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H. 1 INLEIDING 

Dit is het verslag van de I1-opdracht, uitgevoerd door 

E.J.A.M. Widlak, student bij de vakgroep WPB van de afde

ling werktuigbouw aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

De opdracht betreft het ontwerpen van een alternatieve over

brenging voor het aandrijven van het schouderscharnier van 

een robotarm. 

1 

In het streven naar een steeds betere positioneer- en her

haalnauwkeurigheid van de robotpols is het volgende van 

belang. De te ontwerpen alternatieve overbrenging moet min

der radiale speling en een grotere torsiestijfheid hebben 

dan de gangbare robotarm-overbrengingen zoals b.v. de har

monie drive. 

Als alternatieve overbrenging is gekeken naar een planetaire 

wrijvingswiel overbrenging. 

De opdracht is gecoacht door ir. P.W. Koumans, waarvoor mijn 

hartelijke dank. Tevens wil ik alle andere mensen bedanken 

voor het verstrekken van informatie en het geven van adviezen 

bij de uitvoering van deze I1-opdracht. 



H. 2 PROBLEEMSTELLING 

Doel van deze opdracht is te komen tot een ontwerp voor 

een alternatieve overbrénging voor het aandrijven van het 

schouderscharnier van een robotarm. 

De overbrenging moet hierbij aan de volgende eisen voldoen: 

1. De overbrengverhouding moet gelijk zijn aan 1 : 200. 

2. De uitgaande as V3n de overbrenging moet een dynamisch 

koppel van 600 Nm bij 15 omw;min. kunnen doorleiden, 

en bij stilstand een koppel v~n 350 Nm. 

3. De herhaalnauwkeurigheid van de pols moet in gestrekte 

stand van de robotarm 0,1 mm of minder zijn. Dit bete

kent dat de stijfheid en speling v~n de overbrenging 

beter moet zijn dan die van een gangbare robotarm

aandrijving (bijv. een harmonie drive). 

4. Het rendement moet aanvaardbaar zijn in vergelijking 

met een gangbare overbrenging. 

5. De overbrenging moet acceptabel zijn qua afmetingen, 

massa en kostprijs. 

2 



H. 3 ANALYSE 
3 

3.1 Afbakening onderzoekgebied 

Om tot een alternatieve overbrenging te komen is onderzoek 

verricht naar drie typen planetaire wrijvingswiel overbreng

ingen. De redenen hiervoor zijn de volgende: 

- Voor zover mij bekend is dit typeoverbrenging nog nooit 

onderzocht voor toepassing in een robot. Het is dus 

nieuw! 

- Eén van de drie te onderzoeken overbrengingen ( type 1) 

blijkt vrijwel spelingavrij en daarbij zeer stijf. Dit 

biedt perspectieven. 

- Alle drie de typen vertonen een grote geometrische over

eenkomst met achter elkaar geschakelde cilinderlagers, 

waarvan de rollen, binnen-, of buitenringen aan elkaar 

gekoppeld zijn.( zie fig.l ). Door deze gelijkenis zou de 

overbrenging mogelijkerwijs goedkoop geproduceerd kunnen 

worden. 

De drie typen zullen bekeken worden op onderstaande punten: 

- Het rendement van de overbrenging 

- De benodigde voorspankrachten tussen de planeten en de 

binnen- en buitenringen, en de maximale hertze spanningen. 

- Constructieve problemen 

- Speling en stijfheid. 

Vervolgens zal aan het meest geschikte type verder gerekend 

worden om tot een ontwerp te komen. 

Om het vergelijken van de drie typen te vereenvoudigen, worden 

allereerst voor elk type ongeveer gelijke afmetingen bepaald. 

Hierbij wordt uitgegaan van hetvolgende: 

- Per overbrenging hebben de trappen een gelijke overbreng

verhouding. Indien er sprake is van twee trappen bete

kent dit itrap =~bij drie trappen resulteert dit 

in itrap =~ 
- Gesteld is dat de (buiten)ring met de grootste diameter 

een loopvlakdiameter heeft van 130 mm. 

- De enkelvoudige planetaire overbrengingen, waaruit de 



t~~ppcn zijn o;gcbou~d, hebben elk vier pl~neetwielen. 

~e b~sis~eductiJ per enk~lvoudige pl~netaire overbreng-

l·n~ ~,,..,.;..,"..,, .. ~ ,~.,n· jl· J/c-. 1 ( zl.·"' ,_,.;J'lar:-"' 1) u <J~.- .......... ..:~~.) ... • ,(.. :; ~~·· ' - ....,..... öc • 

" - De ~reedte van ~e plAnPetwielen is in all~ tr~ppen ge-

lijk er ~~rt~~~et ?~ ~m. 

4 

- VRn de drie te vergelijken typen worden de vereiste 

·l!ocr!?pan:r.r'ich ten en resulterende hert ze span:-J.ingen alleen 

vq~ de l~?tste tr~p herekend. 

- Er wor~t uitgus~an van stalen planeetwielonderdel~n, d.w.z • 
.,.,. ,$'/11 
;_, :::: ? '1 ··1;..: f,n"..'-. 

T 

111 ~aa.cle 
0..:. -.::;;;:;:=-+ 

type 1 

typt. 'l.. 



J.l De planetaire over'b:r·~.:nçint; 

Een enkelvoudige planeetwiel overbrenging is opgebouwd uit 

de volgènde delen: 

-een aandrijfring (A) 

-één of meerdere planeten (P), die gelagerd zijn op een 

planetendrager (S) 

-een gedreven ring (B) 

8 

5 

fisu.u.r 1 

Wanneer nu de planeetdrager (S) stilstaat, terwijl de ringen 

A en B roteren, dan spreekt men van het basisgeval [1]. De 

overbrengverhouding i 0 tussen ring A en B wordt basisreduc

tie genoemd. Hiervoor geldt steeds: 1~1>1 

Voor bovenstaande figuur geldt derhalve: lioF ~ 
A 

Met behulp van de basisreductie kunnen door omrekening de 

overbrengverhoudingen i bij planetaire werking bepaald 

worden ( zie bijlage 3 ). Hiervan is sprake indien ring A 

of B stilstaat, en de andere twee roteren. 

Door omrekening kan ook het rendement~, bij een plane

taire werking, verkregen worden uit het basisrendement ~0 , 

waarvan sprake is in het basisgeval. Zie bijlage 3 • 

Met behulp van de overbrengverhouding en het rendement 

kunnen de momenten op de verschillende delen van een 

planetaire overbrenging bepaald worden. Zie bijlage 3. 

De overbrengverhoudingen , rendementen en momenten van 

samengestelde planetaire overbrengingen kunnen bepaald wor-

den door deze op te splitsen in enkelvoudige pl. overbrengingen. 



Het verschil tussen het basisrendement ~en het rendement~ 

bij planetaire werking kan als volgt verklaard worden. 

Wanneer de ringen A en B relatieve hoeksnelheden, resp. 

WAs enw65 • hebben t.o.v. de planeetdrager (S), dan wordt 

er door het afrollen van de planeetwielen tegen de ringen A 
en B z.g. rol- of walsvermogen Pw overgedragen. 

Het walsvermogen van ring A naar S bedraagt: 

Het walsvermogen van ring B naar S bedraagt: 
PwA= MA x WAS 

Pwa= Max. c.t&s 

Deze vermogensoverdracht gaat gepaard met verliezen. Bij een 

planetaire wrijvings wiel overbrenging zijn deze verliezen 

evenredig met de voorspankracht, waarmee de wielen op elkaar 

gedrukt worden. Indien nu die voorspankracht afgestemd is op 

het over te dragen vermogen, dan zijn de verliezen evenredig 

met het walsvermogen, eh kan er voor het basisgeval een 

basisrendement bepaald worden. 

Bij planetaire werking hebben de hoeksnelheden ~~en Wes 
andere waarden dan in het basisgeval. Daardoor zullen er 

ook andere walsvermogens optreden. Bij een groter walsver

mogen zal het verlies groter zijn, en dus een kleiner 

rendement resulteren. Bij een kleiner walsvermogen zal het 

rendement groter zijn. 

6 
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H.4 VERGELIJKING VAN DRIE TYPEN PLANETAIRE OVERBRENGINGEN 

4.1 Type 1 

Type 1 bestaat uit twee identieke trappen, die achter elkaar 

geplaatst zijn (zie fig. i). Elke trap is samengesteld uit 

twee enkelvoudige planeetwieldrijfwerken. De samengestelde 

trap wordt ook wel Wolfram-drijfwerk genoemd [ 1 ]. 

De werking per trap is als volgt ( zie fig. 3). De aandrijf

as is verbonden met binnenring 1. Deze drijft planeetwiel 2 

aan, dat afrolt tegen de stilstaande buitenring 3. Planeet

wiel 5 ligt op dezelfde hartlijn als planeetwiel 2 en is 

hier star mee verbonden. Buitenring 6 wordt aangedreven door 

planeetwiel 5 en is star verbonden met binnenring 1 van de 

volgende trap. Ring 4 zorgt ervoor dat de planeetwiel lagers 

niet belast worden bij voorspanning van planeetwiel 5 tegen 

buitenring 6. Het gedeelte 16 van ring 1 in fig. '1 heeft de

zelfde functie bij voorspanning van planeetwiel 2a tegen 

bui tenring 3 B • 

Dit type kan spelingavrij genoemd worden. De krachtsover

dracht gaat niet via lagers, maar via "starre" elementen. 

Ook de stijfheid is hierdoor groot. 

In fig. lf is weergegeven hoe de trap opgesplitst wordt in 

twee enkelvoudige planeetwiel-drijfwerken. Deel A komt over

een met type A uit bijlage 3, en deel B met type B. 



8 
Bepaling overbrengve~houdingen 

Type 1 is opgebouwd uit twee trappen, dit betekent it =±V2od rap 
Met behulp van de formules uit bijlage 3 kunnen de basisre-

ducties i 0 .1\ en i 06 van resp. deel A en deel B bepaald worden. 

Om de volgende reden wordt/ioAf zo groot mogelijk genomen. 

Bij onderzoek van de rendementen blijkt voor type A: q11 .> '/o11 

en voor type B: '7a < fJ..tJ• Verder blijkt dat~ .. groter is bij klei

nere ie en kleiner is bij grotere ie. 

Zoals afgesproken zijn er vier planeetwielen per enkelvoudige 

overbrenging. Dus ie" wordt gelijk aan-5, 1 genomen. 

Uit bijlage 3 iA = 1 - iM = 6, 1 

Bepaling van de afmetingen 

Zoals gesteld heeft de grootste diameter een waarde van 130 mm 

( zie pag. 3). /~A/ is de grootste basisreductie. Dus krijgt 

d3 de grootste waarde van 130 mm. Met behulp V3n de formules 

uit bijlage 2 kunnen nu de overige diameters bepa~ld worden. 

(2.1) dt = 25,50 mm 

(2.2) dt = 52,25 mm 

(2.3) d"' = 77,75 mm 

(2.4) dr = 23,01 mm 

(2.5) d, = 100,76 mm 

dl{ = d' - 2d.r = 54.74 mm 

Bepaling vqn de rendementen 

In bijlage 4 is de afleiding voor het basisrendement~opge

steld. De planeetwiellagers van type 1 zijn onbelast, dus 



Mwft = 0 en formule ( 4.16) is van 

coëficient~wordt voor alle drie 

waarde 0,1 genomen. De in (4,14) 
blijkt te kloppen. ( f.d..., ;:: o,olc9) 

toepassing. Voor de frictie

de te onderzoeken typen de 
J, d."" gedane aanname : --:;- << 1 
M-•1\ 

1-A- r#l 
Substitutie van de waarden van de variabelen in (4.16) levert: 

I 

~04: I /, J...,. 
1- -;rr;: 

Bij de berekening van q.,. doet zich een probleem voor. Hier zijn 

in de overbrenging twee buiten- ( 3a en 6 ) en twee binnen

ringen ( 1s en 4 } aanwezig. Er zijn derhalve twee voorspan-

krachten en dus ook twee wrijvingkoppels. 

