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PERSGROEFVERBINDING.



PersgroefVerbinding omvattende een eerste draai-
element met een groef, en een tweede draai- element 
met een tand; waarbij de tand een eerste en tweede 
tandzijwand, en de groef een eerste en een tweede 
groefzijwand heeft; waarbij de groef een eerste en 
tweede einde heeft die contact maken met de tand; 
waarbij de tand en de groef zodanig gevormd zijn dat 
de eerste tandzijwand contact maakt met de eerste 
groefzijwand over tenminste 70 procent van de afstand
tussen het eerste en tweede einde, en dat de tweede 
tandzijwand contact maakt met de eerste groefzijwand 
over minder dan 60 procent van deze afstand.
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PERSGROEFVERBINDING 

Vakgebied van de uitvinding 

5 Het vakgebied van de uitvinding heeft betrekking op persgroefverbindingen en op een 

balenpers omvattende een persgroefverbinding. 

Achtergrond 

10 Groefverbindingen worden reeds lang gebruikt voor het koppelen van een buitenste draai-

element met een binnenste draai-element voor het verbinden van een as zoals een krukas met een 

tandwieloverbrenging of gelijkaardig. Doorgaans is het buitenste draai-element voorzien van 

meerdere langsgroeven en is het binnenste draai-element voorzien van meerdere 

overeenstemmende langwerpige tanden die opgenomen zijn in de groeven. Groefverbindingen 

15 worden typisch gebruikt wanneer men te maken heeft met hoge koppelmomenten om de belasting 

over een grotere oppervlakte te verspreiden. 

Voor groefverbindingen die alternerende koppelmomenten moeten opvangen, is het 

wenselijk om geen speling te hebben tussen de zijwanden van de groeven en de zijwanden van de 

20 tanden. Bij een alternerende draaimomentrichting op een groefverbinding met een speling tussen 

de zijwanden van de groeven en de tanden, leidt de groefverbinding aan slijtage en pletschade. 

In oplossingen van de stand van de techniek werden tot op heden een aantal mogelijkheden 

overwogen om dit probleem op te lossen. Een eerste oplossing bestaat uit het gebruiken van een 

25 goed passende perspassing over de volledige verbinding welke enerzijds resulteert in een goed 

contactpatroon met een goed verdeelde en lage contactspanning, maar anderzijds in een zeer 

moeilijke en kritische assemblage, met name voor grote afmetingen. Een andere oplossing bestaat 

uit het gebruiken van helische tanden die aan beide einden daarvan een kleine zone hebben waar 

contact gemaakt wordt met de groef. Een dergelijke uitvoering is gemakkelijk te assembleren en te 

30 vervaardigen voor grote afmetingen maar genereert zeer hoge spanningen bij de einddelen van de 

tanden, hetgeen kan resulteren in het falen van as. 

US 3,360,961 openbaart een tandwielprofiel met tandspleten die verbreden zodanig dat de 

tandflanken van de as enkel bij het hoogste koppelmoment continu contact maken over de 

35 volledige lengte daarvan met de tandflanken van de naaf. 
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Samenvatting 

Het doel van uitvoeringsvormen van de uitvinding is om een verbeterde 

persgroefVerbinding te verschaffen die gemakkelijk geassembleerd kan worden en die op een 

5 verbeterde manier weerstand kan bieden aan alternerende draaimomentrichtingen. 

Volgens een eerste aspect van de uitvinding wordt een persgroefVerbinding verschaft 

omvattende een eerste draai-element en een tweede draai-element. Het eerste draai-element heeft 

een oppervlak dat voorzien is van ten minste één langwerpige groef, typisch meerdere langwerpige 

10 groeven. Het tweede draai-element heeft ten minste één langwerpige tand voor opname in de ten 

minste één langwerpige groef. De langwerpige tand heeft een eerste langwerpige tandzijwand en 

een tweede langwerpige tandzijwand tegenover de eerste tandzijwand. De langwerpige groef heeft 

een eerste langwerpige groefzijwand en een tweede langwerpige groefzijwand tegenover de eerste 

groefzijwand. De langwerpige groef heeft een eerste einde en een tweede einde dat contact maakt 

15 met de langwerpige tand. De langwerpige tand en de langwerpige groef zijn zodanig gevormd dat 

de eerste tandzijwand contact maakt met de eerste groefzijwand over ten minste 70 % van de 

afstand tussen het eerste en het tweede einde, en dat de tweede tandzijwand contact maakt met de 

tweede groefzijwand over minder dan 60 % van de afstand tussen het eerste einde en het tweede 

einde. 

