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I.  INLEIDING 

A.  CNH 
CNH Industrial is wereldleider op vlak van verkoop 
en productie van machines uit de agrarische sector. 
In Zedelgem worden onder andere zelfrijdende 
maaidorsers, veldhakselaars en balenpersen 
ontworpen en geproduceerd.  
 

B.  Variabele riemtransmissies 

Variabele riemtransmissies (figuur 1) worden in 
talloze applicaties gebruikt om vermogen over te 
brengen tussen verschillende machine-elementen. 
De variabele riemtransmissie heeft naast de 
eigenschappen van een normale riemoverbrenging 
een beperkt aanpasbare overbrengingsverhouding. 
 

 
 
 

Figuur 1 Variabele riemoverbrenging 

                                                             
 

 

 
 

De variator bestaat uit weinig onderdelen, en is 
daarom relatief eenvoudig en goedkoop te bouwen 
in vergelijking met andere transmissie elementen, 
met variabele overbrenging, zoals hydraulische 
overbrengingen en tandwielkasten. Ook vanwege 
het ontbreken van koelingselementen op riem-
transmissies blijft de kostprijs beperkt. De variator 
is ook vaak voorzien van een torque sensing unit die 
de voorspanning van de riem zal aanpassen 
naargelang de belasting. Hierdoor heeft de variator 
ook een goed rendement bij deellast. De torque 
sensing unit dient dan als vervanging van de zware 
veer die aanwezig is op de gedreven schijf. 
Toepassingsgebieden van de variabele riem-
transmissie zijn o.a. de landbouw- en transport-
sector. De machines uit deze sector blijven echter 
evolueren naar een steeds grotere capaciteit en dus 
een grotere vermogensdichtheid.  

II.  VARIABELE RIEMTRANSMISSIE BEREKENINGEN 

 
Omdat de vermogensdichtheid van de aan te drijven 
machines altijd maar stijgt, moeten de 
riemtransmissies ook een steeds groter vermogen 
overbrengen. De afmetingen van deze 
riemtransmissies groeien echter niet evenredig mee. 
Veelal is er een beperkte inbouwruimte, en dus is 
een nauwkeurige ontwerpstudie voorafgaand 
noodzakelijk. In die ontwerpfase is het essentieel, 
om naast het bepalen van de geometrie gegevens, 
nauwkeurige berekeningen te maken die het gedrag 
van de variator zullen voorspellen, ook wel 
durabiliteitsgegevens genoemd. Er moet dus een 
model opgesteld worden waaruit de geometrie- en 
durabiliteitsgegevens zullen voortvloeien op basis 
van de ontwerpeisen. Na een bepaald aantal 
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ontwerp iteraties zullen de finale geometrie 
gegevens kunnen gebruikt worden om een CAD 
model op te stellen van de ontworpen variator 
(figuur 2).  

 
Figuur 2 Probleemstelling 

III.  DOELSTELLINGEN 

De berekeningsmethoden beschreven in de 
literatuur moeten uitgebreid bestudeerd en 
gevalideerd worden. Daardoor kan de meest 
geschikte methode bepaald worden die dan gebruikt 
wordt bij de ontwikkeling van een softwaretool in 
Matlab. Via deze softwaretool zal de gebruiker in 
een grafische omgeving een nieuwe variator kunnen 
ontwerpen, waarbij het voorspelde gedrag ook 
gevisualiseerd kan worden. Ook kunnen bestaande 
variatoren worden gecontroleerd en/of kunnen de 
resultaten worden vergeleken met elkaar. De 
volgende aspecten van de riemtransmissie zullen 
worden berekend en onderzocht: 

A.  Dimensionele studie 

B.  Systeemparameters 
    1)  Invloed van riemwrijving en wrijvingshoek 
 
Onder invloed van de riemtrekkrachten zal de riem 
de neiging hebben om zich in de wig van de 
schijven te trekken. Hierdoor ontstaat een 
riemwrijving die bestaat uit zowel een tangentiale 
als radiale component (figuur 3). Door dit fenomeen 
zullen de riemberekeningen veel complexer zijn dan 
bij platte riemen.  

 
Figuur 3 Riemwrijving en wrijvingshoek 

 
    2)  Invloed van torque sensing 
 
Het torque sensing systeem heeft een grote invloed 
op de algemene werking van de variator. Via het 
programma zullen de invloeden van torque sensing 
kunnen worden gevisualiseerd. 
 
    3)  Invloed van krachten in de riem en axiale krachten op de 
riemschijven 
 
Ook de krachten in de riem en de axiale 
reactiekrachten van de riem op de riemschijven 
zullen het gedrag en de levensduur van de riem mee 
bepalen. 
 
    4)  Maximaal haalbaar koppel en vermogen 
 
Uit deze berekeningen kan vervolgens het maximaal 
koppel en vermogen worden berekend die de 
variator zal kunnen overbrengen. De ontworpen 
variator wordt nadien op een opstelling getest, 
waarbij via meetdata het model kan geverifieerd 
worden (figuur 4). Indien nodig worden dan 
aanpassingen gedaan aan het model tot dit de 
werkelijkheid zo goed mogelijk benadert. 
 

 
Figuur 4 Aanpak 

IV.  RESULTATEN 
 
Het finaal Matlab programma is zo opgebouwd dat 
de gebruiker de keuze kan maken om zowel een 
nieuwe variator te ontwerpen, als om berekeningen 
te maken op bestaande variatoren (figuur 5). Het 
script is hierbij modulair opgebouwd en is 
opgebouwd in een grafische user interface, er is dus 
van de gebruiker geen kennis van Matlab 
commando’s of programmeren nodig. 
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Figuur 5 Opbouw programma 

 
De berekende fysieke afmetingen en durabiliteits-
gegevens uit het programma kunnen op het eind van 
de berekening worden opgevraagd en gevisualiseerd 
(figuur 6). Via 3D plots kunnen resultaten van 
verschillende berekeningen ook vlug met elkaar 
vergeleken worden (figuur 7).  
 

 
Figuur 6 Visualisatie gegevens 

 
 

Figuur 7 Vergelijking variatoren 

V.  BESLUIT 
 
Als gevolg van de literatuurstudie zijn verschillende 
praktisch toepasbare berekeningsmethoden 
ontstaan. Uit de controle met meetresultaten blijkt 
het model de werkelijkheid in de meeste gevallen 
goed te benaderen. Er zijn echter nog veel factoren, 
zoals de temperatuur, die het riemgedrag, en dus de 
fout van het model kunnen beïnvloeden. Via de 
mogelijkheid tot visualiseren van de berekeningen 
is nu echter zeker een goede basis gelegd voor 
eventueel verdere verfijningen van het model. 
Variatoren zijn via het programma dus eenvoudig te 
ontwerpen en te controleren, waardoor het 
programma een grote inzetbaarheid in het bedrijf 
kan hebben. 
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