De voorspankracht tussen planeetwiel 2a en de ringen 18 en 38 

bedraagt: 

Het wrijvingskoppel t.g.v. deze voorspankracht bedraagt: 

M...,,~: ~,~('}.;U~/ + Mwr3 ) (4.10A) 

De voorspankracht tussen planeetwiel 5 en de ringen 4 en 6 

bedraagt: p M6 (4.5) 
A = n p.. r6 

Het wrijvingskoppel t.g.v. deze voorspankracht bedraagt: 

Mwr6 : l,ci."..(l1t,,. Mw,.6} (4.101&) 
r6J.J-

Het totale wrijvingskoppel op ring 3 bedraagt: 

(10) 

Omdat l.tk../~o.oo<t) <<I kunnen Mwr
3 

achter in vgl (4.101\) en 

9 

~A.r:.l . 
Mwr achter in vgl. ( 10) verwaarloosd worden. Omdat 4·~-(:::oo,oo"f}«l 

I "..., 

kan Mw~ achter in vgl. (4.10&) verwaarloosd worden. 

Voor Nwr, kan dan geschreven worden: 

Mlooi.-. = - J, olw. M6 (...!.. + .L) 
IA ll)a ". (. V'i 

De formule voor 111fl. wordt nu: 
I 

f~a • 1 + ai(l .,..L) 
IA r• {, 

Substitutie van de waarden v~n de variabelen levert: 



Nu de basisrendementen bekend zijn, kan m.b.v. bijlage 3 het 

tot~le rendement van type 1 bepaald worden; 

'~ (ÏM f?~:~, -~?.. ( ,;. -I t _. (YJ A . 'JilJ C: • • 
loA -1 lr.~r - ?"' 

Substitutie van de waarden van iOA , i 06 , ~oA en ~e~• levert: 

Bepaling van de voorspankrachten en de maximale hertze span

ning. 

10 

In de laatste trap komen de grootste momenten, en dus voor

spankrachten voor. Daarom zal alleen deze doorgerekend worden. 

Met behulp van bijlage 3 kunnen de momenten in de overbrenging 

bepaald worden. 

Bij het samenstellen van de trap uit d3 enkelvoudige over

brengingen geldt: 

A 

tloa 
M38 = -t-1, -r

leoe, 

ltiJ wordt dan: 

1 

M3 = M_,,. + M. .ra 

M.sA = -Mss 

verder: 

voor Mlo\ kan nu geschreven 

lon- 'lca 
worden: M.JA = ·11t te 

+ (los- 'lc>tr) •(lo~~,·IJoN) 
fop. 9<>A -I 

De voorspankracht per planeetwiel tussen binnenring 1 en 

buitenring 3 bedraagt ( zie bijlage 4 ): 

+ 

De voorspankracht per planeetwiel tussen ring 4 en ring 6 

bedraagt: 



Substitutie van de numerieke waarden van de variabelen in 

de formules voor Pil en Pc,6 levert ( M6 = 600 Nm, zie pag. 2.): 

P11 = 21400 N en P'1l = 29775 N 

De hertze spanningen zijn het grootst in de contacten van 

de binnnenringen 1 en 4 met de respectievelijke planeetwielen 

2 en 5. Met formule (5.2) uit bijlage 5 kunnen de hertze span

ningen berekend worden. Voor stalen binnenringen en planeet

wielen worden de spanningen ( 1 = 20 mm, zie pag. 4 ): 

Voor binnenring 1 tegen planeetwiel 2: 

éc ~l (Vj +rl.) _ NI 
G" H q, = 2.Tf f. V", V" t. - 2. I 'I 3 l~tu" l 

Voor binnenring 4 tegen planeetwiel 5: 

11 



4.2 Type 2 

Type 2 bestaat uit twee identieke achterelkaar geplaatste 

trappen (zie fig.1 po.3. 4 ) 

De werking van de trap is als volgt (zie fig. f ) 

12 

Binnenring 1 is star verbonden met binnenring 4. Binnenring 1 

drijft planeetwiel 2 aan,dat gelagerd is op de planeetdragerS 

en afrolt tegen buitenring 3. Planeetdrager S begint hierdoor 

te roteren. Planeetwiel 5, dat ook gelagerd is op planeetdrager 

s, wordt aangedreven door binnenring 4. Buitenring6 is star 

verbonden met de binnenringen van de volgende trap,(of met de 

uitgaande as ), en wordt aangedreven door planeetwiel 5. Beide 

planeetwielen zijn gelagerd. De krachtsdoorleiding verloopt door 

deze lagers. Derhalve is de overbrenging alleenspelingsvrij, 
' indien de planeetwiel lagers voorgespannen zijn. De stijfheid 

van de overbrenging wordt grotendeels bepaald door de stijfheid 

van de planeetwiel-lagers en de torsiestijfheid van de planeet

drager. 

dee.l A dee.\s 

De overbrenging wordt opgesplitst in de delen A en B zoals in 

fig. e is weergegeven. 

Bepaling overbrengverhoudingen 

Er zijn twee identieke trappen. Er geldt dus it =~V2oo: rap 
Deel A komt overeen met type A uit bijlage 3. Hiervoor geldt: 

i A = nl = 1 - ioA. 
ns 
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Deel B kan gezien worden als een superpositie van het basisgeval 

en van type C uit bijlage 3. 

Het basisgeval: 

Type C: 

Superpositie levert: 

-!!i_ 
Substi tutie van n4=n1 en ns = I-lu ( dit geldt voor deel A) 

levert: ( 1 Îe4-l _1 ) VI 
n6 ... r + ll 

oa Ïoa I-Îo4 1 

0 h . . l t . rt1 I - IOA msc r1JVen ever : 1trap=n,= 
1

_ ~ .... 
Indien gesteld wordt dat io,.. of io& gelijk is aan-.5, dan kan 

berekend worden dat voor: 

ie>A = -5 ..... i = trap -V2oo' en ioc.= -3,51 

io& = -5 ....... i = trap +.J 200' en 4"= -3,43 

Bepaling van de afmetingen 

Voor beide gevallen zullen de afmetingen bepaald worden,~~V. bijlage 2 

Indien ioA = -5 Indien ioe = -5 

d3 = 130 mm d6 = 130 mm 

(2.1) d1 = 26 mm d4 = 26 mm 

(2.2) d2 = 52 mm d5 = 52 mm 

(2.3) d = 78 mm d = 78 mm m m 
(2.2 ) d4 = 34,59 mm d1 = 35,21 mm 

(2.1) d6 = 121,41mm d3 = 120, 78mm 

(2.2) d5 = 43,41 mm d2 = 42,79 mm 

BeEaling van de rendementen 

De lagers van de planeetwielen van type 2 worden belast. Dus 

Mw~ 4 0 en formule (4.15) uit bijlage 4 is van toepassing. 

De in ( 4.14) gedane aanname tc:l; ( .. O,o,6') «I klopt. Voor r 1 
is de kleinste staal van beide gevallen ingevuld. 

Indien ie,..= -5 dan wordt gevonden: 'f~A • 0,9c9t '/oa.:: 

Indien ioe= -5 dan wordt gevonden: 1oA .: o,9ó's- ?ca• 

0; jdls-. 

0,5J1' 



Het rendement van de trap ~t kan nas bepaald worden nadat de 
·L rap • · 

richting van de walsvermogensstroom door de overbrenging be-

paald is. Hierdoor kan namelijk bepaald worden of de waarde van 

w in de vergelijkingen (6.9) en (6.10) positief of negatief é~n 

is. Voor deel A ~nin bijlage 6 de volgende vgl. afgeleid:(zie 

ook pag. 6 ): 
(6.20) 

en 

Voor het geval ios= -5 geldt:ws1 )0, M. > O, 
l.n 

Dit levert: 
pw1< 0 en pw3) o. 

Dit betekent dat de walsvermogensstroom loop van 1 naar 3. Voor 

de exponent w van 7t~~ in de vgl. 

dit in w=+1 • 

(6.9) en (6.19) resulteert 
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Voor deel B zijn ook de vergelijkingen voor de walsvermogens~ 

stroom gegeven in bijlage 6. üp analoge wijze kan nu gevonden 

worden dat de walsvermogensstroom hier loopt van 6 naar 4 (voor 

io8 = -5) en dat de exponent w vanf04 in de vgl. (6.10) en (6.19) 

-1 is. 

Nu kan met behulp van vgl. (6.19) het rendement van de trap be

paald worden. Bij substitutie van de numerieke waarden wordt 

gevonden nt = 0,9184 • Voor de totale overbrenging geldt 
l rap 

qfyp(.t.. = ?trap = 0,843 
Op eenzelfde wijze kunnen de walsvermogenstromen bepaald worden 

voor het geval ie" = -5. De richting ervan blijkt dan anders te 

zijn, en voor het rendement van de trap wordt dan gevonden: 

7trap = 0,909. Voor het totale rendement wordt gevonden 

7 ~'fpi!.'l,. = 0' 826. 

Bepaling van de voorspankrachten en de maximale hertze spanningen 

Nu het teken van de exponent w bij ~~en ~a bekend is, kunnen 

ook de momenten ( zie bijlage 6 ) en daarmee de voorspankrachten 

bepaald worden. · 

V oot het geval ios = -5 wordt ui tgega~m V"ln M1 en M6 , omdat deze 

de grootste voorspaukrechten opleveren. ( De walsvermogensstroom 

gaat namelijk vRn 1 naar 3 en van 6 naar 4. Derhalve zal M 1)~ 
en M

6 
> i 0 a·M4 ) • Voor de voorspankrachten ( zie bijlage 4) en de 

hertze spanningen { zie bijlage 5) tussen planeetwiel 2 en 
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binnenring 1 geldt: 

Substitutie van (6.1S) 

Invullen van de numerieke waarden levert: 

P 12 = 23299 N en ~812 = 2106 N/~ 

Voor de voorspankracht P45 en de hertze spanningor845 tussen 

planeetwiel 5 en binnenring 4 kan de berekening op analoge wijze 

uitgevoerd worden. ~r wordt dan gevonden: 

P = M.,.;,t- ::: 2307'/ N en Qt
845

= 2212 ""/,._.._, 
45 '···l;·ll·,..... 

Voor ~-~is de walsvermogensstroom omgekeerd. In dit geval wor

den de volgende waarden berekend: 

P12 = 24399 N 

P
45 

= 24574 N 

Wanneer van beide gevallen de totale rendementen, de minimaal 

vereiste voorspankrachten en de daarbij horende hertze spanning

en met elkaar vergeleken worden, dan komt het geval waarvan 

~& ~ -5 het beste uit de bus. 



4.3 Type 3 

Type 3 bestaat uit drie trappen ( zie fig.2 pag.~). ~lke 

trap is een enkelvoudig planeetwiel-drijfwerk. De werking 

per trap is als volgt ( zie fig. 6 ) 
Binnenring 1 is star ver

bonden met de aandrijfas 

( of met de planeetdrager 

van de vorige trap), en 

drijft planeetwiel 2 aan. 

Deze rolt af tegen buiten

ring 3, die stil staat. De 

planeetdrager S, waarop de 

planeetwielen gelagerd 

zijn,komt hierdoor in rota

tie. De planeetdrager is 

star verbonden met de binnen

ring van de volgende trap( of met de uitgaande as, indien 

de hier beschreven trap de laatste is). 

De krachtdoorleiding geschiedt via de lagers van de planeet-

wielen. Indien deze voorgespannen zijn is de overbrenging 

spelingavrij te noemen. De stijfheid van de overbrenging 

wordt grotendeels bepaald door de stijfheid van de planeet

wiel-lagers. en de stijfheid van de planeetdrager. 

