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Samenvatting

Dit verslaq behandelt het onderzoek naar de moqelijkheid om
produkthouders met behulp van een tandriem te positioneren.
Het qebruik van tandriemen als draqer van produkthouders
heeft het voordeel dat de wordinqsbaan van het te bewerken
produkt vrij te kiezen is.
Een constructie waarbij positionerinq van produkthouders met
behulp van een tandriem plaatsvindt wordt in het verslaq
aanqeduid met PTC : Produkthouder-Tandriem-Combinatie.

In het verslaq wordt aan de volqende punten aandacht besteed:

a.-De uitvoerinqsvormen van de componenten van de PTC.
b.-De wijze waarop componenten qezamelijk functioneren
c.-De invloed van a. en b. op het positioneren van de

produkthouder

Tevens worden richtlijnen qeqeven voor de lay-out van een
willekeuriqe PTC, en haar componenten.

In dit verslaq wordt de basis qeleqd voor het,op positio
nerinqsnauwkeuriqheid qericht ontwerpen van een PTC.
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1. Il!LEIDING

Om produkthouders binnen een bewerkingssysteem te trans
porteren wordt bij verschillende toepassingen gebruik gemaakt
van de mogelijkheid deze op een tandriem te bevestigen. Deze
wijze van transport van produkthouders wordt toegepast

: als transportsysteem tussen opeenvolgende
bewerkingsmachines

: als bUffer"ketting" tussen opeenvolgende
bewerkingsmachines

:als transportsysteem binnen een lijnmachine.
De positionering van de produkthouders kan eveneens met
behulp van de tandriem geschieden. Gebleken is echter dat de
te bereiken positioneringsnauwkeurigheid in dat geval
beperkt, en in vele gevallen onvoldoende is.

In het kader van de D-2 onderzoeksopdracht uit het curriculum
is een studie verricht naar het positioneringsgedrag van
Produkthouder ~andriem ~ombinaties, de zogenaamde PTe.

Doelstellingen van deze opdracht waren:
:Het verkrijgen van inzicht in de factoren
welke op het positioneringsgedrag van invloed
zijn.

:Opstellen van richtlijnen voor de lay-out van
de PrC

:Inventariseren van de aanwezige kennis en
ervaring bij de constructeurs en gebruikers
van PrC's.

1.1 Afbakening bestudeerde gebied

De studie heeft zich gericht op
1. Het statisch positioneringsgedrag van de

PrC
2. Het in figuur 1 omlijnde gedeelte van de

PrC

r
__________ -.J

AAN- opzet ~ TANDRIEM- tran- ~ klem- PROOUKT- contaet~

DRINING bewegillf SCHlJF sport TANmIEM mirY:;) HOUDER PRODUKT

r------------..,
I

Figuur 1. Afbakening bestudeerde gebied.
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ad.I: uit de intervieuws met constructeurs en qebruikers van
PTC's is naar voren qekomen dat er qeen duidelijk beeld
bestaat van de factoren welke op de positionerinqsnauw
keurigheid van invloed zijn. uit deze gesprekken is
tevens qebleken dat bij geen van de toepassingen
dynamische effecten een rol spelen, daar:

a. De amplitude van de trillingen welke bij het
doorzetten optreden, klein is.

b. De trillingen reeds uitgedempt zijn wanneer de
positionering aanvangt.

ad.2: Het niet omlijnde gedeelte van het systeem is niet
specifiek voor een PTC maar komt in vele werktuiqen
voor. De positioneringsnauwkeurigheid van dit gedeelte
is in het verIeden reeds onderwerp qeweest van een
aantal studies, en zal dan ook niet in beschouwinq
worden qenomen.
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2. DE TANPRIEM

2.1 Inleidinq

In onderstaande lijst zijn de symbolen opgenomen welke zijn
gebruikt in dit hoofdstuk.

s
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a. Enkelzijdige vertanding

Figuur 2 : De tandriem

Symbolenlijst Tandriem

b. Dubbelzijdige vertanding

p
Ct
E
h s
ht
cSl
r a
rr
S
S*
t
cSt
z

tandhoek tandriemtand
stijfheid tandriem
E-modulus van de tandriem
hoogte van de riem (dubbelvertand)
hoogte van de riem (enkelvertand)
verlenging van de tandriem
afrondingsstraal tandtop
afrondingsstraal tandkuil
tandvoetbreedte
tandtopbreedte
steek van de riem
tolerantie op de steek van de riem
aantal tanden tandriem

[rad. ]
[N/mml
[N/mm2]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[--]

5



Tandriemen worden in veel constructies toegepast. Bij deze
toepassingen wordt gebruik gemaakt van de voordelen van een
tandriem: a. Slipvrije overbrenging.

b. Onderhoudsarm :-geen smering.
-hoge bedrijfszekerheid.

c. In vergelijking met andere riemover
brengingen een kleine voorspankracht, dit
leidt tot een kleinere lagerbelasting.

d. Compacte bouwwijze van de overbrenging.
e. Geringe geluidsproduktie.
f. Zeer kleine warmteproduktie.
g. Vorm en lengte van de wordingsbaan zijn

vrij te kiezen.
h. Hoge snelheden zijn mogelijk.

Bij het gebruik van de tandriem als produktdrager wordt met
name gebruik gemaakt van de voordelen a en g.

In figuur 3 is de opbouw van een tandriem getekend.

Figuur 3 : Opbouw tandriem

l:Afdeklaag

2:Trekdraden

Functie van de afdeklaag is het
omhullen en ondersteunen van de
inlegdraden. Voor het materiaal van
de inlegdraden kiest men meestal
neopreen, Synchroflex tandriemen
hebben echter een afdeklaag van
polyurethaan. Indien gewenst kunnen
allerlei speciale afdeklagen worden
aangebracht.
Gebruikte materialen zijn glasvezel
koord en staaldraad. Glasvezelkoord
bezit betere vermoeiingseigenschap
pen, maar een veel lagere trek
sterkte als de stalen draden.

3:Tand
4:Beschermweefsel
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In een mal worden beschermweefsel,trekdraden,afdeklaag en het
voor de tande gebruikte rubber aangebracht waarna door vul
canisatie de uiteindelijke riem ontstaat. Uit de op deze
wijze geproduceerde, brede, riem worden de uiteindelijke
riemen gesneden.
Onderscheid is te maken tussen zgn. eindige en eindloze
tandriemen. Zie figuur 4 en 5. Bij eindige tandriemen worden
na afloop van de vulcanisatie van de tandriem in een eindige
mal de uiteinden met elkaar verbonden. Verbinding van de
trekdraden is echter niet mogelijk zodat aIleen de afdeklaag
aan elkaar wordt gelijmd. Zie figuur 4

Figuur 4 : Eindige tandriem

_P~ffi~~~},==H;~ff§£~J~

~~
• ,- / ,/'77I>-fl'-:rTH7rfl:>-flr77>-f7'-fl'>-fJ'r-:0-l7hl~~==~f!JI'

Figuur 5 : Eindloze tandriemen

De treksterkte van de gelaste riem bedraagt de helft van de
eindloze riem.Bij de produktie van eindloze riemen wordt de
staaldraad eindloos gespoeld in een eindloze mal. Zie fig 5.
De lengtes van tandriemen zijn gestandaardiseerd. Wenst men
gebruik te maken van een tandriem met een afwijkende lengte
dan zal men bij het gebruik van eindloze tandriemen rekening
moeten houden met de productiekosten van een mal voor deze
tandriemlengte. Productiekosten + f 10000,-.

2.2 Tandvormen en delingen

Tandriemen zijn in een drietal tandprofielen leverbaar:
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a. Trapeziumk protiel · metrisch·· inch-verdeling·b. HTD protiel
c. PD protiel

a. ~""'.--"I

b. 6\AJ'-"
c.

6-Vif_u
Figuur 6 . Profielvormen.

Het PD profiel wordt voor nieuwe toepassingen niet meer
gebruikt en wordt dan ook buiten beschouwing gelaten. Het HTD
protiel is een meer recente ontwikkeling van Uni-Royal. De
leverancier claimt een gelijkmatigere belasting van de
tandriemtand. Zie figuur 7.

Isochromatischer Streifen (Standard Zahnform) Isochromatischer Streifen (HTD-Zahnform)

Figuur 7 : Spanningsverdeling HTD riem

Ieder tandriemprotiel is in meerdere delingen leverbaar.
Welke deling wordt gekozen is afhankelijk van de toepassing.
In PTe's worden in het algemeen riemen met middelgrote tot
grote delingen toegepast, te weten:

-Trapezium

-HTD 8, HTD 14

metrisch => T10, T20
inch => L ,H , XH, XXH

AIleen de bovenstaande delingen zullen in beschouwing worden
genomen.
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2.3 Normering tandprofiel

Van verschillende tandvormen en delingen zijn de afmetingen
in normen vastgelegd. Het HTD profiel is niet genormeerd.
figuur 8 is het resultaat van metingen aan het HTD profiel op
een profielprojector.

s

t

HTD 8

HTD 14

s

5.0

9.0

h s

5.6

10.0

ht

3.4

6.1

2.5

4.5

0.6

1.6

Figuur 8 Het HTD profiel

De normen voor het trapezium profiel zijn als bijlage
opgenomen: •
Bijlage 1: Norm Inch verdeling DIN ISO 5296
Bijlage 2: Norm Metrische verdeling DIN 7721.1

2.4 Toleranties 0D de steek

Gegevens welke in de normen zijn opgenomen hebben betrekking
op de tandriem als aandrijfelement. Parameters welke voor de
tandriem als positioneringselement van belang zijn ontbreken
echter. Een belangrijke parameter is de tolerantie op de
steek. De grootte van de steek is afhankelijk van:

-Gekozen deling
-Fabricage toleranties
-Toleranties op de lengte van de riem
-Verlenging van de riem als gevolg van de
optredende belasting.

In de praktijk is gebleken dat de grootte van de steek
verloopt over de riem. Een indicatie : 0.8mm over een afstand
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van 1850mm. Het is aan te bevelen om met de leverancier in
contact te treden en afspraken te maken over de maximale
grootte van de optredende fout.
Een eenvoudige controle op het optreden van fouten in de
deling van de riem bestaat uit het op elkaar leggen van de
beide riemgedeelten. Zie figuur 9 •

. ._.. ---.-._._.
_._._._._._.~-

Figuur 9 : Controle op delingsfouten riem.

2.4 Belasting van de riem

Stijfheid van de riem In CFT notitie 021/81 zijn de
resultaten opgenomen van stijf-
heidsmetingen aan tand riemen.
Hieruit blijkt dat de stijfheid van
riemen met staaldraadinlage
aanmerkelijk groter is (5*) dan
die met glasvezelkoord.

Stootfactoren Bij de berekening van de optredende
belasting van de tandriem dient de
nominale belasting met een aantal
stootfactoren te worden vermenig
vuldigd. Deze stootfactoren zijn in
de catalogi van de leveranciers
opgenomen.
Indien in de catalogi geen stoot
factor voor onregelmatig snelheden
is opgenomen dient men hiervoor
een stootfactor van 1.7 te nemen.
Voor Synchroflex tandriemen wordt
in de CFT notitie geadviseerd om
de berekende stoot factor te
verdubbelen in verband met de
levensduur van de riem.

Excentrische belasting : Het verdient de voorkeur om
excentrisch belasten van de
tandriem te vermijden. Wordt de
tandriem echter toch excentrisch
belast dan dient men rekening te
houden met een verlaagde trek
sterkte van de riem. De verlaagde
treksterkte wordt veroorzaakt door
een ongelijkmatige belasting van
de trekdraden. Zie figuur 10.

10



r--Fr-F=~F~~=-Trekdraad

~:::::;1==~---Rlemmater iaal

REKVEFIlELING SPANNINGSTOESTAND

Fiquur 10 : Excentrische belasting tanidriem

Bij vastlopen van een van de
produkthouders werkt bij doorzet ten
van de PTC het gehele aandrij vende
moment op de vastgelopen produkt
houder. Het gevaar bestat dat in de
buitenste draden de breukkracht
wordt overschreden en de trek
draden een voor een falen en
de riem doorscheurt. Een koppel
begrenzer kan dit gevaar gedeel
elimineren. Zie bijlage 3

2.6 Insnijding van de riem

PTC's worden in veel gevallen toegepast bij de verwerking van
produkten met glazen componenten. Het gevaar bestaat dat de
riem beschadigd wordt door insnijding van de riem door
glassplinters. Bij tandriemen met glasvezelkoord kan zowel de
afdeklaag als de trekdraden doorsneden worden. Bij tandriemen
met staaldraadinlage vindt insnijding plaats tot op de
staaldraden. Na verloop van tijd beginnen de staaldraden te
roesten Dit heeft een negatief effect op de levensduur van de
riem. Men dient er zorg voor te dragen dat:

-geen glasscherven beklemd kunnen raken tussen riem
en andere onderdelen van de PTC.

-De riem wordt afgeschermd voor glassplinters
-De geleidingen worden schoon gehouden. Bijvoor-
beeld door aan een van de produkthouders een
borstel te bevestigen welke de geleidingen schoon
veegt.
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2.7 Waratehuishouding van de riem

Een temperatuurstijging van de riem heeft een negatief effect
op de stijfheid van de riem. Zie figuur 11.
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Figuur 11 : Stijfheid als functie van de temperatuur.

De riem dient dan ook zoveel mogelijk op een constante, niet
te hoge «60°C), temperatuur worden gehouden.Dit kan worden
bereikt door:

-Afstand tussen warmtebron en tandiem voldoende
groot te kiezen.

-Warmtebronnen boven de tandriem te plaatsen.
-Plaatsing van schermen tussen riem en warmtebron
welke warmtestroom onderbreken.
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3. DE TANPRIEMSCDIJF

3.1 Inleiding

In onderstaande lijst z1Jn de symbolen opqenomen welke in dit
hoofdstuk zijn qebruikt.

Fiquur 12 Vertandinq tandriemschijf

Symbolenlijst

2*a
bw
D
Do
hq
m

steekcirkeldiameter - buitendiameter
bodembreedte tandkuil
steekcirkeldiameter
buitendiameter tandriemschijf
hooqte tandkuil
aantal produkthouderplaatsen op de
tandriemschijf
afrondinqsstraal tandtop
afrondinqsstraal tandtop
steek van de tandriem
aantal tanden tandriemschijf
tandhoek van de vertandinq

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[--]

[mm]
[mm]
[mm]
[--]
[rad. ]

3.2 Uitvoeringsvormen tandriemschijven

Tandriemschijven z1Jn in een aantal uitvoerinqsvormen
leverbaar voor de verschillende tandbormen:
Zie tabel 1.
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Tandvorm: Deling: Uitvoering:

A. -Trapezium metrisch => T10
T20

N Normaal
SE Speciaal
o Nul

B. -Trapezium Inch

c. -HTD

=> L
H
XII
XXII

-> HTD 8
HTD 14

Evolvente vertanding
Normale vertanding

Standaard

Tabel 1 : uitvoeringsvormen tandriemschijven

Daarnaast is het mogelijk om in overleg met de leverancier
een vertanding naar eigen inzicht te laten vervaardigen.

