. 

[25] H. Schwartz, S. Green, W.A. Rutledge 
Vector Analysis: with applications to geometry and physics. 
London: Harper 1964 XII, 556 p, CLF 64 SCH. 

[26] J.H. Zaat 
Technische Metaalkunde Deel 3. 
Agon Elsevier. 

[ 27] F. Reuleaux 
Lehrbuch der Kinematik. Erster Band: Theoretische Kinematik. 
Braunschweig. 1875. 

[ 28] F. Reuleaux 
Lehrbuch der Kinematik. Zweiter Band: Die praktischen Beziehungen 

der Kinematik zu Geometrie und Mechanik. 
Braunschweig. 1900. 

[29] H.-Chr. Graf v. Seherr-Thoss 
Die Entwicklung der Zahnrad-Technik. Zahnformen und 
TragfAhigkeitsberechnung. 
Springer-Verlag Berlin. Heidelberg. New York. 1965. 
KBJ 65 SEH 

[30] F.L. Litvin, Y. Gutman 
A Method of Local Synthesis of Gears Grounded on the Connections 
Between the Proncipal and Geodetic Curvatures. of Surfaces. 
Transactions of the ASHE, Vol.l03, January 1981, pp. 114-125. 
Paper No, 80·C2/DET-30 



-L.4-

[31) F.L. Litvin, Y. Gutman 
Methods of Synthesis and Analysis for Hypoid Gear-Drives of 
"Formate" and "Helixform". 
Part 1. Calculations For Machine Settings For Member Gear 
Manufacture of the Formate and Helixform Hypoid gears. 
Journal of Mechanical Design, January 1981, Vol.l03, pp. 83-88. 
ASME Paper No, 80-C2/DET-31 

[32) F.L. Litvin, Y. Gutman 
Methods of Synthesis and Analysis for Hypoid Gear-Drives of 
"Formate" and "Helixform". 
Part 2. Machine Setting Calculations for the Pinions of Formate and 
Helixform gears. 
Journal of Mechanical Design, January 1981, Vol.l03, pp. 89-101. 
ASME Paper No, 80-C2/DET-32 

[33) F.L. Litvin, Y. Gutman 
Methods of Synthesis and Analysis for Hypoid Gear-Drives of 
"Formate" and "Helixform•. 
Part 3. Analysis and Optimal Synthesis Methods For Mismatch Gearing 
and its Application For Hypoid Gears of "Formate" and "Helixform". 
Journal of Mechanical Design, January 1981, Vol.l03, pp. 102-113. 
ASME Paper No, 80-C2/DET-33 

[34) F.L. Litvin 
The Theory of Gearing. Tweede druk. 
Russisch, Nauka, Moskow, U.S.S.R., 1968. 

[35] W. van der Hoek 
Het voorspellen van Dynamisch Gedrag en 
Positioneringsnauwkeurigheid van constructies en mechanismen. 
Collegedictaat TU Eindhoven, december 1980. 

[36] Chr. Quast 
Einf1uss von Lagenfehlern in Kegelradgetrieben auf die Gerluscher 
zeugung. 
Dissertatie TH Aachen, Juli 1967. 
APK 67 QUA 

[37] C.J. Heuve1man 
Gronds1agen van de Mechanische Technologie. Fysische en Chemische 
Bewerkingsmethoden. 
Co11egedictaat TU Eindhoven, ju1i 1979. 



-L. 5-

[38] Zinkvonkerosie 
(begrippen, technologie en machine-kenmerken). 
vm 76, oktober 1984. 
FKE 

[39] H. Storr 
Wissenswertes zur Senkerosion. 
Oel-Held, Hineraloelwerk, September 1984. 

[40] Vonkeroderen. 
Kursus N.V. Philips, Eindhoven, Nederland, september 1981. 

[41] R.L.H. Bosman 
De invloed van vonkerosie op het werkstuk. Literatuuronderzoek. 
Afstudeerverslag (Il-rapport) juni 1986. 
TU Eindhoven, WOC. 

[42] R.L.H. Bosman 

I [43] 

Afwikkelvonken. De geometrische en fysische oppervlaktegesteldheid 
van afwikkelvonkge~rodeerd 42CrHo4. 
Afstudeerverslag (I2-rapport) maart 1987. 
TU Eindhoven, WOC. 