20 

Merk op dat de afstand tussen het eerste einde en het tweede einde van de langwerpige 

groef, welk eerste en tweede einde contact maken van de langwerpige tand, typisch gelijk zal zijn 

aan de lengte van de groef. Echter, wanneer de tand zich niet volledig in de groef uitstrekt (zie 

bijvoorbeeld de uitvoeringsvorm van Figuur 8), dan zal de genoemde afstand kleiner zijn dan de 

25 volledige lengte van de groef. 

Uitvoeringsvormen zijn inter alia gebaseerd op het inventief inzicht dat wanneer een 

groefverbinding onderhevig is aan een alternerend draaimoment, het draaimoment typisch hoger is 

in een richting in vergelijking met de andere richting. De uitvinders hebben zich gerealiseerd dat 

30 het mogelijk is om een persgroefVerbinding te bouwen die gemakkelijk te assembleren is en 

tegelijkertijd de spanning in de tanden beperkt door een asymmetrische vorm te geven aan de 

verbinding, en meer in het bijzonder door de langwerpige tand en de langwerpige groef zodanig te 

vormen en te dimensioneren dat de eerste tandzijwand contact maakt met de eerste groefzijwand 

over een relatief grote oppervlakte daarvan, en zodanig dat de tweede tandzijwand contact maakt 

35 met de tweede groefzijwand over een relatief kleine oppervlakte daarvan. Door het relatief kleine 

contactoppervlak tussen de tweede zijwanden, kan het inbrengen van het tweede draai-element in 
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het eerste draai-element op eenvoudige wijze verkregen worden. Verder kan het grote 

contactoppervlak tussen de eerste zijwanden gebruikt worden om weerstand te bieden aan een 

hoog draaimoment in één richting, terwijl het relatief kleine draaimoment in de andere richting 

opgenomen kan worden door het kleine contactoppervlak tussen de tweede zijwanden. 

5 

Bij voorkeur zijn de langwerpige tand en de langwerpige groef zodanig gevormd dat de 

eerste tandzijwand contact maakt met de eerste groefzijwand over ten minste 80 %, meer bij 

voorkeur tenminste 90 % van de afstand tussen het eerste en het tweede einde van de langwerpige 

groef die contact maakt met de tand. In een voorbeelduitvoeringsvorm zijn de langwerpige tand en 

10 de langwerpige groef zodanig gevormd dat de eerste tandzijwand contact maakt met de eerste 

groefzijwand over de volledige lengte van de langwerpige groef. Op die manier kan de belasting 

die de groefverbinding kan weerstaan in de eerste draaimomentrichting verhoogd of 

gemaximaliseerd worden. 

15 Bij voorkeur zijn de langwerpige tand en de langwerpige groef zodanig gevormd dat de 

tweede tandzijwand contact maakt met de tweede groefzijwand over minder dan 50 %, meer bij 

voorkeur minder dan 45 %, en het meest bij voorkeur over minder dan 35 % van de afstand tussen 

het eerste en het tweede einde van de langwerpige groef die contact maakt met de tand. Dit 

percentage kan een functie zijn van de belasting waaraan de groefverbinding weerstand moet 

20 kunnen bieden in de tegengestelde draaimomentrichting. Hoe lager dit percentage is, hoe 

gemakkelijker de assemblage. 

In een voorbeelduitvoeringsvorm zijn de langwerpige tand en de langwerpige groef 

zodanig gevormd dat het oppervlak van de eerste en tweede tandzijwand gekoppeld is met een 

25 oppervalk van respectievelijk de eerste en tweede groefzijwand, welke oppervlakken evenwijdig 

zijn aan de rotatie-as van de eerste en tweede draai-elementen. 

