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Ideiding: 

Er bestaat in onze laboratoria een blijvende behoefte aan specifieke op het ondenvijs (practicum-opstellingen) en 
onderzoek (kalibratie-opstellingen) gerelateerde apparatuur. Deze apparatuur is over het algemeen niet als eindproduct 
te koop, en ml (deels) zelf ontwikkeld moeten worden. Het spreekt voor zich dat niet alles in eigen huis ontwikkeld kan 
worden. Daarvoor ontbreekt de capaciteit en specifieke kennis van alle deelgebieden. De meeste meetopstellingen in 
onze laboratoria bestaan uit een combinatie van eigen ontwerp en inkopenluitbesteden van deelstukken. 

Een belangriljk punt is dat de probleemstellingen in het laboratorium vertaald worden in in een meetprotocol. Dit kan 
alleen bereikt worden door een grote betrokkenheid met de materie, verder moet men bekend zijn met een vaak lange 
geschiedenis van bepaalde projecten. Dit geldt niet alleen voor de werktuigbouwkundige aspecten maar ook voor de 
elektronica en software . 
Om de continu'iteit te waarborgen is een langdurige en grote betrokkenheid van de medewerkers van belang. Een keuze 
Hi niet altijd even logisch, zeker als de geschiedenis ervan niet bekend is. De vraag: "Waarom lossen wij het op die 
manier op?" is belangrijker dan de vraag: "hoe lossen wij het op ?" 
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De opstelling die waar het in dit rapport om gaat, is een samenstel van diverse bestaande technieken. Het is een afgeleide 
van een opstelling die een aantal jaren geleden in het laboratorium gebruikt werd. De oude opstelling was niet alleen 
technisch verouderd maar ook niet geschikt voor een breder scala aan toepassingen. Het principe is ongeveer hetzelfde, 
alleen zijn er nu compleet ander technieken toegepast om tot het gewenste resultaat te komen. Het idee en ontwerp zijn 
uitgevoerd door de vakgroep zelf. Deelstukken zijn uitbesteed aan een interne dienst, en externe bedrijven. Besturing 
vanuit een pc en moderne data-acquisitie maken dat de opstelling flexibel op het te ijken of te karakteriseren component 
aan te passen is. De software is in feite het instrument waarmee gewerkt wordt. De software wordt voor ieder project 
aangepast door de begeleider en student. 

2. Dod van de Installatie: 

- Het ijken van hydraulische componenten. (0.a. flowmeters) . 

- Het bepalen van de stationaire karakteristiek van hydraulische componenten. (0.a. kleppen). 

3.1 Princiue: 

Meten van volumestroom door middel van vloeistofweging achteraf. 

Om massa terug te rekenen naar volume moet het volgende bekend zijn: 
-massa. 
-temperatuur 
-druk 
-vultijd 
-stofeigenschappen van de olie 

-Mechanisch: 
-Maximale flow 50 I/min. 
-Maximale inhoud vat 70 1. 
-Siloweging. 
-Gesloten oliecircuit. (olie laten uitstromen in olie.) 
-Minimaliseren van de opwaartse hachtn. 
-Afgesloten constructie i.v.m. oliedampen. 
-Stabiele opstelling en mechanische demphg. 

-Elektronisch: 
-Complete besturing en data-acquisitie vanuit een centraal punt. 
-Elektronisch sturen van de vuMep (actuator). 
-Meten en inlezen van de olietemperatuur bij de component. 
-Meten en inlezen van de loadcel temperatuur. 
-Meten van de vultijd. 
-Elektronisch wegen, dit in verband met de dataverwerking en beschikking over 
tarra, bruto en netto gewicht. 

-Elektronisch sturen van de afvoerklep. 
-Automatisch leegpompen van de opvangbak. 
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-Software: 
-Stwing, data-acquisitie en visualisatie van het proces in een 
flexibele programmeeromgeving. 

-Programma waarin de belangijkste stuur- en acquisitie. 
parameters worden geregeld, als basis voor testprogramma's. 

Streefnauwkeurigheid van het wegen: <I 0 gram op 60Kg. 
Totale nauwkeurigheid volumestroommeting < 1 %. 

Waarom wegen? Men is geihteresseerd in het volume! Er zijn verschillende manieren om volumestroom te 
meten. Hiervoor bestaat op de markt een breed scala aan commerciele producten. Denk a m  b.v. anemometers, 
tandrad- en turbineflowmeters. Maar wat nu als men ook deze componenten wil karakteriseren of ijken?. 
Verder willen wij op geen enkele manier het proces beiivloeden door het toevoegen van componenten die in 
serie staan. Denk aan tegendruk, pulsaties en turbulenties. 

Volumestroom wordt uitgedrukt in volume per tijdseenheid. De meest voor de hand liggende methode is het 
vullen van een maatbeker. Wij kunnen deze maatbeker in een gedefmieerde tijd vullen, meteen de hoogte 
meten en terugrekenen naar volume. Tegen deze methode rijzen ernstige benvaren omdat volume afhankelijk 
is van temperatuur. Als de temperatuur daalt zal het volume afhemen. Verder zal het opmeten van de hoogte 
en groot probleem opleveren. Luchtbellen die in de olie terechtkomen be'invloeden eveneens het r;ive:u. 

Daarom is gekozen voor het wegen van de vloeistof . In feite is het een massastroommeting. De massa van het 
medium is temperatuuronafhankelijk, en van lucht in de olie heeft men geen last. 

Om massa terug te rekenen naar volume moet zoals eerder aangegeven het volgende bekend zijn: 
-mass& 
-temperatuur 
-dmk 
-vultijd 
-eigenschappen van het medium 

Het is van belang voldoende nauwkeurig de juiste massa, vultijd en olietemperatuur te registreren. Na het 
uitdempen van de bascde wordt de massa bepaald. get is nu mogelijk, met de gemeten gegevens en de 
gegevens van het medium, terug te rekenen naar volume per tijdseenheid. 
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Blokschema van de opstelling: 

*=computer controlled 
Tekening I 

Na de opwarmcyclus van het aggregaat wordt de olie rondgepompt. De olie wordt vanuit het aggregaat via de 
te beschrijven component en 3-weg klep 'a' naar het aggregaat terug gevoerd. Tijdens dit rondpompen kan 
men de beginvoorwaarden van het programma (de te ijken componenten) en van het aggregaat (druk en 
debiet) instellen. 