The Black Book. 
Steeldata-Productdata-Tables. 
SKF Steel 1984 

'[44] D. W. Dudley, H. Winter 
Zahnrlder. Berechnung, Entwurf und Herstellung nach amerikanischen 
Erfahrungen. 1961 
KBJ 61 DUD 

[45] G.N. Raikhman, V.I. Ivanov 
Single-point cutting of face teeth on gear bobbers. 
Machines & Tooling, Volume XXXIX No.4. 

[46] G.N. Raikhman, B.K. Shunaev 
Development of an Optimum Proces for Cutting Endface Bevel Gears. 
Stanki i Instrument, Vol.52, Issue 8, 1981, pp. 22-24. 
Soviet Engineering Research, Volume 1 No 8. 

[47] D.A. Overdijk, C. Striezenou 
De kroonwielvertanding. 
TUE-rapport mei 1988. 
ISSN 0167-9708; ISBN 90-6808-011-3; SISO 650.3; UDC 621.833.2. 



-L.6-

(48) J.E. Shigley, J.J. Uicker, Jr. 
Theory of Machines and Mechanisms. 
McGraw-Hill Book Company. 

[49) C.Striezenou, D.A.Overdijk 
De ondersnijding van tandwielen. 
Intern TUE WOC-IAT rapport juli 1988. 

[50) Kuiken N.V. Emmeloord 
Method and apparatus for manufacturing toothed wheels by unrolling
spark cutting. 
European Patent Application. 
Application number: 822021399. 
Publication number: 0077097. 
Date of filing 05.10.82. 



-N.l-

NO :aMEN 

[ 1) NEN 1629 Cilindrische tandwielen. Theoretisch heugelprofiel. 
september 1970 

[ 2] NEN 5276 Tandwielen. Meetkundige en kinematische begrippen. Benamingen en 
definities. 
1983 

[ 3] DIN 780 Modulreihe fdr ZahnrAder. Moduln fdr Stirnr;der. Teil 1. 
Mai 1977 

[ 4) DIN 867 Bezugsprofiel fdr Stirnrader (ZylinderrAder) mit 
evolventenverzahnung fdr den algemeinen Maschinenbau und den 
Schwermaschinenbau. 
September 1974 

( 5] DIN 868 Allgemeine Begriffe und Bestimmungsgr6ssen fQr ZahnrAder, 
Zahnradpaare und Zahnradgetriebe. 
Dezember 1976 

[ 6] DIN 3960 Begriffe und Bestimmungsgr&ssen fQr StirnrAder (ZylinderrAder) 
und Stirnradpaare (Zylinderradpaare) mit Evolventeverzahnung. 
Juli 1980 

( 7] DIN 3965 Toleranzen fQr Kegelranverzahnungen. 
September 1981 

[ 8] DIN 3971 Begriffe und Bestimmungsgr6ssen fdr KegelrAder und 
Kegelradpaare. 
Juli 1980 

[ 9] DIN 3972 Bezugsprofile von Verzahnwerkzeuge fQr Evolventen Verzahnungen 
nach DIN 867. 
Februar 1952 

[10] DIN 3990 Grundlagen fQr die TragfAhigkeitsberechnung von Gerad- und 
SchrAgstirnrAdern. 
Entwurf MArz 1980 

(11] DIN 3991 Tragf!higkeitsberechnung von KegelrAdern ohne Achversetzung. 
Entwurf April 1986 

(12) DIN 3999 Kurzzeichen fQr verzahnungen. 
November 1974 



-SL.l-

SYMBOLENLIJST 

De bier toegepaste terminologie is gebaseerd op de symbolen van 
ISO 701-1976 en DIN 3999 en DIN 3971. Slechts hoofdsymbolen worden vermeld. 

