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1. For at finde udvekslingsforholdet (U) skal du tælle 
antal tænder (z) for hver tandhjul. Så dividerer du 
tandantal fra tændehjul 2 med tandantal af tændehjul 1 - 
𝑈 = #$

#%
.   

Beregn udvekslingsforhold mellem følgende tændehjul: 
 a. Tandhjul 1 = 20 tænder, Tandhjul 2 = 10 tænder 

 b. Tandhjul 1 = 10 tænder, Tandhjul 2 =20 tænder 

 c. Tandhjul 1 = 15 tænder, Tandhjul 2 =25 tænder  

 d. Tandhjul 1 = 342 tænder, Tandhjul 2 =45 tænder 

Tandhjulene skal passe sammen og der er derfor den samme afstand 
mellem tænderne, hvor de mødes. Afstanden mellem dem hedder 
deling. Delingsradius er længden fra center af tandhjulet ud til 
kontaktpunktet med det andet tandhjul.  

For at finde hvor stor deling (p) skal være på et tændehjul skal man 
finde omkreds af hjulet (2 gang delingsradius (r) gang π) og dividere 
med antal tænder (z). Formlen er:  𝑝 = '()

#
 

2. Beregn deling på følgende tandhjul: 
 a. z=30, r=15mm 
 b. z=140, r=180 mm 
 c. z=36, r=5mm 
 d. z=245, r=25mm 

3. Opbygning af gear.  
Brug plastictandhjul til at undersøge udveksling, når man sætter flere tandhjul sammen. 

Vælg to forskellige størrelse tandhjul. Tæl tænderne på begge og udregn udvekslingsforhold. Søm dem til 
brættet således at når den en drejer bliver den anden drivet. Mærker et punkt hvor de møder. Drej den en 
tandhjul, mens du tæller hvor mange omgang (eller del der af) den drevet tager. Vælger en 3. tandhjul, tæl 
tænder og sæt den i forbindelse med de to. Sæt et mærke på den og se hvor mange omgang de tager når hjul 
1 tager en omgang. Sæt en 4. tandhjul på og gentage. 

 Hvad kan du konkludere?   

Lav en formel til at beregne udveksling for sammensætning af alle tandhjul.  


