
 

Visualisatie klepgedrag

Citation for published version (APA):
Loo, v.d., J. (1987). Visualisatie klepgedrag. (TU Eindhoven. Vakgr. Transportfysica : rapport; Vol. R-899-S).
Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/19e592d7-3aee-49f7-ba86-adafc370fea9


VISUALISATIE KLEPGEDRAG

J. v.d. LOO

April 1987

Begeleider: ir. H. Cleijne

WINDENERGIE GROEP

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit der Technische Natuurkunde
Vakgroep Transportfysica
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

R 889 S

CONSULTANCY SERVICES P.O. BOX 85

WIND ENERGY 3800 AB AMERSFOORT

DEVELOPING COUNTRIES THE NETHERLANDS



VISUALISATIE KLEPGEDRAG

Samenvatting

Het doel van deze stage was het visual iseren van het gedrag van
de kleppen in een zuigerpomp, biJ de windenergiegroep b~kend als
eWD 67 s. Visualisatle kan informatie opleveren voor een beter
begrip van de beweging van deze kleppen en kan eventueel gege
yens leveren voor berekening aan de beweging.
Omdat de beweging van zeer Korte duur is in vergeliJking met een
hele pompcyclus, is het noodzakeliJk dit gebled nauwkeurlg vast
te leggen. In het verleden zijn er verschillende methoden
gebruikt om dit te doen. Dit echter met nogal wat afwljkingen of
interpretatie- problemen. Tijdens deze stage is een nieuwe meet
methode gebruikt, welke deze problemen nlet heeft.
Door gebruik te maken van een mechanisch instelbaar referent ie
punt en stroboscopische belichting van de pomp zelf, is dit
gerealiseerd. ZiJn de relevante gebieden bepaald, dan worden
hiervan beelden op film vastgelegd. Het is noodzaak, dat de
vastgelegde beelden een voldoende plaatsoplossend vermogen
hebben om meetwaarden te kunnen leveren. .
Door deze voorwaarde is gekozen voor enkelvoudige opnamen van de
beweging. Het is mogel ijk, met de gebruikte methode, een plaats
oplossendvermogen te kriJgen van 1/720 deel van een pompcyclus,
ongeacht de slagfrequentie. Van de CWD 67 s pomp ziJn bij een
slagfrequentie van 1 en 1.5 Hz de openings- en sluithoeken geme
ten. BiJ een frequentie van 1.5 Hz ziJn van het openen en
sluiten opnamen gemaakt met een hoek verschil van 2°. Utt de
opnamen is het verloop van de hoogte als functie van tijd
bepaald. De opnamen blijken voor dit doel voldoende oplossend
vermogen te hebben. Hierdoor kan meer informatie verkregen wor
den over enkele moeiliJk te bepalen factoren die afhankeliJk
zijn van de klepvorm en vloeistofstroom.
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1 Inleiding

Aan de T.U Eindhoven wordt. binnen de vakgroep Transportfysica.
door de windenergiegroep onderzoek verricht naar de bruikbaar
held van windmolens voor het oppompen van water voor allerlei
doeleinden in derde wereldlanden. Technisch gezien zijn er in
Nederland en andere westerse Landen veel mogelijkheden. In derde
wereldlanden zijn deze echter beperkt. De molens met bijbehoren
de delen moeten daarom betrouwbaar. simpel en goedkoop zijn. Aan
de oJindmolens is om deze reden een eenvoudige zuigerpomp gemon
teerd. De beweging van de kleppen in de pomp. die bepaald wordt
door de hydrodynamische krachten die op de klep werken. is on
voldoende bekend. Het doel van deze stage was het zichtbaar
maken van de beweging van de kleppen in de pomp. De beweging van
de kleppen is afhankelijk van vele factoren zoals:

toerental
dichtheid van de klep
afmetingen van de pomp
lichthoogte

In dit verslag wordt de werking van de pomp beschreven en een
wiskundigmodel van de klepbeweging gegeven. Daarna voIgt een
beschrijving van de gevolgde werkwijze bij de visualisatie van
het het klepgedrag en een vergelijking van gemeten en berekende
waarden van openingshoeken. sluithoeken en snelheden.
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2 Tneorie

2.1 De zuigerpomp

In fig. 1 is de zl..ligel~pomp getekend.

fig. 1 doorsnede tekening CWD 67 s

De wand van de pomp is gemaakt van perspex om net inwendige
zicntbaar te maken. De zittingen van de beide kleppen. zl..ligklep
en persklep. zijn vernoogd. De leren mancnet. respectievelijk
voetpakking. maken dit noodzakelijk om de kleppen te kl..lnnen
zien.

- 5 -
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2.2 Beweging van de kleppen

Als we de beweging van de kleppen willen beschriJven is het
belangriJk dat men ziet dat er een verschil is tussen beide
kleppen. De beweging van de zuigklep kan beschreven worden ten
opzichte van de pomp zelf. maar de persklep bevindt zich in een
systeem dat constant van snelheid verandert, namelijk de zuiger.