De drie trappen zijn van het type A uit bijlage 3. 

Bepaling overbrengverhoudingen 

Type 3 is opgebouwd uit drie identieke trappen. Per trap 

moet dus gelden: it ~~~5,85. rap V c;;.vv 

Uit bijlage 3 volgt: i() = 1 - it ~-4,85 rap 

Aangezien liof< 5,1 is er plaats voor 4 planeetwielen per 

trap ( n = 4 , zoals vereist). 

Bepaling van de afmetingen 

Op pag.3 is de waarde van de grootste diameter vastgesteld, 

dus dj = 130 mm. Met behulp van bijlage 2 kunnen nu de 
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andere diameters bepaald worden. 

(2.1) d1 = 26,80 mm 
(2.2) dz. = 51,60 mm 

(2.3) d"' = 78,40 mm 

Bepaling van de rendementen 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de afleiding van~ in 

bijlage 4. Bij type 3 zijn de planeetwiel-lagers belast, 

dus Mwrt :f. o, en vgl. (4.15) is van toepassing. Bij sub

stitutie van de numerieke waarden wordt de frictiecoëffi-

cient weer 0,1 gesteld. Het basisrendement wordt dan: 

~o =- I 
I 

Met behulp van bijlage 3 kan nu het totale rendement van 

type 3 bepaald worden: . 3 
'l1yt'"-3 e TJti\p • ( /ol.rr:_l- ') 

Substitutie van de waarden van ie en9.1evert: 'lfrPe:s =: ~9S'"I 

Bepaling van de voorspankracht en de maximale hertze span

ning 

Omdat de momenten in de laatste trap het grootst zijn, 

wordt alleen deze doorgerekend. 

Voor het koppel op de binnenring wordt in bijlage 3 gevon-

den: M M 1 
I = S -,e~~~-e~--.,..1 

Ms = 600 Nm, het koppel van de uitgaande as. 

De voorspankracht per planeetwiel bedraagt ( zie bijlage 4): 

11, _ M I 
P = n·r, .,.... - >((.~()-1) n r; p. 

Substitutie van de numerieke waarden levert: P = 19441 N. 

De gereduceerde kromtestraal is het kleinst voor het con

tact tussen de binnenring en het planeetwiel. Hier treedt 

dus de grootste hertze spanning op. Invullen van de nume

rieke waarden in vgl. (5.2) uit bijlage 5 geeft de waarde 

hiervan: 
Eo P · (Vi +V'J 

t. rr l · r, rt. = 

17 



4.4 Bepaling meest geschikte overbrenging 

In onderstaande tabel worden de typen \ 2 en 3 met elkaar ver

geleken. 
t~bel 1 

torsie min. max. 
over- stijf- speling ren- vereiste hertze 
brenging heid dement voorsp. spanning er.., 

kracht p 

type 1 +!) + 
I) 

0,950 29775 N 2600 %..,.\. 

type 2 0~ 0 ~ 0,843 23299 N 2212 ~r-tl'\'l 

type 3 0!,) 0~ 0,954 19441 N 2013 "/"""""'" 
!) 
+ voor zover tot nu toe ~n te schatten een zeer grote stijf-

heid, en vrijwel spelingsvrij. 
o speling en stijfheid in grote mate afhankelijk van de toe-

gepaste planeetwiellagers,en van de planeetwieldrager. 

Hoe groter het rendement, des te g~rlnrrer de warmteontwikke

ling in de overbrenging. Hoe kleiner de minimaal vereiste 

voorspankracht, des te kleiner de vereiste stijfheid van de 

buitenring en dea te kleiner de verschillende vervormingen. 

Hoe kleiner de maximaal optredende hertze spanning, des te 

groter de te verw~chten levensduur. 

Het hierbovenstaande in aanmerking nemende, komt type 3 veruit 

als meest geschikte overbrenging naar voren. 

Wat betreft de speling en stijfheid komt type 1 als beste uit 

de bus. 

Bij het inschatten van evt. constructieve problemen moet gelet 

worden op het feit dat in type 3 enkelvoudige planeetwielen 

toegepast worden, en in de typen 1 en 2 zijn ze gecombineerd. 

Bij type 3 lijkt een gecontroleerde voorspanning goed mogelijk. 
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t-
Een geringe scheefstelling van de planeetwiel as is hiefbij toe- X 
laat baar. 

Doordat bij de typen 1 en 2 de planeetwielen gecombineerd zijn, 

is het niet ondenkbaar dat de twee voorspanningen op de twee 

planeetwielen elkaar beinvloeden.Hierdoor kan het erg moeilijk 

worden om de voorgeschreven voorspanningen op elk planeetwiel 
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aan te brengen. Tevens kan de toelaatbare scheefstelling niet 

zo groot zijn als bij type 1. 

Al deze zaken in overweg~ing neaende, wordt besloten bij het 

verdere ontwerp uit te ga~n van type 3. 
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H .5 ~lATERIAALKEUZE EN S~lERINGSCONDITIES 

5.1 Inleiding 

Om tot optimale afmetingen van de uiteindelijke overbrenging 

te komen zijn de materiaalkeuze en toe te passen smering ( of 

geen smering) van grote betekenis. Hierbij spelen de wrijvings

coëfficient en de toelaatbare hertze spanning een grote rol. 

Voor het vermogen dat door een overbrenging doorgeleid moet 

kunnen worden geldt: P = M·w 

Bij gegeven hoeksnelheid moet de overbrenging dus berekend worden 

op het maximaal door te leiden 

de volgende formule afgeleid: 

koppel. In bijlage t 
c::rt 

M =l·p... r. rt.f. TT 

is hiervoor 

Vergroting van de wrijvingscoëfficient betekent dat de hert~e 

spanning, en daarmee en/of de gereduceerde 

kromtestraal kltiner 

•Een kleiners gereduceerde kromtestraal~ is het gevolg van klei

nere afmetingen, en dus geringere massa. 

-Een kleinere voorspanning P heeft als voordeel dat de over

brenging in radiale richting minder stijf behoeft te zijn. 

Hierdoor wordt de overbrenging ook minder in massa. ~en klei

nere hertze spannin~ heeft als voorde3l dat de levensduur 

groter wordt. 

-Daarnaast wordt het basisrendement ?" groter bij verhoging van 

de wrijvingscoëfficient ( zie vgl. (4.16) bijlage 4). 

Een materiaalcombinatie roet een hoge wrijvingscoifficient is 

dus zeer interessant. 

Bij vergroting van de toelaatbare hertze spanning kunnen r 

(en/ of t) kleiner worden. Dit betekent niet alleen kleinere 

afmetingen, maar ook een kleinere massa. 

Uit bovenstaande vgl.valt ook af te leiden dat reductie van 

de gereduceerde elasticiteitsmodulus Ep een mogelijkheid is 

ter verkleinin~ van de afmetingen~ermindering van E0 bete

kent echter ook vermindering van de stijfheid, en derhalve 

grotere elastische vervormingen. Dit moet juist geminimali

seerd worden. Er zal daarom uitgega~n worden van stalen wrij

vingswielen en ringen, met eventueel een oppervlaktelaag ter 



vergroting van de wrijvingscoëfficient en de toelaatbare ~w• 

Een ander belangrijk facet bij materiaalkeuze is de te ver

wachten slijtage. Hiervoor kan de volgende vgl. gevonden worden 

[ 2. ]. 

h = 
A = 
V = 
F :::: 

V F 
h='A=kxs 

slijtage diepte (mml 
totale contact oppervlak k~J 
weggesleten volume (=h•A). bnm1

] 

aandrukkracht {NJ 
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s 
k 

= 
= 

afgelegde slipweg ( bij glijden, 100% slip, s=afgelegde weg) 
slijtage factor, meestal afhankelijk van F. [~~YN] 

Er kan nu afgeleid worden: Hoe kleiner k, des te groter s voordat 

een bepaalde slijtagediepte h bereikt is. 

Samenvattend: Bij de beoordeling van materiaalcombinaties, .moet 

er dus gekeken worden naar - wrijvingscoëfficient fL 
- toelaatbare O""H 

1. 
- tJ-·~11 zie vgl. 

- de slijtagefactor k 

5.2 Smeringscondities 

In het algemeen kan gesteld worden, dat door toepassing van 

smeermiddelen de wrijvingscoëfficient daalt en de toelaatbare 

hertze spanning groter wordt. 

Door toepassing van een smeermiddel ontstaat er in het contact

p~nt v~n de twee lichamen een smeerfilm tussen de twee opper

vlakken van de lichamen. Deze smeerfilm voorkomt metaal-metaal 

contact. Adhesieve slijtage doorkoudlas en vreten,in geval van 

sliM worden zo vermeden. 

Bij toepassing van een vloeibaar smeermiddel moet wel rekening 

gehouden worden met 1 - 3% slip. Naast hydrodynamische verlie

zen veroorzaakt dit nog een extra vermindering van het rende

ment. 

Droge smeermiddelen, zoals grafiet of MoS2, veroorzaken veel 

minder slip tussen de contactvlakken, en de wrijvingscoëffi

cient is iets groter dan bij vloeibare smeermiddelen. De toe

voer van het smeermiddel is echter een probleem. Toepassing 

van glijlakken zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. 



Vloeibare smeermiddelen 

Bij het smeren van wrijvingswielen wordt een zo groot mogelijke 

wrijvingscoëfficient verlangt. Dit in tegenstelling totde gang

bare smeersituaties. Bij het gebruik van minerale oliën wordt 

hoogstens p. = 0,06 verkregen. f.let nieuwe, speciaal voor tractie 

doeleinden ontwikkelde,synthetische smeeroliën worden zelfs 

grotere waarden dan~= 0,1 bereikt. Santotrac 70, van de 

Amerikaanse firma Monsanto, is zo'n smeermiddel. Voor deze olie 

stant i:.et verloop van de wrijvingscoëfficient als functie van 

de slip uitgezet in onderstaande grafiek.[ 3 ][~) 

5et maximum van de grafiek is behoorlijk vlak. 

De toelaatbare cr-,., is afhankelijk ve.n smeermiddel, optredende 

slip en materiaalkeuze. Uitgaande van kogellagerstaal ( 100Cr6) 

mag bij rotatie van beide VJrijvingswielen, wet ongeveer 1% slip, 
Al' O"Hll:'2500 /',.. .. '!.genomen worden (5]. 

Bij omkering van de draairichting en bij stilstand kan er me

tallisch contact ontstaan t.g.v. het doorbreken van de smeer

film. De toelaat bare a,., mag dan niet zo groot genomen worden. 

De heer ~Cuijpers van de vakgroep WOC adviseert niet verder 

te ga::,n dan cr"H 4 1600 "'!.,.,._ .... , 

Glijlakken 

Glijlakken zijn droge smeermiddelen, die ingebed zijn in een 

kunsthars en als lak a~ngebracht kunnen worden op de te smeren 

contactvlakken. In het streven naar een zo klein mogelijke 
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wrijvingscoëfficient, is deze in enkele tientallen jaren tijd 

teruggebracht van o, 15 --0,5 [6) naar 0,03- o, 1 (11 • Glijlak

ken met hoge wrijvingscoëfficienten zijn tegenwoordig dan ook 

niet meer in de handel. 

23 

Over belasting-afhankelijke slijtage heerst weinig eenduidigheid 

in de literatuur. 

Leverancier MAVOM van Molykote glijlakken adviseerde een glij

lak toe te passen in combinatie met een vloeibaar smeermidjel. 

Op de kritieke momenten, wanneer de vloeibare smeerfilm door

broken wordt, wordt metallisch contact verhinderd door de glij

lak. Op deze manier z.ou een grote toelaatbare l'Ttt mogelijk zijn. 