3.2.1 Trapezium metrisch

Figuur 13 laat de verschillende uitvoeringsvormen van de
metrische tandriemschijven zien.

~~~,=-",,!::,,",::-=~-:,-:,-:~__ I
! - -"""""(
I .
. I

profiel T10-,•.

.~
I .
. I

,"liet T10··.·

Figuur 13 : Uitvoeringsvormen metrische Tandriemschijven
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-De diepte van de SE en 0 vertanding is zodanig gekozen dat
de top van de tandriemtand aanligt tegen de bodem van de
tandkuil van de tandriemschijf. Zie figuur 13.

-De speling tussen tandriemtand en tandriemschijf in tangen
tiele richting bedraagt: bij de SE-vertanding de helft van

deze speling bij de normale ver
tanding.

: nul bij de O-vertanding.De tandriem
wordt als het ware in de schijf
gedrukt.

-Slijtage van de nylon afdeklaag treedt op wanneer de
tangentiele speling wordt doorlopen.

-Bij de O-vertanding wordt de tand in de tandkuil gedrukt.
Dit heeft een verhoogde slijtage van de nylon afdeklaag op
de tandflanken tot gevolg. Doordat de tangentiele speling
nul bedraagt wordt deze niet meer doorlopen. Volgens de
leverancier heeft slijtage van de tandflanken een kleiner
negatief effect op de levensduur van de riem als de slijtage
welke optreedt bij het doorlopen van de tangentiele
speling. Gebruikers van de O-vertanding bevestigen dat de
tandriem eenzelfde levensduur heeft als bij toepassing van
SE-vertanding.

-Bij de N-vertanding wordt de riem in radiale richting van de
schijf aIleen op de toppen van de vertanding van de schijf
ondersteund. Het gevolg hiervan is:

1. Een verhoogde contactdruk tussen tandriem en
schijf in vergelijking met de SE-, en
O-vertanding, en daardoor een hogere slijtage.

2. Het optreden van een polygoon effect welke de
levensduur van de riem sterk vermindert. Zie
figuur 14.

\ I I

\ II : I
0--- _t ~ r --I I
L- _\'__ "7=. :.-.:.-=..' =-=--.:..-....:...-=.." - .--"':"~ -
t= .......l=-. • - .--,:..-..;.,.----:'.- \ t·l
! \ \ I

\ \ ~ :
POLYGOONEFFECT

Figuur 14 : Polygooneffect bij Normaal-vertanding.

3.2.2 Eyolyente-, en nOrmale vertanding.

In het algemeen wordt aanbevolen om te kiezen voor een
evolvente vertanding omdat deze de volgende voordelen ten
opzichte van de normale vertanding bezit:
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een willekeurige tandriemschijf bevatten in
tweetal diameters, nameIijk:

:de steekcirkeidiameter.
:buitendiameter van de schijf,ook weI
werkdiameter genaamd.

-kleinere slijtage van de riem
-hoger rendement van de overbrenging
-kleinere tangentiele tandspeling
-geringere geluidsproduktie

De evolvente vertanding van de tandriemschijven wordt d.m.v.
afwikkelfrezen vervaardigd. De hiervoor te gebruiken gereed
schappen zijn in de normen betreffende tandriemschijven
vastgelegd. Zie bijlage 4

3.2.3. UTD-Vertanding

Voor HTD-tandriemschijven wordt een standaard vertanding
geleverd. Gegevens omtrent tangentiele speling van de HTD
riemen zijn niet beschikbaar, zodat ook geen uitspraak kan
worden gedaan over de nauwkeurigheid van deze vertanding.
Gebruikers van de HTD riemen hebben de indruk dat de tand van
de HTD riem in de tandkuil wordt gedrukt. Dit zou betekenen
dat de tangentiele speling nul bedraagt.

conclusie:Indien men een tandriemschijf gebruikt als positio
neringselement verdient in het geval van de
metrische vertanding de 0 vertanding de voorkeur,
en in het geval van de inch-verdeling de evolvente
vertanding.

3.3 Normering van de tandriemschijven

De afmetingen van de tandriemschijven met trapezium-profiel
Z1Jn in normen vastgelegd. Deze normen zijn als bijlage
opgenomen.
Bijlage 4:Metrische verdeling: DIN 7721.2
Bijlage 5:Inch verdeling: DIN ISO 5294

3.4 Diameter yan de tandriemschijf

De gegevens van
het algemeen een

-D
-Do

waarbij D > Do.

De grootte van de diameter is afhankelijk van :
-Het aantal tanden van de tandriemschijf:Zs
-de grootte van de steek t

D = ( Zs * t ) / w [1]
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3.4.1. Het aantal tanden Zs

Randvoorwaarden voor het bepalen van Z~ :
a. Voor elk type riem staat 1n de catalogus

vermeld de minimum diameter van de tandriem
schijf voor: eenzijdiqe buiqinq

: dubbelzijdiqe buiqinq
b. In eFT notitie 021/81 wordt qesteld dat:

-tenminste 8 tanden in inqrijpinq dienen
te zijn om de omtrekskracht over te
brenqen.

-bij een aantal tanden in inqrijpinq van
15 de maximale stij fheid van de over

brenqinq bereikt wordt.
Bij een omspannen booq van 180· resulteert dit
in een minimale waarde voor Zs van 16 inqeval a
en 30 in qeval b.

c. Het aantal tanden Zs dient vermeerdert te
worden met het aantal produkthouderplaatsen m
op de tandriemschijf, daar op deze plaatsen
qeen krachtsoverdracht tussen riem en tandriem
schijf mogelijk is.

Indien moqelijk verdient het de voorkeur om:

Zs > ( 30 + m ) [2]

Met behulp van [1] kan nu de minimale diameter worden
bepaald.

Produktbouderplaatsen op de tandri@mschijf

De vorm van de produkthouderplaatsen dient zodaniq te zl.Jn
qekozen dat inlopen, transport en uitlopen van de produkt
houders qeleidelijk verloopt. Richtlijnen voor de uitvoerinq
van de produkthouderplaats zijn in bijlaqe 6 opqenomen.

3.6 Boordschijven

Fver

~I

I

I I

/ ~I

Een eindeloze tandriem bezit de neiqinq om van de tandriem af
te lopen. Dit wordt veroorzaakt door de wij ze waarop de
trekdraden zijn qewikkeld. Zie fiquur 15.

F

Figuur 15 : Aflopen eindloze tandriemen.
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Het aflopen van de riem kan worden voorkomen door:
-De produkthouders en daarmee de riem te geleiden
-Aan weerszijden van de tandriemschijf een zgn. boord-
schijf toe te passen. Konische boordschijven verdienen
de voorkeur omdat bij deze boordschijven de slijtage
van de zijkant van de riem minimaal is.
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4. DE PBOPUKTBOUDER

4.1 Inleidinq

In onderstaande lijst zijn de symbolen opgenomen welke in dit
hoofdstuk gebruikt zijn.

PROOLJt<TH()J[ER

TANJRIEM

BEYESTIGINGSELEMENTEN

Figuur 16 : De produkthouder

Produkthouder (zie figuur 16)

Fklem
Fwrijf
hmax
Ip
qvorm

qwrijf
&bt
&hmax
EO
f
Gklem
I/o

breedte tandriem
afstand tussen beide produkthouder
delen in z-richting ter plaatse van
de tandriem
klemkracht
wrijvingskracht
maximale hoogte tandkuil
lengte riemopening in produkthouder
weerstandskracht per breedte-eenheid
tegen vormverandering.
wrijvingskracht per breedte-eeneid
tolerantie op breedte tandriem
tolerantie op hoogte tandkuil
voor deformatie
fabricage tolerantie
klemspanning
wrijvingscoefficient

[mm]
[mm]

[N]
[N]
[mm]
[mm]
[N/mm]

[N]
[mm]
[mm]
[--]
[mm]
[N/mm]
[--]
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om produkthouder met de tandriem te verbinden zijn een
tweetal verbindingswijzen mogelijk:Zie figuur 17

a.

b.
..

Figuur 17 : Verbindingswijzen produkthouder - tandriem

a.Krachtgesloten

b. Vormgesloten

: Klemkracht wordt aangebracht om
wrijvingskracht tussen produkt
houder en riem op te bouwen.Deze
wrijvingskracht vormt de weerstand
tegen verschuiving van de produkt
houder over de riem.

: Verschuiving van de produkthouder
over de riem wordt voorkomen door
dat riem en produkthouder een aan
eensluitend geheel vormen.

4.2 De krachtgesloten yerbinding

De grootte van de wrijvingskracht tussen riem en produkt
houder wordt gegeven door:

Fw = Fklem * ~1 + Fklem * ~2
Fw = aklem * A1 * ~1 + aklem * A2 * ~2 [3]
Fw = aklem * B1 * d1 * ~1 + aklem * B1 * d1 * ~2

De breedte van de produkthouders wordt beperkt door
-ruimte tussen tweeopeenvolgende tanden
-optredende polygooneffect (zie figuur 14)

Wanneer de riem met daarop bevestigd de produkthouder wordt
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gebogen dan treden een tweetal effecten op:
1. Polygoon-effect ( Fk > ~

Er treedt geen verschuiving van het contact tussen
produkthouder en riem Ope Hierdoor treden aan de
zijkanten van de produkthouder rekconcentraties Ope
Oit leidt tot verkorte levensduur. ( zie ook fiquur
14 )

2. Microslip ( Fk > 0 )
Als gevolg van het optreden van microslip verschuift
het contact tussen riem en produkthouder. Oit kan na
verloop van tijd resulteren in een ontoelaatbare ver
schuiving van de produkthouder.

Beide effecten spelen een role De grootte van de invloed van
de beide effecten is afhankelijk van de aangelegde klem
spanning, de wrijvingscoefficient en de geometrie van de
verbinding.

4.3 De vOrmgesloten verbinding

De grootte van de kracht F waarbij verschuiving van de
produkthouder optreedt bestaafuit een tweetal onderdelen:

Fp = Fwrijf + Fvorm ( zie fiquur 17 ) [4]

waarbij Fwrij f = Wrijvingskracht zoals omschreven
bij de krachtgesloten verbinding.

Fvorm = Weerstand tegen vormverandering.

De grootte van Fvorm is afhankelijk van de stijfheid van de
tanden in bewegingsrichting. De tanden hebben een zgn.
progressieve stijfheid. De stijfheid, en daarmee de weerstand
tegen vervorming, kan worden vergroot door de tand een zekere
voorvervorming fO te geven. Nadeel van deze voorvervorming is
de extra belasting van de tandriem.

4.4 Yerbinding met behulp van opgelaste nokken

Fiquur 18.4 laat een alternatieve verbindingswijze zien. Bij
deze methode wordt de produkthouder aan, op de tandriem
gelaste nokken bevestigd.

Voordelen van deze verbindingswijze :
-Plaats van bevestigingspunt is vrij te kiezen
-Ontbreken van het polygooneffect
-Vele nokvormen mogelijk
-Rekken welke optreden in de riem hebben geen invloed

op het contact tussen produkthouder en riem.
-In tandriemschijf hoeven geen produkthouderplaatsen te

worden uitgefreesd.
Nadelen:

-Afschuifsterkete van de gelijmde en gelaste nokken is
beperkt.

-Lage stijfheid van de nokken in bewegingsrichting.
-Plaatstoleranties op de positie van de nokken bij
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fabricage bedraagt ± 0.5 mm.
-De produkthouderkracht en de trekkracht in de riem
veroorzaken een koppel om de y-as.

-Wanneer een van de nokken scheurt moet hele riem
worden vervangen.

-Optreden van hoekverdraaiingen om de y-as van de
produkthouder

-Na vervaardiging van de riem is de positie van de
bevestigingspunten niet meer te varieeren •

.L..2 Vergelijkinq yoraqesloten en krachtgesloten yerbindinq.

Voordelen vormgesloten verbinding:

-Grotere weerstand tegen verschuiving van de produkthouder
-Verschuiving van de produkthouder over de riem wordt
tegengegaan door vormsluiting. De positie van de produkt
houder op de riem kan niet verlopen.

-Kleinere klemracht tussen riem en produkthouder mogelijk.
Hierdoor worden rekconcentraties aan de zijkanten van de
produkthouder grotendeels voorkomen.

Nadelen vormgesloten verbinding

-Complexere vorm van de bevestigingselementen.
-Door vormsluiting wordt de tand meer belast.

De voorkeur gaat uit naar vormgesloten verbindingen. De
belangrijkste reden voor deze keuze is de positievastheid van
de produkthouder.

4.6 Bevestigingselementen yoor vOrmgesloten produktbouders

Vormsluiting tussen tandriem en produkthouder kan plaatsvind
en -aan binnenzijde van de riem

-aan binnen en buitenzijde van de riem
-om de tandtop van de tandriemtand (Type A)
-In de tandkuil van de tandriemtand. (Type B)

In figuur 18 zijn de verschillende methodes van vormsluiting
opgenomen.

4.6.1. Keuze van beyestiqinqselementen.

De voorkeur qaat uit naar het toepassen van een dubbelver
tande riem omdat hierbij aan beide zijden van de tandriem een
vormqesloten verbinding kan worden verkregen.
Tevens dient een keuze te worden gemaakt t.a.v. :

-Het type bevestigingselement: a of b
-De vormgeving van het bevestigingselement. Wordt de
vorm afgeleid van de tandriem:

a. in onvervormde toestand (het rechte part).
b. in vervormde toestand (het gebogen part ).
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VORHSLUITlNG 01'1 V~I'1SLIJITING IN

TANCTOP TANCKUIL

TYPE A TYPE B. .
1. Enkelzijdig

...~_ .., ---~-.vlrlande
I •

e eo 0. , -
riem .......... -- - - - - -_...- ' .... - - -- ------

2. Dubbelzijdig

vertande riem -.~e-: -cIJ---Symmetrisch
(6) e ~....... -.... ... _.... ' '-- - ... .. ... - - ..-'

3. Cubbeltijdig

,-~~,vertande riem -~---
A-symmetrisch G G'

.... _--- --------, '_ .. - .:.. --- - -- -- .-,,'

4. Bevestigi1gspJnt

&7op riem

gelijmdlgelast

Fiquur 18 : Methodes van vormsluiting

4.6.2. Bevestigingselement buitenzijde van de riem

Voor het bevestigingselement aan buitenzijde van de riem is
gekozen voor het type a. De vormgeving van het element is
gebaseerd op de tandriem in onvervormde toestand. In tabel 2
is aangegeven waarom voor deze mogelijkheid is gekozen.

4.6.3. Bevestigingselement binnenziide van de tiem

Voor het bevestigingselement aan de binnenzijde van de riem
is gekozen voor het type b omdat dit type compacter kan
worden uitgevoerd. Dit in verband met de grootte van de in de
