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Theoret ische analyse, invloeden van dimensieverander ingen, berekeningsvoorbeeld

Automatische hydraul ische overbrenging
met behulp van 3-Íasen wisselstroom
ProÍ .  d r .  A .  H ib i

Shizuoka University, Hamamatsu, Japan

Hydrostatische wisselstroomoverbrengingen hebben regelmatig de aandacht
getrokken. Drie-fasen wisselstroomoverbrengingen zijn verschillende malen be-
proefd. Theorieën over hun werking zijn echter nauwelijks gepubliceerd. Tot de
verdiensten van professor Hibi behoren de ontwikkeling van zo'n theorie en het
ontwerpen van een dergelijke overbrenging.
In dit artikel brengt hij verslag uit van 'the state of art'. De resultaten van de tests
zullen in een volgend artikel worden gepubliceerd. Op de vraag wat het nut van
een dergelijke overbrenging is kan nog geen duidelijk antwoord worden gegeven.
Men dient echter de volgende historische gebeurtenis in gedachten te houden.
Toen Thomas AIva Edison in 1889 door AEG te Berlijn werd uitgenodigd de door
hen toentertijd pas ontwikkelde elektrische wisselstroomgenerator te komen be-
kijken, weigerde hij deze uitnodiging aan te nemen met de woorden dat de wis-
selstroomaandrijving niet de moeite van het bekijken waard was.

Inleiding
Om het vermogen van een energieopwek-
ker, zoals een verbrandingsmotor of een
elektr ische motor, over te biengen naaÍ een
last, wordt veel gebruik gémaakt van
verschillende soorten overbrenginsen. De-
ze verschillende soorten oveórágingen
worden verdeeld in twee klassen. De ene
klasse wordt gevormd door overbrengingen
met een vaste snelheid van de uitgaande as,
terwijl de andere klasse wordt- gevormd
door overbrengingen met een variabele uit-
gangssnelheid. Het type met een variabele
uitgangssnelheid is te verdelen in twee sub-
klassen, te weten' de overbrengingen met
een van handverstelbare snelheid en de au-
tomatische overbrengingen. Een hy-
drokinetische overbrenging die bestaat uit

1  Ingaandeas
2 Krukarm
3 Dri j Ístang
4ZuigeÍ input deel
5 Drukvat
6 Werkende vloeistof
7 Zuiger output deel
8 Dri j Ístang
9 Draaibare r ing

1 0 Eenrichting-koppeling
11 U i tgaande as
1 2 Veer voor retourbeweging

Prof. dr. ir. W.M.J. Schldsser

een turbo-pomp en een turbine is een voor-
beeld van een automatische overbrenging.
Dit artikel beschrijft een overbrenging die
tot de gÍoep automatische overbrengingen
behoort.

De overbrenging is opgebouwd met behulp
van apparaten met een positieve verdrin-
ging van de energiedrager als energie-om-
zetters. De hoofdonderdelen van de over-
brenging zijn een vermogen-opnemend (in-
put) deel, een vermogen-afgevend (output)
deel en een leiding die deze twee delen met
elkaar verbindt. Het input deel heeft een
eenvoudige constructie èn is voorzien van
een zuiger die heen en weer wordt bewogen
door de rotatie van de ingaande as. Het out-
put deel bestaat uit  eenluiger en een vri j -

Prof. dr. A. Hibí werd geboren in 1944 en stu-
deerde in 1967 af. Vervolgens werd hij aan-
seste ld als'researc h associate' aan de Shi zuo-
ka Universiteit waar hij in t 977 zijn doctor's ti-
tel verwierf. Sinds 1978 is hij associate-profes-
sor aan dezelfde universiteiï en is voor het jaar
1978-1979 als Fellow ship-professor ver-
bonden aan de universiteit van Eindhoven.
Dr. Hibi heeft verscheidene bijdragen gele-
verd op het gebied van de hydraulica. Hij heeft
de karakteristieken van hydrosÍatische moto-
ren tijdens aanlopen en in het laag-
toeren-gebied bestudeerd, alsmede heí aan-
zuiggedrag van hydraulische axiale plun-
jerpompen en het dynamisch gedrag van hy-
dr auli sc he I e idinge n. Vers c hille nde v an z ij n pu-
blicaties zíjn verschenen in The Bulletin of the
Japan Society of Mechanical Engineers.
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AJb. I. AutomaÍísche overbrengtng die gebruik maakt van de samendrukbaarheid van vloeistof.
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AJb. 2. Automatische overbrenging die gebruik maakt van de samendrukbaarheid van een
vloeistof in een stalen buis of in eén s1ang. 
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loopkoppeling die in slechts eén richting de
uiteaande as meeneemt. Door middel van
deie koppeling wordt de heen en weer gaan-
de beweging van de zuíger omgezet in een
rotatie van de uiteaande as in één richting.
Zowel het input dóel als het outpul deel heÈ-
ben geen kleppen en de vloeistof in de lei-
ding beweegt wisselend heen en weer. Van-
wese de samendrukbaarheid van de
vloéistof in de leidine wordt het karakter
van een automatischeóverbrenging verkre-
sen. In dit artikel worden de karak-
t=eristieken van de bovengenoemde automa-
tische overbrenging geanalyseerd met be-
hulp van een vereenvoudigde wiskundig
model en worden de invloeden nagegaan
van veranderinsen van de constructieve di-
mensies. In hetlaatste hoofdstuk van dit ar-
tikel wordt het ontwerp van een protot)?e
van deze overbrenging uitgewerkt in een nu-
meriek voorbeeld.

