
 

Keuze en dimensionering van hydraulische accumulatoren

Citation for published version (APA):
Post, W. J. A. E. M. (1987). Keuze en dimensionering van hydraulische accumulatoren. Aandrijftechniek, 10(5),
66-70.

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/b118b2f8-e001-4c4e-b86e-c452cdb4b437


De keuze von een occumulotor, olsmede de dimensionering ervon vrogen
inzicht in werking en nevenporometers, ln dit ortikel wordt ingegoon op de

In veel hydroulische systemen worden occumulotoren toegepost.
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In de hydrostatische overbrengingen
kunnen hydraulische accumulatoren veel-
zijdig toegepast worden. Ondanks de ver-
schillen in de aard van hun toepassing kan
het doel van de hydraulische accumulator
als volgt gedefinieerd worden: een (hydrau-
lische) accumulator is een elemenl waarin
tijdelijk energie wordt opgeslagen, om deze
energie op een later Íijdstip weer af te dra-
gen.

Afhankelijk van de aard van de toepas-
sing kan de tijdsduur van de energieopslag
kort of lang zijn. De aard van de toepas-
sing kan velerlei zijn. Zo kan men bijvoor-
be.eld beogen om met behulp van een accu-
mulator energie te besparen in een systeem
door het aanbod en de vraag van de ener-
giestromen beter op elkaar af te stemmen.
Een andere toepassing is bijvoorbeeld de
reductie van drukpulsaties in een hydrau-
Iisch systeem.

Alhoewel sommige auteurs dit anders
suggereren, is er in alle toepassingen steeds
sprake van tijdelijke energieopslag. Er zul-
len echter geringe verschillen ontstaan bij
de dimensionering van de hydraulische ac-
cumulatoren bij de verschllende toepassin-
gen. Voordat de regels voor de dimensione-
ring nader beschouwd zullen worden, zul-
len enkele toepassingsvoorbeelden getoond
worden, waarna de verschillende types be-
schouwd zullen worden.

Toepossing en plocts
in het sïsteem

Energieaccumulatie
Een van de meest gebruikelijke toepas-

singen van een hydraulische accumulator is
de tijdelijke energieopslag in een systeem
waarin de als functie van de tijd variërende
volumestromen cyclisch van aard zijn.
Voorbeelden hiervan zijn de hydrostatische
overbrengingen in (gereedschap)werktui-

Dr.  i r .  W. Post  is  univers i ta i r  docent aan de Tech.
nische Univers i ïe i t  Eindhoven. sect ie aandr i i Í .
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Energiebron
In análogie met een elektrische accu kan

een hydraulische accumulator als energte-

KEUIE EII DIMENSIONERI]ilG
UAil HYDRAUTISCHE
ACCUMUTAÏOREN

Dr. ir. W. Post
TU Eindhoven
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AÍb.1. Het cyclische verloop van de
volumeslroom.

gen ten behoeve van de serie- en massafa-
bricage. Een tweede voorbeeld is de ener-
gieaccumulatie bij het recuperatief remmen
bij (hydraulische) mobiele toepassingen.

In afbeelding I wordt als voorbeeld zo'n
cyclische en variërende volumestroom ge-
toond. In het geval dat er een hydropomp
met een vast slagvolume (in combinatie met
een overstroomklep) wordt toegepast, zal
de hydropomp de maximale volumestroom
dienen te leveren als er in het systeem geen
accumulator wordt toegepast. Op de
tijdstippen dat de pomp geen of een kleine-
re volumestroom behoeft te leveren. zal het
overschot aan volumestroom, bij de maxi-
male systeemdruk, afgevoerd dienen te
worden naar het reservoir. Dit gaat uiter-
aard gepaard met energieverlies.