tandriemschijf aan te brengen produkthouderplaatsen.
De vormgeving van het element wordt afgeleid van de tandriem
in onvervormde toestand omdat deze vormgeving gekenmerkt
wordt door :-een goed contact in het rechte part van de
riem

-een qoed contact in het gebogen part van de riem

Zodat de qekozen bevestigingsmethode uit fiquur 18, methode
3a is.
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TYPE A

TYPE B

Vora gebaseerd op
ria. in

gebogen toestand

+ goed contact in gebogen
part van de ria.
in rechte part aIleen con
tact in tandtop

+ geen indrukking van de
tandriea

+ geed contact in rechte
part van de riea

+ goed contact in gebo-
gen part van de riea
indrukking van de riea in
het rechte part.

Vona gebaseerd op
riea in

ongebogen toestand

+ goed contact in rechte
part van de riem

+ geed contact in
gebogen part v/d riem
indrukking van de tand
in gebogen part riem

+ geed contact in rechte
part van de riem

- in gebogen part aIleen
contact in bodem
tandkuil

+ geen indrukking van de
tand

Vergelijking:
type a en b

*Type b wordt in tandkuil geplaatst. De vervorming van
de tandkuil is groter als die van de tand. (zie
bijlage 6 ). De mate waarin de tand wordt ingedrukt
zal bij type b dUB groter zijn.

*De inbouwdiepte van type b is kleiner als die van
type a.

Geed contact: Er is sprake van een goed contact wanneer over
de gehele zijde van de bevestigingselementen
sprake is van contact tussen produkthouder en
tandriem.

Voor de bevestiging is het van belang dat ten aIle tijden een
goed contact bestaat tussen produkthouder en tandriem.
Biermee rekening houdende zijn de volgende bevestigingselementen
mogelijk: -Type a gebaseerd op onvervormde toestand riem

-Type b gebaseerd op vervormde toestand van de riem.
Gekozen wordt voor type a omdat hierbij een kleinere
indrukking van de riea plaatsvindt.

Tabel 2 : Keuze bevestiqinqselement binnenzijde_

4.7 Vormgeving van de bevestigingselementen

De pen dient zodaniq te zijn vormqeqeven dat vormsluitinq
tussen produkthouder en tandriem qewaarborqd is, rekeninq
houdend met:a. Vorm van de riem in qeboqen part

b. Vorm van de riem in rechte part
c. Tandvorm
d. Toleranties op de tandqeometrie
e. Fabricaqetoleranties van de elementen
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ad.a In bijlage 6 wordt de vervorming van de riem in het
gebogen part beschreven.

ad.b Tandriem in onvervormde toestand.
ad.c Afhankelijk van het gebruikte riemtype

parameters van de riem opgenomen.

In bijlage 7 zijn de afmetingen van de bevestigingselementen
getabelleerd, rekening houdende met a, b, c en d.
De ligging van de fabricagetoleranties wordt gegeven door f.

4.7.1. Het HTD profiel

HTD riemen zijn aIleen met enkelzijdige vertanding leverbaar,
zodat aIleen aan de binnenzijde van de riem vormsluiting
tussen produkthouder en tandriem mogelijk is. Aan de buiten
zijde van de riem is de verbinding krachtgesloten.

In bijlage 7 zijn de afmetingen van het bevestigingselement
voor de HTD riem opgenomen.

4.8. Verbinden van de bevestigingselementen

Bevestigingselementen liggen parallel
aan elkaar.

: De vlakke zijde van de bevestigings
elementen ligt evenwijdig aan de
trekdraden in de riem.

De afstand dp ( zie figuur 19 ) dient zodanig te worden
gekozen dat:lndrukking van de riem zoveel mogelijk

beperkt wordt.
:contact tussen riem en bevestigingselement
gewaarborgd is

ad.d

Om verbindinq tussen bevestigingselementen en tandriem tot
stand te brengen wordt de tandriem tussen de beide elementen
ingeklemd. Deze verbinding moet aan een aanta1 eisen vo1doen:

a. -eenvoudig aan te brengen
b. -betrouwbaar
c. -de juiste positie innemen
d. -Indrukking van de riemrug dient zoveel mogelijk

beperkt te worden, daarbij rekening houdend met de
toleranties voor de tandriemdikte en tandriem
breedte.

ad.c de juiste positie:

Voor de grootte van dp geldt:

waarbij

dp = ( hmax - 6hmax ) + ( d - 6d ) - f

6hmax = tolerantie op hmax
6d = tolerantie op tandriemdikte
f = fabricagetolerantie

[5]

25



Bevestigingselement 6uiten'Zijde

Tandriem
Bevestigingselement Binnenzijde

Fiquur 19 : De afstand dp

De lengte van de riemopening Ip dient zodanig te worden
gekozen dat de zijkanten van de riem niet worden
ingedrukt. Voor de grootte nan Ip geldt:

waarbij

Ip = bt + 6bt

bt = tandriembreedte
6bt = tolerantie op de tandriembreedte

In tabel 3 zijn de waardes van de bovenstaande para
meters opgenomen.

[6]

type riem d-dd

T10

T20

L

H

XH

XXH

Tabel 3

2.4 2.0 4.0

4.85 3.0 7.25

1.8 .76 2.41

2.2 1.37 3.37

6.2 2.8 8.6

9.3 3.05 11.75
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5. YERSTEumCHANISME PROPUKTHOUDER

5.1 Opbouw van de produkthouder

De produkthouder is opgebouwd uit een aantal functionele
eenheden: Zie figuur 20

~

Figuur 20 Opbouw produkthouder

verbinding

l.produkt

2.produkthouder

3.riem

2a.produktklem
2b.drager
2c.basis

opzet

koppeling

De eigenlijke produkthouder bestaat uit een drietal functio
nele onderdelen:

2a. De produktklem: Gedeelte welke zorgt voor fixatie
produkt t.o.v. de produkthouder.

2b. De drager : Dit gedeelte zorgt voor de verbinding
tussen de basis en de plaats waar produkt
wordt vastgehouden.

2c. De basis : Deze zorgtvoor de bevestiging van de
produkthouder aan de tandriem.

Wanneer bij het omstellen van de Pre voor een ander type
produkt regelmatig de produkthouder moet worden vervangen is
het aan te bevelen om aIleen de produktklem of aIleen de
produktklem en drager te verwisselen i.v.m. de omsteltijd.

Het gedeelte dat bij omstellen wordt verwisseld wordt in het
vervolg de opzet genoemd.
Het gedeelte dat bij omstellen niet wordt verwisseld wordt de
koppeling genoemd.
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5.2. Versteillechanisme

De globale positie van de produkthouderklem, en daarmee die
van het produkt , wordt bepaald door de plaats van de basis
op de tandriem. De grootte van de afstand tussen twee opeen
volgende globale posities wordt bepaald door de steek van de
tandriem. Zie fiquur 21.

t

< ).
( I

,......;-~ r _<.2'..
I I
I ,

Figuur 21 : Verstelmechanisme

t

Bestaat echter de behoefte om de positie van de produkt
houderklem binnen een globale positie te varieeren, dan kan
dit door toepassing van een verstelmechanisme.
Het verstelmechanisme maakt verschuiving van de produkt
houderklem t.o.v. de tandriem mogelijk in de bewegingsrich
ting van de tandriem.Zie figuur 21.

5.2.1. Typen produkthouders

Er zijn nu een viertal Ilogelijke types produkthouders te
onderscheiden:

-type 1:
-type 2:
-type 3:
-type 4:

verstelmechanisme
verstelmechanisme

geen verstelmechanisme
geen verstelmechanisme

uitwisselbaar
niet uitwisselbaar

uitwisselbaar
niet uitwisselbaar

5.2.2. WeI of geen verstelmechanisme?

-Bij het ontbreken van een verstelmechanisme kan de optre
dende positioneringsfout 61 aIleen worden gecompenseerd door
de gehele produkthouder over de riem te verschuiven.
Verschuiving van de produkthouder over de riem is aIleen
mogelijk bij krachtgesloten verbinding van produkthouder en
riem.

-Het toepassen van een verstelmechanisme leidt tot:
- complexere constructie van de produkthouder
- de noodzaak om produkthouder in te stellen

de mogelijkheid om de positie produkt in
bewegingsrichting te compenseren.
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Het toepassen van een verstelmechanisme leidt tot een grotere
positioneringsnauwkeurigheid van de produkthouderklem.

5.2.3. Aan welke voorwaarden moet verstelmechanisme voldoen?

- Verstelling produkthouder aIleen in bewegingsrichting
- Spelingsvrij
- Verstelling van de produkthouder over een afstand welke

minimaal gelijk is aan de maximaal optredende positio
neringsfout verstelmechanisme mag niet in de tijd
verIopen

- Instellen van de positie van de produkthouder dient op een
voudige en snelle wijze te geschieden.

- Wanneer bij het instellen van de produkthouder gebruik
wordt gemaakt van een mal, dan dienen op de produkthouder
hiervoor aanligpunten aanwezig te zijn.

5.2.4. De plaats van het verstelmechanisme

Met behulp van een verstelmechanisme kan de positie van het
produkt in bewegingsrichting worden ingesteld. Dit verstel
mechanisme kan worden aangebracht tussen:

a. De riem en de basis
b. In de basis
c. Basis en drager
d. Drager
e. Klem en produkt

De keuze van de plaatsing van het verstelmechanisme is
afhankelijk van het type produkthouder. Voor elk type
produkthouder zal de plaatsing van het verstelmechanisme
worden besproken.

Type 1 : Produkthouder bezit : verstelmechanisme en is
uitwisselbaar

ad a : AIleen mogelijk indien verbinding tussen riem en
produkthouder krachtgesloten is uitgevoerd.

ad.b : Verstelmechanisme wordt bij omstellen niet uitgewis
sseld.na het omstellen moeten de produkthouders worden
uitgericht.

: Per basis is maar een verstelmechanisme nodig.
ad.c : Het verstelmechanisme dient deelbaar te zijn uitge

voerd in verband met de uitwisselbaarheid van het
opzetgedeelte.

ad.d : Verstelmechanisme wordt bij omstellen van de PTe
uitgewisseld. Bij herhaald gebruik van de produkt
houder hoeft deze, eenmaal ingesteld, niet te worden
uitgericht wanneer :

-De positie van de basis ten opzichte van
het opzetgedeelte eenduidig door de verbin
ding tussen beide delen wordt vastgelegd.

-Het opzetgedeelte gepaard wordt aan de basis
waarop deze was bevestigd tijdens het
uitrichten.
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ad.a ·•
ad.b ··
ad.c ··ad.d ··ad.e ••

ad.e : Elk produkt dient te worden uitgericht. Deze methode
wordt toegepast wanneer de te verwerken produkten
onvoldoende vormvast zijn uitgevoerd.

Type 2 : Produkthouder bezit verstelmechanisme en is niet
uitwisselbaar

De basis en drager vormen een geheel 1 de koppeling

zie type 1
Bij omstellen wordt de gehele produkthouder verwisseld
waarna met behulp van de verstelling de produkthouder
wordt uitgericht.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Zie type 1

Type 3 : Produkthouder bezit geen verstelmechanisme en is
uitwisselbaar

Verstelling van de produkthouders kan aIleen plaatsvinden
tussen a.-tandriem en produkthouder ( zie type 1 ad a. )

e.-klem en produkt (zie type 1 ad e. )

In geval a hoeven de produkthouders bij omstellen niet te
worden uitgericht indien de positie van de opzet t.o.v. de
basis eenduidig door de verbinding wordt vastgelegd.

In geval e hoeven de produkthouders bij omstellen niet te
worden uitgericht.

Type 4 : Produkthouder bezit geen verstelmechanisme en is
niet uitwisselbaar.

Verstelling van de produkthouder kan aIleen plaatsvinden
tussen a.-tandriem en produkthouder ( zie type 1 ad a. )

e.-klem en produkt ( zie type 1 ad e. )

Bij omstellen van de PTe worden de produkthouders in geval a
uitgericht. In geval e worden de produkthouders zonder
uitrichten om de tandriem bevestigd.
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6. GELEIDING PBODUKTIIOUDER

6.1. Inleiding

In onderstaande lijst zijn de symbolen opgenomen zoals deze
in dit hoofdstuk gebruikt zijn.

z N

L
x

Figuur 22 : De produkthouder

Produkthouder (zie figuur 4)

breedte tandriemschijf zonder
boordschijven
afstand tussen beide geleidingen in
z-richting
breedte tandriemschijf
afstand tussen beide produkthouder
delen in z-richting ter plaatse van
de tandriem
~ afstand tussen werklijn produkt
houderkracht en werklijn trekkracht
in de tandriem
afstand tussen de geleidingen in
y-richting
produkthouderkracht in x-richting
produkthouderkracht in y-richting
produkthouderkracht in z-richting
lengte riemopening

[mm]

[mm]

[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

[N]
[N]
[N]
[mm]
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6.2. lunctie van de geleiding

Binnen een PTC worden door de geleiding meerdere functies
vervult: -Positioneren van de produkthouder in de richtingen

loodrecht op de bewegingsrichting
-Het geleiden van de produkthouder
-Voorkomen dat krachten die niet in bewegings-
richting op de produkthouder werken naar de riem
worden doorgeleid.

-Het onderdrukken van de neiging tot aflopen bij
eindloze riemen.

In figuur 23 zijn de verschillende zijdes van de produkt
houder en de richtingen gedefinieerd.

'--0.:.'--- ._.- ._.-._.-.

Buitenzijde

. Onderzijde

Figuur 23 : Definitie zijdes PTC

Een produkthouder heeft een zestal vrijheidsgraden welke bij
het positioneren moeten worden beperkt:

x-richting positioneren m.b.v. tandriem
y-richting " " " geleiding
z-richting " " " geleiding

hoekverdraaiing om x-as " " " geleiding
hoekverdraaiing om y-as " " " bevestigings-

elementen
hoekverdraaiing om z-as " " " geleiding

Wanneer de neiging tot aflopen van de eindloze tandriemen met
behulp van de geleiding onderdrukt wordt dan moet de breedte