Werkingsprincipe en theoretische analyse
Afbeelding I toont de opbouw van de auto-
matische overbrenging die in dit artikel
wordt beschreven. De machine heeft tot
taak het vermogen van de ingaande as (l)
over te dragen op de uitgaande as (2). Het
deel dat het vermogen opneemt (het input
deel) bestaat uit een eenvoudig zuiger-kruk
mechanisme. Het deel dat het vermogen af-
geeft (het output deel 1 bestaat uit  eenluiger
en een eénrichtings-koppeling. De kracht
die met behulp van de zuiger van het output
deel (7) wordt opgewekt, wordt overge-
bracht op de uitgaande as ( I 1) als de zuiger
van links naar rechts beweegt (zie afb. l).
Het draaimoment dat via de uiteaande as
wordt afgegeven werkt intermitte-rend. Het
is daarom noodzakelijk een vliegwiel te ge-
bruiken, of een machine met meerdere zui-
gers of meerdere fasen in plaats van een ma-
óhine met eén zuie.er of eén fase zoals af-
beeldine I die tooít.  Het drukvat (5) bevat
de werkénde vloeistof (6). Theoretisch is het
mogelijk om elke soort vloeistof, zoals wa-
ter of zelfs lucht, te gebruiken. Uit prak-
tische overwegingen is het gebruik van hy-
draulische olie te verkiezen.
In plaats van een drukvat zoals getoond in
aÍbeelding l, kan men ook een stalen buis
of een fl exibele slang gebruiken (zie afb. 2).
De buis of slans dient echter niet te lans te
zijn. Deze -ogài1kh.d.n scheppen een 5re-
de keus in de opstelling van het input deel
en het output deel. En bij gebruik van een
slang is het mogelijk het output deel en het
input deel ten opzichte van elkaar te bewe-
gen gedurende de werking. Ook is een dif-
ferentiële overbrenging haalbaar die, per
zuiger in het input deel, twee zuigers in het
ou.tput deel heeft. Het ontwerp van een dif-
ferentiële overbrenging wordt weergegeven
in aÍbeelding 3. Het is mogelijk meer dan
twee zuigers in het output deel te verbinden
aan één zuiger in het input deel. In deze dif-
ferentiële overbrengingen zijn de draaimo-
menten aan de uitgaande assen gelijk, ook
als hun snelheden niet geiijk zijn.
Uit de aÍbeeldingen I en 2 blijkt duideltjk,
dat de slag van de zuiger van het input deel
constant is en onaÍhankelijk van de snel-
heid van de uitgaande as. De slag van de zui-

Stalen buis oÍ slang



ger van het output deel daarentegen veran-
dert wel met de snelheid van de uitgaande
as. De slag van deze zuiger wordt namelijk
korter als de snelheid van de uitgaande as af-
neemt. zoals verderop in dit artikel wordt
beschreven. Als de snelheid van de uit-
gaande as gehjk is aan nul, wordt de slag
van de zuiger eveneens gelijk aan nul.
Het verschil tussen het volume van de
vloeistof dat door de zuiger van het input
deel wordt eeleverd en het volume dat door
de zuiger ian het output deel wordt op-
genomen, dient te worden opgevangen
door de samendrukbaarheid van de
vloeistof. De volume-afname van de gecom-
primeerde vloeistof neemt toe als de snel-
heid van de uitgaande as afneemt omdat de
slag van de zuiger van het output deel klei-
ner wordt. De druk van de vloeistof en het
resulterend uitgaand draaimoment nemen
ook toe als de snelheid van de uitgaande as
afneemt. Het uitgaand draaimoment be-
reikt ziin maximum waarde als de snelheid
van de Litgaande as nul wordt omdat de vo-
lume-afname van de gecomprimeerde
vloeistof onder deze omstandigheid maxi-
maal wordt. Op dat ogenblik ontstaat de si-
tuatie zoals in aÍbeelding 4 wordt aan-
gegeven, waarbij de zuiger van het input
deel de vloeistof in het drukvat com-
primeert, waarna bij de retourslag expansie
optreedt. In een dergelijke situatie wordt de
gemiddeide waarde van het ingaande ver-
mogen bijna gelijk aan nul. Zoals hiervoor
reeds werd aangegeven, bereikt het uit
gaand draaimoment zijn maximale waarde
als de snelheid van de uitsaande as nul is
waarbi j  nu tevens kan wo-rden opgemerkt
dat het ingaand draaimoment bijna gelijk
aan nul wordt. Deze karakteristiek geeft
een opmerkelijke karakteristiek aan de
overbrenging, die in dit artikel wordt behan-
deld.
Afbeelding 5 geeft de veranderingen weer
van de verplaatsing van de zuiger van het in-
put deei (x,), het debiet van de cilinder van
het input deel (q,), de verplaatsing van de
zuiger van het output deel (xr), het debiet
van de cilinder van het output deel (qr) en
de druk van de vloeistof. De abscissen van
de grafieken in aÍbeelding 5 komen
overeen met de hoekverdraaiing d van de in-
gaande as .  á=0 is  gedef in ieerd  a ls  de  pos i -
tie waar de zuiger van het input deel de
vloeistof begint weg te drukken, te weten
het onderste dode ount. In de theoretische
analyse in dit artik-el wordt uitgegaan van
de volgende veronderstel l ingen :
l. Energie verliezen door de coulombse of
viskeuze wrijving van bewegende delen en
door lek van de vloeistof zijn verwaarloos-
baar.
2. De massa-effecten van de bewegende de-
len ziin verwaarloosbaar.
3. Dé massa- en viskeuze krachten van de
vloeistof zijn verwaarloosbaar in ver-
gelijking met de elastische krachten van de
vloeistof.
4. De compressie-modulus van de vloeistof
is onafhankelijk van de druk en de tem-
peratuur.
5. Stroomverliezen in deze overbrensins
zijn verwaarloosbaar.
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6. Snelheidsschommelingen van de ingaan-
de en de uitgaande as tijdens een om-
wenteling zijn verwaarloosbaar.
Om een indruk te krijgen van de karak-
teristieken van de overbrenging die in dit ar-
tikel wordt beschreven, zijn de gemaakte
veronderstellingen alleszins aanvaardbaar.
Het debiet q, van de zuiger van het input
deel wordt berekend met behulp van de vol-
gende vergelijking