Met het besturingsprogramma wordt de dubbelwerkende pneumatische actuator, die de drieweg kogelkraan 
klep a ornschakeft, geactiveerd. Wet vat stroomt vol, en gelijktijdig wordt een hardware timer gestart. Na 
verloop van tijd kan men klep 'a' via de software terugschakelen. De timer wordt gestopt. De temperatuur 
wordt geregistreerd. Op het moment dat het vat tot rust gekomen is, wordt de massa gemeten. Tijdens het 
vullen stroomt de die  uit order de aanwezige oliespiegel om luchtbellen te voorkomen 

Samen met de gemeten tijd in Seconden, de temperatuw en de oliepararneters kan men terugrekenen naar 
volume per tijdseenheid in liters per minuut of kubieke meters per seconde . Na het meten kan men met klep 
'by het vat ledigen. Wederom stroomt de olie uit onder de aanwezige oliespiegel in de uitloopbak. De 
uitloopbak wordt automatisch leeggepompt (niveauregeling). 
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De belangrijkste aspecten zijn: 

-Vullen van de bascule. 
-Tijdmeting. 
-Temperatuurmetingen. 
-Massameting. 
-Data-acquisitie en sturing. 

Vanuit het programma wordt het commando tot vullen gegeven. De data-acquisitiekaart stuurt een 
signaal via een 220V relais de dubbelwerkende pneumatische actuator waaraan de 3-weg kogelkraan 
bevestigd is. Het vat wordt gevuld nadat de 3-weg klep a omschakeld. Om de volumestoom en de 
daaruit volgende 
drukopbouw tijdens het omschakelen te minimaliseren is een hoge schakelsnelheid van de 3-weg kogelkraan 
van belang. 

De responsietijd van het heen en terugschakelen van de 3-weg kogekaatl is niet belangrijk. Het is we1 van 
belang dat deze twee zoveel mogelijk aan elkaar gelijk zijn, omdat de vultijd in het programma gemeten 
wordt. 

Op het moment dat vanuit het programma het commando tot vullen gegeven wordt, start een interne teller, en 
de actuator wordt geactiveerd. De teller stopt op het moment dat vanuit het programma het commando ' stop 
vullen' gegeven wordt . Hetzelfde commando schakelt de kogelkraan terug. De reactietijd van de 
magneetafsluiter bedraagt 20-70mS (onzekerheid 50mS). De omschakeltijd van de pneumatische actuator 
bedraagt 1.8 seconden. Gespecificeerd op lOOmS onzekerheid. Totale onzekerheid word dan 150mS 

Aan een verbetering van het tijdmeten wordt gewerkt. Theoretisch is 4OmS mogelijk. 

Het is van belang de juiste temperatuur van de olie te bepalen, op het moment van het passeren van de te ijken 
component. Er is gekozen voor een Masse k oppervlakte F'TI OO iri verband met de hoge na~wkeuri~eld. De 
weerstandsverandering van deze platinaweerstand wordt via een transducer omgezet in een stroom (4- tot 20 
mA). Om de oliestroom niet te beinvloeden is de PT-100 met heatsink compound op de toevoerbuis 
geschroefd.. Na de enige tijd rondpompen is de temperatuur van de buiswand nagenoeg gelijk a m  de 
olietemperatuur. 

De vraag is nu: Wat is de relatieve fout in de dichtheid / m3] van het medium Mobil DTE-25 
bij een eventuele temperatuurvariatie tijdens de meting. 
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Door K.Witt is een formule opgesteld voor de dichtheid p (rho) als functie van de druk p en de temperatuur 
0 (theta) 

De drukp dient hierin als absolute druk in par] te worden ingevoerd. De temperatuur 0 in [graden Celsius]. 
De stofconstmten voor Mobil Dm225 o!ie zijn: 

In de opstelling werken wij nagenoeg drukloos, er blijft dus 1 bar luchtdruk over. Hierdoor valt een groot 
gedeelte van de formule weg: 

De relatieve fout bij een hoge meetfout van 1 graad Celsius is 0.074%. Na de enige tijd rondpompen is de 
temperatuur van de buiswand nagenoeg gelijk aan de gemiddelde olie temperatuur. Men kan de invloed van 
verkeerde temperatuur 0 op de dichtheid p verwaarloosbaar kleh  m & e ~  door de toevoerbuis op 
temperatuur te laten komen. 

Wat overblijft is de nauwkeurigheid van de temperatuursensor (PT100). De gebruikte klasse A PT 100 heeft 
een nauwkeurigheid van 0.1 5 graden Celsius (Zie ook in de bijlage). 

Op dezelfde manier wordt de temperatuur van de loadcells gemeten. De invloed van temperatuurs- 
veranderingen op de nauwkeurigheid van de loadcells is minimad. Gespecificeerd is: <0.01% 110K. 
Verder zijn de load cell inbouwsets thermisch ge'isoleerd van de opstelling met PVC isolatieblokken. 
(geen galvanisch contact). Een eventuele temperatuursverandering tijdens de meting speelt een kleine rol in 
de nauwkeurigheid van de meting. Zie ook berekeningen onder 4.4 
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Wegen wordt achteraf gedaan. De reden hiemoor is: 
- De actuele waarde is niet interessant. 
- Door de kinetische energie wordt tijdens het wegen een hogere waarde aangegeven. 
- De installatie moet eerst tot rust komen voor een nauwkeurige massameting. 