De snelheid van de zuiger is te beschrijven als:

en de versnelling als:

v",,=wR sinu>t (1)

met UJ als hoeksnelheid en R als halve pompslaglengte.

2.2.1 Beweging van de zuigklep

De beweging van de zuigklep moet evenals de beweging van de
persklep steeds voldoen aan twee voorwaarden:

- krachtenevenwicht
- continuiteitsvergelijking

(voor de verplaatste vloeistof)

Wat het krachtenevenwicht betreft geldt:

m...,h" = -m...,g + ,p...V_...._ + F + F- -... w-t .. -t In.-t (3)

~~
krachten welke op de
klep l.lJerken.

m...,= massa klep
h= lichthoogte klep
g= valversnelling
f .....= dichtheid vloeistof
V...,= volume klep

Fw-ta-t= Kracht door een min
of meer stationaire
vloeistofstroom

F,nw-t= Kracht door de vloeistof
bij versnelling en vertra
ging van de klep ten op
zichte van de vloeistof
stroom

Als de zuigklep open is, dan is de persklep gesloten en omge
keerd.(*) Hierdoor kan gesteld worden.dat de volume- en dus
waterverplaatsing door de zuiger gelijk moet zijn aan de
hoeveelheid water, die de klepopening passeert plus de volume
verandering tussen de klep en zitting. Dit levert de volgende
continuiteitsvergelijking:

Waarin D"" de zuigerdiameter, D..., de klepdiameter en v g de
vloeistofsnelheid tussen de klep en zitting is en ~ de contrac
t i everhol..ld i ng •
* (Dit is in het verleden altijd zo gesteld door Snoei CSNO 80J,

echter nooit waargenomen. Door de manier van meten(waarnemen)
is dit nu bewezen. Zie verder op)

- 6 -
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2.2.2 Be ')e9 i n9 VeH) d.JLJ2..erskl ep

De beweging van de persklep voldoet, wat het krachtenevenwicht
betreft, vrijwel aan dezelfde vergelijking als de zuigklep. Als
gevolg van de beschrijving in het accelererende referentiesys
teem van de zuiger, werkt een extra schijnkracht op de klep ter
grootte van mvap •

Als nu wordt aangenomen dat de zuigklep gesloten is als de pers
klep is geopend, dan geldt voor de continuiteitsvergelijking:

2.3 Hydrodynamische kr¥httD:!.

De hydrodynamische krachten F_ ••• en F ,n_. worden veroor
zaakt door de druk verdeling van de vloeistof op de kleppen.

2.3.1 De stationaire kracht F_.~.

De kleppen zullen afhankelijk van de bewegingsrichting ten
opzichte van de vloeistofstroom een kracht ondervinden die
omhoog of omlaag gericht is. Deze kracht is het resultaat van
een drukverschil. Voor kleine lichthoogte (h < Dp-D v ) van de
klep wordt de drukverlaging veroorzaakt door contractie van de
vloeistofstroom in de opening tussen zitting en klep: Met behulp
van Bernoulli kan in een quasi-stationaire situatie(h=O) het
drukverschil geschreven worden als:

(7)

Omdat het oppervlak van de zuiger meestal veel groter is dan het
oppervlak van de doorstroomopening tussen klep en zitting is
v p

2 verwaarloosbaar klein ten opzichte van v g
2 •

Het verband tussen de snelheid v g en v p in de situatie h = 0
is:

1 D 2

V.:: ~ • 4D:t;" U,.
(8)

Waarin peen coefficient is voor de contractie van de flow die
door Lindner proefondervindelijk is vastgesteld voor verschil
lende maten van kleppen.

)J. = 0.5 «-0.2
JJ = 0.41 Gt -0 • :!J~.

CI( < 0.3
0.3 < Q( < 1.0

(. is de verhouding tussen het oppervlak van de opening tussen
klep en zitting(~Dvh) en het totale oppervlak van de opening
en in de zitting)

- 7 -
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Combineren van (7) en (8) geeft:

<P.-pg) = 1/25' __ v p = (4~::J ~=
•Ais de klep be'JJeegt (h;f:. () is de sihlatie enigs zins arldel~s.

De relatie (7) blijft echter geldig. Omdat de klep nu water ver
plaatst. moet de snelheid v g afhankeliJk van zuig- of persklep
aangepast worden zodat voldaan wordt aan (4) of (6).