g r : A r  e ,  o ,  s i n  d

Vanwege de hiervoor genoemde veron-
derstellingen zullen de snelheden van de
zuigers van het input deel en het output deel
ge l i j k  aan nu l  z i jn  a ls  d :0 .  A ls  d  een gro-
íere"*aarde kri iËt dan 0:0, zal de waàrde
van qr toeneméí. Tegellkertijd zal de snel-
heid van de zuiger van het output deel toene-
men. Als de hoeksnelheid van de buitenste
ring van de éénrichtingskoppeling gehlk is
aan de hoeksnelheid van de uitgaande as
doordat de snelheid van de zuiger van het
output deel toeneemt, zal de koppeling de
zuiger van het output deel koppelen aan de
urtgaanoe as.
AlJde wrijving en de massa-effecten van de
bewegende delen worden verwaarloosd
zoals reeds werd verondersteid, dan blijft de
druk van de vloeistofconstant op de waarde
Po en zijn Q1 en 9: aan elkaar gelijk gedu-
rende de periode dat de koppeling niet
ingrijpt. Zodra de éénrichtings-koppeling
gaat ingri jpen, in de stand á=du, wordt de
aanzuig-hoeveelheid q, van de zuiger van
het output deel gelijk aan A, e, or, omdat
de hoeksnelheid van de buitenste rins van
de koppeling op dat momenr gel i jk is aán de
hoeksnelheid van de uitgaande as. Het de-
biet q, van de zuiger van het input deei, in
de stand d = d", wordt verkregen met behulp
van vergel i jking []  en bedraagt A, e, t : ,
sin du. Het debiet q, en de aanzuig-hoeveel-
heid q, brj 0:0azijn aarr elkaar gelijk, zo-

dat de volgende vergelijking kan worden op-
gescnreven:

A,  e ,  co ,  s in  du  :  A ,  e ,
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0^:69 s in S"
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ÁJb. 4. Situatie van de overbrenging als de zui-
ger van het ouíput deel stilstaat, dus als de snel-
heid van de uítgaande as nul is. (a) Compres-
sie en expansie van een vloeisÍof in een druk-
vat; (b) veranderíngen van het ingaand koppel
en de vloeistofdruk.

AJb. 3. Dffirentiè'le auíomatische overbrenging
van vloeisíof in een vertakte Ieiding.
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AJb. 7. Drukverhoging in heÍ drukvat.

Na het ingrijpen van de koppeling blijft de
aanzuig-hoeveelheid van de zuiger van het
output deel op een constante waarde van
A, e, cor, terwijl het debiet van de zuiger
van het input deel toeneemt volgens ver-
gelijking []. De stippellijn in aÍb. 5d geeft
het debiet qr weer van de zuiger van het in-
put deel, terwijl de ononderbroken lijn de
aanzuig-hoeveelheid Q2 van de zuiger van
het output deel weergeeft. Uit aÍb. 5d bhjkt
duidelijk, dat gedurende het eerste deel van
de cyclus dat de koppeling aangrijpt, de toe-
voer in het drukvat sroter is dan de afname
zodat de druk toeóeemt. Gedurende het
laatste deel van de cyclus, als de koppeling
nog steeds ingrijpt, wordt de toevoer kleiner
dan de afname en neemt de druk af. Het
verschil tussen de toevoer en de afname
dient te worden opgevangen door de sa-
mendrukbaarheid van de vloeistof volgens
de vergelijking:
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AJb. 6. Veranderingen van de tijd dat de een-
rtc ht ing- koppe lín g aangrij p t
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q, in vergel i jking [5].kan worden vervangen
d-oor A, e, or. terwij l  q, wordt verkregen
met behulp van vergelijking [1]. Hieruit
kan voor vergel i jking [5] een oplossing wor-
den gevonden. Dan kan ook de integratte
constante worden verkregen door de grens-
condit ie p:po brj  0:0u. Door de met be-
hulp van veigel i jking [5] gevonden oplos-
s ing  in  t .  ó t tËn.  Ëan-a i  gehe le  c Í ruk-
verándering gedurende één omwenteling
van de ingaande as als volgt worden uit-
gedrukt:

Als de vloeistof met een volume V wordt ge-
comprimeerd volgens de waarde 2At et, is
de diukverhoging gelijk aan Ap-u* gede!-
nieerd volgens vèrgelijking [7]. Deze druk-
verhoging wordt verkregen als de zuiger
van hèt output deel niet beweegt en de snel-
heid van de uitgaande as nul is. Ap.u* is
daarom de maximale drukverhoging die in
deze overbrenging kan optreden. d6 is gede-
finieerd als de hoekverdraaiing van de as
waarbij de koppeling lost. Bij 0:í'obe1int
de retourbeweging van de zuiger van het
ou tpu t  dee l  en  op  da t  moment  i s  de  druk
van de vloeistof gèti i t  aan po. Als de grens-
condit ie p:po brj  d:db wordt ingevuld in
de tweede formule van vergelijking [6],
wordt de volgende vergelijking verkregen:

cos du-cos eb+ (0 a-0à sin da : 0 t8l

Met behulp van vergelijking [3]kan de waar-
de áu worden gevonden als À gegeven is. Als
de rv'aarde van-áu vervolgens ioidt ingevuld
in vergelijking [8] kan voor de gegeven
waarde van À de waarde van db worden be-
paald. Afbeelding 6 toont de resultaten van
berekeningen uaidu en d6 voor elke waarde
van À. Uit aÍbeelding 6 blijkt duidelijk dat
de koppeling niet ingrijpt als À:0, dus als
de snelheid van de zuiger van het output
deel nul is. Als de waarde van À toeneemt,
wordt de periode van ingrijping van de kop-
pe l ins  kor te r .  In  he t  geb ied  waar  À)1 .

