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ONDERDELEN
Techniek en onderhoud van moderne aandrijfassen

In 1902 voegden de Engelse staalfabrikanten
Guest, Keen en Nettlefolds hun bedrijven sa-
men en ontstond GKN. We zijn 104 jaar verder
en inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een
mega-onderneming, vooral actief als toeleveran-
cier van de luchtvaart- en de auto-industrie.
In of liever onder de auto vinden we GKN tus-
sen versnellingsbak en wielen. Zeker sinds de
opkomst van de 4WD is daar steeds meer te
beleven. Denk aan de ‘Power Transfer Units’ en
‘Torque Management Devices’, die al dan niet
gekoppeld aan het motormanagement de aan-
drijfkracht op intelligente manier over de aan-
gedreven wielen moeten verdelen. Maar ook
aan de aloude cardan- en aandrijfassen stelt de
extra aandrijfkracht naar extra wielen extra
eisen.
Met name in aandrijfassen is GKN groot,
wereldmarktaandeel: 42%. Opvallend is dat
GKN veel concurrentie ondervindt van zijn
klanten. Tal van autofabrikanten laten een deel

Homokinetische aandrijfas volop in ontwikkeling

Atletische assen

van hun aandrijfasproductie aan GKN over en
produceren de rest in eigen huis. Ook de van
autofabrikanten afgesplitste toeleveranciers als
Delphi (GM) en Visteon (Ford) produceren aan-
drijfassen.

Om een hoekje
Een aandrijfas staat voor een lastig klusje. Hij
moet het motorkoppel overbrengen van het dif-
ferentieel naar de wielen. Gaat het om een star-
re achteras met een onafgeveerd differentieel,
dan moet de aandrijfas sterk genoeg zijn om
niet door het aandrijfkoppel in een wokkel te
worden omgezet, maar zijn verder geen techni-
sche hoogstandjes nodig. Veert het differentieel
onafhankelijk van de wielen, of moeten de wie-
len kunnen sturen, dan wordt het een ander
verhaal. De as moet dan om een hoekje kunnen
buigen.
Een eenvoudige kruiskoppeling kan dat klusje
klaren, maar doet dat wel ten koste van een ver-

schil in hoeksnelheid tussen de in- en uitgaan-
de as.
Ford-ingenieur Alfred Rzeppa heeft dat pro-
bleem zo’n dikke 70 jaar geleden opgelost. Hij
bedacht een constructie met zes kogels in een
kooi, die het koppel overbrengen van een
binnen- naar een buitenloopvlak (of andersom),
ongeacht de hoek van die loopvlakken met
elkaar. Daarmee was de homokinetische koppe-
ling geboren. De eerste auto waarin Rzeppa’s
vinding werd toegepast was de voorwielaange-
dreven Cord 810/812.
Vandaag de dag treffen we de homokinetische
koppeling of ‘homokineet’ nog steeds onder
iedere moderne auto aan. Vier stuks meestal,
maar meer kan ook. Er zijn suv’s die er zelfs 12
hebben.
Rzeppa geniet overigens nog dagelijks dank-
baarheid voor zijn werk. Veel Amerikanen spre-
ken niet van een ‘constant velocity joint’, maar
van een ‘Rzeppa joint’.

Moderne auto’s en zeker suv’s zijn groot en zwaar. Ze hebben een enorm koppel,

liefst een lange veerweg, een forse wielbasis en zijn toch wendbaar. Als al die eigen-

schappen ergens hoge eisen stellen dan is het wel aan de aandrijfassen. GKN toont

de nieuwste ontwikkelingen en we steken de handen uit de mouwen voor het onder-

houd aan bestaande typen.
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Suv’s stellen extreme eisen
aan aandrijfassen. Lange
veerwegen bij een beperk-
te inbouwruimte en dus
korte assen, geven extre-
me verdraaiingshoeken.
Vandaar de keuze bij de
Volvo XC90 voor een vaste
homokinetische koppeling
aan versnellingsbakzijde.
Dankzij de constructie met
kogels in spiebanen kan
de holle as verschuiven.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Lengteverandering
Behalve dat een aandrijfas het koppel in een
hoek moet kunnen overbrengen, zorgt het
veren en sturen voor nog een complicatie: de as
moet in lengte kunnen variëren. Natuurlijk is

dat op te lossen met een schuifstuk in de as,
maar een homokineet met een verlengd buiten-
loopvlak kan het ook. Zo’n schuifkoppeling
gaat wel ten koste van de verdraaiingshoek die
de homokineet toestaat. Vandaar dat de homo-

kineet met schuifkoppeling in de regel aan de
versnellingsbakzijde van een voorwielaandrij-
ver wordt toegepast en de ‘vaste’ homokineet
aan de kant van het sturende voorwiel.

