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Voorwoord 
De bedoeling van een geïntegreerde proef is om iets bij te leren buiten wat men op 

school ziet. Daarvoor hadden we keuze tussen verschillende onderwerpen. Ik heb de 

handbediende versnellingsbak gekozen als onderwerp voor mijn GIP.  

Dit heb ik gekozen omdat auto’s zeer interessant zijn. Ik werk als van toen ik klein 

was aan auto’s tezamen met mijn vader. 

Verder in deze bundel kunt u een hoop interessante dingen te weten komen over de 

versnellingsbak en voor diegene die niet veel verstand hebben met voertuigen heb ik 

geprobeerd alles zo goed mogelijk uit te leggen aan de hand van foto’s, tekeningen 

en een simpele woordenschat. 

Het eerst wat u tegenkomt in deze bundel is informatie over de koppeling en hoe die 

in elkaar zit. Het tweede hoofdstuk dat u vindt is over de versnellingsbak zelf. Daarin 

kunt u ook de verschillende delen zien, beter begrijpen hoe ze in elkaar zitten en 

werken. Op het einde van de bundel kunt u verschillende berekeningen bekijken over 

sterkte van de assen, overbrengingsverhoudingen van de tandwielen, … . 

 

Verder wens ik u veel plezier om deze bundel te lezen. 
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De koppeling 
1 Principe van de koppeling 

 

 

2 Doel van de koppeling 

De koppeling zorgt ervoor dat het koppel, dat door de motor wordt ontwikkeld, op de 

versnellingsbak overgezet wordt. 

Vervolgens laat de koppeling verder toe de motor te ontkoppelen van zijn belasting: 

• men moet kunnen starten wanneer de wagen volgeladen is 

• men moet kunnen overschakelen naar een andere versnelling 

• de wagen moet kunnen stilstaan terwijl de motor draait 

Een koppeling moet voldoen aan bepaalde eisen. De koppeling moet kunnen: 

• geleidelijk in werking treden, d.w.z. zonder rukken aangrijpen 

• een verbinding vormen tussen de motor en de versnellingsbak, ze mag niet 

slippen 

• tegen hoge temperaturen bestand zijn, deze ontstaan door de wrijving bij 

het slippen tijdens het koppelen 
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3 De opbouw van een koppeling 

 

Bij een koppeling kunnen we 3 delen onderscheiden: 

• de aandrijfcomponent  

 

• De aangedreven component  
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• het bedieningscomponent  

 

4 De werking van de koppeling  

4.1 Gekoppeld  

De koppelingsplaat, vast verbonden met de versnellingsbak, wordt door de 

drukveren stevig tussen het vliegwiel en de drukplaat geklemd. 

Het over te brengen koppel hangt af van: 

• de wrijvingscoëfficiënt 

• de aandrukkracht 

• het totale oppervlak van de aanligvlakken 

• de diameter van de koppelingsplaat 

 

 

 6



David Julien   6IW 
___________________________________________________________________________ 

4.2 Ontkoppeld 

Bij het indrukken van het koppelingspedaal schuift het druklager naar links en doet 

de drukvinger kantelen. De drukvingers trekken de drukplaat naar zich toe, tegen de 

kracht van de veren in. De koppelingsplaat is vrij, er is dus ontkoppeld. De 

koppelingsplaat is met behulp van een sterspie verbinding met de primaire as van de 

versnellingsbak verbonden zodat een axiale verschuiving van de koppelingsplaat 

mogelijk is. 

 

5 De diafragmakoppeling 
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Dit is de koppeling die het meest voorkomt bij personenauto’s. De diafragmaveer 

heeft de vorm van een conische stalen schotelveer met radiale gleuven. 

De grootte van de druk van de diafragmaveer hangt af van: 

• zijn dikte ‘e’ 

• zijn coniciteit 

• de lengte van het actieve gedeelte ‘h’ 

 

Naarmate de knikplaat vlakker wordt, neemt de veerkracht (Fv) toe, om bij verder 

doordrukken af te nemen en vervolgens weer iets toe te nemen. 

Om een zo goed mogelijk gebruik te maken van de maximale veerdruk wordt de 

koppeling zo gebouwd dat tijdens de levensduur van de koppelingsplaat de grootste 

drukkracht wordt benut. 

 

De werking van de diafragmaveer berust op het volgende principe: 

Het actieve gedeelte van de diafragmaveer zit aangedrukt tussen de drukplaat en het 

drukgroepdeksel. De door de klinknagels op hun plaats gehouden ringen dienen als 

druk - en scharnierpunten. 

In de nieuwe staat en niet ontkoppeld is de diafragmaveer bijna vlak. Bij het 

ontkoppelen duwt het druklager in het midden tegen de diafragmaveer. De werking 

is te vergelijken met een groot aantal elastische hefbomen die draaibaar om de 

ringen op de klinknagels zijn aangebracht. 
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Deze figuur toont waar een diafragmaveer wordt toegepast. 
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6 De koppelingsplaat 

 

Tussen de druktafel en het vliegwiel zit de koppelingsplaat. Deze is aan beide zijden 

voorzien van een voering die erop geklonken of gekleefd is. De koppelingsplaat is 

vastgemaakt op een naaf met gleuven die op een sterspie-as kan schuiven. Deze as 

is in het vliegwiel gelagerd en maakt meestal deel uit van de gangwissel. Om bij het 

wegrijden soepel te kunnen aangrijpen is de stalen plaat tussen de beide voeringen 

in segmenten verdeeld (getordeerd).  

  

Hierdoor ontstaat een verende werking tussen de beide voeringen. Daardoor kan de 

koppeling soepel werken als bescherming voor de transmissie. Tussen de naaf en de 

koppelingsplaat is er nog een elastische verbinding voorzien d.m.v. schroefveren. 

Deze dempingsveren zijn aanwezig om de eventuele torsietrillingen van de krukas en 

de stoten bij het koppelen op te nemen. 

 

Het frictiemateriaal (de voering) van de koppelingsplaat moet zo’n structuur hebben 

dat de wrijvingscoëfficiënt tussen de voering en het metaal waar deze op aangrijpt 

noch te hoog noch te laag is. Dit maakt soepel aangrijpen mogelijk en voorkomt slip 

in gekoppelde toestand. De aangedreven wrijvingsplaat wordt voorzien van een 

speciale bekleding uit een vezelstof die goed bestand is tegen slijtage. 
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Men maakt veel gebruik van het frictiemateriaal bekend onder de naam ferodo.  

Als voering wordt frictiemateriaal op de koppelingsplaat bevestigd met klinknagels 

van zacht metaal of wordt het op gelijmd. 