Het drukverschil voor de persklep wordt

(~"p + Dv n)2.. L
(P..-pg) = 1/2 P..... 4D...,h 4h jJ.2

en voor de zuigklep:

Men kan nu een krachtcoefficient Cp definieren:

F_~ .. ~ is ongeveer geliJk aan:

<1()

(11)

(12)

(13)

Waarin Av~ geliJk is aan het klepoppervlak min het oppervlak
van de klepopening als v g positief(omhoog stromen) is en
geliJk aan het klep oppervlak als v g negatief is. Zodat:

(14)

Plotten van deze CP als functie van h/Dp geeft het volgende
plaatJe waarin een redeliJke fit gevonden wordt met de experi
menteel gevonden waarden.

"r--~--"""''''''''''-'''''''''-----,
~

tr ..
fi9.2 Experimenteel en theoretisch gevonden waarden voor CF

als functie van lichthoogte/klep diameter.
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2.3.2 De instationaire Kracht F!n.~

De instationaire Kracht F'n_~ wordt veroorzaakt. doordat een
versnellende klep een hoeveelheid vloeistof rondom zich ver
snelt. De Kracht is, gelijk aan de massa van deze vloeistof ver
menigvuldigd met de versnelling. De massa van de versnelde
vloeistof wordt ook wei toegevoegde massa genoemd. Voor de z'Jig
klep wordt gesteld:

(15)

en voor de persklep:

(16)

De constante C'n_~ is afhankelijk van de vorm van de klep.
Zo geldt voor een bol in een oneindig uitgebreide vloeistof
C'n.~ =1f/12 en dus is de toegevoegde massa Qelijk aan de
massa van de vloeistof met een volume gelijk-aan de halve bolo
Voor een cirkelvormige schijf geldt in een dergelijke situatie
Cln_~ = 1/3.

2.4 De differentiaalvergelijkinQ

De beweging van de kleppen kan nu door oplossen van de differen
tiaalvergelijkingen (3) en (5), met een aantal randvoorwaarden,
beschreven worden. Deze DV's zijn niet analytisch op te lossen,
maar moeten met een numerieke methode worden gevonden. Een
gedetaileerde beschrijving hiervan is te vinden in het rapport
van Snoei CSNO 80J. Jansen [JAN 87J heeft voor deze oplossings
methode een nieuw computer programma geschreven. Verderop voigt
een vergelijking van de waarden zoals die gevonden zijn met dit
programma en de gemeten waarden.
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3 Visualisatie klepbeweging

Om bet gedrag van de kleppen beter te kunnen begrijpen en het
model te controleren. is het noodzakelijk om naar het klep
gedrag te kijken en de beelden vast te leggen. De resultaten van
metingen aan de beelden kunnen gebruikt worden om het model te
bevestigen of gegevens leveren om het model aar, te passen. De
beweging van de kleppen is slechts interessant in dat gedeelte
van de pompbeweging. waarin de klep opent of sluit. Een probleem
hierbiJ is. dat men met zeer korte tiJdsintervallen werkt. Hoe
leg Je begin en eind van deze intervallen vast? Een ander
probleem is de pompconfiglJratie. Als de opbouw en samenstelling
van de pomp verandert. hoe veranderen dan de tijdsintervallen;
hoe leg je deze weer snel vast?

3.1 Video opnamen

Om de boven vermelde problemen te omzeilen is het mogeliJk een
" con tinu" beeld op te nemen. b.v met een video<:25 beelden/see.)
en dit daarna vertraagd weer te geven. Videobeelden hebben ook
het voordeel dat men snel ziet wat voor beliehtings problemen er
zijn welke opgelost dienen te worden om de beweging van de
kleppen zichtbaar te maken. Tevens moeten de versehillende
tiJdstippen van de beweging in het video-beeld vast liggen.
Hiervoor is naast de pompeiI inder een digitale klok geplaatst.
die steeds gereset wordt op het onderste dode punt. Het reset
signaal wordt geleverd door een combinatie van opto-coupler en
schiJf met gleuf die bevestigd is aan de as van de wormkast. Bij
het passeren van de gleuf geeft de opto- coupler een signaal.

fig. Opstelling van de opto-coupler

De frequentie van de klok is 100 Hz. Voor de video-opnamen is
gebruik gemaakt van een camera met telelens. Met de telelens
worden parallax fouten zoveel mogeliJk vermeden en is de
vlakv'Jlling van het beeld toch groot. De perspexcilinder geeft
erg veel reflectieproblemen bij gebruik van kunstlicht. Als er
voldoende daglicht(zeer diffuus) is. kan men zonder problemen
opnamen maken. Na het maken van de opnamen en het vertraagd
weergeven van de beelden. was snel duideliJk dat het
tiJd/plaats- oplossend vermogen veel te klein is.