van de tandriem schijf zodanig worden gekozen dat:

[7]

waarbij bft

bt
&bt

- breedte tandriemschijf zonder
boordschijven

- breedte tandriem
• tolerantie op tandriembreedte
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om onqewenste hoekverdraaiinqen van de produkthouder te
voorkomen dient men er zorq voor te draqen dat:

a.De op de produkthouder werkende momenten zo klein
moqelijk zijn.

b.De afstand I tussen de beide qeleidepunten zo qroot
moqelijk is. Zie fiquur 23.

\!

Gelelderails

Geleiderol

\
\
\
\
\
\
\
\

-

Fiquur 24 : Afstand tussen de contactpunten.

c.Het op de tandriem werkende moment zo klein moqelijk
is.

ad.a en c : De resultante van aIle op de produkthouder
werkende krachten dient samen te vallen met de
werklijn van de trekkracht in de riem.

6.3. Plaatsing van de geleidingen

De geleiding kan worden aanqebracht aan:
a. -binnenzijde van de produkthouder
b. -buitenzijde van de produkthouder
c. -bovenzijde van de produkthouder
d. -binnenzijde van de produkthouder

Plaatsinq van de geleidinq aan de binnenzijde van de Pre
heeft de volqende nadelen:

-Geleidinq van de produkthouder bij transport over
tandriemschijf is niet mogelijk.

-Afmetingen van de produkthouder in positieve z
richting nemen toe, en daarmee ook de afmetinqen
van de produkthouderplaatsen op de riem.

Het verdient de voorkeur om, af te zien van geleidinq aan
van de produkthouder aan de binnenzijde van de riem.
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6.3.1. Geleiding produkthouder in y-richting

om produkthouder in y-richting te geleiden zijn een tweetal
contactpunten noodzakelijk. Om het optreden van een moment om
de z-as te voorkomen, worden de contactpunten sYmmetrisch
t.o.v. het middelpunt van de riem gelegd. Mogelijke plaatsen
voor de contactpunten zijn:

1. -Beiden aan buitenzijde van de produkthouder
2. -Een contactpunt aan boven en onderzijde van de

produkthouder
Bij oplossing 1 ontstaat als gevolg van de geleidingskrachten
in bewegingsrichting een moment om de y-as, zodat voor het
geleiden van de produkthouder in y-richting oplossing 2 de
voorkeur verdient.

6.3.2. Hoekyerdraaiing om z-as

In figuur 24 is aangegeven op welke w1Jze de hoekverdraaiing
van een produkthouder om een as kan worden voorkomen. Bij het
optreden van een zekere speling s leidt een grotere 1 tot een
kleinere hoekverdraaing. Plaatsing van de contactpunten aan
boven en onderzijde verdient de voorkeur.

De contactpunten voor geleiding produkthouder in y-richting
voorkomen ook een hoekverdraaiing van de produkthouder om de
z-as.

6.3.3 Geleiding produkthouder in z-richting

Om de produkthouder in z-richting te geleiden z1Jn een
tweetal contactpunten noodzakelijk. Deze contactpunten kunnen

1. -aan buitenzijde produkthouder worden geplaatst
2. -aan bovenzijde produkthouder worden geplaatst
3. -aan onderzijde produkthouder worden geplaatst

ad.1: Bij plaatsing contactpunten aan buitenzijde veroorzaken
de geleidekrachten in bewegingsrichting een moment om
de y-as.

ad.2: Bij plaatsing contactpunten aan bovenzijde veroorzaken
de geleidekrachten in bewegingsrichting een moment om
de z-as.

ad.3: idem ad.2 •

Door nu zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van de
produkthouder geleidingen te plaatsen, kan een moment,
veroorzaakt door optredende wrijvingskrachten bij het
geleiden van de produkthouder, om zowel de de x-as als de y
as worden voorkomen • Zie fiquur 25.

6.3.4. Hoekverdraaiing om de x-as

Wanneer gekozen wordt voor het geleiden van de produkthouder
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in de z-richting op de hierboven omschreven manier dan worden
tevens de hoekverdraaiingen om de x-as onderdrukt.

ij
N ij::::i"

--- -
Z X XI z

-- I
:::-

I

Figuur 25 : Geleiding in z-richting, hoekverdraaiing om
x-as

6.3. Wijze van qeleiden

De wijze van geleiden is afhankelijk van het soort contact
tussen produkthouder en geleiding. Zowel rollend als glijdend
contact zijn mogelijk.

De voorkeur gaat uit naar rollend geleiden van de produkt
houder. Voordelen van het rollend geleiden zijn:

-Afwezigheid van het gevaar tot schranken
-Lagere wrijving

Bij rollend geleiden zal de tandriem minder belast worden.

Bij de keuze van materialen voor geleiderails en geleide
element gaat de voorkeur uit naar de materiaalparing tussen
een kunststof en staal.

Voordelen van deze materiaalparing:

-lagere wrijvingscoifficient
-dempende eigenschappen
-lager qeluidsniveau
-kleinere slijtage van de onderdelen.

35



7. POSI'1'IOURIHGSPClWfISKB

7.1 Zp1eidinq

Bij verschillende toepassingen is het niet mogelijk gebleken
om de verlangde positioneringsnauwkeurigheid met behulp van
de PTC te realiseren. om toch een juiste positionering van de
produkthouder te verkrijgen wordt met behulp van een positio
neringsmechanisme het produkt gepositioneerd.
Positionering van het produkt kan geschieden door :

1. Produkthouder positioneren t.o.v. de bewerkingseen
heid.

2. Produkt positioneren t.o.v. de bewerkingseenheid.
3. Bewerking uitrichten t.o.v. de produkthouder.

ad. 1 : Aanpassen van de positie van de produkthouder is
mogelijk door:

a. -Gebruik te maken van de "elasticiteit" van
de riem.

b. -De produkthouder over de riem te verschui
ven.

c. -Het gedeelte van de produkthouder met
orodukt t.o.v. de basis te verschuiven.

ad. 2 : Het produkt wordt uit de produkthouder genomen en
gepositioneerd.

ad. 3 : Aanpassing van de bewerking is mogelijk wanneer:
a. -Het werkblok wordt gepositioneerd.
b. -Zelfcentrerende bewerkingen worden

toegepast.

Oplossingen 2 en 3b kunnen aleen dan worden toegepast wanneero
produkt respectievelijk de bewerking hiervoor geschikt zijn.

Mogelijkheid la heeft als nadelen:
-Positioneringskrachten worden naar de riem
doorgeleid.

-Optreden van grote positioneringskrachten.
-De riem rekt over de gehele lengte. Op overige
posities vindt ook verschuiving van de produkt
houder plaats.

Mogelijkheid 1b heeft als nadelen:
-Door schuiven produkthouder over de riem treedt
slijtage van de riemrug Ope .

-De positioneringsnauwkeurigheid op plaatsen waar
geen positioneringsmechanisme wordt toegepast
lager is als welke met de PTC zou kunnen worden
bereikt.

Mogelijkheid 1c heeft als nadeel:
-complexere constructie van de produkthouder.

Hogelijkheid 2 heeft als nadeel:
-Na afloop van de bewerkingscyclus gaat de infor
matie over de positie van het produkt verloren.
Dit heeft tot gevolg dat op plaatsen waar geen
positioneringsmechanisme wordt toegepast de
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met de PTC zou kunnen worden bereikt.

Mogelijkheid 1e biedt de mogelijkheid om in verstelling een
zgn. "O"-positie aan te brengen, waarin de produkthouderdelen
terugkeren na afloop van de positioneringseye1useye1us. Op
p1aatsen waar geen positioneringsmechanisme wordt toegepast
behoudt men dan de positioneringsnauwkeurigheid welke met de
PTC bereikt kan worden.Zie figuur 26

1
I ,- --- . ~L ,'__

DEEL MET
PRODUKT

BASIS

I \

POSITIONERINGSPEN

NULPOSITIE

Figuur 26 : "Nu1-Positie" van de produkthouder.

7.2. Aan welke yoorwaarden .oet positionerinasmeehanisme
vo1doen?

-Positioneren produkt binnen gewenste toleranties
-Bij het positioneren mogen geen kraehten naar de tandriem

worden doorge1eid.
-De positioneringseye1us moet in het bewegingsdiagram worden
ingepast.

-Wanneer op een PTC meerdere typen produkthouders worden
toegepast dan moet het positioneringsmeehanisme al deze
typen kunnen positioneren.

-Vanging van de produkthouder binnen een gebied van ± &lmax '

Bij toepasing van een positioneringsmeehanisme moet worden
bepaa1d:

1: P1aats waar produkthouder door positioneringsmeeha
nisme wordt aangegrepen.

2: Wijze waarop de positioneringsfout &1 wordt gee1imi
neerd •

3: De synehronisatie van de eyeli van de PTC en het
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positioneringsmeehanisme.
4: Vormgevinq van de positionerinqspen
5: Beveiliqinq tegen overbelasting van het positio

neringsmeehanisme.

7.2.1. Positie aangriipingspunt produkthouder

De positie van het aangrijpingspunt op de produkthouder is
sterk afhankelijk van het type produkthouder welk wordt
toegepast. ( zie hoofdstuk 4 )

Om bij herhaling een qoede positionerinqsnauwkeuriqheid te
verkrijgen dient voor aIle produkthouders het qedeelte tussen
aangrijpingspunt en bewerkingspunt identiek te zijn uitqe
voerd. Hieruit voIgt voor produkthouders van het type 1 en 2,
welke met een verstelmeehanisme zijn uitgevoerd , dat het
aangrijpingspunt tussen produkt en verstelmeehanisme moet
liggen.

Om bij produkthouders van het type 1 en 3 de uitwisselbaar
heid te bevorderen verdient het de voorkeur om het aangrijp
ingspunt van de versehillende wisseldelen op een vaste
positie t.o.v. de basis te leggen.

7.2.1. Compensatie 61 volgens mogeliikheid 1e.

Welke eisen worden aan de eompensatie qesteld:

-Positionering produkt in bewegingsriehting
-Geen invloed op positionerinq in overiqe riehtingen
-Voorkomen riembelasting
-Compensatie over een afstand ± 6lmax • (6lmax is de maximaal
optredende positioneringsfout.)

-Na beeindiqing van de eyelus neemt de produkthouder een
vaste zgn. "O"-positie in.

De "O"-positie

Deze positie nemen de produkthouderdelen t.o.v. elkaar in
nadat de positioneringseyelus is beeindiqd.
Het innemen van deze positie qebeurt

- automatiseh na loslating van de produkthouder.
- door het positionerinqsmeehanisme.

Een mogelijke oplossinq voor het automatiseh terugkeren van
de produkthouderdelen in de nul positie is qetekend in fiquur
26. Bij positioneren met behulp van een positionerings
meehanisme wordt het qedeelte van de produkthouder met
produkt uitgerieht. Na afloop keert dit qedeelte weer in de
nUlpositie terug.
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7.2.3. Synchronisatie bewegingen PTC en Positionerings _
mecbanisme

Wanneer men op een of meerdere plaatsen een positionerings
mecbanisme gaat toepassen kan dit invloed bebben op de
cyclustijd van de PTC. In figuur 27 is het bewegingsdiagram
van een PTC met positioneringsmechanisme getekend.

,
I

"" \, ,, \
.~..~- .- , \

"
\,,

\,
\,

I \ - ..., ..
",,'

",

""",

, ""

. tb-
tb+tO

tc --
Figuur 27 : Bewegingsdiagram PTC

Bepaling van de invloed van bet toepassen van een positio
neringsmechanisme geschiedt door:

Bepaal bij de hoogste produktiesnelheid (= kleinste cyclus
tijd)

1.De langste bewerkingstijd tb op bewerkings
plaatsen waar geen positioneringsmechanisme wordt
toegepast.

2.De langste bewerkingstijd op tb(P) bewerkings
plaatsen waar een positioneringsmecbanisme wordt
toegepast.

Mogelijkheid 1 : [8]

Er treedt geen vergroting van de cyclustijd op
wanneer de benodigde positioneringstijd t p :

[9]

Er treedt een vergroting van de cyclustijd op welke
kleiner is als de postioneringstijd wanneer:

[10]
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Mogelijkheid 2 : [11]

Er treedt een .vergroting van de cyclustijd op
welke gelijk is aan de positioneringstijd.

Wanneer een vergroting van de cyclustijd niet mogelijk of
gewenst is dan kan bekeken worden of:

-tb(P) kan worden verkleind :
- aanpassen van de bewerking
- splitsen van de bewerking

-tp kan worden verkleind
-Op andere wijze de positioneringsnauwkeurigheid kan
worden gerealiseerd.

-de doorzettijd kan worden verkleint

Bij verandering van de produktiesnelheid van de PTC bestaan
t.a.v. de positioneringstijd t p een tweetal mogelijkheden:

1. Het aandeel van de t p in de t c blijft constant,
m.a.w. de t p verandert.

2. De t p blijft constant, m.a.w. het aan deel van t p
in t c verandert.

De eenvoudigste en meest toegepaste wij ze om de bewegingen
van het positioneringsmechanisme en de PTC te synchroniseren,
is het direct koppelen van de beide mechanismen.
Direct koppelen is aIleen mogelijk wanneer het aandeel van de
positioneringstijd in de cyclustijd constant blijft.

Een veel gebruikte methode om een directe koppeling tussen
beide mechanismen tot stand te brengen is het nokmechanisme.
Hierbij wordt de aandrijving van het positioneringsmechanisme
afgeleid van de aandrijving van de PTC.

:Tijdens deze rustperiode
vindt doorzetten van de PTC
plaats.

:Tijdens deze periode wordt de
produkthouder gepositioneerd.

:Tijdens deze periode vindt de
bewerking plaats.

:Het contact tussen produkthou
der en positioneringsmechanis
me wordt verbroken.

2. Hefperiode

3. Rustperiode

4. Daalperiode

De volgerfunctie van het nokmechanisme bestaat dan uit de
volgende onderdelen:

1. Rustperiode

De benodigde gegevens om volgerfunctie te kunnen bepalen:
-De hefhoogte hm:

Af te leiden uit de beweging van de positio
neringspen.

-Aandeel van de opzet in de cyclustijd.
-Aandeel bewerking in de cyclustijd.