 

7 De koppeling met drukveren 

 

 

 

Bij de koppeling met drukveren wordt de normaalkracht bekomen met behulp van 

een aantal drukveren in plaats van de diafragmaveer bij een diafragmakoppeling. Het 

werkingsprincipe van deze koppeling is hetzelfde als het werkingsprincipe van de 

diafragmakoppeling. 
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8 De meervoudige plaatkoppeling 

Deze meervoudige plaatkoppeling (2 koppelingsplaten) kan een tweemaal zo groot 

koppel over brengen als een enkelvoudige plaatkoppeling met dezelfde diameter en 

aandrukkracht. 

De diafragmaveer werkt tegengesteld aan wat men gewoonlijk gewend is: de 

buitenkant van de veer drukt tegen het drukgroepdeksel en de binnenkant drukt 

tegen de bewegende drukplaat.  
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De meervoudige plaatkoppeling wordt voornamelijk gebruikt wanneer slechts een 

kleine inbouwruimte beschikbaar is. De grootste troef van deze koppeling is zijn 

geringe diameter. 

Bij dergelijke koppelingen past men verscheidene drijvende en aangedreven 

wrijvingsschijven afwisselend  na elkaar toe. Zo is men in staat om grote koppels 

over te brengen. 
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9 Praktische uitvoeringen 

9.1 Koppeling met diafragmaveer 

 

9.2 Hydraulisch bediende koppeling met drukveren 
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10 Storingen aan de koppeling 

De meest voorkomende storingen aan een koppeling zijn: 

• slippen 

• niet gemakkelijk vrijkomen  

• bruusk aangrijpen 

• rukken 

• het voortbrengen van geluiden 

 

Deze storingen kunnen worden veroorzaakt door gewone slijtage, slechte 

rijgewoontes,  … .  

 

10.1 Vrije slag (speling)

 Bij vele koppelingen moet tussen het druklager en de drukvingers of de 

diafragmatippen een speling aanwezig zijn van 2 tot 3 mm. Wat dan resulteert in 

een vrije pedaalslag van 20 à 30 mm.  Moest men daar geen rekening mee 

houden, dan kan een toestand ontstaan waarbij het druklager ook in gekoppelde 

toestand van de koppeling in aanraking blijft met de drukvingers of 

diafragmatippen. De schroefveren of het diafragma kan geen voldoende kracht 

meer uitoefenen om de drukplaat tegen de koppelingsplaat te drukken, zodat er 

slip optreedt. 

Dit heeft niet alleen grote slijtage tot gevolg maar er ontstaat ook 

wrijvingswarmte die op de veren of het diafragma kan worden overgebracht, 

zodat het materiaal wordt uitgegloeid. Is de koppelingsplaat van het verende 

     type dan kan deze door verhitting zijn elasticiteit verliezen. 

 

10.2 Controle op het slippen 

 Hiervoor moet de koppeling zijn normale bedrijfstemperatuur hebben, wat dus 

een korte rit vergt waarbij men een aantal keer de koppeling bedient. 

Daarna zet men het voertuig stil en trekt men de handrem stevig aan. Men drukt 

het koppelingspedaal in en schakelt in de hoogste versnelling. 

Vervolgens trapt men het gaspedaal in tot men een motortoerental van ongeveer 

3000 t/min bekomt. 
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Als men nu snel het koppelingspedaal laat opkomen en de motor valt stil, dan kan 

men er zeker van zijn dat er geen slip optreedt. Ook op de km stand en het 

aantal keren dat de vrije slag werd bijgeregeld kunnen een aanwijzing zijn voor 

een versleten koppelingsplaat. 

 

10.3 Controle op het niet gemakkelijk vrijkomen van de 

koppelingsplaat 

 Om het vrijkomen te controleren trapt men bij stationair draaiende motor het 

koppelingspedel in en men schakelt de achteruit versnelling in. Gaat dit zonder 

moeilijkheden en gekraak dan is dit een bewijs dat de koppeling normaal 

vrijkomt. 

 

10.4 Oorzaken van slippen van de koppelingsplaat 

 Een te geringe speling tussen drukvingers (diafragmatippen) en het druklager 

kunnen een slippende koppelingsplaat veroorzaken. 

 Zo ook een vette voering veroorzaakt door defecte afdichtingen van de motor of 

van de versnellingsbak. De voering kan ook vet geworden zijn omdat bij vorige 

reparaties de spiebanen op de primaire as of het vliegwiellager te overdadig werd 

gesmeerd. 

 Verkeerd bedienen van de koppeling, bijvoorbeeld de koppeling overmatig laten 

slippen. Als het wrijvingsvlak van de drukplaat blauwe aanloopkleuren, 

brandvlekken of scheurtjes vertoont is het duidelijk dat er oververhitting is 

opgetreden. 

 Te weinig druk op de diafragmaveer. 

 

10.5 Oorzaken van het niet gemakkelijk vrijkomen van de 

koppelingsplaat 

 Vet of olie op de koppelingsplaat, vliegwiel of drukplaatvlak kunnen er de oorzaak 

van zijn dat de plaat blijft kleven. 
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 De naaf van de koppelingsplaat kan bijvoorbeeld niet meer gemakkelijk over de 

spiebanen van de primaire as schuiven. Het materiaal van de spiebanen kan 

vervormd zijn, er kunnen bramen aanwezig zijn of er kan vuil tussen zijn geraakt. 

 De koppelingsplaat kan krom zijn. 

 De drukvingers bij een koppeling met drukvingers kunnen ontregeld zijn. Dit kan 

voorkomen als men bijvoorbeeld bij een vorige reparatie de drukgroep niet goed 

heeft afgesteld. 

 Wordt de koppeling hydraulisch bediend dan kan ook hier de oorzaak te vinden 

zijn. Vloeistoflekkage, beschadigde afdichtingen in één van de cilinders of lucht in 

de olie. 

 

10.6 Oorzaken van het bruusk aangrijpen van de koppeling 

 De oorzaken hiervoor opgesomd kunnen ook bruusk aangrijpen teweegbrengen. 

 Hoe geleidelijk men het koppelingspedaal ook laat opkomen, de wagen schiet met 

een ruk vooruit. 

 De naaf van de koppelingsplaat kan bijvoorbeeld niet stevig bevestigd zijn aan de 

plaat. De bevestiging moet wel verend zijn maar mag geen abnormale ruimte 

hebben. 

 Ook moet tussen de voeringen voldoende veerkracht aanwezig zijn. Is de 

golfplaat (getordeerde plaat) te plat geworden dan is bruusk aangrijpen eveneens 

het gevolg. 

 

10.7 Oorzaken van rukken of schudden 

 Hiermee wordt het verschijnsel bedoeld dat het voertuig, op het moment dat men 

het koppelingspedaal laat opkomen, zich schuddend in beweging zet. Vet op de 

voeringen of een te ruim vliegwiellager zodat de primaire as slingert kunnen dit 

veroorzaken. 