- 10 -
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3.2 Foto~s met stroboseopisehe beliehting

Om een groter tijd/plaats oplossend vermogen te krijgen moeten
er meer beelden per seeonde gemaakt worden. Een oplossing~ om
toeh een bewegend beeld te krijgen. is een highspeed eamera die
een groot aantal beelden(1000-10000) per seeonde kan maken. De
beliehting zal echter een groot probleem vormen. Het voordeel
van een highspeed opname is dat de de beelden die ontstaan uit
t~n cyclus van een pompslag komen en dus zal meten in de
opnamen direct resultaat geven over de beweging van de kleppen.
Ais de belichtings problemen kunnen worden opgelost. zullen
highspeed opnamen zeker bijdrage kunnen leveren over de exacte
beweging van de kleppen.
Een andere oplossing is losse beelden te maken van zeer Kleine
tijdsintervallen tijdens de beweging van de klep. Ais men de
pomp in een donkere ruimte plaatst tesamen met een open camera
kan op verschillende standen de zuiger worden belicht. Uit de zo
ontstane opnamen kan de beweging van de klep worden bepaald. In
dat geval zit men echter weer met het probleem van de bepaling
van de openings- en sluittijden/hoeken van de kleppen.

3.3 Opstelling

Voor de visualisatie is gebruik gemaakt van de pompeonfiguratie
bekend bij de windenergiegroep als CWD 67 S met enkele aanpas
singen.
De stalen pompeilinder is vervangen door een perspex cilinder
met een inwendige diameter van 70 mm en een lengte van 25 em. De
zuigklep-zitting is 5 mm verhoogd zodat deze uitkomt boven de
pakking in de eil inder. De persklep-zitting is verhoogd door een
10 mm dikke kunststof schijf. met gelijke doorstroom openingen
als de zitting. tussen de zitting en de leren manchet te
plaatsen. De persklep-zitting bevat geen lekgat. De pompslag is
ingesteld op 10 cm en de minimale afstand tussen zuig
klepzitting en onderkant zuiger is 5.4 em. Ais optische
verbetering zijn de zijkanten van zitting. klep en aanslag wit
gespoten. Om refleetie te voorkomen zijn niet relevante delen
zwart gespoten.

3.4 Meetsysteem

Voor het maken van de opnamen is het noodzakelijk dat de pompop
stelling op het juiste tijdstip(stand van de zuiger) belieht
kan worden. De belichting gebeurd met een stroboscoop met
externe trigger mogelijkheid. Voor elke stand van de zuiger moet
het nu mogelijk zijn een triggerpuls te geven.
Om de voornoemde redenen is een systeem bedaeht om de openings
en sluithoeken. als weI de hoeken waarbij de klep de aanslag
verlaat. te bepalen. Dit systeem is onafhankelijk van de
pompeonfiguratie.

- 11 -
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Geprobeerd is om dit probleem op te lossen door uit te gaan van
een vast referentiepunt. Ais referentie wordt het opto-coupler
signaal gebruikt. zoals beschreven in 3.1 voor het resetten van
de digitale klok gebruikt voor de video-opnamen. Het signaal van
de opto-coupler wordt een triggerunit in gestuurd. De
triggerunit geeft een puIs aan een DATApulse. De DATApuise maakt
het mogelijk. het inkomend signaal van de triggerunit in de tijd
te vertragen. Door nu het vertraagde signaal aan een stroboscoop
aan te bieden. kan men deze ontsteken op elk gewenst tijdstip na
het onderste dode punt •

•

slGN-'NPI.I'4N
7ie'&6E~-

~~rA
e1~~-~~AU~ ..1"1I(t>4D -, UN/" , rwt.s t ,

s<t>"P

fig.4 Schematische voorstelling van de meetopstelling

Op deze manier kan de pomp op elke stand van de zuiger belicht
worden en kan gekeken worden of de kleppen open of gesloten
zijn. Uit de ingestelde vertragingstijd en het toerental kan dan
de openings- en sluithoek en de hoeken waarbij de klep de
aanslag verlaat. bepaald worden.
Om dit te kunnen waarnemen is om de pompopstelling een tent
gebouwd met 2 lagen zwart landbouw plastic. Na opstelling van
triggerunit. DATApulse en stroboscoop blijkt dat het signaal wat
van de opto-coupler komt. ook stoorpulsen te bevatten van de
voeding voor de motor van de pompopstelling. Een triggerunit
blijkt te gevoelig te zijn en daarom meerde- re pulsen naar de
DATApulse te sturen dan aIleen de pulsen van de opto-coupler.
Dit probleem is op te lossen door de voedingsspanning van de
opto-coupler goed te ontstoren. Een tweede probleem is het
veelvuldige ciJferwerk voor het berekenen van de vertragingstijd
bij verschillende toerentallen. Het instellen van deze
vertragingstijd voor de zuigerstanden is tevens een behoorlijke
fOIJtenbron.