lr lpide koppeling niet ln en draait de uir
gaande as onbelast.
ÁÍbeelding 7 toont de veranderingen van
Ap - de veranderingen van de drukver-
hoging vanafp6 - voor verschillende waar-
den van À. Deze veranderingen zijn bere-
kend met behulp van vergelijking [6]. Uit af-
beelding 7 blijkt dat de waarde van de druk-
verhoging toeneemt naarmate de waarde
van À afneemt. De drukverhoging wordt het
srootst als À:0.
De situatie waarin À:0 is gel i jk aan de si-
tuatie van afb. 4 Het ingaand draaimoment
T, kan worden verkregen door vergelijking

[6] te substitueren in de volgende ver-
gelijking:

T , : p A , e ,  s i n  d : ( p o  + A p ) A , e '  s i n  d  t 9 ]

Uit vergelijking [9] blijkt, dat het ingaand
draaimoment uit twee comPonenten
bestaat. De ene component bestaat uit het
draaimoment dat via po wordt verkregen en
de andere component levert het draaimo-
ment door Ap. De draaimoment component
die wordt veroorzaakt door Ao werkt in veel
sterkere mate door dan de component van-
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AJb. 5. Arbeidsproces van de auÍomatische
overbrenging- (a) Verplaatsing van de zuiger
van het input deel xr; (b) opbrengst van de ci-
linder vai het input deel qr; (c) verplaa,tsing
tan de zuíger van het output deel x2; (d) op-

Senomen hoeveelheid vloeistof door de cilinder
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3-Íasen hydraul ische overbreng i ng

wege p0. AÍbeelding 8 geeft de draaimo-
ment component weeÍ die wordt veroor-
zaakt doof Ap. Uit deze afbeelding bh.1kt
dat de grootste schommeling van het in-
gaand draaimoment ontstaat als À:0 en de
snelheid van de zuiger van het output deel
dus nul is.
In het gebied waar 0o(d( 180o wordt het
ingaand draaimoment positief en in het ge-
bied 180"(á(360o wordt dit  negatief.  Als
À:0 wordt de gemiddelde *aaràe van het
ingaand draaimoment nul omdat het posi-
tieve draaimoment en het nesatieve draai-
moment elkaar opheffen. Ií het gebied
waar 0l igt tussen 0o en 180o werkt het in-
put deel àls een pomp en wordt energie van
de ingaande as overgedragen op de
vloeistof. In het andere geval, als d ligt tus-
sen l80o en 360o, werkt het input deel als
een hydromotor en wordt energie door de
vloeistofafgegeven aan de ingaande as.
Als de waarde van À ongelijk aan 0 is, wordt
een groot deel van de schommelingen van
het ingaand draaimoment ook opgeheven,
maar wordt wel een eemiddelde waarde

verkregen voor hel ingaand draaimoment.
Als À gioter wordt dan ó.7. wordt geen nega-
tief draaimoment verkregen. Gedurende de
tljd dat de éenrichtinls-koppeling niet
aangnjpt, wordt de druk van de vloeistofge-
produceerd door de veerkracht die op de
buitenste r ing van de koppeling werkt. waar-
door de retorlrbeweginË wordi veroorzaakt.
De veerkracht F, en-de"kracht die wordt ge-
vormd door de druk po zijn in evenwicht en
F, is gelr jk aan Arpo. i{et uitgaand draaimo-
ment wordt dan verkregen met behulp van
de volgende vergelijkin[:

T, :  (Arp-Fr)e, :  Arer(p-p6) :  Are2Ap
t10 l

Uit vergelijking [0] blijkt dat de schom-
melingen van het uitgaand draaimoment
T, gelrjk zijn aan de schommelingen van
drukverhoging Ap. De veranderingen van
T, kunnen daarom worden geabstraheerd
uit aÍbeelding 7 door ArerÀp-u* te ver-
menigluldigen met de waarde van de ver-
tikale as. Uit aÍbeelding 7 blijkr dat het uit-
gaand draaimoment sinusvormig verandert

A/b. 8. Component van het ingaand draaimo-
ment dat door de drukverhoging à,p wordt ge-
realiseerd.

(a) Ingaand draaímoment; (b) uitgaand draai-
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3-Íasen hydraul ische overbreng i ng

AÍb. 1 L Diefasen automatische overbrenging.