 Het kwaad kan zich ook bevinden in de kruiskoppelingen of motorsteunen die in 

slechte staat verkeren. 

 Veertjes in de drukplaat zijn stuk. 

 

 17



David Julien   6IW 
___________________________________________________________________________ 

De gangwissel 
1 Inleiding 

 

 

De gangwissel is een tandwielenkast waarvan de overbrengingsverhouding 

discontinu gewijzigd kan worden. Daardoor kan het motorkoppel gemakkelijker 

aangepast worden aan het vereiste trekkoppel. 

De gangwissel vervult 3 belangrijke functies: 

1) Het bepalen van de overbrengingsverhouding van de motor voor de 

aandrijving van de wielen door een: 

 

• Een snelheidsreductie (1de, 2de, 3de versnelling) 

• Een directe koppeling (4ste versnelling) 

• Een snelheidsmultiplicatie (5de versnelling of overdrive) 
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2) Het omkeren van de draairichting voor het achteruitrijden (met 

tussentandwieltje). De draaizin van de motor zelf is niet omkeerbaar. 

3) Het tot stand brengen van een blijvende ontkoppeling wanneer het 

koppelingspedaal niet bediend wordt en het voertuig stilstaat. 

 

1.1 Vrije stand 

 

Alle tandwielen behalve het hulptandwieltje van de achteruitversnelling  zijn 

permanent in aangrijping.De tandwielen die zich op de uitgaande as bevinden 

draaien er vrij op rond terwijl deze op de hulpas vast zijn. In de vrije stand  wordt 

geen kracht overgebracht. 

 

1.2 Eerste versnelling 

 

Wanneer een versnelling wordt ingeschakeld wordt het betrokken tandwiel op de 

uitgaande as vastgezet. In de eerste versnelling wordt de grootste 

overbrengingsverhouding gebruikt om het grootste koppel te verkrijgen en langzaam 

te rijden. 
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1.3 Tweede versnelling  

 

In de tweede versnelling geeft een wat kleinere verhouding een minder groot koppel 

om sneller te rijden. 

 

1.4 Derde versnelling 

 

In de derde versnelling wordt de verhouding nog kleiner en kan men nog sneller 

rijden dan in de tweede versnelling. Maar het trekkoppel is dan ook veel kleiner dan 

in de eerste versnelling. 

 

1.5 Vierde versnelling (prise-directe) 
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Bij de prise-directe aandrijving is het wrijvingsverlies te verwaarlozen. Bij de vierde 

versnelling is de verhouding van de ingaande en de uitgaande as gelijk aan 1. 

 

1.6 Achteruit versnelling 

 

Voor de achteruitversnelling is er een derde tandwiel aangebracht die vrij rond een 

asje draait en die zich tussen de twee andere tandwielen bevind waardoor de 

draairichting omkeert. 

 

  

 

 

 

2 Praktische uitvoering van de mechanische gangwissel 

2.1 Gruisloze tandwielkasten 

Men kan een tandwieloverbrenging veel geruislozer maken door helicoïdale of 

schuine vertanding te gebruiken. 
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In dat geval treden er echter axiale krachten op. Tandwielparen zijn dan permanent 

in ingrijping en kunnen niet axiaal verschuiven.  

 

3 Gesynchroniseerde versnellingsbakken 

3.1 Het nut van een gesynchroniseerde gangwissel 

3.1.1 Waarom is synchronisatie noodzakelijk? 

Bij het overschakelen bestaat de moeilijkheid dat men de tandwielen enkel kan doen 

ingrijpen als beide tandwielen dezelfde omtreksnelheid bezitten.  We zullen dit 

aantonen aan de hand van een versnellingsbak met verschuivende tandwielen. 

Dergelijke versnellingsbakken werden vroeger algemeen gebruikt. 

 

 

 

3.1.2De overgang naar een hogere versnelling 

Het verloop hiervan wordt geïllustreerd met figuur. 

In ordinaat vinden we de omtreksnelheden van de tandwielparen (P1S1 en P2S2) in 

verhouding tot de tijd in abscis. 
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Als t = 0 grijpt het primaire tandwiel P1 in met het secundair S1.  Beide hebben dus 

dezelfde omtreksnelheid. 

Willen we nu overschakelen naar P2S2, dan ontkoppelt men, verbreekt de verbinding 

P1S1 en zowel de primaire als de secundaire as vertragen. De vertraging van de 

primaire (los van de motor) is echter veel groter dan die van de secundaire die 

verbonden blijft met de wielen van het voortrijdende voertuig. De curven die het 

verloop geven van de omtreksnelheid van P2 en S2 vertonen daardoor een snijpunt. 

Op dat ogenblik (t1) kan men ze dan ook met elkaar doen ingrijpen. 

 

3.1.3 De overgang naar een lagere versnelling 

Voor deze overgang is de omtreksnelheid van S1 nu groter dan deze van P1, zodat de 

curven geen snijpunt meer vertonen. 

Men past dan de methode toe van de “dubbele ontkoppeling” of met “tussengas 

geven”. 

 

 

Na het uitschakelen van P2S2 koppelt men de primaire terug aan de motor (punt A) 

en men geeft wat gas. Daardoor wordt de snelheid van P1 opgedreven tot in punt B. 
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Men ontkoppelt opnieuw en het verder verloop van de curven levert nu een snijpunt 

op in C, dat men gebruikt men voor het ingrijpen van P1S1 tot stand te brengen. 

 

Dergelijke gangwissels zijn echter niet gemakkelijk te bedienen en vereisen een goed 

gevoel van de bestuurder om het ogenblik van de inschakeling te kiezen. Bij elke 

verkeerde handeling kraakt de tandwielkast hevig, wat natuurlijk beschadiging kan 

meebrengen. Deze problemen kunnen echter verholpen worden door gebruik te 

maken van een gesynchroniseerde tandwielkast. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt 

van schuifwielen maar wel van tandwielen die constant in elkaar ingrijpen. Ten 

opzichte van een vast tandwiel bevindt er zich telkens een los tandwiel. Telkens een 

bepaalde versnelling verkozen wordt, wordt er dan één los tandwiel d.m.v. een 

klauwkoppeling vastgezet op zijn as. 

 

3.2 Werking 

Een voorbeeld van een gangwissel met vier versnellingen wordt getoond op de 

volgende pagina. 

 

 

Hierbij is de hoofdas of primaire as in twee delen verdeeld; de drijvende as (1) en de 

aangedreven as (17). Beide assen zijn in elkaar gecentreerd (3). Het eerste (en 

enige) tandwiel op de drijvende as en de tandwielen op de tussenas (24)  zitten vast 
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op hun as. De drie andere tandwielen (van de vooruit richting) draaien los rond de 

aangedreven as, tenzij ze via de synchromesh-schakeling vast verbonden worden. 