Indien een accumulator wordt toege-
voegd aan het systeem, kan een hydro-
pomp met een kleiner slagvolume met bij-
behorende lichtere aandrijving toegepast
worden (afbeelding 2a). De pomp levert
dan een lagere volumestroom dan de maxi-
male, terwijl de hydraulische accumulator
de resterende volumestroom levert oo de
ti jdst ippen dat dit  noodzakeli jk is.

Gedurende de perioden waarop het
systeem geen of een lagere dan de door de
hydropomp geleverde volumestroom

vraagt, dient de accumulator opgeladen te
worden. In het algemeen dient de benodig-
de volumestroom van de pomp groter dan
de over de cyclustijd gemiddelde volu-
mestroom te zijn. Afhankelijk van het ver-
loop van de volumestroom binnen de cy-
clustijd kan men de hydropomp op druklo-
ze omloop schakelen (aÍbeelding 2b), of de
pomp zelfs afschakelen (afbeelding 2c).

In plaats van een hydropomp met een
vast slagvolume in combinatie met een ac-
cumulator kan men uiteraard ook een
pomp met een variabel slagvolume toepas-
sen, doch dit hangt onder andere af van de
snelheid waarmee de volumestroom omge-
schakeld dient te worden. Het is zelfs denk-
baar om zo'n pomp in combinatie met een
accumulator toe te passen. In dat geval kan
er een pomp met een kleiner slagvolume en
met een lichtere aandrijving gekozen wor-
den. In deze gevallen zal de energiebespa-
ring, bij hogere aanschafkosten, lager uit-
vallen. In bestaande systemen zov, voorzo'
ver het lastproces en het systeem dit toela'
ten, door de toevoeging van een accumula-
tor de cyclustijd verkort kunnen worden.

Energiebron voor noodgevallen
In sommige hydraulische systemen dient

een eenmaal gestarte cyclus uit veiligheids-
overwegingen altijd uitgevoerd te worden.
Accumulaioren kunnen dan biivoorbeeld
een uitvallende pomp ueruangén (afbeel-
ding 2d).

Het onder druk houden van een last
Soms kunnen er ongewenste of ontoe-

laatbare drukvariaties ln een hvdrostati-
sche overbrenging ontstaan, bijvoorbeeld
als gevolg van lekverliezen of als gevolg
van temperatuurvariaties. Vooral indien
een last gedurende langere tijd onder drulr
gehouden dient te worden, kan met behulp
van een accumulator het effect van deze
verstoringen gereduceerd worden (afbeel
ding 2e).
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hÍon worden toegepast. Nadat een bepaal-

àe troeveelheid energie is afgenomen, dient

is accumulator weer.opgeladen te worden.
i|or sommige mobiele toepassingen kan

"o'n 
energiebron een alternatief zijn voor

ien hydropomp die door een andere (bij-

voorbeeld thermische) energiebron wordt

aaÍgedreven.

Veerelement
Deze toepassing is vooral in mobiele hy-

draulische toepassingen terug te vinden,
biivoorbeeld bij personen- en vrachtauto's,
vórkheftrucks en bij voertuigen voor zwaar
Íansport enz.

Dempingselement voor dYnamische
effecten
In deze toepassing dient de accumulator

de ongewenste drukvariaties als gevolg van
dvnamische effecten te reduceren. Voor-
bóelden hiervan zijn de drukpulsaties aan
de pompzijde als gevolg van de tijdsafhan-
kelijke opbrengst van de verdringerpomp
(afbeelding 2f) en drukpulsaties, als gevolg
van snel sluitende stuur- of regelcompo-
nenten (afbeelding 2g). In het laatstge-
noemde geval kunnen er lopende drukgol-
ven met grote amplitude in het afgesloten
gedeelte van het systeem ontstaan, te verge-
iijken met waterslag. In dit geval dient de
toe- en afvoer naar de accumulator zodanig
te zijn uitgevoerd, dat de lopende drukgol-
ven door de accumulator worden gevoerd.

