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Prestaties, uitgebreide tekst 
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PowerOval®       
25% 

ovaliteit 

Crankvermogen winst t.o.v. rond 

     

 90 rpm 100 rpm 110 rpm 120 rpm 

Watt 7,0 10,4 15,1 19,8 

     

 Crankvermogenwinst in %     

bij 200 Watt crankvermogen     

% 3,49 5,19 7,55 9,88 

bij 300 Watt crankvermogen         

% 2,33 3,46 5,03 6,59 

bij 400 Watt crankvermogen         

% 1,74 2,60 3,78 4,94 

 

De crank vermogenwinst (Watt) is onafhankelijk van de uitgeoefende pedaalkracht. Dit heeft 

voor gevolg dat de relatieve crank vermogenwinst (in procenten) afneemt bij een hogere 

pedaal belasting. De procentuele crank vermogenwinst bij een welbepaalde pedaal belasting 

stijgt meer dan proportioneel met de toenemende trap frequentie. 
 

 

PowerOval®       25% ovaliteit 

Lagere piek-belasting gewrichten t.o.v. rond 

     

 90 rpm 100 rpm 110 rpm 120 rpm 

     

Vermindering piek-vermogen knie strekspieren 

Watt -16,9 -21,9 -28,8 -36,7 

     

Vermindering piek-vermogen heup strekspieren  

Watt 0,0 -2,4 -5,1 -7,8 
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De afname van de piek-belasting in de strekspieren van de gewrichten knie en heup neemt 

meer dan evenredig toe met toenemende trapfrequentie. De afname van de piek-belasting in 

de heup extensor spieren is merkwaardig. Alle ovalen van andere constructeurs tonen een 

ongunstige toename (zie verder).  

 

2. PowerOval® prestaties versus andere commercieel beschikbare niet-circulaire 

kettingwielen (grafieken). 
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2.1 Crank vermogen winst tov het ronde kettingwiel in functie van toerental 

    

Crank Power Gain (Watt)

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

80 90 100 110 120

Rpm

C
ra

n
k

 P
o

w
e

r 
G

a
in

 (
W

a
tt

)

PowerOval

Osymetric

Q-Ring

Q-XL

Ogival 42,8%

 
 

 

2.2 Vermindering piek-vermogen in de strekspieren van het kniegewricht tov het ronde 

kettingwiel in functie van het toerental. 

 

Unloading Peak Joint Power Extensor Muscles of Knee (Watt)
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2.3 Vermindering piek-vermogen in de strekspieren van het heupgewricht tov het ronde 

kettingwiel in functie van het toerental. 

 

Unloading Peak Joint Power Extensors Muscles of Hip (Watt)
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3. PowerOval® prestaties versus andere commercieel beschikbare niet-circulaire 

kettingwielen (cijfertabellen). 
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kleurcode:   gunstig t.o.v een rond kettingwiel 

   ongunstig t.o.v een rond kettingwiel 
 

Type niet-rond  Ovaliteit Crank Crankvermogen 

Kettingwiel   oriëntatie winst  

    tov grote diameter tov rond (Watt) 

    (wijzerzin)       

        90 rpm 100 rpm 110 rpm 

             

PowerOval® 25 % 68° 7,0 10,4 15,1 

             

Polchlopek 21,5 % 78° 3,7 5,4 7,9 

             

Osymetric 21,5 % 102° 0,3 0,5 0,8 

             

Q-Ring 10 % 106° -1,2 -1,7 -2,4 

             

Ogival 42,8 % 105° -3,5 -5,2 -5,1 

 

De ovalen van andere constructeurs hebben de crank arm meestal gepositioneerd in de zone 

van 105° tot 110°. Inderdaad, in deze crank positie is de pedaal kracht vector ongeveer 

maximaal, maar de richting van de krachtvector is helemaal niet optimaal. Immers, in deze 

positie is de tangentiële componente van de krachtvector (die het crankvermogen genereert) 

eerder klein en kan dus ook maar een klein crankmoment leveren dat relatief weinig bijdraagt 

tot het totale crankvermogen. De crank offset met grootste krachtvector is zeker geen garantie 
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voor crank vermogen maximalisatie over een volledige pedaal cyclus. Bovendien, in die 

montage positie hebben de concurrentie ovalen hun grootste verzet dicht bij de minder 

effectieve pedaal sector (dode punt zone). Bij toenemende en hogere trapfrequenties worden 

deze niet effectieve posities nog meer uitgesproken (zie 17, Referentielijst).  
 

kleurcode:   gunstig t.o.v een rond kettingwiel 

   ongunstig t.o.v een rond kettingwiel 

 

Type niet-rond  Ovaliteit Crank Verschil in   Verschil in 

kettingwiel   oriëntatie piek-vermogen (Watt)  piek-vermogen (Watt) 

    
tov grote 
diameter knie-strekspieren  heup-strekspieren 

    (wijzerzin) tov rond   tov rond 

        90 rpm 100 rpm 110 rpm  90 rpm 100 rpm 110 rpm 

                   

PowerOval® 25 % 68° -16,9 -21,9 -28,8  0,0 -2,4 -5,1 

                   

Polchlopek 21,5 % 78° -18,0 -24,6 -33,1  8,5 10,0 10,8 

                   

Osymetric 21,5 % 102° -14,9 -21,6 -30,9  18,1 21,9 26,6 

                   

Q-Ring 10 % 106° -6,4 -9,6 -13,7  11,5 14,2 17,5 

                   

Ogival 42,8 % 105° 10,2 11,5 12,8  29,8 44,1 54,5 

 

Alle concurrentie ovalen tonen een ongunstige stijging van de piek-belasting in de strek-

spieren  van het heupgewricht. 