De heer A. Dutkiewicz, van CFT Philips, is naar aanleiding van 

een artikel in 'De Constructeur' ( Toepassingsmogelijkheden vq_n 

glijlakken ) ook benaderd voor informatie over dit onderwerp[O] 

Hij raadde de toepassing van glijlakken op wrijvingswielen af, 

omdat de daarbij optredende belasting de glijlak laag zeer 

snel doet wegslijten. Ook toepassen in combinatie met een vloei

baar smeermiddel was volgens hem tot mislukken gedoemd. Door 

de poreusheid van de glijlakken worden ze in het contactvlak, 

waar zeer hoge drukken optreden, uit elkaar geperst. 

Conclusie: Glijlakken zijn ongeschikt voor toepassing op wrij

vingswielen. 

~3 Materia•lcombinaties 

Voor een materiaalparing van veredeld staal (100Cr6) met veredeld 

staal (100Cr6), of voor oppervlakte gehard staal met oppervlakte 

gehard staal ( b.v. zachtgenitreerd of gecarboneerd) gelden de 

volgende waarden: 

ongesmeerd: 

gesmeerd 

toelaatbare CfH-:= 1200 Nj.,...,..-;. en ~1:: 0,15 
Jl-·ts'~:-2, 16 ·1 cftJj,.,"'" 

toelaatbare crt1 :16,?0 "'/rv.~ en fAAl'0,09 
~ ·\'f~ t 3 • 1 rf" wx. ..... 

Om grotere waarden voor crH en #-' te verkrijgen, is op advies van 

de heer D. Landheer van de vakgroep ~·oe, literatuuronderzoek 

gedaan naar keramische oppervlakte laagjes, ook wel keramische 



coatings genoemd. 

Sinds !1980 worden keramische coatings aangewend ter verminde

ring van wrijving en slijtage van stalen en gehard stalen 

machineonderdelen en gareed.schappen L<'1l. ~~ le·.,renF!-

duur V3n snijgereedschappen kan door coatings VRn TiN of TiC 

vergroot worden met een factor 5 - 10. t~1 TiC coating op kogels 

en/of ringen van kogellagers wordt toegepast bij extreme omste.n

diF;heden ( zondersmering en bij hoge temperaturen) .[lt?l Ln] 
De gecoate lagers zijn stijver dan ongecoate, en het lager loopt 

veel rustiger. Indien een smeermiddel wordt toegepast, gaat 

dit veel langer mee. Er treedt geen waarneembare kooislijtage 

op, en de leveneduur wordt verlengd. [1~ De verbeterde slij

tage eigenschappen kunnen grotendeels verklaard worden door af

wezigheid van adhesieve slijtage. 

De belastbaarheid ven de keramische laagjes is afhankelijk van 

de volgende factoren: 

- cohesie van het keramisch materiaal 

- adhesie tussen coating en substraat 

- hardheid van het substraat. Indien het substraat te zacht 

:s, tr~edt er bij hoge belasting plastische vervorming op. 

Dit moet voorkomen worden. 

Vergelijking van "gecoat" en ''ongecoat" puntcontact, bij een 

glijsnelheid van 0,5 ~b 1 evert in het transitie-diagram de vol

gende waarden voor de aandrukkracht op( indicatieF~= 400N ~ ) 
[I 2..] er" = 3600 Nf"''"''" 

T ABLE n . Critical transitioos F N from one lubricatioo regime to anotber 
as a runction of' sutface rou~ [ pm CLA) and type of surface coating 
u= 0.5 m/s, lubricant:mineraloil, T= JO"C."' = 1.4X I0- 1 Pa s,coating 
!CVD) thi<:knea d = 5-6 pm. 

F", F • N, 

R. 1111 111111 
R.inp &.Uil (pmCLA) (N] (N] 

unc:oated llftCOI.ted 0.11 40 425 

unc:oated uncoated 0.08 175 425 
ltCc:oeted unc:oated 0.08 1200 l6SO s A, 
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TIN eoeteel unc:oated 0.08 >4000 >4000 vlmlsl 
(Cr, Fe),C, 

uncoated 0.12 200 4SO 10"' 1o·J : 10.., 10., 1 : 10 c:oated ... v, 
nccoatec~ TiC COilted 0.08 8SO 8SO 
TINcoated TINcoated 0.08 1100 1100 Fig. 10. Transition diagram for oil·lubricated 

ltCcoated TiNcoated 0.08 650 1300 
bali-ring contart. 

!Cr, FehCr, (Cr, FeJ.rCr3 0.12 400 400 

~-
coated 

• Coating on rifta witbstands always F N = 4000. System is self·healinl· 
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EHD smering fl~0,06 

grenssmering ~:0,1 

gebied I 

gebied II 

- gebied :ar ongesmeerd contact 14- is afhankelijk van de coating 

Slijtage praevan zijn hoofdzakelijk uitgevoerd op z.g pen/schijf 

machines [9] 
In onderstaanue tabel staan enkele voor wrijvingswiel toepassing 

interessante materiaalcombinaties vergeleken. 

slijtage f<~ctor k { ~ to .. •• '""ïu) ! 
wrijvic~scoifficient I 

pen/schi 

onges-neerd 
100Cr6/ 1 CO 
100Cr6/TF; 
100Cr6/TiN 
1C0C r6;Fe1 

' 

TiC I Si 

A 1~ q,c.iy~::r~•;/ C 
~ 1 0 I c•. 
'' ~ 3' I ..J l 
Fe 4 3 I Fe 

gesmeerd 
noc ::"1)/ Ti 

jf 

Cri) 

B 

c 
c bor ,.. 
"' 
~a 

c 
,__.r.__"~""'~ 

t-o.be\ 3 

cpa 
'jC · q;:-•f. 

C,20 

c,6 

-~-

r' <P• 
;'t,\, q':rl pen sc~ï\ 0)· ç 

0,25 
0,25 
0,49 
0,76 

0,26 1 '5 4 

0,62 
o,8 3 

I 
0,5 

0,40 

0,11 

<r~ C('.J l 

pe."' se!..;; { pen. sc~Ç. J 
! I 

300 300 
( 

' 
o, 14 15,2 I 

190 0 I 

116 I 0 I 
I 0,7 6 

I 6,6 3,6 
2 :),51 

0,69 o,6~ 

6 G i i 
'P = relatieve vochtigheid. Verdere testcondities: 5'1i = 11301.lo"'St.<(\c.e._çt_ 
'f = 20''C; ~<. 0, 1f-EU j afgeler;de slipweg : 1 km ; v = 0.01 '"'Is. 
Y ; <f~o~ = 360 *'/". ... '-(c~rve\t.f...l.) } Ra: 1 f"!1l ; V "' 0, 1 "'/~ 

In onderstaqnde grafieken is dezelfde trend zichtbaar. 

fig.ll 'I'ribolog:isch gedreg van ver
s,;hillende harde coating combinaties. b) 

(a) wrijvingscoifficient , (b) slij
tagefActor v~n de schijf, (c) slijta
gefactor v~n de kogel. 

I ) I'IIICTIOII (Of:FFI(IEIIT 

I I fW(J 

f ' l'ltOUI 
I 

OI .. -0111' -Df 
All All 

u T ·-I 
I 
I 
I 

04 
I 

u . 
.t 

·{pin.radius: 3•,load: 5 N, speed: 1 Clll·s·l, 
sarface roughness : cla 0.01 ~. except for TiN 0.03 um; no lub
rication, dry ai~ <5 ~ rh, h~id air >94 ~ rh). 

c) 

··----~ r .... ., .. _ .. 
... . 

J. 

•"liiU. ... Mft 
. 

T"" .. f wu 
_ .. .. .. .. 

'"·'• 

• 



Uit de tabel en de grafieken is duidelijk af te lezen , dat er 

materiaalcombinaties bestaan met een geringe slijtage en hoge 

wrijvingscoëfficient. Er zijn twee beleidslijnen aan te geven: 

- De contactvlakken van beide lichamen hebben een gering, maar 

gelijkwaardig slijtage verloop. Bijv. : Fe1 B / Fe1 B 
.ut. 03 I cc bor 
AllOJ' I SiC 

( zie tabel 3 ) 

- Het ene loopvlak vertoont wel slijtage en het andere nage

noeg niet. Dit kan bijv. toegepast worden als het ene loop

vlak goedkoop en eenvoudig te vervangen is, terwijl het 

andere zeer kostbaar is. Bijv. : 100Cr6 / TiN 
.100Cr6 / FetB (zie tabel 3) 

3ij wrijvingswielen is enkel sprake van microslip. De glijweg 

is dus maar een heel klein ~eel van de afgelegde weg ( bij de 

pen/schijf proeven is de glijweg gelijk aan de afgelegde weg). 

Hierdoor zal de slijtage veel geringer zijn dan bij de pen/schijf 

proeven. 

Bij de uiteindelijke keuze van de materiaalcombinatie zal daarom 

niet alleen het slijtagegedrag, maar vooral de kostprijs door

slaggevend zijn. Hierover was echter geen informatie te vinden. 

Het is derhalve moeilijk om een definitieve keuze te doen. 
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Om toch verder te kunnen rekenen zullen er voor JA en c:f11 waarden 

aangenomen worden, die aan de veilige kant zijn& JA-= 0,2 ; CT~o~= 16oor~».J
( gezien de gegvens uit de tabellen 2. en 3 aan de veilige kant ) 

Zodoende wordt er tevens een veiligheid bij overbelasting van de 
t. s-111 

overbrenging ingebouwd. Verder wordt p. • O"H :::: 5.l2. · to /tt.M". 

Dit is meer dan een factor 2 beter dan bij staal/staal paring 

( zie blz. ZJ ) • 

Bij het verdere ontwerp zal uitgegaan worden van: 
· NI toelaatbare er., = 1600 ,",,. ... 

p.. = 0,2 



H.6 OPTIMALISERING TYPE 3 

6.1 Bepaling diameters 

Nu de waarden voor de wrijvingscoëfficient p.. en de toelaat

bare hertze spanning <5"Hi1tl bekend zijn, kunnen de afmetingen 

en het 3antal rollen per trap van type 3 geoptimaliseerd 

worden. Hierbij zullen de volgende criteria gehanteerd worden: 

- Minimale afmeting van de diameter van de buitenring. 

- Minimale belasting per rol. Deze is een maat voor de 

elastische vervormingen en voor de vereiste stijfheid 

(dikte) van de buitenring. 

Voorlopig wordt uitgegaan van zuiver lijncontact ( zonder wel

ving ). Vergelijking (5.2) uit bijlage 5 is dan van toepassing 

voor het contact tussen binnenring en planeetwiel: 

€o P (r, +t': ( ) 
6" 1-1 ::: ~ Tl"' t . {"\ ('l s-. 2. 

Voor de voorspankracht P geldt ( zie blz. 11 ): 

P= M"' 
(Ï..~o-1) n r. tJo. 

Substitutie hiervan in vgl. (5.2) levert: 

, hEo /'15 (r,"'r.) ) 
crH = VhTtt.. r!'v-tnfALloV\o~l)l 

( 5".3 ) 

Met behulp van enkele vgl. uit bijlage 2 kan gevonden worden: 

r
3 

= r 1 + 2r2 
r

3 
= -4·r1 gelijkstellen levert: r 2 = ·H-i.,-1)r1 

Voorlopig wordt aangenomen dat qo = 1 en 1 = %r 1 
Vergelijking ().3) kan nu als volgt geschreven worden: 

(5'"; _,f3Eof'1!:. \ 
H - V y rr ..-;" n ~ tio-t) 

Voor r 1 kan nu geschreven worden: 

3-Ec·Hs 

Van de laatste trAp, trap 3, is het uitga3nd koppel gege

ven. Daarom zal met deze trap begonnen worden met het be

palen van de optimale diameters. Voor alle trappen wordt 

gerekend met de volgende waarden: E0 = 2, 31 ·1rr N/,..,..t ; 
p.. = 0,2 ; O"H~Otl = 1600 ~ .... l; Bij vier, vijf of zes planeetwie

len wordt voorio resp. -5,1 -3,5 en~,8 genomen ( zie bij

lage 1 ). M.b.v. de vgl. uit bijlage 2 worden de andere 
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stralen bepaald. H.b.v. vgl. (4.15) worden de basisrendemen-

ten bepaald. Bij de berekening van de voorspankracht P wordt 

uiteindelijk rekening gehouden met de rendementen. 