In een voorbeelduitvoeringsvorm heeft de tand een eerste deel waar de eerste en tweede 

tandzijwanden respectievelijk contact maken met de eerste en tweede groefzijwanden, en een 

30 tweede deel waar de eerste tandzijwand contact maakt met de eerste groefzijwand en de tweede 

tandzijwand geen contact maakt met de tweede groefzijwand. Het eerste deel heeft een eerste 

breedte tussen de eerste en tweede zijwand die groter is dan een tweede breedte van het tweede 

deel. Bij voorkeur is het eerste deel van de tand een einddeel van de tand, zodanig dat de tand 

ingebracht kan worden in de groef met zijn tweede deel, met speling, en zodanig dat de perspassing 

35 verkregen wordt wanneer het einddeel zich in de groef bevindt. Echter, het eerste deel kan 

eveneens een middelste deel zijn. 
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In een voorbeelduitvoeringsvorm heeft de tand een eerste einddeel waar de eerste 

tandzijwand geen contact maakt met de eerste groefzijwand en de tweede tandzijwand contact 

maakt met de tweede groefzijwand, en een tweede deel waar de eerste tandzijwand contact maakt 

met de eerste groefzijwand en de tweede tandzijwand geen contact maakt met de tweede 

5 groefzijwand. Op die manier kan de tand eenvoudig ingebracht worden in de groef, terwijl 

tegelijkertijd een goede perspassing wordt gewaarborgd. 

In een voorbeelduitvoeringsvorm heeft de groef een eerste deel met een eerste breedte 

tussen de eerste en tweede groefzijwand, en een tweede deel met een tweede breedte tussen de 

10 eerste en tweede groefzijwand, waarbij de tweede breedte kleiner is dan de eerste breedte. Het 

tweede deel van de groef is bij voorkeur een einddeel van de groef waar de eerste en tweede 

tandzijwanden contact maken met de eerste en tweede groefzijwanden. 

In een voorbeelduitvoeringsvorm is het eerste draai-element een buitenste draai-element en 

15 het tweede draai-element een binnenste draai-element, welke buitenste en binnenste draai-

elementen een gemeenschappelijke as hebben. Dit is een conventionele uitvoeringsvorm van een 

groefverbinding tussen een as en een buitenste draai-element. 

In een voorbeelduitvoeringsvorm is het eerste draai-element een buitenste draai-element en 

20 het tweede draai-element een afzonderlijke spie die aangebracht is in een groef van een as. Dit is 

een uitvoeringsvorm van een spieverbinding waar een spie gebruikt word om een buitenste draai-

element te verbinden met een as. 

In een voorbeelduitvoeringsvorm is het eerste draai-element een as en het tweede draai-

25 element een afzonderlijke spie, die aangebracht is in de eerste groef van de as, waarbij een 

buitenste draai-element met op zijn binnenoppervlak een groef voor het opnemen van de spie, 

aangebracht is rond de as met tussenvoeging van de spie. Dit is een andere uitvoeringsvorm van 

een spieverbinding, waarbij een spie gebruikt wordt om een buitenste draai-element te verbinden 

met een as. 

30 

Volgens een ander aspect van de uitvinding wordt een balenpers verschaft met een 

persgroefverbinding volgens één van de hierboven beschreven uitvoeringsvormen. De balenpers 

omvat bij voorkeur een krukas, en de krukas is verbonden met een aandrijfas door middel van de 

persgroefverbinding. 

35 
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Korte beschrijvingen vaa de figuren 

De tekeningen in bijlage worden gebruikt om huidige niet beperkende 

voorkeursuitvoeringsvormen van inrichtingen van de onderhavige uitvinding te illustreren. De 

5 hierboven genoemde en andere voordelen van de maatregelen en onderwerpen van de uitvinding 

zullen duidelijker blijken en de uitvinding zal beter begrepen worden in het licht van de volgende 

gedetailleerde beschrijving wanneer deze gelezen wordt in samenhang met de tekening in bijlagen, 

waarin: 

10 Figuur 1 een schematisch perspectivisch aanzicht van een uitvoeringsvorm van een 

persgroefverbinding illustreert; 

Figuur 2 een schematische dwarsdoorsnede van een uitvoeringsvorm van een 

persgroefverbinding langs een vlak loodrecht op de as van de groefverbinding illustreert; 

Figuur 3A twee grafieken illustreert die een typisch gedrag van het koppel in functie van 

15 de tijd tonen voor een groefverbinding van een balenpers waar de groefverbinding onderhevig is 

aan een alterende draaimomentrichting; 

Figuur 3B een uitvoeringsvorm van de stand van de techniek illustreert in een doorsnede 

langs lijn III-III van figuur 2; 