-Bewegingsfunctie.

In het algemeen zal de positioneringspen niet in het verleng
de van de volgerpen liggen. De beweging van de volgerpen
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wordt met behulp van een stangenmechanisme aan de positio
neringspen overgebracht. Op welke wij ze de overbrenging
wordt gerealiseerd is sterk afhankelijk van de plaatsing van
de nok en de plaatsing van de produkthouders.

In figuur 28 zijn een aantal mogelijke overbrengingen gete
kend:

Type 1

~R~

.fl~f
NOKVOLGER PRODJKTlQ.QER

Figuur 28 : Directe koppeling Pl'C en positionerings
mechanisme m.b.v. nokmechanisme

1. Nokvolger en positioneringspen liqqen in
elkaars verlengde.

2. Nokvolqer beweeqt langs verlenqde eiqen har
lijn.

3. Slingervolqer.

7.2.4. Contact tussen produkthouder en positioneringspen.

Factoren welke van invloed zijn op het contact:

1.De vormgeving van pen en gat
2.De materiaalparing
3.Beveiliqinq tegen overbelasting - produkthouder

- positioneringsmechanisme

ad.1 Vormgevinq van het contact.
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Vormgeving van het contact zodanig dat:
-Vanging over 2 * 6lmax in bewegingsrichting
mogelijk is.

-Vanging soepel verloopt
-Het contact goed lossend is
-Tussen produkthouder en pen geen punt maar lijn
contact.

ad.2 De materiaalparing

Eisen met betrekking tot de materiaalparing:
-Geringe slijtage van het contact
-Goede droogloopeigenschappen
-Materialen moeten goed lossend zijn
-Enige elasticiteit in het contact i.v.m. stoot
welke optreedt bij het botsen van de pen tegen de
produkthouder.

Een mogelijke materiaalparing:
Materiaal pen: Gehard corrosievast staal.
Materiaal "gat":PTFE met 25% Carbon grafiet.

PTFE is een kunstof met een lage slijtagefactor. De slijtage
factor neemt af naarmate de hardheid van het materiaal waar
mee het kunststof in contact is groter is. Het verdient de
voorkeur om materiaal te kiezen met Hardheid Rockwell C > 50.

ad.3. Beveiliging tegen overbelasting.

Er dient in het traject tussen nokvolger en positioneringspen
een beveiliging te worden aangebracht tegen overbelasting van
produkthouder en positioneringsmechanisme. Overbelasting kan
optreden wanneer de positioneringspen het gat in de produkt
houder mist. Het positioneringsmechanisme wil de bewegings
functie toch uitvoeren en zal de pen als het ware door de
produkthouder duwen.

Hoe kan deze overbelasting worden voorkomen:(Zie Fig. 28)

1. Wanneer men kiest voor een overbrenqing van het type 2a of
3. komt in het geval van overbelasten de nokvolger los van
de schij f en voorkomt dat krachten worden doorgeleid
groter als de veerkracht waarmee de nokvolger tegen de
nok wordt qedrukt.

2. Bij overbrengingen van het type 1 en 2b wordt de produkt
houder en het positioneringsmechanisme belast door het
aandrijvend moment van de nok. Een mogelijke oplossing is
het inbouwen van een verend element welk voorkomt dat te
grote krachten naar de produkthouder worden doorgeleid.
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8. Montagewiize en uitricbten van de produkthouders

Binnen de produkthouders is een tweedeling te maken tussen:
Type 1 :-Produkthouders waarbij verstelling in

bewegingsrichting niet mogelijk is.
Type 2 :-Produkthouders met verstelmechanisme, waarbij

verstelling van produkt in bewegingsrichting
weI mogelijk is.

De produkthouders van het eerste type worden vormgesloten om
de tandriem bevestigd. De positionering van twee opeen
volgende produkthouders ten opzichte van elkaar is afhanke
lijk van: 1. bet aantal steken van de tandriem tussen de

beide produkthouders.

Produkthouders van het tweede type worden vorm of krachtge
sloten om de tandriem bevestigd. Uitrichten van de produkt
houders ten opzichte van elkaar kan plaatsvinden door:

2a. Twee opeenvolgende produkthouders met een mal ten
opzichte van elkaar uitrichten.

2b. Elke produkthouder ten opzichte van een referentie
punt op de machine uitrichten.

Bij uitrichten volgens methode 2a moet de riemlenqte een
veelvoud van de instelafstand van de mal bedragen. De grootte
van de riemlengte ligt echter niet eenduidig vast, denk aan
optredende rekken als gevolg van de aangebrachte belasting en
de afwijkingen op de nominale lengte van de riem als gevolg
van fabricagefouten.
Bij het toepassen van deze uitrichtmethode zal de lengteaf
wijking van de riem zich concentreren tussen de laatste en de
eerst uitgerichte produkthouder.

Nadeel bij het uitrichten volgens methode 1 en methode 2a is
het ontbreken van de mogelijkheid om systematische fouten
welke optreden in:

-opzetbeweging,
-contact tussen riem en tandriemschijf,
-de tandriemschijf (excentriciteit ),
-en de tandriem te compenseren.

Bij uitrichten van de produkthouders volgens methode 2a
kunnen de optredende systematische fouten gedeeltelijk
gecompenseerd worden wanneer met een aantal randvoorwaarden
rekening wordt gehouden:

-Bet aantal produkthouders op de riem is een veel
voud van het aantal produkthouderplaatsen op de
tandriemschijf.

-Beide tandriemschijven hebben dezelfde diameter.

Wanneer aan deze randvoorwaarden wordt voldaan kan de
systematische afwijking op de positie van de produkthouder
bij het uitrichtpunt worden geelimineerd. Eliminatie van de
systematische fout vindt plaats omdat na elke omloop wanneer
de produkthouder in de uitrichtpositie terugkeert:

-Betzelfde riemgedeelte op de tandriemschijf ligt.
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-De tandriemschijf dezelfde hoekverdraaiing
(excentriciteit) bezit.

-De combinatie van produkthouders en produkthouder-
plaatsen is identiek.

Wanneer de overige posities worden beschouwd kan worden
gesteld dat elke m-de positie, gerekend vanaf het uitricht
punt de grootste lokale positioneringsnauwkeurigheid bezit.
( m= aantal produkthouderplaatsen op de tandriemschijf )
Dit wordt veroorzaakt doordat op elke m-de plaats de hoekver
draaiing van de tandriemschijf gelijk is aan de hoekverdraai
ing bij het uitrichten. Op elke m-de plaats zal systematische
fout ten gevolge van de aandrijving minimaal zijn.

Op elke m-de positie bevindt zich echter een ander gedeelte
van de tandriem zich op de tandriemschijf. De positionerings
nauwkeurigheid zal sterk afhankelijk zijn van de toleranties
op de steek van de tandriem en van de tandriemschijf.

9. Excentriciteit van de tandrigmschijf

De positioneringsnauwkeurigheid van de tandriem wordt in
sterke mate beinvloed door de excentriciteit van de aangedre
ven tandriemschijf. De maximale positioneringsfout welke
optreedt als gevolg van deze excentriciteit e bedraagt 2 * e.
Indien de excentriciteiten van de beide tandriemschijven niet
dezelfde richting hebben, varieert de hartafstand tussen
beide schijven en daarmee lengte van het rechte part
van de riem. De maximum variatie treedt op wanneer de beide
excentriciteiten tegengesteld gericht zijn, en bedraagt 4 * e
Zie ook bijlage 9.

10. Optredende belasting van de Pre

In bijlage 10 is een voorbeeld gegeven van de analyse van een
willekeurige PTe. Met behulp van het in deze bijlage gepre
senteerde model is het mogelijk om de krachten welke in de
riem optreden te bepalen. Tevens is een minimale waarde van
de voorspanning af te leiden.
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11. projectstrateqie

11.1 Inleidinq

Bij de aanpak van de opdracht is te werk gegaan volgens de
projectstrategie.[1]
Deze aanpak leidt tot de in figuur 29. geschetste opbouw van
de opdracht.

leTART ~ BET PROJBCT I
ORIEN'lATIEFABB

PLANNINGSFABB

UITVOERINGSI'ABB

I UXTGBVOERD PROJECT /
Figuur 29 : Projectstrategie

Elke deelfase kan op zijn beurt weer worden onderverdeeld op
de hierboven beschreven wijze.
In bijlage 11 is de opdrachtsomschrijving opgenomen zoals
deze bij de start van de opdracht is geformuleerd.

Aktiviteiten welke in de verschillende fasen worden verricht:

Orientatie: 0 -aftasten van het probleem
-literatuuronderzoek
-interviewen van gebruikers en constructeurs
van PTe's

-bepalen van invloedsfactoren
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Planning:

Uitvoering

~ -ontwerpen van concepten voor PTC's.

Y -uitwerken van deze concepten

-Ontwerpen van proefopstelling waarmee
concepten kunnen worden beproefd.

-Beproeven van de concepten en het doorvoeren
van verbeteringen

Tijdens de 00 fase is gebleken dat niet eerder onderzoek is
verricht naar het positioneren van produkthouders met behulp
van tandriemen. Ook uit gesprekken met constructeurs en
gebruikers van PTC's zijn geen gegevens naar voren gekomen
welke konden dienen als basis voor het ontwikkelen van een
nieuw concept voor een PTC.

Na afloop van de 00 fase is besloten de onderzoeksopdracht te
beperken tot :

-In kaart brengen van de componenten van een
PTC en hun invloed op het positionerings
gedrag

-Opstellen van richtlijnen voor de lay-out van
een PTC

-Aanbevelingen bij het gebruik van een PTC
-opstellen van richtlijnen waaraan een op de

PTC geplaatst positioneringsmechanisme aan
moet voldoen.
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12. Copclusies ep aanbevelinqen

uit een onderzoek in de literatuur en onder gebruikers en
constructeurs van PTC's is naar voren gekemen dat geen
duidelijk beeld bestaat van factoren welke het functioneren
van een PTC beinvloeden.
In dit onderzoek is de PTC bekeken vanuit de eis tot maximale
positioneringsnauwkeurigheid.

Tijdens mijn werkzaamheden ben ik ervan overtuigd geraakt dat
de mogelijkheid om produkthouders met behulp van een tandriem
te positioneren verder reikt dan de resultaten van de huidige
constructies doen vermoeden.

Met dit verslag is de orienterende fase in het
onderzoeksproject (zie bladzijde 45) afgerond. De volgende
stap zou mijns inziens moeten bestaan uit het ontwerpen van
een proefopstelling waarmee de invloed van de in dit verslag
gepresenteerde factoren op hun kwantitatieve waarde wordt
onderzocht. Wanneer deze fase is afgerond kan een reele
schatting worden gemaakt van de mogelijkheden van een PTC.
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Die Internationale Norm ISO 5296, 1. Ausgabe 1978-09·15 mit dem Nachtrag 1979-03-O1.~ dem
Nachtrag 1 1982·12-01 und dem Nachtrag 2 1982-12-15, ist in diese Deutsche Norm unverandert
Libernommen worden,

Nationales Vorwort
Oiese Norm ist yom ArbeitsausschuB 2.4 "Synchronriemen" im NormenausschuB Kautschuktechnik erarbeitet worden.
Sie enthalt MaRfestlegungen der Synchronriemen (auch Zahnriemen genannt) in der international gebrauchlichen
"Inch-Teilung". Entsprechend dem Fortgang der internationalen Arbeiten sind der Nachtrag 1 mit einem weiteren
Zahncode MXL und der Nachtrag 2 mit Riemen mit Doppelverzahnung in diese Norm eingearbeitet worden. Die ISO
Norm iiber die zugehorigen Zahnscheiben wird zur Zeit ebenfalls zur Aufnahme des neuen Zahnprofils iiberarbeitet.

Bei den Svnchronriemen mit dem Zahnteilungskurzzeichen MXL kann es zu Zweideutigkeiten bei der Riemen-Langen
kennzahl kommen, wenn Riemen bezeichnet werden sollen, die keine Norm-Langen haben, deren Zahnezahlen also
nicht in Tabelle 3 enthalten sind. Nach der Bezeichnung in Abschnitt 4 hatten MX L-Riemen mit 52 und 53 Zahnen
die gleiche Langenkennzahl 42, mit 57 und 58 Zahnen die Kennzahl 46 usw. Nach einem BeschluB des ISO-Unter
komitees TC 41/SC 4 "Synchronriementriebe" vom November 1983 wird zur Vermeidung von Zweideutigkeiten in
diesen Fallen die Langenkennzahl mit einer Dez:malstelle angegeben, indem die Wirklange in mm durch 2,54 geteilt
wird. Zum Beispiel erhalt der MXL-Synchronflemen mit 102 Zahnen entsprechend einer Wirklange von 207,26 mm
dann die Ungenkennzahl81,6.
Oer Text der Norm ISO 5296 enthalt neben den Einheiten im SI-System, d. h. metrische gesetzliche Einheiten, auch
die ent::prechenden GraBen, ausgedruckt in nicht-metrischen-Einheiten (in, Ibfl. Diese Einheiten sind der Vollstandig
keit halber ebenfal/s aufgefiihrt, um die deutsche Obersetzung formgetreu mit dem Original zu halten. Die ErW3hnung
dieser Einheiten bedeutet nicht, daB sie im deutschen geschoiftlichen oder amtlichen Verkehr al/ein angegeben oder
benutzt werden durfen.

Neben der hier vorliegenden DIN-ISO-Norm gibt es eine weitere DIN-Norm fur die Ma!!e der Synchronriemen und
Scheiben mit der in Deutschland entwickelten und gebrauchlichen "metrischen Teilung" (Zahnteilung 2,5 mm, 5 mm,
10 mm und 20 mm). Die beiden Riemenkonstruktionen sind nicht austauschbar, erganzen sich jedoch in der Anwendung.
Die im Statusvermerk angegebenen Nachtrage sind in den Text der deutschen Obersetzung eingearbeitet und wie folgt
gekennzeichnet:

* fur die Anderungen aus Nachtrag 1 - 1982-12-01
• fiir die Anderungen IUS Nachtrag 2 - 1982-12-15

Friihere Ausgaben
DIN ISO 5296 : 05.79

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