Er is gekozen voor siloweging met behulp van loadcells. Hiervoor is advies ingewonnen bij weegspecialist 
Vega uit Amersfoort. De bascule wordt gewogen met 3 loadcells van het merk Raute Precission 
nauwkeurigheids klasse C4, die onder een hoek van 120 graden onder de bascule opgesteld zijn. Als 
uitgangsgunt he'o'oen wij gehze;; vow em bascu!e ~ e t  e m  maximaie inhoud van 70 iiter. (overstroom pijpjes 
bevinden zich op 67 liter bij kamertemperatuur). De drie loadcells he'pben ider een bereik tot 5CKg ern 
hebben een "minimum service range" van 30%. Dit wil zeggen dat de specs gelden van& 30% van 50 Kg. De 
specificaties zijn van toepassing tussen 15Kg en 50Kg. Voor 3 loadcells geldt dan tussen 45 en 150 Kg. 
Uitgaande van 70 liter olie met een gewicht van ongeveer 60Kg, moet een lege bascule minimad45 en 
maximaal90 Kg wegen. Dit gegeven is gebruikt worden voor het ontwerp van de bascule 

De loadcells staan parallel am elkaar wat gevolgen heeft op de nauwkeurigheid die in de specificaties vermeld 
staan. 

De maximale belasting uitgaande van het netto gewicht is : 60 Kg 
( m i m a l e  inhoud vat 67 1 = +/- 60 Kg voor de berekening zijn we uitgegaan 
van een gewicht netto gewicht van 60 Kg) 
De belasting per opnemer betrokken op het netto gewicht is: 60Kg/3 20 Kg 

Gecombineerde fout Fcom(??) is <0.015% 3 .lo" Kg 

Temp coefficient O punt TkO per 1 OK is <0.0 1 1 % 2.2 .lo" Kg 

Temp coefficient gevoeligheid per l OK is <0.0 10% 2 Kg 

Totale fout "fullscale" bij een opnemer: 

Totale fout "full scale" bij drie opnemers: 

Bij een lege weegschaal kijken naar de herhalingsnauwkeurigheid. 

Herhalingsnauwkeurigheid Fv is < 0.004% 
(De maximale capaciteit van een opnemer is 50Kg) 

Bij drie opnemers geldt: 

40.002)~ + (0.002)' + (0.002)~ 
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Hieruit volgt de afleesnauwkeurigheid. 0.05 Kg 

Totale fout bij 60 Kg wordt 0.007315735 + 0.003464101 10.779836 -10" Eig 

Gerelateerd aan 60 Kg netto gewicht: 0.017966393 % 

Bij bovenstaande berekening is uitgegaan van een delta T van 1 OK 
Als de temperatuur van de loadcells tijdens het meten mirider dan 1 grad K verloopt 
(meestal het geval) dan: 

Totaie fout bij 60 Kg -5 -10"- 

8.685595 gram 

Gerelateerd am 60 Kg netto gewicht is dit 0.014475991 % 
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De meting wordt ook be'invloed door de opwaardse kracht van de 3 instroom pijpjes die am de vaste wereld 
zitten. De opwaardse kracht is het gewicht van de verplaatste olie. In ons geval is dit het volume van de 
pijpjes. 

Figuur I 

Het volume van een cylinder is: 

Er is rekening te houden met 3 soorten volume: 

Vt = totale volume van de bascule = 

Inhoud bascule - inhoud overstroompijpjes: 
Vu = volume van de uitstroompijpen= 
Vr = werkelijk volume = 

De opwaardse kracht is het gewicht van de verplaatste olie: 
Werkelijke olie massa : 
Opwaardse kracht : 

Gemeten massa: 

z.R12.h - 3.1r.R4~.h 
3 (~3 '  - ~ 2 '  )c.h 
vt-vu 

Vr (n.i?12.h - 3 ~ . ~ 4 ~ . h ) -  ~ z ( w ~  - ~2~ )?z 
De werkelijk massa = - * gemeten massa = *gemeta massa 

Vt n.R12.h - 3. i~.R4~.h 
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- - ( ~ 2 4 7 ~ ~ 3 7 . 5  - 3r.102.440)- 3z.(102 - ~ ~ 1 4 4 0  * gemeten massa = 0.9982181 * eemeten massa 
(z247'.437.5 - 3z.lo2.440) 

In het systeem is nog een opwaartse kracht aanwezig. Dit is de opwaartse kracht van de uitstroompijp die aan 
de bascule bevestigd is en uitkomt in de uitstroombak. Deze uitstroompijp staat altijd onder olieniveau om 
luchtbellen in het systeem te voorkomen. 

f=!%3- Opwaartse kracht uitstroompijp 

Omdat deze opwaartse kracht meegetareerd wordt voordat de meting begint, speelt deze geen enkele rol meer. 
Voorwaarde is we1 dat het niveau in de opvangbak gelijk blijft tijdens de meting. Dit is aitijd het geval 

De loadcells: 
Door pillbone constructie van de loadcell inbouwsets wordt de kracht goed verdeeld over de 3 sensoren en 
loodrecht op de volgende werkrichting zonder wrijving doorgeleid naar de loadcells. Het is een wrijvingsarme 
schmier9 de kracht wordt zonder buigkrachten op de sensor aangeboden 

l=Frame, 2=Bovenplaat, 3=Behuizing, 4=PiI, 5=Bone, 6= Overload beveiliging, 7=Aardkabel 
8= Loadcell, 9=Transport beveiliging 10= Loadcell bevestigings schroef, 1 1 Rubber bevestigingsring. 

De afstand x is afgesteld op 0,051nm 
De hoogte H is l Ocm 

Ter reductie van trillingen staat de installatie op een gedempt betonblok. @e geschatte eigenfrequentie van de 
installatie bedraagt 72 Hz). Het betonblok staat op geselecteerde trillingsdempers 
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Algemeen 

De data-acquisitie en sturing en bestaat uit hard- en software. 
De hardware is een combinatie van inkoop, zelfbouw en uitbesteding . 
De software is zelf geschreven. 

