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Tandwielen
Bij deze opdracht gaan we onze tandwielen zelf 
maken! Dat doen we met behulp van triplex en 
schroefbusjes.     En natuurlijk de nodige 
schroefjes en moertjes.
Ook ander materiaal kan gebruikt worden, zoals 
buigzame strookjes plastic. Die zijn in een andere 
opdracht al eens gebruikt om knikkerbaantjes mee 
te maken, zie:

Animatiefilmpje

Deze tandwielopdracht is ontstaan naar aanleiding van 
een prachtig werkstuk dat in 2008 door een leerling uit 
de 1e klas thuis werd gemaakt samen met haar vader.

Deze koe kon elektrisch bewegen met een motor uit 
een barbecue. Die liep helaas alleen op 110 Volt, en is 
daarom op deze foto even weggehaald.

Hier vind je informatie over: 

Tandwielen

latjes en plankjes

tandwielen

schroefbusjes

Bij de voorplaat

De opdracht
Het is de bedoeling om in tweetallen een tandwieloverbrenging te maken.
Eenvoudig gezegd: elke leerling maakt een tandwiel en zorgt er met een ander 
voor dat ze samen een goede overbrenging vormen. Tijdsduur: 4 x 70 minuten.

Beoordelingscriteria:
 is het netjes gemaakt en ziet het er afgewerkt uit.
 werkt de overbrenging soepel en zonder haperingen.
 is er een originele overbrenging bedacht (pluspunt, maar niet verplicht)
 verslag van het werkproces.

Het vervolg
Na de beoordeling van het eerste resultaat kunnen de afzonderlijke 
werkstukken gecombineerd worden tot een groter geheel, waardoor een 
klassewerkstuk ontstaat. Hiervoor wordt de montagewand in het lokaal 
gebruikt. Daar kunnen alle werkstukken op vastgezet en gekoppeld worden. 
Te denken valt hierbij aan een snaar-, tandriem- of kruiskoppeling.
Tijdsduur: 4 x 70 minuten.

Beoordelingscriteria:
zie de criteria van deel 1
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Tandwielen

Het kroonwiel

Een tandwiel heeft tandjes, dat is duidelijk. Maar die 
tandjes kunnen naar buiten wijzen of in de richting 
van de as staan. Voor deze opdracht gebruiken we 
de tweede mogelijkheid, makkelijker om te maken.

Zo’n tandwiel heet een  omdat de vorm op kroonwiel
een kroontje lijkt.
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Tandstang

Een tandstang is een rechte staaf met tandjes. 
Je kunt er in combinatie met een tandwiel een 
rechtlijnige beweging mee omzetten in een 
ronddraaiende. (of omgekeerd)

Hij is erg makkelijk te maken
door een rij schroefbusjes op
een latje vast te schroeven.

Tandwielen

Animatiefilmpje

Tandstang en wormwiel

Wormwiel

Een wormwiel zou eigenlijk een schroefwiel moeten 
heten. Het is een héél schuin vertand tandwiel met 
vaak maar één tand, die als een spaghettisliert om 
de as heen gedraaid is, net als bij een schroef.

Omdat hij zo weinig tanden heeft, kan je hem goed 
gebruiken voor grote vertragingen.

Het wormwiel is goed zelf te maken door rond 
elektriciteitssnoer een beetje schuin rond een dikke 
buis te wikkelen en zo vast te lijmen.   (secondenlijm)
Eén of twee wikkelingen zijn al voldoende. Als buis 
gebruiken we plastic afvoerpijp.

Een wormwiel kon je al zien in het filmpje.
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Tandwielen

Bijzondere constructies

animatie

Dubbeltandwiel

Een dubbeltandwiel bestaat 
uit twee tandwielen van 
verschillende maat die aan 
elkaar vast zitten. Je kunt een 
dubbeltandwiel maken door 
op één schijf twee 
tandkransen te maken!

Je kunt met combinaties van 
dit soort dubbele tandwielen 
grote versnellingen of 
vertragingen bereiken.

10-tands10-tands
diameter 68,5 mmdiameter 68,5 mm

Maltezer kruis

Het maltezer kruis is een constructie 
die onder andere te vinden is in een 
kilometerteller. Daar moet het eerste 
cijfer continu verspringen, maar het 
tweede alleen als het eerste cijfer van 
9 naar 0 verspringt. 

De twee cijferwielen worden gekoppeld 
door een tussentandwieltje dat steeds 
maar door één plekje in het eerste 
cijferwiel wordt meegenomen. En als 
hij dan wordt meegenomen, verdraait 
hij het tweede cijferwiel één cijfer 
verder...

Klik voor animaties op de knoppen.

Klik  voor een plattegrond. HIER

animatie 2
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schroefbusjes
8mm dik, 15 mm lang
(tandwielen)
(evt. rondhout D=8)

Tandwielen

schroefbus
10mm dik

lasdraad 4mm dik

schroefjes M4x12

draadstang M4x24aluminium hoeklijn
15x15x2 mm

Plattegronden van de hiernaast opgesomde tandwielen 
schaal 1:1 zijn te vinden in een apart bestand.
Klik hiervoor op het gewenste plattegrond.
N.B. de 36, 40 en 48-tands plattegronden zijn A3 formaat!

Er is een 
plattegrond van:

•    8-tands
•  10-tands
•  12-tands
•  16-tands
•  20-tands
•  24-tands
•  28-tands
•  32-tands
•  36-tands
•  40-tands
•  48-tands
•  tandstang
•  tandriem

triplex latje
6x12 mm

48-tands
diameter 106 mm

16-tands
diameter 106 mm

plastic strip
12 mm breed

schroefbusjes
8mm dik, 6 mm lang
(tandriemstrip)

Materiaaloverzicht
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70,3 mm

8
59,0 mm

16
104,8 mm

30
184,2 mm
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16
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20
128,2 mm
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70,3 mm

10
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130 mm

103 mm

Maltezer kruis

32
195,6 mm

12
81,5 mm

12
81,5 mm
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