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1. Onderwerp
Deze norm geeft het theoretisch heugel profiel van kegeltandwielen met rechte tanden.
2. Toepassingsgebied
De norm is van toepassing op kegeltandwielen met rechte tanden, voor waarden van de modulus van 1
tot en met 50.
3. Definities
Theoretisch heugel profiel: het profiel dat wordt gevormd door de snijlijn van de tanden van een kroonwiel
met oneindig grote straal (echter met eindige tandafmetingen) en een vlak loodrecht op de tandrichting.
Steeklijn: de lijn in het vlak van het theoretisch heugelprofiel, die evenwijdig loopt aan de toppen van de
tanden en dient als basis voor het vastleggen van de tandafmetingen.
4. Afmetingen
m = modulus
Tc « 3,14159265

TT-m

Deze afmetingen hebben betrekking op de rugkegel van kegeltandwielen.
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Bij de afronding van het gereedschap dient men rekening te houden met het smaller worden van de tandkuil
in de richting van de kegeltop.
Als richtlijn kan worden genomen:

iew

5+ S<

w

waarin:
b = tandbreedte
R = kegel lengte
r s straal van de voetafronding
m * modulus (rugkegel).
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In verband met de voethoogte van 1,2 m is r < 0,3 m.
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In de praktijk wordt een kegeltandwiel geacht in
overeenstemming te zijn met het genormaliseerde
theoretische heugelprofiel wanneer de vertan ding door
afwikkeling is verkregen met gereedschap dat volgens
nevenstaande figuur in relatie staat met dit profiel.

Opmerking

Bij een gebruikelijke tand breedte b f& 0,28 R mag de voetafronding r niet groter zijn dan ^ 0,2 m.
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Opmerking
Deze norm is in overeenstemming met ISO Recommendation R 677-1968 „Basic rack of straight bevel gears for general engineering'*
van de International Organization for Standardization (ISO), behoudens de volgende afwijkingen:
a. de (facultatieve) intreespeiing is niet overgenomen;
b. de formule voor de voetafronding is toegevoegd.
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Niets uit deze norm mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NNI.
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