AJb. 1 2. Veranderíngen van heí ingaand draai-
momenl van de dríefasen automatische over'
Drengtng.

als À:0. Met de toename van À neemt het
uitgaand draaimoment af en neemt ook de
periode af waarin het uitgaand draaimo-
ment wordt seleverd. De eàmiddelde waar-
de van het i íeaand draaiíroment kan wor-
den berekend-met behulp van vergelijking
[9]. Op gelijke wijze, maar met behulp van
vergelijking [0]kan de gemiddelde waarde
van het uiteaand draaimoment worden be-
rekend. In-aÍbeelding 9 zijn de resultaten
van de berekeninsen in grafieken weer-
Eegeven, waarbij de-waardeá van het gemid-
t leld ingaand draaimoment T,..un en het
gemiddeld uitgaand draaimomenl Tr..un
dimensieloos zi in. Voor de analyse die in
dit  ardkel *otdt geg.u.n. is aangenomen
dat geen energieve"rliezen optrede;. Het in-

Aandri i f techniek, 5 juni 1 979

AÍb. 13. Veranderingen van het uitgaand
draaimoment van de driefasen automatische
overbrenging.

gaand draaimoment is dan altijd gelijk aan
het uitgaand draaimoment. De betrekking
T,.."n.r, :T:nr""n'd2 blijft daarom altijd
eehandhaafd.
I-lit aft. 9a blijkt dat het gemiddeld ingaand
draaimoment T,.."n nul wordt als À:0
waarbij de snelheid van de uitgaande as c,rt
nul is. Tot de waarde À:0,309 neemt het ge-
middeld ineaand draaimoment toe als À toe-
neemt. Bij-À:0,309 wordt de waarde van
T,..unl(A,e,Ap-u) gel i jk aan 0,0630 en is
het vermogen dat kan worden overgebracht
het erootst.
Uit-afb. 9b blijkt dat het gemiddeld uir
gaand draaimoment het grootst wordt als
À:0 en afneemt als À toeneemt. De waarde
van Tr-.unl( ArerA,p^^*/2) wordt gelijk
aan 0,408 als À : 0,309. In afb. l0 zijn dezelf-
de dimensieloze waarden van het gemid-
deld ingaand en uitgaand draaimoment af-
gezette1en de inverse waarde van À. Met be-
hulp van afb. l0 zijn de Prestaties gemak-
kehjk te begrijpen als de snelheid van de in-
gaande as o, vetandert en de snelheid van
de uitgaande as or, constant blijft.
Uit aÍb. 10a bhjkt, dat het gemiddeld in-

gaand draaimoment eerst toeneemt als o,
áfneemt. Na het punt waar À de waarde
0,309 bereikt, neemt het gemiddeld ingaand
draaimoment snel af. Uit aÍb. l0b blijkt ver-
der, dat het gemiddeld uitgaand draaimo-
ment afneemt als de snelheid van de ingaan-
de as <^r, afneemt en de snelheid van de uit-
gaande as ó2 constant gehouden wordt. Uit
het voorgaande blijkt, dat de schom-
melingen van het ingaand en het uitgaand
draaimoment erg groot worden als de over-
brenging éen zuiger in het input deel ge-
bruiËt eí eén zuis"er in het outóut deel. óm
een gel i jkmatige-loop van de uitgaande as
te krijgen is het dus noodzakelijk om een
machine met meerdere zuigers te ge-
bruiken. Afb. ll toont een overbrenging
met drie zuigers in het input deel en drie zui-
gers in het output deel. Elke zuiger werkt
volgens hetzelfde principe als aangegeven
in aÍb. I en 2. De veranderingen van het in-
gaand en uitgaand draaimoment van deze
3-fase overbrenging kunnen worden bere-
kend door de waarden van elke fase te su-
perponeren met een faseverschuiving van
120". De waarden kunnen weer worden be-
rekend met behulp van de vergeiijkingen [9]
en [0]. AÍbeelding l2 toont de resultaten
van de berekeninsen van het ingaand draai-
moment uan een-3-fase overbÈnging voor
verschillende waarden van À. Als À:0
verdwijnt de schommeling van het ingaand
draaimoment en wordt de gemiddelde waar-
de van het ingaand draaimoment gelijk aan
nul. Bii een toename van À worden de
schommelingen van het ingaand draaimo-
ment groter en wordt een gemiddelde waar-
de oplebouwd. Uit aÍb. l: bhjkt, dat het in-
gaand draaimoment altijd een positieve
waarde heeft in geval van een 3-fase over-
brenging. Het ingaand draaimoment
schommelt drie keer per omwenteling van
de ineaande as. Ook de hoekverdraaiing
van dËineaande as waar het ingaand draai l
moment iet groost of het kieinst wordt
verandert niet zo veel als een functie van À.
Het is daarom mogelijk een groot aantal
schommelingen op te heffen als deze over-
brenging aan bijv. een zes-cilinder Diesel-
motor wordt gekoppeld.
Afb. l3 toont de resultaten van de bereke-
ningen van het uitgaand draaimoment van
een 3-fase overbrenging voor verschillende
waarden van À. Als À:0 verdwijnt de
schommelins van het uitgaand draaimo-
ment en *oidt de gemiddèlde waarde van
het uitgaand draaimoment het grootst' Bij
een toename van À neemt de gemiddelde
waarde van het uitgaand draaimoment af
en verschijnen de schommelingen in het uit-
saand draaimoment.
Vergel i jking van de afbeeldingen 12 en.l3
toont aan, dat de schommelingen van het
uitgaand draaimoment kleiner zijn dan de
schommelinsen van het ingaand draaimo-
ment. Bij eJn 3-fase overb-renging zijn de
betrekking tussen het gemiddeld ingaand
draaimoment en het gemiddeld uitgaand
draaimoment, of tussen de snelheid van de
insaande as en de snelheid van de uit-
gaánde as, identiek aan de gegevens van
aÍb. 9 en 10. Het enige verschi l  is, dat de
waarden van de ordinaten vermenigvuldigd
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3-Íasen hydraulische overbrengi ng

De maximale drukverhoging AP.u* werd in
vergelijking [7] gedefinieerd als Àpmax:
2KA,e,/Y. Substi tut ie van [7] in f  l  1l
geeft'

Cienen te worden met een factor 3.