 

De synchronisering bij gangwissels kan op verschillende manieren gebeuren. Het 

doel is echter altijd hetzelfde. Een tandwiel dat los zit op zijn as wordt erop 

vastgemaakt door eerst het toerental van het losse tandwiel gelijk te maken aan het 

toerental van de as waarop het zit, dit wordt gerealiseerd met behulp van conische 

wrijvingsvlakken. Pas daarna wordt het tandwiel vastgeschakeld met behulp van een 

of andere klauwkoppeling.  

 

3.3 Verschillende methodes 

3.3.1 De gewone synchronisering met veerbegrensde drukkracht  
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Dit systeem bestaat uit een tandkrans (a) verbonden met het tandwiel en een 

conische mantel (b). De mof (d) glijdt over de vaste as (h) en kan hierop niet 

draaien, alleen schuiven. De mof (d) draagt dan ook nog een inwendig 

kegeloppervlak (c) dat op (b) past. De mof (g) kan op de mof schuiven, maar wordt 

vastgehouden door enkele kogeltjes (e) die door een veer (f) naar buiten gedrukt 

worden.  Verplaatst men de versnellingshendel zodat de mof (g) naar links beweegt, 

dan schuift onder invloed van de kogeltjes de mof (d) mee tot de kegeloppervlakken 

(b) en (c) elkaar raken. Door de wrijving tussen beide kegeloppervlakken zal (d) het 

tandwiel meeslepen en gelijk toerental laten meedraaien. Men moet er aan denken 

dat de gangwissel ondertussen ontkoppeld is. Wanneer men de mof (g) verder naar 

links schuift, terwijl (d) niet verder kan, worden de kogeltjes uit hun zitting gedrukt 

en kan de inwendige vertanding van (g) ingrijpen op de uitwendige vertanding van 

(a), zodat er een koppeling ontstaat. Het is duidelijk dat de inwendige vertanding van 

(g) ook gebruikt wordt voor de verbinding met (d). De vertandingen (a) en (g) zijn 

op de uiteinden puntvormig gemaakt om het ingrijpen te vergemakkelijken 

(zogenaamde hoektanden). Voor de achteruit versnelling wordt meestal een 

bijkomend omkeertandwiel op een eigen korte as tussen twee vaste tandwielen, één 

op de primaire as en één op de aangedreven as, geschakeld. 

 

 

3.3.2 Synchronisatie met spertanden. 

De figuur hieronder toont de werking van de sperinrichting. Deze treedt in werking 

wanneer te snel wordt geschakeld, dus voordat de synchronisatie volledig heeft 

plaatsgevonden. Wanneer het tandwiel sneller draait dan de hoofdas zal de 
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synchromeshring mee willen draaien met het tandwiel maar hij komt tegen een 

aanslag tot rust.  Door deze kleine verdraaiingen liggen de tanden in de schakelmof 

niet in lijn met de tandjes voor de synchromeshring. Ten gevolge van de 

drukverhoging op de wrijvingskegels ontstaat er een snelle synchronisatie. Wanneer 

er geen snelheidsverschil meer is kan de schakelmof het tandwiel op de as 

vergrendelen. 

A = neutrale positie 

B = toerental tandwiel nog te hoog 

C = gelijk toerental en vergrendeling 
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3.3.3 Synchroniseerinrichting met sperblokjes 

Bij dit type synchronisering kan ook hier de synchromeshring een geringe 

draaibeweging maken. 

Dit heeft voor gevolg dat bij het aandrukken van de synchromeshring tegen de conus 

van het conische synchronisatievlak de sperblokjes naar buiten komen en voor de 

klauwen gaan liggen. Slechts na synchronisering kunnen de klauwen de sperblokjes 

terugdrukken in hun glijbaan waardoor verder geschakeld kan worden. 
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4 Het schakelmechanisme 

4.1 Klauwkoppelingen schakelen de tandwielen in 
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De schakelmoffen worden in een versnellingsbak met “constant mesh” door een 

klauwkoppeling met de tandwielen gekoppeld. De zijkanten van de schakelmoffen 

hebben daartoe een cirkel met klauwen. De zijkant van het tandwiel naast de 

schakelmof heeft hetzelfde aantal klauwen. Wanneer de schakelmof langs de as 

wordt geschoven, grijpen de klauwen in elkaar en draait het tandwiel met de 

schakelmof mee. 

Een schakelmof heeft gewoonlijk klauwen op de beide zijden, zodat 

wanneer de mof naar een zijde wordt geschoven het ene tandwiel 

met de as koppelt en in tegenovergestelde richting het andere tandwiel wordt 

gekoppeld. In de middenstand is de schakelmof met geen van beide tandwielen 

verbonden en kunnen beide tandwielen vrij ronddraaien zonder kracht over te 

brengen. 
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Bij het schakelmechanisme treffen we twee typen bedieningsorganen aan 

 de inwendige bedieningsorganen 

 de uitwendige bedieningsorganen 

 

4.2 De inwendige bedieningsorganen 

We hebben gezien dat de schakelmoffen aan de omtrek van een groef zijn voorzien. 

In deze groef valt een schakelvork of schakelvinger, gemonteerd op een as. 

Door de verplaatsing van deze as wordt de schakelmof verschoven. 

Eén schakelmof wordt gewoonlijk gebruikt voor twee versnellingen. 

 

De assen van de schakelvorken zijn aan het uiteinde van schakelnokken voorzien. 

Met behulp van de zogenaamde schakelvinger ( of selecteur) die verschuifbaar en 

draaibaar in het huis van de versnellingsbak is gemonteerd, kan de bestuurder een 
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schakelvorkas uitkiezen en deze vervolgens verschuiven om de versnelling in te 

schakelen.  

 

Voor de volledigheid moeten we nog vermelden dat de inwendige bedieningsorganen 

van de versnellingsbak twee beveiligingen bevatten: 

 de vergrendeling om te hinderen dat twee versnellingen 

tegelijkertijd worden ingeschakeld 

 de arrêtering om de ingeschakelde versnelling in versnelling te 

houden 

 

 

4.2.1 De vergrendeling 

Indien de schakelvinger (selecteur) niet op de juiste wijze bewogen zou worden, dan 

bestaat de mogelijkheid dat twee versnellingen tegelijkertijd ingeschakeld worden. 

Dit zou zware gevolgen voor de versnellingsbak hebben. 
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Er moet dus een voorziening getroffen worden die verhindert dat twee 

schakelvorkassen tegelijk ingeschakeld worden. 