5.5.1 Hardware 

De hardware bestaat uit de signaalconditionering en twee data-acquisitiekaarten 

Signaal Conditionering van de loadcells: 
De 3 loadcells zijn verbonden met een microprocessorindicator @LC95 van het merk Logic). Deze heeft de 
mogelijkheid het bruto en tarra gewicht weer te geven. Voor de meting kan men de bascule opnieuw tarreren 
(op nu1 zetten). De invloed van restolie in het vat is nu niet aanwezig. Bovendien kan men meerdere 
meetsessies achter elkaar uitvoeren totdat de bascule vol zit. Een van de ontwerpeisen was: besturing en 
uitlezing vanuit een centraal punt (PC). Om die reden is er gekozen voor een indicator met RS232 poort.. 
Vanuit de PC. Kan men tarreren, en het bruto en tam gewicht uitlezen. In het programma wordt het 
nettogewicht berekend. De microprocessorindicator heeft een resolutie van 30000 stapjes wat neerkomt op 
stapjes van 60130000 = 2 gram 

Signaal conditionering van de twee PTlOO sensoren: 
De weerstandsverandering van deze platinaweerstand wordt ter plekke via een transducer omgezet in een 
stroom (4 en 20 mA) . Een stroomloop is impedantie onafiankelijk, lange h e l s  he5bm dm gee2 hvlod. In 
een wnditioneringkast wordt deze stroom weer omgezet in een spanning van 0-10V. Deze spanning gaat 
rechtstreeks naar de conditioneringskaart. 

5.5.2. Software 

De software is geschreven in G, de programmeertaal achter Labview. 
In het basis programma wordt het volgende geregeld: 

sturing: 
-Vullen van de bascuie 
-Ledigen van de bascule 

Acquisitie: 
-Massa in Kg 
-Temperatuur van de olie bij component in graden Celcius 
-Temperatuur loadcell in graden Celcius 
-Tijd in mS 

Afhankelijk van de toepasssing worden nog andere in- en uitgangen gebruikt. 

N.B. De software is zo geschreven dat deze gemakkelijk op de toepassing aan te passen is. 
(B.v. Voor een programma voor de karakterisering van hydraulische kleppen werden 2 stuuruitgangen (kleppen instellen) en 
twee ingangen (druksensoren) toegevoegd a m  het basis programma ) 
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Figuur 3 
Hierboven is het eerste fi-ontpaneel van het basis programma aangepast voor de karakterisatie van een Bosch 
NGlO hydraulische smoorklep. In dit eerste scherm kan men tarreren, en een aantal basisparameters instellen 
en uitlezen 

Figuur 4 
Hierboven is bet eerste frontpaneel van het basis programma aangepast voor de ijking van een Kracht Tandrad 
flowmeter. In dit eerste scherm kan men tarreren, en een aantal basisparameters instellen en uitlezen. Na het 
drukken van de h o p  "ijken" komt automatisch het volgende volgende scherm op (figuur 5) en vult de 
bascule zich 
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Na het drukken van de wl /stop h o p  (1) stopt het vullen, de tijd, temperatuur en fiequentie 
van de Kracht volumestro~mmeter worden geregistreerd. Na het mechanisch uitdempen wordt het 
gewicht geregistreerd door het drukken van de h o p  wegen (2). Tegelijk berekend het progmmma 
de volumestroom: 

Omrekenen naz: volume 

Voor de ornrekening van kilogrammen naar liters maken wij gebruik van een formule die opgesteld 
is door K. Witt . ( zie formule 1 blz 6) . 

Hieronder nogmaals de gereduceerde variant: 

Dichtheid: P ( P , ~ ) =  p O ( o ) + O * ~  
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Massa naar volume: 

Volumestroom in kubieke meters per seconde: q[mx] = m [ e I  1 
(890.285 - s * O.64OOSS) *5 

Volumestroom in liters per minuut: m[Kd *- 60 
'kin]' (0.890285 - 8 * O . O O O ~ ~ O O ~ ~ )  s 

&mule  3) 

Deze formule is in het meetprogramma verwerkt. 

6. Totale Nauwkeuri~heid van de opstelling: 

Voor de berekening van de totale nauwkeurigheid wordt weer uitgegaan van de 
gereduceerde formule van K. Witt 

Zie Cformule 3) 

De onnauwkeurigheid van het wegen is: 0.014475991 % 

De onnauwkeurigheid van de temperatuurmeting klasse A PTlOO 0.15 graden C 

Klepschakel onnauwkeurigheid <l§OmS 

De nauwkeurigheid van de tijdrneting is afhankelijk van de software en het doel: 
Het spreekt natuurlijk voor zich dat de tijdmeetnauwkeurigheid van het schakelen van de klep het rninst 
invloed heeft op de uitkomst als men een kleine volumestroom neemt bij een grote massa (lange meettijd). 

Voor een aantal praktijk situaties heb is nauwkeurigheid bepaald. 

Situatie 1 : maximale volumestroom van het aggregaat : 
Vom eeE grote oauwke~hrigheid moet men een lange meettijd nemen, dit betekent dat de bascule vol moet 
stromen. Bij een maximale volumestroorn van 180 liter per minuut ( 3 liter per seconde) zit het vat in 671'3 = 

22.333 seconden vol. Bij een temperatuur van 35 graden Celcius geeft dit volgens onderstaande formule een 
massa van: 58.148 l66Kg. 