Invloeden van dimensieveranderingen op de
karakteristieken van de overbrengin g
Zoals werd aangetoond, wordt het ver-
mogen dat kan worden overgebracht maxi-
maal als À:0.309. De maximum waarde
van T,*"un, aangeduid met (T,..un)62y,
word t  0 .063 A,e , lp .u*  zoa ls  u i t  a íb .  9a
bl i jkt.  Het ingaand vermogen wordt dan
verkregen door (T,..un).u*'c.r, .  Het maxj-
male vermogen dat kan worden overge-
bracht, P-u*, wordt dan uitgedrukt als.

P.u*: 0,063 Ap*u"A ,e ,t: , l t  l l

Uit I l] kan de volgende vergelijking wor-
oen verKregen'

* ï :  
0 ,0315 Áp." .co,

te brengen 170 cm'. De maximum waarde
van het gemiddeld uitgaand vermogen
zoals aangegeven in afb. 9b, wordt verkre-
gen met behulp van de volgende vs1-
gehjking

(Tr."un).u*: A.e, Ap^u*/2 [15]
De maximale hoeksnelheid van de uit-
gaande as <^rr.u* wordt bereikt als À: l .  Met
behulp van vergelijking [4] kan de volgende
vergelijking worden afgeleid :

A .  e .
@ z * , '  :  - \  

_ ' u 2  [ 1 6 ]A . r 1

Uit ae vergetr lkingen [15] en [16] bl{kt,  dar
de maximum waarden van het uitgaand
draa imoment  en  de  sne lhe id  van dè  u i t -
gaande as constant blijven zolang het pro-
dukt van A, en e, constant bl i j f t .
Als de factor Are, een grote waarde heeft,
krijgt de overbrenging de karakteristiek
van een grootkoppelmotoÍ met een laag toe-
rental.
De maximale hoekverdraai ins van de bui-
tenste r ing van de eenrichtin-gs-koppeling
wordt bereikt als À = l. Deze hoek-
verdraaiing wordt berekend met behulp
van de volgende vergelijking die kan wor-
den opgesteld vanv/ege het feit dat het door
de zuiger van het input deel verplaatste volu-
me gel i jk is aan het volume van het output
deel.

^  2 4 ,  e ,
A , e "  l  " l

Uit vergelijking [7] blijkt, dat de waarde
van de maximum hoekverdraaiing van de
buitenste ring van de koppeliig altr.ld
constant blijft als het produkt van A, en e,
constant bl i j f t .

Numeriek voorbeeld voor het ontwerpen
van een prototype van de overbrenging
In dit hoofdstuk van het artikel wordt een

D - 0,126 K(Arer ) ' zc , . r t
u2l

Uit vergelijking [2] bhjkt, dat het maxi-
mum vermogen dat kan worden overge-
bracht P.u* toeneemt als K toeneemt en de
waarden V, A,, e, en t, . :r  constant bl i jven.
Ook de maximum drukverhoginB Ap.u*
wordt groter bij toeneming van K.
P*u^ neemt ook toe als A,e, toeneemt en K,
r,:, en V constant worden gehouden. In dit
geval neemt Ap.u* ook toe. De betrekking
tussen P.u* en A , e , is erg belangrijk als een
input deel wordt gebruikt waarvan het slag-
volume kan worden veranderd. Het maxi-
mum vermogen dat kan worden overge-
bracht P.u* neemt af, als het volume van de
vloeistof toeneemt en de waarden van K,
A,, e, en o, constant worden gehouden. In
dit geval neemt ook Ap.u^ af als V toe-
neemt. De hoeveelheid vloeistof V neemt af
als de waarde A,e, afneemt en de machine
kleiner wordt, terwijl de waarden van P-u*,
K en <,.:, constant worden gehouden. Àp-u*
wordt groter als V ên A ,e, afnemen.

? . o

í a

1 . 6

t 4

1 ?

1 . 0

0 . 8

l l 3 l

Met.behulp van vergel i jking-[3] kan het
maxrmum vermosen.worden beiekend dat
per eenheid van vérplaatst volume door het
input deel kan worden overgebracht. Afb.
l4 toont de resultaten van de berekeningen
met vergelijking u3l. Uit aíb. 14 bhjkt, dat
het maximum vermogen dat per eenheid
verplaatst volume kan worden overge-
bracht, ongeveer 0,3 kW/cm' bedraagt bij
A p r u * : 3 0 0  b a r  e n  n r : 5 0  H z : 3 0 0 0
min-' .  Deze waarde komt overeen met bn-
geveer l/5 van het vermogen dat met een
conventionele hydropomp kan worden over-
gebracht.
Uit de vergelijkingen [7] en [2] kan de vol-
gende vergeiijking worden afgeleid'

V 4 K
P. , "  0 .116 (Áp - , , ) ' o , [141

Met behulp van vergel i jking [1a] kan het
vloeistofvolume worden berekend Der een-
heid vermogen dat maximaal kan-worden
overgebracht. In de grafiek van aÍb. 15 zijn
de resultaten weergegeven van de bereke-
ningen van vergeiijking [4] voor
K: 1,5 x l0o bar. Uit deze afbeelding bl i jkt
dat de hoeveelheid vloeistofdie nodig is om
één eenheid van vermogen over te brengen,
afneemt als Ap-u" toeneemt. Speciaai in het
gebied waar de waarde van Ap-u* minder
dan 300 bar is, neemt de hoeveelheid
vloeistof snel af bij toename van Àp-u*. In
het gebied waar Ap.u* een grote waarde
heeft, neemt de hoeveelheid vloeistof
slechts langzaam af als Ap.u* toeneemt.
Onder de condities die in de sraÍiek van af-
beelding l5 zi jn weer- egeven. bi j
Ap*u"=300 bar  en  nr :50  Hz=3 000
min-t,  bedraagt het volume om I kW over
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AÍb. 14. Het verband russen het moxímum vermogen per eenheid
verplaalsí yolume door de zuiger van het input deel en de maximum
drukverhoging.
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AJb. 15. Het verband tussen het vloeístofvolume per eenheid yermogen
dat kan worden overgebracht en de maximum drukverhoging.
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AÍb. I 6. Constructie van een hydraulische pomp voor heÍ input deel.