 De vergrendeling kan met een schijf verwezenlijkt worden. 

De drie schakelvorken krijgen elk een uitsparing. Als de versnellingsbak “vrij” 

staat liggen de drie uitsparingen tegenover elkaar. In de uitsparingen rust een 

metalen schijf. De schijf heeft een zodanige diameter, dat wanneer hij volledig in 

de twee uitsparingen rust hij de derde uitsparing volledig vrij laat. 

Als nu één as wordt verschoven wordt de schijf in de uitsparing van de twee 

andere assen gedrukt. Deze twee assen kunnen nu niet meer verplaatst worden. 

 

 

 De vergrendeling kan ook met een stift uitgevoerd worden. 

Dit type wordt veel toegepast, want het is aan vrijwel elke plaatsing van de 

schakelvorkassen aan te passen. 

Hoe de vergrendeling tot stand komt word hieronder getoond. 
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 De vergrendeling kan ook met een klauw uitgevoerd worden. 

Een vergrendeling in de vorm van een klauw draait om een as, evenwijdig aan de 

schakelvorkassen. 

Bij dit principe kan een schakelvorkas nooit verschuiven als niet de schakelvinger 

(selecteur) zich in de desbetreffende schakelnok bevindt. 

 

4.2.2 De arrêtering 

Het doel van de arrêtering is het in de juiste stand vasthouden van de 

schakelvorkassen om te voorkomen dat ze uit zichzelf verschuiven onder de invloed 

van trillingen. 
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Meestal wordt de arrêtering met behulp van een stalen kogel die door een veer in 

een uitsparing van de as gedrukt wordt. Per schakelvorkas is een kogel nodig en in 

de as  zitten er zoveel uitsparingen als er standen zijn die de as moet kunnen 

innemen. De schakelvorkas voor de eerste en tweede versnelling heeft bijvoorbeeld 

drie uitsparingen, namelijk voor de posities: eerste versnelling, tweede versnelling en 

voor de vrije stand. 

 

4.3 De uitwendige bedieningsorganen 

Als uitwendige bedieningsorganen vinden we de versnellingshendel en het 

uitwendige bedieningsmechanisme terug. 

De kop van de versnellingshendel moet volgens een bepaald patroon verplaatst 

kunnen worden.  

 

De onderbroken lijnen geven aan langs welke weg de achteruit ® kan worden 

geschakeld. Het vierkantje geeft de stand aan die in de meeste gevallen de 

versnellingshendel aanneemt als de versnellingsbak in de stand “vrij” staat. 
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Berekeningen 
1 Algemeen 

De motor ontwikkelt een koppel van 159 Nm bij een toerental van 2000 tr/min. 

De wagen is van Land Rover en beschikt over vier versnellingen vooruit en één 

achteruit. 

  

2 Berekenen van de overbrengingsverhouding van tandwielen 

 

 

 

Onder overbrengingsverhouding van twee samenwerkende tandwielen verstaat men 

de verhouding i tussen het toerental van de drijvende en de aangedreven as. 

Als men d1 en d2 de steekcirkeldiameters, z1 en z2 het aantal tanden en n1 en n2 de 

overeenkomstige toerenstallen van de twee in elkaar grijpende tandwielen zijn, dan 

is i = n1 / n2. 
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In het ideale geval, zonder wrijving, zal het vermogen P van de drijvende as (het 

toegevoerde vermogen) geheel op de aangedreven as (het afgegeven vermogen) 

worden overgedragen. Noemt men het moment dat in de drijvende as optreedt M1 

en dat in de aangedreven as M2, dan is P = M1 . ω1 = M2 . ω2. 

Hierin is ω1 = 2 . π . n1 / 60 en ω2 = 2 . π . n2 / 60 (in rad/s) en omdat  

i = n1 / n2 = ω1 / ω2 wordt ook i = n1 / n2 = M2 / M1. 

 

Hieruit volgt, dat men een overbrenging niet alleen kan toepassen op het aantal 

omwentelingen te verkleinen (vertragende overbrenging i > 1), maar ook om het 

moment te vergroten (bij gangwissels bv). Dan wordt M2 = i. 

In werkelijkheid treden er wel verliezen op. Daardoor zal het vermogen van de 

aangedreven as P2 kleiner zijn dan van de drijvende as P1. We kunnen stellen dat P2 

= n . P1, waarbij n het rendement van de overbrenging voorstelt (n < 1). Dan wordt 

dus M2 = n . i . M1. 

Bij tandwielen is verder: i = n1/n2 = z2/z1. z1 en z2 stellen het aantal tanden voor van 

respectievelijk het drijvende en het aangedreven tandwiel. 

 

Bij tandwielen kan men twee elkaar rakende cirkels aangeven met de middellijnen d1 

en d2, zodanig dat i = d2/d1. Deze cirkels noemt men de steekcirkels van de 

tandwielen. Het gebruik van een tussenwiel, geplaatst tussen het eerste en het 

tweede tandwiel wijzigt het toerental n2 van de tweede as niet, doch verandert alleen 

maar de draaizin: 

n1 . z1 = n’ . z’ en n’ . z’ = n2 . z2 

Dus n1 . z1 = n2 . z2 

Gebruikt men bij een tandwieloverbrenging een tussenas, dan is de 

snelheidsverhouding gelijk aan het aantal tanden van het drijvende tandwiel gedeeld 

door het aantal tanden van het aangedreven tandwiel. 

 

De totale overbrengingsverhouding van meerdere overbrengingen na elkaar kan 

berekent worden door de verschillende overbrengingsverhoudingen met elkaar te 

vermenigvuldigen. 

it = i1 . i2 
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3 Toepassen van de berekeningen van de tandwielen 

Tussen het 3de en het 4de tandwiel bevind zich een schakelmof die ook dient voor de 

achteruitversnelling. De afkorting voor dit tandwiel op de schakelmof => S 

 

 

3.1 Opgemeten waarden 

(Met een schuifmaat)  

 

Tandwiel 1:  Diameter kopcirkel:  dk1 = 61mm 

   Diameter Voetcirkel: dv1 = 50mm  

   Aantal tanden:  z1 = 19 

Tandwiel 4:  Diameter kopcirkel:    dk4 = 108mm 

   Diameter Voetcirkel: dv4 = 97mm  

   Aantal tanden:  z4 = 35 

Tandwiel 6:  Diameter kopcirkel:    dk6 = 100mm 

   Diameter Voetcirkel: dv6 = 89mm  

   Aantal tanden:  z6 = 32 

Tandwiel 9:  Diameter kopcirkel:    dk9 = 54mm 

   Diameter Voetcirkel: dv9 = 41mm  

   Aantal tanden:  z9 = 16 

Tandwiel 10:  Diameter kopcirkel:   dk10 = 48mm 

   Diameter Voetcirkel: dv10 = 35mm  

   Aantal tanden:  z10 = 13 

Tandwiel 11:  Diameter kopcirkel:    dk11 = 74mm 

   Diameter Voetcirkel: dv11 = 61mm  
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   Aantal tanden:  z11 = 21 