Kortere draaicirkel
De hoek die de vaste homokineet kan maken is
bepalend voor de draaicirkel van de auto. In de
70 jaar na Rzeppa hebben de fabrikanten van
aandrijfassen hun homokinetische koppelingen
op dit punt steeds verbeterd. Met name de vorm
van de loopvlakken is voortdurend onderwerp
van onderzoek geweest. Voor ‘premium front-
wheeldrives’ gebruikt GKN bijvoorbeeld de on-
dersnijdingsvrije loopvlakken uit zijn UF (Un-
dercut Free) serie. Die zijn naar het einde toe
vlak waar een traditioneel loopvlak doorkromt.
Daardoor kan een UF-homokineet verdraaiings-
hoeken tot 50° aan, zeker drie graden meer dan
vaste homokineten met meer traditionele loop-
vlakken. Dat lijkt allemaal niet zo indrukwek-
kend, maar het betekent wel dat een Audi A6
ondanks zijn 12 cm langere wielbasis een halve
meter minder nodig heeft voor een rondje tus-
sen twee stoepranden dan een Peugeot 407.

Om-en-om-loopvlakken
En nog zijn we niet klaar met de ontwikkeling
van de loopvlakken waarover de kogels zich een
weg banen. Grote aandrijfmomenten bij grote
verdraaiingshoeken zorgen voor warmteontwik-
keling in de homokineet. Oorzaak van die

Met dank aan Alfred Rzeppa vinden we
onder iedere moderne auto minstens
twee van deze mechanische wondertjes.Homokinetische aandrijfas

Verschuifbare homokinetische koppeling
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Vaste homokinetische koppeling

Aandrijfas
onder een 
voorwiel-
aangedreven
auto 

Aan wielzijde een vaste
homokineet, aan ver-
snellingsbakzijde een
verschuifbare. Die
opstelling is logisch
omdat een vaste
homokineet een grote-
re verdraaiingshoek
toestaat. Die is nodig
om de vereiste stuur-
uitslag te halen. Een
extra reden om de
(zwaardere) verschuif-
bare koppeling aan
versnellingsbakzijde te
plaatsen is dat hij dan
geen deel uitmaakt van
de onafgeveerde
massa.
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Opposed track
principe

Countertrack principe

S-vormig loopvlak

Vaste homokineet met 
Countertrack-loopvlakken

Om-en-om-loopvlakken

Rzeppa 
principe

Bewegingsrichting

Lengteverandering toe-
gestaan door uitschuif-
bare homokinetische
koppeling

Lengteverandering benodigd
door stuuruitslag

warmteontwikkeling is wrijving. Die wrijving
ontstaat doordat de reactiekrachten op de
kogels de homokineet in één axiale richting wil-
len duwen. Het probleem is op te lossen door de
open kant van de loopvlakken niet allemaal

dezelfde kant op te laten wijzen (zoals Rzeppa
deed), maar om en om naar de binnen- en bui-
tenkant van het homokineet-huis. Dan immers
heffen de reactiekrachten elkaar op. ‘Opposed
tracks’ noemt GKN deze om-en-om-loopvlakken.