numeriek voorbeeld uitgewerkt om een pro-
totype van de overbrenging te ontwerpen.
Er wordt aangenomen, dat de hydraulische
pomp die in afb. l6 wordt getoond, gebruikt
wordt als het input deel van het protot)?e.
De afmetingen van het input deel zijn als
volgt gegeven:

Zu igers lag  (2e , )  2 ,50  cm:0 ,025 m
Zuigeroppervlak
( A , )  4 , 9 1 c m ' : 4 , 9 1 x  1 0 - a m '
Maximum druk-
verhoging (Àp.uJ 300 bar:300 x 10s N/m'z
Maximum snelheid
van de ingaande
as (n ,  )  

-  
I  800  min- r  :30H2

Ook worden de volgende gegevens aan-
genomen die benodigd zijn om een prototy-
pe te ontwerpen:

Maximum snelheid
van de uitgaande as
(nr * " * )  

-  
l800min- r  :30H2

Equivalente waarde
van de compressie-
modulus van de 1,5 X l0o bar
vloeistof (K) :  15 x 108 N/m']

Het maximum vermogen dat per zuiger kan
worden overgebracht wordt verkregen door
de volgende waarden in vergelijking ! I I te
substi tueren'

f ,p - " ,  :  3oox  los  N/m'
d ,  

' * ^  
: 4 , 9 1 x  l 0 - a m '

e r  :  1 , 2 5 x  l 0 - 2 m
or  :30n rad ls

P . a *  =  0 , 0 6 3 x 3 0 0 x  t O s x 4 , 9 l  x  l 0 - 4

x  1 , 2 5  x  1 0 - 2 x  3 0 x n

De overbrenging die wordt overwogen, is
voorzien van drie zuigers. Het maximum
vermogen dat kan worden overgebracht be-
draagt dus drie maal de met behulp van [1 8]
berekende waarde, dus 6,57 kW. De snel-
heid van de ingaande as bedraagt I 800
min -r en de gemiddelde waarde van het op-
genomen draaimoment wordt 34,9 Nm.
Om het vloeistofvolume te berekenen schrii-
ven we vergel i jking [7] als volgt

u -  2KA'e '  t tg l
A P-u"

Het vloeistofvolume wordt berekend door
de_volgende waarden in vergelijking [19] te
su bstl tueren:

K :  1 ,5  x  100 bar :  l5  x  l0E N/m' l
e ,  : 1 . 2 5 x 1 0 - 2 m
A r  :  4 , 9 1 x  1 0 - a m '
aP."* :  300 bar:300 x 10s N/m'l

, ,  2 r l . 5 x l o a ' 1 . 2 5 ' 1 0 - 2 > 4 , 9 1  x 1 0  4

300
: 6 . 1 5  x  1 0 - a m r : 6 1 5  c m 3  [ 2 0 ]

Als een buis wordt sebruikt waarvan de in-
wendige doorsnedè 2,01 cm' bedraagt
(ID:16 mm), dan wordt de lengte van de
buis 3,06 m. De tijd waarin de drukgolf
door de buis heen en weer qaat over een
lengte l .  wordt berekend met 6ehulp van de
vergelijking:

T  o =  2 1 / c  [ 2 1 ]

En de t1d die benodigd is voor een slag-
beweging van de zuiger van het input deel
bedraagt:

T : 2 n / a r l / f  l 2 2 l

De verhouding tussen To en T wordt dan'

Als de waarde van To klein genoeg is in ver-
gelijking met de waarde van T, is het distri-
butie-effect van de samendrukbaarheid en
de massa van de vloeistof in de buis te ver-
waarlozen en kan woÍden aangenomen dat
de vloeistof in de buis samenkomt als in het
drukvatdatin aÍb. I  werd setoond.
In dit  voorbeeld bedraagt-c= I 400 m/s. is
de lengte I :  3,06 m en n r :30 Hz. De ver-
houding ToT is gel i jk aan 0, 131. Het reso-
nantieverschijnsel van de eerste orde zal op-
treden als de verhoudingTo/T de waarde
0,5 aanneemt. In het rekenkundig voor-
beeld is de verhouding TolT gel i jk aan I/5
van de resonantiewaarde van de eerste or-
de. Er mag daarom worden aangenomen,
dat de vloeistof in de buis in een olaats sa-
menkomt zoals ook in aíb. I  werd weer-
gegeven.
Als TolT een waarde 0,2 bereik, begint het
distributie-effect van de buis geleidelijk op
te treden en worden fouten gelÍrtroduceerd
in de berekeningen die *oróen uitgevoerd
volsens de methode die in dit artikel wordt
beséhreven.
Uit vergelijking Ii6] kan de volgende ver-
gelijking worden geabstraheerd :

^  ^  -  o r A r e ,
n2 !2  -  [ 24 ]

az^ "

Substitutie van de volgende waarden in [24]
geef t  de waarde van Arer:

A ,  : 4 . 9 1 x  1 0 - a m '
e ,  :  l . l l x l u - ' m
c d r  : 3 0 2 ' r a d l s

d :max  :  30n ' r ad l s

Azez 30 x  n  x  4 ,91  x  10-a  x  1 ,25  x  10-2

3 0 x n

:  6 .15  x  10  6m3 :6 ,15  cm3 Í251

De maximum waarde van het eemiddeld uir
gaand vermogen per zuiger wórdr berekend
door de volgende waarden in te I'ullen in
vergehjkingl I 5l'

A r e ,  : 6 ,  1 5  x  l 0  6  m '
AP.u*:300 x 10s N/m'?