Tandwiel S:  Diameter kopcirkel:    dkS = 103mm 

   Diameter Voetcirkel: dvS = 92mm  

   Aantal tanden:  zS = 30 

 

3.2 Berekenen van de overbrengingsverhoudingen  

Overbrengingsverhouding: i 

Formules: i = n1/n2 = ω 1/ω 2 = d2/d1 = z2/z1 = M2/M1

 

3.2.1 Van tandwiel 1 op Tandwiel 6: 

Toerental van de ingaande as: n1 = 2000 tr/min 

Koppel van de ingaande as: M1 = 159 Nm 

Koppel van de hulpas: M2 

Overbrengingsverhouding van tandwiel 1 op tandwiel 6: i1 

i1 = 2000/n2 = 32/19 = M2/159 

=> i1 = 1,68  => n2 = 2000/1,68 = 1187,50 tr/min 

=> M2 = 159 . 1,68 = 267,79 Nm 

(Indien er geen slip optreedt in de koppeling) 

 

3.2.2 Van tandwiel 10 op tandwiel S via tandwiel 11 (achteruit): 

Toerental van hulpas: n2 = 1187,50 tr/min 

Toerental van hulptandwiel voor de achteruitversnelling: n3 

Toerental van de uitgaande as: n4 

Koppel van de hulpas: M2 = 267,79 Nm 

Koppel van de hulpas voor de achteruitversnelling: M3 

Koppel van de uitgaande as: M4

Overbrengingsverhouding van tandwiel 10 op tandwiel 11: i2 

Overbrengingsverhouding van tandwiel 11 op tandwiel S: i3 

i2 = 1187,50/n3 = 21/13 = M3/267,79 

=> i2 = 1,62  => n3 = 1187,50/1,62 = 735,12 tr/min 

  => M3 = 267,79 . 1,62 = 432,58 Nm 

i3 = 735,12/n4 = 30/21 = M4/432,58 

 39



David Julien   6IW 
___________________________________________________________________________ 

=> i3 = 1,43  => n4 = 735,12/1,43 = 514,58 tr/min 

 M4 = 432,58 . 1,43 = 617,97 Nm 

 

3.2.3 Besluit van de achteruitversnelling:  

Wanneer de motor een maximaal koppel levert van 159 Nm aan 2000 tr/min, dan zal 

er een koppel van 617,97 Nm geleverd worden aan 514,58 tr/min op de uitgaande as 

van de versnellingsbak. (Indien er geen slip optreedt in de koppeling) 

 

3.2.4 Van tandwiel 9 op Tandwiel 4 (Eerste versnelling): 

Toerental van hulpas: n2 = 1187,50 tr/min 

Toerental van de uitgaande as: n4 

Koppel van de uitgaande as: M4

Koppel van de hulpas: M2 = 267,79 Nm 

Overbrengingsverhouding van tandwiel 10 op tandwiel 11: i4

i4 = 1187,50/n4 = 35/16 = M4/267,79 

=> i4 = 2,19  => n4 = 1187,50/2,19 = 542,86 tr/min 

 M4 = 267,79 . 2,19 = 585,80 Nm 

 

3.2.5 Besluit van de eerste versnelling:  

Wanneer de motor een maximaal koppel levert van 159 Nm aan 2000 tr/min, dan zal 

er een koppel van 585,80 Nm geleverd worden aan 542,86 tr/min op de uitgaande as 

van de versnellingsbak. (Indien er geen slip optreedt in de koppeling) 

 

3.2.6 Prise-directe (Hoogste versnelling of 4de versnelling): 

Toerental van de ingaande as: n1 = 2000 tr/min 

Toerental van de uitgaande as: n4 

Koppel van de ingaande as: M1 = 159 Nm 

Koppel van de uitgaande as: M4 

Overbrengingsverhouding van de vierde versnelling: i5

 

In deze versnelling wordt de ingaande en de uitgaande as direct verbonden aan de 

hand van een schakelmof. Dit wil zeggen: 
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i5 = 1  => n1 = n4 = 2000 tr/min 

  M1 = M4 = 159 Nm 

(Indien er geen slip optreedt in de koppeling) 

 

4 Berekenen van het koppel 

4.1 Theorie 

We leiden de formule af voor één wrijvingsoppervlak. Om de formule te kunnen 

afleiden zullen we onderstaande figuren nodig hebben. 

 

Hierbij is Fn gelijk aan de normaalkracht van de drukgroep, is Fw gelijk aan de 

wrijvingskracht (tangentiaalkracht) en is r1 en r2 gelijk aan de stralen van de 

bekledingsring. We beschouwen eerst de grootte van een oneindig klein moment 

ergens op de bekledingsring. Door integratie zullen we dan het totale moment 

(koppel) kunnen terugvinden. 

dM    = dFw . r 

   = d(fd Fn) . r 

   = fd . r . dFn

   = fd . r . d(p . A)  

   = fd . r . p . dA 

   = fd . p . r . r . dα  . dr 

∫d M = fd . p . . . dr ∫
Π2

0

αd ∫
r

r
r

2

1

2
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  M    = fd .p . [ ]α  . [ ]3/3 2

1
r

r
r

 

    = 2/3 . π  . fd . p . (r2
3 – r1

3) 

 

Dit is de formule om het over te brengen koppel te berekenen voor één 

wrijvingsoppervlak. Voor twee wrijvingsoppervlakken (zoals van de koppelingsplaat) 

moet men gewoon de formule vermenigvuldigen met twee! 