In alle genoemde voorbeelden is er
steeds sprake van een cyclisch verloop in de
volumestroom. De accumulator dient de
variaties in de volumestroom geheel of ge-
deeltelijk op te vangen.

Uiwoeringsvornen
. Omdat de compressiemodulus van hy-

draulische olie relatief hoog is, is het hy-
draulische systeem zelf in het algemeen on-
geschikt om als energieaccumulator toege-
past te worden. Dit zou tot onrealistische
dimensies van enlof drukvariaties in het
systeem kunnen leiden voor de voornoem-
de toepassingen.

In de praktijk zal er echter enige ener-
gieaccumulatie kunnen optreden als gevolg
van de (parasitaire) capaciteiten in een
systeem. Dit is in de meeste gevallen alleen
van belang voor het dynamische gedrag
van het systeem. Om toch tot een zinvolle
energieaccumulatie te komen, zal er een
energietransformatie dienen plaats te vin-
den. In dit verband spelen de hydro-
mechanische en de hydro-pneumatische
transformaties een rol.

Voorbeelden van de eerst genoemde
transformatie zijn de hydro-mechanische
veer- en gewichtsaccumulator. De laatst ge-
noemde heeft als biikomend voordeel dat
de systeemdruk conitant blijft. Maar gelet
op de nadelen van hydro-mechanische ac-
cumulatoren. zoals de lage waarden van de
druk-volume en de drik-massa verhou-
ding, worden deze typen nauwelijks meer
Ioegepast.

Hydro-pneumatische accumulatoren
maken gebruik van een gas als compressi-
Del medium voor de energieopslag. Uit vei-
ngneldsoverwegingen (onder andere voor-
xoming van zelfontbranding als gevolg van
grote drukvariaties bij hoge temperaturen)

Aandri j f techniek, mei 19g7

Toepasslngen

Aíb. 2. Toepassingen van accumulstoren.

wordt een inert gas, zoals stikstof, toege-
past. Bij de hydro-pneumatische accumula-
toren kan er onderscheid gemaakt worden
tussen de typen met en de typen zonder
scheidingselement. In het laatst genoemde
geval bestaat het gevaar dat het gas uitein-
delijk geheel of gedeeltelijk wordt meege-
voerd of oplost (diffusie) in de hydrauli-
sche olie. De typen met een scheidingsele-
ment verdienen daarom de voorkeur.

De meest toegepaste uitvoeringen van
de hydro-pneumatische accumulatoren met
een scheidingselement zijn de zuiger-, de
balg- en de membraan-accumulator.

Zuigeraccumulator (afbeelding 3a)
Bij dit type accumulator bestaat het

scheidingselement uit een vrij beweegbare
zuiger. Hierdoor kan de zogenaamde mini-
male drukverhouding, dat is de verhouding
tussen de minimaal toegestane en de maxi-

i

r i
I
J i

)

systeem

maal toegestane druk, in principe vrq ge-

kozen worden. Dat wil zeggen dat het be-
schikbare volume nagenoeg geheel (tot cir-
ca 8590) benut kan worden voor de energie-
opslag. De gebruikelijke waarde voor de
minimale drukverhouding is echter beperkt
tot circa l :  10.

Nadelig is het drukverlies ten gevolge
van de wrijving. Daarom is dit type minder
geschikt bij lage werkdrukken, omdat er al-
tijd een drukverschil tussen de gaszijde en
de oliezijde aanwezig is (afhankelijk van de
uitvoering van de afdichtingen en de werk-
druk circa 4 tot 6 bar). Hierdoor wordt sa-
men met de door de afdichtingen vastgeleg-
de maximale zuigersnelheid en de massa
van de zuiger het toepassingsgebied be-
perkt: dit type is met name ongeschikt voor
het dempen van pulsaties.

Als gevolg van de smeerfilm ten behoe-
ve van de afdichtingen zal er altijd lekver-
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lies optreden, met als gevolg gasdiffusie.