Figuur 3C een andere uitvoeringsvorm van de stand van de techniek illustreert in een 

20 doorsnede langs lijn III-III van figuur 2; 

Figuur 4 een doorsnede langs lijn III-III voor eerste voorbeelduitvoeringsvorm van de 

uitvinding illustreert; 

Figuur 5 een doorsnede langs lijn III-III voor een tweede voorbeelduitvoeringsvorm van de 

uitvinding illustreert; 

25 Figuur 6 een doorsnede langs lijn III-III voor een derde voorbeelduitvoeringsvorm van de 

uitvinding illustreert; 

Figuur 7 een doorsnede langs lijn III-III voor een vierde voorbeelduitvoeringsvorm van de 

uitvinding illustreert; 

Figuur 8 een doorsnede langs lijn III-III voor een vijfde voorbeelduitvoeringsvorm van de 

30 uitvinding illustreert; 

Figuur 9 een perspectivisch aanzicht van een uitvoeringsvorm van een binnenste draai-

element van een groefverbinding van de uitvinding is; 

Figuur 10 een schematisch opengewerkt perspectivisch aanzicht is van een 

voorbeelduitvoeringsvorm van een persgroefverbinding met een spie; en 

35 Figuur 11 een schematische dwarsdoorsnede van de uitvoeringsvorm van de 

persgroefverbinding van figuur 10, loodrecht op de as van de groefverbinding. 
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Beschrijving van de uitvoeringsvormen 

Dezelfde verwijzingscijfers worden gebruikt om gelijkaardige onderdelen van de 

groefverbinding aan te duiden in de geïllustreerde uitvoeringsvormen in de figuren. 

5 

Groefverbindingen worden reeds lang gebruikt voor het verbinden van een buitenste draai-

element 100 met een binnenste draai-element 200, zie figuur 1. Doorgaans heeft het buitenste 

draai-element 100 een binnenoppervlak dat voorzien is van meerdere langwerpige groeven 110. 

Het binnenste draai-element 200 is voorzien van meerdere langwerpige tanden 210 die opgenomen 

10 kunnen worden in de groeven 110, en die het buitenste draai-element 100 koppelen met het 

binnenste draai-element 200. Groefverbindingen worden typisch gebruikt waar men te maken heeft 

met een hoog draaimoment om de belasting over een groter oppervlak te verspreiden. 

Voor groefverbindingen die bestand moeten zijn tegen een alternerende 

15 draaimomentrichting, is het wenselijk om geen speling te hebben tussen de zijwanden van de 

groeven 110 en de zijwanden van de wanden 210. Wanneer er een alternerende 

draaimomentrichting is, zie bijvoorbeeld figuur 3A waar twee typische koppel-tijd grafieken 

geïllustreerd zijn, op een groefverbinding met een speling tussen de zijwanden van de groeven 110 

en de tanden 210, dan zouden de tanden 210 verslijten en geplet worden. 

20 

In oplossingen van de stand van de techniek, werden tot op heden een aantal 

mogelijkheden overwogen om dit probleem op te lossen. Figuur 3B illustreert een eerste 

uitvoeringsvorm van de stand van de techniek waar een perspassing gebruikt wordt zodanig dat een 

speling tussen de zijwanden van de groeven 110 en de tanden 210 wordt vermeden. Zoals 

25 geïllustreerd in Figuur 3B hebben de tanden 210 een eerste tandzijwand 211 en een tweede 

tandzijwand 212. De langwerpige groef 110 heeft een eerste groefzijwand 111 en een tweede 

groefzijwand 112. De eerste tandzijwand 211 maakt contact met de eerste groefzijwand 111 over 

de volledige lengte L van de groef 110, tussen het eerste einde 113 en een tweede einde 114. Op 

gelijkaardige wijze maakt de tweede tandzijwand 212 contact met de eerste groefzijwand 112 over 

30 de volledige lengte L van de groef 110. Een dergelijke oplossing geeft een goed contactpatroon 

met een goed verdeelde en lage contactspanning, maar is moeilijk en kritisch om te assembleren en 

te vervaardigen voor grote afmetingen. Figuur 3C illustreert een andere uitvoeringsvorm van de 

stand van de techniek. In deze uitvoeringsvorm wordt een helische tand 210 gebruikt. De tand 210 

heeft een breedte die kleiner is dan de breedte van de groef 110. In deze uitvoeringsvorm is er een 