Trap 3 Ms3= 600 Nm 

n=6 , io = -2,8 r1 = 18,15 mm r2 = 16,34 mm 

r3 = 50,84 mm p = 7248 N 

- n=5 ' io = -3,5 r1 = 17,29 mm r2 = 21,61 mm 

r3 = 60,52 mm p = 7711 N 

- n=4 ' io = -5,1 r1 = 15,79 mm r 2 = 32,38 mm 

r3 = 80,55 mm p = 7784 N 

Bij ~et vergelijken van bovenstaande gegevens, blijken de 

voorspankre.cht en de afmetingen het kleinst te zijn in geval 

van zes planeetwielen. In verbandmet de constructie moet r 2 
minimaal 18 mm bedragen ( zie tekening Aj . Er worden dan 

de volgende afu:etingen en voorspankracht gevonden: 

n=6 10.3 = -2 t 8 r1 = 20,60 mm r2 = 18,00 mm 

r3 = 56,00 mm dm = 76,00 mm tpn= 0,993 ~6613 N 

De totale afmetingen worden hierdoor iets groter, maar zijn 

nog steeds kleiner dan bij n=5, en de voorspankracht P is 

kleiner geworden. 

Trap 2 : M -
600 - 158,7 ~m ( zie bijlage 3 type A) 

s2.- (~~03-n -
In deze trap worden vier planeetwielen toegepast. Een groter 

aantal zou de overbrengverhouding te klein maken. Er zouden 

dan vier i.p.v. drie trappen nodig zijn. 

- n=4 i 02 = -5,1 r1 

r3 
Er wordt nu gesteld r1 = 

r3 = 

r'lol. = 

Trap 1 

Verder 

= 10,12 mm 

= 51,62 mm 

10,80 mm-r2 
55,08 mm dm 

0,989 Pa,= 

= 
= 

r2 = 20,75 mm 

P = 3204 N 

22,14 mm 

65,88 mm 

3039 N 

200 

Hieruit volgt i 01 = -7,63 • Deze basisreductie kan verkre

gen worden met eaximaal drie planeetwielen ( zie bijlage 1). 
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- n~3 , i 0 1 - -7,63 r 1 ~ 5,20 mm 

r 3 = 53,41 mm 

r~ = 16,54 nm 

? = 968 N 
3r wor~t gesteld r 1 = 6,50 ~m -r2 = 21,55 mm 

r 3 = 1+?,60 m:n 

'{or = 0,985 

In de volgende Faragraaf zal 

dm = 56,10 mm 
-::> = 791 "!·.'i . , .. 

deze af~etingen verder ge-

X.b.v. het bovensteap~~ kunnen het totale ren1e~ent en het 

vereiste inga~nde koprel bereke~d worden • 

.Sr geldt 

liet is duiddijk d=1t het hier berekende totale rende~ent 'lW 

alle~n optreedt, wanneer aan de uitGa~nde as het maximale 

koppel ( 6CC r:d verkregen wordt. Wanneer het koppel kleiner 
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is, daelt het rendement, omdat de voorsp~nkrecht const•nt is, 

en tierTee de wrijviccsverliezen. 

6.2 Bepaling afmetingen 

In v~rhan~ ~et ~~ ~e ver~ac~ten elastische vervor~ingen in 

r;1d:i~"!e :·ic'ltinc, z"'l t..,t n(Jdig zijn enkele diameters te 

corri~~ren. Tevens neeten de breedten van de planeetwielen 

en da meeste ~f~etin~en vnn de buitenring nog bep~qld wor-

In bijl~ge 8 zijn vergelijkingen gegeven om breedte en wel

ving v~n de planeetwielen te berekenen. Ook voor de bepa

lins van de v~rschillende elastisc~e vervormingen zijn 

formules ver~eld. 

Bij 'let ~flciden v.qn de verpls.~tsing ÓJ' ( het doorzakken 

V"'ln de binnenste buitenring 3o.), is uitgegann van een 

sterk vereenvoudigd ~odel. De nauwkeurigheid van de afgelei

de vgl. z~l hierdoor niet groot zijn. Tevens is geen reke

ninr. geto,Jden met de a'lnw~zigheid vnn .!".et drl;kmedium.( zie 

) • Door ar;n·uezi;:;heid van het drukr..edium, is de 

vereiste ~andrukkrAcht waarschijnlijk wel altijd in te stel-

len. 



I··· ,..,.; _,, ",.e 0· 
•--' l' ..I.. t.J .... - e..: .. IQ~' rlt "t 1 t' l1 j • ,w.~J wor~ o ~ran.le geno~~~. 

De tcte!e toler~~tie berlra~gt dnn ( over de hele diAffieter) 

-0 ,.,4 .i +""= r;l ,.."1 
' -.J , fl!\ - ' .... r .,, , . • 

3ij de beps.lir:g v3.n 6~ Z<'!l ztead~ als volgt te ·1rerk v1orden 

cegaan. ~eret worden er afrr~tin~en voor de buitenring aan

e<>rl~n·.en ~ e>r• wordt è.~ hijbeharende st ij fh l~ be:;J8nl d ( zie 

bijJaee C) ). T:.é!~U''ne 'Hor~,t~.,bepPald, er. indi"'n d;<0,01 rnm J 

dan ~or~~n de ~fmetingon V8n de buitenrine goedgekeurd. 

de afMetinsen net zo l3ng 

\ 

dt: voors:t;e.nkracht op de planeetwielen aangebracht 

wcrdt door het 'door7akken v~n ring 3~ , en de overbreng-

verhouding niAt veranderd, word~n de elastische vervor

rr.ir.gen o:r de 'lOl3ende w:i jzc gecor~:::ens~erd. De planeetwiel 

din~eter, die in de vc~ige ;nragraaf bepaald is, wor~t 

eel te v?rkleind 

gedeelte k~n gecompe~3~~rd ~or~en deer elastisch verklei

nen van ring 3ö(door de spieringen naar dlkaar te drukke~ 

( zie pa!!J. 3 6 ) • 

30 

cir-

~neetwielen :i;gen) ook. 

~r g81.:1t: 
dr'l d1 + d2 -2. J, -= 

'h;.;: d:"l . ·- d ... -d + bt ~ Ó~t+ ~ dJ 
I ' 

D,2 tocle"l.tl:-~re !':ertze spR~nj ng bed'":.:>."' st 1f;00N/"''"'t( zi'? bi~. t6 ). 

·Ioor tr<'~p 1 ·Noràt echter r.:erekAnd met O"Htoel, == 1ltCO~/I"W'\l, 
o~dat de r~s~lt~r~nde hree~te v~n de plqne~twielen zo klein 

i 5. 



Tn.p 3: 

- cont~~ct tusser. bin!lenring en pl<meetwiel: 

w::: 230 ("> 25 R = 2'!81 mm 

1 1 ~ 18,75 mm dit wordt l1 = 1~ cm 

Ót = O,Oî68 mm 

- cont~ct tuGsen p~~neetwi~l en huitenring: 

- bev::oJin,.j sh. r = ,53 .:tn: 

w = 8? ,2) 

cr~-~= 98c"'/"'..f(<O",.f4od) 

1:::: 18,.?7 r.;m (< l 1 ) 

t\= C.·,C'152 :r.:r: 

3est~1d: -:. -- 2, 8 m:.1 t!tz:~==t:t-
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15 ~:r~l dwAI'!>cÀoonn~ec\t 

- bi.M.t .. Y\( \ "~. 

~ .. y, == c' 0 5' 9 6 
y ... o..."..:: o,n8 
J~ 7..::1.= 564 r.J:n 

..; 

= 7 mm "!4j;:n; ·- ... 
r 5 =- 1C rnn: r ' "/ 23 

Y'4 = ,r 
,) I'!l!n 

r:::, ;;:: 20 rn~1 
..; 

~r ~an ~u berekend werden: !'c == 10,?0 r::.rrt 

Ro =- 66,20 mrn 

J.. = 371 2. mm 

:?, == 15527 mm"' 

C::X= 0, OO·J55 k.1 = 1,0393 

{!:J= 0,0298 kl = 0,9798 

c5'1 = 0,00795 mm ( < 0,01 m:n) 



Trap 2: 

- contact tussen binnenring en planeetwiel: 

- bepalingb1 r = 7,26 mm 

t.J = 150 (> 25) R = 1089 ~M 

1 1= 10,37 mm dit wordt 1 1 = 11 mm 

Ó1"" 0,0124 mm 

- contact tussen planeetwiel en buitenrine: 

- bepaling Oz r = 37,02 mrr. 

w = 29,42 

6't1= 737 ~~(<.tt"ijfod.} 
1 2 = 9, 91 mm ( < 1 1 ) 

6t,= 0,0110 mm 

- bep::üing 6.3' Gesteld: - t = 1, 7 mm 

-13= 8 mm 

-l4= 14 mm -.. 

tb • Y1 = 0,0349 mm 

y.,..o..,. = 0,055 mm 

R34= 275 mm 

-bepaling Ó~t Aangenomen afmetingen: 

r1 = 
r2 = 

r3 = 
r4 = 

r5 = 
Er kan nu berekend 

2,5 mm 

5 mm 

7,5 mm 

13,5 mm 

17 rnm 

worden: ro 
Ro 

A 

b .. J..,= 14 mm 

fX = 12/14 

(!>= 8114 
t= 24/14 

= 9,31 mm 

= 64,39 mm 

= 232 mm" 

Izz= 6844 m~p.11 

o(. = 0,0071 

~ = 0,0222 

Ö; = 0,0078 

k1 = 1,0293 

k3 = 0,9849 
( 0,01) 

De eecorrigeerde planeetwieldiameter d2 = 44,33 mm 

dm = 65,90 mm 
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- ccnt~ct tusse& bi~n~nrins en plBneetwiel: 

- h.:.p~1.; n~ J -_~ ..... _ ...... -~--it i r - 4 ç,q ' ". mm 

44,) = 163,7 (.> 25) :R = 818 

11= 6, în!12 dit ·t,ordt 

Ó; = n,o065ï n:G'l 

- contact tussen planeetwiel en buitenrins: 

r = ;;e' 11 !!Jt~l 

iA,.)= 21,5 

Qr4 = lt 9 0 ~J. ( < O'Htoel ) 

6 ' 46 1:1:11 ( < 1 î ) 

ól. o, oc:436 !nr.: 

Cc st eld: - t = 1 '!1::1 

~ 1 4= ~0 c:.m -

61.::: y 1= 0,0251 mr. 

y.,.q.".= 0, 845 mm 

R3o.= 136 mrr: 

r 1 = 2 mm b ." l-. = 10 mr.1 

r2 = 4,5 mm 

10 r.'J!n 

:::. 10 ~-~1::l 

-= 1},5 rtm 

Er kan nu berekend worden: 

n o 
\,J' .i 

~ = o, 7 

't = ? 

r 0 = 7, 84 mm 

f.!.o = 57,44 mm 

A = 167,5 mrr? 

Izz. = 2745,5 mm~ 

()( = 0,00497 k1 

11= 

= 

(J = 0,0155 k3 = 

ó'f = 0,00561 ffir.l 

mm 
., mm • 

1,0205 

0,9895 

~~ ceco~rigePr~e 1i~~eter van het pl~neetwiel d2= 43,13 mm 

dm= 56,12 r.1m 
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H.? TOELICHTING BIJ DE ONTWERPTEKENING 

Lagerkeuze. 