Zonder afwijkende factoren geldt hei onderstaande: 
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De drie parameters worden afzonderlijk van elkaar binnengehaald, de sensoren hebben geen invloed op 
elkaar . 
Er is geen sprake van foutenvoortplanting. Door de onnauwkeurigheid van de temperatumeting, heeft men 
ook een theoretische onnauwkeurigheid in de massa, maar de massa wordt apart gemeten 

Hieronder wordt bekeken wat de "worst case" situatie is 

-Temperatuur 0.15 graden omlaag, massa 0.0 144799 1 % omhoog, dus tijdsafwijking l5OmS omlaag 

-Temp omlaag massa omlaag, tijdsafwijking omhoog 

-Temp omhoog massa omlaag, dus tijdsafwijking omhoog 

-Temp omhoog massa omhoog, dus tijdsafwijking omlaag 

58.1566 * 'O =181.2631y 
0.890285 - 35.15 * 0.000640055 22.18333 min 

0.679% onnauwkeurigheid 

0.6929% onnauwkeurigheid 

de meest ongunstige situatie (worst case) ontstaat als de temperatuur en massa omhoog afwijken, en de 
tijdsregistratie omlaag 

Bij 150mS tijdativijking heeft men een onnauwkeurigheid van 0.7017% 

Bij 1 Oms is dit 0.0704% 

situatie 2: kleine volume s&oom van het aggregaat. 
Volumestroom 20 liter per min is 0.33333 liter per seconde. De bascule zit vol in 67/0.33333=201.000 sec 

Bij 10 mS is dit 0.0306% 
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De nauwkeurigheid is te vergroten door de timer te triggeren op de mechanische beweging van de klep. 
Theoretisch kan men dan een nauwkeurigheid 4OmS halen. 

Procentuele onnauwkeurigheid (zie grafiek 1). 

Rode lijn bij 150mS schakelonnauwkeurigheid van de klep. 
Zwarte lijn bij 1 Oms schakelonnauwkeurigheid. 
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I' 

0.60 - / - 
I- 

0.50 - /- 
/ ' 

0.40 - 

0.30 - I ,I 
I- 

0.20 - -/- 

I 
_I 

0.10 - 
- _ C _ _ C _ _ - - - - - - -  I _ - - _ - - - - -  

I I I I I 
0.00 I I 1 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

volumestroom in liters per minuut [l/min] 
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7. aanbevelingen 

Ter verbetering van de nauwkeurigheid: 

1 Tijd meten als klep echt opengaat: 
De teller activeren als de Mep fysiek open is en de teller stoppen als de klep fysiek dicht is. 

2 Voor zeer nauwkeurige metingen: 
Na openen van de klep meteen tarreren en de teller starten en de teller stoppen op een vast gewicht. 
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9. Foto9s omtelliig: 

fotol De opstelling 

foto 2 De besturing 
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10,Bijlagen: 

10.1-Specificaties sensoren 

103-Specificaties meetversterker 

10.3-Elektronica blokschema's 

1O.CPbwehart software 

10.5-Mechanische doorsnede tekeningen 
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10.1 secificaties sensoren 

Route BA3 transducer 

...................... N o m i n a l  load $ . , . - . - - . - . 2 0  kg,50 %g,lOO kg ............................................. 0 i;g,500 k g , l Q X l  kg  

Accuracy class c4 

SeTt inq  xolerance of zaro point. ........ -<  & 3 % 
I ~ p u t  resistance at 20°C .................. 350 % 2 R 
Output resistance at 20°C  .....*...--.-.---= 2 1,s 0 
Pnsulation resistance. ........m....-..---..? 5 GS 
RSEersnce €%cita%ion vaftage ......-...-------= V ................... Mwirnwn exci tat ion voltage 13 V 

2eference temper~ture ......---.-----.-..---...t 2 C  'C 
Nominal Tsnpclratur; rmge ...--.........-3-..idD 'C 
Temperature fans9 ..,.........-.-........- 3O.-.+8O " C  ............ Storage temperature rs-lqe ;.-50.;.iS5 " C  ............................ Protection class ZP 68 
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PT-100 klasse A 

"Preltrntnary data 
2,Per wtre, wtth equal reststance 
3 ~ x 5  0 ~ 1 2 5  T. i5.0 OF/50 "F for type T 
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Basic values and tolerances for 
platinum resistance elements 

Narrower tolerances, as defined by 
Heraeur Sensor are a simple fraction 
of class B over the temperature range: 

Tolerances of basic values for platinum Tolerance acmrdmg to 
resistance elements are defined by DIN DIN IEC 751 

IEC 751 as follows: 

Class B : At = =+ (0.3 + 0,005 I t I) 

CiassA:At=?j;i,:5+~0M!!!) 

+ 0.3 

+ 0.8 

212.32 0,35 50.27 C 0.75 / f 0.64 1 i 1,8 

4W 247.74 0.34 i 0.33 ! + 0.95 I C0.79 12.3 

5M) 280.90 0.33 t 0.38 1 & 1 f 2.8 

600 1 313.59 0.33 * O M  / 2 l.35 *1.06 i f3.3 1 700 1 34113 0.31 - 1  - f 1.17 I f 3.8 

Class 1/3 8 : 

in which I t I = absdu?e ttemperature in "C 

f 4.3 

i 4.6 1 
' 800 

850 

F -?sistance elements with the nominal 
v-,e n x 100 Ohms, the basic values and 
tolerances also have to be multiplied by n. 

I 
375.71 0.30 1 - 1 k1.28 

I 

390.26 0.29 I - 1 1 51.34 

Note: - 
Ail narrower tolerances offered are 
measured at 0 "C and f 00 "C. 
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Squing 

de SQUING niveauschakelaar is een 
elektron~sche schakelaar, die is 

ontworpen op basis van een 
verbeterd trilvorkprincipe 

werking: 

enka!e axieke voordefea: 

techniscke specificatie: 

afmcilnaen In rnrn 

') lengte btj bestellmg op te geven 
2t standaard schakelpunt bg venicale 

montage 

de werking berust op een piezo-elektrisch kristal dat in een resonantiefrequentie 
wordt gebracht. 
indien de beide stemvorken in contact komen met het medium wordt door de 
massademping de frequentie verschoven en schakelt de SQUING. 
zie verder voor enkele toepassingen mobrey SQUITCH-2, afb. 1 t/m 4, biz. 604 

ongevoelig voor systeemvibraties 
e door een zeer kleine insteeklengte (45 mm) makkeiijk toepasbaar in leidingen 
e "fail safe" als hoogniveauschakelaar 
e bestand tegen schuimvormende media 
o universele voeding 24 ... 240 V ACIDC 
a unieke zelfbewakende iED-functie-indicator om eenvoudig vast te steilen of de 