Hierdoor zullen er op den duur drukverlie-
zen ontstaan. Daarom vraagt dit type accu-
mulator meer controle en onderhoud dan
de balg- en membraan-accumulator.

De zuigeraccumulatoren zijn met name
geschikt voor grote accumulatievolumes,
eventueel in combinatie met lage drukver-
houdingen. Voor deze toepassingen wor-
den vaak extra stikstof-gasflessen op de
gaszijde van de accumulator aangesloten,
ook bij de kleinere uitvoeringen. De afme-
tingen lopen uiteen van 0,6 tot 600 liter bij
maximale werkdrukken van 160 tot 400
bar.

Balg-accumulator (zie afbeelding 3b)
Bij dit type bestaat het scheidingsele-

ment uit een balg van zeer elastisch materi-
aal. Een scala van typen elastomeren kan
hiervoor toegepast worden, afhankelijk
van het gewenste medium en het gewenste
temperatuurbereik. Als gevolg van de
drukvariaties wordt de balg vervormd,
waardoor het gasvolume gewijzigd wordt.
Deze vervormingen en de thermische be-
lasting hebben invloed op de levensduur
van de balg. Daarom is de drukverhouding
bij dit type accumulatoren in het algemeen
begrensd to t  l :3 .

Om de balg te beschermen tegen het uit-
persen door de opening van de olietoevoer,
is er vaak een schotelklep in de olietoevoer-
opening of een metalen deksel in de balg
aangebracht. Als gevolg van de elasticiteit
van het scheidingselement treedt er nauwe-

Types

3a
zuigêÍaccumulator balgaccumu

lijks drukverschil op tussen de gas- en
vloeistofzijde.

Ondanks de balg zal er, zij het een ge-
ringe, diffusie van het stikstofgas optreden
(circa 2 tot 390 per jaar).

Dit type is zeer geschikt voor het dem-
pen van pulsaties, omdat de vervormings-
weerstand van de balg doorgaans gering en
de massa van de balg laag is. De afmetin-
gen van balg-accumulatoren lopen uiteen
van 0,13 tot 200 liter, terwijl maximale
werkdrukken tot 550 bar toelaatbaar ziin.

Membraan-accumulatoren (zie afbeel-
ding 3c)

Bij dit type accumulatoren bestaat het
scheidingselement uit een membraan van
zeer elastisch materiaal.

Omdat er bij deze vormgeving minder
ongunstige vervormingen optreden, mogen
er lagere drukverhoudingen dan bij de
balg-accumulator toegelaten worden: I :4
en bij lagere frequenties I :6.

Dit type is met name geschikt voor het
dempen van pulsaties. Het membraan is
door middel van een metalen plaat in het
membraan beschermd tegen het uitpersen
door de opening van de olietoevoer. Als ge-
volg van de gunstige energieinhoud-massa
verhouding (hoge energiedichtheid) wordt
dit type bij voorkeur in mobiele hydrauli-
sche systemen (o.a. lucht- en ruimtevaart)
toegepast, De afmetingen lopen uiteen van
0,35 tot 50 liter bij maximale werkdrukken
tot 400 bar. In verband met de levensduur
geniet de verticale montage van alle typen
accumulatoren de voorkeur.

BedriiÍstoestonden
De diverse bedrijfstoestanden kunnen in

eenp,V- of in eenp,/-diagram weergegeven
worden. In hetp, V-diagram van afbeelding
4 worden bij de verschillende be-
drijfstoestanden de volgende drukken ge:

definieerd:

p9: vuldruk van de accumulator (meestal
bij een temperatuur van 20 'C).

p1: minimaal toelaatbare werkdruk.
p 2: maximaal toelaatbare werkdruk.

3c
membÍaanaccumulaloÍ

Aíb. 3. Hydro.Pneumatische
or accumulaloren.

p3: maximale systeemdruk, in het alge-
meen de druk waarbij de overstroomklep
geopend wordt.