35 eerste contactzone tussen de tweede groefzijwand 112 en de tweede tandzijwand 212, en bij een 

eerste einde 113 en is er een tweede contactzone tussen de eerste groefzijwand 111 en de eerste 
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tandzijwand 211, bij een tweede einde 114. Een dergelijke uitvoeringsvorm kan gemakkelijk 

worden geassembleerd en vervaardigd voor grote afmetingen, maar genereert zeer hoge 

spanningen bij de einddelen 113, 114 van de tand 210, welke kunnen resulteren in het falen van de 

as. 

5 

Figuren 4 tot en met 8 illustreren verschillende voorbeelduitvoeringsvormen van de 

uitvinding. Deze uitvoeringsvormen zijn onder andere gebaseerd op het inzicht van de uitvinders 

dat wanneer een groefverbinding onderhevig is aan een alternerend draaimoment, het draaimoment 

typisch hoger is in een richting in vergelijking met de andere richting. De uitvinders hebben zich 

10 gerealiseerd dat het mogelijk is om een persgroefverbinding te bouwen die gemakkelijk 

geassembleerd kan worden terwijl tegelijkertijd de spanningen in de tanden worden beperkt. 

Figuur 4 illustreert een doorsnede doorheen een eerste voorbeelduitvoeringsvorm van een 

persgroefverbinding met een langwerpige tand 210 en een langwerpige groef 110 die gevormd zijn 

15 zodanig dat de eerste tandzijwand 211 contact maakt met de eerste groefzijwand 111 over de 

volledige lengte L van de groef, tussen een eerste einde 113 waar de tand 210 contact maakt met de 

groef 110 en een tweede einde 114 waar de tand 210 contact maakt met de groef 110. Dit is 

aangeduid in de tekening als LI = L. De tweede tandzijwand 212 maakt contact met de tweede 

groefzijwand 112 over minder dan 50 % van de lengte L van de groef. Met andere woorden, L2 < 

20 50% L. Zoals geïllustreerd is in figuur 3A, is het uitgeoefend koppel Cl voor een typische werking 

zeer hoog voor een eerste draaimomentrichting, en relatief laag (C2) voor de andere draaimoment 

richting. L2 kan gekozen worden in functie van een typische waarde voor C2. Met andere woorden 

werkt de hoge hoofdbelasting op de eerste zijwand 111,211 en heeft een 100 % contact zodanig 

dat de contactspanning laag is en gelijk verdeeld is. Dit is voordelig voor de flenzen van de tanden 

25 en groeven, evenals voor de as. 

De tand 210 van figuur 4 heeft een eerste deel 215 waar de eerste en tweede tandzij wanden 

211,212 contact maken met respectievelijk de eerste en tweede groefzijwanden 111, 112. Verder 

heeft de tand 210 een tweede deel 216 waar de eerste tandzijwand 211 contact maakt met de eerste 

30 groefzijwand 111, en de tweede tandzijwand 212 geen contact maakt met de tweede groefzijwand 

112. Het eerste deel 215 heeft een eerste breedte W1 die groter is dan de tweede breedte W2 van 

het tweede deel 216. De tand 210 heeft een maximum breedte W1 bij een einddeel daarvan, waar 

de tand de lagere negatieve belasting C2 draagt en waar de tand voorspanning genereert door 

middel van een perspassing. 

35 
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Figuur 5 illustreert een doorsnede doorheen een tweede voorbeelduitvoeringsvorm van een 

persgroefverbinding met een langwerpige tand 210 en een langwerpige groef 110 die gevormd zijn 

zodanig dat de eerste tandzijwand 211 contact maakt met de eerste groefzijwand 111 over de 

volledige lengte L van de groef tussen het eerste einde 113 en het tweede einde 114 (LI = L). De 

5 tweede tandzijwand 212 maakt contact met de tweede groefzijwand 112 over minder dan 50 % van 

de lengte L van de groef. Met andere woorden L2 < 50% L. L2 kan gekozen worden in functie van 

een typische waarde voor C2, waarbij tezelfdertijd rekening wordt gehouden met het feit dat het 

mogelijk moet zijn om de tanden 210 zonder teveel moeite in de groeven aan te brengen. 