SQUING in bedrijf, "nat" of "droog" is 
standaard, sanitaire en intrinsieke uitvoering 

e uitwisselbaar met overige "tri1vork"-systemen 

besteinummer 
meetprincipe 

procesaansluiting 

insteek 
materiaal opnemer 
max. werkdruk 

omgevingstemperatuur 
mediumtemperatuur 
voedingsspanning 
max. toegestane laststroom 
min. vereiste iaststroom 
min. continue voedingsstroom 
spanningsval 

aansluitklemmen 
kabelwartel 
materiaal behuizing 
beschermingsklasse 
functie scha kelaar 
LED indicator 

- 8380 
- trilvork, piezo-kristallen, galvanisch gesche~den 

van voeding 
- 1 " buitendraad BSPT 

31~" buitendraad BSPT 
1" buitendraad BSPP 
1" buitendraad NPT 

- lengte 45 mm voor alle procesaansluitingen 
- roestvaststaal AISi-316 
- 50 bar (mediumtemperatuur 40/+50 "C! 

45 bar (mediurntemperatuur +I30 "C) 
- -40/+50 "C (mediumtemperatuur +I30 "Cj 
- 40/+130 OC (+I  50 OC ClPi 
- 24 V - 240 V ACIDC, 50/60 HZ 
- 500 mA continue, 5 A piek (40 ms) 
- 7.5 mA 
- 3 mA 
- 2.5 V bij laststroom 500 mA 

5.0 V bij laststroom 20 rnA 
10 V bij laststroom 7.5 mA 

- geschikt voor 2.5 mm2 ader 
- Pg 11 
- glasversterkt nylon 
- IP67 
- instelbaar op hoog- of laagaiarm 
- opnemer nat : LED verlicht 

opnemer droog : LED kntppert 
aeen voedinassoanninddeiect: LED uit 
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Squitch 

niweauschekefisar 

de SQUITCH-2 niveauschakelaar is een 
elektronische schakelaar, die is 

ontworpen op basis van de laatste stand van zaken 
op het geb~ed van elektronische techniek 

van de elektronische techniek 

w e r k i n g :  
de werking berust op het zenden van een ultrasoon 
rneetsignaai door middel van piezo-kristallen in een 
roestvaststalen opnemer met een bijzonder korte in- 
steek-lengte. 
voor het schakelen van de aangesloten belasting 
wordt een FET schakeltransistor toegepast. 
de SQUITCH-2 is geschikt voorvelerlei toepasslngen. 
zoals: 
e bewaking van het niveau van vloeistoffen als 

hoogalarm lafb. I )  of laagalarm [afb. 2) d.m.v. een 
keuzeschakelaar. 

e door gebruik te maken van twee SQUITCH-2 scha- 
kelaars kan een pomp aanhit regelrng worden o p  
gebouwd (afb. 3). 

m als "droogloop" beveiliging voor pompen iafb. 4) 
en kan in leidingen vanaf ca. 25 m m  worden o p  
gebouwd. 

afb. 1 afb. 2 

afb 3 afb 4 

e lek t r i sche  aanslu i t ing:  
de SQUITCH-2 niveauschakelaar moet in een twee- 
draads systeem altijd met de belasting (relais, lamp. 
gebruiksapparaat, etc.) en devoedinginserieworden 
aangesloten. 
het~seveneensmogelijkdeSQUITCH-2 rechtstreeks 
op PLC's met een driedraads systeern aan te siuiten. 

LED INDICATOR 

t e c h n i s c h s  spec i f i ca t ie :  
bestelnurnmer - 8308 
meetprlnclpe - ultrasoon, piezo-krrstallen, galvan~sch gescheiden 

van voeding 
procesaanslu~t~ng/~nsteel?, - 1 " bu~tendraadlinsteekiengte 36 m m  
materiaal opnerner 3 - roestvaststaal AISI-316 
max werkdruk) - 70 bar (medlurntemperatuur 40/+50 "C) 

52 bar (tot medlumternperatuur 125 "C) 
rned~urntemperatuur> - 40/+125 "C 
max omgevlngstemperatuur - 50 "C (medrumtemperatuur 125 'C) 

70 "C (mediumtemperatuur 100 "C) 
schakelhysteres~s> - +/- 1 rn rn  (vert~cale montage) 
schakelvertraglng) - 500 rns inat naar droog) 50 ms (droog naar nat) 
voedlngsspannrng - 24 V-250 V AC/DC 50/60 Hz 
max toegestane laststroom\ - 500 mA continue, 5 A plek (40 rns) 
mln verelste laststroom'. - 7,5 mA 
mln contrnue voedmgstroomv 3 mA 
spannrngsvalg - 2.5 V blj laststroom 500 mA 

5.0 V br, laststroom 20 mA 
10 V bij laststroom 7.5 rnA 

aansIu1tk1emrnen'- - geschlkt voor 2.5 mrn2 ader 
kabelwartel. - Pg 11 
materlaal behumg - glasversterkt nylon 
beschermrngsklasse - I? 67 
functre schakelaar - lnstelbaar op hoog- of laagalarrn 
LED mdlcator - opnemer nat LED verhcht 

opnemer droog LED knlppen 
geen voedrngsspannmg/defect LED urt 

gewlcht - 0.43 kg 

eveneens  Ileverbaar: 

lntr~nslek vellrg verlengd vervutlde/v~sceuze 
med~a 



techniwheuninrutoiteindhaen 
Opstelling voor de karakterisering van hydraulische componenten Pag 27 

10.2 Specificaties digitale meetversterker 

GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS DLC 95 

LOAD CELL SUPPLY : 10Ydc 

MAX. CURRENT : 120 mA (4 cells of 350 ohm) 