Hierbij worden de volgende volumina
gedefinieerd:
Z6: effectieve gasvolume (bij de vuldruk).
Zs: gasvolume bi j  minimale werkdruk.
Z2: gasvolume bij maximale werkdruk.
Zj: gasvolume bij maximale systeemdruk.

De volgende bedrijfsvoorwaarden wor-
den vaak gesteld:
Po/h < 0,9: ter voorkoming van bescha-
diginà van het scheidingselement (balg'

reipectievelijk membraan in olie-
toevoeropening of zuiger op eindstop.
pz/h < 0,95: in verband met de mogelijke
hysterese van de overstroomkleP.

Voor het te accumuleren volume geldt:

L , V : \ _ V Z
Bij dif volume wordt de volgende hoe-

veelheid energie geaccumuleerd:

W n =
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Bedriifstoestonden
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Alb.4.  De bedr i i Ís toestanden van een
accumulatoÍ.
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DimensioneÍing
Alhoewel de dimensionering van de

hydro-pneumatische accumulator voor el-

kó toepassing in het algemeen op hetzelfde
principe gebaseerd is, zijn er voor de toe-

passingen zoals pulsatiedemping vereen'

voudigingen in te voeren' Reden waarom

eerst áe ènergieaccumulatie en daarna een

bijzondere toepassing beschouwd zal wor-

den.
In de volgende beschouwingen wordt er'

gezien de klèine verhouding tussen de com-

fressiemoduli van het gas en de olie (circa

i :80 bi j  de gebruikel i jke drukken), een tn-

compressibele toestandsverandering van oe

hydraulische olie verondersteld. De veron-

dárstelling, dat het gas als een ideaal gas

beschouwd mag woiden, is een vaak ge'

bruikte aanname bij het dimensioneren van

I

l n  a v
J
z
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,ên accumulator. Er geldt dan voor de

itïermir.tte) toestandsvergelij king :
' p . V = m ' R ' T  

( l )

In dat geval geldt voor de polytropische

toestandsverandering:

p . V n  =  p o . 4  =  p r ' 4  =  p z ' 4  Q )

Voor het effectieve gasvolume kan dan

afgeleid worden:

A V
v^= j - ' - - - - - - -  ^ -  (3 )

I Po\r '  Ipo\t,n
l - l  

-  
l - l

V'/  V ' /
Omdat de werkdrukken bekend zijn,

kan het effectieve gasvolume berekend
worden als de waarde van de polytropische

exDonent n bekend is. De extreme waarden

hiêrvan zijn als volgt gegeven:

n = 1,0 Bij isotherme toestandsverande-
ring.
n = rc Bij adiabatische toestandsverande-
ring (r = 1,4 voor een 2-atomig gas).

Voor de hoeveelheid geaccumuleerde

energie geldt dan in het geval van een adi-
batische toestandsverandering:

-- f  ' \  ( l  -  ,) /r- l
t v ^ n - P o ' l o  l r - / & 1 "  " " l  ( 4 )n- t  L  Vr /  I

en voor een isotherme toestandsverande-
ring:

/  p n \
W i , = p o . z 6 l n l J l  ( 5 )

\ u Z  I

Blijkbaar is de hoeveelheid geaccumu-
leerde energie een functie van de vuldruk
voor een bepaalde grootte van de accumu-
lator bij een bepaalde maximale werkdruk.
Deze functie vertoont een maximum. voor
de adiabetische toestandsverandering
geldt:

Wmax,ad= 0,308 p2. Vg

en voor de isotherme toestandsverande-
ring:

Zmax,is :  0,368 p2. Vs (7)