De eerste auto die ermee is uitgerust is de Volvo
XC90 V8. Echt onlogisch is dat niet. Ga maar na,
de V8 levert een enorm aandrijfkoppel, het is
een suv dus dat vraagt om lange veerwegen en
met een dwarsgeplaatste V8 onder de kap rest
er slechts plaats voor korte aandrijfassen en dus
zijn grote verdraaiingshoeken vereist.
Overigens hebben alle XC90’s, ook de zwakker
gemotoriseerde, ook aan versnellingsbakzijde
vaste homokinetische koppelingen. Die immers
kunnen grotere verdraaiingshoeken aan. In dit
geval 35°, waar een verschuifbare homokineet
tot maximaal 30° komt. Om toch ook een leng-
teverandering toe te staan wordt de homokineti-
sche koppeling aan de versnellingsbakzijde van
de XC90 gecombineerd met een as die schuift
op kogels in spiebanen. Ook voor de Range
Rover gebruikt GKN deze constructie.

De volgende stap
Voortbordurend op de opposed track-constructie
presenteerde GKN eind vorig jaar zijn jongste
stapje in de loopvlakontwikkeling, de
Countertrack. Daarbij liggen de loopvlakken
niet alleen om en om, maar hebben ze ook een
S-vorm gekregen. Dat vervolg op het ondersnij-
dingsvrije loopvlak maakt verdraaiingshoeken
tot zelfs 52° mogelijk. GKN belooft dat we deze
hightech homokineten binnenkort in het wild
gaan tegenkomen, maar houdt nog even geheim
op welke auto’s. ●

Erwin den Hoed

Sturen vereist een lengteverandering van de aandrijfas. Voor in
en uitveren geldt hetzelfde. De verschuifbare homokineet aan
versnellingsbakzijde maakt het mogelijk.

GKN noemt zijn om-en-om-
loopvlakken de belangrijkste
ontwikkeling in homokineti-
sche koppelingen sinds
Rzeppa ze uitvond. Feit is dat
door dit ‘opposed track princi-
ple’ minder warmte ontwik-
keld wordt in de koppeling.
Die kan daardoor kleiner en
lichter gebouwd worden en
toch hetzelfde aandrijfkoppel
verwerken. Als u nog even
terugkijkt naar de openings-
plaat met de XC90 V8-homok-
ineet ziet u ook daar de oppo-
sed tracks.

De jongste stap in de GKN-loopvlakontwikkeling is de Countertrack. Daarbij liggen de loopvlakken niet
alleen om en om, maar hebben ze ook een S-vorm gekregen. Dat vervolg op het ondersnijdingsvrije
loopvlak maakt verdraaiingshoeken tot zelfs 52° mogelijk.
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Iedere auto zijn eigen aandrijfas
Bij de ontwikkeling van een aan-
drijfas lopen eisen en budget van
de autofabrikant sterk uiteen.
GKN komt daaraan tegemoet met
grofweg zes basishomokineten,
twee vaste en vier verschuifbare.
Voor bijvoorbeeld de Ford Focus
en tal van zijn klassegenoten
gebruikt GKN aan wielzijde een
AC-i-homokineet (Angular
Contact (de i staat voor improved
of tweede generatie)), aan ver-
snellingsbakzijde een GL-i
(Glänzer Interieur) met daartus-

sen een massieve as. 
Is de auto een stapje groter, en
mag het iets duurder (bijvoor-
beeld voor de Audi A6), dan ver-
dient de vaste UF-i met zijn gro-
tere verdraaiingshoek de voor-
keur (let op het vlakke deel in
het loopvlak). Aan versnellings-
bakzijde overtroeft de AAR
(Angular Adjusted Roller) de GL
als het gaat om NVH-gedrag
(Noise Vibration Harshness). De
AAR is ook de aangewezen kop-
peling bij automatische transmis-

Vaste koppelingen

ACi Gli DOi

GI/AAR AC/UF

DO AC/UF

AC/UF

VL

UFi AARi VLi

Tripoïde-verschuifbare 
koppelingen

Kogel-verschuifbare 
koppelingen

▼

sies, omdat stationair draaien in
drive de aandrijfas belast en
daarom extra hoge NVH-eisen
stelt. Bij zo’n hoogwaardige aan-
drijfas worden de homokineten
verbonden met een holle aan-
drijfas, die niet alleen lichter is,
maar ook resonanties tegengaat.
Als een korte draaicirkel de
hoogste prioriteit heeft, bijvoor-
beeld bij stadsauto’s of bij auto’s
met een lange wielbasis,
gebruikt GKN een combinatie
van de UF- met de DO (Double