3.5 Mechanisch verstelbare trigQering

Om deze problemen op te heffen is een meetsysteem ontwikkeld
waarin gebruik gemaakt wordt van een mechanisch verstelbaar
referentiepunt. Door de opto-coupler te bevestigen op een schijf
die om de as van de excenter kan draaien. is elk gewenst punt
van een pompcyclus als referentiepunt in te stellen.
Op de schijf is een gradenboog van 360 0 gemonteerd.
vaste wand achter de schijf is een verstelinrichting
om de schijf te kunnen fixeren. Een wijzernaald levert
afleesp'lnt.

- 12 -
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')J i j zernaal d

opto-co1.lpler

schijf met
ri-...;..--¥------- 9 1 e l.l f

---------verstel in
richting

schijf met
gl"adenboog

fig.5 Mechanisch verstelbare triggering

De schijf met gleuf is zo op de as gefixeerd dat de opto-coupler
een signaal geeft als de zuiger in het onderste dode punt en de
gradenboog op 0 of 360 0 staat. Het signaal van de opto-coupler
wordt direkt aan de stroboscoop aangeboden. Door nu de flits van
de stroboscoop op een wit vlak achter de pomp te laten vallen en
zelf als waarnemer, op de hoogte van de te meten klep, tussen
klep en zitting of aanslag door te kijken is te bepalen bij
welke hoek de klep haar te meten punt bereikt.

<1- -- - - - - - - -- ~ - - - -

«- -- -- - - - - I..!!!!_~-:!U

fig.6 Opstelling stroboscoop
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De voordelen van dit systeem zijn groot.

-De gradenboog. die op de schijf met de opto-coupler is gemon
teerd is in 0.5 0 ingedeeld en dus krijgt men een nauwkeurige
meetwaarde.

-De fout is relatief. 1/720 deel van een omwenteling. en dus
toeren onafhankelijk.

-De waarden zijn direkt afleesbaar en behoeven niet
geinterpeteerd te worden.

-Het meetsysteem is onafhankelijk van de pompconfiguratie.
(behoudens de noodzakelijke perspex cilinder)

Het nadeel van het systeem is de onvriendelijkheid
werkomgeving. In het donker met een vrij klein aantal
sen(max.3 per seconde) werkt erg vermoeiend.

van de
flit-
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Er zijn twee series opnamen qemaakt van de beweging van de
kl€~pp€!n.

fig 7. Afdruk van een opname van het openen van de zuigklep

Een serie van de beweging bij n=l zender zuigwindketel en sen
serie van n=1.5 met zuigwindketel.
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4.1 Beweging van de klep

se\~ie 1 (filml+lI>
toerental: n=l
aanzuighoogte:O.62m
opvoerhoogte: 1.30m
zuigwindketel: nee

persklep: (i n gemeten hoeken )

10 opnamen .=167 .00-14'Y .0° in stappen van 2°
15 p p c= 10.0°-342.0° p• pp pp 2<>
zlJigklep:
12 opnamen .=190.0°-168.0<> • p • • p• 2°

9 p• .=343.5<>-327.50
• p p• • p 2°

se,~ie 2 (filmm+I1>
toerental: n=1.5
aanzuighoogte:4.43m
opvoerhoogte: 0.22m
zuigwindketel: ja

persklep: ( in gemeten hoeken >
8 opnamen CIl=161.5<>-147.5<> in stappen van 2°

16 pp ec= 12.0°-342.0° • • p• • p 2°
Z'J igkl ep:
14 opnamen ac=188.5°-162.5° • • • • p p ?<>.-

9 p p .=340.0 0 -324.0 0

• p • • p• "0....

Deze opnamen zijn verdeeld over 4 films. De films zijn in bezit
van de windenergiegroep. De opnamen zijn gemaakt met een open
camera en weI zoo dat slechts ~~n flits van de stroboscoop
op de film komt.
De eerste serie is niet verder gebruikt omdat meten. door
problemenp bij hogere toerentallen met deze parameters niet
mogeliJk is. Omdat deze serie nu voor twee parameters
verschillend is van de tweede serie is een vergeliJking tussen
de series niet relevant. Van de tweede serie biJ n=1.5 ZIJn
vergrotingen afgedrukt. Het grote plaatsoplossend vermogen maakt
het mogeliJk om de plaats als functie van tijdp van de klep. uit
de fotoPs op te meten. Voor elk gedeelte van de klepbeweging is
dit gedaan door opmeten met een gewone lineaal en is de schaal
in de resultaten verwerkt. De resultaten ziJn uitgezet in
grafieken op de volgende bladziJden. lJit deze grafieken kan
mogeliJk meer informatie gehaald worden voor de berekening van
de termen die tot nu toe niet bepaald konden worden zoals
c ...... "'.