II Riemen mit Zlhnteilungskurzzeichen neu aufgenommen.
b) Rieman mit Doppe!verzahnung (Form B) eingearbeitet.

Internationale Patcntklassifikation
F 16 G 1-28

F 16 H 9·24

..Edrtsetzung Seite 2 bis 9

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.

AIIein"MauI tier Nonnen durcll Beutll Yerlag GmbH, B.rlin 30
07.84

DIN ISO 5296 Jut 7984 Pre/sgr.8
Ve,t, ,-N" 2208
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Polen
Schweden
Siidafrika
Tiirl-ei
Vereinigtes Konigreich
Vereinigte Staaten

Seite 2 DIN ISO 5296

Deutsche Obersetzung
Falls bei Verhandlungen mit englisch- oder franzosischsprechenden Partnern Zweifelsfalle auftreten,
ist die enuprechende Originalfassung der Internationalen Norm heranzuziehen.

Synchronriementriebe

Riemen

Vorwort
ISO (die Internationale Organisation fur Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normeninstitute (150
Mitgliedslander). Die Arbeit an der Erstellung Internationaler Normen wird durch technische Komitees der ISO durch
gefuhrt. Jedes Mitglied, das sich fur ein Projekt interessiert, welches von einem technischen Komitee bearbeitet wird, hat
das Recht, in diesem Komitee reprasentiert zu sein. Internationale Organisationen, staatlich oder nichtstaatlich, nehmen
in Vereinigung mit der ISO an der Arbeit teil.

Internationale Norm-Entwurfe, die von technischen Komitees angenommen wurden, werden zur Abstimmung an die Mit
gliedslander verteilt, bevor das ISO-Council seine Zustimmung als Internationale Norm erteilt.

Die Internationale Norm ISO 5296 wurde vom Technischen Komitee Isorrc 41 "Scheiben und Riemen" (einschlieBlich
Keilriemen) erarbeitet unci im September 1976 an die Mitgliedslander verteilt.

Folgende MitgJiedslincler erteilten ihre Zustimmung:

Australien ltalien
Belgien Japan
Bulgarien Jugoslawien
Chile Kanada
Danemark Korea (Demokratische Volksrepublik)
Deutschland, Bundesrepublik Mexiko
Frankrei~h Nieder lande
Indien Philippinen

Von keinem Mitgliedsland wurde das Dokument abgelehnt.

Schweden
Spanien
Sri lanka
Siidafrika
Tschechoslowakei
Sowjetunion
Vereinigtes Konigreich
Vereinigte Staaten

Der Nachtrag 1 der Internationalen Norm ISO 5296 wurde vom Technischen Komitee Isorrc 41
men" (einschlieBlich Keilriemen) erarbeitet und im November 1980 an die Mitgliedslander verteilt.

Folgende Mitgliedslancler erteilten ihre Zustimmung:

Agvpten Ita lien
Australien Japan
Belgien Kanada
Deutschland, Bundesrepublik Korea (Demokratische Volksrepublik)
Frankreich Niederlande
Indien Osterreich
Israel Rumanien

"Scheiben und Rie-

Von keinem Mitgliedsland wurde das Dokument abgelehnt.

Sri lanka
Siidafrika
Tschechoslowakei
Sowjetunion
Vereinigtes Konigreich
Vereinigte Staaten

Der Nachtrag 2 der Internationalen Norm ISO 5296 wurde vom Technischen Komitee Isorre 41
men" (einschlieBlich Keilriemen) erarbeitet und im Juli 1981 an die Mitgliedslander verteilt.

Folgende Mitgliedslander erteilten ihre Zustimmung:

Agvpten Japan
Belgien Kanada
Brasilien Niederlande
Deutschland, Bundesrepublik Rumanien
Indien Schweden
ltalien Spanien

"Scheiben und Rie-

Von keinem Mitgliedslancl wurde das Dokument abgelehnt.
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DIN ISO 5296 Seite 3

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Internationale Norm legt die grundlegenden Merkmale fur endlose Synchronriemen zur Verwendung in Synchron
riementrieben') fur mechanische Kraftubertragung fest, wo Zwangslauf oder Synchronisation erforderlich ist. Die
grundlegenden Merkmale enthalten: MaRe der Zahne, Normlangen- und -breitenmaBe mit zulassigen Abweichungen so
wie Bedingungen fur Langenmessungen.

2 Zahnteilungskurzzeichen
Die Zahnteilungskurzzeichen und die zugehorigen Zahnteilungen sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1. Zahnteilungskurzzeichen

Zahnteilungs- Zahnteilung*)

~urzzeichen mm in

• MXL 2,032 a,aBO

XL 5,080 0,200

L 9,525 0,375

H 12,700 0,500

XH 22,225 0,875

XXH 31,750 1,250

*) Angegeben bis zur dritten Dezimale, da die Zahn-
teilung ein definierter Wert ist.

3 RiemenmaBe
3.1 Z.hnmaBe
Die Riemenzahn·NennmaBe (siehe Bilder 1 bis 3) sind in Tabelle 2 angegeben.

0;:
~

~
III....
QI
~
QI

\'- -4_I-- .......I:..-L ~

s
f,

• Bild 1. Riemen mit Einfach·Verzahnung

s

r.
~

Oi
~

]
III.... -.e;

III
~
QI
'M

.c fa

• Bild 2. Riemen mit Doppel·Verzahnung
Form A - symmetrisch

') Synchronriementriebe wurden in der Vergangenheit durch verschiedene Titel bezeichnet, z. B. Regelantriebe, positive
Riementriebe, Zahnriementriebe.
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s

• Bild 3. Riemen mit Doppel-Verzahnung
Form B - versaUt

Tabelle 2. Zahn-Nennma&e

s

Zahnteilungs- 2~ S ht rr r.

kurzzeichen
Grad mm in mm in mm in mm in

* MXL 40 1,14 0.045 0,51 0,020 0,13 0,005 0,13 0.005

XL 50 2,57 0,101 1,27 0,050 0,38 0,015 0,38 0,015

L 40 4,65 0,183 1,91 0,075 0,51 0,020 0,51 0,020

H 40 6,12 0,241 2,29 0,090 1,02 0,040 1,02 0,040

XH 40 12,57 0,495 6,35 0,250 1,57 0,062 1,19 0,047

XXH 40 19,05 0,750 9,53 0,375 2,29 0,090 1,52 0,060

32 Lingen
Die Wirklangen der Riemen und zulassigen Abweichungen sind in Tabelle 3 angegeben.
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Tabelle 3. Wirklangen und zulassige Abweichungen

DIN ISO 5296 Seite 5

Riemen- Wirklange zulassige Abweichungen Zahnezahl fUr Norm-Langen
Langen- der Wirklange

kennzahl mm in mm in 4MXL XL L H XH XXH

• 36 91,44 3,600 ± 0,41 ± 0,016 45
• 40 101,60 4,000 ± 0,41 ± 0,016 50
• 44 111,76 4,400 ± 0,41 ± 0,016 55
• 48 121,92 4,800 ± 0,41 ± 0,016 60
• 56 142,24 5,600 ± 0,41 ± 0,016 70

• 60 152,40 6,000 ± 0,41 ±0.Q16 75 30

* 64 162,56 6,400 ± 0,41 ± 0,D16 80
70 177,80 7,000 ± 0,41 ± 0,016 35

* 72 182,88 7,200 ± 0,41 ± 0,Q16 90

* 80 203,20 8,000 ± 0,41 ± 0,016 100 40

• aa 223,52 8,800 ± 0,41 ± 0,016 110
90 228,60 9,000 ± 0,41 ± 0,016 45

* 100 254,00 10,000 ± 0,41 ± 0,D16 50
110 279,40 11,000 ± 0,46 ± 0,D18 125 55

* 112 284,48 11,200 ± 0,46 ± 0,018 140

120 304,80 12,000 ± 0,46 ± 0,018 60

* 124 314,33 12,375 ± 0,46' ± O.ot8 33
124 314,96 12,400 ± 0,46 ± O.ot8 155
130 330,20 13,000 ± 0,46 ± 0,018 65

* 140 355,60 14,000 ± 0,46 ± 0,018 175 70

150 381,00 15,000 ± 0,46 ± 0,018 75 40

* 160 406,40 16,000 ± 0,51 ± 0,020 200 80
170 431,80 17,000 ± 0,51 ± 0,020 85

* 180 457,20 18,000 ± 0,51 ± 0,020 225 90
187 476,25 18,750 ± 0,51 ± 0,020 50

190 482,60 19,000 ± 0,51 ± 0,020 95

* 200 508,00 20,000 ± 0,51 ± 0,020 250 100
210 533,40 21,000 ± 0,61 ± 0,024 105 56
220 558,80 . 22,000 ± 0,61 ± 0,024 110
225 571,50 22,500 ± 0,61 ± 0,024 60

230 584,20 23,000 ± 0,61 ± 0,024 115
240 609,60 24,000 ± 0,61 ± 0,024 120 64 48
250 635,00 25,000 ± 0,61 ± 0,024 125
255 647,70 25,500 ± 0,61 ± 0,024 68
260 660,40 26,000 ± 0,61 ± 0,024 130

270 685,80 27,000 ± 0,61 ± 0,024 72 54
285 723,90 28,500 ± 0,61 ± 0,024 76
300 762,00 30,000 ± 0,61 ± 0,024 80 60
322 819,15 32,250 ± 0,66 ± 0,026 86
330 838,20 33,000 ± 0,66 ± 0,026 66

345 876,30 34,500 ± 0,66 ± 0,026 92
360 914,40 36,000 ± 0,66 ± 0,026 72
367 933,45 36,750 ± 0,66 ± 0,026 98
390 990,60 39,000 ± 0,66 10,026 104 78
420 1066,80 42,000 ± 0,76 10,030 112 84

450 1143,00 45,000 10,76 ± 0,030 120 90
480 1219,20 48,000 ± 0,76 ± 0,030 128 96
507 1289,05 50,750 ± 0,81 ± 0,032 58
510 1295,40 51,000 10,81 10,032 136 102
540 1371,60 54,000 ± 0,81 ± 0,032 144 108

B:IJLAGE 1.5



(

Seitt 6 DIN ISO 5296

Tabelle 3. (Fortsetzung)

Riemen· Wirklange zurassige Abweichungen Zahnezahl fur Norm-Langen
Langen- der Wirklange

kennzahl mm in mm in *MXL XL L H XH XXH

560 1422,40 56,000 ± 0,81 ± 0,032 64
570 1447,80 57,000 ± 0,81 ± 0,032 114
600 1524,00 60,000 ± 0,81 ± 0,032 160 120
630 1600,20 63,000 ± 0,86 ± 0,034 126 72
660 1676,40 66,000 ± 0,86 ± 0,034 132

700 1778,00 70,000 to,86 ± 0,034 140 80 56
750 1905,00 75,000 ± 0,91 t 0,036 150
770 1955,80 77 ,000 ± 0,91 ± 0,036 88
800 2032,00 80,000 ± 0,91 ± 0,036 160 64
840 2133,60 84,000 t 0,97 t 0,038 96

850 2159,00 85,000 to,97 ± 0,038 170
900 2286,00 90,000 ± 0,97 ± 0,038 180 72
980 2489,20 98,000 ± 1,02 ± 0,040 112

1000 2540,00 100,000 ± 1,02 ± 0,040 200 80
1100 2794,00 110,000 t 1,07 ± 0,042 220

1120 2844,80 112,000 ± 1,12 ± 0,044 128
1200 3048,00 120,000 ± 1,12 ± 0,044 96
1250 3175,00 125,000 ± 1,17 ± 0,046 250
1260 3200,40 126,000 ± 1,11 ± 0,046 144
1400 3556,00 140,000 ± 1,22 ± 0,048 280 160 112

1540 3911,60 154,000 t 1,32 t 0,052 116
1600 4064,00 160,000 t 1,32 ± 0,052 128
1700 4318,00 170,000 ± 1,31 ± 0,054 340
1750 4445,00 115,000 ± 1,42 ± 0,056 200
1800 4572,00 180,000 ± 1,42 ± 0,056 144
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3.3 Breiten und Dicken
Die Riemenbreiten und zulassigen Abweichungen sowie die Nenndicken sind in Tabelle 4 angegeben.

T.belle 4. Breiten und Dicken

Nenn.oicke Nenn·Hohe Breite
zulassige Abweichungen der Breite

(siehe (siehe
fur Riemen-Wirklangen

Bild 1) Bild 2 uber

Zahn· h. und Bild 3 838,20 mm

teilungs' hd
(33,000 in)

kurz- Mal!e bis bis
Kenn- einschliel!lich einschliel!lich uberzeichen zahl 838,20 mm 1676,4Omm 1676,40 mm

(33,000 in) (66,000 in) (66,000 in)

mm in mm in mm in mm in mm in mm in

3,0 0,12 012
+ 0,5 +0,02

* MXL 1,14 0,045 1,53 0,060 4,8 0,19 019 - - - -
• D-MXL 6,4 0,25 025

-0,8 -0,03

6,4 0,25 025
+ D,S +0,02

XL 2,3 0,09 3,05 0,120 7,9 0,31 031 - - - -
• D·XL 9,5 0,37 037 -0,8 -0,03

12,7 0,50 050
+ 0,8 +0,03 +0,8 +0,03

L 3,6 0,14 4,58 0,180 19,1 0,75 075 - -
• D·L 25,4 1,00 100 -0,8 -0,03 -1,3 -0,05

19,1 0,75 075
+ 0,8 +0,03 +0,8 +0,03 +0,8 +0,03

25,4 1,00 100
38,1 1,50 150 -0,8 -0,03 -1,3 -0,05 -1,3 -0,05

H 4,3 0,17 5,95 0,234

• D·H 50,8 2,00 200 + 0,8 + 0,03 + 1,3 +0,05 + 1,3 +0,05
-1,3 -0,05 -1,3 -0,05 -1,5 -0,06

76,2 3,00 300
+ 1,3 + 0,05 + 1,5 +0,06 + 1,5 + 0,06
-1,5 -0,06 -1,5 -0,06 -2,0 -0,08

50,8 2,00 200
+ 4,8 +0,19 +4,8 + 0,19XH 11,2 0,44 15,49 0,610 76,2 3,00 300 - -

• D·XH 101,6 4,00 400 -4,8 -0,19 -4,8 -0,19

50,8 2,00 200

XXH 15,7 0,62 22,11 0,870 76,2 3,00 300 +4,8 + 0,19- - - -
101,6 4,00 400 -4,8 -0,19

• D·XXH 127,0 5,00 500

= 1066,80 mm (42,000 in)
= 9,525 mm (0,375 in)
= 12,7 mm (0,50 in)

= 2489,20 mm (98,000 in)
= 22,225 mm ( 0,875 in)

= 50,8 mm (2,00 in)

- Wirklange

- Zahnteilung

- Breite
980 XH 200 - Wirklange

- Zahnteilung

- Breite

4 Bezeichnung
4.1 Riemen mit Einfach-Verzahnung
Die Riemenbezeichnung enthiilt die Langel), das Zahnteilungskurzzeichen und die Breite.
Beispiele:

420 L050

1) Lingenbezeichnung der Synchronriemen mit dem Zahnteilungskurzzeichen MX L bei nichtgenom.it!O Langen siehe
nationales Vorwort.
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.. 2489,20 mm (98,000 in)

.. 22,225 mm (0,875 in)

.. 50,8 mm (2,00 in)

Seite 8 DIN ISO 5296

• 4.2 Riemen mit Doppel·Verzahnung

Die Riemenbezeichnung enthalt den Buchstaben ,A" oder "B" fur die Form, die lange, den Buchstaben ,,0" fur ooppel
verzahnung, das Zahnteilungs-Kurzzeichen und die Breite.
Beispiel.:

A 420 o·1050

FormA
Wirklange .. 1066,80 mm (42,000 in)
Zahnteilung .. 9,525 mm (0,375 in)
Breite .. 12,7 mm (0,50 in)

B 980 0·XH2oo

Form B

Wirklange
Zahnteilung
Breite

5 Messung der WirkUinge
6.1 Geritzur MeuungderWirklinge (siehe Bild 5)

Die Wirklinge aines Synchronriemens wird bestimmt, indem man ihn auf ein MeBgerat auflegt, das folgendes enthilt:

6.1.1 Zwei Scheiben von gleichem Durchmesser, nach Tabelle 5, von der entsprechenden Zahnteilung und mit Norm
ZahnluckenmaBen. Diese Scheiben sollen mit den zulassigen Abweichungen nach Tabelle 5 hergestellt werden und den
richtigen Zwischenraum em zwischen der Zahnliicke der Scheibe und der theoretischen Zahnbreite haben, wie in Tabelle 5
aufgefuhrt (siehe Bild 4). Eine Scheibe ist auf einer feststehenden Welle frei drehOOr, withrend die andere, damit der
Mittenabstand variiert werden kann, auf einer verstellbaren Welle drehbar ist.

6.1.2 Eine Vorrichtung, um die gesamte Mellkraft auf die verstellbare Scheibe aufzubringen.

6.1.3 Eine Vorrichtung, um den Minenabstand zwischen den beiden Scheiben mit der notwendigen Genauigkeit zu
messen, um die zulassigen Abweichungen nachpriifen zu konnen. (Die zulassigen Abweichungen fur das Mall des Mitten
abstandes sind die Hidfte der zulassigen litngenabweichungen nach Tabelle 3.)

Tabelle 5. Scheiben zur Messung der Riemenlange

Rundlauf·

Zahn·
Toleranz

Planlauf·
teilungs· Zithne-

Wirkumfang AuBendurchmesser des AuBen· Toleranz Minimumspiel
durchmessers emkurz- zahl T.I.R.l) T.I.R.')

zeichen

mm in mm in mm in mm in mm in

*MXL 20 40,64 1,600 12,428 0,4893 0,013 0,0005 0,025 0,001 0,30 0,012
± 0,013 ± 0,0005

XL 10 50,80 2,000 15,662 0,6166
0,013 0,0005 0,025 0,001 0,30 0,012

± 0,013 ± 0,0005

L 16 152,40 6,000 47,748 1,8799 0,013 0,0005 0.025 0.001 0,33 0,013
± 0,013 ± 0,0005