10 De tand 210 van figuur 5 heeft een eerste middelste deel 215 waar de eerste en tweede 

tandzijwanden 211, 212 contact maken met respectievelijk de eerste en tweede groefzijwanden 

111, 112. Verder heeft de tand 210 tweede delen 216a, 216b waar de eerste tandzijwand 211 

contact maakt met de eerste groefzijwand 111, en de tweede tandzijwand 212 geen contact maakt 

met de tweede groefzijwand 112. Het eerste middelste deel 215 heeft een eerste breedte W1 die 

15 groter is dan de tweede breedte W2 van de tweede delen 216a, 216b. 

Figuur 9 illustreert een perspectivisch aanzicht van een gedeelte van een binnenste draai-

element 200 met tanden 210, waarbij de tweede zijwand 212 voorzien is van een middelste deel 

215 zoals in de uitvoeringsvorm van figuur 5. Het eerste middelste deel 215 heeft een eerste 

20 breedte W1 die groter is dan de tweede breedte W2 van de tweede delen 216a, 216b. 

Figuur 6 illustreert een doorsnede doorheen een derde voorbeelduitvoeringsvorm van een 

persgroefverbinding die gelijkaardig is aan de uitvoeringsvorm van figuur 2, met dit verschil dat de 

langwerpige tand 210 en de langwerpige groef 110 zodanig gevormd zijn dat de eerste tandzijwand 

25 211 contact maakt met de eerste groefzijwand 111 over een lengte LI van de groef die kleiner is 

dan de lengte L van de groef 111. LI is echter zo gekozen dat deze groter is dan 70 % van L, en bij 

voorkeur groter dan 80 % van L, zodanig dat deze de hoge draaimomentbelasting in de eerste 

draaimomentrichting kan opvangen. De tand 210 heeft een eerste deel 217 waar de eerste 

tandzijwand 211 geen contact maakt met de eerste groefzijwand 111 en de tweede tandzijwand 212 

30 contact maakt met de tweede groefzijwand 112, en een tweede deel 218 waar de eerste tandzijwand 

211 contact maakt met de eerste groefzijwand 111 en de tweede tandzijwand 212 geen contact 

maakt met de tweede groefzijwand 112. Op die manier kan het binnenste draai-element 

gemakkelijk ingebracht worden in het buitenste draai-element, waarbij de perspassing verkregen 

wordt bij het einde waar eerste deel 217 van de tand 210 contact maakt met de groef 110. 

35 
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Figuur 7 illustreert een doorsnede doorheen een vierde voorbeelduitvoeringsvorm van een 

persgroefverbinding die gelijkaardig is aan de uitvoeringsvorm van figuur 4, met het verschil dat 

de langwerpige groef 110 gevormd is met een uitsparing 119 die een groefdeel vormt met een 

breedte W1 en een groefdeel met een breedte W2 die kleiner is dan Wl, zodanig dat ook bij het 

5 tweede einddeel 215b van de tand 210 een perspassing wordt gecreëerd. 

De tand 210 van figuur 7 heeft een eerste einddeel 215a waar de eerste en tweede 

tandzijwanden 211, 212 respectievelijk contact maken met de eerste en tweede groefzijwanden 

111, 112. Verder heeft de tand 210 een tweede deel 216 waar de eerste tandzijwand 211 contact 

10 maakt met de eerste groefzijwand 111, en de tweede tandzijwand 212 geen contact maakt met de 

tweede groefzijwand 112. Het eerste einddeel 215a heeft een eerste breedte Wl die groter is dan de 

tweede breedte W2 van het tweede deel 216. De tand 210 heeft een maximumbreedte Wl bij het 

eerste einddeel 215a daarvan, zodanig dat de tand de kleinere negatieve belasting C2 zowel bij het 

eerste einddeel 215a als bij het tweede einddeel 215b opneemt. 