be 
bmax 
bmaxrol 
bmaxKRe 

c 

caKR 

cal 
cfKR 
en 
da 
~ 
df 
dal 
~1 
dn 
dalv 
dflv 
~f 
dl 
d2 
e 
ee 
fvl 
fv2 
fA 
fsA 
fha 
fhalv 
fhnv 
fhNao 
fhNav 
h 

ha 

asafstand 
tandbreedte 
breedte van de inwendige coniciteit bij de afschuining vanaf 
de basiscirkel 
tandbreedte waarover de breedtewelving plaats vindt 
maximale tandbreedte 
maxiamle tandbreedte waarover zuivere rolling plaatsvindt 
tandbreedte waarop geen ingrijping meer plaats ken vinden 
tussen rondsel en kroonwiel door oversnijding 
lengte rolas, rolkegel over tandbreedte 
breedte van de inwendige coniciteit bij de afscbuining vanuit 
de nuttige voetcirkel van bet 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 
kuilwijdte 
locale kuilwijdte op evolvente, rolas, rolkegel 
axiale positioneerfout van bet rondsel 
axiale positioneerfout van bet kroonwiel 
off-center positioneerfout van bet rondsel 
asboek fout 
kopboogtefaktor 
kophoogtefaktor vonkrondsel 
voetboogtefaktor vonkrondsel 
nuttige kopboogtefacktor 
nuttige kophoogtefacktor vonkrondsel 
tandhoogte 
tandkophoogte 

mm 
mm 

mm 
mm 
mm 
mm 

mm 
mm 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
DUB 

mm 
mm 
mm 
mm 
DUB 

mm 
mm 
mm 
DUB 
0 

DUB 

DUB 



beKRtot 
br 
bfKRe 
bflv 
btot 
~KRe 
bNao 
bNav 
bNc 

i 
k 
m 

me 
IDn 
mt 
na 
r;, 
n1,2 
p 

Pe 
Pt 
ra 
ral 
ralv 
rb 
rbfl 
rbl 
rel 
rf 
rfl 
rflv 
rKR 
rKRa 
rNf 
rNfcei 
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tandkopboogte vonkrondsel 
totale boogte van de kroonwieltand bij de inwendige 
coniciteit vanaf de basiscirkel 
totale boogte van de kroonwieltand bij de uitwendige 
coniciteit 
locale kroonwieltandhoogte 
tandvoetboogte 
locale boogte voetafronding kroonwieltand 
tandvoetboogte vonkrondsel 
totale tandhoogte 
werkzame tandhoogte van bet kroonwiel 
nuttige tandkopboogte 
nuttige tandkopboogte vonkrondsel 
boogte van de inwendige coniciteit vanuit van de nuttige 
voetcirkel 
totale boogte van de kroonwieltand bij de inwendige 
coniciteit vanuit de nuttige voetcirkel 
overbrengverbouding (snelbeden) 
koppelingsfaktor 
moduul 
moduul op de rolkegel 
normaalmoduul 
moduul op de steekcirkel bij scbuine 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 a rondsel en kroonwiel 
straal kroonwiel op drukhoek a van kroonwiel 
straal nuttige voetcirkel 
straal inwendige coniciteit vanuit de nuttige voetcirkel van 
bet werkrondsel 
straal nuttige voetcirkel werkrondsel 
straal nuttige voetcirkel vonkrondsel 
straal steekcirkel 

mm 

mm 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

mm 

mm 

mm 
mm 
mm 
mm 
min-1 

min- 1 

min- 1 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

mm 
mm 
mm 
mm 



s 

sa 
sal 
8 alv 
se 
8 min 
st 
u 
X 

xl 
ZKR 
zl,2 
c 
<;, 

Ft 
Frad 
RKRe 
RKRi 
T1,2 
a 

aal 
ae 
amax 
am in 
an 
at 
aKRmax 
al<Rmin 
~f 
fJ 
oc 
0Nc 
61,2 
Pao 
wr 
I":KR 
~.2 
l: 

tanddikte 
tanddikte kop 
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tanddikte kop werkrondsel 
tanddikte kop vonkrondsel 
tanddikte op rolkegel, rolas 
minimale dikte van het kroonwiel onder de tandvoet 
tanddikte op steekcirkeldiameter rondsel 
verhouding aantal tanden (overbrengverhouding) 
profielverschuivingsfaktor 
profielverschuivingsfaktor rondsel 
aantal tanden kroonwiel 
aantal tanden rondsel, kroonwiel 
kegelmantellijn 
breedtewelving, het werkelijke tandprofiel ligt de waarde 
<;, naar binnen 
omtrekskracht 
radiale kracht 
buitenste kegellengte kroonwiel 
binnenste kegellengte kroonwiel 
theoretisch draaimoment, koppel van het rondseljwiel 
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 inwendige 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 ~90°) 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

mm 
N 
N 
mm 
mm 
Nm 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

radjs 
radjs 
rad/s 
0 
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STELLINGEN 