H 20 254,00 10,000 79,479 3,1291 0,013 0,0005 0,025 0,001 0,38 0,015
± 0,013 ± 0,0005

XH 24 533,40 21,000 166,992 6,5745 0,013 0,0005 0,051 0,002 0,53 0,021
± 0,025 ± 0,0010

XXH 24 762,00 30,000 239,504 9,4293 0,013 0,0005 0,076 0,003 0,64 0,025
± 0,025 ± 0,0010

1) Maximale Gesamt.Schwankung
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Bild 4. Spiel zwischen Mel!scheibe und R'iemen

5.2 G.l8mt-MeBkraft
Die aufzubringende Gesamt-MeBkraft, bei der die Riemen gemessen werden, ist in Tabelle 6 angegeben.

T.belle 6. G.l8mt-MeBkraft

Riemen- Riemen· Kraft fur Zahnteilungs-Kurzzeichen

breiten· breite *MXL XL L H XH XXH
Kenn·
z.hl mm in N lbf N lbf N lbf N lbf N lbf N lbf

* 012 3,0 0,12 13 3,0

* 019 4,8 0,19 20 4,5

* 025 6,4 0,25 27 6,0 36 8
031 7,9 0,31 44 10

037 9,5 0,37 53 12
050 12,7 0,50 105 24
075 19,1 0,75 180 40 445 100
100 25,4 1,00 245 55 620 140
150 38,1 1,50 980 220

200 50,8 2,00 1340 300 2000 450 2500 560
300 76,2 3,00 2100 470 3100 700 3900 875
400 101,6 4,00 4450 1000 5600 1250
500 127,0 5,00 7100 1600

Gesamt-Mel!kraft

I Mittenabstand I/----
Bild 5. Uingen·MeBvorrichtung

5.3 V.rf.hren
Um die Wirklange eines Synchronriemens zu messen, muB der Riemen wenigstens 2 Umdrehungen ausfuhren, damit er
korrekt aufliegt und die Gesamtkraft gJeichmaBig zwischen die beiden Riementrums verteilt ist.
Die Wirklange von Riemen mit Doppel·Verzahnung wird auf beiden Zahnseiten gemessen.
Die Wirklange wird errechnet, indem man den Wirkumfang einer Scheibe und den zweifachen Wert des gemessenen
Mittenabstandes addiert.
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BIJLAGB 3

Om kapottrekken van de riem tegen te gaan wordt door sommige
gebruikers van PTC's een koppelbegrenzer toegepast. Wanneer
men een koppelbegrenzer wil toepassen dient men zich het
volgende te realiseren.
*Het benodigde moment voor het "doorzetten" van de Pte
bestaat uit een tweetal delen: .

-Constant deel ( = onafhankelijk van de beweging
van de produkthouder )

-Varieerend deel ( = afhankelijk van beweging
van de produkthouder )

Zie onderstaande figuur a
11"1(:~x tf,r,--------'":'~

lj
I,
I,

I'
II,
II

'b.7f
Figuur a:

..", ~11' :lr .

Verloop aandrijfmoment PTC

*De waarde waarop de koppelbegrenzer kan worden ingesteld
dient groter te zijn als het maximaal gevraagde koppel door
de PTC. Wanneer de koppelbegrenzer op een lagere waarde wordt
ingesteld treedt deze bij "normaal" doorzetten van de PTC in
werking, en zal het functioneren van de PTC beinvloeden.
*Wanneer de produkthouder vastgeklemd zit, werkt het moment
.dat wordt uitgeoefend met de bedoeling de PTC te versnellen
op de vastgeklemde produkthouder. Pas wanneer Mmax wordt

.overschreden treedt de koppelbegrenzer in werking.
(zie -- kromme in figuur a)

*Een koppelbegrenzer kan kapottrekken van de riem aIleen
.tegengaan wanneer:

Fbrta >( Mmax- Mconstant ) / Rschf.

waarbij Fbrta = trekkracht waarbij de tandriem
breekt.

Rschf = Straal van de aangedreven tandriem
schijf.
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BIJLAGE 5 Synchronriementriebe

Scheiben
DIN

ISO 5294

Synchronous belt drives; pulleys

Transmissions synchrones par courroies; poulies

Ersatz fUr Ausgabe 02.81

e-....
.:

ii
=.!•e
0

c:e
e
Gl,
>
•..
c
"~
0z
2
]!
~
.E
•e
.c
u•'S
e
Q

~
•-3..
c

"~
E
.c
e
c
e
CJ

E
;;
c:
,;·t..
""'"

(
..•"•.c
u
"•
.J
u

~
.c
u•Z

Die Internationale Norm ISO 5294, 1. Ausgabe 1979 - 07 und der Nach
trag 1,1983 - 05 - 01 sind in diese Deutsche Norm unverandert ubernom
men worden.

Nationales Vorwort
Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB 2.4 .Synchronriemen" im NormenausschuB Kautschuk
technik aufgestellt worden. Sie enthalt die MaBfestlegungen der Synchronscheiben (auch
Zahnscheiben genannt) in der international gebrauchlichen .Inch-Teilung·. Entsprechend
dem Fortgang der internationalen Arbeiten ist die Erganzung 1 mit dem Zahncode MXL
in diese Norm eingearbeitet worden.

Die zugehorigen Zahnriemen (einschlieBlich dem neu hinzugekommenen Zahncode MXL)
sind in DIN ISO 5296, Ausgabe Juli 1984. enthalten.

Der Text der Norm ISO 5294, Ausgabe Juli 1979, enthalt neben den Einheiten im SI-System,
d. h. in gesetzlichen Einheiten, auch die entsprechenden GraBen ausgedruckt im amerikani
schen MaBsystem (in). Diese Einheit ist der VolIsUindigkeit halber ebenfalls aufgefUhrt, um
die deutsche Ubersetzung formgetreu mit dem Original zu halten. Die Erwahnung dieser
amerikanischen MaBeinheit bedeutet nicht, daB sie im deutschen geschaftlichen oder amt
lichen Verkehr ailein angegeben oder benutzt werden darf.

Neben der hier vorliegenden DIN-ISO-Norm sind weitere DIN-Normen fur die MaBe der
Synchrcnriemen und -scheiben mit der in Deutschland entwickelten und gebrauchlichen
.metrischen Teilung" (Zahnteilung 2,5 mm, 5 mm, 10 mm und 20 mm) herausgegeben wor
den *). Die beiden Riemenkonstruktionen sind nicht austauschbar, erganzen sich jedoch
in der Anwendung.

Der im Statusvermerk angegebene Nachtrag ist in dem Text der deutschen Ubersetzung
eingearbeitet und wle folgt gekennzeichnet: • fur Anderungen aus Erganzung 1-1983.

Fruhere Ausgaben
DIN ISO 5294/02.81

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe Februar 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Synchronscheiben mit dem Zahncode MXL aufgenommen.

Internatlonale Patentklassifikation
B 21 K 1 -42

*) Siehe DIN 7721 Teil 1 und Teil 2

Fortsetzung Seite 2 bis 10

N~rmenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.

NormenausschuBAntriebstechnik(NAN~imDIN" n"', ~\ .. ,·.I,l·H 3 Zllfer 1

~1:~5ve'kaU' de. Nonnen du.ch t.euth Verlag GmbH, Berl,n 30 DIN ISO 5294 Jan 1985 Pre/sgr. 8
V.rt. aN' 2'7011.
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Schweden
Sowjetunion
Spanien
Sudafrika
Tschechoslowakei
Vereinigtes Kbnigreich
Vereinigte Staaten

Seite 2 DIN ISO 5294

Deutsche Obersetzung

Synchronriementriebe

Scheiben

Vorwort
Die ISO (Internationale Organisation fUr Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationater Normeninstitute (ISO-Mitglieds
lander). Die Arbeit an der Erstellung Internationaler Normen wird durch technische Komitees der ISO durchgetuhrt. Jedes
Mltglied, das sich fUr ein Projekt interessiert, welches von einem technischen Komitee bearbeitet wird, hat das Recht, in
diesem Komitee reprisentiert zu sein. Intemationale Organisationen, staatlich oder nichtstaatlich, nehmen in Vereinigung
mit der ISO an der Arbeit teil.

Internatlo08le Norm-Entwurfe, die von technischen Komitees angenommen wurden, werden zur Abstimmung an die Mit
gliedslander verteilt, bevor das ISO-Council seine Zustimmung als Internationale Norm erteilt.

Die Internationale Norm ISO 5294 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 .Scheiben und Riemen" (einschlieBlich
Keilriemen) erarbeitet und im Februar 1978 an die Mitgliedslander verteilt.

Foigende Mitgliedslander erteilten ihre Zustimmung:

Belgien Italien
Chile Kanada
Deutschland, Bundesrepublik Mexiko
Frankreich Osterreich
Indien Polen
Irland Rumanien

Von keinem Mitgliedsland wurde das Dokument abgelehnt.

Es wird darauf hlngewiesen, daB fUr die in dieser Internationalen Norm spezifizierten Synchronscheiben die Firma
UNIROYAL Inc. Patentrechte hat.

Der Patenthalter hat bel seiner Zustimmung zur Aufnahme der Einzelheiten dieses patentierten Gegenstandes in diese
Internationale Norm versichert, daB er bereit ist, Lizenzen fur dieses Patent und gleichartige Rechte an Antragsteller
weltweit unter annehmbaren Bedingungen und Konditionen zu verge ben.

DerNachtrag 1der Internationalen Norm ISO 5294 -1979 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC41.Scheiben und Riemen"
(einschlieBlich Keilriemen) erarbeitet und im April 1982 an die Mitgliedslander verteilt.

Agypten
Belgien
Brasilien
Denemark
Deutschland, Bundesrepublik
Frankreich
Indien

Irland
Italien
Japan
Kanada
Korea, Demokratische Volksrepublik
Niederlande
Osterreich

Rumanien
Schweden
Sowjetunion
Spanien
Sudafrika
Tschechoslowakei
Vereinigtes Kbnigreich
Vereinigte Staaten

"'on keinem Mitgliedsland wurde das Dokument abgelehnt.
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1 Anwendungsbereich und Zweck
Diase Internationale Norm spezifiziert die grundlegenden Merkmale fUr Synchronscheiben zur Verwendung in Synchron
riementrieben 1) fur mechanische KraftUbertragung. wo Zwangslauf oder Synchronisation erforderlich ist. Die grundlegenden
Merkmale enthalten MaBe und zUlassige Abweichungen der Zahne. MaBe und zulassige Abweichungen der Normscheiben
und Qualitatsvorschriften.

2 Verweisungen auf andere Normen
ISO/R 254 Qualitat, Bearbeitung und Auswuchten von Transmissions-Scheiben 2)

3 UaBe der Norm-Ziihne
3.1 Evolventen-Zahne
3.1.1 Das Evolventen-Zahnprofil hat fUr jeden Scheibendurchmesser unterschiedliche MaBe. Deshalb ware eine sehr umfang
reiche Tabelle notig, um die MaBe der Evolventen-Zahne zu spezifizieren. Sowohl aus diesem Grunde als auch wegen der
Schwierigkeit. die gewolbten Seiten eines Evolventen-Zahns zu beschreiben. werden die MaBe des Zahn-Abwalzfrasers
spezifiziert, der erforderlich ist, um die Evolventen-Zahne herzustellen.

3.1.2 Die MaBe und zulassigen Abweichungen des Abwalzfrasers fur Synchronscheiben mit Evolventen-Zahnen sind in
Tabelle 1 und Bild 1 angegeben.

Bild 1. Abwalzfraser fur Scheiben mit Evolventen-Zahnen

Tabelle 1. MaBe und zulassige Abweichungen des Abwalzfrasers fur Scheiben mit Evolventen-Zahnen

Anzahl
A hr bg 2a

Zahn- der Pb '1 '2

teilungs- Zahne
Kurzzeichen in der mm in Grad mm in mm in mm in mm in

mm in
Scheibe ±O.OOJ ± 0.000 1 ±0.12 +0.05 +0.002 +0.05 +0.002 ±0.03 ±0.001 ±0.03 ±0.0010 0 0 0

10 bis 23

~
I

0.61 0.024 I
• MXL 2,032 0.0800 0.64 0,025 ,! 0.30 0.012 0,23 0.009 0.508 0.020

~24 20 0.67 0.0265 1

XL ~10 5.080 0.2000 25 1,40 10.055 1.27 0,050 0,61 0,024 0.61 0,024 0.508 0,020

L ~10 9,525 0,3750 20 2,13 0,084 3.10 0,122 0.86 0,034 0,53 0.021 0,762 0,030

14 bis 19 1,04 0.041
H 12,700 0.5000 20 2.59 10.102 4.24 0,167 1,47 0,058 1,372 0.054

>19 1,42 0.056

XH ~18 22,225 0.8750 20 6.88 0.271 7.59 0.299 2.01 0,079 1,93 0,076 2.794 0,110

XXH ~18 31,750 1.2500 20 10.29 0.405 11.61 0,457 2,69 0,106 2,82 0,111 3.048 0.120

I) Synchronriementriebe wurden in der Vergangenheit durch verschiedene Titel bezeichnet. z. B. Regelantriebe. positive
Riementriebe, Zahnriementriebe.

2) In Uberarbeitung
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3.2 Zihne mit geraden Flanken
3.2.1 Oblicherweise werden Evolventen-Zahne fUr Synchronriementriebe empfohlen. Da Zahne mit geraden Flanken
jedoch auch in Gebrauch sind, werden die Festlegungen datur eben/ails angefligt.

3.2.2 Ma8e und zUlassige Abweichungen fUr Synchronscheiben mit Zahnen mit geraden Flanken (siehe Bild 2) sind in
Tabelle 2 angegeben.

Bild 2. Zahn mit geraden Flanken

Tabelle 2. MaB. und zulisslg. Abwe6chungen fur Scheiben mit geraden Flanken

Zahn- bw hg ¢ rb max. rt 20
teilungs- Grad

Kurzzeichen mm in mm in ± 1.5 mm in mm in mm in

• MXL O,84±O,05 0,033 ± 0,002 O,69_g,05 0,027 _ g.002 20 0,25 0,010 0,13 + g.05 0,005 + g,002 0,508 0,020

XL 1.32±o,05 0.052 ± 0,002 1.65_8.08 0,065 - 8.003 25 0,41 0,016 0.64 +g,05 0,025 + g,002 0,508 0.020

L 3.05±0.10 0.120 ± 0,004 2,67_8.,0 0,105 - 8.004 20 1,19 0,047 1,17+g,13 0.046 + 8'005 0,762 0,030

H 4.19±o,13 0.165±o,005 3.05_8.,3 0,120 - 8.005 20 1,60 0,063 1.60+g·13 0,063+ g.005 1,372 0,054

XH 7,90±o,15 0,311 ±O,006 7,14_8.,3 0,281 -8.005 20 1,98 0,078 2,39+g,13 0,094 + 8'005 2.794 0,110

XXH 12,17 ±O,18 0,479 ±O,007 10,31_8.,3 0,406 - 8.005 20 3,96 0.156 3,18+ g.13 0.125 + g,005 3.048 0,120

,

L·
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3.3 Toleranzel'l des Zahnabstandes
Die Toleranzen des Zahnabstandes zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zahnen und fur die Summe der Abweichungen
lnnerhalb eines 900 -80gens einer Scheibe sind in Tabelle 3 angegeben. Diese Toleranzen verstehen sich als Abstand zwischen
den korrespondierenden Punkten auf jeweils der rechten oder der linken Flanke aufeinanderfolgender Ziihne.

Tabelle 3. Toleranzen des Zahnabstandes

Toleranzen des Zahnabstandes

AuBendurchmesser
Zwischen zwei Summe

do aufeinanderfolgenden innerhalb eines
Ziihnen 9O°-80gens

mm in mm in mm in

bis 25,40 bis 1,00 0,03 0,001 0,05 0,002

tiber 25,40 tiber 1,00 0,03 0,001 0,08 0,003
bis 50,80 bis 2,00

tiber 50,80 tiber 2,00 0,03 0,001 0,10 0,004
bis 101,60 bis 4,00

tiber 101.60 tiber 4.00 0,03 0,001 0,13 0,005
bis 177.80 bis 7,00

~_._-- ---_.-
(jber 177,80 uber 7,00

0.03 0.001 0,15 0,006
bis 304,80 bis 12,00

tiber 304,80 tiber 12,00
0,03 0,001 0,18 0,007

bis 508,00 bis 20,00

tiber 508,00 uber 20,00 0,03 0,001 0.20 0,008
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4 MaDe der Norrn-Scheiben