15 

Figuur 8 illustreert een doorsnede doorheen een vijfde voorbeelduitvoeringsvorm van een 

persgroefverbinding die gelijkaardig is aan de uitvoeringsvorm van figuur 4, met het verschil dat 

de tand 210 zich niet volledig in de groef 110 uitstrekt. De langwerpige groef 110 heeft een eerste 

eind 113 dat contact maakt met de tand 210 en een tweede eind 114 dat contact maakt met de tand 

20 210, en de afstand tussen het eerste einde en het tweede einde is gelijk aan L. De langwerpige tand 

en de langwerpige groef zijn zodanig gevormd dat de eerste tandzijwand 211 contact maakt met de 

eerste groefzijwand 111 over de volledige afstand L tussen het eerste en tweede einde 113, 114 van 

de langwerpige groef (LI = L). De tweede tandzijwand 212 maakt contact met de tweede 

groefzijwand 112 over minder dan 50 %, bij voorkeur minder dan 35 % van de afstand L. 

25 

Figuren 10 en 11 illustreren een andere voorbeelduitvoeringsvorm van een groefverbinding 

volgens de uitvinding. De groefverbinding van figuren 10 en 11 omvat een eerste buitenste draai-

element 1100, twee tweede draai-elementen 1200 (slechts een ervan is getoond) in de vorm van 

een spie, en een as 1300. Het eerste buitenste draai-element 1100 heeft een binnenoppervlak dat 

30 voorzien is van twee langwerpige groeven 1110, en de spie 1200 heeft een eerste tand 1210a die 

aangrijpt in een groef 1110. De as 1300 heeft buitenoppervlakte voorzien van twee langwerpige 

groeven 1310 en de spie 1200 heeft een tweede tand 1210b die aangrijpt in een groef 1310. Tand 

1210a en/of tand 1210b kunnen ontworpen zijn volgens een van de uitvoeringsvormen die 

hierboven werden beschreven met verwijzing naar figuren 4 tot en met 8. Meer in het bijzonder 

35 kan de dwarsdoorsnede lang lijn III-III in figuur 11 eruit zien zoals een van de dwarsdoorsneden 

die getoond zijn in figuren 4 tot en met 8. 
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Hoewel de principes van de uitvinding hierboven uiteengezet warden met verwijzing naar 

specifieke uitvoeringsvormen, zal men begrijpen dat de beschrijving gegeven wordt bij wijze van 

voorbeeld en niet gezien mag worden als een beperking van de beschermingsomvang die bepaald 

wordt door de conclusies in de bijlage. 
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Conclusies 

1. Een persgroefverbinding omvattende een eerste draai-element (100; 1100; 1300) en een 

tweede draai-element (200, 1200), welk eerste draai-element (100, 1100, 1300) een oppervlak heeft 

5 dat voorzien is van ten minste één langwerpige groef (110, 1110, 1310), en welk tweede draai-

element (200, 1200) ten minste één langwerpige tand (210, 1210a, 1210b) heeft die kan aangrijpen 

in de ten minste één langwerpige groef (110, 1110, 1310); 

waarbij de langwerpige tand (210, 1210a, 1210b) een eerste tandzijwand (211) en een tweede 

tandzijwand (212) tegenover de eerste tandzijwand (211) heeft, en de langwerpige groef (110, 

10 1110, 1310) een eerste groefzijwand (111) en een tweede groefzijwand (112) tegenover de eerste 

groefzijwand (111) heeft; 

waarbij de langwerpige groef (110, 1110, 1310) een eerste einde (113) en een tweede einde (114) 

heeft die contact maken met de langwerpige tand; 

waarbij de langwerpige tand (210, 1210a, 1210b) en de langwerpige groef (110, 1110, 1310) 

15 zodanig gevormd zijn dat de eerste tandzijwand (211) contact maakt met de eerste groefzijwand 

(111) over tenminste 70 procent van de afstand (L) tussen het eerste en tweede einde, en zodanig 

dat de tweede tandzijwand (212) contact maakt met de eerste groefzijwand (112) over minder dan 

60 procent van de afstand tussen het eerste einde en het tweede einde. 

20 2. Persgroefverbinding volgens conclusie 1, waarbij de langwerpige tand (210, 1210a, 1210b) 

en de langwerpige groef (110, 1110, 1310) zodanig gevormd zijn dat de eerste tandzijwand (211) 

contact maakt met de eerste groefzijwand (111) over tenminste 80 procent, bij voorkeur tenminste 

90 procent van de afstand tussen het eerste en tweede einde. 

25 3. Persgroefverbinding volgens conclusie 1 of 2, waarbij de langwerpige tand (210, 1210a, 

1210b) en de langwerpige groef (110, 1110, 1310) zodanig gevormd zijn dat de tweede 

tandzijwand (212) contact maakt met de tweede groefzijwand (112) over minder dan 50 procent, 

bij voorkeur minder dan 35 procent van de afstand tussen het eerste en het tweede einde. 