1. Een optimaal functionerend kroonwiel heeft een variabele tandhoogte. 
(Een verhoogde kop op het kroonwiel met constante tandhoogte). 
[Dit proefschrift hoofdstuk 3, pag. 3.1] 

2. Een (afwikkel)gevonkt kroonwiel mag slechts na inlopen of een vergelij
kend 'llppen' in een transmissie gemonteerd worden. 
[Dit proefschrift hoofdstuk 10, pag. 10.2] 

3. Bij (afwikkel)gevonkte kroonwielen, toegepast in een overbrenging, die?t 
er een gescheiden smeersysteem voor lagers en tandwielen aanwezig te 
zijn. Na goed inlopen is dit niet noodzakelijk. 
[Dit proefschrift hoofdstuk 10, pag. 10.2] 

4. In de Nederlandse Norm NEN 5276 wordt een kroonwiel gedefinieerd als: 
"een kegeltandwiel waarvan de steekkegelhoek 90° bedraagt". Dit is niet 
correct. Men dient niet het fabricageproces te beschouwen.maar de 
geometrie om de vertanding te definiAren. 
[NEN 5276, Tandwielen. Meetkundige en kinematische begrippen. Benamingen 
en definities. 1983.] 

5. De beste bepaling van het ingrijpquotiAnt van een tandwieloverbrenging 
geschiedt volgens de exacte (wiskundige) methode. Hieruit kan men de 
constructieve (werktuigbouwkundige) formulering afleiden. Voor 
verschillende tandwieloverbrengingen kan men deze constructieve 
vergelijkingen (exact of benaderd) met elkaar vergelijken. 

6. Het verdient aanbeveling om voor off-center geplaatste kroonwielen de 
analytische (wiskundige) geometriebeschrijving eveneens toe te passen. 

7. Het verdient aanbeveling om de positioneernauwkeurigheden en de 
positioneerfouten van de kroonwieloverbrenging analytisch (wiskundig) af 
te leiden. Deze afleiding kan op een overeenkomstige wijze geschieden 
als Litvin en Gutman voor kegelwielen beschreven hebben. Men dient er 
echter voor te waken dat er dan tevens goede werktuigbouwkundige 
interpretaties aanwezig zijn van deze wiskundige beschrijving. 
[F.L. Litvin, Y. Gutman, Methods of Synthesis and Analysis for Hypoid 
Gear-Drives of "Formate" and "Helixform". 
Part 1. Calculations For Machine Settings For Member Gear 
Manufacture of the Formate and Helixform Hypoid gears. 
Part 2. Machine Setting Calculations for the Pinions of Formate and 
Helixform gears. 
Part 3. Analysis and Optimal Synthesis Methods For Mismatch Gearing and 
its Application For Hypoid Gears of "Formate" and "Helixform". 
Journal of Mechanical Design, January 1981, Vol.l03, pp. 83-113.] 



8. Het fabricageproces zoals beschreven door K. Shinjo, H. Sakamoto, R. 
Rahman met behulp van een "Revolving Type Pinion Cutter" geeft slechts 
een benaderde vorm van de kroonwielvertanding en is dus ongeschikt om 
exacte kroonwielen (zoals die bij afwikkelvonken en afwikkelsteken 
ontstaan) te fabriceren. 
[K. Shinjo, H. Sakamoto, R. Rahman 
Development of a New Type Cutter "Revolving Type Pinion Cutter• for the 
Hobbing of the Face Gear. 
Bulletin of the JSHE, Vol.21, No.l55, Hay 1978, Paper No. 155-17.] 

9. "De vervuiler krijgt de rekening gepresenteerd" zal in de toekomst steeds 
vaker uitkomen, indien de fabrikanten doorgaan (landbouw) bestrijdings
middelen te produceren en te verkopen aan de derde wereld die in de 
westerse wereld verboden zijn. De landbouwproducten die met deze bestrij
dingsmiddelen zijn behandeld, worden in de westerse wereld geconsumeerd. 

C. Striezenou 

Eindhoven, 23 augustus 1988 