 

Besluit: 

Uit bovenvermelde grafieken blijkt duidelijk dat PowerOval® veruit het best presterende     

niet-circulaire kettingwiel is op de markt: grootste kinetische crank vermogenwinst, 

grootste vermindering van de piek-belasting in de knie extensors en enige ovaal met 

vermindering van de piek belasting in de extensor spieren van de heup. 

De positieve effecten nemen meer dan evenredig toe met toenemende trapfrequentie. 

 

Bij het fietsen worden overwegend de strekspieren ingezet en dragen zij het meest bij tot het 

leveren van het crank vermogen. Elke vermindering van (piek)-belasting van de strekspieren 

is voordelig uit oogpunt van spiervermoeidheid en laat dus de fietser toe om een gegeven 

crank vermogen langer aan te houden (zie 4, Referentielijst). 

 

4. Experimentele bevestiging van de theoretische cijfers. 

 

De theoretische cijfers van crankvermogen winst en vermindering van piek-belasting in knie- 

en heupgewricht uit www.noncircularchainring.be (Referentie 9) worden bevestigd door 

experimenteel uitgevoerde testen. 

 

 

 

 



 5 

4.1. Experimentele test crankvermogen winst (Referentie 19) 

 

Eind 2010 werden, in het biomechanisch labo van het departement 

"Bewegingswetenschappen" aan de Universiteit van Leuven (prof P. Hespel), vergelijkende 

tests (met 18 "well trained test subjects") uitgevoerd tussen het PowerOval® prototype en het 

conventionele ronde kettingwiel. Hierbij werd de maximale crank power output gemeten bij 

een reeks korte sprints op een isokinetische fiets ergometer. Voor alle trapfrequenties tussen 

40 rpm tem 120 rpm toonde het PowerOval® prototype crankvermogen winsten tov rond. 

Deze experimenteel gemeten cijfers waren zelfs lichtjes hoger dan de berekende 

vermogenwinsten uit het biomechanische model, meer bepaald in de range van 80 rpm tem 

100 rpm (rpm-range gebruikt door Elite renners in competitie) en bevestigen de theoretische 

cijfers. Deze studie werd nog niet gepubliceerd. 

 

4.2 Experimentele test belasting van knie-en heupgewricht. (Referentie 18) 

 

Op 28 april 2014 publiceren G. Strutzenberger et al., Department of Sport Science and 

Kinesiology, University of Salzburg, Austria een studie: "Effect of chainring ovality on joint 

power during cycling at different workloads and cadences". Hierbij worden de commercieel 

beschikbare kettingwielen, rond (Dura Ace Shimano), de Q-Ring ovaal van Rotor (10% 

ovaliteit) en de Osymetric (ovaliteit 21.5%) bestudeerd met 14 elite renners. 

De research resultaten van Grutzenberger et al. bevestigen volledig de theoretische vindingen 

van Malfait, Storme & Derdeyn. Vergeleken met rond neemt bij een ovaal de belasting van 

het knie gewricht af én neemt de belasting van het heup gewricht toe met toenemende ovaliteit 

én met toenemende trapfrequentie. Die wijzigingen in gewrichtsbelasting zijn onafhankelijk 

van het extern op de pedaal geleverde vermogen. 

Zeer belangrijk is hier de vaststelling van de toenemende belasting van het heupgewricht bij 

het gebruik van niet-circulaire kettingwielen in het algemeen. 

Bij het PowerOval® kettingblad echter wordt die toename omgezet in een afname van 

het piek-vermogen in de extensor spieren van het heupgewricht. Dit wordt bewerkstelligd 

door wijziging van de parameter "crank positie tov de grote as van de ovaal". In de "optimale 

positie" is er een evenwicht tussen maximalisatie van de kinetische crankvermogen winst en 

een minimalisatie van de kinetische belasting van knie- én heupgewricht.  

 

4.3 Experimentele bevestiging van de "nul-resultaten" van de andere commercieel 

beschikbare niet-circulaire kettingwielen. 

 

De bovenvermelde "nul-resultaten" van de andere commercieel beschikbare niet-circulaire 

kettingwielen worden ook bevestigd in de constructeur-onafhankelijke wetenschappelijke 

studies en testen van bijvoorbeeld (zie ook de Referentie lijst)  

 

-voor Q-Ring 

Jones AD 2008 (ref 6) 

Peiffer JJ 2010 (ref 12)  

Mateo  M 2010 (ref 10) 

Diamond ND et al. 2010 (ref 1) 

Leong C-H et al. 2017 (ref 20) 

 

-voor Osymetric 

Ratel et al. (2004) (ref 15) 

Horvais et al (2007) (ref 3) 
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Rambier N. (2013) (Master Thesis, onder supervisie van prof. Ph.D. Fr Grappe, Université de 

Franche-Comté, Besançon) (ref 13) 

Leong C-H et al. 2017 (ref 20) 

 

-voor Ogival 

Grosjean et Grappe (2013) (ref 2) 
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