Vanwege de grote radiale stijfheid zijn in de tweede en derde 

trap naaldlagers toegepast. Eventuele axiale krachten worden 

opgevangen door de gecombineerde axiale kogellagers. De radiale 

speling van de naaldlagers bedraagt 0,01 mm (18]. In de eerste 

trap zijn hoek-kontaktlagers toegepast. Deze zijn spelingsvrij. 

De speling in radialen aan de uitgaande as bedraagt: 

0,01 + 0,01 .. __ 1_ = 1,7·10~ rad. 
dm3 dm2 1 trap2 

Doordat de planeetwiel-diameters niet 100 % gelijk zijn, zal 

het ene planeetwiel iets sneller willen roteren dan het andere. 

Hierdoor spannen ze zich als het ware voor t.o.v. elkaar. Door 

dit effect zal de speling verminderen. 

De wrijvingscontacten tussen de planeetwielen en de binnen- en 

bui tenring zijn ongesmeerd ( zie bl"ë 2.~). De lagers worden ge

smeerd en dienen derhalve goed afgedicht te worden. Indien in 

de praktijk mocht blijken dat de afdichtingen niet voldoen, 

dan kan overwogen worden om de loopvlakken van de lagers ook 

van een keramische coating te voorzien. Hierdoor wordt de sme

ring dan overbodig. 

Radiale beweegbaarheid van de planeetwielen 

T.g.v. het aanbrengen van de voorspanning en/of diametertole

ranties ontstaan kleine radiale verplaatsingen van de planeet

wielen. Om te voorkomen dat dit tot spanningspieken en/of 

extra lagerbelasting leidt ziJn de volgende constructieve 

maatregelen genomen: 

1. De buitenring bestaat uit twee delen. Het binnenste deel 

is veel minder stijf dan het buitenste, en kan hierdoor bij 

belasting "doorzakken11 
• 

2. De 

drager. 

drager. 

planeetwiel-lagers zijn gemonteerd in de planeet-

De lagerhuizen zitten op één plaats vast in de planeet

Jrl[ deze bevestiging wordt verkregen dat een kleine 

radiale verplaatsing mogelijk is zonder al te grote krachten, 

terwijl in tangentiele richting een grote stijfheid behouden 



blijft. Op deze wijze blijven tevens de voorspankrachten aan 

weerszijden van de planeetwielen binnen nauwe grenzen aan el

kaar gelijk. 

Torsiestijfheid van de overbrenging 

De tor~iestijfheid is afhankelijk van de volgende onderdelen: 

- De torsiestijfheid van de centrale assen. 

- De torsi&-atijfheid van de planeetdrager als geheel, waar-

bij de buigstijfheid van de verbindingadelen tussen de 

twee zijplaten bepalend is. 

De stijfheid van de naaldlagers. Deze is waarschijnlijk 

niet bepalend. 

- De buigstijfheid van de planeejrielen met aseinden. 

De zwakke schakel in de torsiestijbeid zit in de verbinding 

van de twee zijplaten van de planeetdrager. Door nu een klem

bus met buissegment tussen de twee zijplaten te klemen, is 

geprobeerd de torsiestijfheid te optimaliseren. ( zie fig. 11.) 

doorsnede B-B 
doorsnede A-A 

Indien in de praktijk mocht blijken dat deze constructie 

niet voldoende stijf is, dan kan overwogen worden de planeet

wielassen vast te zetten tussen de twee zijplaten, en de 

planeetwielen erop te lageren (zie fig. 13 ). Als nadelen kun

35 

èf:A"'ett wid 

1.~ f>\o~>.t 

nen genoemd worden de radiale door

buiging van de planeetwielen t.g.v. 

de voorspankracht. en als gevolg 

hiervan een extra lagerbelasting. 



Verbinding planeetdrager met uitgaande as 

De as-naaf verbinding tussen planeetdrager en uitgaande as 

moet torsiestijf en spelingavrij zijn. Om met een minimale 

diameter een maximaal koppel te kunnen overbrengen, is ge

kozen voor de kerfvertanding[l91. Om bestand te zijn tegen 

overbelasting,is de koppeling twee keer zo zwaar uitgevoerd 

() als vereist. Om de koppeling spelingavrij te krijgen, wordt 

36 

er hard soldeer tussen de kerfvertanding aangebracht. Hier

door wordt tevens nog een extra veiligheid tegen overbelasting 

ingebouwd. Dit hardsolderen geschieaCvoor montage van de over

brenging. 

Montage en voorspannen. 

Beginnende bij trap 1 wordt de overbrenging trap voor trap in 

elkaar gezet. De binnenste buitenring, die een iets te kleine 

diameter heeft, wordt om de planeetwielen gekrompen. Bij trap 3 

is het diameter-verschil het grootst en bedraagt ongeveer 

0,2 mm. De thermische uitzettingscoëfficient van iJzer bedraagt 

1,2 ·1C:S'/K. Om het diameter verschil te overwinnen is een tem

peratuurverschil nodig van: 

AT= ..1d_- = 128•c 
tl.·lo·l. o\ 

Nadat alle buitenringen geheel gemonteerd zijn, wordt de over

brenging geplaatst in een speciaal voor het afstellen ontworpen 

huis. De stijfheid hiervan in radiale richting komt overeen met 

die van het uiteindelijke overbrengingshuis. 

De spieringen hebben een coniciteit van 1 : 50. Door deze nu 

naar elkaar toe te draaien, kan de voorspanning aangebracht 

worden. Nadat dit gebeurt is, wordt de holle ruimte in de bui

tenringen gevuld met het drukmedium. ( Een dergelijk drukme

dium wordt ook toegepast in ETP klembussen ( 2.0 ]. ) Het planeet

wielstelsel kan nu geplaatst worden in het uiteindelijke huis. 

M.b.v. een stelschroef kan de druk in het medium verhoogd wor

den, waardoor de voorspankracht , indien nodig, bijgesteld kan 

worden. Indien in de praktijk blijkt dat de voorspanning vol

ledig aA-ngebracht kan worden door de druk V"ln het drukmedium 

te verhogen, dan kan het afstellen m.~.v. de spieringen achter

wege blijven, en is een eenvoudiger constructie mogelijk. 



Bij de berekening van het oppervlakte traagheidsmoment van de 

buitenringen, is geen rekening gehouden met de verschillende 

boutgaten langs de omtrek van de ringen. Er wordt echter aan

genomen dat deze verzwakking ruimschoots gecompenseerd wordt 

door de stijfheid van het huis, dat vervaardigd is uit alumi

nium met het oog op gewichtsbesparing. 

Hoofdafmetingen 

De diameter van de overbrenging bedraagt maximaal 220 mm, 

en de lengete is 190 mm. 

Op grond van een gr.ove volume-schatting, wordt de massa ge

raamd op ongeveer 11 kg. 
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H.8 CONCLUSIE 

Als alternatief ontwerp voor een robotarm aandrijving is 

gekozen voor een planetaire wrijvingswiel-overbrenging. Deze 

overbrenging is opgebouwd uit drie achter elkaar geplaatste 

enkelvoudige planeetwiel drijfwerken. 

Aan de hand van de op blz. 1. gestelde eisen kan over dit 

ontwerp hetvolgende gezegd worden: 

1. De overbrengverhouding bedraagt nominaal 1 : 200,0 • 

Aangezien er tussen wrijvingswielen altijd enige microslip 

optreedt, zal de overbrengverhouding tussen zeer nauwe gren

zen variëren. Dit is echter niet toelaatbaar, maar kan opge

lost worden door de aandrijving ( electramotor ) aan te stu

ren op grond van de rotatie van de uitgaande as van de over

brenging. Er dient dan een nauwkeurige rotatie-opnemer op de 

uitgaande as geplaatst te worden. 

2. De kritieke onderdelen van de overbrenging Z1Jn door

gerekend op een uitgaand koppel van 1200 Nm. M.b.t. het 

wrijvingaeontact zijn de wrijvingscoëfficient en de toelaat

bare hertze spanning kleiner genomen als toegestaan. 

3. De torsiestijfheid van de overbrenging is niet berekend, 

en kan derhalve niet vergeleken worden met een andere over

brenging. Indien de zwakste schakel, de planeetdrager, onvol

doende torsiestijf mocht zijn, is er een alternatieve con

structie voor handen ( zie blz. JS Jf Îj 13) 

De radiale speling is wel berekend. Deze bedraagt 1,7·1~~rad. 

Een harmonie drive met eenzelfde overbrengverhouding en uit

gaand koppel heeft een minimale radiale speling van 1 boog

minuut [21] , dit komt overeen met 2,9•10~rad. De planetaire 

overbrenging heeft dus beduidend minder speling. 

4. Bij maximale belasting bedraagt het rendement van het 

planeetwiel drijfwerk ongeveer 97 % . Dit is zeer hoog. 

Een qua prestaties vergelijkbare harmonie drive heeft bij 

maximale belasting slechts een rendement van 75 %. [1.1] 
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5. Over de kostprijs kan nu nog niet veel gezegd worden. 

Hiervoor is een aparte kostprijs berekening vereist. De 

keramische coating en vooral het te produceren aantal zullen 

hierbij van belang zijn. 

De massa van de overbrenging wordt geschat op 11 kg. De 

maximale diameter bedraagt 220 mm en de lengte 190 mm. 

Voor een vergelijkbare harmonie 

volgt(~1] massa = 9 kg. 
maximale diameter = 

drive zijn deze waarden als 

lengte = 140 mm 
140 mm 

De harmonie drive is dus iets kompakter. 

Door optimale keuze van de keramische coating is een grotere 

wrijvingscoëfficient mogelijk, en ook een hogere toelaatbare 

hertze spanning is niet ondenkbaar. Hierdoor kunnen de afme

tingen van de planetaire overbrenging met wrijvingswielen 

belan~ijk kleiner worden. 

Bovenstaande punten in beschouwing nemende kan geconcludeerd 

worden dat de planetaire wrijvingswiel-overbrenging ( van 

het hier genoemde type 3) perspectieven biedt als alterna

tieve robotarm-overbrenging. Ook voor andere doeleinden zal 

deze overbrenging een goed alternatief kunnen zijn. 

Nader onderzoek naar keramische coatings voor wrijvings

wielen, naar torsiestijfheid van de planetaire overbrenging 

en de kostprijs ervan wordt dan ook met overtuiging aanbe

volen! 



H. 9 FOLLOW UP 

In hoofdstuk 8, Conclusie, is reeds vermeld op welke gebieden 

er nog nader onderzoek nodig is. 

Ook m.b.t. de constructie kan nog bet een en ander aangegeven 

worden. 

Het betreft hier een wrijvingswiel overbrenging. Hoewel de 

wrijvingscoëfficient in de berekening kleiner genomen is dan 

bij in werkelijk-heid is, kan er toch doorslippen optreden 

( indien er b.v. , op welke manier dan ook, olie op de wrij

vinsvlakken tereebt komt). Dit zou in een vroeg stadium ge

signaleerd kunnen worden bij vergelijking van de rotaties 

van de in- en uitgaande as. Zodra de verhouding biervan de 

overbrengverhouding met b.v. 1% overschrijdt, moet er dan in

gegrepen worden. De aanwezigheid van het drukmedium in de 

buitenring kan hiervoor dan zeer verdienstelijk zijn. Door de 

druk hiervan, en daarmee de voorspankracht op de planeetwiel

en, automatisch instelbaar te maken, kan bet doorslippen dan 

gestopt worden. 