- 16 -
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VISUALISATIE KLEPGEDRAG

Uit deze serie is het gedeelte dat het openen van de zuigklep
omvat. erg opvallend. Ondanks het feit dat de foto's op
willekeurige momenten genomen zijn is hierin te zien dat de klep
schuin open gaat. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in
het stromingspatroon. Het water uit de zuigwindketel zal door de
onderdruk. die ontstaat bij het openen van de zuigklep. tegen de
wand van de buis komen en voor een extra drUkcomponent zorgen.

fig.8 Pompopstelling met zuigwindketel

Om gebruik te kunnen maken van deze methode is het noodzakelijk
dat meerdere metingen worden gedaan aan ~~n configuratie en
dat meerdere opnamen bij ~~n hoek worden gemaakt. Meerdere
opnamen geven een idee over het kantelen van de klep zodat het
mogelijk is om een nauwkeurig verloop van de hoogte als functie
van de tijd vast te leggen. Nauwkeuriger opmeten in de
negatieven is mogelijk met een motion analyzer. Meerdere
metingen zullen ook een idee geven over de mogelijke fout voor
de gebruikte meetmethode. die immers statistisch moet worden
bepaald.

4.2 Openinqs- en sluithoeken

In het verleden ZIJn verschillende methoden gebruikt om de
openings- en sluithoeken van de beide kleppen te bepalen.

4.2.1 Drukpieken

20 heeft v.d Does [DOE 80Jdrukpieken gemeten die ontstaan bij
het sluiten vah een klep. De drukpiek wordt gemeten met een
drukopnemer in de cilinderwand Het bepalen van het O.D.P gebeurt.
door een kontaktschakelaar. welke geschakeld wordt door een pin
die bevestigd is aan de pompstang. De registratie van de
signalen vindt plaats met een oscilloscoop. De afstand tussen
twee O.D.P·s komt overeen met 360°. De afstand tussen een
O.D.P en de drukpiek komt overeen met de sluithoek. Het probleem
bij deze methode van meten is de interpetatie van de drukpiek.

- '11 -
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4.2.2 Halleffec~-schakelaars

Hilbers [HIL 83] heef~ Hall-effek~ schakelaars in de zuigklep
zi~~ing geplaatst en magneten in de klep. Bij het ijken bl ijkt
ook hier een probleem aanwezig ~e zlJn wat zorgt voor een
systema~ische fouta De Hall-effekt schakelaars schakelen op een
bepaalde afstand en dus weet men waar de klep zich bevindt op
een bepaalde tijd maar men weet niet wat de juiste hoek van
openen of sluiten is. Het O.D.P wordt bepaald door een schijf
met gleuf ~e bevestigen op de as welke de excenter van de
pompstang aandrijf~. Een omwenteling van de as komt overeen met
een pompslag. De schijf draait door een opto-coupler. welke een
signaal geeft bij het passeren van de gleuf. Registratie van de
signalen gebeurt via een transsientrekorder naar een
oscilloscoop en schrijver. De hoeken waarbij de klep de aanslag
verlaat is op beide manieren niet te bepalen.

4.3 Bepaling van de openinQs- en slui~hoeken

Met de pompconfiguratie. zoals in 3.3 beschreven. zlJn bij
verschillende ~oerentallen de openings-. sluit- en loslaat
hoeken gemeten. Doordat de schaalverdel ing van de gradenboog op
de schijf dezelfde rotatiezin (van 0 tot 360) heeft als de as.
is het noodzakelijk dat de gemeten waarde van 360 afgetrokken
wordt om de werkelijke hoek te krijgen.

aanzl.1ighoogte:
opvoerhoog~e:

z u i gl)J i nd k e tel:

0.62 m
1.30 m
nee

~oerental n=l omwenteling/seconde

pel~sklep:
x",.p = 193.0'" (klep los van zitting)
x = 210.0<:> (klep tegen aanslag)
x = 350.0<:> (klep los van aanslag)
Xe.p = 16.5"'(klep op zit t i ng)

zuigklep:
Xo .. x = 16.5'" (klep los van zitting)
x = 32.5°(klep ~egen aanslag)
x = 170.00 (klep los van aanslag)
Xs. z = 192.5°(klep op zit~ing)

De hoek van openen van de persklep is de slui~hoek van de zuig
klep en omgekeerd. Di~ is in het verleden door Snoei CSNO 80) zo
gesteld en nu door meten bewezen.
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toe\~ental n=1.5 omwenteling/seconde

persklep:
Gloo p = 180.0°
I( = 209.5'"
e( = 353.00

.SoP = 26.0°

zl.1igklep:
"00" = 26.0°

" = 41.50

II = 176.00

CSo" = 204.0°

Bij _Sop= 26.00 is een vreemde fluctuatie waarneembaar in
de hoogte van de persklep binnen 0.5 0

• De persklep is bij
16.00 als gesloten waargenomen. Wordt de hoek 0.5 0 vergroot

dan is de klep soms gesloten, soms redelijk ver open. Dit zou
wel eens kunnen duiden op denderen van de klep.