De temperatuursverhoging van het gas
bij een niet isotherme toestandsverandering
wordt vervolgens gegeven door:

a?- =

cumulator met het eerstvolgende grotere
effectieve volume gekozen. Vervolgens die-
nen de diverse grootheden aangepast of
herberekend te worden. Als bijvoorbeeld
het benodigde accumulatievolume en de
maximale werkdruk gehandhaafd blijven,
dienen de minimale werkdruk en de vul-
druk aangepast te worden (met behulp van
een omgewerkte vorm van vergelijking (3)
en de bedrijfsvoorwaarden). Vervolgens
dient gecontroleerd te worden of het maxi-
male drukverschil bij de minimale be-
drijfstemperatuur niet overschreden wordt
en dient de vuldruk bij kamertemperatuur
berekend te worden (isochore toestandsver-
andering). Tenslotte kunnen de andere
grootheden, zoals de geaccumuleerde ener-
gie (vergelijkine (4) of (5)) en de eindtem-
peratuur van het gas (vergelijking (8)) be-
paald worden.

In sommige gevallen dient er een be-
paalde hoeveelheid energie geaccumuleerd
te worden. Met een omgewerkte vorm van
vergelijking (a) of (5) voor het benodigde
effectieve volume, in plaats van vergelij-
king (3), kan dan dezelfde berekeningspro-
cedure gevolgd worden.

Een voorbeeld: benodigde accumulatie-
volume is 5,2 liter, de maximaal toelaatba-
re werkdruk is 200 bar, het maximale druk-
verschil is 50 bar en de maximale be-
drijfstemperatuur is 60 "C. Er worden bij-
voorbeeld balgaccumulatoren met de vol-
gende effectieve volumina aangeboden: 20,
32 en 50 liter. Nu is pr : 150 bar, p6 =
135 bar eí p3 = 200 bar. In het geval van
adiabetische compressie volgt uit vergelij-
king (3): Vo : 30,2 liter. In het geval van
isotherme compressie geldt voor het beno-
digde effectieve volume: Vo = 23,1 liter.
In beide gevallen komt het berekende effec-
tieve volume niet overeen met het effectieve
volume uit de reeks. Er dient dan de eerst-
volgende grotere accumulator uit de reeks
gekozen te worden: Vo = 32liter. Stel dat
de minimale werkdruk en de vuldruk aan-
gepast dienen te worden. Uit vergelijking
(3) volgt dan voor de vuldrukpe = 138 bar
(bij 60 'C) en de minimale werkdruk p1 :
153 bar bij adiabetische compressie,
respectievelijk po : 148 bar (bij 60 "C) en
Pr = 164 bar bij isotherme compressie. De
vuldrukken bij 20'C (isochore afkoeling)
bedragen achtereenvolgens p6 = l2l bar
et po : 130 bar voor de adiabatische en
isotherme compressie. De geaccumuleerde
hoeveelheid energie bedraagt in dit geval
Waa : - 124,8 kJ (maximaal - 145'8 kJ)'
respectievelijk Wi, = - 144,2 kJ (maxi-
maal - 162,5 kJ). Het gas bereikt aan het
einde van de adiabatische compressie een
temperatuur van T : 116 'C.

Twee problemen dienen zich echter aan
bij de dimensionering van de hydro-
pneumatische accumulator. Het eerste pro-
bleem is het bepalen van de waarde van de
polytropische exponent n. Deze waarde
hangt onder andere af van de tijdsduur van
de compressie of expansie, het type accu-
mulator, de grootte en de uitvoering van de
accumulator. Daarom worden er vaak
vuistregels voor de bepaling van de waarde
van de polytropische exponent ,? gegeven;
bijvoorbeeld 0 tot I minuut: adiabaat (n :
1,4), I tot 3 minuten: polytroop (1,0 < n
< 1,4) en langer dan 3 minuten: isotherm
(n : 1,0), zie bijvoorbeeld Korkmaz ul.