Een andere mogelijkheid is de druk in het drukmedium afhanke

lijk te maken van bet doorgeleide koppel. Zodoende wordt de 

voorspankracht aangepast aan het over te dragen koppel, en 

blijft bet hoge rendement gehandhaaft bij elke belasting. 

In verband met algemene toepassing van de wrijvingswielover

brenging, is vergelijking met de tandwieloverbrenging in

teressant. In een artikel van de heer M.H. Cuypers l22] wordt 

dit gedaan. Hierbij blijkt dat bij gelijke afmetingen een 

tandwiel overbrenging een vier maal grotere koppeloverdrachts 

capaciteit heeft dan een wrijvingswieloverbrenging. 

40 

Door toepassing van keramische coatings op de contact vlakken 

wordt niet alleen de wrijvingscoëfficient met een factor 3 à 4 

verhoogt, maar neemt ook de toelaatbare contactspanning toe. 

( zie par. 5.3 van dit verslag ). Op grond van de vergelij

kingen uit het artikel van de heer Cuypers kan dan aangetoond 

worden dat de koppeloverdrachta-capaciteit van een wrijvings-



wieloverbrenging groter wordt dan die van een tandwielover

brenging. 

Conclusie: 

Er zit toekomstmuziek in de toepassing van keramische 

coatings op wrijvingswielen! 

41 
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BIJLAGE j Relatie tussen basisreductie en aantal planeet

wielen 

De planeetwielen mogen elkaar niet raken. Er moet dus gelden: 

r 2< b 

Verder geldt er: 

(1.1) 

(1 •. 2) 

(1 .3) 

l=r2 +r1 (1.4) 

(4) gesubstitueerd in <3> levert: 

b=(r2 +r1)sin<p (1.5) 

1.1 

Voor een tussenruimte tussen de planeetwielen van 2r2/x geldt: 

Substitutie van (2) en (5) in (6) levert: 

(i.?) 

r 
Substitutie van i 0 = - :Ï levert tenslotte: 

r1 

sin<p + 1 + 1/x 
io = - 1 + Yx - sin f 

In onderstaande tabel is nu weergegeven hoe groot li0 \maximaal 

mag zijn bij verschillende waarden voor x en aantal planeet

wielen n. 

., ~:~ /(.,/ 
X~IO x .. z.o 'X.:ra> 

3 6o· ~'-10 I~ '-/I 13,9Z. 

4 • I...(S Ll, S"9 S, 12. >,6'1. 
5 36p 3, 2.9 3,5'1 JJó's-
6 3cf 2..6f. '2., ó't 3,00 

1 1Ó 2,30 7..'13 l,$"'3 

8 2.25. 
I 

2..0( 2.., IS" 2. .2..4 



BIJLAGE 2 Diameter-verhoudingen 

Bij een enkelvoudige planetaire overbrenging met een binnen

ring, een of meerdere planeten en een buitenring gelden de 

volgende formules voor de afmetingen: 

JJ 
1. ..._____. . ~ ! 

i: ype. A 

ol2.= ct3-olt 
2.. 

cl~:= cl.l1-olt = ot.l-olt. 
2.. 

Indien i 0 en d
3 

gegeven zijn: 

(2..1) J 

(?... o) 

{2..t) 

"'it {2..t) ~tv>) : d, ~ t.o\""" ll·2."' 
~ft f.l } 

Bij twee buitenringen en een of meerdere planeetwielen zijn 

de onderstaande formules van toepassing: 

.!:!!.: ~=dL. clz. 
OI> cis- d3 

d.~= ol.l-olt. = rJ.6-clr 

Indien i 0 , d3 en d2 gegeven zijn: 

('2..3) 

2.1 



BIJLAGE 3 Omrekenformules voor enkelvoudige planetaire 

overbrengingen 

De typen 1 en 3 ( zie fig. 2.) zijn opgebouwd uit een .. 

of twee enkelvoudige planetaire overbrenging~n~ Wanneer 

nu de basisreductie i• en het basisrendement~• van deze e~ 

kelvoudige overbrengingen bekend zijn, dan kunnen de plane

taire overbrenging i, het planetaire rendement~ en de mo

menten van de enkelvoudige planetaire overbrenging bepaald 

worden. Hieronder zijn de omrekenformules opgenomen. [1] 

Type A: De binnenring A wordt aangedreven en de buitenring 

B staat stil. De planeetdrager S is star verbonden 

met de uitgaande as. Voor deze configuratie gelden 
i3st..._!f 
~ de volgende omrekenformules. 

r+LJ~ 
. 
lcQo- I 

Îo -I 

Type B: De buitenring B1 met de grootste diameter staat 

stil. De planeetdrager S wordt aangedreven, en de 

buitenring B2 is star verbonden met de uitgaande 

volgende omrekenformules zijn van toepassing. 

: L- ~ -r=r 



Type C: De planeetdrager S wordt aangedreven en de binnen

ring A staat stil. De buitenring B ia star verbonden 

met de uitgaande as. Voor deze overbrenging gelden 

de volgende formules. 

t.l4·1} 
'1. = Ïo'lc -I 

M _ -hA Î. Y/o 
s- l.~. -I 

J.2, 



4.1 

BIJLAGE 4 Bepaling voorspankracht en wrijvingskoppel 

De voorspankracht P moet zodanig groot zijn, dat er in de 

contraforme contacten tussen de planeetwielen en de ringen 

geen slip optreedt. Wanneer het krachtenspel op de n pla

neetwielen in onderstaande tekening bekeken wordt, dan geldt 

( indien~" = 1 : wrijvingsloos ) hetvolgende: 

FA= _11A 
n-r4 

Fa = .!:!.! 
n·ra 

F,q.= 

(4.1 J . 

(4.3) 

Substitutie van (2) en (3) in (1) levert: 

F.s = 2. M_s (4.Y) 
n·r"'. Co 

Er treedt geen slip op indien: 

Ps 



Bet rendement voor het basisgeval kan als volgt gedefinieerd 

worden: tt. __ Pu\i 
-._o - Pj.., 

P, het vermogen, wordt gedefinieerd als: P = M•vv 

Er geldt: i _ c.Jir~ 
o- WU:..i. 

dit levert: 
M...:at 

'7.o =-Mi~ •io 

M~Ait Min kan opgebouwd gedacht worden uit . , wanneer er geen 
1o 

wrijvingeverliezen op zouden treden, en Mwrt het wrijvings-
' 

koppel dat verantwoordelijk is voor de wrijvingsverliezen. 

Voor het basisrendement kan nu geschreven worden: 

Voor Mwr kan geschreven worden 

- M~~ is het wrijvingskoppel t.g.v. de gezamelijke voor

spankracht P tussen de planeetwielen en de ringen ter 

voorkoming van slip bij overdracht van M~it en t.g.v. 

de voorspankracht 4~, die er voor zorgt dat MwG zelf 

slipvrij overgedragen kan worden. Dus Pa = P + AP.• 
- M~ is het wrijvingskoppel dat veroorzaakt wordt door 

de wrijvingeverliezen in de lagers van de planeetwielen, 

indien er op de planeetdrager een koppel werkt. Ook 

hier is een extra voorspankracht APl. nodig om Mwrt, over 

te kunnen dragen. 

Bepaling Mwr, 

Bij de bepaling van Mw~ wordt gebruik gemaakt van de geo

metrische gelijkenis die bestaat tussen planetaire wrijvinga

wiel overbrengingen en cilinder lagers. 

Voor cilinderlagers geldt voor het optredende wrijvinga

koppel het volgende [13]: 

L..2 



Me= 10-7f0 (~n)h.d! t.g.v. hydrodynamische verliezen (bij 

gesmeerde lagers met hoger toerental) 

t.g.v. de belasting ~ van het lager. 

f 1 = factor afhankelijk van lagertype en belasting, 

f 1 = 0,0003 voor zwaar belaste cilinder lagers 

~= gemiddelde middellijn van het lager, komt over

een met d~ van een planetaire wrijvingswielover

brenging. 

P1 = lagerbelasting. Deze is gelijk aan n keer de voor

spankracht ~' die op elk planeetwiel van de pla

netaire wrijvingswieloverbrenging werkt plus 4P1• 

Mr is bepalend voor de planetaire overbrenging, M0 wordt 

4.3 

niet meegenomen, omdat de toerentallen laag zijn en er boven

dien naar gestreefd wordt om geen smering toe te passen. 

Derhalve geldt er: 

P - 1'113 Ae . n rA l.oJA 

Hwr1 

r4 M-

('f. 6 J 

(';.s-) . 

(4.B) 

(4.9) 

Substitutie van (9) in (5), vervolgens (5) en (8) in (7) 

en daar~na in (6) levert: 

(.,.fo). 

Omschrijven levert: 

('t.IOJ 



Opmerking: 

In vergelijking (~.s) is de voorspankracht PA 'gelijk' i.p.v. 

'groter dan' genomen aan de minimaal vereiste voorspankracht. 

Voor het vergelijken van de verschillende typen levert dit 

geen probleem op. Bij het uiteindelijke ontwerp moet hier 

wel rekening mee gehouden worden. 

Bepaling M~o~~-& 

Zoals gezegd ontstaat Mwr~ t.g.v. de belasting van de lagers 

van de planeetwielen. Op elk planeetwiel-lager staat een be

lasting Fs • Deze belasting veroorzaakt in ieder lager een 

wrijvingskoppel, dat overeenkomt met M1 , zie vorige pagina. 

Mw~"" t1l~ · P.\~ · clMl~ 
f1 \~ = factor afhankelijk van het lagertype. stel {•~ 11:3f1 

Pil_s = F .s , de belasting per lager FJ = n1.'1o~ ( 4.'-1) . 

~~\~= gemiddelde lagerdiameter. Gesteld wordt dat dit lager 

maximaal een diameter heeft die gelijk is aan de pla

neetwiel-diameter, en dat el""\~ de helft hiervan is. 
d~n~ ~ r I} - t"'f\ 

2.. 
Het totale wrijvingskoppel va,n n lagers, n •Mwlg, wordt dan: 

(4..1 t) 

Mw~moet geleverd worden door ring A. Hierbij geldt: 

(4.lZ.) 

rp:::: r""ts-rA substitueren in (12~ en daarna in (11) levert 
2. 

na omschrijven: 

Mw=-6fl !!ç 
P Mw 

A. .. --.... - /A-. r,. extra voorspankracht omffwover te dragen 

{~.13) 

4.4 



Voor het totale wrijvingskoppel Mwr kan nu geschreven 

worden m.b.v. (10~) en (13) 

d 
M,..,t' = Mwf1 + Mwr,. = -f, !:!§ ( ~Îf; 

4 1- \ """ 
+ '(t i- ~)i) 

r~., JA- ~ • 
I d r'A- f4. 

Indien~,· ~~j , dan kab deze vgl. als volgt vereenvoudigd 
A/Jo. 

geschreven worden: 

Mwr-:: -~~(dM ~ 6) 
t• to r" ~ 

('-1.14) 

Substitutie van (9) en (14) in (5') levert tenslotte de vgl. 

voor ~0 ( indien Mwr1 ~ 0 ) 
I 

?o ::: 
I + /,{~~ + 6) 

(4.1>) 

Indien de planeetwiellagers niet belast worden is MwrL = o. 
Dan wordt de formule voor 7": 

I 

(4.16) ?c ::: 
I ,, ol"" + 

.-«t;, 

4.5 



BIJLAGE 5 Bepaling contactspanning van contraferme contacten 

Bij lijncontact tussen twee cilindrische rollen, kan voor de 

hertze spanning de volgende formule gevonden worden [141]: 

o-... ::-~· ( 5". l) 
E0 = de gereduceerde E-modulus l~~~ 
Q = de belasting (N] 
r = de gereduceerde kromtestraal r~~l 

l = de contactlengte lnnn1 
Voor contraferm contact tussen twee cilindrische lichamen met 

verschillende kromtestralen r 1 en r 2 , kan voor r devolgende 

formule geschreven worden 

1 1 - =-r 

Indien de kromtemiddelpunten van de beide lichamen aan weers

zijden van de contactlijn liggen, dan zijn r
1 

en r 2 beide po

sitief. Liggen de kromtemiddelpunten van r 1 en r 2 aan dezelfde 

zijde van de contactlijn, dan wordt de grootste kromtestraal 

negatief genomen. Er geldt derhalve altijd: r ~0. 