SENSITIVITY : 0.4 pV/div 

SENSITIVITY WITH ZENER 
BARRIER 

RESOLUTION 

CONVERSION RATE 

POSITIVE OVERLOAD 

NEGATIVE OVERLOAD 

PRECISION 

TEM?EUT'uZE 

THERMAL DRIFT 

CASE 

PANEL CUT OUT 

FRONT PANEL PROTECTION : 
DEGREE 

MAINS SUPPLY 

MAX. POWER 

ELECTRO MAGNETIC 
COMPATIBILITY 

max. 10,000 divs displayed 
max. 30,000 divs with HR option 

display flashes at 101% of full scale 

5% of minimum full scale 

0.01% of full scale 

full scale 0.002% 1 O C  

zero 0.001% 1 O C  

1 4 4 x 7 2 ~  l64mm 
DIN panel mounting 

24 Vac - 50160 Hz 
24 Vdc 

meet all EMC requirements of directive 
89/336/EEC and tested according to the 
harmonised standard EN-50081-2 and 
EN-50082-2 for industrial environment. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS: ANALOG OUTPUT 

OUTPUT RANGE : voltage 0- 10 V, 2 mA 
current output 4-20 mA, 500 ohm max. 
current output 0-20 mA, 500 ohm max. 

CALIBRATION : automatic in full scale range 

PRECISION : 12BIT 

THERMAL DRIFT : full scale 0.02% 1 "C 
zero 0.01% I "C 

TECHNICAL SPECIFICATIONS: OUTPUT SET POINT 

EXTERNAL SUPPLY : 24V DC 

CONTROL : open collector PNP transistor 

CURRENT : 0.3 A max. 

PROTECTION : recirculating diode for inductive loads 

TECHNICAL SPECIFICATIONS: CONNECTING PIPINTER (only with 'nt422' opkwn) 

TRANSMISSION : asynchronous 

BAUD RATE : 4800,9600, 19200 BAUD selectabie 

WORD LENGTH : 7 bit 

STOP BIT : 1 

PARITY : even 

TECHNICAL SPECIFICATIONS: CONNECTING HOST SYSTEM 

MODE 

TRANSMISSION 

BAUD RATE 

WORD LENGTH 

STOP BIT 

P m n  

INTERFACE 

Full-duplex 

asynchronous 

4800,9600, 19200 BAUD selectable 

7 bit 

1 

even 

RS422 or RS485 multidrop with nt422 option 
RS232 single point with nt232 option 
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Flowchart software (voorbeeld) 

K a l i b r a t i e  v a n  e e n  K r a c h t  v o i u m  e s t r o o m m  e t e r  

f l o w  m e t e r  
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9.5 
Doorsnede bascule 
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Doorsnede opvangbak 



TUE meet volumestroom door middel van weging 

Ann de Tedmu-che Universiteit Eindhoven rs een methode ontwiikeld die zeer nauwkarrig de 

be& Om indumie7e jkwmkm, pmpwti~le kleppen mtDDTkleppen en dmkvenhelen Het 

meten van de knrnktetiniek van de m m v  vindt plants door loadcell=weging van de 

Het doe1 van de ,uwe metopstel- 

ling is het bepalen van de stationaire ka- 

rakteristiek van hydraulische componen- 

ten, primair voor ondenoek en onder- 

wijs, maar op aanwaag ook ten behoeve 

van indum-iSle (proto)types. De nieuwe 

meetopstelling vervangt een oude die 

technisch verouderd en die niet flexibel 

inzetbaar was. Dat probleem is nu opge 

lost door bet mepassen van een PC-bestu- 

ring en moderne data-acquisitie technie 

ken. Daardoor kan de opstelliig flmibel 

op de te karakteriseren component wor- 

den aangepast De software is in feite het 

flexibele instrument waarmee wordt ge- 

werkt 

Vlorristofweging 
Voor het karakteliseren van hydraulisdre 

componenten in een laboratorium kan 

men gebruik maken van bijMorbeeId een 

turbine of tandradflowmeter. Het nadeel 

h i e m  is dat deze componenten altj'd in 

serie staan met de te meten component, 

met als gevolg mogeIijke tegendruk, pul- 

saties, turbulentie, en cavitatie in het m e  

dium. Dit beinvloedt de nauwkeurigheid 

negatief. Daarom is in bet laboratorium 

MOT Aandrijf- en Tribotechniek van de 

V o a d e ~ v a n d e  

weegmmggebmWdeNEeen 

imtmmnk van Lo@, geleverd doa 

h rhws ie  m t i s e r s l g .  

Technische Universiteit Eiidhwen een 

principieel andere opstelling ontwikkld, 

met een nauwkeurigheidvan minder dan 

&I procent De meetmethode berust op 

het meten van een volumest+oom door 

middel van vloeistofweging. Dit proces 

wordt niet beinvloed door de toevoeging 

van componenten die in serie staan. 

Volumestroom wordt uitgedrukt in volu- 

me per tijdseenheid. De meest voor de 

hand liggende methode voor het meten 

van volumestroom is het vullen van een 

maatbeker gedurende een bepaalde tijd, 

om vemlgens de vulhoogte te meten en 

t a g  te rekenen naar volume. Maar in de 

praktijk kleven aan deze merhode ernsti- 

ge nadelen, moral omdat volume t e m p  

atuutathankelijk is. Ook is het opmeten 

van de hoogte lastig, onder meer door 

luchtbellen die in de olie terechtkomen. 

Om die redenen is gekozen voor het w e  

gen van de vlwistof met behulp van een 

bascule In dat geval wordt dus de massa 

bepaald. Om de massa terug te rekenen 

naar volumestroom wordt gebruik g e  

maakt van een nauwkeurige formule. In 

die formule moeten worden ingevuId de 

massa, temperatuur, druk, vultijd en de 

stofeigenschappen van het medium. 