4.1 Schelbenbrelten
Ole Norm-Scheibenbreiten-Bezeichnung, die Scheibennennbreite und die kleinste erforderliche ettektive Scheibenbreite,
bf fOr Scheiben mit Bordscheiben und br' fOr Scheiben ohne Bordscheiben. sind in Tabelle 4 angegeben.

Den Anwendem wird empfohlen. auch bei Verwendung von Scheiben mit nur einer Bordscheibe die Werte br zu wahlen.

Tabelle 4. Norm-Schelbenbrelten

Zahn- Norm- Scheiben-Nennbreite Mindestscheibenbreite Mindestscheibenbreite

teilungs- Scheibenbreiten- mit Bordscheiben br ohne Bordscheiben br'

Kurzzeichen Kennzahl
in in inmm mm mm

012 3,2 0,12 3.8 0,15 5.6 0.22
eMXL 018 4.8 0.18 5,3 0.21 7.1 0.28

025 6,4 0.25 7.1 0,28 8.9 0,35

025 6,4 0,25 7,1 0.28 8,9 0.35
XL 031 7.9 0.31 8.6 0,34 10,4 0,41

037 9,5 0,37 10,4 0,41 12.2 0,48

050 12.7 0.50 14,0 0,55 17.0 0,67
L 075 19,1 0.75 20.3 0.80 23.3 0.92

100 25,4 1,00 26.7 1.05 29,7 1.17

075 19,1 0.75 20.3 0.80 24,8 0.98
100 25,4 1.00 26,7 1,05 31.2 1,23

H 150 38.1 1.50 39,4 1.55 43.9 1,73
200 50,8 2,00 52,8 2,08 57.3 2,26
300 76.2 3,00 79.0 3.11 83.5 3.29

r---~-- --
200 50,8 2.00 56.6 2,23 62.6 2,46

XH 300 76.2 3,00 83.8 3,30 89.8 3,54
400 101.6 4.00 110,7 4.36 116.7 4.59

200 50.8 2.00 56,6 2.23 64.1 2.52

XXH 300 76.2 3.00 83,8 3.30 91.3 3.59
400 101.6 4.00 110,7 4.36 118.2 4.65
500 127.0 5,00 137.7 5,42 145.2 5.72

Anmerkung: Die Mindestbreite fur Scheiben ohne Bordscheiben (be') kann verkleinert werden, wenn das Fluchten der Achsen
des Triebes eingeregelt werden kann; sie dart jedoch nicht unter dem fur Scheiben mit Bordscheiben angegebenen
Wert (br) Iiegen.

br'

Sild 3. Mindestscheibenbreite

4.2 Schelbendurchmesser
4.2.1 Die Norm-Scheibendurchmesser sind in Tabelle 5 angegeben.
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Tabelle 5. Norm-Sch.lb.ndurchm....r

,

til
t-te.c
~
Q
I:'!I

Ul
•
-..I

Norm-Durchmesser

Anzahl
Zahnleilung • MXL Zahnleilung XL Zahnleilung L Zahnleilung H Zahnleilung XH Zahnleilung XXH

der Wirk- AuBen· Wirk· AuBen- Wlrk- AuBen- Wirk- Au8en- Wirk- Au8en- Wirk- AuBen-Ziihne
durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser durchmesser

mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm In mm in mm In mm In

10 6,47 0,255 5,96 0.235 16.17 0,637 15.66 0.617
11 7,11 0.280 6.61 0.260 17.79 0,700 17.28 0.680
12 7.76 0,306 7.25 0.286 19.40 0.764 18.90 0.744 36.38 1.432 35.62 1.402
13 8,41 0,331 7.90 0.311 21,02 0.828 20.51 0,808 39.41 1.552 38.65 1,522
14 9,06 0,357 8,55 0,337 22,64 0,891 22.13 0,871 42,45 1,671 41.68 1.641

15 9,70 0.382 9.19 0.362 24,26 0,955 23,75 0,935 45,48 1.790 44,72 1,760
16 10,35 0.407 9,84 0,387 25,87 1,019 25.36 0.999 48,51 1,910 47,75 1.880 64,68 2,546 63,31 2,492
17 11,00 0,433 10.49 0,413 27,49 1,082 26.98 1,062 51,54 2,029 SO,78 1.999 68,72 2.706 67.35 2,652
18 11,64 0,458 11, ,3 0.438 29,11 1,146 28,60 1.126 54,57 2,149 53,81 2.119 72.77 2.865 71,39 2,811 127,34 5.013 124,55 4.903
19 12,29 0,484 11,78 0,464 30,72 1.210 30,22 1.190 57,61 2,268 56,84 2.238 76.81 3.024 75,44 2,970 134,41 5,292 131,62 5.182

L-.

20 12,94 0,509 12,43 0.489 32,34 1,273
31.

83
1

1
.
253 60,64 2,387 59.88 2,357 80,85 3.183 I 79,48 3,129 141,49 5,570 138,69 5,460

(21) 13.58 0,535 13.07 0,515 33,96 1,337 33,45 1,317 63,67 2,S07 62,91 2.477 84,89 3.342 83,52 3,288 148,56 5,849 145.77 5,739
22 14.23 0,560 13.72 0,540 35,57 1,401 35,07 1.381 66,70 2,626 65.94 2,596 88,94 3,SOl 87,56 3,447 155,64 6,127 152,84 6,017 222.34 8.754 219.29 8.634

(23) 14,88 0,586 14.37 0,566 37,19 1.464 36,68 1,444 69,73 2,745 68,97 2.715 92.98 3,661 91,61 3,607 162,71 6,406 159.92 6,296 232,45 9,151 229,40 9,031
(24) 15.52 0,611 15.02 0,591 38,81 1,528 38.30 1.508 72,77 2,865 72,00 2.835 97,02 3,820 95,65 3.766 169.79 6,685 166.99 6,575 242,55 9,549 239,50 9.429

--

25 16,17 0.637 15,66 0.617 40,43 1.592 39,92 1,572 75.80 2,984 75,04 2,954 101.06 3.9791 99,69 3.925 176.86 6,963 174,07 6,853 252,66 9.947 249,61 9,827
(26) 16,82 0,662 16,31 0.642 42,04 1.655 41.53 1,635 78,83 3,104 78.07 3.074 105.11 4.138 103,73 4,084 183,94 7,242 181.14 7.132 262,76 10,345 259,72 10,225
(27) 17,46 0,688 16.96 0.668 43,66 1,719 43,15 1.699 81,86 3,223 81.10 3.193 109.15 4.297 107.78 4.243 191,01 7,520 188.22 7.410 272,87 10,743 269.82 10,623
28 18,11 0,713 17,60 0,693 45.28 1.783 44,77 1,763 84,89 3,342 84.13 3.312 113.19 4,456 111.82 4,402 198,08 7,799 195.29 7.689 282,98 11,141 279,93 11.021

(30) 19,40 0,764 18,90 0,744 48,51 1,910 48,00 1.890 90,96 3,581 90,20 3.551 121.28 4.775 119,90 4,721 212,23 8,356 209,44 8.246 303.19 11.937 300,14 11.817
-

32 20,70 0,815 20,19 0,794 51.74 2,037 51.24 2,017 97,02 3,820 96.26 3.790 129,36 5,093 127,99 5.039 226.38 8,913 223,59 8,803 323,40 12,732 320,35 ~2,612

36 23,29 0,917 22,78 0,897 58,21 2,292 57.70 2,272 109,15 4.297 108,39 4,267 145,53 5.730 1144.16 5.676 254,68 10,027 251,89 9,917 363.83 14,324 360.78 14.204
40 25,87 1,019 25,36 0,999 64,68 2,546 64,17 2,526 121,28 4,775 120.51 4,745 161,70 6.366 I 160,33 6.312 282,98 11,141 280,18 11.031 404.25 15.915 401,21 15,795
48 31,05 1,222 30,54 1,202 77,62 3,056 77,11 3.036 145,53 5.730 144.77 5.700 194,04 7.639 . 192.67 7,585 339,57 13,369 336.78 13.259 485.10 19,099 482.06 18.979
60 38,81 1,528 38,30 1,508 97,02 3,820 96,51 3,800 181.91 7.162 181.15 7,132 242,55 9,549 241,18 9.495 424,47 16,711 421,67 16,601 606.38 23,873 603,33 23,753

72 46,57 1.833 46,06 1.813 116,43 4,584 115.92 4.564 218,30 8.594 217,53 8,564 291,06 11.459 289,69 11.405 509,36 20,054 506.57 19.944 727,66 28,648 724,61 28,528
84 254.68 10.027 253,92 9,997 339,57 13.369 338,20 13.315 594,25 23.396 591.46 23,286 848,93 33.423 815.88 33.303
98 291.06 11,459 290.30 11.429 388,08 15.279 386,71 15.225 679.15 26,738 676,35 26,628 970,21 38,197 967.16 38,077

120 383.83 14,324 383,07 14.294 485,10 19.099 483,73 19.045 848.93 33.423 846,14 33,313 1212,76 47,746 1209,71 47.626
156 630,64 24,828 629,26 24.774

E,ngeklammerte Ziihnezahlen sind nur zur Information aufgefi,ihrt und soll1en nlchl verwendel werden.
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Seile 8 DIN ISO 5294

4.2.2 . Die zulassigen Abweichungen der ScheibenauBendurchmesser sind in Tabelle 6 aufgeflihrt.

Tabelle 6. Zulisaige Abweichungen der Au8endurchmesser

AuBendurchmesser
zulassige

Abweichungen

mm in mm in

bis 25.40 bis 1.00 +0.05 +0.002
0 0

aber 25,40 liber 1.00 +0.08 +0.003
bis 50.80 bis 2.00 0 0

aber 50.80 uber 2,00 +0.10 +0.004
bis 101.60 bis 4.00 0 0

aber 101.60 uber 4,00 +0.13 +0.005
bis 177.80 bis 7,00 0 0

tiber 177.80 liber 7,00 +0.15 +0.006
bis 304.80 bis 12.00 0 0

tiber 304.80 tiber 12,00 +0.18 +0.007
bis 508.00 bis 20,00 0 0

--
uber 508.00 uber 20.00 +0.20 +0.008

0 0

4.3 MaBe der Bordscheiben
Die MaBe der Bordscheiben sind in Tabelle 7 und Bild 4 angegeben.

Tabelle 7. Mindestbordscheibenhohe

Zahn- Mindeslbordscheibenhohe
teilungs-

Kurzzeichen mm in

• MXL 0.5 0,02
XL 1,0 0,04
L 1,5 0,06
H 2.0 0,08
XH 4,8 0,19
XXH 6,1 0.24

., 'll..
....
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Kanten
gebrochen

o

Bild 4. BordscheibenmaBe

4.4 Weitere Toleranzen der Scheiben
4.4.1 Planlauftoleranz

Siehe Tabella 8

Tabelle e.

Au8endurchmesser-Sereich
TIA 1)
(max.)

mm in mm in

bis 101.60 bis 4,00 0,10 0,004

tiber 101,60 uber 4,00 0,001 mm 0,001 in
bis 254,00 bis 10,00 je mm AuBendurchmesser je in Au8endurchmesser

0,25 mm + 0,0005 mm 0,010 in + 0,0005 in
tiber 254,00 uber 10,00 je mm AuBendurchmesser je in AuBendurchmesser

liber 254,00 mm liber 10,OOin

') Gesamtschwankung

BIJLAGE 5.9
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4.4~2 Rundlauftole,anz
Siehe Tabelle 9

Tabelle 9.

AuBendurchmesser-Bereich
TIR 1)

(max.)

mm In mm in

bls 203.20 bis 8,00 0,13 0,005

0,13 mm + 0,0005 mm 0.005 in + 0,0005 in
Ober 203.20 uber 8.00 je mm AuBendurchmesser je in AuBendurchmesser

tiber 203,20 mm tiber a,OOin

I) Gesamtschwankung

4.4.3 Pa,allelltiit
Die Lage der Zahne soli zur Achse der Bohrung parallel sein mit einer Abweichung von hOchstens 0,001 mm je Millimeter (0,001 in je
Inch) der Breite.

4.4.4 Konizitiit
Die Konizitat dart hochstens 0,001 mm je Millimeter (0,001 in je Inch) der Kopfbreite betragen und dabei die nach Tabelle 6
zulassige Abweichung des AuBendurchmessers nieht tibersehreiten.

5 Qualltiitsvorschriften
Qualitat, Bearbeitung und Auswuchten der Scheiben mussen den Anforderungen naeh ISO/R 254 entsprechen.
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BIJLAGE 6

Vervorming van de riem in gebogen toestand.

Bij buiging van een tandriem over een tandriemschijf treden
op verschi11ende p1aatsen vervormingen op :

Vervorming
tand

Vervorming
tandkui1

Vervormingen Vl en V2

Binnenzijde riem

Vl

V3

Buitenzijde riem

V2

V4

Aanname: de rekverde1ing van de tand
riem is zoa1s in figuur a
getekend.

De rek in de tandtop e(t) = 0
De rek in de tandvoet e(v):

De hoekverdraaiing 6~ :

6~ ~ arctan ( 0.5*61/ht )

Vl · 61(v) = - e(v) * 5· 61(t) = 0
V2 · 61(v) = + e(v) * 5· 61(v) = 0

Vervormingen V3 en V4

De rek in de voet van de tandkui1 e(v):

figuur a

neutrale lijn

e(v)= (0 - DO ) / 0 * 0.5 * (hd - 2* ht)

De rek in de top van de tandkui1 e(t)

e(t)=0.5 * ( 0 - DO )2 / 0

De hoekverdraaiing 6~:

6~ ~ arctan { 0.5 * ( 61(t) - 61(v) ) / ht ) }

V3: 61 (t) = - e(t)* t
61(v) = - e(v)* { t - s ~ 2* t~n ~ * ht }

V4: 61(t) = + e(t)* t

BIJLAGE 6



BIJLAGE 7.1

Bevestigingselement buitenzijde

r

Type riem s* hmax P r a
T10 4.6 2.4 19 0.6

T20 9.7 4.85 19 0.8

L 4.8 1.8 19 0.5

H 6.45 2.2 19 1.0

XH 9.5 6.2 19 1.2

XXH 11.5 9.3 19 1.5

BIJLAGE 7.1



BIJLAGE 7.2

Bevestigingselement binnenzijde

hmin

_type riem S. hmax p rr

T10 4.7 2.5 21 0.6

T20 9.8 5.0 21 0.8

L 4.9 1.9 21 0.5

H 6.6 2.3 21 1.0

XH 9.7 6.35 21 1.6

XXH 12.7n 9.55 21 2.3

BIJLAGE 7.2



BIJLAGE 7.3

Bevestigingselement HTD riem

s~

type riem

HTD 8

HTD 14

s*

3.0

5.0

hmax

3.3

6.0

r a

2.5

4.5

rr

0.6

1.6

BIJLAGE 7.3
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BIJLAGE 9

Excentriciteit van de aangedreven tandriemschijf.

Excentriciteit is het optreden van een verschil in ligging
van het theoretische middelpunt van de schijf en het werke
lijke middelpunt.

Als gevolg van deze excentriciteit ontstaat een tangentiele
fout waarvan de grootte afhankelijk is van de de grootte van
de excentriciteit en de hoekverdraaiing van de schijf. Deze
fout kent een sinusvormig verloop:

Fout door excentriciteit = cos p * e,
waarbij p is hoekverdraaiing van de schijf.De keuze van
de beginhoek bepaalt de ligging van het sinusprofiel.

Bij het beschouwen van de excentriciteit is aIleen de eerste
orde fout in ogenschouw genomen. Er treedt echter ook nog een
tweede orde fout op welke het gevolg is van de verschuiving
van de tandriemschijf in radiale richting.

De maximale fout in tangentiele richting bedraagt 2*e.

Als gevolg van het optreden van een tangentiele fout treden
variaties op in de hartafstand van de beide tandriemschijven.
Wanneer de beide excentriciteiten tegengesteld gericht zijn
bedraagt deze variatie 4*e.
Wanneer gebruikt wordt gemaakt van tandriemschijven met
verschillende diameters wordt door de beide tandriemschijven
de excentriciteit met verschillende snelheid doorlopen.
Dit resulteert duan ook in een continu veranderendehartaf
stand. Wanneer de voorspanning in de riem wordt aangebracht
door de hartafstand in te stellen m.a.w. de riem wordt onder
spanning gezet dan treedt ook een variatie in deze voorspan
ning Ope
Om hartafstand tussen beide tandriemschijven constant te
houden verdient het de voorkeur om de beide tandriemschijven
tegelijkertijd te vervaardigen. Na vervaardigen wordt op de
tandriemschijven een nUlpunt aangebracht zodat zij bij
montage op de PTe uitgericht kunnen worden.
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Onderzoeksopdracht J. Kuijpers

Om produkthouders binnen een bewerkingssysteem te transporteren
wordt soms gebruik gemaakt van de mogelijkheid deze op een
tandriem te bevestigen.

Deze wijze van transport wordt toegepast:

-als transportsysteem tussen bewerkingsmachines
-om een buffer te vormen tussen opeenvolgende

bewerkingsmachines.
-als transportsysteem binnen een lijnmachine.

Probleem bij het toepassen van deze vorm van transport is dat
door het "werken van de riem de produkthouder over de tandriem
verschuift waardoor uiteindelijk de gewenste positionerings
nauwkeurigheid niet meer niet meer wordt bereikt.

De opdracht bestaat uit:

-het ontwerpen van een constructie welke aan het
beschreven probleem tegemoet komt

-het ontwerpen van een proefopstelling om de
ontworpen constructie te beproeven.

-Het verrichten van metingen aan de ontworpen
constructie

BIJLAGE 11
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