 

De formule wordt dan:  M   = 4/3 . π  . fd . p . (r2
3 – r1

3) 

 

4.2 Toepassen van de berekening op de versnellingsbak 

fd = 0,5 (ferodo) 

M = 159 Nm 

r1 = 80 mm = 0,08 m 

r2 = 120 mm = 0,12 m 

 

p en Fn zijn het gevraagde 

 

p = 3 M / π  . fd  . (r2
3 – r1

3)  = 3 . 159 / 4 . π  . 0,5 . (0,123 – 0,083) 

     = 62,43 kPa 

Fn = p . A = p . π . (r2
2 – r1

2) 

=> Fn  = 1569,07 N 

 

4.3 Besluit 

De druktafel moet een druk van 62,43 kPa uitoefenen op de koppelingsplaat om de 

159 Nm die de motor ontwikkelt over te brengen zonder dat die zou slippen. Dit is 

niet veel druk dat men nodig heeft in vergelijking met andere wagens, maar men 

moet rekening houden dat deze wagen een veertigtal jaar oud is. Hoe groter het 

koppel die de motor ontwikkelt, hoe groter de koppelingsplaat moet zijn om met 

eenzelfde druk het koppel over te brengen. 
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5 Sterkteberekening van het hulpasje voor de eerste versnelling 

 

              
Gegevens: dc = 0,094 m  

  dd = 0,047 m 

  Fc = 5782 N 

  Fd = 11395 N 

 

Gevraagd: diameter van de as: d 

 

Oplossing:  

Reacties: 

Ra + Rb = - 5,78 + 11,40 = 5,62 kN 

 

∑ MaF =>  0 = 5,78 . 3,5 – 11,40 . 25,5 – Rb . 28 

  Rb = - 9,66 kN 

  Ra = 4,04 kN 
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Buigende momenten: 

Ma = 0 

Mc = 4,04 . 3,5 = 14,14 kNcm 

Md = 9,66 . 2,5 = 24,15 kNcm 

 

Wringende momenten: 

Tussen c en d : Mw = Fc . dc / 2  = 5782 . 9,4 / 2 

     = 27175 Ncm = 27,18 kNcm 

 

Het ideëel moment: 

Voor deze berekening nemen we de doorsnede links van d want daar is het buigend 

moment het grootst. 

 

Mi =  
4

3 2
2 MM w
B +  = 

4
18,27.315,24

2
2

+  

  

Mi =  33,72 kNcm 

 

Asdiameter: 

 

π  . d3 / 32 = 33,72 / 9 

 

d = 3,37 cm 

 

Deze waarde is klopt me de realiteit. De as is minimaal 3,6 cm dik in het echt. Hij is 

een klein beetje dikker in het echt dan wat ik berekent heb, maar dit kan zijn door 

andere invloeden die op de as inwerken waarmee ik nu geen rekening gehouden 

heb. 
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6 Berekenen van de traagheidsstraal van het vliegwiel 

We weten dat bij een vierslagmotor de krukas twee rotaties moet maken, voordat er 

één werkslag heeft plaats gevonden. Deze werkslag per twee rotaties moet de 

krukas aan het draaien houden. Gedurende de andere drie slagen wordt geen kracht 

door verbrandingsdruk op de krukas uitgeoefend en toch moet deze blijven draaien 

om aan de volgende arbeidsslag toe te komen. Daarom heeft men aan het uiteinde 

van de krukas een zwaar wiel gemonteerd, dat met de as meedraait en energie 

opslaat in die ene werkslag en vervolgens terug vrijlaat gedurende de drie andere 

werkslagen. 

 

Het massatraagheidsmoment en de traagheidsstraal zullen worden berekent van het 

vliegwiel. We maken het massief vliegwiel eerst wrijvingsloos een verwaarlozen de 

gaatjes die geboord werden om het vliegwiel op te spannen. 

 
Gegevens:  R1 = 0,156 m 

  R2 = 0,068 m  

  R3 = 0,019 m  

  l1 = 0,036 m  

  l2 = 0,012 m 

  l3 = 0,014 m  

  ρ  = 7800 kg/m3 (zacht staal) 

 

Gevraagd: Rg en Jz
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Oplossing: Totale wiel zonder uitsparingen: 

 

Jz1 = m1 . R1
2 / 2 

 

m1 = ρ . V1 = ρ . R1
2 . π  . l1

 

m1 = 7800 . 0,1562 . 0,036 . π  = 21,47 kg 

  

Jz1 = 21,47 . 0,1562 / 2 = 0,261 kgm2  

 

Eerste uitsparing: 

 

m2 = 7800 . 0,0682 . 0,012 . π  = 1,36 kg 

  

Jz2 = 1,36 . 0,0682 / 2 = 0,003 14 kgm2  

 

Tweede uitsparing: 

 

m3 = 7800 . 0,0192 . 0,014 . π  = 0,124 kg 

  

Jz3 = 0,124 . 0,0192 / 2 = 0,000 0224 kgm2  

 

Totaal: 

 

Jz = Jz1 – Jz2 – Jz3 = 0,261 - 0,003 14 - 0,000 0224 = 0,258 kgm2

 

m = m1 – m2 – m3 = 21,47 - 1,36 - 0,124 = 20,00 kg 

 

 

Rg = 
m
J z = 

20
258,0 = 0,114 m
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Praktisch deel 

 

Dankzij mijn vader heb ik een handmatige versnellingsbak en de koppeling ervan 

kunnen bemachtigen zodat ik de werking van dit onderwerp kan verduidelijken. De 

versnellingsbak is van een jeep van het merk landrover. Het is van een legervoertuig 

die ongeveer een dertigtal jaar oud is. De versnellingsbak heeft vier versnellingen 

vooruit en één achteruit. De verschillende stappen die ik genomen heb om dit te 

realiseren worden hieronder besproken met de bijhorende foto’s. 

 

Eerst heb ik de versnellingsbak uit het voertuig gehaald en daarna met de 

hogedrukreiniger gekuist. Daarna ben ik begonnen met alles uit elkaar te halen. 

  

Eerst heb ik het deksel dat de baladeurasjes bedekt verwijdert, daarna werd de 

koppelingsbehuizing losgemaakt van de versnellingsbak zodat de tandwielen die zich 

in de versnellingsbak bevinden konden worden verwijdert.  

  

De volgende stap was dan het deel van de koppeling uit elkaar halen en de 

versnellingsbak verwijderen van de tussenversnellingsbak. 
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De tandwielen werden daarna ook uit de tussenversnellingsbak gehaald. 

   

De volgende stap was dan om alle delen eerst te kuisen en dan ontvetten zodat de 

verschillende delen konden geschilderd worden om de werking ervan te 

verduidelijken. Er werd ook nog het uiteinde van de motor afgezaagd zodat ik de 

koppeling er kon aan bevestigen. Hier dook er een klein probleem op. Terwijl de 

machine aan het zagen was, motorblok schuin waardoor de zaag brak. Maar dit was 

snel opgelost.  

   

 

Nu werden er eerst een paar gaten in de behuizingen gesneden zodat men de 

werking van de binnenkant kan zien. 

   

 

Daarna ben ik begonnen met alles terug in elkaar te steken. 

 

 48



David Julien   6IW 
___________________________________________________________________________ 

    

      

   

 

Met de laatste stap heeft mijn vader geholpen om het geheel op een aanhangwagen 

te plaatsen. Daarnaast werd er dan ook nog een houder gemaakt voor het 

koppelingspedaal en heb ik dan een starter gemonteerd zodat alles kon draaien zoals 

in de werkelijkheid. 
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Slotwoord 
Ik hoop dat u nu heel wat wijzer gekomen bent in verband met versnellingsbakken. 