30 4. Persgroefverbinding volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de langwerpige tand 

(210, 1210a, 1210b) en de langwerpige groef (110, 1110, 1310) zodanig gevormd zijn dat de eerste 

tandzijwand (211) contact maakt met de eerste groefzijwand (111) over de gehele lengte van de 

langwerpige groef (110, 1110, 1310). 

35 5. Persgroefverbinding volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de langwerpige tand (210, 

1210a, 1210b) en de langwerpige groef (110, 1110, 1310) zodanig gevormd zijn dat een oppervlak 
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van de eerste en tweede tandzijwanden (211, 212) contact maakt met een oppervlak van 

respectievelijk de eerste en tweede groefzijwand (111, 112), welke oppervlakken evenwijdig zijn 

aan de rotatie-as van de eerste en tweede draai-elementen (100, 200). 

5 5. PersgroefVerbinding volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de tand een eerste 

deel (215) heeft waar de eerste en tweede tandzij wanden (211, 212) contact maken met 

respectievelijk de eerste en tweede groefzijwanden (111, 112), en een tweede deel (216) waar de 

eerste tandzij wand (211) contact maakt met de eerste groefzijwand (111) en de tweede tandzij wand 

(212) geen contact maakt met de tweede groefzijwand (112), welk eerste deel een eerste breedte 

10 heeft tussen de eerste en tweede tandzij wanden (211, 212) die groter is dan een tweede breedte van 

het tweede deel. 

6. PersgroefVerbinding volgens conclusie 5, waarbij het eerste deel van de tand een einddeel 

van de tand is, zodanig dat de tand inbrengbaar is in de groef met zijn tweede deel, met speling, en 

15 de passing verkregen wordt wanneer het eerste deel zich in de groef bevindt. 

7. PersgroefVerbinding volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de tand een eerste 

einddeel (217) heeft waar de eerste tandzijwand (211) geen contact maakt met de eerste 

groefzijwand (111) en de tweede tandzijwand (212) contact maakt met de tweede groefzijwand 

20 (112), en een tweede deel (218) heeft waar de eerste tandzijwand (211) contact maakt met de eerste 

groefzijwand (111) en de tweede tandzijwand (212) geen contact maakt met de tweede 

groefzijwand (112). 

8. PersgroefVerbinding volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de groef een eerste 

25 deel heeft met een eerste breedte (Wl) tussen de eerste en tweede groefzijwand (111, 112), en een 

tweede deel met een tweede breedte (W2) tussen de eerste en tweede groefzijwand (111, 112) 

welke tweede breedte kleiner is dan de eerste breedte. 

9. PersgroefVerbinding volgens conclusie 8, waarbij het tweede deel van de groef een 

30 einddeel van de groef is waar de eerste en tweede tandzijwanden (211, 212) contact maken met de 

eerste en tweede groefzijwanden (111, 112). 

10. PersgroefVerbinding volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het eerste draai-

element een buitenste draai-element (100) is en het tweede draai-element een binnenste draai-

35 element (200) is, welke binnenste en buitenste draai-element een gemeenschappelijke as hebben. 
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11. Persgroefverbinding volgens één der conclusies 1 tot en met 9, waarbij het eerste draai-

element een buitenste draai-element (1100) is en het tweede draai-element een afzonderlijke spie 

(1200) is die aangebracht is in een groef van een as (1300). 

5 12. Persgroefverbinding volgens één der conclusies 1 tot en met 9, of 11, waarbij het eerste 

draai-element een as (1300) is en het tweede draai-element een afzonderlijke spie (1200) is die 

aangebracht is in de eerste groef van de as, waarbij een buitenste draai-element (1100) met op zijn 

binnenoppervlak een groef (1110) voor het opnemen van de spie (1200), aangebracht is rond de as 

(1300) met tussenvoeging van de spie (1200). 

0 

13. Balenpers omvattende een persgroefverbinding volgens een der voorgaande conclusies. 

14. Balenpers volgens conclusie 13, omvattende een krukas, welke krukas verbonden is met 

een aandrijfas door middel van de persgroefverbinding. 
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