Offset) homokineet. Die laatste
biedt niet het comfort van de
Tripoïde GL of AAR, die dankzij
hun rollen minder schuifweer-
stand bieden, maar geeft in ruil
daarvoor een grotere verdraai-
ingshoek.
Op achterwielaangedreven au-
to’s zoals die van BMW en
Porsche ligt een combinatie van
twee VL (Verschiebegelenk
Löbro) koppelingen verbonden
door een holle aandrijfas het
meest voor de hand. ●

Vaste koppelingen als
GKN’s AC en UF vinden we
aan wielzijde van voor-
wielaandrijvers.
Verschuifbare koppelingen,
met rollen of kogels zijn
bedoeld voor de versnel-
lingsbakzijde. De VL wordt
meestal op achterwielaan-
gedreven auto’s ingezet.
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Slijtagedeel met 
eeuwig leven
De normale slijtage aan homo-
kinetische koppelingen is vrijwel
verwaarloosbaar. In principe kan
een homokinetische aandrijfas
dan ook gemakkelijk een heel
autoleven mee. En toch kunnen
ze tot de typische slijtagedelen
worden gerekend. Daar zijn
twee oorzaken voor aan te wij-
zen. De eerste is onoordeelkun-
dig gebruik van het voertuig.
Wie wil krijgt alles kapot, ook
een homokineet. Een effectieve
methode is de ‘idiot start’. U
maakt deze door maximaal in te
sturen en dan vanuit stilstand
volgas weg te rijden. De homok-
ineet aan wielzijde krijgt dan
een groot koppel te verwerken
bij een grote verdraaiingshoek.
Mits voldoende vaak herhaald
garandeert de idiot start vroeg-
tijdige slijtage van de homokine-
tische koppelingen.
De tweede oorzaak is de stof-
hoes. Scheurt die of raakt die
anderszins beschadigd, dan kan
vet ongehinderd de homokineet
verlaten, terwijl vuil en vocht
zich een weg naar binnen banen.
Dat er dan weinig levensduur
overblijft is niet moeilijk voor-
stelbaar. Controleren dus, die
stofhoezen en zo nodig vervan-
gen.
Als het op vervangen aankomt is
een universele ashoes het
gemakkelijkst. Die kan gemon-
teerd worden zonder de as com-
pleet te demonteren. Dat werkt
met een conus of met een zoge-
naamde ‘boot slider’, in gewoon
Nederlands een hoezenspreider.
Bewerkelijker maar soms kwalita-
tief beter is het om een originele
ashoes te monteren. Die is op
maat gemaakt voor precies die
ene homokineet met precies die
afmetingen en precies die maxi-
male verdraaiingshoek. Dat
beperkt het risico op vroegtijdige
beschadiging.
Schade aan homokineten ver-
raadt zich vaak door klikklakge-

luiden van de kogels over hun
loopvlakken in bochten, of bij
belastingwisselingen. Doen de
geluiden zich voor bij het rijden
van een cirkel met volle stuuruit-
slag, dan zijn de homokineten
aan wielzijde verdacht. Slijtage
aan de kogelbanen van de
homokineten aan versnellings-
bakzijde laat zich horen bij sla-
lom rijden, als ze steeds in- en uit
moeten schuiven.
Komt het op vervanging aan dan
leveren de onderdelenfabrikan-
ten in de regel goede uit- en
inbouwvoorschriften aan. Het is
erg belangrijk die nauwkeurig te
volgen.
Aanvullend geven we u graag
nog enkele tips mee:
● Gebruik het juiste vet en ver-

deel het op de goede manier;
de helft in de koppeling, de
andere helft in de stofhoes.

● Vervang ook borgveertjes,
spanklemmen en andere
bevestigingselementen.

● Let op de aanhaalmomenten
en gebruik het voorgeschreven
gereedschap.

● Vervangt u alleen de stofhoes,
verwijder dan eventueel ver-
vuild vet uit de homokineet en
vervang het.

● Verdraai de stofhoes niet tij-
dens de montage. ●

Aandrijfassen kunnen in principe een
autoleven mee, maar door misbruik
of defecte stofhoezen komen ze toch
vaak vroegtijdig aan hun eind.
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