De openingshoek x o • p van persklep komt niet overeen met de
sluithoek Xs ... van de zuigklep. De oorzaak van dit verschijn
sel is het water wat door zijn eigen gewicht onvoldoende wordt
vertraagd en dus door zijn impuls een korte tijd doorstroomt.
Omdat het onderzoek gericht is op een normale inversiepomp en
niet op een vorm van een impl.1lspomp. is ve\~der meten voor hogere
toerentallen met deze parameters ongewenst.

Om de voornoemde problemen op te lassen wordt de aanzuighoogte
vergroot en een zuigwindketel aangebracht.

aanzuighoogte: 4.43 m
opvoerhoogte: 0.22 m
z'.1ig 'JJindketel: ja

toe\~ental n=l omwenteling/seconde

persklep:
1I(00p = 196.00 (klep los van zitting)
I( = 208.5°(klep tegen aanslag)
I( = 345.00 (klep los van aanslag)
GCs. p = 14.0° <1<1 ep op zitting)

zuigklep:
.0 ... = 15.5°(klep los van zitting)
'lC = 35.5°(klep tegen aanslag)

" = 169.00 (klep los van aanslag)
eesox = 192.00 (klep op zitting)

toerental n=1.5 omwenteling/seconde

persklep:
I(oop = 198.5°
« = 213.0 0

« = 348.00

«sop = 18.50

- 19 -
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zlJ.igklep: .0 ... = 20.0°
\l( = 37.0°
IX = 171.5°
Cs ... = 197.0°

Bij de meting met n=1.5 zijn veel bellen in het water waarneem
baar. De oorzaak moet gezocht worden in de grote onderdrlJ.k die
ontstaat door de opzlJ.ighoogte. waardoor opgeloste IlJ.cht een rol
gaat spelen. Men kan daarom beter de opvoerhoogte vergroten.
waardoor het bellenprobleem waarschijnlijk is opgelost. Door
tijdnood heb ik dit niet kunnen controleren.

5.2 ComplJ.terprogramma

worden door oplossen
goede randvoorwaarden.
een complJ.terprogramma
heeft dit programma

De beweging van de kleppen kan beschreven
van de differentiaalvergelijkingen met de
Snoei [SNO 803 heeft voor deze methode
geschreven in ALGOL. Jansen (JAN 873
herschreven en verbeterd in PASCAL.
Hieronder volgt een vergelijking van de gemeten
waarden lJ.it het complJ.terprogramma van Jansen.
parameters zie bijlage

toerental n=l omwentelingen/seconde
persklep: GEMETEN COMP •PROI~ •

1(0_"" = 196.0° 189.9°
ac = 208.5° 202.7°
ac = 345.0° 346.7°
Ws_"" = 14.0° 9 .1 °

z'Jigklep:
1(0 ... = 15.5° 9.1°
It = 35.5° 23.2°
Cl( = 169.0° 167.9°
C(s ... = 192.0° 189.9°

l.lJaarden en de
Voor ingevoerde

toerental n=1.5
persklep:

omwentelingen/seconde
GEMETEN comp.prog.
«0."" = 198.5° 194.2°
« = 213.0° 202.9°
« = 348.0° 349.8°
Its."" = 16.5° 11.60

z'Jigklep: .0 ... = 20.0° 11.6°
t( = 37.0° 22.4°
0( = 171.5° 171.4°
I(s ... = 197.0° 194.2°

Alle gemeten waarden zijn. op de loslaathoek van de persklep na.
groter dan de door het complJ.terprogramma voorspelde waarden.
Voorspelling van loslaat- en sllJ.ithoek van de zlJ.igklep zijn goed
te noemen. De ingevoerde parameters bevatten ook de term Cln.~

welke een onbekende is. Variatie van Cln.~ kan leiden tot
beter overeenkomende waarden.

- 2tI -
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Conclusies en opmerkingen

Visualisatie middels enkelvoudige opnamen geeft een zeer
nauwkeurig beeld van de bewegingen van de kleppen.
De opnamen zoals gemaakt hebben een groot plaats oplossend ver
mogen en kunnen daardoor gebruikt worden voor bepaling van
snelheid en versnelling van de klep op een bepaald tijdstip.

Het meetsysteem heeft vele voordelen zoals:
nauwkeurige meetwaarden
kleine relatieve fout
geen interpetatie meetwaarde
onafhankelijk van pompconfiguratie

Er is geen rekening gehouden met de fout in de meetwaarde die
ontstaat door speling in het mechanische systeem.
Door asymmetrische belasting zal er ongetwijfeld een hoek zijn
waar deze speling zich omkeert.

Onderzoek naar de meetfout door de mechanische speling kan
I»aarschijnlijk door omdraaien van de draairichting van de motor.
(mits het mechanische systeem dit aan kan)
Vergelijken van de meet~Jaarden van beide draairichtingen geeft
een beeld van de fout door mechanische speling.