(T.-"un) :  6, l5 x lo-6x 3oo x los /2
:92 ,3  Nm 126 l

Het maximum uitgaand draaimoment van
de overbrenging riet drie zuigers is gehjk
aan drie maal de waarde die werd berekend
met [26] en bedraagt dus 277 Nm. Dit uit-
gaand vermogen wordt verkregen als de
sneiheid van de uitgaande as nul is. De mo-
mentele maximum waarde van het uit-
gaand draaimoment per zuiger wordt bere-
kend met [10] door Apmax te substi tueren in
Ap. In dit  geval wordt T, gel i jk aan 185 Nm.
De éénrichtings-koppeling moet dit  draai-
moment, met een frequentie van de ingaan-
de as. kunnen verdraeen. Voor dit  voor-
beeld werd een éénrichtingskoppeling geko-
zen die geschikt is voor een nominaal draai-
moment van 200 Nm. De waarde e, werd be-
paald aan de hand van de diameter van de
buitenste r ing; eu :4,27 cm.
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3-Íasen hydraulische overbreng i ng

Eenrichting- Doorsnede A-A'
koppeling

l l r - 1 t 0 0 Í p n
nr -  1500 Tn
n ' - 1 2 0 0 r Í n
. n r - 1 0 0  r P n

n,  .600 rph
.  n , -3oo ?n
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Alb. 18. Draaimomentkarakteristiek uan de
ontworpen ouerbrenging. ( a ) Ingaand
draaimoment ; ( b ) uitgaand draaimoment.
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Aíb. 19. Draaimomentkarakteristiek uan de
ontworpen ouerbrenging. ( a ) Ingaand
dr aaimoment ; ( b ) uit gaand draaimoment.
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AÍb. I 7. ConstrucÍíe van heÍ output deel.

De factor Are, werd bepaald met ver-
gelijking [25] en bedraagt 6, 15 cmr. A,
wordt daarom l,50cm'. De maximum hoek-
verdraaiing van de buitenste ring van de
koppeling d.u* wordt berekend met behulp
van [7] door de waarden van de factoren
A,e, en Are, in te vul len.

t ^ . : ' # P : 2 r a d [271

De maximum slag van de zuiger van het out-
put deel wordt dan:

S=ez d .u*=4,27  x2 :6 ,54cm [28 ]

AÍbeeldine 17 toont een voorbeeld van de
constructié van het output deel. De zuiger
van dit deel heeft een lange slag en een
klein oppervlak. Daarom worden dif-
ferentiële zuigers en kettingen gebruikt. Ge-
durende de retourslag trekken de zuigers al-
tiid met een constante kracht aan de ket-
ting. Deze kracht wordt geleverd door de hy-
draulische druk. De lek langs de zuigers
wordt met behulp van terugslagkleppen ge-
compenseerd. De aÍbeeldingen l8 en l9 il-
lustreren de karakteristieken van de over-
brenging die in dit voorbeeld werd be-
scmeven.

Conclusie
In dit artikel werden de karakteristieken
van een automatische overbrenging door
middel van een samendrukbare vloeistof
theoretisch geanalyseerd. Vervolgens wer-
den de invloeden door verandering van de
dimensies besproken en werd een n-umeriek
voorbeeld voor het ontwerpen van een pro-
totype uitgewerkt. Als resultaat van dit
werk worden de volgende conclusies getrok-
Ken.
l .  De snelheden van de insaande en de uit-
gaande as veranderen auiomatisch en het
uitgaand draaimoment neemt toe als de

3 1 0

Zuiger voor retourslag

snelheid van de uitqaande as afneemt. Het
maximum uitgaanàe draaimoment wordt
verkregen als de snelheid van de uitgaande
as nul is. Op dat moment wordt het ingaan-
de draaimoment gelijk aan nul.
2. Als voor het input deel een apparaat met
een variabele opbrengst wordt gebruikt,
dan kan - naasi de róds bekend"e karak-
teristieken van de automatische over-
brenging - het overgebrachte vermogen ex-
tern worden geregeld.
3. De schommelingen in het draaimoment
van een overbrenging met éen zuiger zijn
erg groot. Bij een overbrenging met drie zui-
gers zijn de schommelingen van het uit-
gaand draaimoment matig; de schom-
melingen van het ingaand draaimoment
zijn re'Íatiefgroot.
4. Het maximum vermogen dat kan wor-
den overgebracht per eenËeid verplaatst vo-
lume van het input deel, is kleiner dan dat
van een conventionele hydraulische over-
brenging. Het input deel bevat echter geen
kleppen waardoor de constructie van he1 in-
put deel niet zwaar en groot wordt.
5. Zowel het inpur deél als het ourpur deel
hebben geen klèppen. De construètie van
de overbrenging is daarom zeer eenvoudig.
De machine is ook geschikt voor hoge dru[-
ken en hose snelheàen.
6. Het is-niet mogeli jk een omgekeerde
draairichting te kriJgen waardoor-het ver-
mogen, via de uitgaande as op de ingaande
as zou kunnen worden oversebracht.-
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