Dit is namelijk één van de hoofddelen van uw voertuig. Zelf heb ik ook veel 

bijgeleerd in verband met de werking ervan en de gebruikte begrippen. Iedereen 

heeft wel een voertuig, maar we zijn dit al zo gewoon dat we er zelf niet meer bij 

stilstaan van hoe die auto eigenlijk werkt. Met het eindwerk zelf heb ik niet zoveel 

problemen gehad, het ging redelijk vlot.  

Ik vind dat het belangrijkste van de geïntegreerde proef is dat je zelfstandig moet 

leren werken. 

 

Door zo’n geïntegreerde proef krijg je dan ook veel meer inzicht in bepaalde zaken 

en dit is heel handig omdat we alle dagen alleen maar theorie zien in de les. Maar 

het is dan ook door zo’n vakken dat het mogelijk was om bepaalde berekeningen uit 

te voeren op de versnellingsbak. 

 

Ik vond het zeer boeiend om dit onderwerp te kunnen bespreken en om deze bundel 

met jullie te kunnen delen. 

 

Ik hoop hiermee het doel bereikt te hebben van de geïntegreerde proef, namelijk 

een verstaanbaar en overzichtelijk werk af te leveren. Het eindwerk nam veel tijd in 

beslag, maar het was de moeite waard. 
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Bronvermeldingen 
Doordat ik meerdere boeken en tijdschriften gebruikt heb waarin niet altijd de bron 

vermeld was, kan ik alles oorspronkelijke bronnen vermelden. 

 

 Autotechnische tijdschriften 

 Technische informatiebrochures van bepaalde automerken 

 Catalogus voor onderdelen 

 DEMOOR L., 1998 

Voertuigtechniek – krachtoverbrengingen  

Malle, DE SIKKEL N.V. 

 DERREUMAUX B., 1996 

Les transmissions 

France, BOULOGNE BILLANCOURT 

 MOM G., SCHEFFERS M., 1989 

De aandrijflijn 

Deventer – Antwerpen, KLUWER TECHNISCHE BOEKEN BV 

 ANKERSMIT J.W., 1973 

Het beste autohandboek 

 Amsterdam, THE READER’S DIGEST N.V.  

 STEINBUCH G.F., 1969 

De automobiel 

Deventer, A.E.E. KLUWER  

 DESBOIS M., 1972 

L’automobile 

Parijs, FOUCHER  
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Dankwoord 
Ik dank in de eerste plaats alle leerkrachten die mij geholpen hebben met het 

realiseren van mijn eindwerk. Daarnaast bedank ik ook mijn ouders voor hun advies 

en hun steun in wat minder goede tijden. 

Ik dank mijn vader voor de informatie die hij mij bezorgd heeft, de versnellingsbak 

die hij mij gegeven heeft en dat ik mocht zijn materiaal gebruiken. 

Ik dank ook bepaalde vrienden die mij informatie kunnen bezorgen hebben. 

Verder dank ik ook meneer Cappoen voor het bundelen van mijn eindwerk. 

Ik dank ook de internaatopvoeders voor de steun die ze mijn gegeven hebben. 

 

Verder nog allemaal een prettige vakantie toegewenst! 
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Bijlage 
Frans 

A la fin de cette sixième année de secondaire, nous avons dû élaborer un projet 

intégré, qui montre en quelque sorte tout ce que nous avons appris au cours des six 

années précédentes. Pour les cours de français, nous avons dû expliquer notre sujet 

en néerlandais, et essayer ensuite de traduire ce texte de base en français. 

 Pour ce faire, nous avons d’abord noté les mots les plus importants de notre version 

en néerlandais, et essayé de trouver la traduction de ces mots dans un dictionnaire 

bilingue. Nous avons noté toutes les traductions possibles, et dans un deuxième 

temps, nous avons indiqué laquelle des traductions nous semble la bonne dans le 

contexte. Parfois, nous ne trouvions pas de traduction dans un dictionnaire de poche, 

ce qui nous a appris que trouver une bonne traduction n’est pas toujours chose 

facile, surtout s’il s’agit de termes plutôt techniques. De toute façon, avec l’aide du 

professeur, nous avons quand-même réussi, et vous présentons donc le texte 

suivant, dont nous espérons que vous allez le lire avec plaisir. 

 Je m’appelle David Julien, et j’habite dans la région de Menin. Je suis dans l’internat 

de l’école technique de Poperinge, et comme je suis dans la dernière année, je dois 

faire un projet intégré. J’ai choisi le sujet qui me plaisait le plus, c’est-à-dire la boîte 

de vitesses. Le but est d’expliquer la boîte minutieusement, et de faire quelques 

calculs, comme la force des axes, le nombre de tours des roues dentées, … lorsque 

le moteur a un certain nombre de tours et produit une certaine force. Le côté 

pratique est une boîte de vitesses découpée pour illustrer le fonctionnement. 
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Engels 

Integrated task English: 

The clutch 

 
I chose the clutch as integrated task because I find cars very interesting and this was 

the only subject that you could chose about cars. It’s because of my father that I like 

cars because he works on cars and since I was 4 years old he took me to his work 

and learned me about cars and trucks. 

When I was 9 years old I was already driving with the cars. Nowadays the only thing 

that interests me is tuning. 

 

My project is about the clutch and a gearbox. I have to explain how a clutch and 

gearbox works and I have to do some calculations. One of the calculations is trying 

to find out how fast the main shaft turns when the drive shaft is turning with a speed 

of 2000 rotations in a minute in the first gear. Another calculation is to find out how 

much pressure the moving pressure table has to give on the clutch disc so the torque 

that the motor is developing would be brought over to the gearbox without one of 

the discs in the clutch is turning slower than the other one. 

 

Well, I first started with gathering information about the two subjects. Then I started 

with the practical side of my integrated task. My father gave me a clutch and a 

gearbox from his work and I cleaned everything, than I painted some parts with 

different colours and then I made some holes in the gearbox and the clutch so we 

could look inside of it so everybody better can understand how it works. Then I 

started learning more about my project like names of some parts and how I had to 

calculate some things. Now I’m almost done with my task. I just need to make one 

more calculation and look if everything that I typed is really true. 

 

I find that everything went very well. When I hear al the problems that the others 

have, I consider myself very lucky not having very them! I didn’t have problems with 
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the practical side because I already knew how it works and I already had worked on 

a clutch and on a gearbox.   

 

I am glad that I chose this subject as my integrated task because it really interests 

me and I also find that I am doing good works for my integrated task. I thank my 

father who helped me a lot and I also thank the teachers who helped me with my 

problems and my calculations. 
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