Het tweede probleem is het feit dat
stikstofgas in het algemeen niet als een
ideaal gas beschouwd mag worden' De af-
wijkingen ten opzichte van de toestands-
vergelijking van een ideaal gas spelen voor-
al een rol bij lage temperaturen (T < 250
K) voor alle drukken (p > 50 bar) en bij
hoge drukken (p > 200 bar) bij alle tempe-
raturen. Bovendien blijkt de waarde van de
adiabatische exponent sterk afhankelijk te
zijn van de temperatuur en de druk, zie on-
der andere Green [2] en Korkmaz [U, [3].
In tabel I (uit [3]) en de grafiek van afbeel-
ding 5 (uit [2]) wordt het effect duidelijk
gemaakt. Met de aangegeven bereke-
ningsmethode kunnen de diverse groothe-
den om bovengenoemde redenen slechts bij
benadering bepaald worden.

Terugkerend naar het voorbeeld. De
drukken zijn nu globaal bekend. In navol-
ging van Korkmaz [] wordt met behulp
van tabel I de gemiddelde adiabatische en
isotherme exponent tussen p : 100 bar en
p = 200 bar bij een temperatuur van T =
320 K bepaaldt nad = 1,57 en nis : 1,04.
Uit de herberekening van het benodigde ef-
fectieve volume bij adiabatische compres-
sie blijkt: Vo = 33,2liter. Er dient dan een
accumulator met een effectief volume van
50 liter gekozen te worden. Bij isotherme
compressie blijft de voorheen gekozen ac-
cumulator voldoen. Herberekening van de
vuldrukken en de minimale werkdrukken
levert het volgende resultaat: adiabatische
compressieps = 150 bar (resp. 131 bar bij
T = 20'C) en p1 : 166 bar; isotherme
compressiepe = l46bar (resp. 128 bar bij
T = 20'C) enpl = 128 bar' De gastempe-
ratuur aan het einde van de adiabatische
compressie wordt nu T = 97 "C). De ver-
schillen spreken voor zich.

Vooral ten behoeve van de berekening
van het thermische rendement zijn er ande-
re en nauwkeuriger berekeningsmethoden
opgesteld l4l, [], t5l, t6l, t7l. Uit-
gangspunten voor deze iteratieve methoden
zijn onder andere de toepassing van een
toestandsvergelijking voor niet ideale gas-
sen (zoals bijvoorbeeld de Beattie-
Bridgeman vergelijking) en de eerste
hoofdwet van de thermodynamica. Omdat
het warmtetransport en de warmteuitwisse-
ling in een hydro-pneumatische accumula-
tor zeeÍ complex is, wordt er in de genoem-
de methoden gebruik gemaakt van enige
experimentele gegevens, zoals bijvoorbeeld

Tabel 1. 0e isotheÍme en adiabatische expo'
nent van stlkstol, volgens Korkmaz

1,80
'1,75

(6)

. De berekeningsprocedure verloopt nu
als volgt: uit het verloop van de volu-
mestromen van de werkcyclus wordt het
accumulatievolume bepaald. Door het
systeem worden de minimale en maximale
werkdrukken vastgelegd en zijn de be-
qrulsvoorwaarden bekend. Met behulp
van vergelijking (3) kan dan het benodigde
etlectieve volume bii de maximale be-
drijfstemperatuur bepàald worden. Waar-
schijnlijk wordt er ecÍrter geen accumulator
met het aldus berekende èffectieve volume
aangeboden. In dat geval wordt er een ac-
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druk temp. rtb trad

Ibarl lkl

(8),,Kfl,'-'," _,f
290 1,00 '1,52

320 1,O2 1,51100

290 1,O7 1,66
320 1,07 1,63

290 1,16
320 1,'15

290 1,27 1,95
320 '1,24 1,87

290 1,40 2,13
320 1,34 2,O2

290 1,52 2,18
320 1,44 2,14

400

69



CoffÍiciënt

AÍb. 5. De polytropische coëÍÍiciënt als lunclie van de tijd
(experimentele gegevens: Green l2D.