Door meten en opnamen maken van de pomp met verschillende
parameters zoals aanslaghoogte. dichtheid en weI of geen lekgat
kan men veel informatie verzamelen.
Hierdoor is een beter beeld van de vorm en invloed van enkele
factoren zoals CI"_~ en p te realiseren.

Bij het meten van de sluithoek van de kleppen. zal men rekening
moeten houden met mogelijke dender van de kleppen. zodat onnauw
keurigheid in de meetwaarden wordt vermeden.

Door tijdnood. ontstaan door problemen met de pompopstelling en
het maken van het nieuwe meetsysteem. ben ik niet toegekomen aan
uitgebreide metingen.
Omdat visualisatie het doel van de stage was. is aan het gestel
de doel voldaan. Echter. de nieuwe manier van meten en het grote
plaatsoplossend vermogen van de beelden. maken uitvoeriger
onderzoek waarschijnlijk zeer lonend.



.-

stroke
pi stondiameter
maxi~um height pistenvalve
maximum height footvalve
density pistenvalve
density footv.lve
diameter pistenvalve
diameter foetvalve
diameter hele in pistenvalve
diameter hole in foetvalve
thickness pistenvalve
thickness foetvalve
seat inlet .rea

•
reVS/51 1.0000000000E+00
Cinstl 3. 3330000000E-01

.-

.,

1.0000000000E-Ol
.7.0000000000E-02
4.0000000000E-03
4.0000000000E-03
5. 9600000000E+03
5. 9600000000E+03
5.2000000000E-02
5.2000000000E-02
1. 5200000000E-02
1.5200000000E-02
7.0000000000E-03
7.0000000000E-03
7. 9600000000E-04

footvalvel
openinganglel 1.5382612044E+01 attacJ:anglel 2.4800157115E+Ol
releaseangle. 1. 6792095079E+02 closureanglel 1.8987002887E+02

pi stonval vel
openinganglel 1.8987002887£+02 attackanglel 2.0270285633E+02
releaseanglel 3. 4671086654E+02 closureangle: 9.0646204816E+00

rt!vs/SI 1.000oo00000E+00
Cinstl 3. 3330000000E-Ol

foot val vel
op~ninganglel 9.0646204816E+00 .~tackanglel 2. 3219930403E+Ol
releaseanglel 1.6~92095079E+02 closureanglel 1.8987002887£+02- .. - ..--- . -
pi stonval vel
openingangle. 1.8987002887£+02 attackanglel 2.0270285633£+02
releaseanglel' 3. 4671086654E+02 closureangle. 9.0646204816E+00

".'

revs/sl 1.5000000000£+00
Ci nstl' 3.3330000000E-Ol·_._------------_... . -~ . ----= =-- :..~.! --=----.:-~.- -- --_.- :--. -.~- -:-.- .-:..:=:_-=-~ ~-_.-

-' .
footvalvel .
Dpenlng.ngle.--7"~1;S382612044E+Ol·..: attatkarigHh---2;3896554B8lE+Ol-·-·.
releaseanglel 1.7138276272£+02 closureanglel 1. 9423212844E+02

-- .

pistenvalvel
openinganglel
releaseanglln

"

1,9423212844£+02 . attackangle. ·2.0294494782E+02
3~4976064881E+02 closureanglel 1. 1797303036E+Ol.- -.

revs/SI oo00£+00סס1.5000

Cinstl . oo0£-01סס3.33300
.-

f eetval vel
openinganglel.
releaseangle.,-

pistORvalvel
openinganglel
reI easeanglel

1. 1797303036E+Ol attackanglel
1.7.138276272£+02 -clo5l:lr::eanglel

1.9423212844E+02 attackenglel
3.4976064881£+02 closureanglel

2. 2372498278E+Ol
1. 9423212844E+02

2.0294494782E+02
1.1797303036£+01

-- ....•~ .
;-- : :
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VISUALISATIE KLEPGEDRAG

De stationaire weerstandskracht van een klep in een
zuigerpomp. stageverslag R-499-S. windenergiegroep
vakgroep Transportfysica. faculteit der technische
natuurkunde. Technische universiteit Eindhoven.
1981

Drie deelmetingen aan een pompopstelling voor de
Tanzaniapomp. stageverslag R-644-S. windenergiegroep
vakgroep Transportfysica. faculteit der technische
natuurkunde. Technische universiteit Eindhoven.
19:33

Dynamisch gedrag van vrlJe kleppen in zuigerpompen.
stageverslag R-499-S. windenergiegroep vakgroep
Transportfysica, faculteit der technische
natuurkunde. Technische universiteit Eindhoven.
1980

Valve motion in piston pumps for waterpumping
windmills. International conference on positive
displacement pumps. BHRA. Chester 15-16 oktober
1986

Introduction to wind energy
Consultancy Services Wind Energy Developing
COIJn t \~ i es
1983
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