Indien beide rollen van hetzelfde materiaal zij~ dan kan voor 

Eo devolgende formule gevonden worden [ 1'1]: 

m'l. 
Eo = E =r-:;-1 m -

m = constante van Poisson, voor staal m = 1~ 3 
Voor staal E0 = ~~O •E = 2,31•105[~/mM"J 

Bij een planetaire wrijvingswieloverbrenging treedt de kleinste 

gereduceerde kromtestraal op in het contact tussen binnenring(~\ 

en planeetwiel(rp).Hiervoor geldt : 

Substitutie hiervan in ( S.1) levert: 

(TH = êf:) · Q{r/\ +r,.J 
t.rrl 'À•r" 

(s-.2). 



BIJLAGE 6 Vergelijkingen bij type 2 

Voor de in- en uitwendige momenten van type 2 kan het vol

gende stelsel opgezet worden( rs-1 ( zie fig. 1'1): 

Som der uitwendige momenten =0 M. + M •t +MB • 1n u1 

Som der inwendige momenten =0 M1 + M3 + MS2 

M4 + M6 + MS5 

Som van de momenten op elk 

deel = 0 

M. + M1 l.n + M4 

MB + M3 = 0 

MS2 + MS5 = 0 

Muit+ M6 = 0 

Uit de vermogensbalans volgt M. l.n 

M3 

M6 

Er geldt w = +1, indien het wals

vermogen gaat van 1 _..,.3 en van 4-6. 

w = -1, indien het walsvermogen 

stroomt van 3 -.1 en van 6-4. 

M •t = __!:!!__ 
i·'{ 

= 
. ..., 

-~A·rzo;. M1 

= . w M -1crr.'7oa 4 

= 
= 

= 

0 

0 

0 

0 

6.1 

( 6.1) 

( 6.2) 

(&.3) 

( ,.4) 

( b•5) 
(6.6) 

(6.7) 

( 6.8) 

(6.9) 

( 6.10) 

-H 

Uit bovenstaand stelsel kunnen de 

vergelijkingen van de verschil

lende momenten bepaald worden als 

functie van M •t• 
Ul. 

..._._~l----:li!ii,....l-.-.;,5_..:!:::::~- -

M&.ilt 

Uit (6.7): M6 = -Muit (6.11) 

( 6.10) (6.11L . I 
Muit (6.12) . M4 = I. 'lw OB OIJ 

(6.;) (6.11) (6.12) . (1 - I ) (6.13) • Ms5= 4af~ Muit 

(6.6) (6.13) : M ----w--1 M. =G I ) 82 los f/od Ul. t (6.14) 

{6.2) (6.9) (6.14) : M - -1 ( I )M 
1 - 1.-L,.i(o,. ~-I uit (6.15) 

(6.9) (6.15) . M = eo... 'fo'~t ( I I )M (6.16) . 
3 I - l.11 ..,~ l.a ?~ - uit 

{6.4) (6.12) (6.15) . Min=-(,~:,. 1 ... ( I. 
1 "...,-~+ ""'".w JM~it <6.17) • 

0"1 •4 tHI lUl 8 Olf, 



Uit vgl. (6.1?) kan nu het rendement van de trap bepaald worden 

Er geldt: M uit - -i ~ M. trap trap l.n (6.18) 

dus . M uit . 'l. trap= -
it M. rap l.n 

m.b.v. (6.1?): n -r I l I ·ltrap- -1 ( 1 1) I -r-----
1 -I n"' ;-:::w" - + lAw n'!.. l{rl\p 

'<IA (0" ~" 'f<>ll ... 1.,., 

(6.19) 

Bepaling van het walsve;-mogen, waarbij 1"" =q~~~~ =1trap = 1, levert 

op eenvoudige wijze het teken van h~walsvermogen, en daarmee 

de richting ervan. ~r geldt: 

pw3= WS3.M3 

p w3= (JS1 • 

• M. l.n 

m.b.v. vgl. 

• M. 1n 

p :IJ·,.•H. 
WA -~,... A 

(6.16),(6.17) 

(6.20) 

i. I IJJI dt d. en~J:a..,-wor J.t 
(o.\ 

(6.21) 

Bij het vergelijken van (6.20) met (6.21) is: P =-P 
w1 w3 

,Pw4= t.vs4·.t-14 nr.b.v. vgl. (6.12) en (6.1?) wordt dit 

p = (.J ( ,_ /t)4 ~ }I . 
w4 S4 1 ·

1 
J.n 

<1.4-· 1)11 
(6.22) 

wordt dit 

Hierbij is te zien dat Pw4 = -Pw6 

6.2 



BIJLAGE 7 Bepaling koppeloverdracht van wrijvingswielen 

F12 = tangentiële kracht van wiel 1 Op 

F21 = 11 " " !I 2 11 

N12 = normaal ., !I !I 1 " 
N21 = " a ,, 

" 2 n 

Er geldt: f!t'12l=IF211= F IN12/= /N21 I= 
Voor lijncontact geldtl14]: 

(5'H: 

Indien r 
1 

= r 2 :::1 r·: 

Omwerken levert: 

wiel 2 

" 1 

11 2 

" 1 

N 



8.1 

BIJLAGE 8 Bepaling elastische vervormingen 

In de contraferme contacten tussen binnenring 1 en planeet

wiel 2 en tussen laatst genoemde en buitenring 3 treden 

elastische vervormingen op, resp Ó1 end~. Door de twee

delige uitvoering van de buitenring vindt er elastische 

"doorzakking" van de ring 3A plaats ( zie fig '8.2). Deze, 

heetd.s• T.g.v. den puntbelastingen van den pl·aneetwielen 

op de buitenring, krijgt deze een elastische vervorming 

cf.., genaamd. ( zie fig 8 .3). 

f;ig 8.1 fig. 8.2 fig. 8.3 

Bepaling ó, 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van enkele vgl. uit het dic

ta!'lt van prof. Horowi tz [lY] • De volgende variabelen zijn 

gegeven of gesteld: çNJ 
E0 = 2,31 ·10 /...,..,..,. 

Voor""' 25 

B = E0/4 = 5,775·10-ttlfr-."".1 

G"'Hfàt\ = 1600 ~~ ........ ~ 
r, de gereduceerde kromtestraal 
volgt uit r, en rz. • 

(.1 = föö rocl. 

geldt: (l.o.)= B.): 
r 

b: ... <S'.-.t.,l 
G 

3 p 
Q. = z.rr b 0';.~ 

~ = 6t~bt''f 

(8.J) 

(3.2.) 

(3.3) 

Geldt gestelde dat W? 25 ? 

Verder (9.'4) 



{3.6) 

(8.)) 

De breedte l en de welving v~n het pl~neetwiel ZlJn reeds 

wastgesteld in het bovenstaande. Ook~~~) ligt 

d:1s al l!~>.st, tenzij er nog eer. welving op ring 3._ aan.ve

zig is. Voorlopig is dit niet het geval. 

Er ~oet nu gecontroleerd worden of de spanning niet te 

groot is, en de breedte volrioende groot is. 

Uit vr)• (?.1), (3.2), (8.3) kunnen de volgende vgl. af-

ge . e wo" c •• 1::\ _ Q 1 l.. a· .,....., en. v3 p .. t ' 
'-\ = t:rr r~ u8w .. i~ 

t ... , . 3 ,,...;""r-... -. -, t_a_'V_'"'~~t' 9 ~ ~.J r 
t.= t.l V2.1T6 · +- ..... r~ 
~ HPGz ' 

:c ')rIJ< 2 5 [14 J: H • V u.~ ·c..,l"'r rt 

Indien Ct<(, en trH<.CfHied' rlan is er :reen kantbelastine of 

overbel~sting te verwachten. Voor b kan afgeleid worden: 
3/3'r'P \ 

\,"" V ?.:rbrr c..J Gll-s 
Ir • 1 b ~, t .Q ? ) C 11ermee r:an. r:J. •"• V 0 .1.. \·-'• ) Oz 

3ep·üing Ó.3 

bepartld worden. 

Eet is :1ict eew1cuèis om Ó1 te bepalen. :Sr treedt n."'lmelijk 

op n plaatsen een lijncontact op, en in tegenovergestelde 

richting werkt een gelijkverdeelde belasting (zie fig. 

P..4, laagsdoorsnede ring 3~ ) 

~it probleem wordt Al~olgt gemodelleerd. 

]ing 34 wordt doorgeknipt en gestrekt. 

Het is nu P.en srr:alle vlakke pln.at, waar-

V~'~.n ~lle vier de zijden opgelegd zijn. De 

belasting staqt op het midden v~n de plaat 

en werkt op het cirkeltje ( zie fig. 8.5). 

-~o~r de vervorming t;eldt c"/, .. o:>): (.. !b] 
yt.: O,l::::·fl (8.8) 

t = dikte v~n de plaat 

Er wordt hierbij geen rekening geho~den met de gelijkver

deelde belasting. 

8.2 



De berekende zakking Yi treedt op in het ideale geval, wan

neer de diametertoleranties nul zijn, en er tevens geen 

druk-mediurr: ''onder" ring 3 aanwezig is. Indien er wel 

een drukmedium a.3.nwezig is, zal de zakking minder zijn 

afhankelij~ van de druk. W.g.v. in de praktijk altijd 

voorkomende maattoleranties, zal de zakking niet constant 

zijn gedurende de werking van de overbrenging. Er wordt nu 

gesteld: 
Y~ = Yt +itolerantie 

De zakking yM~, moet op kunnen treden zonder dat er kant

belasting optreedt. Dit kan gerealiseerd worden door op 

ring 3a. een welving aRn te brengen, die de zakking y.,.,.a.~ 

compenseert. Zodoende verandert w niet t.o.v. de berekende 

bij de bepaling van 61.. H.b.v. vgl. (8.6) volgt: 
11. 

R30- = fy""o..,x. 
Bij geringere zakking is Win het contact kleiner, want de 

welvingastraal van ring 30. is dan kleiner. Hierdoor zou 

de hertze spanning toe kunnen nemen. }1a·~r omdat de bèlasting 

dasrbij iets afneemt, zal ~~~ niet zo snel bereikt worden. 

Voor de verplaatsing wordt genomen: Ó..r = Y• 
Bepaling 6'1 

Voor de bepaling v~n &~ wordt de volgende vergelijking ge

8.3 

bruikt [ \ b]: 
[8.10] 

I = oppervlakte traagheidemoment van de dwa~sdoor
snede v~n een ringsegment van ring 3 

Ro= kromtestraal van de centrale hoofdas van de ring 

k 1= 1 +cx+f:> 

k;= 1 + cx-{3 

e=~ 
G = glijdingamodulus [tf'"'.._,J 
F = vormfactor vqn de dwarsdoorsnede V3n het ringsegment ~o/~ 
A = oppervlRkte van de dwarsdoorsnede van het ringsegment ~-~ 

Voor dP. bepRling van I en R zie bijlage 9 
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IH "' ff r'ch· d... - fo~ A 
A 

~ (z G f~ ~ 

= 6 ~ r'dr .. cx.b ~ (1dr ~ b f r 1J."- +/!>1 r'-dr + tb f r'dr- f~) 
0 (I (l. ~ (lf 

Iè~.= Y.3b [V-O\)Iî3 
-r l0\-1) r: + (1-~)r:: +{{J-~)v-: + ~rll- r';

1A 
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