100 1 000

t (s )+

modellen van Schulz [5] komen zelfs lagere
rendementen voor. Deze lage rendementen
ontstaan vooral als het produkt van de fre-
quentie van de cyclus en de thermische tijd-
constante van de accumulator gelijk is aan
l/2n, [8] en [6]. De golfvorm van de cyclus
speelt hierbij een ondergeschikte rol.

Op diverse instituten wordt er echter ge-
werkt aan de verbetering van het rende-
ment van hydro-pneumatische accumulato-
ren.

Tenslotte dient er nog gewezen te wor-
den op het volgende rendementsverlagende
effect in het hydraulische systeem waarin
een accumulator is opgenomen. Als gevolg
van de (onvermijdbare) werkdrukverschil-
len in de accumulator is de aangeboden
werkdruk van het systeem niet meer af-
gestemd op de gevraagde druk van het last-
proces. De resulterende verschildrukken
zullen dan in stuur- of regelcomponenten
in hydraulische verliesvermogens omgezet
worden. In hoeverre een hydro-
pneumatische accumulator inderdaad tot
energiebesparing kan leiden, hangt gezien
het voorafgaande af van vele factoren en is
niet met eenvoudige berekeningen te bepa-
len.

Dimensionering ten behoeve van
pulsatiedemping
Als gevolg van de tijdsafhankelijke op-

brengst van verdringerpompen ontstaan er

drukpulsaties in het hydraulische systeem.
Deze pulsaties kunnen met behulp van een
accumulator gedempt worden. De dimensi-
onering geschiedt volgens hetzelfde princi-
pe als bij de energieopslag. Voor deze toe-
passing wordt echter de bedrijfsvoorwaar-
de voor de vuldruk aangepast:

Ps/Pt< o,g

Bovendien verloopt de compressie en
expansie meestal snel: er kan dan aangeno-
men worden dat de toestandsveranderins
adiabatisch verloopt. Voor het effectievË
volume van een accumulator voor het dem-
pen van de drukpulsaties van een plunjer-
pomp kan dan volgens Zahid [10] afgeleid
worden:

waarin F = oppervlak plunjer, I = slag-
lengte en k = factor, waarvoor geldt:
simplex enkelwerkend: 0,60

dubbelwerkend: 0,25
duplex enkelwerkend: 0,25

dubbelwerkend: 0, I 5
triplex enkelwerkend: 0,13

dubbelwerkend: 0.06
Voor andere pompen dient het volume-

verschil uit het verloop van de oneenparig-
heid van de volumestroom bepaald te wor-
den. I
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de thermische t i jdconstante (tal,  t l ] ) .  Op
deze berekeningsmethoden zal hier niet na-
der ingegaan worden.

Rendemenf
Een belangrijk aspect bij de dimensio-

nering van de hydro-pneumatische accu-
mulator ten behoeve van de energiebespa-
ring is het rendement, Naast het volumetri-
sche en hydraulische rendement kan het
hydro-mechanische (als gevolg van de ener-
gietransformatie) en vooral het thermische
rendement een rol spelen. De volumetri-
sche, hydraulische en hydro-mechanische
verliezen zijn in de meeste gevallen, afhan-
kelijk van het type en de grootte van de ac-
cumulator, klein te maken, zie hiervoor
bijvoorbeeld het overzicht van de diverse
typen. De thermische verliezen ontstaan als
gevolg van onomkeerbare warmteverliezen
als gevolg van verschillen in de toestands-
veranderingen bij compressie en expansie.
AIIeen bij isotherme toestandsveranderin-
gen van een ideaal gas treedt dit verschijn-
sel niet op. De verliezen nemen toe bij afne-
mende waarden van de verhouding tussen
de minimale en de maximale werkdruk. Te-
vens worden de verliezen groter als de rust-
tijden tussen compressie en expansie toene-
men. Uit experimentele onderzoekingen
van Otis [8] en Nikolaus [9] blijkt, dat het
thermische rendement tot circa 70Vo kan
afnemen. In de resultaten van de simulatie-
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