De figuur toout hetvereenvoudigde blok- 

schema van de installatie. Vanuit een ag- 

gregaat wordt olie mndgepompt. Een 

pmeswisualiitie vinden plaats 

met het paldret LabVlEW van 

National Instnunenis. 

drieweglcraan regell de weg die de olie 

neemt, onderlangs of bwenlangs. De weg 

bwenlangs wordt gebruikt tijdens het o p  

warmen van het aggregaat en de olie. De 

weg onderlangs diem voor het meten. 

Een drieweg kogelkraan 'a' bepaalt de 

richting. Het meten b e n t  zodra de ke 

gelkraan is omgeschakeld door een pnen- 

matische actuator. De bascule stmomt 

vol, en gelijktijdig wordt een hard- 

timer gestart Tijdens het d e n  van de 

bascule stroomt de olie uit onder het 

vloeistofnivean in de bascule, teneinde 

luchtbelvorming te voorkomen. Na ver- 

loop van tijd kan men de kogelkman via 

de software weer terugschakelen. De 

timer wordt gestopt en de temperahlur 

van de olie wordt geregistreerd. Op het 

moment dat de olie in de bascule tot rust 

is gekomen, wordt de massa gemeten. 

Met behulp van de eerdergenoemde for- 

mule rekent het programma automatisch 

terugnaar volume per tijdseenheid (liters 

per minuut of kubieke meters per secon- 

de). Na het meten kan men met klep 'b' 

het vat legen. Wederom m o m t  de olie 

uit onder vloeistofoiveau. De uitloopbak 

wordt automatisch leeggepompt 
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De maximale flow van de opstelling b e  

draagt 180 liter per minuut. Dit is ook de 

maximale flow van het aggregaat. De mi- 

nirnale meettijd moet twintig seconden 

bedragen, dit resulteert in een bascule 

met een inhoud van 70 liter. Er wordt g e  

werkt met een gesloten oliecircuit en de 

constructie is volledig afgesloten om olie 

dampen uit te sluiten.Verdemet de olie 

uitstromen onder vloeistofniveau. om de 

vormingvan luchtbellen tegen te pan .  In 

het belang van de nauwkeurigheid van de 

gewichtsmeting moeten de de opwaartse 

luachten van de uimoompijpjes zo laag 

mogeiijii zijn. De i i i v i d  mn deze a p  

waartse kra&ten mrdt  softwarematig 

gecompenseerd 

De elektronische besturing en data-acqui- 

sitie geschieden vanuiteen centraal punt 

De drieweg kogewan 'a' en de uit- 

stroomklep 'b' worden vanuit dit punt 

elektronisch aangestuurd. Bij de te meten 

component en bij de loadcells wofdt de 

temperatuur van de olie gemeten met PT 

100weerstanden. Voor en na de te meten 

component vindt meting van de oliedruk 

plaats met drukopnemers. Vanzelfspre 

kend gebew het wegen ookop elektroni. 

sche wijze, mede vanwege &taverner. 

king en tarreren. De vultijd wordt elek- 

tronisch gemeten en zelfgebouwde elek- Technische uihr~edllg 

tronica regelt het automahsch leegpom- Het werkNigbouwkundig ontwerp van 

pen van de opvangbak de opstelling (bascule, opvangbak en om- 

in het belang van de flexibiliteit gebeuiT kasting) 1s gemaakt door de betreffende eneenvolle basculeis in hetongunshffjte 

naNurlijk zo veel mogelijk softwarema- vakgroep van de TUE in samenwerking geva10,70%. De totale nauwkeurigheid 1s 

tig. De complete sturing, data-acquisitie met de gemeenschappelijke technische nog aanzienlijk te verbeteren tot onder de 

en visualisatievan het proces vinden der- dienstvan deTechNsche Universfteit Het O,lO% door de onzekerheidvan het meten 

halve plaats in de flexiil configureerba- s a w -  en meetprogramma draait onder van de vnltijd terug te brengen tot 10 ins. 

re programmeeromgevinggIabVEWvan Wlndows NT en is door de vakgroep zeIf Dit is waarschljdijk haalbaar als men de 

National Instruments. Modulau opge geschrwen in 'C', de visuele program- tijdmeting t r l m t  op de mechanische 

bouwde software vormt de bass voor de meerrzd achter LabV!W% =a ewe mdti- bewegiug van de drieweg kogelloaan. 

testprogramma's. Hierin worden de b e  functionele dataacquistiekaart van Na- 

langrijkste stuur- en acquisitieparame tional Instrnments en met wat exteme Ruud van den Bogaert 

ters ingesteld. zeltbouweletbI.onica worden de kleppen 

gestuurd, de temperatuwgegews, druk- 

ken en eventueel frequentis binnenge 

haald De RS 2 3 2  poort wordt gebruikt 

m r  de massameting. 

Het wegenwordt pas gedaan als de instal- 

latie tot rust is gekomen, in verband met 

de nauwkeurigheid Er is gekozen voor si- 

loweging met behulp van loadcells. Hier- 

voor is adviesingewo~llen bij weegspecia- 

list Vega Industriele Automatisering uit 

Amersfoort De bascule wordt gewogen 

met drie loadfells van het merk Raute 

Precision, nauwkeurigheidskbse C4. De 

signalen van de drie loadcells worden g e  

kid naar een microprocessor indicator 

van het merk Logic, type DLC95. Een van 

de oniwerpeisen was: besNring en uitle- 

zing vanuit een centraal punt (PC). Daar- 

om is gekozen voor een indicator met ex- 

teme communicatie poort (RS232). De b e  

rekende nanwkeuligheid van de massa- 

meting is 0.014%. Met twee l'T100- 

sensoren van klasse A wordt de tempera- 

Nur geregistreerd van de te karakterise 

ren component en de loadcells. Devultijd 

wordt geregistreerd in milliseconden. 

De berekende nauwkeurigheid van de 

volumestmommeting bij een maximale 

volumestroom van 180 liter per minuut 

- (kchnische Universiteit 
Eindhoven) P 20127 

- (Vega lndusuiele 
Automatisering) P 20128 

- 
(National Instruments) P 20129 
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